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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ "ช่อ" พรรณิการ์ ย ้า ส่งข้อความ รับสิทธิแจก 3 พัน ช่วงไลฟ์คอนเสิร์ต 4 
2 ผู้จัดการออนไลน์ คนแห่ขอรับสิทธิ์เงิน "คณะก้าวหน้า" จ่อทะลุ 3 ล้านราย ถึงตอนนี 

ยอดยังพุ่งไม่หยุด 
6 

3 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนกร’ยัน‘พปชร.’ยังไม่แพแตก มั่นใจผู้ใหญ่จูบปากคุยกันจบแล้ว 7 
4 ไทยรัฐออนไลน์ "เจ๊หน่อย" ควง "สุรชาติ" แจกถุงยังชีพ ช่วยชาวหลักสี่ สู้ภัยโควิด-19 8 
5 ส้านักข่าว INN “สุดารัตน์-สุรชาติ”ลงพื นที่มอบถุงยังชีพชาวหลักสี่ 9 
6 มติชนออนไลน์ ‘ณัฐวุฒิ’ แนะ รบ.คลายล็อกเป็นรายพื นที่ ซัด ‘ชวน’ วิกฤตหนัก

ขนาดนี  ยังอ้างแต่หลัก กม.-ไม่เปิดประชุมสภา 
10 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เสรี'อ้างไม่มีหลักฐานชัด'เสธ.อ้น'แทรกแซงพปชร. 12 
8 สยามรัฐออนไลน์ "เสรี"ชี ยังไม่ชัด"เสธ.อ้น"แทรกแซงพปชร. เตือนสว.ท้าอะไรต้องระวังตัว 

เหตุโดนจับผิดบ่อย 
13 

9 ไทยโพสต์ ส.ว.เสรี ชี กรณี เสธ.อ้น ยังไม่ชัดก้าวก่ายพปชร. จริงหรือไม่ มีแต่กล่าวหาไปมา 14 
10 มติชนออนไลน์ ‘พีระศักดิ์’ลั่นไม่ปกป้องกันเอง เชื่อส.ว.รู้หน้าที่ 15 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "พีระศักดิ์" เชื่อ ส.ว.ไม่ป้องกันเอง หลังข่าวโยง "เสธ.อ้น" ขย่ม พปชร. 16 
12 ส้านักข่าวอิศรา กมธ.ทุจริตฯวุฒิสภาลุยสอบ 3 อบจ.จัดซื ออุปกรณ์โควิดฯ-จ่อเรียก    

ผู้เกี่ยวข้องแจง 
17 

13 แนวหน้าออนไลน์ 'เหลือบโควิด'สะดุ้ง! กมธ.ป.ป.ช.วุฒิสภา กาหัวลุยสอบทุจริตพวกหากินกับ    
โรคระบาด 

18 

14 สยามรัฐออนไลน์ ส.ว.ชงตั งอนุกก.ตรวจสอบ"อบจ.สระบุรี-ปากน ้า"ปม ทุจริตจัดซื อ
อุปกรณ์ป้องกันโควิด 

19 

15 แนวหน้าออนไลน์ 'มาดามเดียร์-ศิริพงษ'์ลุยเขตหนองจอกแจกข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยพ่ีน้องมุสลิม 20 
16 ไทยโพสต์ 'สนธิรัตน์' วอนหยุดได้แล้ว เวลานี ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงภายในพปชร. 22 
17 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิรัตน์'ทุบโต๊ะสั่งทุกคนในพรรคหยุดเคลื่อนไหว ลั่นไม่ยอมให้คนนอก

ครอบง้า'พปชร.' 
23 
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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 มติชนออนไลน์ ‘ปิยุบตร’ ลั่นจบวิกฤตแล้วเจอกัน วอนประชาชนอย่าเพ่ิงท้อ 24 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ชี โควิดสะท้อนภาพ 4 รัฐวิกฤต พร้อมปลุกปชช. 25 
20 ไทยโพสต์ 'ปิยบุตร'ลั่น!ชีวิตมีค่าพอ อย่าไปสังเวยรัฐบาลคณาธิปไตย ให้เปลี่ยนความ

เศร้าโศกเป็นความคับแค้นเพ่ือเปลี่ยนประเทศ 
27 

21 มติชนออนไลน์ ผู้อ่านข่าวสารร้อยละ 95-97% หนุนแก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิก ส.ว. 28 
22 สยามรัฐออนไลน์ 'หมอวรงค์'เผย new normal ทางการเมือง 'จับแพะชนแกะ-ปั่นเฟคนิวส์-   

ชูคนโกงแล้วหนี-ขุด 2475 เริ่มไม่ได้ผลแล้ว 
29 

23 โพสต์ทูเดย์ บิ๊กป้อมก้าชับสส.พลังประชารัฐช่วยชาวบ้านเดือดร้อนตลอด 24 ชม. 30 
24 ส้านักข่าว INN “ประวิตร”ก้าชับส.ส.ห้ามการ์ดตกช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชม. 32 
25 คมชัดลึก "บิ๊กป้อม" ก้าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก 34 
26 ไทยรัฐออนไลน์ สุชาติ เผย "บิ๊กป้อม" ก้าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก-ไทยเนื อหอม หลัง     

โควิด-19 
36 

27 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ป้อง "ชวน" จวก "ณัฐวุฒิ" บิดเบือนใส่ร้าย หยุดใช้ปากหากิน 38 
28 แนวหน้าออนไลน์ เดือดพลั่ก!‘ราเมศ’ป้องชวนปมเปิดสภา หวด‘ณัฐวุฒิ’พูดเหมือน    

ผายลม ปากพารวยพาจน 
39 

29 คมชัดลึก ผู้ว่าฯ กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยง หวั่นแพร่เชื อโควิด 40 
30 ข่าวสด กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก 41 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสด รายงานพิเศษ : ส่องการเมืองหลังวิกฤตโควิด 42 
2 ไทยรัฐออนไลน์ สนิมเนื อใน พปชร. “โจทย์แทรก” ไวรัสโควิด-19 : สังคมวิถีใหม่            

ยี การเมืองเก่า 
47 

3 กรุงเทพธุรกิจ ชะตา 'รัฐบาล' อยู่หรือไป? 51 
4 ข่าวสด จาตุรนต์ ฉายแสง วิกฤตโควิด-ชนวนเร่งอายุรัฐบาลสั นลง 53 
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2 พ.ค. 2563 15:00 น. 

"ช่อ" พรรณิการ ์ย  า สง่ข้อความ รับสิทธแิจก 3 พัน ช่วงไลฟ์คอนเสิร์ต 

 
น.ส.พรรณิการ์ วานิช ตัวแทนคณะก้าวหน้า ย ้า กติกาเดิมส่งข้อความ รับสิทธิช่วงไลฟ์คอนเสิร์ตเท่านั น - ไม่มีแจกเงิน
ตามสถานที่อ่ืน ยัน ชื่อบัญชีรับบริจาคมีบัญชีเดียว "คณะก้าวหน้า" ยัน เงินช่วยเหลือ 3 พัน มาจากประชาชนระดมทุน
ช่วยกัน 
 วันที่ 2 พ.ค. จากกรณีคณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมไลฟ์สด "คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน" 

โดยให้ศิลปินอิสระ ซึ่งในช่วงนี ไม่มีงานได้มาแสดงดนตรี พร้อมกับเปิดรับระดมทุน เพ่ือจะส่งมอบต่อเงินช่วยดังกล่าว

ให้กับผู้ที่เดือดร้อนและขอรับสิทธิ จ้านวน 3,000 บาท ซึ่งกิจกรรมจัดในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม ตั งแต่เวลา       

19.00 น. เป็นต้นไป โดยในวันแรก มีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาค และขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือเป็นจ้านวนมาก 

ทั งนี  ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. นางสาวพรรณิการ์ วานิช ตัวแทนคณะก้าวหน้า ชี แจงถึงข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกฎกติกา
การร่วมบริจาค และการขอรับเงิน เราช่วยกัน จ้านวน 3,000 บาท เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของทุกคน       
ก่อนรับชมคอนเสิร์ตระดมทุนพร้อมกันอีกครั งในวันที่ 2 พฤษภาคม นี ตั งแต่เวลา 1 ทุ่มตรงเป็นต้นไป 

นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน ทางคณะก้าวหน้า           
จะรับผิดชอบในส่วนค่าจ้างศิลปินอิสระ ค่าใช้จ่ายในการการไลฟ์สด รวมถึงค่าเช่าสถานที่ ขณะที่ยอดเงินจาก          
การเปิดระดมทุนซึ่งมาจากประชาชนทั่วไป ทุกบาททุกสตางค์ จะน้าไปส่งมอบต่อให้กับผู้ขอรับสิทธิช่วยเหลือที่ท้า     
ตามกติกา ไม่ใช่ว่าคณะก้าวหน้าแจกเงิน หรือไม่ใช่ว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน้าคณะก้าวหน้าแจกเงิน เราเป็นเพียง
สื่อกลางที่ระดมทุนเข้ามา เพ่ือส่งต่อให้เท่านั น โดยยอดบริจาคระดมทุนได้มาเท่าไหร่ เราก็ส่งมอบให้ตามนั น           
ทั งนี  ส้าหรับกิจกรรมวันแรก ยอดเงินบริจาคอยู่ที่ 1,0502,044 บาท ตอนช่วงหลังจบไลฟ์สด และก็มีเพ่ิมเติมมาอีกบ้าง 
ซึ่งเราสามารถส่งต่อเงินจ้านวน 3,000 บาท ให้กับผู้ขอรับสิทธิ ได้ทั งสิ น 351 คน ต้องขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาคระดมทุน
ทุกท่านที่ช่วยกัน ให้สมกับชื่อคอนเสิร์ตเราช่วยกัน 

"ขอย ้าอีกครั งว่าเงินทั งหมดนี  เงินที่มอบให้กับผู้ขอรับสิทธิคนละ 3,000 บาทนั น ไม่ใช่เงินของธนาธร ไม่ใช่เงิน
ของคณะก้าวหน้า แต่เป็นเงินของประชาชนที่ส่งมาช่วยเหลือกัน แน่นอนว่าเราอยากช่วยเหลือให้ได้จ้านวนมากที่สุด    
แต่เราไม่ใช่หน่วยงานรัฐ เป็นแค่ศูนย์กลางที่ผู้ระดมทุนส่งต่อมา และเราส่ งต่อให้ ดังนั น ส้าหรับผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าว ถ้าจะขอบคุณ ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันระดมทุนมาให้ ขอบคุณผู้บริจาคที่ท้าให้ค้าว่าเราช่วยกัน
เป็นจริงได้" นางสาวพรรณิการ์ กล่าว 
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นางสาวพรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า ส้าหรับคอนเสิร์ตระดมทุนในวันนี  การขอรับสิทธิเงินเราช่วยกัน 3,000 บาท 

ยังใช้กติกาเดิม คือ เราจะเริ่มนับผู้มีสิทธิช่วงที่มีการไลฟ์สดคอนเสิร์ต หลังจากที่การบอกรหัสแล้วเท่านั น ส้าหรับตอนนี  
ขอให้หยุดส่งข้อความกันก่อน เพราะไม่ว่า จะส่งมาช่องทางไหนก็ยังไม่ถือว่าเริ่มนับเป็นผู้ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ  และ  
อีกเรื่องที่อยากชี แจง คือ กรณีที่มีผู้บอกว่าคณะก้าวหน้า หรือธนาธรจะแจกเงินตามสถานที่นั่นที่นี่ ยืนยันตรงนี ว่า        
ไม่มีแน่นอน การขอรับสิทธิของเรายังใช้กติกาเดิม คือ ทางออนไลน์เท่านั น ไม่มีการเดินทางไปรับเงินที่ไหนทั งสิ น     
อย่าหลงเชื่อ เราใช้วิธีการโอนให้เท่านั น เพ่ือความปลอดภัยและความเรียบร้อย  และส้าหรับกรณีที่มีคนที่ไปแอบอ้าง 
เพ่ือระดมทุนเข้าบัญชีอ่ืน ขอให้ผู้ร่วมบริจาคตรวจสอบให้ดี บัญชีรับบริจาคในกิจกรรมนี มีเพียงบัญชีเดียว เท่านั น       
ชื่อบัญชี น.ส.พรรณิการ์ วานิช เลขท่ีบัญชี 409-450005-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เราไม่มีบัญชีอื่น ขอให้ระมัดระวัง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1835526
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เผยแพร่: 3 พ.ค. 2563 08:02   ปรับปรุง: 3 พ.ค. 2563 08:15 

