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รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิศรำ พยำนกลับค ำให้กำรเป็นจ่ำยเงินใช้หนี้-‘เผดิมชัย’รอด! กกต.ตตีกปมหนุน

‘ดำบต ำรวจ’ซื้อเสียง 
4 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทย กมธ.งบฯ วุฒิสภำ นัด ผอ.ส ำนักงบฯ 5 พ.ค. ถกโอนงบฯ ปี 63 6 
2 ผู้จัดกำรออนไลน์ “สิระ” แนะ “ธรรมนัส” แก้ภำพลักษณ์ตัวเองก่อน บำรมียังไม่พอ

เคลียร์ปัญหำในพรรค 
7 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิเชียร'ลั่นไม่ยอมให้ใครมำครอบง ำ พปชร. 8 

4 ไทยโพสต์ 'วิเชียร' พร้อมแจง กกต. ปม 'เสธ.อ.' ครอบง ำพปชร. 9 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "วุฒิสภำ"ลั่นส.ว.รู้หน้ำที่!ยุ่งพรรคกำรเมืองไม่ได้ 10  
6 ผู้จัดกำรออนไลน์ ปธ.-รอง ปธ.วุฒิฯ ป้อง ส.ว.ไม่ล้วงลูกพรรค “สมเจตน์” ชี้ข่ำวบั่นทอนจิตใจผู้น ำ 12  
7 มติชนออนไลน์ ปธ.-รองปธ.วุฒิฯ ประสำนเสียง ป้อง เสธ.อ. ล้วงลูกเปลี่ยนหน.พปชร. 

มั่นใจ ส.ว.รู้ รธน.ห้ำม 
14 

8 ไทยโพสต์ พปชร.สะเทือน! รองประธำนส.ว.กำงรธน.ชี้ชัด ส.ว. ห้ำมจุ้นพรรคกำรเมือง 15 
9 มติชนออนไลน์ คณะก้ำวหน้ำ จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3 พัน โดย   

ไม่ต้องพิสูจน์ควำมจน 
16 

10 ผู้จัดกำรออนไลน์ “เศรษฐีทอน” น ำ “คณะก้ำวหน้ำ” แจกเงิน 3 พันไม่ต้องพิสูจน์ควำม
จน! โวแค่วันแรกก็ระดมทุนได้นับล้ำน 

17 

11 สยำมรัฐออนไลน์ ปฏิบัติกำร “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” ยึดคืนพรรค ก่อศึกภำยใน พปชร. เกม
กำรเมือง สะเทือนรัฐบำล 

19 

12 สยำมรัฐออนไลน์ “ฝ่ำยค้ำน” หมดลุ้น “เวทีสภำฯ” !? 22 
13 มติชนออนไลน์ เส้นแบ่ง กำรเมือง ไม่กำรเมือง จุดเปรำะบำง ใหม่ ใน “สังคม” 24 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' สั่งส.ส.-อดีตผู้สมัครพปชร. ลงพ้ืนที่รับฟังเสียง ปชช. 26 
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วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14:14 น. 

พยานกลับค าให้การเป็นจ่ายเงินใช้หนี้-‘เผดิมชัย’รอด! กกต.ตีตกปมหนุน‘ดาบต ารวจ’     
ซื้อเสียง 

 
‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ รอด! กกต.สั่งยุติเรื่องปมถูกกล่าวหาสนับสนุน ‘ดาบต ารวจ’ ควักเงิน 500 บาท ซื้อเสียง 
เผยผลสอบ ผู้แจ้ง-พยาน กลับค าให้การในชั้น กก.สอบสวนฯ เป็นการจ่ายเงินใช้หนี้แทน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต. ที่ 
17/2563 กรณีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง เขต 5 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 โดยก่อนประกำศผลกำร
เลือกตั้ง กกต. ได้รับรำยงำนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อ กกต. ว่ำ ดำบต ำรวจผ่ำง ประเสริฐสันเทียะ    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จ.นครปฐม (ผู้ถูกร้องที่ 1) และนำยเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5           
จ.นครปฐม พรรคชำติไทยพัฒนำ (ผู้ถูกร้องที่ 2 ปัจจุบันเป็น ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มำตรำ 78 โดยถูกกล่ำวหำว่ำจัดท ำให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และใช้ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำยกระท ำกำรใด ๆ เพื่อเป็นคุณแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

กกต. ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ควำมว่ำ       
มีผู้แจ้งว่ำก่อนกำรเลือกตั้งประมำณ 5 วัน เวลำประมำณ 19.00 น. ที่ ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จ.นครปฐม ภรรยำของ
ดำบต ำรวจผ่ำง ให้เงิน 500 บำทแก่พยำน และขอให้ลงคะแนนให้นำยเผดิมชัย 

จำกกำรไต่สวนผู้แจ้งและพยำนทั้ง 2 รำย ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน กกต. เมื่อวันที่        
21 ต.ค. 2562 ภรรยำของดำบต ำรวจผ่ำง ให้เงิน 500 บำทแก่ผู้แจ้งเพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นำยเผดิมชัย แต่ต่อมำ  
ผู้แจ้งให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน กกต. ว่ำ ภรรยำของดำบต ำรวจผ่ำง มอบเงิน 500 บำทให้แก่ผู้แจ้ง 
โดยพูดว่ำ “หนูเอำเงินมำใช้หนี้” และ “อย่ำลืมเบอร์ 1 ด้วยนะ” และพยำนให้ถ้อยค ำว่ำ ตำมที่ได้ให้ข้อมูลไว้เกิดจำก
ควำมเข้ำใจผิดโดยเงิน 500 บำทดังกล่ำว เป็นกำรช ำระหนี้จำกมูลหนี้กำรกู้ยืมเงิน พยำนหลักฐำนดังกล่ำวจึงมีน้ ำหนัก
น้อยและไม่น่ำเชื่อถือ และจำกกำรตรวจพิสูจน์ลำยพิมพ์นิ้วมือในธนบัตรของกลำงไม่พบว่ำ มีลำยนิ้วมือแฝงของบุคคลใด  
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ประกอบกับไม่มีพยำนยืนยันว่ำดำบต ำรวจผ่ำง มีพฤติกำรณ์ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบด้ วยกฎหมำย กระท ำกำรอัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่นำยเผดิมชัย  

ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่ำดำบต ำรวจผ่ำง และนำยเผดิมชัย กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ 
มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) และมำตรำ 78 ตำมข้อกล่ำวหำ จึงมีค ำสั่งให้ยุติเรื่อง 

อ่ำนรำยละเอียด : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200423141953.pdf 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/88292-isranews-92.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews/88292-isranews-92.html
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 1 พ.ค. 2020 16:03:10 

กมธ.งบฯ วุฒิสภา นัด ผอ.ส านักงบฯ 5 พ.ค. ถกโอนงบฯ ปี 63 

 
รัฐสภำ 1 พ.ค.-    ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ วุฒิสภำ ที่มี พล.อ.ชำตอุดม    

ติตถะสิริ เป็นประธำน นัดผู้อ ำนวยกำรส ำนักประมำณ เข้ำร่วมประชุม เพ่ือหำรือเกี่ยวกับเหตุผลและหลักเกณฑ์ใน     
กำรปรับลดหรือโอนงบประมำณ ในกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ.โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  และ
ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 พฤษภำคม นี้   เนื่องจำกเห็นว่ำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน ที่จะจัดท ำขึ้น หำกเป็นรำยกำรส ำคัญ อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
หรือกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมได้ และเมื่อโอนงบประมำณบำงโครงกำรมำไว้ในรำยกำรงบกลำงแล้ว อำจท ำ
ให้ประชำชนเห็นว่ำ ส่วนรำชกำรไม่ให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรได้ ดังนั้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี
กำรชี้แจงเหตุผลในกำรปรับลดงบประมำณให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง 

นอกจำกนี้ กรรมำธิกำรยังมีข้อห่วงใยถึงกำรจัดท ำงบประมำณในอนำคต โดยเฉพำะร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
ยุทธศำสตร์ชำติ ดังนั้น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนที่เป็นหน่วยรับงบประมำณ จะต้องจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ โดยเน้นจัดล ำดับควำมส ำคัญให้เหมำะสมกับข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ และต้องสำมำรถเชื่อมโยงแผน
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติได้ โดยเฉพำะควำมชัดเจนในกำรจ ำแนกงำนประจ ำออกจำกแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
หรือแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนประสบควำมส ำเร็จ .- ส ำนักข่ำวไทย   
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eabe5cee3f8e40af4441d15 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5eabe5cee3f8e40af4441d15
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เผยแพร่: 1 พ.ค. 2563 15:32   ปรับปรุง: 1 พ.ค. 2563 16:07   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

“สิระ” แนะ “ธรรมนัส” แก้ภาพลักษณ์ตัวเองก่อน บารมียังไม่พอเคลียร์ปัญหาในพรรค 

 
พปชร.ป่วนซ้ า “สิระ” หยาม “ธรรมนัส” ไร้บารมี เคลียร์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของ ปชช.ก่อนหวังเป็นฮีโร่เคลียร์
ปัญหาในพรรค ชี้ทุกคนมีวุฒิภาวะคุยกันได้ 

วันนี้ (1 พ.ค.) นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวที่ระบุว่ำ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ก ำลังพยำยำมประสำนเรื่องควำมขัดแย้งภำยในพรรคพลังประชำรัฐ ในกำรเปลี่ยนแปลง
ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรคว่ำ ผู้ใหญ่ทุกคนในพรรคพลังประชำรัฐมีวัยวุฒิ และคุณวุฒิมำกพอ ตนเชื่อว่ำ
ในขณะนี้ทุกคนก ำลังร่วมมือกันท ำงำนเพ่ือให้ชำติผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด -19 คงยังไม่ใช่เวลำมำทะเลำะแย่งต ำแหน่งกัน    
จึงไม่จ ำเป็นต้องมีคนมำคอยนั่งเคลียร์ปัญหำให้ 

“พ่ีธรรมนัสน่ำจะเอำเวลำไปเคลียร์ปัญหำของตัวเองให้ภำพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจำกประชำชนก่อน เพรำะจำก
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในครั้งที่ผ่ำนมำ ประชำชนยังเกิดมีควำมเคลือบแคลงสงสัยในตัวของ ร.อ.ธรรมนัส เพรำะฉะนั้น
วันนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังไม่มีบำรมีมำกพอที่จะมำเคลียร์ปัญหำให้ผู้ ใหญ่ภำยในพรรค เพรำะผู้ใหญ่หลำยๆ คนมี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงกำรเมืองมำหลำย 10 ปี มำกกว่ำ ร.อ.ธรรมนัส แน่นอน” นำยสิระกล่ำว 

เมื่อถำมถึงควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรค นำยสิระกล่ำวว่ำ กำรท ำงำนทุกอย่ำงย่อมมีปัญหำเกิดขึ้นได้         
แต่ตนเชื่อว่ำถ้ำเกิดปัญหำขึ้นจริง วุฒิภำวะของผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนก็สำมำรถพูดคุยกันได้ คงไม่จ ำเป็นต้องให้           
ร.อ.ธรรมนัส เหนื่อยมำสวมบทบำทฮีโร่ประสำนสิบทิศเพ่ือมำเคลียร์ปัญหำของพรรค 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000045778 
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ศุกร์ที่ 1 พฤษภำคม 2563 เวลำ 17.03 น. 

'วิเชียร'ลั่นไม่ยอมให้ใครมาครอบง าพปชร. 

 
"วิเชียร"เผย พร้อมแจงกกต.หำกถำมปมส.ว.จุ้นเรื่องภำยในพปชร. ยันไม่ยอมให้ใครมำครอบง ำพรรค โยนเป็นเรื่องของ
ส.ว.รับผิดชอบ  

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และในฐำนะนำยทะเบียนสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ(พป
ชร.)กล่ำวถึงกรณีที่นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทยรักษำชำติ และอดีตส.ว.ส่งค ำร้องถึงคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง(กกต.)ให้ตรวจสอบพรรค หลังจำกมีกระแสข่ำวพล.อ.กนิษฐ์ ชำญปรีชำ หรือ “เสธ.อ้น" ส.ว.อยู่เบื้องหลัง
เดินเกมเปลี่ยนหัวหน้ำและเลขำธิกำรพรรคพปชร.อำจฝ่ำฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง อำจ
น ำไปสู่กำรยุบพรรคได้ ว่ำ เป็นสิทธิของผู้ร้องที่จะไปยื่นร้อง หำกมีกำรถำมมำเรำก็ชี้แจงไป ว่ำ พรรคเรำไม่มีพฤติกรรม
ให้ใครมำครอบง ำพรรค และเป็นเรื่องที่คนถูกร้องกล่ำวอ้ำงว่ำดูแลนำยของเขำ ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวหรือมีอิทธิพลอะไร
กับพรรค ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของส.ว.คนดังกล่ำว ที่คุณสมบัติบกพร่องหรือฝักใฝ่พรรคกำรเมืองหรือไม่ เพรำะ ส.ว.มี
ข้อจ ำกัดทำงที่ห้ำมฝักใฝ่พรรคกำรเมือง ส ำหรับปัญหำควำมขัดแย้งภำยในพรรค นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง และ
หัวหน้ำพรรค อยำกให้มีกำรพูดคุยกัน เมื่ออยู่พรรคเดียวกันก็ควรร่วมกันขับเคลื่อนพรรค. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772188 
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01 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:48 น. 

'วิเชียร' พร้อมแจง กกต. ปม 'เสธ.อ.' ครอบง าพปชร. 

 
1 พ.ค.63 - นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และฐำนะนำยทะเบียนพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณี      

นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทยรักษำชำติ และอดีต ส.ว.ส่งค ำร้องไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(กกต.) ขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชำรัฐ กรณีข่ำว เสธ.อ้น พล.อ.กนิษฐ์ ชำญปรีชำ ส.ว.อยู่เบื้องหลังเดินเกมเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวหน้ำและเลขำธิกำรพรรค อำจฝ่ำฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง อำจน ำไปสู่กำร      
ยุบพรรคได้ว่ำ ถือเป็นสิทธิของผู้ร้องที่จะไปยื่น ส่วนของเรำหำกถำมมำก็ชี้แจงไป เพรำะเรำไม่มีพฤติกรรมให้ใคร        
มำครอบง ำพรรค เป็นเรื่องที่คนถูกร้องกล่ำวอ้ำงดูแลนำยของเขำ ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวหรือมีอิทธิพลอะไรกับพรรค และ
พรรคไม่ได้มีพฤติกรรมให้ใครมำครอบง ำเช่นนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของส.ว.คนดังกล่ ำวบกพร่องคุณสมบัติหรือหรือไม่      
ที่ฝักใฝ่พรรคกำรเมือง ซึ่ง ส.ว.เองมีข้อจ ำกัดห้ำมฝักใฝ่พรรคกำรเมือง ส ำหรับปัญหำควำมขัดแย้งภำยในพรรค         
โดยหลักแล้วหัวหน้ำพรรค นำยอุตตม สำวนำยน ก็อยำกให้มีกำรพูดคุยกัน เมื่ออยู่พรรคด้วยกันแล้วควรร่วมกับ
ขับเคลื่อนพรรค 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64803 
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ศุกร์ที่ 1 พฤษภำคม 2563 เวลำ 17.59 น. 

"วุฒิสภา"ลั่นส.ว.รู้หนา้ที่!ยุ่งพรรคการเมืองไม่ได้ 

 
“วุฒิสภำ”ประสำนเสียง ส.ว.รู้หน้ำที่ ยุ่งกับพรรคกำรเมืองไม่ได้ เพรำะ รธน.ห้ำมไว้ ด้ำน “สมเจตน์” จวก บั่นทอน
จิตใจ“บิ๊กตู”่ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่รัฐสภำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ (ส.ว.) กล่ำวถึงกระเเสข่ำว “เสธ.อ.” ที่
เป็นส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัวนำยอุตตม สำวนำยน หั วหน้ำพรรคพลังประชำรัฐว่ำ ตนได้
ทรำบจำกกำรอ่ำนข่ำวเท่ำนั้น ซึ่งมีกำรเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ ส.ว.ตำมชื่อย่อนั้นเป็นใคร 
และส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีกำรสอบถำมไปบ้ำงในเบื้องต้น 
แต่ปรำกฏว่ำก็ยังไม่มีใครรับว่ำไปพูดจำอะไรตำมที่เป็นข่ำว ตอนนี้ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม  จึงไม่ค่อยได้พบปะ
บรรดำสมำชิก ต่ำงคนต่ำงเเยกย้ำยกันท ำงำนตำมหน้ำที่เท่ำที่ท ำได้ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ จะต้องมีกำรตักเตือนหรือไม่ เพรำะขณะนี้สังคมวิจำรณ์ว่ำ ส.ว.เข้ำไปล้ ำเส้ นพรรค
กำรเมือง นำยพรเพชรกล่ำวว่ำ เรำรู้หน้ำที่ของเรำอยู่ เเล้ว รวมถึงขอบเขตกำรท ำหน้ำที่ ขึ้นอยู่กับสังคมจะ
วิพำกษ์วิจำรณ์ ขณะนี้เเม้ปิดสมัยประชุม แต่ส.ว.ได้ท ำโครงกำร “วุฒิสภำรวมใจสู้ภัยโควิด–19” โดยพยำยำมท ำงำนเพ่ือ
สังคมเป็นหลัก และก ำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจคนในรัฐบำล หรือไปเเทรกเเซงสั่งกำร อันนี้เข้ำใจ
กันดีอยู่แล้วว่ำท ำไม่ได้ ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ดังนั้น ยังฟันธงไม่ได้ว่ำเป็นส.ว.คนไหน และมี
จริงตำมข่ำวหรือไม่ เพรำะไม่ได้มีใครออกมำยอมรับหรือปฏิเสธ อย่ำงไรก็ตำม  ยืนยันว่ำไม่ได้นิ่งเฉย ก ำลังดูอยู่ ถ้ำมี
ตัวตนเเน่นอนว่ำเป็นใครก็คงจะต้องพูดคุยกัน 

ด้ำนพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง กล่ำวว่ำ ตนทรำบจำกข่ำว ซึ่งท่ำนก็ออกมำปฏิเสธ
แล้วส่วนจะท ำให้ภำพพจน์ของส.ว.เสียหำยหรือไม่นั้น พล.อ.สิงห์ศึกกล่ำวว่ำ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่กำรที่ส.ว.จะเข้ำไป
ยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองคงเป็นเรื่องล ำบำก เพรำะตำมรัฐธรรมนูญก็ห้ำมอยู่แล้วว่ำไม่ให้ส.ว.เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรค
กำรเมืองใด ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น คงไม่มีใครเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 
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ขณะที ่พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่ำวว่ำ ตนไม่ขอวิจำรณ์ว่ำมีส.ว.ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจริงหรือไม่ 

แต่อยำกพูดว่ำ เวลำนี้ไม่ใช่เวลำของกำรเมือง ทุกคนทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลต้องหันหน้ำเข้ำหำกัน  ร่วมมือกันแก้ปัญหำ
โควิด -19 ผ่ำนพ้นไปให้ได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปำกท้อง และกำรเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ส ำคัญจะท ำอย่ำงไรให้กำรเยียวยำของรัฐ
ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วเข้ำถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่ำงแท้จริง เพรำะวันนี้ยังมีคนที่เดือดร้อนจริงๆ แต่ยังไม่ได้รับกำรเยียวยำ 
ดังนั้น ไม่ว่ำฝ่ำยค้ำนหรือรัฐบำลควรจะงดเว้นเรื่องกำรเมือง แม้แต่ค ำแนะน ำของฝ่ำยค้ำน ถ้ำไม่ใช่ค ำแนะน ำที่ เป็นไปใน
ลักษณะเล่นกำรเมือง เป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง รัฐบำลก็ควรจะฟัง 