คนแห่ขอรับสิทธิ์เงิน "คณะก้าวหน้า" จ่อทะล ุ3 ล้านราย ถึงตอนนี ยอดยังพุ่งไม่หยุด 

 
คนแห่ขอรับสิทธิ์เงินบริจาค จากการจัดกิจกรรมไลฟ์สดคอนเสิร์ตระดมทุนของ "คณะก้าวหน้า" ยอดจ่อทะลุ 3 ล้านราย
แล้ว จนถึงตอนนี ยังเพ่ิมไม่หยุด ขณะที่ชมไลฟ์สดสูงถึง 13 ล้านครั ง 

จากกรณีที่ "คณะก้าวหน้า" จัดกิจกรรมไลฟ์สด "คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน" โดยให้
ศิลปินอิสระซึ่งในช่วงนี ไม่มีงานได้มาแสดงดนตรี พร้อมกับเปิดรับระดมทุน เพ่ือจะส่งมอบต่อเงินช่วยดังกล่าวให้กับผู้ที่
เดือดร้อนและขอรับสิทธิจ้านวน 3,000 บาท ซึ่งกิจกรรมจัดในวันที่ 1 และ 2 พ.ค. ตั งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

โดยในวันแรก ส้าหรับเงื่อนไขในการแจกเงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่า แจกเงิน
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ้านวน 3 พันบาท โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบแรก ดังนี  

1. ระบุรหัส “24” 
2. ระบุ “ชื่อ-สกุล” 
3. ระบุ “เลขบัญชีธนาคาร” 
4. ระบุ “เหตุการรับเงิน” 
ส่วนวิธีการขอรับเงินวันในรอบที่ 2 
1. ระบุรหัส “75” และค้าว่า “ขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกัน” 
2. ระบุ “ชื่อ-สกุล” 
3. ระบุ “เลขบัญชีธนาคาร” 
4. ระบุ “เหตุการรับเงิน” 
ส่วนวันที่ 2 พ.ค. นั น เนื่องจากประชาชนทราบข่าวสารจ้านวนมากขึ น จึงแห่ร่วมกิจกรมมที่เพจ "คณะก้าวหน้า 

- Progressive Movement" จ้านวนมาก โดยในช่วงขณะไลฟ์สดคอนเสิร์ตนั น มียอดรับชมสูงถึง 13 ล้านครั ง 
ส่วนกติกาการรับเงิน ให้คอมเมนต์ใต้ภาพ โดยระบุ 
- ชื่อ นามสกุล 
- จะน้าเงินไปใช้ท้าอะไร? 
ซึ่งถึงช่วงเช้าของวันนี  (3 พ.ค.) เวลา 7.30 น. ยอดคนขอรับสิทธิมากกว่า 2.7 ล้านรายแล้ว และยังเพ่ิมขึ น

ต่อเนื่องไม่หยุด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046147 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046147


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.28 น. 

‘ธนกร’ยัน‘พปชร.’ยังไม่แพแตก มั่นใจผู้ใหญ่จูบปากคุยกันจบแล้ว 

 
“ธนกร” ชี พลังประชารัฐเห็นต่างกันบ้างแต่ไม่ถึงกับแตกแยกทุกอย่างจบแล้ว ลั่นแม้รัฐบาลคุมการระบาด “โควิด-
19” ได้ แต่ยังมีงานฟื้นฟูเศรษฐกิจรออยู่ ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ส้าหรับปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั น   
คงไม่มีอะไรแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย เพราะพรรคเป็นสถาบันทางการเมือง อาจมีความเห็น
ต่างกันบ้าง แต่ไม่ถึงกับแตกแยก เมื่อผู้ใหญ่พูดคุย อธิบายเหตุผลกันทุกอย่างก็จบ ขณะนี เป็นเวลาที่ทุ กคนจะต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตครั งนี ไปให้ได้ ดังนั น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ส.ส.
พลังประชารัฐทุกคนต่างลงพื นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ทุกวัน งดเว้นการตอบโต้ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าใน
มุมมองด้านสาธารณสุขนั นรัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดีเยี่ยม แต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนั น
ยังต้องมีการฟื้นฟูโดยเร่งด่วนจากนี ไป 

“ขณะนี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมการไว้บางส่วนแล้ว โดยเฉพาะการจัดท้า
โครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ในท้องถิ่น ในชุมชน นอกจากนั น ยังมีการเตรียมแผนในระยะยาวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต อีกด้วย 
เพราะเราอาจจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ไปอีกนาน หรือจนกว่าจะมีวัคซีน” โฆษกพปชร. กล่าว 

นายธนกร กล่าวย ้ าว่า รัฐบาลภายใต้การน้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490370 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/490370
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2 พ.ค. 2563 17:30 น. 

"เจ๊หน่อย" ควง "สรุชาติ" แจกถุงยังชีพ ช่วยชาวหลักสี่ สู้ภัยโควิด-19 

 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงพื นที่หลักสี่ พร้อมสุรชาติ เทียนทอง อดีตส.ส. แจกถุงยังชีพ ช่วย ปชช.สู้โควิด-19 
ด้านสุรชาติ ยัน จะดูแลประชาชน เขตหลักสี่ ต่อเนื่อง แม้ไม่มีต าแหน่งทางการเมือง 

วันที่ 2 พ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วยนายสุรชาติ เทียนทอง 
อดีตส.ส.กทม. ลงพื นที่ศูนย์เด็กอ่อนชุมชน หมู่บ้านอาทิตย์ ชุมชนบางบัวสะพานไม้ 2 ชุมชนหนองงูเห่า เขตหลักสี่     
ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งแออัดและชุมชนแออัด รวมกว่า 700 หลังคาเรือน โดย คุณหญิงสุดารัตน์ และ นายสุรชาติ ได้มอบ     
ถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากวิกฤติไวรัสโควิด -19   
ซึ่งมีคนในชุมชน ออกมารอรับสิ่งของจ้าเป็นจ้านวนมาก ซึ่งประชาชนต่างสะท้อนถึงความเดือดร้อน และการขาดรายได้
ที่ได้รับผลกระทบจากค้าสั่ง ปิดกิจการ ปิดสถานประกอบการ 

นายสุรชาติ เปิดเผยว่า ส้าหรับการดูแลประชาชนในเขตหลักสี่ เป็นความผูกพัน ห่วงใย ของตนเองต่อพ่ีน้อง
ชาวหลักสี่ ขอสัญญาว่า จะดูแล รับใช้ และเป็นก้าลังใจให้กับพ่ีน้องชาวหลักสี่ ตลอดไป โดยตนเองได้ท้างานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั งในช่วงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่เหตุการณ์อุทกภัย      
ปี 2554 ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดการรัฐประหาร จนกระทั่งถึงช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด ส้าหรับสิ่งของ
จ้าเป็น ที่น้ามาบริการวันนี  ได้แจกให้ประชาชนทุกกลุ่ม ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือเป็น
เพียงผู้เช่าก็ตาม โดยเฉพาะการดูแลประชาชนในกลุ่มที่ขาดรายได้จากการเป็นผู้ว่างงาน ซึ่งต้องท้าต่อเนื่องเพ่ือเป็น     
การบรรเทาความทุกข์ยาก 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้ก้าลังใจพ่ีน้องประชาชนให้เข้มแข็ง ทั งกายใจ เพ่ือที่จะผ่านวิกฤตินี ไปให้ได้ร่วมกัน
โดยได้ฝากว่า วันที่ 3 พฤษภาคม จะมีการเริ่มเปิดเมือง เปิดธุรกิจบางธุรกิจ ซึ่งก็จะเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด
ทางด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนลงไปได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็อยากให้ทุกคนยังต้องระมัดระวังตัวโดยการสวมหน้ากาก
อนามัย เมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ มีระยะห่างในการใช้ชีวิต ดูแลสุขอนามัยและสุขภาพของตัวเองให้ดี 

นอกจากนี  คุณหญิงสุดารัตน์ นายสุรชาติ และคณะยังได้เดินเท้าเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รวมทั งผู้พิการที่อยู่
ตามบ้านที่ออกมาไม่ได้ เพ่ือมอบข้าวสารอาหารแห้งอีกด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835579 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1835579
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 2 พฤษภาคม 2020 - 16:39 

“สุดารัตน์-สุรชาติ”ลงพื นที่มอบถุงยังชีพชาวหลักสี่ 

 
"สุดารัตน์" ลงพื นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนชาวหลักสี่ ด้าน "สุรชาติ" เผย จะดูแลประชาชนแม้ไม่มีต้าแหน่งทาง
การเมือง 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมกับคณะ นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการจัดการส้าหรับนักบริหารระดับสูง 
(วบส.) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยนายสุรชาติ เทียนทอง อดีตส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพ่ือไทย ลงพื นที่
ศูนย์เด็กอ่อนชุมชน หมู่บ้านอาทิตย์ ชุมชนบางบัวสะพานไม้ 2 ชุมชนหนองงูเห่า เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งแออัดและ
ชุมชนแออัดรวมกว่า 700 หลังคาเรือน โดยคุณหญิงสุดารัตน์ นายสุรชาติ พร้อมคณะ วบส. ได้มอบถุงยังชีพ 
ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีคนใน
ชุมชน ออกมารอรับสิ่งของจ้าเป็น จ้านวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเดือดร้อนและการขาดรายได้ของพ่ีน้องประชาชน ที่
ได้รับผลกระทบจากค้าสั่ง ปิดกิจการ ปิดสถานประกอบการของรัฐบาล 

โดย นายสุรชาติ กล่าวว่าส้าหรับการดูแลประชาชนในเขตหลักสี่ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันทางการเมือง   
ไม่มีแรงกดดัน แต่เป็นค้ามั่นสัญญา ที่ตนเองเคยให้ต่อคนในพื นที่ว่าจะดูแลรับใช้ประชาชนเขตหลักสี่ ซึ่งท้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_663601/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_663601/
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 17:58 น. 

‘ณัฐวุฒิ’ แนะ รบ.คลายล็อกเป็นรายพื นที่ ซัด ‘ชวน’ วิกฤตหนักขนาดนี  ยังอ้างแต่หลัก 
กม.-ไม่เปิดประชมุสภา 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2167863 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2167863
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เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.53 น. 

'เสร'ีอ้างไม่มีหลักฐานชัด'เสธ.อ้น'แทรกแซงพปชร. 

 
“เสรี”อ้าง ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน“เสธ.อ้น”แทรกแซงพปชร. ยอมกระทบภาพลักษณ์ ส.ว. 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกระแสข่าว พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนตัวนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า กรณีดังกล่าวข้อเท็จจริง
ยังไม่ชัดเจนว่า พล.อ.กนิษฐ์เข้าไปแทรกแซงพรรคการเมืองจริงหรือไม่ เพราะผู้เกี่ยวข้องในพรรคพลังประชารัฐต่าง
ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าว การจะดูว่าใครถูกหรือผิดนั นขึ นอยู่กับพยานหลักฐาน ต้องดูให้รอบด้าน แต่หลักฐานขณะนี 
ยังไม่ปรากฎชัดเจนว่าพล.อ.กนิษฐ์ท้าอะไรผิดรัฐธรรมนูญ หรือไปฝักใฝ่ แทรกแซงอยู่ใต้อาณัติพรรคการเมือง มีแต่การ
กล่าวหากันไปมา 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ นอาจกระทบภาพลักษณ์ ส.ว.บ้าง เพราะส.ว.มักถูกกล่าวหาอยู่เรื่อย แต่
เราต้องให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาด้วย จะดูแค่ภูมิหลังของพล.อ.กนิษฐ์ที่ท้างานใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูข้อมูลปัจจุบันเป็นสิ่งส้าคัญที่สุ ด ซึ่งพล.อ. ประวิตรเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค 

ทั งนี  หากพล.อ.กนิษฐ์จะไปรู้จักหรือพูดคุยกันก็ท้าได้ แต่ต้องระวังตัว อย่าไปท้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการก้าว
ก่ายพรรคการเมืองจนท้าให้เกิดความเข้าใจผิด 

 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772343 
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2 พฤษภาคม 2563 17:44 น. 

"เสร"ีชี ยังไม่ชดั"เสธ.อ้น"แทรกแซงพปชร. เตอืน ส.ว.ท าอะไรตอ้งระวังตัว เหตุโดนจับผดิบอ่ย 

 
วันที่ 2 พ.ค.63 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว"เสธ.อ้น"พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว.