อย่ำงไรก็ตำม เรื่องกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนต ำแหน่งต่ำงๆ ในขณะนี้ก็เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเองเท่ำนั้น ไม่ใช่
กำรกระท ำหรือหนทำงที่จะน ำไปสู่กำรฝ่ำวิกฤตของประเทศในขณะนี้ และแทนที่เรื่องในลักษณะดังกล่ำวจะเกิดขึ้นกับ
ฝ่ำยค้ำน แต่กลำยเป็นเกิดขึ้นกับฝ่ำยรัฐบำลเสียเอง ซึ่งบั่นทอนจิตใจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรมว.
กลำโหม อย่ำงยิ่ง แทนที่พล.อ.ประยุทธ์จะได้ใช้เวลำเพ่ือคิดแก้ปัญหำ  แต่กลับต้องไปใช้เวลำกับปัญหำภำยในพรรค
กำรเมือง. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/772202
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เผยแพร่: 1 พ.ค. 2563 18:26   ปรับปรุง: 1 พ.ค. 2563 18:40   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

ปธ.-รอง ปธ.วุฒิฯ ป้อง ส.ว.ไม่ล้วงลูกพรรค “สมเจตน์” ชี้ข่าวบ่ันทอนจิตใจผู้น า 

 
“พรเพชร” ระบุ ส.ว.รู้หน้าที่ล้วงลูกพรรคการเมืองไม่ได้ “สิงห์ศึก” ชี้ ไม่มีใครกล้า เพราะ รธน.ห้าม ส.ว.จุ้น    
“สมเจตน์” ฉะ ข่าวเคลื่อนไหวเปลี่ยนหัวหน้า พปชร. บั่นทอนจิตใจผู้น า “บิ๊กตู”่ 

วันนี้ (1 พ.ค.) ที่รัฐสภำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ (ส.ว.) กล่ำวถึงกรณีกระเเสข่ำว “เสธ.อ.”    
ที่เป็น ส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัว นำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ      
ตนเพียงได้ทรำบจำกกำรอ่ำนข่ำวเท่ำนั้น ซึ่งมีกำรเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ ส.ว.ตำมชื่อย่อเป็น
ใคร และ ส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีกำรสอบถำมไปบ้ำง         
ในเบื้องต้น แต่ปรำกฏว่ำ ก็ยังไม่มีใครรับว่ำไปพูดจำอะไรตำมที่เป็นข่ำว ตอนนี้ ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุม จึงไม่ค่อย
ได้พบปะบรรดำสมำชิก ต่ำงคนต่ำงเเยกย้ำยกันท ำงำนตำมหน้ำที่เท่ำที่ท ำได้ 

มื่อถำมว่ำ จะต้องมีกำรตักเตือนหรือไม่ เพรำะขณะนี้สังคมวิจำรณ์ว่ำ ส.ว.เข้ำไปล้ ำเส้นงำนพรรคกำรเมืองของ 
ส.ส. นำยพรเพชร กล่ำวว่ำ เรำรู้หน้ำที่ของตนเองอยู่เเล้ว ถึงขอบเขตกำรท ำหน้ำที่ ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะวิ พำกษ์วิจำรณ์
โดยขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุม แต่ ส.ว.ได้ท ำโครงกำร “วุฒิสภำรวมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยพยำยำมท ำงำนเพ่ือสังคมเป็น
หลัก และเรำก ำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจทำงคนในรัฐบำล หรือไปแทรกแซงสั่งกำรอันนี้เข้ำใจกัน
ดีอยู่แล้วว่ำท ำไม่ได้ ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ตนทรำบเพียงจำกข่ำว ยังฟันธงไม่ได้ว่ำเป็น ส.ว.
คนไหน และมีจริงตำมข่ำวหรือไม่ เพรำะไม่ได้มีใครออกมำยอมรับหรือปฏิเสธ ตนยืนยันไม่นิ่งเฉย ก ำลังดูอยู่ ถ้ำมีตัวตน
เเน่นอนว่ำเป็นใครก็คงจะต้องพูดคุยกัน 

ด้ำน พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำน ส.ว.คนที่ 1 กล่ำวว่ำ ตนทรำบจำกข่ำวว่ำ มี ส.ว. ที่ถูกระบุชื่อว่ำ 
“เสธ.อ้น” ซึ่งท่ำนก็ออกมำปฏิเสธแล้ว เมื่อถำมว่ำ แม้จะออกมำปฏิเสธแต่สังคมยังคำใจอยู่ ท ำให้ภำพพจน์ ส.ว.เสียหำย
หรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึก กล่ำวว่ำ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว กำรที่ ส.ว.จะเข้ำไปยุ่ งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองคงเป็นเรื่องล ำบำก 
เพรำะตำมรัฐธรรมนูญ ก็ห้ำมอยู่แล้วว่ำไม่ให้ส.ว.เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองใดอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น 
คงไม่มีใครเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 

ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่ำวว่ำ ตนไม่ขอวิจำรณ์ว่ำ จะมี ส.ว.ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจริง
หรือไม่ แต่อยำกพูดว่ำเวลำนี้ไม่ใช่เวลำของกำรเมือง ทุกคนทั้งฝ่ำยค้ำน และรัฐบำล ต้องร่วมหันหน้ำเข้ำหำกัน ร่วมมือ
กันแก้ปัญหำให้ปัญหำโควิด-19 ผ่ำนพ้นไปให้ได้ เนื่องจำกวิกฤตข้ำงหน้ำของประเทศ เรำจะท ำอย่ำงไรให้เกิดกำร
แก้ปัญหำทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปำกท้อง และกำรเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ส ำคัญ จะท ำอย่ำงไรให้กำรเยียวยำของรัฐ ที่ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วเข้ำถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่ำงแท้จริง เพรำะวันนี้ยังมีคนที่เดือดร้อนจริงๆ แต่กลับยังไม่ได้รับกำรเยียวยำ ดังนั้น      
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ไม่ว่ำฝ่ำยค้ำนหรือรัฐบำลควรจะงดเว้นเรื่องกำรเมือง เพ่ือร่วมมือกันสู้โควิด-19 แม้แต่ค ำแนะน ำของฝ่ำยค้ำน ถ้ำไม่ใช่
ค ำแนะน ำที่เป็นไปในลักษณะเล่นกำรเมือง โดยเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงรัฐบำลก็ควรจะฟัง อย่ำงไรก็ตำม เรื่องกำร
เคลื่อนไหวเปลี่ยนต ำแหน่งต่ำงๆ ในขณะนี้ ก็เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเองเท่ำนั้น ไม่ใช่กำรกระท ำหรือหนทำงที่จะน ำไปสู่
กำรฝ่ำวิกฤตของประเทศในขณะนี้ และแทนเรื่องในลักษณะดังกล่ำวจะเกิดขึ้นกับฝ่ำยค้ำน แต่กลำยเป็นเกิดขึ้นกับ
ฝ่ำยรัฐบำลเสียเอง ซึ่งบั่นทอนจิตใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม อย่ำงยิ่ง แทนที่
พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ใช้เวลำเพ่ือคิดแก้ปัญหำเพ่ือผ่ำนพ้นวิกฤตโควิด-19 แต่กลับต้องไปใช้เวลำกับปัญหำภำยในพรรค
กำรเมืองแกนน ำซึ่งเป็นแกนน ำรัฐบำลด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000045834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000045834
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วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 - 19:24 น. 

ปธ.-รองปธ.วุฒิฯ ประสานเสียง ป้อง เสธ.อ. ล้วงลูกเปลี่ยนหน.พปชร. มั่นใจ ส.ว.รู้ รธน.ห้าม 

 
2 ปธ.วุฒิ ประสานเสียง ส.ว.รู้หน้าที่ล้วงลูกพรรคการเมืองไม่ได้ ชี้ ไม่มีใครกล้าเพราะรธน.ห้ามจุ้น 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม ที่รัฐสภำ เกียกกำย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ กล่ำวถึงกรณีกระแสข่ำว 
“เสธ.อ.” ที่เป็นส.ว. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัวนำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
ว่ำ ตนได้ทรำบจำกกำรอ่ำนข่ำวเท่ำนั้น ซึ่งมีกำรเอ่ยชื่อย่อ ไม่ได้ เอ่ยชื่อจริง จึงไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ ส.ว.ตำมชื่อย่อเป็น
ใคร และส.ว.จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรคจริงหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตนก็ได้มีกำรสอบถำมไปบ้ำงใน
เบื้องต้น แต่ปรำกฏว่ำก็ยังไม่มีใครรับว่ำ ไปพูดจำอะไรตำมที่เป็นข่ำว ตอนนี้ส.ว.อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมจึงไม่ค่อยได้
พบปะบรรดำสมำชิก ต่ำงคนต่ำงเเยกย้ำยกันท ำงำนตำมหน้ำที่เท่ำที่ท ำได้ 

เมื่อถำมว่ำ จะต้องมีกำรตักเตือนหรือไม่ เพรำขณะนี้สังคมวิจำรณ์ว่ำ ส.ว. เข้ำไปล้ ำเส้นงำนพรรคกำรเมืองของ 
ส.ส. นำยพรเพชร กล่ำวว่ำ เรำรู้หน้ำที่ของตนเองอยู่แล้ว ถึงขอบเขตกำรท ำงำน ก็ ขึ้นอยู่กับสังคมจะวิพำกษ์วิจำรณ์   
โดยขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุม แต่ ส.ว. ได้โครงกำรวุฒิสภำรวมใจสู้โควิด-19 โดยพยำยำมท ำงำนเพ่ือสังคมเป็นหลัก และ   
เรำก ำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องจะไปบังคับ จูงใจทำงคนในรัฐบำล หรือไปแทรกแซงสั่งกำรอันนี้เข้ำใจกันดีอยู่แล้ว
ว่ำ ท ำไม่ได้  ทั้งนี้ รอให้เปิดสมัยประชุมก่อนถึงจะได้พูดคุยกัน ตนทรำบเพียงจำกข่ำว ยังฟันธงไม่ได้ว่ำเป็น ส.ว. คนไหน 
และมีจริงตำมข่ำวหรือไม่ เพรำะไม่ได้มีใครออกมำยอมรับหรือปฏิเสธ ตนยืนยันไม่นิ่งเฉย ก ำลังดูอยู่ ถ้ำมีตัวตนแน่นอน
ว่ำเป็นใครก็คงจะต้องพูดคุยกัน 

ด้ำน พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำน ส.ว.คนที่ 1 กล่ำวว่ำ “ทรำบจำกข่ำวว่ำมี ส.ว. ที่ถูกระบุชื่อว่ำ   
“เสธ.อ้น” ซึ่งท่ำนก็ออกมำปฏิเสธแล้ว” 

เมื่อถำมว่ำ แม้จะออกมำปฏิเสธแต่สังคมยังคำใจอยู่ ท ำให้ภำพพจน์ ส.ว.เสียหำยหรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึก กล่ำวว่ำ 
ถือเป็นเรื่องส่วนตัว กำรที่ ส.ว.จะเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองคงเป็นเรื่องล ำบำก เพรำะตำมรัฐธรรมนูญก็ห้ำมอยู่
แล้วว่ำไม่ให้ ส.ว. เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองใดอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นคงไม่มีใครเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2166604 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2166604
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02 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:18 น. 

พปชร.สะเทือน! รองประธานส.ว.กางรธน.ชี้ชัด ส.ว. ห้ามจุ้นพรรคการเมือง 

 
2 พ.ค.63 - พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง กล่ำวกระเเสข่ำว“เสธ.อ.” ที่เป็น ส.ว. มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัวนำยอุตตม สำวนำยนหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ ตนทรำบจำกข่ำว ซึ่ง
ท่ำนก็ออกมำปฏิเสธแล้วส่วนจะท ำให้ภำพพจน์ของส.ว.เสียหำยหรือไม่นั้น พล.อ.สิงห์ศึกกล่ำวว่ำ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
แต่กำรที่ส.ว.จะเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองคงเป็นเรื่องล ำบำก เพรำะตำมรัฐธรรมนูญก็ห้ำมอยู่แล้วว่ำไม่ให้  ส.ว.   
เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองใด ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วดังนั้น คงไม่มีใครเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64839 
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วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 - 22:23 น. 

คณะก้าวหน้า จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3พัน โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน 

 
คณะก้ำวหน้ำ จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ระดมทุน แจกเงิน 3 พัน โดยไม่ต้องพิสูจน์ควำมจน 

วันที่ 1 พ.ค. คณะก้ำวหน้ำ – Progressive Movement ได้จัดกิจกรรม MAYDAY วันกรรมกรสำกล โดยมีกำร
จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ตั้งแต่เวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือกำรสนับสนุนศิลปินอิสระที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้
ในช่วงล็อคดำวน์ โดยรำยได้จำกกำรระดมทุนบริจำคเงินระหว่ำงคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด-19 

  ทั้งนี้ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำคณะก้ำวหน้ำ ได้ทวิตข้อควำมโดยประกำศแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจ ำนวน 3 พันบำท โดยไม่ต้องพิสูจน์ควำมจน วิธีกำรขอรับเงินรอบแรก ดังนี้ 

1. ระบุรหัส “24” 
2. ระบุ “ชื่อ-สกุล” 
3. ระบุ “เลขที่บัญชี” 
4. ระบุ “เหตุผลกำรรับเงิน” 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2166817 
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เผยแพร่: 2 พ.ค. 2563 11:00   ปรับปรุง: 2 พ.ค. 2563 11:09  

“เศรษฐีทอน” น า “คณะก้าวหน้า” แจกเงิน 3 พันไม่ต้องพิสูจน์ความจน! โวแค่วันแรก     
ก็ระดมทุนได้นับล้าน 

 

“ธนาธร-คณะก้าวหน้า” จัดคอนเสิร์ตระดมทุนผ่านแฟนเพจ 1-2 พ.ค. แจกเงินชาวบ้าน 3 พันบาท โววันเดียวได้

เป็นล้าน "ธนาธร" ทวีตแจงวิธีขอตังค์ผ่านเพจ ลั่นไม่ต้องพิสูจน์ความจน 

วำนนี้ (1 พ.ค.) คณะก้ำวหน้ำ ได้จัดคอนเสิร์ตระดมทุน “เมย์เดย์ เมย์เดย์ เรำช่วยกัน" ผ่ำนเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจคณะก้ำวหน้ำ น ำโดย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ , นำยปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช   

ร่วมด ำเนินรำยกำร โดยระบุวัตถุประสงค์ว่ำ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทั่วรำชอำณำจักร    

ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มี.ค.เป็นต้นมำ เพ่ือควบคุมกำรระบำด 

ประชำชนได้รับผลกระทบจำกกำรท ำงำนประกอบอำชีพ และกำรใช้ชีวิตโดยปกติ ทั้งผู้ประกอบอำชีพในเวลำกลำงวัน 

และกลำงคืน คณะก้ำวหน้ำจึงอยำกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบในช่วงเวลำอันยำกล ำบำกนี้ จึงจัด

งำนคอนเสิร์ตระดมทุนเพ่ือเป็นเป็นกำรจ้ำงศิลปินอิสระที่ เว้นว่ำงจ้ำงมำเล่นคอนเสิร์ตผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดในเพจคณะ

ก้ำวหน้ำ ในวันที่ 1-2 พ.ค.ตั้งแต่เวลำ 19.00น. เป็นต้นไป 

โดยวำนนี้ (1 พ.ค.) มีวงดนตรีและศิลปินที่ร่วมแสดง ได้แก่ วง Pale , Jew The Blues Color , iHear Band , 

วงกระหรี่น้ ำส้มหมูก้อนและไตภีมร์ และ ดิษฐ์ Smile Buffalo ส่วนวันนี้ (2 พ.ค.) มีวง Tucxer & The DDxT , นำย

สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือ ฮำร์ท , วงมะจัง และ Brother Band ร่วมแสดง นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมกำรร่วมประมูล

ภำพงำนศิลปะจำกกลุ่มศิลปินก้ำวหน้ำ และศิลปินอิสระด้วย โดยรำยได้ทั้งหมดจำกกำรบริจำคระหว่ำงคอนเสิร์ตจะถูก

ส่งต่อไปเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ที่มีควำมประสงค์ขอรับ คนละ 3,000 บำท โดยมีทีมงำนโอนเงิน

มอบให้ทันที ทั้งนี้ตลอดกำรแสดงคอนเสิร์ต 
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อย่ำงไรก็ตำมคณะก้ำวหน้ำยังได้เปิดกำรระดมทุนเพ่ือมอบเงินให้ผู้เดือดร้อนผ่ำนบัญชีของ น.ส.พรรณิกำร์ ด้วย 

ขณะที่นำยธนำธร ได้ประกำศเปิดกำรรับเงินรอบแรก โดยระบุวิธีกำรของรับเงินในรอบแรกผ่ำนทำงทวิตเตอร์ 

@Thanathorn_FWP ให้ส่งข้อควำมไปยังเพจคณะก้ำวหน้ำ ระบุรหัส 24 ชื่อ-สกุล เลขบัญชีธนำคำร และ เหตุกำรณ์   

รับเงิน พร้อมให้ผู้ที่เดือดร้อนรับได้เลยทันที 3,000 บำทไม่ต้องพิสูจน์ควำมจน ต่อมำทำงเพจระบุว่ำ เมื่อคืนที่ผ่ำนมำ   

(1 พ.ค.) มียอดผู้บริจำคเงินรวมกว่ำ 1 ล้ำนบำท 

โดยจะเปิดให้ขอรับสิทธิ์รับเงินอีกครั้งในวันนี้ (2 พ.ค.) พร้อมขอควำมกรุณำงดกำรไปขอรับสิทธิ์ตำม        

ศูนย์ประสำนงำนต่ำงๆ ของคณะก้ำวหน้ำ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรรวมตัวกันของคนจ ำนวนมำก ภำยใต้สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดโควิด-19 

ขณะที่ผู้ประสำนงำนคณะก้ำวหน้ำได้ชี้แจงสื่อมวลชนผ่ำนทำงระบบไลน์กลุ่มว่ำ โครงกำรนี้ไม่ใช่นำยธนำธร 

แจกเงิน ไม่ใช่นำยธนำธร ช่วยเหลือประชำชน แต่เรำประชำชนทุกคนช่วยเหลือกัน คณะก้ำวหน้ำเป็นเพียงตัวกลำง      

ในกำรเปิดระดมเงินบริจำค ให้ 3,000 บำทกับคนที่เดือดร้อน หลังจำกท่ีมีกระแสในทวิตเตอร์จนเป็นข่ำว 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000045961 
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2 พฤษภำคม 2563 00:10 น. 

ปฏิบัติการ “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” ยึดคืนพรรค ก่อศึกภายใน พปชร. เกมการเมือง สะเทือนรัฐบาล 