เข้าไปล็อบบี กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้ลาออก เพ่ือเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่     
ว่ากรณีดังกล่าวข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่า พล.อ.กนิษฐ์ เข้าไปแทรกแซงพรรคการเมืองจริงหรือไม่ เพราะผู้ เกึ่ยวข้องใน
พรรคพลังประชารัฐต่างออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าว การจะดูว่าใครถูกหรือผิดขึ นอยู่กับพยานหลักฐาน ต้องดูให้รอบด้าน 
แต่หลักฐานขณะนี ยังไม่ปรากฎชัดเจนว่าพล.อ กนิษฐ์ท้าอะไรผิดรัฐธรรมนูญ หรือไปฝักใฝ่ แทรกแซงอยู่ใต้อาณัติพรรค
การเมือง มีแต่การ กล่าวหากันไปมา 

นายเสรี กล่าวยอมรับว่า เรื่องที่เกิดขึ นอาจกระทบภาพ ลักษณ์ส.ว.บ้าง เพราะ  ส.ว.มักถูกกล่าวหาอยู่เรื่อย    
แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาด้วย จะดูแค่ภูมิหลังของพล.อ.กนิษฐ์ ที่ท้างานใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
รองนายกรัฐมนตรี เพียงอย่างเดียวไม่ได้  ต้องดูข้อมูลปัจจุบันเป็นสิ่งส้าคัญที่สุด ซึ่งพล.อ. ประวิตรเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค หากพล.อ.กนิษฐ์จะไปรู้จักหรือพูดคุยกันก็ท้าได้ แต่ต้อง
ระวังตัว อย่าไปท้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการก้าวก่ายพรรคการเมือง จนท้าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/152193 
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02 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:41 น. 

ส.ว.เสรี ชี กรณี เสธ.อน้ ยังไม่ชัดก้าวก่ายพปชร. จริงหรือไม่ มีแต่กล่าวหาไปมา 

 
2 พ.ค.63 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว "เสธ.อ้น" ซึ่งเป็น ส.ว.   

เข้าไปล็อบบี กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้ลาออก เพ่ือเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่     
ว่ากรณีดังกล่าวข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่า พล.อ.กนิษฐ์ เข้าไปแทรกแซงพรรคการเมืองจริงหรือไม่ เพราะผู้เกี่ยวข้องใน
พรรคพลังประชารัฐต่างออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าว  
 

"การจะดูว่าใครถูกหรือผิดขึ นอยู่กับพยานหลักฐาน ต้องดูให้รอบด้าน แต่หลักฐานขณะนี ยังไม่ปรากฎชัดเจนว่า
พล.อ กนิษฐ์ท้าอะไรผิดรัฐธรรมนูญ หรือไปฝักใฝ่ แทรกแซงอยู่ใต้อาณัติพรรคการเมือง มีแต่การ กล่าวหากันไปมา"   
นายเสรี กล่าว 

นายเสรี กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ นอาจกระทบภาพ ลักษณ์ส.ว.บ้าง เพราะส.ว.มักถูกกล่าวหาอยู่เรื่อย แต่เราต้อง
ให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาด้วย จะดูแค่ภูมิหลังของพล.อ.กนิษฐ์ ที่ท้างานใกล้ชิดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ       
รองนายกรัฐมนตรี เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูข้อมูลปัจจุบันเป็นสิ่งส้าคัญที่สุด ซึ่งพล.อ. ประวิตรเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค หากพล.อ.กนิษฐ์จะไปรู้จักหรือพูดคุยกันก็ท้าได้ แต่ต้อง
ระวังตัว อย่าไปท้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการก้าวก่ายพรรคการเมือง จนท้าให้เกิดความเข้าใจผิด. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64895 
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 17:26 น. 

‘พีระศักดิ์’ลั่นไม่ปกป้องกันเอง เชื่อส.ว.รู้หน้าที่ 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2167824 
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3 พ.ค. 2563 00:03 น. 

"พีระศักดิ์" เชื่อ ส.ว.ไม่ป้องกันเอง หลังข่าวโยง "เสธ.อ้น" ขย่ม พปชร. 

 

"พีระศักดิ์" ยัน ส.ว.มีกรรมการจริยธรรมอยู่ เชื่อไม่ปกป้องกันเองเเน่ หลังข่าวโยง "เสธ.อ้น" เอ่ียวไล่ก๊วน 4 กุมาร พ้น 
"พลังประชารัฐ" แต่ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว.ไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัว นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ว่า 
ส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิก ส.ว.ทุกคนรู้หน้าที่ตัวเอง และเรื่องนี มองว่าอาจเป็นเรื่องรับผิดชอบเฉพาะตัวหรือไม่ โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี เข้มงวดให้ ส.ว.วางตัวเป็นกลางทางการเมือง แต่ตนไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จึงต้องให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อน เชื่อว่า ส.ว.คงไม่มีการปกป้องกันเอง เนื่องจากกลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญมีอยู่
เเล้ว  ในส่วนของ ส.ว.ก็มีกลไกตรวจสอบของทางคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่ด้าเนินการได้ ทั ง นี เเม้ในช่วงที่   
ผ่านมาภาพลักษณ์ของ ส.ว.จะถูกวิจารณ์และตั งค้าถามหลายเรื่อง ส้าหรับตนไม่ได้อยากตอบโต้อะไรเพราะเห็น       
ส.ว.หลายๆท่าน ก็พยายามลงพื นที่ช่วยชาวบ้านอยู่ตลอด ส่วนตนเองนั นก็วางโปรแกรมช่วยชาวบ้าน จ.อุตรดิตถ์     
ตลอดช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ส้าคัญตอนนี บ้านเมืองก้าลังอยู่ในช่วงการเเพร่ระบาดโรคโควิด -19 ส.ว.จะต้องเป็น   
ส่วนหนึ่งที่ท้างานเพ่ือบ้านเมืองในยามนี ด้วย และต้องท้าหน้าที่ให้สังคมยอมรับให้ได้จะดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835788 
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วันเสาร์ ที่ 02 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:22 น. 

กมธ.ทุจรติฯวุฒิสภาลยุสอบ 3 อบจ.จัดซื ออปุกรณ์โควิดฯ-จ่อเรียกผู้เกี่ยวข้องแจง 

 
‘วันชัย สอนศิริ’ เผย กมธ.สอบทุจริตฯ วุฒิสภา ยกประเด็น 3 อบจ.ล้าพูน-สมุทรปราการ-สระบุรี จัดซื อจัดจ้างสิ่งของ
เกี่ยวกับโควิด-19 มาพิจารณา รวมวงเงินกว่า 400 ล้าน แถมประเด็นรถเข็น กฟผ.ด้วย ส่งอนุฯศึกษาแล้ว เตรียมเรียก
บุคคล-เอกชนที่เกี่ยวข้องชี แจง ลั่นในช่วงวิกฤติการทุจริตไม่ควรเกิดขึ นโดยเด็ดขาด ถือเป็นการซ ้าเติมประเทศชาติ 
 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2563 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่ประชุม กมธ.ศึกษาตรวจสอบ

เรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา ได้ยกประเด็นเรื่องการจัดซื อชุดของใช้ประจ้าวันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ล้าพูน 

และวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื อโควิด -19 ของ อบจ.สระบุรี และ อบจ.

สมุทรปราการ ซึ่งเกี่ยวข้องนักการเมืองท้องถิ่น รวมวงเงินทั ง 3 อบจ. เกือบ 400 ล้านบาท รวมทั งการจัดซื อจัดจ้าง

รถเข็นและเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ นมาพิจารณา โดยเห็นว่าในสถานการณ์วิกฤตนี การทุจริต   

จากโครงการต่าง ๆ ไม่น่าจะเกิดขึ นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการควบคุมป้องกันโควิดหรือช่วยเหลือ

ประชาชนหรือโครงการอ่ืนใด หรือหน่วยงานใดจะต้องไม่เกิดขึ นเพราะถือว่าเป็นการซ ้าเติมประเทศชาติและประชาชน 

ทั งเป็นการแสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยากและวิกฤตของประชาชน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีจิตส้านึก

อย่างมากในการท้างานในสถานการณ์วิกฤตครั งนี  จะเอาความเคยชินหรือความรู้สึกเดิม ๆ หรือการท้ามาหากินแบบเดิม

มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตฯ ได้ส่งเรื่องเหล่านี ให้คณะอนุกรรมาธิการฯ             
ไปท้าการศึกษาตรวจสอบ ทั งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานต่าง ๆ มาให้ข้อมูลต่อ กมธ. รวมทั งบริษัทต่าง ๆ 
ที่มีการจัดซื อจัดจ้างว่าเป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้องโปร่งใสมากน้อยเพียงใด มีใครทุจริตเกี่ยวกับเรื่องนี หรือไม่ 
"ต้องสอบให้ถึงลูกถึงคน ทุกเรื่องทุกประเด็นอย่างเข้มข้นโดยเร็ว ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ นจริง มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพ่อค้าร่วมกันหาประโยชน์จากการกระท้าดังที่ปรากฏ คณะกรรมาธิการฯ จะจัดการโดยเด็ดขาด โดยส่งเรื่องไปให้
ผู้รับผิดชอบจัดการ ทั งให้ ป.ป.ช.ด้าเนินการต่อไป" นายวันชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/88328-israneawewws-94.html 
 

https://www.isranews.org/article/isranews/88328-israneawewws-94.html


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.23 น. 

'เหลือบโควิด'สะดุ้ง! กมธ.ป.ป.ช.วุฒิสภา กาหัวลุยสอบทุจริตพวกหากินกับโรคระบาด 

 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติ  

มิชอบฯ วุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้ยกประเด็นเรื่องการทุจริต  
การจัดซื อชุดของใช้ประจ้าวันของ อบจ.ล้าพูน และวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ    
เชื อโควิด-19 ของอบจ.สระบุรี และสมุทรปราการ รวมทั งการจัดซื อจัดจ้างรถเข็นและเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วของ       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ นมาพิจารณา 

โดยเห็นว่าในสถานการณ์วิกฤตนี การทุจริตจากโครงการต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ในการควบคุมป้องกันโควิดหรือช่วยเหลือประชาชนหรือโครงการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดจะต้องไม่เกิดขึ นเพราะ
ถือว่าเป็นการซ ้าเติมประเทศชาติและประชาชน ทั งเป็นการแสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยากและวิกฤตของ
ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีจิตส้านึกอย่างมากในการท้างานในสถานการณ์วิกฤตครั งนี  จะเอาความ
เคยชินหรือความรู้สึกเดิมๆหรือการท้ามาหากินแบบเดิมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ 

นายวันชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องเหล่านี ให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ไปท้าการศึกษา
ตรวจสอบ ทั งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานต่างๆ มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ รวมทั งบริษัทต่างๆ ที่มี
การจัดซื อจัดจ้างว่าเป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้องโปร่งใสมากน้อยเพียงใด ทั งมีใครทุจริตเกี่ยวกับเรื่องนี หรือไม่ ต้อง
สอบให้ถึงลูกถึงคน ทุกเรื่องทุกประเด็นอย่างเข้มข้นโดยเร็ว ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ นจริง มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
พ่อค้าร่วมกันหาประโยชน์จากการกระท้าดังที่ปรากฏ คณะกรรมาธิการฯ จะจัดการโดยเด็ดขาด โดยส่งเรื่องไปให้
ผู้รับผิดชอบจัดการ ทั งให้ ป.ป.ช.ด้าเนินการต่อไป 

"เรื่องท่ีปรากฏนี จะมีการทุจริตจริงหรือไม่ก็ตาม กรรมาธิการฯ อยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลแก้ไข
ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ นในสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมือง อย่างน้อยที่สุดถ้าท่านไม่ท้าอะไรให้กับบ้านเมือง ก็ไม่ควรจะ
ซ า้เติมประเทศชาติและประชาชน "นายวนัชยักลา่วในท่ีสดุ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490389 
 
 

https://www.naewna.com/politic/490389
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2 พฤษภาคม 2563 17:50 น. 

ส.ว.ชงตั งอนุกก.ตรวจสอบ"อบจ.สระบุรี-ปากน  า"ปม ทุจริตจัดซื ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 

 
วันที่ 2 พ.ค.นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติ   

มิชอบวุฒิสภา กล่าวว่า ในการประชุมกมธ.เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา กมธ.ยกประเด็นการทุจริตจัดซื อชุดของใช้
ประจ้าวัน ของอบจ.ล้าพูน และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื อโควิด -19 ของ อบจ.สระบุรี 
และสมุทรปราการ รวมทั งการจัดซื อจัดจ้างรถเข็นและเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)ขึ นมาพิจารณา โดยเห็นว่าในสถานการณ์วิกฤตนี การทุจริตโครงการต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ นโดยเด็ดขาด เพราะ    
ถือว่าซ ้าเติมประเทศและประชาชน แสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยาก วิกฤตของประชาชน 

ดังนั นกมธ.ได้ส่งเรื่องเหล่านี ให้คณะอนุกรรมาธิการไปศึกษาตรวจสอบ เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล      
ต่อกมธ. รวมทั งบริษัทต่างๆ ที่มีการจัดซื อจัดจ้างว่าเป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้องโปร่งใสมากน้อยเพียงใด           
มีใครทุจริตเกี่ยวกับเรื่องนี หรือไม่ ต้องสอบให้ถึงลูกถึงคนทุกประเด็นอย่างเข้มข้นโดยเร็ว ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ นจริง 
เจ้าหน้าที่รัฐและพ่อค้าร่วมกันหาประโยชน์จากการกระท้าดังกล่าวต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาด ส่งเรื่องให้  ป.ป.ช.
ด้าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/152196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://siamrath.co.th/n/152196
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วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 19.30 น. 