 
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ำ วันหนึ่งคสช. ก็ต้องยึดพรรคพลังประชำรัฐคืน 
แต่พอ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่ จะต้องยึดพรรคยึดเก้ำอ้ี หัวหน้ำพรรค แต่ก็กลับมีปฏิกิริยำ
ต่อต้ำน 
โดยอำศัยสถำนกำรณ์โควิด-19 มำเป็นเกรำะป้องกัน ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลง กรรมกำรบริหำรพรรค และเปลี่ยน 
หัวหน้ำพรรค และเลขำฯพรรค 
เพรำะแทนที่จะทุ่มเทในกำรแก้ปัญหำโควิด แต่กลับมำเดินเกมทำงกำรเมืองในพรรค จนท ำให้ พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็น
เป้ำหมำยทำงกำรเมืองอยู่แล้ว ถูกกระแสสังคมถล่ม ! 
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ถึงข้ัน โจมตีควำมเคลื่อนไหว ในกำรยึดพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ ตอนนี้ เป็น
เวลำช่วยกันท ำให้ประเทศรอดพ้นโควิด ไปให้ได้ ไม่ใช่เวลำมำพูดถึงอ ำนำจ จะเอำอ ำนำจไปท ำอะไร ..ไม่เข้ำใจ 
ส่วน อุตตม สำวนำยน หัวหนำ้พรรค ก็ยอมรับว่ำ ถูกกดดันให้ลำออก แต่จะขอท ำงำนต่อไป ก่อน 
อันเป็นกำรส่งสัญญำณ ถึง พล.อ.ประวิตร โดยตรง 
หลังจำกท่ีมีกำร ปูดข่ำวว่ำ “เสธ.อ” ที่ต่อมำมีกำรเปิดเผยว่ำ หมำยถึง “เสธ.อ้น” พล.อ.กนิษฐ์ ชำญปรีชญำ สมำชิก
วุฒิสภำ สำยตรง พล.อ.ประวิตร มำบอกให้ อุตตม ลำออก เพ่ือเปิดทำงให้ พล.อ.ประวิตรนั่งแทน 
ที่ถูกมองว่ำเป็นกำรดิ้นเพ่ือต่อรอง กับ พล.อ.ประวิตร 
เพรำะหำกยอมลุกง่ำยๆ ก็อำจจะท ำให้หลุดจำกคณะรัฐมนตรีด้วย 
เพรำะในพรรคพลังประชำรัฐ มีกำรจัดโผปรับครม.กันแล้ว หลังจำกท่ีสถำนกำรณ์โควิด เริ่มคลี่คลำยแถม ชื่อของอุตตม 
และ สนธิรัตน์ ก็หลุดโผ 
โดยเฉพำะชื่อของ สันติ พร้อมพัฒน์ ที่จะมำเป็นเลขำธิกำรพรรคและอำจเสียบเป็น รมว.คลัง 
เพรำะ สันติ มีควำมสนิทสนมกับพล.อ.ประวิตร ถึงขั้นท่ีท ำให้มีกำรย้ำยที่ท ำกำรพรรค มำอยู่ที่ตึกใหม่ย่ำนรัชดำฯ ซึ่ง
เป็นตึกของสันติ 
อย่ำลืมว่ำ เมื่อครั้งตั้งพรรคพลังประชำรัฐนั้น แกนน ำคสช. ไม่สำมำรถเปิดเผยตัวว่ำเป็นเจ้ำของพรรค หรือเป็นผู้จัดตั้ง
พรรค ได้ เพรำะจะถูกมองว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจ 
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ในครั้งนั้น พล.อ.ประวิตร ต้องกำรให้ สมคิด เป็นหัวหน้ำพรรค แทนไปก่อน แต่สมคิด ก็ไม่อยำกออกหน้ำ 
จึงให้ อุตตม นั่งเป็นหัวหน้ำพรรค และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขำธิกำรพรรค ไปก่อน 
โดยที่ทุกคนรู้ดีว่ำไม่ใช่หัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรคตัวจริง 
หำกแต่ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ คือ 2 หัวหน้ำพรรคตัวจริง 
แต่เป็นที่รู้กันว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เปิดหน้ำเล่นอย่ำงเต็มตัวไม่ได้ ในฐำนะที่เคยเป็นหัวหน้ำคสช. ที่น ำกำรรัฐประหำร จน
มำเป็นนำยกฯในรัฐบำลทหำร นำนถึง 5 ปี 
หำกเก่ียวข้องกับกำรตั้งพรรคจะถูกมองว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจในทำงกำรเมือง 
จึงต้องให้เพ่ือนร่วมรุ่นเตรียมทหำร 12 ภำยใต้กำรน ำของ “เสธ.สุชำต”ิ พ.อ.สุชำติ จันทรโชติกุล และนำยทหำรหลำย
คนที่เป็นสำยตรงของพล.อ.ประวิตร ช่วยกันตั้งพรรค 
รวมทั้งช่วยกันทำบทำม กดดันและดูด อดีตส.ส. จำกพรรคกำรเมืองต่ำงๆมำอยู่พรรคพลังประชำรัฐ 
และ ส่ง พล.อ.ประวิตร พ่ีใหญ่ ไปเป็น ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ ก็เป็นกำร ส่งสัญญำณ
แล้วว่ำ พล.อ.ประวิตร เป็นตัวแทนของคสช. ในกำรมำยึดพรรคพลังประชำรัฐคืน 
เพียงแต่ ยังไม่มีควำมแน่ชัด ว่ำพล.อ.ประยุทธ์ จะมำเป็นหัวหน้ำพรรคเองหรือไม่ในอนำคต 
แต่บทบำทที่มำกข้ึน ของ พล.อ.ประวิตร ในกำรมำดูแลพรรค และเป็น ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคพลัง
ประชำรัฐ ก็ท ำให้เชื่อกันว่ำในที่สุดพล.อ.ประวิตร ก็จะนั่งเป็นหัวหน้ำพรรคเต็มตัว 
นั่นหมำยถึงว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่จ ำเป็นต้องมำเป็นหัวหน้ำพรรค 
อีกท้ังกำรที่ พล.อ.กนิษฐ์ เคลื่อนไหวนั้นก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยเช่นกัน 
หมำยถึง พล.อ.ประยุทธ์ ก็สนับสนุนให้พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรค 
เพรำะในบรรดำนำยทหำรคสช. รู้กันดีว่ำ พล.อ.กนิษฐ์ เป็นน้องรักทหำรเสือรำชินี สำยตรงของพล.อ.ประยุทธ์ ที่รับ
รำชกำรใน ร.21 รอ. ด้วยกันมำตั้งแต่เป็นนำยทหำรเด็กๆ 
และเป็นตัวเดินเกม ในกำรตั้งพรรคและพลังดูดเข้ำพรรคพลังประชำรัฐในช่วงที่ผ่ำนมำ ของพล.อ.ประยุทธ์ 
แท้ท่ีจริงแล้ว พล.อ.กนิษฐ์ ไม่ใช่ ลูกน้อง ของพล.อ.ประวิตร โดยตรง 
หรืออีกนัยหนึ่งอำจเรียกได้ว่ำพล.อ.ประยุทธ์ ส่ง พล.อ.กนิษฐ์ มำท ำงำนประกบกับ พล.อ.ประวิตร เพ่ือที่จะได้รู้ควำม
เคลื่อนไหว ต่ำงๆ ในกำรตั้งพรรคและกำรเดินเกมกำรเมือง 
ควำมเคลื่อนไหว ของ พล.อ.กนิษฐ์ ที่สะกิดให้อุตตม ลำออกจึงย่อมเป็นฉันทำมติ ของทั้งพล.อ.ประวิตรและพล.อ.
ประยุทธ์ 
หำใช่ควำมเคลื่อนไหวของพล.อ.ประวิตร เพียงล ำพัง 
เพรำะต้องไม่ลืมว่ำพล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งพี่ใหญ่มำคุมพรรคพลังประชำรัฐ 
จึงต้องให้พล.อ.ประวิตร นั่งแค่เก้ำอ้ีรองนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น โดยตัวเองควบ รมว.กลำโหม เอง คุมทั้งทหำรและคุม
ต ำรวจเอง 
เพ่ือลดงำนภำรกิจของพล.อ.ประวิตรที่จะได้มีเวลำท ำงำนกำรเมืองอย่ำงเต็มตัว แม้อีกมุมหนึ่งจะถูกมองว่ำเป็นกำรลด
อ ำนำจและบำรมีของ พล.อ.ประวิตรในกองทัพและในต ำรวจก็ตำม 
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แต่ควำมเคลื่อนไหวในกำรยึดเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐที่ถูกฝ่ำยของนำยสมคิด และนำยอุตตมต่อต้ำนนั้นก็ท ำให้
พล.อ.ประวิตร ต้องสงวนท่ำทีเอำไว้ก่อน 
หลังจำกท่ี “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ มือขวำ “บิ๊กป้อม” ไปพบ สมคิด ที่ท ำเนียบฯ 
ก่อนมีข่ำวว่ำ “บิ๊กป้อม” สั่งยุติควำมเคลื่อนไหวในกำรเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค ไปก่อน 
อีกครั้งก่อนหน้ำนั้นพล.อ.ประยุทธ์ได้พูดในที่ประชุม ศบค. ที่มีท้ัง พล.อ.ประวิตร และ สมคิดร่วมด้วย 
ว่ำ “ยังไม่คิดปรับ ครม.ใดๆ ทั้งสิ้น ผมคนเดียวเท่ำนั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ต้องต่อรอง ไม่ต้องเจรจำ ผมเป็นนำยกฯ 
ผมท ำคนเดียว" 
แต่ก็ท ำให้ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร รู้ว่ำกำรจะยึดพรรคพลังประชำรัฐคืนอำจไม่ใช่เรื่องง่ำยและต้องมีกำร
ต่อรองเกิดขึ้นหลังจำกนี้ 
เพรำะตอนนี้พวกของสมคิดได้ผนึกก ำลังกับ กลุ่มสำมมิตร ด้วยอีกแรง เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรอง 
งำนนี้ พล.อ.ประวิตร จึงต้องถอยก่อน แต่จะเดินหน้ำสู้ แบบเงียบๆ ไม่ให้เสียเชิง พี่ใหญ่ 
แต่ เกมนี้ จึงอำจสะเทือนถึงควำมม่ันคง ของรัฐบำล เลยทีเดียว ! 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/151909 
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2 พฤษภำคม 2563 00:10 น. 

“ฝ่ายค้าน” หมดลุ้น “เวทีสภาฯ” !? 

 

ควำมพยำยำมของ “พรรคฝ่ำยค้ำน” ที่ต้องกำรให้ “รัฐบำล” ยอมให้ไฟเขียวเปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร สมัยวิสำมัญ

เพ่ือพิจำรณำ “เรื่องด่วน” โดยไม่ต้องไปรอให้จนถึงวันเปิดสภำฯ 22พ.ค.นี้แต่อย่ำงใด 

เพรำะ “เรื่องด่วน” ที่ “6พรรคฝ่ำยค้ำน” ประเมินออกมำแล้วพบว่ำกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส       

โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นจ ำเป็นที่รัฐบำล จะต้องได้สดับรับฟังเสียงจำก “พ่ีน้องประชำชน” อันจะส่งผ่ำนมำยัง 

“ส.ส.” นั่นเอง 

แน่นอนว่ำกำรเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ำยค้ำน ที่น ำโดย “พรรคเพ่ือไทย” ได้ออกแรงมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อเดือน 

มี.ค. โดยในครั้งนั้นแกนน ำพรรคเพ่ือไทย ได้หยิบยกเอำเหตุผลที่ว่ำปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เข้ำขั้น

วิกฤติ และเชื่อว่ำรัฐบำลไทยไม่น่ำที่จะ “รับมือได”้ จึงขอให้ “ฝ่ำยค้ำน”ได้ช่วยรัฐบำลคิด 

จึงขอให้ใช้กลไกของรัฐสภำ เปิดประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ หลังจำกท่ีรอ สัญญำณจำกรัฐบำลแล้วก็ยังไม่เห็นกำรขำนรับ

แต่อย่ำงใด 

จำกต้นเดือนมี.ค. จนมำถึงสิ้นสุดเดือนเม.ย. ดูจะมีควำมชัดเจนว่ำ 

หนึ่ง กำรเรียกร้อง ของพรรคฝ่ำยค้ำน ยังไม่มีอะไรเกิดข้ึน รัฐบำลไม่เออออ ห่อหมกด้วย 

และสอง ฟำกรัฐบำลที่ส่งสัญญำณผ่ำน “วิปรัฐบำล” โดยมี “วิรัช รัตนเศรษฐ” แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ เป็น

ประธำน มีท่ำทีออกมำแล้วว่ำ “ยังไม่มีอะไรเร่งด่วน” 

หมำยควำมว่ำ ควำมหวังของพรรคฝ่ำยค้ำน นั้นไม่อำจฝำกเอำไว้ที่รัฐบำล ได้อย่ำงแน่นอน ยิ่งเมื่อมองไปยัง “สมำชิก

วุฒิสภำ” สภำสูงที่ “คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ” หรือคสช. ท ำคลอดมำกับมือทั้ง 250 คน ยิ่งเลือนรำงเต็มที 

ทั้งนี้ตำมข้ันตอนกำรเปิดประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ นั้นรัฐบำลสำมำรถเปิดได้เองอยู่แล้ว โดยใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 165 

ที่ระบุว่ำ ในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเก่ียวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังควำมคิดเห็นของ 
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปร ำยทั่วไป

ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำก็ได้ โดยอำศัยเสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 123 

ปัจจุบันมีสมำชิกร่วมกันของสองสภำฯ อยู่ที่ 739 คน จำกทั้งหมด750 คน หมำยควำมว่ำ ต้องได้เสียง 1 ใน 3 คือ 240 

คนข้ึนไป ดังนั้น ฝ่ำยค้ำนจะต้อง “ขอควำมร่วมมือ” จำกส.ส.และ ส.ว.เพ่ือให้ได้เสียง 240 คนข้ึนไป 

แต่ทว่ำจนแล้ว จนรอด ดูเหมือนว่ำ ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมำ ที่จะท ำให้พรรคฝ่ำยค้ำนมั่นใจได้ว่ำพวกเขำจะได้มี

โอกำสใช้เวทีรัฐสภำ เพื่อเป็นกลไกในกำรร่วมแก้ไขวิกฤติของบ้ำนเมืองอันเนื่องมำจำกกำรเชื้อไวรัสโควิด -19 

เนื่องจำก วันนี้ รัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหมที่ลงมำบัญชำกำร กำรรบเอง    

ในฐำนะ “ผอ.ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019” จนท ำให้วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

รำยใหม่ อยู่ที่เลขหลักเดียว และก ำลังน ำมำซึ่งกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์ แต่ยังคงอ ำนำจ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำร

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน 

จำกเสียงเรียกร้องของ “พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน” ที่ดังมำก่อนหน้ำนี้ เริ่มแปรเปลี่ยนกลำยเป็น “เสียงยั่วเย้ย” ที่ดังอยู่     

หน้ำประตูเมือง เย้ยเยำะรัฐบำลที่ไม่ยอมให้เปิดประชุมสภำฯสมัยวิสำมัญ นั้นเป็นเพรำะ “กลัว” ที่จะถูก “ฝ่ำยค้ำน” 

ถล่มกันกลำงสภำฯหรือไม่ 

ยิ่งในระหว่ำงนี้ รัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ เองที่แม้จะปรับโหมด เปลี่ยน “แม่ทัพ” โดย ชู “ทีมแพทย์” เป็นตัวน ำ   

แทนกำรเมืองและเศรษฐกิจ 

แต่กระนั้นเมื่อมำถึงกำรใช้มำตรกำรเยียวยำประชำชนกลุ่มต่ำงๆที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19 กลับมีอันต้อง 

“สะดุด” เมื่อแผนเยียวยำ คือ “ช่องโหว่”ที่เปิดหน้ำให้ ทั้งสังคม ฝ่ำยค้ำน หรือแม้แต่ “คนกันเอง” ในพรรคออกมำ    

ไล่ถลุง ชนิดรำยวัน อย่ำงที่เห็น 

นั่นหมายความว่า โอกาสที่รัฐบาลจะยอมให้มีการใช้เวทีสภาฯ สมัยวิสามัญจึงยิ่งแทบเป็นไม่ได้ เพราะรัฐบาลเองก็

มองออกว่า แม้มีช่องทางเพียงน้อยนิด แต่เชื่อเถอะว่า รัฐบาลจะไม่ยอมใช้เวลาไปกับ “เกมการเมืองในสภาฯ” ! 

 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/151916 
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วันที่ 2 พฤษภำคม 2563 - 08:44 น. 

09.00 INDEX เส้นแบ่ง การเมือง ไม่การเมือง จุดเปราะบาง ใหม ่ใน “สังคม” 

ฃ 
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อ้ำงอิง  : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2166931 
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เสำร์ที่ 2 พฤษภำคม 2563 เวลำ 10.54 น. 

'บิ๊กป้อม'สั่งส.ส.-อดตีผูส้มัครพปชร. ลงพ้ืนที่ รับฟังเสียงปชช. 
 
 
 
 
 
 
 

“บิ๊กป้อม”สั่ง“ส.ส.-อดีตผู้สมัครพปชร.” ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนประชำชนอย่ำงใกล้ชิด "ทิพำนัน" วอน”ฝ่ำยค้ำน”
เลิกอ้ำงควำมเดือดร้อน ปลุกแก้รธน.  

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวว่ำวันนี้ตนได้ลงพ้ืนที่    
เพ่ือแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จ ำนวน 7 ชุมชุน ได้แก่        
บำงระแนะใหญ่   ชุมชนวำสนำ   ชุมชนวุฒำกำศ 46   ชุมชนสวนหลวง  ชุมชนสุขสิริ  ชุมชนสุขสิริ  ชุมชนศำลำ     
ครืนชุมชนวิสุทธิจิตร  ในเขตจอมทอง ตำมจ ำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียนไว้ กว่ำ 1,000 หลังคำเรือน  โดยภำยในถุงยัง
ชีพประกอบด้วย ข้ำวสำร อำหำรแห้ง สบู่ แอกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือและน้ ำยำฆ่ำเชื้อ   

น.ส.ทิพำนัน กล่ำวว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค     
พลังประชำรัฐ ได้มอบนโยบำยให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรคลงพ้ืนที่อย่ำงหนัก   ให้รับฟังเสียงสะท้อนของ
ประชำชน รับเรื่องร้องเรียนปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  เพ่ือน ำมำหำรือกับท่ำนและพรรคพลังประชำรัฐ  เพ่ือรวบรวม
น ำไปเสนอต่อรัฐบำลให้เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  ปรับปรุงมำตรกำรต่ำงๆ รวมทั้งปรับปรุงนโยบำยให้เข้ำถึงและช่วยเหลือ
ประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  

“พล.อ.ประวิตร  ท่ำนฟังเสียงสะท้อนควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกในพ้ืนที่  ผ่ำนกำรลงพ้ืนที่
ของ ส.ส. เสมอ และก ำชับให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส. ของพรรคเสียสละทุ่มเทอยู่เคียงข้ำงไม่ทอดทิ้งประชำชน   
ซึ่งประชำชนก็เข้ำใจว่ำพรรคประชำรัฐ เป็นแกนน ำรัฐบำล ต้องท ำงำนหนักในวิกฤติครั้งนี้” น.ส.ทิพำนัน กล่ำว 

รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวอีกว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่
ดี จำกตัวเลขผู้ติดเชื้อรำยใหม่ที่อยู่ในอัตรำต่ ำสิบต่อเนื่อง แต่จะมีบทพิสูจน์ส ำคัญหลังวันที่ 3 พ.ค.นี้ที่จะมีกำรผ่อนปรน
ให้กิจกำรและกิจกรรม 6 ประเภท สำมำรถเปิดบริกำรได้ ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรและพ่ีน้อง
ประชำชนปฏิบัติตำมมำตรฐำนกลำงที่ ศบค.จะก ำหนดมำ 

“ขณะเดียวกันโควิด-19 ยังไม่ผ่ำนพ้น แต่กลับมีควำมเคลื่อนไหวของฝ่ำยค้ำนปลุกระดม เอำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนมำเป็นข้ออ้ำงในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำละอำยอย่ำงยิ่ง แทนที่จะเอำเวลำไปลงพ้ืนที่เพ่ือ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ี” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว. 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/772274 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/772274
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 2 พ.ค. 2020 11:27:39 

ก าชับ ส.ส.-อดีตผูส้มัคร พปชร.ลงพ้ืนที่รับฟังเสียงประชาชนใกล้ชิด 

 
กรุงเทพฯ 2 พ.ค.- น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ  เปิดเผยว่ำ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ  มอบนโยบำยให้ ส.ส. และอดีตผู้สมัครของพรรค
ลงพ้ืนที่อย่ำงหนัก รับฟังเสียงสะท้อนของประชำชน รับเรื่องร้องเรียนปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำหำรือกับ 
พล.อ.ประวิตร และพรรคพลังประชำรัฐ  เพ่ือรวบรวมน ำไปเสนอต่อรัฐบำลให้เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ปรับปรุงมำตรกำร
ต่ำงๆ รวมทั้ง ปรับปรุงนโยบำยให้เข้ำถึง และช่วยเหลือประชำชนให้มำกยิ่งขึ้น  