'มาดามเดียร-์ศิริพงษ'์ลุยเขตหนองจอกแจกข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยพี่น้องมุสลิม 

 

“มาดามเดียร์-ศิริพงษ์” ลุยเขตหนองจอกแจกข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยพ่ีน้องมุสลิม บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด -

19 ขอเป็นก้าลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาแห่งความยากล้าบากไปด้วยกัน ชี  ส.ส.เหนื่อยไม่ได้หากประชาชนยังล้าบาก 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม.เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ลงพื นที่ ชุมชนล้าตาจีน และชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ แจกข้าวสาร           

ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น ้าดื่ม และแอลกอฮอล์ ให้กับพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งขณะนี อยู่ในช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน 

รวมทั งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของพ่ีน้องประชาชน 

น.ส.วทันยา กล่าวว่า วิกฤตจากโควิด-19 ท้าให้ทุกคนได้รับผลกระทบ ตั งแต่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ห้างร้าน 

อาคารใหญ่และเอสเอ็มอี ซึ่งเกิดขึ นทั่วโลกพร้อมกันอย่างไม่มีใครคาดคิด แต่ตัวเลขผู้ติดเชื อในบ้านเราลดลงเรื่อยๆ       

มีผู้ติดเชื อรายใหม่ต่้ากว่า 10 คนมาหลายวันติดต่อกัน และเชื่อว่าจะลดลงเป็น 0 ในเร็ววันนี  ทั งนี ถือว่า              

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยดีกว่าทั่วโลก ไม่ใช่เพราะรัฐบาล หรือ บุคคลากรทางการแพทย์ แต่เป็นเพราะพวกเรา

ทุกคนที่ร่วมมือกัน เว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ ท้าตามค้าแนะน้าอย่างเคร่งครัด 

ในส่วนของมาตรการเยียวยานั น รัฐบาลได้แจกเงิน 5 พันบาทไปแล้ว อาจจะมีคนได้บ้างไม่ได้บ้าง ขอให้อดทน

รออีกสักนิด เพราะส่วนตัวมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่ทิ งเราทุกคน    

อย่างแน่นอน เพราะหลังจากนี การเยียวยาเป็นสิ่งส้าคัญ รัฐบาลจะทุ่มก้าลังในการหามาตรการช่วยทุกภาคส่วน         

ให้เศรษฐกิจกลับมาฟ้ืนตัวให้ได้ 

"เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน วันนี ตนขอเป็นอีกหนึ่งก้าลังใจให้ทุกๆคน หากเราช่วยเหลือกันแบบนี ไม่ว่า

วิกฤติใดจะผ่านเข้ามา พวกเราก็สามารถผ่านไปได้ ทุกครั ง ความน่ารักของคนไทยเวลาเกิดปัญหา เรามักจะหยิบยื่น

ความช่วยเหลือ แม้ใครจะว่าเราไม่มีวินัย แต่เรามีน ้าใจในการร่วมฝันฝ่าทุกปัญหาไปได้เสมอ และในฐานะ ทุกคน ส.ส.

ตัวแทนพ่ีน้องประชาชน ถ้ามีสิ่งใดที่ท้าให้ ปชช.ได้ พวกเรายินดีประสานงานเพ่ือน้าไปสู่การช่วยเหลือต่อไป ”          

น.ส.วทันยา กล่าว 
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ด้าน นายศิริพงษ์ บอกว่า เขตหนองจองเป็นเขตที่มีพื นที่กว้างที่สุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั งแต่เกิดสถานการณ์

ระบาดของโควิด-19 ตนเองก็ลงพื นที่แจกแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ตามมาด้วยข้าวกล่อง และ      

ถุงยังชีพ เพ่ือใช้ในการประทังชีวิตส้าหรับพ่ีน้องในเขตหนองจอก 2-3 ชุมชนที่ด้าเนินการแจกในวันนี ประชาชนมีฐานะ

ค่อนข้างยากจน ส้าหรับการดูแลพ่ีน้องประชาชนในช่วงเดือนถือศีลอดนั น ซึ่งในเขตหนองจอกเองมีประชาชนที่เป็น

มุสลิมมากกว่า 50% ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ที่ยกเว้นไม่ให้ไปละหมาดที่มัสยิด        

แต่ละหมาดท่ีบ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพ่ือเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล 

“ส.ส.จะพูดค้าว่าเหนื่อยไม่ได้ เพราะประชาชนล้าบาก เราจะสบายไม่ได้ หากประชาชนล้าบาก เราก็ต้อง

ล้าบากกับประชาชน และให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตอนนี เราจะเดินหน้าแจกถุงยังชีพให้กับพ่ีน้องประชาชน       

ที่ยากจนและผู้ที่ด้วยโอกาศให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้” นายศิริพงษ์ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490438 
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02 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:00 น.  

'สนธิรัตน์' วอนหยุดได้แล้ว เวลานี ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงภายในพปชร. 

 

2 พ.ค.63 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในฐานะเลขาธิการพรรค      

พลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่า คิดว่าทุกคนควรจะหยุด  พยายามอยากให้

ทุกคนหยุด เพราะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลย อย่างที่เรียนแต่แรกแล้วว่าการที่ท้าอะไรในช่วงเวลาอย่างนี  สถานการณ์

แบบนี ไม่ได้เหมาะสมใดๆทั งสิ น แม้กระทั่งการเมืองต่างพรรคยังต้องประสานสามัคคีกัน สถานการณ์แบบนี ทุกคน    

ควรหยุด ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเวลานี   

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ นกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับพรรคพลังประชารัฐ ถูกร้องยุบพรรค    

ในกรณีให้คนนอกครอบง้าพรรค นายสนธิรัตน์ ตอบว่า ถือเป็นข้อกังวลใจในเรื่องราวที่เกิดขึ นแล้วน้าพรรคเข้าไป       

ยุ่งเกี่ยว อย่างที่บอกเวลาที่มันไม่ใช่ แล้วส่งผลกระทบข้างเคียงขึ นมาจะยุ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั งพรรค และโดยหลักการ  

พรรคยอมให้คนนอกมาครอบง้าไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งนายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรค พูดไว้ชัดเจน  

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64898 
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วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

'สนธิรัตน์'ทุบโต๊ะสั่งทุกคนในพรรคหยุดเคลื่อนไหว ลั่นไม่ยอมให้คนนอกครอบง า'พปชร.' 

 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่า คิดว่าทุกคนควรจะหยุด  พยายามอยากให้ทุกคนหยุด      
เพราะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลยอย่างที่เรียนแต่แรกแล้วว่าการที่ท้าอะไรในช่วงเวลาอย่างนี  สถานการณ์แบบนี ไม่ได้
เหมาะสมใดๆ ทั งสิ น แม้กระทั่งการเมืองต่างพรรคยังต้องประสานสามัคคีกัน สถานการณ์ แบบนี ทุกคนควรหยุด         
ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเวลานี  

เมื่อถามว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ นกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับพรรคพลังประชารัฐ ถูกร้องยุบพรรคใน    
กรณีให้คนนอกครอบง้าพรรค นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ถือเป็นข้อกังวลใจในเรื่องราวที่เกิดขึ นแล้วน้าพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
อย่างที่บอกเวลาที่มันไม่ใช่ แล้วส่งผลกระทบข้างเคียงขึ นมาจะยุ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั งพรรค และโดยหลักการพรรคยอมให้
คนนอกมาครอบง้าไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งนายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรค พูดไว้ชัดเจน 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490439 
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 22:09 น. 

‘ปิยุบตร’ ลั่นจบวิกฤตแล้วเจอกัน วอนประชาชนอย่าเพ่ิงท้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2168157 
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เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.54 น. 

'ปิยบุตร'ชี โควิดสะท้อนภาพ4รัฐวิกฤต พร้อมปลุกปชช. 

 
"ปิยบุตร" ชี โควิด-19 สะท้อนภาพ "4 รัฐวิกฤต " วอนประชาชนอย่าเพ่ิงท้อ-อย่าสังเวยชีวิตให้รบ.คณาธิปไตย ใช้ความ

คับแค้นเป็นพลังเปลี่ยนแปลงประเทศ 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แกนน้าคณะก้าวหน้า กล่าวใน

กิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุน "MAYDAYMAYDAYเราช่วยกัน" ตอนหนึ่งว่าวิกฤตโควิด-19 ครั งนี  ได้เผยให้เห็นสิ่งที่ตนขอ

เรียกว่า 4 รัฐวิกฤต ได้แก่ วิกฤตรัฐราชการรวมศูนย์ วิกฤตรัฐสวัสดิการ วิกฤตรัฐธรรมนูญ และวิกฤตรัฐคณาธิปไตย 

อย่างไรก็ตามในวิกฤตย่อมมีโอกาส และนี่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของสังคมขนานใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยห้วงเวลา        

ที่ผู้คนโกรธแค้นพร้อมๆ กับมีความหวัง เพราะหากมีแต่ความแค้นก็จะน้าไปสู่ความผิดพลาดได้ แต่หากมีแต่ความหวัง 

ไม่มีความคับแค้นก็จะเลื่อนลอยไม่ลงมือท้าอะไร สิ่งที่ดีกว่าก็จะมาไม่ถึง ดังนั น การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คนต้องมี   

ทั งความแค้นและมีความหวัง 

นายปิยบุตร กล่าวว่า จากที่ได้เห็นยอดคนกดไลก์ กดติดตามเพจคณะก้าวหน้า จาก 8 หมื่นเพ่ิมขึ นเป็น 1.6 
ล้าน และมีข้อความส่งเข้ามาเป็นแสน รวมถึงคนดูไลฟ์สดตอนนี  6 แสนกว่าคน ซึ่งต่างเป็นคนที่คาดหวังจะได้รับการ
เยียวยาช่วยเหลือ ซึ่งเราก็พยายามใช้ทุกสรรพก้าลังเพ่ือให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท้าได้ โดยจ้านวนยอดไลก์
ที่เพ่ิมขึ น ยอดความเห็นที่แจ้งเข้ามา ยอดคนดูสดที่มากมายในขณะนี  อยากขอให้ทุกคนอดทนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
ช่วยกันให้เรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ไปได้ แล้วเอาความเศร้าเสียใจเป็นความคับแค้น แล้วน้าความคับแค้น
นั นหล่อเลี ยงด้วยความหวัง เพื่อยืนยันว่าเราจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี  

"ใครที่ก้าลังคิดฆ่าตัวตาย ผมอยากจะขอร้อง ขอให้ท่านเก็บชีวิตไว้ ประคับประคองผ่านช่วงนี ไป ชีวิตของท่านมี
ค่ามากกว่าการสังเวยให้กับรัฐบาลคณาธิปไตยที่ไร้ประสิทธิภาพ และชีวิตของท่านมีคุณค่ากับการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยให้ดีกว่านี ได้ ให้สังคมไทยดีกว่านี ได้ โลกใบใหม่เกิดขึ นได้ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจต่อสู้ให้ได้มา เราต้องการคนจ้านวน
มากในการร่วมกันครั งนี  ลุกขึ นมาต่อสู้เพิ่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่" นายปิยบุตร กล่าว 
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นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า วิกฤตการณ์ครั งนี เป็นปัญหาร่วมกันของคนไทยทั งประเทศ ไม่ใช่ปัญหาของคน

ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ไม่ใช่ปัญหาคนภาคใดภาคหนึ่ง ไม่ใช่ปัญหาของคนของคนเพศใดหรือรสนิยมทางเพศใด 

ไม่ใช่ปัญหาคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ไม่ใช่ปัญหาพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือไม่ใช่ปัญหาคนสีเสื อการเมืองใด

การเมืองหนึ่ง แต่เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั งชาติ ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี ได้ สังคมไทยเดินหน้า

เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี ได้ ขอให้ทุกคนเก็บความโศกเศร้านั นเป็นความคับแค้น เอาความคับแค้นเป็นพลัง แล้วหล่อเลี ยง

ตัวเองด้วยความหวัง แล้วลุกขึ นมาต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย วิกฤตโควิดครั งนี เราจะรอดไปด้วยกัน และ

หลังจากวิกฤตเจอกัน 

 

อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/772379 
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02 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23:14 น. 