น.ส.ทิพำนัน กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่ดี จำกตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รำยใหม่ที่อยู่ในอัตรำต่ ำสิบต่อเนื่อง แต่จะมีบทพิสูจน์ส ำคัญหลังวันที่ 3 พ.ค.ที่จะมีกำรผ่อนปรนให้กิจกำรและกิจกรรม 
6 ประเภท สำมำรถเปิดบริกำรได้ ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรและประชำชนปฏิบัติตำมมำตรฐำนกลำง
ที่ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะก ำหนดมำ 

 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eacf6bbe3f8e40aef43464c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5eacf6bbe3f8e40aef43464c


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 

2 พ.ค. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : คนในน่ากลัวกว่าโควิด 

 
เข้ำโหมดยืดอำยุ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เฟสสอง 

ในภำวะที่เริ่มมีกำรคลำยล็อก ให้กิจกรรม 6 กลุ่มที่ถูกซัตดำวน์ไป ได้แก่ 1.ตลำด 2.ร้ำนอำหำร 3.กิจกำรค้ำ

ปลีกส่ง ร้ำนค้ำต่ำงๆ 4.กีฬำ สันทนำกำรที่ไม่ได้เล่นเป็นทีม 5.ร้ำนตัดผม ร้ำนเสริมสวย 6.ร้ำนตัดขนสัตว์ ร้ำนรับเลี้ยง

สัตว์ กลับมำเปิดกิจกำรได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 ภำยใต้กำรจัดระเบียบเข้มงวดไม่ให้เสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยเชื้อ     

โควิด–19 ยกเว้นห้ำงสรรพสินค้ำที่ยังไม่ให้เปิดทั้งห้ำง ร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ที่ยังไม่ให้ปลดล็อกกลับมำท ำมำค้ำขำยได้

ตำมปกติให้เสี่ยงต่อกำรกระจำยเชื้อโรค รวมถึงกำรหักดิบคอสุรำด้วยกำรห้ำมขำยเหล้ำ เบียร์ต่อไปอีกพักใหญ่  โดยให้

เวลำประเมินผลกำรผ่อนปรน 14 วัน รอดูประชำชนจะให้ควำมร่วมมือเคร่งครัดรักษำวินัยกั นต่อไปมำกน้อยแค่ไหน 

หำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อยังลดลงเรื่อยๆ ก็จะขยำยกำรปลดล็อกให้ธุรกิจต่ำงๆออกมำท ำมำหำกินได้มำกขึ้น แต่ถ้ำแนวโน้ม

ย่ ำแย่ลงค่อยกลับมำใส่ล็อกกันใหม่ ตำมสถำนกำรณ์ไฟต์บังคับที่บีบ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี

และ รมว.กลำโหม ยอมลดยำแรงลงมำระดับหนึ่ง อย่ำงที่เห็นอำกำรท้องหิวในปัจจุบันของประชำนที่ถึงขั้นฆ่ำตัวตำย

จำกภำวะควำมเครียด ทนควำมอดอยำกไม่ไหว สร้ำงควำมหดหู่ใจ สะเทือนอำรมณ์กันต่อเนื่อง เพ่ิมแรงกดดันให้รัฐบำล

ต้องรีบบำลำนซ์ควำมสมดุลระหว่ำงเรื่องควำมปลอดภัยกับเรื่องปำกท้องประชำชนให้ล งตัว ขืนให้ยกกำร์ดสูงค้ำงไป

เรื่อยๆอำจอดตำยกันหมด “บิ๊กตู่” ใช้กำรผ่อนสั้น ผ่อนยำวคลำยล็อก ไม่ท ำตำมแรงกดดันทั้งหมด โดยเฉพำะจำก   

ฝ่ำยกำรเมืองที่ตะบี้ตะบันให้ปลดล็อก 100% ฉวยโอกำสโหนกระแสวิกฤติเชื้อโรคหำเสียงให้ตัวเอง โดยไม่ต้องแบก

ภำระรับผิดชอบใดๆ เดินหน้ำผ่อนคลำยแบบมีลิมิต ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เสี่ยงเปิดเมืองพร่ ำเพรื่อ ยอมเบรกทัวร์จีน ไม่ให้

เข้ำประเทศในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจประเทศจ่ออยู่ปำกเหว  มิเช่นนั้นมีสิทธิพังกันทั้งหมด เจ็บแต่ไม่จบ หำกไวรัสมฤตยู

กลับมำอำละวำดรอบสอง 
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เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นควำมร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะช่วยก ำรำบเชื้อโรคร้ำยให้หมดสิ้นได้

เมื่อใด เพ่ือให้ทุกภำคธุรกิจกลับมำรีสตำร์ตได้เร็วที่สุด แต่คิวแทรกที่ต้องเคลียร์กันเร่งด่วนคือ ปมฝุ่นตลบ ชิงควำมเป็น

เบอร์หนึ่งในมุ้งพลังประชำรัฐ ในช็อตที่ต้นเรื่องอย่ำง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี รีบยกหู

ถึงกลุ่มก๊วนในสังกัด ส่งสัญญำณถอยทัพ ล้มแผนกำรโค่นอ ำนำจขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค แทน นำยอุตตม สำวนำยน    

รมว.คลัง เพรำะเอำเข้ำจริงๆแล้ว สุ้มเสียงในมือของฝ่ำยพ่ีใหญ่ยังมีไม่มำกพอให้กำรคิดกำรใหญ่ส ำเร็จ  ในเมื่อก๊วนใหญ่

อย่ำงขั้วสำมมิตรของ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม ยังแพ็กแน่นกับทีม 4 กุมำรของ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 

รองนำยกรัฐมนตรี แต่อย่ำงน้อยก็ส่งสัญญำณเตือน “บิ๊กตู”่ จะลอยตัว ใช้โรคระบำดมำหนีปัญหำกำรเมืองในพรรคไม่ได้ 

ยิ่งในยำมที่ทั้งสุขภำพและบำรมี “บิ๊กป้อม” ในรัฐบำลเริ่มโรยรำ หำกปรับ ครม.รอบหน้ำไปต่อไม่ไหว ก็เท่ำกับอยู่ใน

ภำวะขำลอย ไม่เหลือต ำแหน่งใดๆ เสี่ยงต่อกำรถูกจองกฐินเอำคืนจำกทุกฝ่ำย  ยังไงก็ต้องมีหัวโขนกำรเมืองให้พ่ีใหญ่ได้

ยึดเกำะ แต่ดูตำมรูปกำรณ์แล้วคลื่นลมแค่สงบชั่วครำว รอก่อตัวระลอกใหม่ให้ถูกจังหวะเวลำ เพรำะจะมำโหวกเหวก 

แสดงอิทธิฤทธิ์ช่วงที่ทุกฝ่ำยตั้งหน้ำตั้งตำแก้ปัญหำโควิดคงถูกด่ำหูชำ  ที่ส ำคัญขืนทะเล่อทะล่ำเหยียบคันเร่งดัน        

“ลุงป้อม” ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคต่อไปมีสิทธิตำยยกรัง ตำมคิวล่ำสุดที่ นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทย

รักษำชำติ ยื่นเรื่องให้ กกต.ยุบพรรคพลังประชำรัฐ หลังมีกระแสข่ำวบิ๊กทหำร ส.ว.น้องเลิฟ “บิ๊กป้อม” ล็อบบี้

กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐลำออก เปิดทำงให้ล้ำงไพ่เลือกหัวหน้ำพรรคกันใหม่  สอดรับกับไลน์หลุดในกลุ่ม 

ส.ส.พลังประชำรัฐแสดงบทสนทนำ ถึงควำมไม่พอใจบทบำทหัวหน้ำพรรคของนำยอุตตมที่ไม่ใส่ใจดูแล ส.ส.น ำมำ

ปะติดปะต่อมันก็เข้ำเค้ำมีกำรเตรียมกำรก่อหวอดโค่นอ ำนำจกันจริงในพรรค แท็กทีมกันเป็นขบวนกำรหำม “บิ๊กป้อม” 

ขึ้นสู่ผู้น ำพรรคในช่วงควำมเป็นควำมตำยของคนในประเทศที่ก ำลังต่อสู้กับสงครำมเชื้อโรค  นอกจำกเข้ำเนื้อถูกสังคม   

รุมประณำมแล้ว เผลอๆอำจเข้ำเงี่ยงข้อกฎหมำยปล่อยให้คนนอกเข้ำมำครอบง ำพรรค อำจพำกันพังทั้งยวง  “ลุงตู่”    

คงได้รู้พิษสงนักกำรเมืองอำชีพ บู๊กับเชื้อโควิดว่ำเครียดแล้ว ยังไม่ซีเรียสเท่ำแก้เกมภำยในของคนกันเอง!!! 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835099 
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2 พ.ค. 2563 05:14 น. 

คาบลูกคาบดอก : สุมไฟการเมือง 

 
นำนๆ จะคุยเรื่องกำรเมืองกันที ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ที่ยำวนำนกว่ำ 3 เดือน      

คนชักจะเริ่มชินกับกำรปฏิบัติตัวที่จะต้องอยู่กับกำรแพร่ระบำดของไวรัสชนิดนี้ต่อไป 

แต่กำรเมืองที่แข็งนอกอ่อนใน โดยเฉพำะในบรรดำพรรคร่วมรัฐบำล  ที่ติดบัญชีกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกำร

ระบำดของโควิด-19 นั่นคือเก้ำอ้ี ครม. 

โยนหินถำมทำงกันหลำยเที่ยว ต ำแหน่ง รมต.ของ อนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท และสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี 

พรรคพลังประชำรัฐ รวมทั้งต ำแหน่ง รมว.พลังงำน และต ำแหน่ง รมว.คมนำคม ที่ยังข่มกันอยู่ระหว่ำง  พรรคภูมิใจไทย 

กับพลังประชำรัฐ และกลุ่มกำรเมืองในพรรคพลังประชำรัฐด้วยกันเอง 

เนื่องจำกคนที่ตัดสินใจในกำรปรับ ครม.คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในขณะที่คนคุมบังเหียนพรรคพลัง

ประชำรัฐและพรรคร่วมรัฐบำล คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ คนหนึ่งรับทรำบปัญหำกำรบริหำรอีกคน

รับทรำบปัญหำทำงกำรเมือง 

บำงครั้งควำมเห็นก็ไม่ตรงกันบ้ำงเป็นธรรมดำ 

ในพรรคพลังประชำรัฐเองมีหลำยกลุ่ม กลุ่มที่มำจำกกำรเมือง กลุ่มที่มำจำกทีมเศรษฐกิจ กลุ่มที่มำจำก กปปส. 

ซึ่งถ้ำจะวัดก ำลังกันแล้ว กลุ่มที่มำจำกนักกำรเมือง มีก ำลังมำกที่สุด มีปัญหำอะไร ก็ไปจับเข่ำคุยกับ ลุงป้อม เพรำะเข้ำ

ไม่ถึง ลุงตู่ กลำยเป็นว่ำ ลุงป้อม เป็นขวัญใจของกลุ่มท่ีมำจำกกำรเมืองมำกที่สุด 

แต่อ ำนำจกำรบริหำรทั้งหมดก็ยังอยู่กับลุงตู่อยู่ดี 

ตรงนี้กลำยเป็นปมอ ำนำจ ที่จะบริหำรจัดกำรอย่ำงไรให้สำมำรถเดินไปด้วยกันได้ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร

พรรคร่วมรัฐบำลด้วยเพรำะบำงพรรคก็ไปหำรือกับลุงตู่ บำงพรรคก็มำหำรือกับลุงป้อม ทั้งหมดเกิดจำกอ ำนำจกำร

บริหำร โดยเฉพำะเก้ำอ้ี รมต. ที่ไม่ได้ยึดติดตำมโควตำ แต่อยู่ที่อ ำนำจกำรตัดสินใจของลุงตู่ มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ 
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เมื่อไฟในพรรคลำมไปเรื่อยๆ ลำมไปถึงต ำแหน่ง หัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค และคณะกรรมกำรบริหำร

พรรค เกิดเป็นประเด็นควำมขัดแย้งขึ้นมำอย่ำงเงียบๆเป็นคลื่นใต้น้ ำที่รอวันปะทุ 

โฟกัสไปที่ ทีมเศรษฐกิจ คุมกระทรวงหลักที่ส ำคัญ เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในขณะนี้ ไม่มีฝ่ำยกำรเมือง จำก 

พลังประชำรัฐ เข้ำไปบริหำร โดยเฉพำะ กระทรวงคมนำคม กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลังงำน กระทรวงพำณิชย์ 

กระทรวงเกษตรฯ นี่คือปัญหำ 

ทั้งๆท่ีเป็นแกนน ำรัฐบำลด้วยซ้ ำ 

สถำนกำรณ์โควิด-19 ช่วยยืดอำยุกำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ไปได้ระยะหนึ่ง รวมทั้งควำมเคลื่อนไหวของ

ฝ่ำยค้ำนและม็อบที่เตรียมไล่รัฐบำลลุงตู่ที่ต้องชะลอออกไปโดยปริยำย รอจังหวะและเวลำที่เหมำะสม รวมกับผลกระทบ

ที่เกิดจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ลุงตู่ต้องหำทำงลงสวยๆเอำไว้ให้ดี. 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1834801 
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เผยแพร่: 2 พ.ค. 2563 06:00 

NEW NORMAL หยุดเชื้อเพื่ออ านาจ ช าแหละเครือข่าย 6 สหายยึด พปชร. 

 

ก็ชั่วโมงนี้ “รัฐบำลลุงตู่” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกลำโหม ก ำลังรบทัพจับศึกอยู่ในสงครำมต่อสู้กับกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือโรคโควิด-

19 ในประเทศไทย ที่ยังอยู่ในช่วงชี้เป็นชี้ตำยแท้ๆ ก็ดันเกิด “ศึกวัดพลัง” ในพรรคพลังประชำรัฐ มำให้หัวเสียอีก 

  เป็นศึกในที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ หำกเป็น “คลื่นใต้น้ ำ” จำกกลุ่มเดิมๆ ที่เคยสร้ำงควำมร ำคำญใจให้กับ “บิ๊กตู่” 

มำแล้วหลำยต่อหลำยครั้ง ที่ขนำดลงทุนแก้เคล็ดเปลี่ยนโลโก้พรรคจำกทรงหกเหลี่ยม เป็นรูปวงกลม ไม่ให้กลุ่มก๊วน

ต่ำงๆ ภำยในพรรคขบเหลี่ยม หรือทิ่มแทงกันเองแล้ว ก็ยังไม่วำยเกิดเรื่องซ้ ำซำกอีกหนนี้ยกระดับ “เล่นใหญ่” ถึงขั้น

เข็นชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคพลัง

ประชำรัฐ ผู้ที่เป็น “พ่ีเลิฟ” ของ “นำยกฯ น้องตู่” ออกมำว่ำ ต้องกำรยึดพรรคกันเลยทีเดียว โดยวำงสตอรีว่ำ         

“ลุงป้อม” หมำยปองเข้ำมำเสียบเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ที่มี “ขุนคลัง” อุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลัง ท ำหน้ำที่อยู่ และให้ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง มำเป็นเลขำธิกำรพรรค

แทน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่น่ำปวดหัวก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่ำง “ไม่รู้จักกำลเทศะ” ไม่ได้ดูสถำนกำรณ์บ้ำนเรื่องเลย

ว่ำ ก ำลังวุ่นวำยกับกำรแก้ไขกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และเยียวยำประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน กลับมำมีเรื่อง

ให้ “ลุงตู่” ชวนปวดหัวอีกจนได้ แต่ก็อย่ำงว่ำ คนกลุ่มนี้คงคิดว่ำเป็นเรื่อง NEW NORMAL คิดว่ำเป็นเรื่อง “ปกติ” 

ในทำงกำรเมืองที่จะต้องแย่งชิงเก้ำอ้ีทำงกำรเมือง เรียกว่ำ คนทั้งบ้ำนทั้งเมืองเขำ “หยุดเชื้อเพ่ือชำติ” กัน แต่นี่เล่น

อำศัยสถำนกำรณ์ชุลมุน “หยุดเชื้อ เพ่ืออ ำนำจ” เสี่ยนี่ เรื่องของเรื่องมีกำรอ้ำงอิงจำก “เสียงลือ” เมื่อวันที่ 23 เม.ย.    

ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีกำรจัดพิธีบวงสรวงตั้งศำลพระพรหม ณ ที่ท ำกำรใหม่ของพรรคพลังประชำรัฐ ตรงข้ำมศำลอำญำ             

ถ.รัชดำภิเษก ที่วันนั้น “ป๋ำป้อม” ไปเป็นประธำนในพิธีด้วยตัวเอง และมีแกนน ำพรรคมำร่วมพิธีค่อนข้ำงพร้อมหน้ำ

พร้อมตำ 
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ตำมข่ำวระบุว่ำผู้เข้ำร่วมพิธีมีอำทิ “หัวหน้ำอุตตม”, “เฮียสน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน ในฐำนะ

เลขำธิกำรพรรค, “เสี่ยบี” พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, คู่หูสำมมิตร สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสำหกรรม - สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, “มำดำมแหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี และท่ีขำดไม่ได้ “เฮียสันติ” ที่เป็นเจ้ำของตึกที่ท ำกำรพรรคแห่งใหม ่

พิธีบวงสรวงเปิดที่ท ำกำรใหม่หนนี้ ไม่มีกำรตีปี๊บใหญ่โตให้สมรำคำ “แกนน ำรัฐบำล” ก็เนื่องจำกยังอยู่ในช่วง

รณรงค์งดจัดกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มำก Social Distancing ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ทว่ำ

หลังจบพิธีได้ 2-3 วัน กลับมี “บำงคน” อยำกตีปี๊บ “บำงเรื่อง” ให้เป็นประเด็น เมื่อมี “ข่ำว (จงใจ) หลุด” ออกมำ

บรรยำยบรรยำกำศงำนวันนั้นละเอียดยิบโดยอ้ำง “แหล่งข่ำวระดับสูงในพรรคพลังประชำรัฐ” ว่ำ หลังพิธีตั้งศำลพระ

พรหม “ป๋ำป้อม” ล็อกคอ “อุตตม” มำบังคับให้ลำออกจำกต ำแหน่ง เพ่ือ “ล้ำงไพ่” แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 

และตัวเองจะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคเอง ไม่เท่ำนั้นยังพูดไปถึงว่ำ “อุตตม” ได้ตกปำกรับค ำกับ “ลุงป้อม” แล้วด้วยซ้ ำ 

หำกแต่หลังพิธีเกิด “ผิดคิว” ก็เลยกระพือข่ำวซ้ ำว่ำ มีกำรล็อบบี้ให้กรรมกำรบริหำรพรรคลำออกเกินกึ่งหนึ่ง           

จำกทั้งหมดที่มีตอนนี้ 34 คน เพ่ือใช้ข้อบังคับพรรค ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอจัดประชุม

ใหญ่พรรคในเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ที่วำงไทม์ไลน์ไว้เสร็จสรรพว่ำ เป็นช่วงประมำณกลำงเดือน มิ.ย.เป็น

ต้นไป และไม่ใช่แค่ “ล้ำงไพ่” กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐเท่ำนั้น ยังกะ “กินสองเด้ง” กระทบไปถึงกำรปรับ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกด้วย โดยมีกำรวำงตัว “เสี่ยเฮ้ง” สุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 

เป็น รมว.อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , “เสี่ยแฮ้งค์” อนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท รองประธำน

ยุทธศำสตร์พรรค เป็น รมว.ศึกษำธิกำร, โยก “เสี่ยตั้น” ณัฐฏพล ทีปสุวรรณ จำก รมว.ศึกษำธิกำร ไปเป็น รมว.พลังงำน, 

สันติ พร้อมพัฒน์ จำก รมช.คลัง ขึ้นเป็น รมว.คลัง และให้ “มำดำมแหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจำกโฆษกรัฐบำล    

มำเป็น รมช.คลัง เป็นต้น 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000045867 
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