'ปิยบุตร'ลั่น!ชีวิตมีค่าพอ อย่าไปสังเวยรัฐบาลคณาธิปไตย ให้เปลี่ยนความเศร้าโศกเป็น
ความคับแค้นเพ่ือเปลี่ยนประเทศ 

 
2 พ.ค.633- นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอให้    

ทุกท่านเปลี่ยนเอาความเศร้าโศกเสียใจมาเป็นความคับแค้นแล้วหล่อเลี ยงด้วยความหวัง เพ่ือที่จะยืนยันว่าพวกเรา
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี  

ใครที่เศร้าใจรู้สึกหมดหนทางแล้วคิดจะฆ่าตัวตาย ผมขออย่างตรงไปตรงมา เก็บชีวิตอันมีค่าของท่านไว้ดีกว่า 
แล้วประคับประคองไปให้รอดวิกฤตการณ์ครั งนี  

ชีวิตของท่านมีคุณค่ามากกว่าจะปลิดชีวิตตนเองไป เพียงเพ่ือจะสังเวยกับความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล
คณาธิปไตย ชีวิตของท่านมีคุณค่าส้าหรับการลุกขึ นมาต่อสู้ด้วยกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคณาธิปไตยชุดนี ให้
กลายเป็นประชาธิปไตยให้ส้าเร็จให้จงได้ 

#คณะก้าวหน้า คณะก้าวหน้า - Progress. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64905 
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 22:24 น. 

ผู้อ่านข่าวสารร้อยละ 95-97% หนุนแก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิก ส.ว. 
 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2168168 
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3 พฤษภาคม 2563 07:44 น. 

'หมอวรงค์'เผยnew normalทางการเมือง 'จับแพะชนแกะ-ปั่นเฟคนิวส์-ชูคนโกงแล้วหนี-
ขุด2475เริ่มไม่ได้ผลแล้ว 

 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Warong Dechgitvigrom ระบุว่า ... 

new normalทางการเมือง 
ความล้มเหลวในการรับมือโควิด ของประเทศตะวันตก มีผลในทางจิตวิทยาต่อ กลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาล 

ยิ่งประชาชนประเทศเหล่านี  ใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขต มีการชุมนุมประท้วง ต้านการล็อคดาวน์ ยิ่งท้าให้มีการแพร่
ระบาดของโควิดมากขึ น 

ตัวเลขผู้ติดเชื อใหม่เฉพาะอเมริกา จากก่อนหน้านี แค่วันละสองหมื่นกว่าราย วั นนี ( 2พฤษภาคม) ขึ นมาที่ 
35,828 ราย รวมยอดเป็น1,130,851 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตยังยืนใกล้สองพันคนต่อวัน ยิ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวของ
หลักเสรีภาพที่เกินขอบเขต ของประเทศตะวันตก ในทางตรงข้ามกับประเทศไทย ที่ใช้หลักเสรีภาพที่มีระเบียบวินัย 
ผสมผสานวิถีแบบไทย ท้าให้การรับมือโควิด ได้รับการชื่นชมมาก จนกลุ่มที่ต้านรัฐบาล ที่เดินตามหลังเสรีภาพตะวันตก 
แผ่วลงมาก เก็บอาการไม่อยู่ ไปเอาเรื่องการฆ่าตัวตายของประชาชนมาผูกโยงการเมือง ทั งๆที่เมื่อสืบสาวแล้ว            
ไม่เกี่ยวข้องกัน และพาลถึงคุณหมอทวีศิลป์ จะเรียกร้องให้ปลดออก ซึ่งคุณหมอท่านก็ท้าหน้าที่ได้ดีมาก จนประชาชน
ชื่นชม สิ่งที่พวกเรานักการเมือง ต้องเรียนรู้จากประชาชน ซึ่งประชาชนก้าลังปรับตัวไปสู่new normal นั่นคือ การรู้จัก
ทิ งระยะห่าง เข้าแถวทิ งช่วง ใส่หน้ากาก ล้างมือ มีระเบียบใหม่ในร้านอาหาร ทุกสิ่งคือระเบียบวินัยที่ไม่เคยเกิด        
แต่ก้าลังเป็นวิถิปกติใหม่ของประชาชน ซึ่งจับต้องได้หมด 

เมื่อเกิด new normalต่อประชาชน จากนั นทุกกลุ่มก็ต้องปรับตัวใหม่ ต้องติดตามดูว่า new normal       
ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยการจับแพะชนแกะ ปั่นกระแสเฟคนิวส์ เชิดชูคนโกงแล้วหนี ขุดประวัติศาสตร์
2475 เริ่มใช้ไม่ได้ผลกับสังคมไทยแล้ว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/152262 
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วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 09:04 น. 

บิ๊กป้อมก าชับสส.พลังประชารัฐช่วยชาวบ้านเดือดร้อนตลอด 24 ชม. 

 
"ประวิตร"ก้าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก ช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชั่วโมงหลังคลายล็อค 6 กิจกรรมพร้อมรายงานผล ด้าน
ประธาน ส.ส.พปชร. แนะ 4 ภาคส่วนปรับตัวรับโอกาสใหม่หลังโควิดผ่านพ้น 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผย
ว่า ขณะนี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเมืองไทยอยู่ในขั นดีขึ น จ้านวนผู้ติดเชื อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับ
รัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย 6 กิจกรรม- กิจการให้กลับมาด้าเนินการได้ตั งแต่วันนี  (3พค.) เป็นต้นไป 

โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พปชร.ได้ก้าชับสส. พลังประชารัฐ 
ทั งหมด ติดตามและประเมินผลว่าการผ่อนคลาย 6 กิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่
และหากมีอุปสรรคอะไร ก็ให้ สส.เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมง พร้อมรับฟัง
ปัญหาและรายงานผลกลับมาที่ ท่าน ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. เพราะท่านมีความเป็นห่วงความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน 

นายสุชาติ กล่าวยังแสดงความเห็นส่วนตัวว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปเชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับค้า
ชมจากท่ัวโลก เพราะมีระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม ผลที่ตามมาจะท้าให้ บ้านเรา “เนื อหอม” จึงเป็นโอกาสที่หลายๆภาค
ส่วนของไทยต้อง เตรียมพร้อมปรับตัวครั งใหญ่ ประกอบด้วย 

1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้องเตรียมพร้อมรองรับคนต่างชาติที่จะเข้ามารักษาตัวที่บ้านเรามากขึ น 
เพราะระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย คือทางเลือกอันดับต้นๆของโลก อีกทั งต้องเตรียมรองรับ
สังคมผู้สูงอายุด้วย 

2.ด้านเศรษฐกิจ ระบบกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมีหลายเรื่องที่เรา
สามารถปลดล็อคให้ดีขึ นกว่าเดิม ขณะที่ภาคครัวเรือนเรามีปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยที่
ผ่านมาในช่วงวิกฤติโควิด สามารถท้าให้คนไทยอยู่รอดได้ หลังจากนี คนทั่วโลกจะเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรม
แห่งการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 

3.ด้านการเกษตรและอาหาร เตรียมระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจร สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  ให้ไทยเป็น
ดินแดนอาหารและครัวของโลก พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพืชผักปลอดสารพิษ เพราะเรามีทั งของถูกและของดี 
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4.ด้านผังเมือง ด้วยการสร้างเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ นในไทย ซึ่งจากการที่ไทยมีระบบการแพทย์ที่ดี สภาพอากาศ  

ที่ดี เชื อโรคแพร่กระจายได้น้อย คนต่างชาติจะนิยมมาท่องเที่ยวและมาพ้านัก เราต้องเตรียมระบบการออกแบบตึกราม
บ้านช่อง ระบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ และอย่าลืมข้อดีของประเทศไทยที่ส้าคัญคือ การมี       
ค่าครองชีพไม่สูง และความเป็นมิตรและมีน ้าใจไมตรีของคนไทย 

"เหตุการณ์โรคระบาดโควิดที่ก้าลังจะผ่านไปเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บ้านเราผ่านวิกฤติมาได้ และเราจะ
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสไปพร้อมๆกันด้วยแนวทางเหล่านี " นายสุชาติกล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/622470 
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 3 พฤษภาคม 2020 - 09:17 

“ประวิตร”ก าชับส.ส.ห้ามการ์ดตกช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชม. 

 
"สุชาติ" เผย"ประวิตร" ก้าชับ ส.ส. ห้ามการ์ดตก ช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชั่วโมง หลังคลายล็อค 6 กิจกรรม- กิจการ
พร้อมแจ้งผลกลับมา 

นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรีในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ขณะนี สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเมืองไทยอยู่ในขั นดีขึ น จ้านวนผู้ติดเชื อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย       
6 กิจกรรม- กิจการให้กลับมาด้าเนินการได้ตั งแต่วันนี  (3 พ.ค.)เป็นต้นไป 

โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พปชร.ได้ก้าชับ ส.ส. ทั งหมด 
ติดตามและประเมินผลว่าการผ่อนคลาย 6 กิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่และ  
หากมีอุปสรรคอะไร ก็ให้ สส.เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับฟังปัญหา
และรายงานผลกลับมาที่ ท่าน ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. เพราะท่านมีความเป็นห่วงความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรีในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวแสดงความเห็นถึง
สถานการณ์โควิด-19 ว่า หากผ่านพ้นไป เชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับค้าชมจากทั่วโลก เพราะมีระบบสาธารณสุขที่ดี
เยี่ยม ผลที่ตามมาจะท้าให้ บ้านเรา “เนื อหอม” จึงเป็นโอกาสที่หลายๆภาคส่วนของไทยต้อง เตรียมพร้อมปรับตัวครั ง
ใหญ่ ประกอบด้วย 1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้องเตรียมพร้อมรองรับคนต่างชาติที่จะเข้ามารักษาตัวที่บ้านเรา
มากขึ น เพราะระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย คือทางเลือกอันดับต้นๆของโลก อีกทั งต้องเตรียม
รองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย 

2.ด้านเศรษฐกิจ ระบบกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมีหลายเรื่องที่เรา
สามารถปลดล็อคให้ดีขึ นกว่าเดิม ขณะที่ภาคครัวเรือนเรามีปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยที่
ผ่านมาในช่วงวิกฤติโควิด สามารถท้าให้คนไทยอยู่รอดได้ หลังจากนี คนทั่วโลกจะเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรม
แห่งการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 

3.ด้านการเกษตรและอาหาร เตรียมระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจร สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ให้ไทยเป็น
ดินแดนอาหารและครัวของโลก พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพืชผักปลอดสารพิษ เพราะเรามีทั งของถูกและของดี 
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4.ด้านผังเมือง ด้วยการสร้างเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ นในไทย ซึ่งจากการที่ไทยมีระบบการแพทย์ที่ดี สภาพอากาศ 

ที่ดี เชื อโรคแพร่กระจายได้น้อย คนต่างชาติจะนิยมมาท่องเที่ยวและมาพ้านัก เราต้องเตรียมระบบการออกแบบตึกราม
บ้านช่อง ระบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ และอย่าลืมข้อดีของประเทศไทยที่ส้าคัญคือ การมี     
ค่าครองชีพไม่สูง และความเป็นมิตรและมีน ้าใจไมตรีของคนไทย 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์โรคระบาดโควิดที่ก้าลังจะผ่านไปเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บ้านเราผ่านวิกฤติมาได้ 
และเราจะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสไปพร้อมๆกันด้วยแนวทางเหล่านี  
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_663826/ 
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3 พฤษภาคม 2563 - 09:41 น. 

"บิ๊กป้อม" ก าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก 

 
"บิ๊กป้อม" ก้าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก ช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชั่วโมง หลังคลายล็อก 6 กิจกรรม 

3 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ขณะนี 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ของเมืองไทยอยู่ในขั นดีขึ น จ้านวนผู้ติดเชื อรายใหม่ลดลง
ต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย 6 กิจกรรม- กิจการให้กลับมาด้าเนินการได้ตั งแต่วันนี  (3พค.) เป็นต้นไป 

โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์  พปชร.ได้ก้าชับสส. พลังประชารัฐ 

ทั งหมด ติดตามและประเมินผลว่าการผ่อนคลาย 6 กิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่

และหากมีอุปสรรคอะไร ก็ให้ สส.เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมง พร้อมรับฟัง

ปัญหาและรายงานผลกลับมาที่ ท่าน ประธานยุทธศาสตร์ พปชร.  เพราะท่านมีความเป็นห่วงความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชน 

นายสุชาติ กล่าวยังแสดงความเห็นส่วนตัวว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปเชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับค้า

ชมจากทั่วโลก เพราะมีระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม ผลที่ตามมาจะท้าให้ บ้านเรา “เนื อหอม”  จึงเป็นโอกาสที่หลายๆ

ภาคส่วนของไทยต้อง เตรียมพร้อมปรับตัวครั งใหญ่ ประกอบด้วย 

1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ต้องเตรียมพร้อมรองรับคนต่างชาติที่จะเข้ามารักษาตัวที่บ้านเรามากขึ น 

เพราะระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย คือทางเลือกอันดับต้นๆของโลก อีกทั งต้องเตรียมรองรับ

สังคมผู้สูงอายุด้วย 

2.ด้านเศรษฐกิจ  ระบบกฏหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมีหลายเรื่องที่เรา

สามารถปลดล็อคให้ดีขึ นกว่าเดิม ขณะที่ภาคครัวเรือนเรามีปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยที่

ผ่านมาในช่วงวิกฤติโควิด สามารถท้าให้คนไทยอยู่รอดได้ หลังจากนี คนทั่วโลกจะเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรม

แห่งการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 

3.ด้านการเกษตรและอาหาร เตรียมระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจร สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ให้ไทยเป็น

ดินแดนอาหารและครัวของโลก พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพืชผักปลอดสารพิษ เพราะเรามีทั งของถูกและของดี 
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4.ด้านผังเมือง ด้วยการสร้างเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ นในไทย ซึ่งจากการที่ไทยมีระบบการแพทย์ที่ดี สภาพอากาศที่

ดี เชื อโรคแพร่กระจายได้น้อย คนต่างชาติจะนิยมมาท่องเที่ยวและมาพ้านัก เราต้องเตรียมระบบการออกแบบตึกราม

บ้านช่อง ระบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ และอย่าลืมข้อดีของประเทศไทยที่ส้าคัญคือ การมีค่า

ครองชีพไม่สูง และความเป็นมิตรและมีน ้าใจไมตรีของคนไทย   

"เหตุการณ์โรคระบาดโควิดที่ก้าลังจะผ่านไปเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บ้านเราผ่านวิกฤติมาได้ และเราจะ

พลิกวิกฤติเป็นโอกาสไปพร้อมๆกันด้วยแนวทางเหล่านี " นายสุชาติกล่าว 

 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/429584?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=politic 
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3 พ.ค. 2563 09:51 น. 

สุชาติ เผย "บิ๊กป้อม" ก าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก-ไทยเนื อหอม หลังโควิด-19 

 
"บิ๊กป้อม" ก้าชับ ส.ส.ห้ามการ์ดตก ช่วยเหลือชาวบ้าน 24 ชม. หลังคลายล็อก 6 กิจกรรม ขณะ ปธ.ส.ส.พปชร. มั่นใจ 
ไทยเนื อหอม แนะ 4 ภาคส่วนปรับตัวรับโอกาสใหม่ หลังโควิด-19 ผ่านพ้น 

วันที่ 3 พ.ค. นายสุชาติ ชมส.ส.ชลบุรีในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  เปิดเผยว่า ขณะนี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเมืองไทยอยู่ในขั นดีขึ น จ้านวนผู้ติดเชื อรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลเริ่ม

ผ่อนคลาย 6 กิจกรรม-กิจการให้กลับมาด้าเนินการได้ตั งแต่วันนี  (3 พ.ค.) เป็นต้นไป 

โดย ท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พปชร.ได้ก้าชับ ส.ส.        

พลังประชารัฐ ทั งหมด ติดตามและประเมินผลว่าการผ่อนคลาย 6 กิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยเหลือประชาชนเป็น   

ที่น่าพอใจหรือไม่ และหากมีอุปสรรคอะไร ก็ให้ ส.ส.เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนตลอด         

24 ชั่วโมง พร้อมรับฟังปัญหาและรายงานผลกลับมาที่ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. เพราะท่านมีความเป็นห่วงความ

เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

นายสุชาติ กล่าวยังแสดงความเห็นส่วนตัวว่า หากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปเชื่อว่า ประเทศไทยจะได้รับ

ค้าชมจากทั่วโลก เพราะมีระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม ผลที่ตามมาจะท้าให้ บ้านเรา “เนื อหอม” จึงเป็นโอกาสที่หลายๆ 

ภาคส่วนของไทยต้องเตรียมพร้อมปรับตัวครั งใหญ่ 

ประกอบด้วย 1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้องเตรียมพร้อมรองรับคนต่างชาติที่จะเข้ามารักษาตัวที่บ้าน

เรามากขึ น เพราะระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย คือ ทางเลือกอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั งต้อง

เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย 

2. ด้านเศรษฐกิจ ระบบกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมีหลายเรื่องที่เรา

สามารถปลดล็อกให้ดีขึ นกว่าเดิม ขณะที่ภาคครัวเรือนเรามีปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดย

ที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติโควิด สามารถท้าให้คนไทยอยู่รอดได้ หลังจากนี คนทั่วโลกจะเข้ามาศึกษาและต่อยอดสู่นวัตกรรม

แห่งการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 
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3. ด้านการเกษตรและอาหาร เตรียมระบบการจัดการอาหารที่เป็นวงจร สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ให้ไทยเป็น

ดินแดนอาหารและครัวของโลก พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม และพืชผักปลอดสารพิษ เพราะเรามีทั งของถูกและของดี 

4. ด้านผังเมือง ด้วยการสร้างเมืองใหม่ๆ จะเกิดขึ นในไทย ซึ่งจากการที่ไทยมีระบบการแพทย์ที่ดี สภาพอากาศ

ที่ดี เชื อโรคแพร่กระจายได้น้อย คนต่างชาติจะนิยมมาท่องเที่ยวและมาพ้านัก เราต้องเตรียมระบบการออกแบบตึกราม

บ้านช่อง ระบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ และอย่าลืมข้อดีของประเทศไทยที่ส้าคัญ คือ การมี       

ค่าครองชีพไม่สูง และความเป็นมิตรและมีน ้าใจไมตรีของคนไทย 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835838 
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3 พฤษภาคม 2563 09:30 น. 

"ราเมศ" ป้อง "ชวน" จวก "ณัฐวุฒิ" บิดเบือนใส่ร้าย หยุดใช้ปากหากิน 

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา และโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ตอบโต้      

นายณัฐวุฒิ ไสยเกื อ แกนน้านปช.กล่าวพาดพิงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่ให้ความส้าคัญกับการเปิดประชุม

รัฐสภาสมัยวิสามัญว่า อธิบายชี แจงไปหลายครั งแล้วว่า ประธานไม่มีอ้านาจสั่งให้เปิดสภาได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถ

ไปบังคับให้ ส.ส.คนไหนลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเพ่ือขอเปิดประชุมได้ 

เพราะตามหลักการของรัฐธรรมนูญก้าหนดไว้ ส.ส.จ้านวน 1 ใน 3 หรือ ส.ส.และ ส.ว.1 ใน 3 ของจ้านวน

สมาชิกรัฐสภา ถ้ามีรายชื่อครบ และส่งให้ประธานรัฐสภาก็ด้าเนินการตามขั นตอน ดังนั นนายณัฐวุฒิบิดเบือนความจริง

เพ่ือให้สังคมเข้าใจผิดว่า นายชวน ไม่สนใจในการเปิดสภาเพ่ือให้มีการพูดถึงเรื่องปัญหาพ่ีน้องประชาชน ซึ่งความจริง

ประชาชนทราบดีว่าคนชื่อนายชวน ไม่เคยทอดทิ งปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ท้างานออกไปพบประชาชนแทบทุกวัน 

นายณัฐวุฒิควรหยุดใช้ส้านวนโวหาร ควรหยุดพูดเท็จ ควรหยุดใส่ร้ายโจมตี เพราะนายณัฐวุฒิเป็นคนที่นิยมการใช้ปาก

ในการท้างานทั งพารวย และพาจน ถ้าวาจาที่ออกจากปากผ่านการกลั่นกรองจากสมองสักนิดจะดีขึ น แต่เมื่อวินิจฉัย

แล้วทางนั นคงผ่านไม่ได้เพราะมืดทึบพูดอะไรออกมาจึงออกทางปากทันที จึงไม่ต่างอะไรกับการผายลม 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/152271 
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3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.27 น. 

เดือดพลั่ก!‘ราเมศ’ป้องชวนปมเปิดสภา หวด‘ณัฐวุฒิ’พูดเหมือนผายลม ปากพารวยพาจน 

 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื อ แกนน้า นปช. กล่าว

พาดพิงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า เรื่องเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ อธิบายมามากแล้วว่าด้วยหลักการที่

รัฐธรรมนูญก้าหนดไว้ ส.ส.จ้านวน 1 ใน 3 หรือ ส.ส.และ ส.ว.1 ใน 3 ของจ้านวนสมาชิกรัฐสภา ถ้ามีรายชื่อครบ 

ประธานรัฐสภาก็ด้าเนินการตามขั นตอน ประธานไม่มีอ้านาจสั่งให้เปิดสภาได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถไปบังคับให้ 

ส.ส.คนไหนลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเพ่ือขอเปิดประชุมได้ 

“นายณัฐวุฒิบิดเบือนความจริงเพ่ือให้สังคมเข้าใจผิดว่า นายชวน หลีกภัย ไม่สนใจในการเปิดสภาเพ่ือให้มี   

การพูดถึงเรื่องปัญหาพ่ีน้องประชาชน ซึ่งความจริงประชาชนทราบดีว่าคนชื่อนายชวน หลีกภัย ไม่เคยทอดทิ งปัญหา

ของพ่ีน้องประชาชน ท้างานออกไปพบประชาชนแทบทุกวัน นายณัฐวุฒิควรหยุดใช้ส้านวนโวหาร ควรหยุดพูดเท็จ    

ควรหยุดใส่ร้ายโจมตี ณัฐวุฒิเป็นคนที่นิยมการใช้ปากในการท้างานทั งพารวย และพาจน ถ้าวาจาที่ออกจากปากผ่าน  

การกลั่นกรองจากสมองสักนิดจะดีขึ น แต่เมื่อวินิจฉัยแล้วทางนั นคงผ่านไม่ได้เพราะมืดทึบพูดอะไรออกมาจึงออกทาง

ปากทันที จึงไม่ต่างอะไรกับการผายลม” นายราเมศ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490469 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/490469
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3 พฤษภาคม 2563 - 08:09 น. 

ผู้ว่าฯ กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยง หว่ันแพร่เชื อโควิด 
 
 

 

ผู้ว่ากทม. ประกาศปิด 34 เสี่ยงการระบาดไวรัสโควิด-19 ตั งแต่ 3 พ.ค. ถึง 31 พ.ค. เพื่อป้องกันไม่ให้กลับ
เข้าสู่จุดวิกฤตอีกครั ง พร้อมผ่อนคลายกิจกรรมบางประเภท แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดอย่างแคร่งครัด  
  2 พฤษภาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศปิด
สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวฉบับที่ 8 ตั งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีค้าสั่ง
เปลี่ยนแปลง พร้อมก้าหนดมาตรการป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครอนุมั ติส้าหรับ
สถานที่เสี่ยงที่สั่งปิดมี 34 แห่ง 

อาทิ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สนามมวย  สวนน ้า   
สวนสนุก  สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นส้าหรับเด็กในตลาด ตลาดน ้าและตลาดนัด   สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ต หรือ
โรลเลอร์เบรด  โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเสียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม   ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต  สระว่ายน ้า
สาธารณะ สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่  ฟิตเนส  สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุม 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถานรับเลี ยงเด็ก สถานที่สักหายเจาะผิวหนัง สนามม้า  อาบ อบ นวด  ศูนย์พระเครียง พระบูชา และ
สนามพระเหรียญพระบูชา สถานเสริมความงาม และ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม   ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้าน
นวดเพื่อเสริม ความงาม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี มอลล์ เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา 
สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร และที่ท้าการหน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการน้ากลับไปบริโภคที่อ่ืน   

ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผม เปิดใต้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้อง ไม่มีผู้นั่งรอในร้านสนาม
กีฬา ให้เปิดได้เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมี ระยะห่างทางสังคมและไม่คลุกคลีกันอยู่
แล้ว เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ เป็นการแข่งขัน สโมสร คลับเฮาส์ หรือ
ร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวสวนสาธารณะ ลาน พื นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก้าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
ให้เปิดได้เฉพาะพื นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน หรือการออกก้าลังกายด้วยวิธีอ่ืน เป็นส่วนบุคคล โดยไม่มี
ผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดงทั งนี หากพบฝ่าฝืนจ้าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 
บาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 

 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/regional/429575?utm_source=slide_topnews&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=regional 

https://www.komchadluek.net/news/regional/429575?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=regional
https://www.komchadluek.net/news/regional/429575?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=regional
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3 พ.ค. 2563-08:23 น. 

กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยงถึง 31 พ.ค. ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก 

 
ผู้ว่าฯกทม. ลงนาม ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยงล็อกสถานบริการ ผับ บาร์ ห้าง ทั่วกรุงสกัดโควิดยาวถึง 31 พ.ค. 
ฝ่าฝืนเจอโทษหนักคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวฉบับที่ 8 ถึง 31 พ.ค.2563 หรือจนกว่าจะมี
ค้าสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมก้าหนดมาตรการป้องกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครอนุมัติ 

โดยสถานที่เสี่ยงที่สั่งปิดมี 34 แห่ง อาทิ โรงมหรสพ, สถานบริการ, ผับ, บาร์, สถานบันเทิง, สวนน ้า, สวนสนุก, 
สนามเด็กเล่น, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี มอลล์, ร้านเกม, อินเตอร์เน็ต, สนามกีฬา, ฟิตเนส, สระว่ายน ้า, 
สถานที่จัดนิทรรศการ, ศูนย์ประชุม, ศูนย์แสดงสินค้า เป็นต้น ทั งนี หากพบฝ่าฝืนจ้าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 

นอกจากนี  กทม.ยังออกคู่มือแนวทางมาตรการผ่อนปรนให้กับ 8 กลุ่มกิจกรรม-กิจการ ที่จะเริ่มเปิดให้บริการ
วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไป อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่มท่ัวไปนอกห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ตลาดนัด ตลาดสด ตลาด
น ้า ตลาดชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านค้าชุมชน เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4059765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4059765


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
3 พ.ค. 2563-00:00 น. 

รายงานพิเศษ : ส่องการเมืองหลังวิกฤตโควิด 

 

รายงานพิเศษ : ส่องการเมืองหลังวิกฤตโควิด 

ส่องการเมืองหลังวิกฤตโควิด : ตัวเลขการติดเชื อโควิด-19 ลดลงตามล้าดับ หากแต่สิ่งที่ท้าทายรัฐบาลคือการ

เยียวยา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ขณะที่การแพร่ระบาดซาลง ประเด็นการเมืองก็แหลมคมขึ น  

สถานการณ์การเมืองหลังจากนี จะเป็นอย่างไร มีความเห็นจาก นักวิชาการ  

โคทม อารียา 

ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล 

สถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท้าให้การเมืองขาดเสถียรภาพ เพราะรัฐบาลถือว่าท้างานได้ผลในสายตา

ประชาชน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าสถานการณ์นี คือแบบทดสอบคิดว่ารัฐบาลผ่านวิกฤตนี ไปได้  

คนที่ได้บุญกุศลจากสถานการณ์นี ไม่ใช่รัฐบาลฝ่ายเดียว ต้องชื่นชมหลายๆ ฝ่าย ที่ช่วยกัน การควบคุมโรค

ได้รับความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายการสาธารณสุข และชุมชนกับประชาชน ซึ่งถือว่า

สอบผ่านทั งหมด 

ส่วนความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนั นการเมืองเป็นอย่างนี มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และที่ไหนๆ การเมืองก็

เป็นแบบนี  แต่การที่รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมอบหมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตโควิดให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการดึงออกจากเรื่องการเมือง ซึ่งสถานการณ์เช่นนี ถ้า ฝ่ายการเมืองมางอแงกับฝ่าย

สาธารณสุขก็จะดูไม่ดี เมื่อรัฐบาลท้าให้ผ่านวิกฤตของสาธารณสุขได้ก็จะท้าให้เกิดเสถียรภาพของรัฐบาล  

แต่เรื่องส้าคัญที่ต้องจับตาดูต่อไปไม่ใช่ด้านสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง การออกมางอแงคง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นนัยยะส้าคัญ ถึงจะเปลี่ยนก็คงไม่กระทบสาระที่ประชาชนก้าลังเผชิญอยู่

ได้ ประชาชนกังวลว่าจะป่วยหรือไม่ จะมีอะไรกินไหม ซึ่งเรื่องนี ยังมีความลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ในรัฐบาล  

มองภาพรวมของรัฐบาลในช่วงสถาน การณ์งานด้านสาธารณสุขท้าได้ดี ส่วนการเยียวยายังคงมีความไม่ เต็มร้อย

อยู่ ขณะที่วิธีการให้เงินเร็วจริงแต่ก็มีคนเป็นห่วงเรื่องรั่วไหล แต่การให้โดยตรงอาจรั่วไหลน้อยลง ถึงอย่างนั นก็มี
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เสียงวิจารณ์ว่าการให้เงินเปล่าๆ สร้างงานไม่ได้ ดังนั น หลังช่วงเยียวยาแล้วต้องมีการฟื้นฟูและวางระบบการ

ป้องกันการระบาดระลอกสอง 

ทุกอย่างเมื่อรัฐบาลท าได้ดีจะได้คะแนนความเสถียรภาพ แต่ถ้าท าไม่ได้ก็จะเป็นตัวลดเสถียรภาพ อย่างที่มี

กระแสข่าวการปรับ ครม.ก็ว่ากันไป แต่การจะปรับหรือไม่ปรับนั้นไม่ได้มีผลอะไรเท่าการวางมาตรการที่ดี ทั้ง

ด้านสาธารณสุข การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และการป้องกันระลอกสอง การเปลี่ยนตัวรั ฐมนตรีคงไม่มีผลต่อเรื่องนี้ 

เพราะถ้าวางนโยบายหลักไว้แล้วทุกอย่างคงไม่มีปัญหา  

บทบาทของฝ่ายค้านจากนี การตรวจสอบต้องเดินหน้าต่อไป และจ้าเป็นต้องตรวจสอบอย่างยิ่งแม้รัฐบาลไม่อยาก

ให้ฝ่ายค้านพูดเรื่องที่กระทบงาน และถึงจะเป็นช่วงปิดสภาก็เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านจะเร่งสร้างผลงานผ่านสื่อ

ออนไลน์และท้าให้เจ๋งไปเลย 

บทเรียนที่ได้ในสถานการณ์ครั งนี คือบทบาทหน้าที่ของ อสม.ที่เข้มแข็งมาก เป็นระบบงานที่กระจาย อย่างค้า

ที่ว่าถ้า จะสร้างเจดีย์ก็ต้องมีฐานที่มั่นคงก่อน เช่นเดียวกับบทบาทของอสม. ฉะนั นถ้าการเมืองจะ เดินหน้าได้ดี

ให้รีบเลือกตั งท้องถิ่น และสนับสนุน อสม. 

ข้อเสนอส าหรับรัฐบาลคือใช้หลักไม่ทิ งใคร รวมทุกฝ่ายทั งฝ่ายค้านให้มีพื นที่และบทบาท รวมให้เข้ามาอยู่ใน

กระบวนการแก้ปัญหาและการฟื้นฟูสถานการณ์ เป็นการปล่อยพลังการเมือง พลังองค์กรท้องถิ่น พลัง

อาสาสมัคร ถ้าท าเช่นนี ระบบการเมืองที่เราก าลังต าหนิกันอยู่ตอนนี จะดีขึ นได้  

สุขุม นวลสกุล 

อดีตอธิการบดี ม.รามค าแหง 

หากถามถึงการเมืองหลังสถานการณ์โควิด จากที่คาดกันว่าน่าจะปรับ ครม.หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่าน

มา แต่ก็ยืดมาจนมีโควิด กระทั่งจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญก็ยังไม่ได้ปรับ ครม.เลย กลุ่มคนที่รอ

อยู่ทนไม่ได้ก็ออกมาเล่น ให้ดูเหมือนปฏิรูปพรรคไปเลย แต่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ก็ไม่เห็นด้วย 

ขณะเดียวกันนายกฯ คงอยากเล่นอีกแบบ คือปรับ ครม.โดยอาจดึงคนนอกเข้ามา เพราะรู้สึกว่านายกฯ สู้กับ โค

วิดโดยให้ความไว้วางใจข้าราชการและคนนอกมากกว่าให้ความไว้วางใจนักการเมือง ดังนั น การปรับ ครม.อยู่ที่

นายกฯ ว่ามั่นใจขนาดไหน หากการแก้โควิดเป็นผลคงปรับ ครม.โดยยึดคนนอกมากขึ น เพราะดูแล้วไม่เชื่อมือ

นักการเมือง 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าต้องปรับ ครม.ก่อนเปิดประชุมสภาแน่ เพราะยังเหลือเวลาอีกเกือบเดือนกว่าจะเปิด

ประชุมสภา ถ้าเปิดสภามาโดยไม่ปรับ ครม.นายกฯ จะถูกท้วงว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วไม่เข้าหูเลย

หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือ 

และคิดว่าปรับ ครม.หนนี น่าจะปรับใหญ่โดยนึกถึงเรื่องสัดส่วน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยอาจมี

การปรับเปลี่ยนบ้าง เพราะที่ผ่านมา 2 พรรคนี ได้มากเกินอยู่แล้ว 
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คาดว่าจะมีการดึงบางกระทรวงกลับมา อย่างน้อยที่สุดกระทรวงพาณิชย์จากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรค

ภูมิใจไทยได้เปรียบเพราะมีสัดส่วนส.ส.เพิ่ม ไม่น่าจะโดนดึงกระทรวงใดกลับมา  

ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลที่อาจมีปัญหาไปไม่รอดนั น รัฐบาลอยู่ได้ด้วยกฎหมายไม่ได้อยู่ได้ด้วยสถานการณ์

การเมือง ดังนั น หากดูตามหลักกฎหมายอย่างไรรัฐบาลนี ก็อยู่ได้  

ส้าหรับปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐมองว่าไม่ลุกลามใหญ่โต เพียงแต่ไฟไม่มีวันดับ แต่ก็ไม่ลุก

เหมือนไฟไหม้ป่า อย่างตอนนี คนค่อนข้างพอใจการแก้ปัญหาของ นายกฯ พอพูดเรื่องปรับ ครม.ก็ไม่มีใครรับลูก 

ดูแล้วปั่นไม่ขึ น 

ส่วนการท างานของฝ่ายค้านแน่นอนเมื่อโควิดระบาดฝ่ายค้านก็ท าอะไรได้ไม่เต็มสูบ ในฐานะที่ไม่ได้ มีอ านาจ ไม่

มีสิทธิ์เข้าไปท าหน้าที่ และการเสนอไอเดียในการแก้ปัญหาก็ไม่โดดเด่น ส่วนปัญหาที่คลี่คลายออกไปน่าจะเกิด

จากหมอและ ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 

แต่ช่วงต่อไปก็ไม่แน่เพราะสามารถหยิบเรื่องเศรษฐกิจมาเล่นได้ ยิ่งขณะนี ไปๆ มาๆ จ้านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายมีมาก 

ฝ่ายค้านมีแนวทางอย่างไรถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะท้าได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์จากนี ไปฝ่าย

ค้านจะแหลมคมหรือไม่ 

การเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญฝ่ายค้านก็สู้ไม่ได้ ไม่มีเสียงเรียกร้องจากผู้คนว่าเอาด้วย ดังนั น ฝ่าย

ค้านจะท้าอย่างไรที่จะท้าให้ประชาชนได้ยินและเห็นถึงเสียงร้องของตัวเอง  

จะท้าอย่างไรให้วันที่ 22 พ.ค. เปิดสภาได้โดยไม่ท้าให้โควิดระบาด เพราะรัฐบาลอาจเล่นเกมไม่เปิดสภาก็ได้ แม้

ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ตาม เพราะรัฐบาลมีกฎหมายในมือ และกฎหมายก็เป็นข้ออ้างท้าให้รัฐบาลเปลี่ยน

มากี่หนแล้ว 

แม้กระทั่งงบประมาณปี 2563 ยังโหวตใหม่ได้เลย โดยที่เราก็นึกไม่ถึง 

ฐิติพล ภักดีวานิช 

คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

หลังสถานการณ์โควิด-19 หลายคนมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอาจถึงขั นแตกหัก เพราะ

เสียงวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหามีท่วมท้นทุกวัน แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์แตกหักจะไม่

เกิดขึ นถึงขั นเปลี่ยนแปลงฐานอ้านาจรัฐบาล หรือท้าให้เสถียรภาพรัฐบาลสั่นคลอน 

ต้องยอมรับว่ารัฐบาลยังมีอ้านาจในมืออยู่พอสมควร เท่าที่เห็นและปฏิเสธไม่ได้คือกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่สนับสนุน

รัฐบาลอย่างเหนียวแน่น แสดงว่าการร่วมงานยังคงราบรื่น ประกอบกับอ้านาจทหารที่คอยสนับสนุนอยู่ห่างๆ  

แม้มีกลุ่มที่ปฏิเสธท่าทีการเมืองของทหารแต่เดิมอยู่ก็ตาม แต่รัฐบาลได้วางแผนใช้สถานการณ์โควิดเป็นส่วน

หนึ่งในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ใช่แค่เพื่อโควิดอย่างเดียว แต่อาจรวมไปถึงการควบคุมไม่ให้บาง

กลุ่มเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะด้วยเช่นกัน 
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ภายใต้การควบคุมสถานการณ์โรคระบาดแม้จะเริ่มมีความขัดแย้งในรัฐบาลให้เห็น แต่เป็นสิ่งปกติในพรรค 

การเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยที่เหมือนพยายามถีบตัวออกจากทีม แต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิม 

ผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างเป็นอันจบ 

พรรคร่วมรัฐบาลเองก็คงไม่ท้าร้ายกันจนน้ามาสู่การแตกหักอย่างจริงจัง เพราะที่สุดทุกคนต้องคงไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์ ยิ่งสถานการณ์โรคระบาดแบบนี ยิ่งต้องจับมือกันให้แน่น และหลายประเทศยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง  

ดังนั น หลังจากนี อีก 3-6 เดือน ทั่วโลกยังไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะส่งผลกระทบกับ

รัฐบาลขนาดนั น 

หากจะพูดให้แฟร์กับรัฐบาลต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยแต่ทุกรัฐบาลในโลกตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

หนัก เป็นเรื่องปกติ ไทยเราหนักตรงที่มาตรการหลายอย่างของรัฐท าให้ต้องตั้งค าถามว่าฟังเสียงประชาชนมาก

น้อย แค่ไหน 

หรือวิธีท้างานหลายอย่างไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาเรื่องการตรวจโรคและการแพร่กระจาย โชคดี ที่

สภาพภูมิอากาศไทยไม่เอื อให้โควิดแพร่ระบาดรวดเร็ว หรือปัญหาการใช้งบประมาณไปกับเรื่องส้าคัญที่ต้อง

น้ามาพูดคุยกันให้มากกว่านี  

เมื่อพูดถึงงบประมาณประชาชนก็ส่งเสียงถามอีกว่า การจัดสรรงบให้ระบบสาธารณสุขเหมาะสมแล้วหรือไม่ งบ

กลาโหมที่ไม่จ้าเป็นในสถานการณ์ตอนนี มาได้อย่างไร ทั งที่ควรลบหรือโยกย้ายออกจากแผนงบประมาณ เพราะ

ความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ส้าคัญที่สุดในสถานการณ์นี  แต่เป็นความมั่นคงของสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขที่จะ

ช่วยประชาชนได้ 

จริงๆ แล้วจ้าเป็นแค่ไหนที่ต้องมีกองทัพขนาดใหญ่ในเวลานี  หรือควรใช้เงินไปกับการท้าอย่ างไรให้คนมีงานท้า มี

ที่อยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้มองว่ามันส้าคัญที่สุด  

ส่วนเรื่องเงินกู้ ต้องให้ประชาชนรู้ว่ากู้มาเพื่ออะไรและเม็ดเงินที่ผ่านมาใช้ไปกับอะไรบ้าง ยุคนี ไม่ใช่แค่ฝ่าย

ค้านเท่านั นที่พยายามตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาล หรือตั งค าถามต่อการใช้งบประมาณต่างๆ ประชาชน

เองก็อยากรู้ สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรมีในจุดนี มากที่สุดคือ จิตส านึกของส.ส. และส.ว.ที่ควรพิจารณาและออกมา

พูดให้มากขึ น 

สิ่งที่ฝ่ายค้านท้าได้ตอนนี เพ่ือให้เกิดผลมากที่สุดคือการตั งค้าถาม และให้ข้อมูลทุกอย่างแก่สาธารณชนอย่าง

เปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การพูดในสภาแล้วมีแนวโน้มจะแพ้โหวตเต็มประตูขนาดนี ก็ต้องท้าให้

ประชาชนรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจนท้าให้เกิดเป็นกระแส ที่จะพาให้รัฐบาลกลับไปทบทวนประเด็นต่างๆ  

อีกส่วนที่อาจกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้คือการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา อาจเป็นแค่เสียงที่

ไม่ได้มีผลต่อรัฐบาลมากมายนัก และอาจไม่ได้มีนัยยะส าคัญกับการตัดสินใจใดๆ ของรัฐบาล แต่กระตุ้นได้ อย่าง

น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเสียงอะไรสะท้อนกลับมาเลย  
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ในสถานการณ์ช่วง 3-6 เดือนหลังโควิด ภาพลักษณ์ของรัฐบาลอาจไม่ได้เปลี่ยนไปจากสายตาประชาชนมากนัก 

เพราะไม่ได้มีการติดเชื อมากจนประชาชนเหลืออด ประกอบกับแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์และผลกระทบจาก

การสูญเสียประชากรที่ค่อยๆ เพ่ิมขึ นก็ตาม 

แต่ยังจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลยังคงสนับสนุนต่อไป หรือคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลก็ยังคงไม่สนับสนุน

ต่อไป และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของประชากรสองกลุ่มนี อย่างมีนัยยะส้าคัญที่เห็นได้ชัดมากนัก  

ที่ส าคัญความรู้สึกอยากร่วมชุมนุมของประชาชนช่วงนี ยังมีแนวโน้มต่ ากว่าการต้องปรับตัวเสียมากกว่า  

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4053204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4053204
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3 พ.ค. 2563 05:02 น. 

สนิมเนื อใน พปชร. “โจทย์แทรก” ไวรัสโควิด-19 : สังคมวิถีใหม่ ยี การเมืองเก่า 

 

ทะลุหลัก 3 ล้าน ตัวเลขรวมผู้ติดเชื อ “โควิด-19” ทั่วโลก 

ไวรัสมรณะยกระดับเป็นมหันตภัยร้ายแรงสุดในประวัติศาสตร์ของเหล่ามวลมนุษยชาติ  โอกาสและความหวัง

เดียวของคนทุกชาติทุกภาษาอยู่ที่ “วัคซีน” ป้องกัน สกัดกั นโรคระบาด ตามความคืบหน้าในการวิจัย ล่าสุดนายแพทย์   

สก็อตต์ ก็อตต์ลิเอ็บ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา  (เอฟดีเอ) เปิดเผยว่า ในช่วง

ฤดูใบไม้ร่วงหรือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปลายปีนี  จะมีวัคซีนต้านเชื อโควิด–19 จ้านวนหลายล้านโดสที่พร้อม

ส้าหรับการทดลองในมนุษย์มาถึงจุดที่หุ้นทั่วโลกขึ นลงตามข่าว “วัคซีน” สยบโควิด 

ตามรูปการณ์ประเทศไทยได้รับการจัดเครดิตอยู่ในเบอร์ต้นๆของโลก ตามมาตรฐานในการรับมือการระบาด

ของไวรัสอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล จนกดตัวเลขผู้ติดเชื ออยู่ในหลักต่้าสิบติดต่อกัน 4-5 วัน 

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

นั่นท้าให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อ้านวยการ ศบค.

ได้รับการยอมรับในเชิงการบริหารจัดการภาวะวิกฤติไวรัสมรณะ คนในประเทศเชื่อมั่น ต่างชาติเชื่อถือมาตรฐาน

การแพทย์ไทย และมันก็คือน ้าหนักต้นทุนที่รองรับการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ในการพิจารณาประกาศใช้ พ.ร.ก.

ฉุกเฉินควบคุมวิกฤตการณ์โควิดต่อไปอีก 1 เดือน หลังจากที่ครบก้าหนดในวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามที่       

ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเห็นตรงกัน ผู้น้าไทยเน้นให้ความส้าคัญกับสาธารณสุขน้า

เศรษฐกิจ 

แต่ อีกมุมหนึ่งก็ต้องประคองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่

กระทรวงการคลังเสนอใช้ พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพ่ิมเป็น 16 ล้านราย วงเงินรวม 2.4 แสน

ล้านบาท และอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 

บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท 
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ตามข้อมูลที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ขาดรายได้ 

หลังด้าเนินการมาครบ 1 เดือน มีจ้านวนผู้ลงทะเบียน 28.8 ล้านราย มีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตาม

หลักเกณฑ์ เยียวยา ประมาณ 16 ล้านราย โดยเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย และได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับ

สิทธิจ้านวน 7.5 ล้านราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี  โดยกลุ่มนี 

จะได้รับเงิน เยียวยาของรอบเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน 

ส้าหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพ่ิมเติมอีก 1 ล้านราย และอีก 3.5 ล้านราย อยู่ระหว่างทีมผู้พิทักษ์

สิทธิลงพื นที่ตรวจสอบยืนยันตัวตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ขุนคลังเร่งอุดปัญหาปากท้องตามสภาพต้องล่าช้าติดขัดบ้าง

เพราะไทยยังไม่มีระบบ big data แต่จุดส้าคัญมันอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ งคนเผชิญชะตากรรม 

ขณะที่ภาคธุรกิจก็มีการผ่อนมาตรการคลายล็อกให้ ธุรกิจบางส่วนใน 6 กลุ่มกิจการ อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด 

ตลาดน ้า ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย ร้านจ้าหน่ายอาหารทั่วไปๆไม่เกิน 2 คูหา ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 

ร้านตัดผมเสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ เปิดกิจการได้ ตามสภาพการณ์ที่เข้าใจได้ถึงความยากล้าบากของฝ่ายบริหาร 

ในการถ่วงดุลน ้าหนักระหว่างการปล่อยให้เศรษฐกิจขยับ กับการเสี่ยงต่อวิกฤติโควิดเด้งกลับเหมือนประเทศสิงคโปร์ 

ญี่ปุ่น 

ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่างอยู่ในอาการรักตัวกลัวตาย ถึงจุดนี คนไทยส่วนใหญ่คุ้นกับวิถีโควิด

กับชีวิตประจ้าวันที่ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ติดมือ เว้นระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยจากการติดเชื อป้องกัน

ตัวเองพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องของเรื่อง ในอารมณ์ประชาชนคนไทยปรับตัวกับยุค “new normal” ชินกับ     

วิถีความปกติในรูปแบบใหม่กันแล้ว แต่นักการเมืองไทยนั่นแหละที่ไม่ปรับพฤติกรรมตามอุบัติการณ์ใหม่ของโลก  ยังคง

สาละวนอยู่กับ “old normal” วิถีปกติการเมืองโบราณ ตามปรากฏการณ์ “แรงหน่วง” ปฏิกิริยาเสียดทานที่เกิดกับ

รัฐบาลในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสมรณะระบาดยังไม่วายมีพวกเล่นเกมชิงอ้านาจ

ผลประโยชน์บนความเป็นความตาย ดราม่าฟุ้ง น ้าเน่าเหม็นกระจาย ไล่ตั งแต่ยุทธการตีปี๊บ “รัฐบาลถังแตก-รัฐบาล

ขอทาน” เบิ ลบลัฟไล่เจาะยางมาถึงการแจกเงิน 5 พันบาทที่รุมด่ากระทรวงการคลังชักช้าไม่ทันกาล พาลด่าระบบเอไอ

ห่วยแตก ท้าให้คนเดือดร้อน 

ตามท้องเรื่องลากโยงกับปรากฏการณ์คน “ฆ่าตัวตาย” ถึงขั นนักวิชาการอ้างงานวิจัยออกมารองรับ และพอดี

กับเหตุสลดสาว รปภ.ผูกคอตาย โดยวาดรูป “บิ๊กตู่” ทิ งข้อความตัดพ้อไว้ นั่นก็เลยเข้าเหลี่ยมฝ่ายค้าน พรรคเพ่ือไทย 

ได้ทีย ้าปมกระหน่้ารัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาช้า เป็นเหตุท้าให้คนหมดหวัง คิดสั น  “นายใหญ่” อย่างนายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกฯรับเป็นเจ้าภาพสวดศพ อารมณ์ประจานกระทรวงการคลังตกเป็นจ้าเลยท้าคนฆ่าตัวตาย 
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ถ้าไม่บังเอิญมีข้อมูลจากทางการออกมายืนยัน รปภ.สาวคนดังกล่าวได้เงินเยียวยา 5 พันบาทไปแล้ว ตั งแต่วันที่ 

16 เมษายนที่ผ่านมา แต่สามีใหม่ไม่ได้บอก และญาติก็ยอมรับว่ามีปัญหาชีวิตกลายเป็นความจริงอีกด้าน ที่เบรก 

“ดราม่า” ของฝ่ายค้าน เรื่องของเรื่อง ล้าพังทีมดูไบ แนวต้านรัฐบาลพอเข้าใจได้ ในสถานะคู่แข่งไม่มีทางปล่อยให้

รัฐบาลของ “บิ๊กตู”่ ได้เครดิตง่ายๆ โดยเฉพาะการแจกเงินเยียวยา 5 พันบาทที่เหมือน ขลุกขลักในตอนแรก แต่เมื่อเข้า

ระบบจ่ายเงินถึงมือประชาชนมากขึ น กระแสเสียงโหวกเหวกโวยวายก็ดังลดลง ยิ่งนานวันก็ยิ่งท้าให้คนเข้าใจถึงความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล ตัวเลขกลมๆ 16 ล้านคนที่อยู่ในข่าย 

ในทางการเมืองมันคือการตุนคะแนนความนิยมให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นกอบเป็นก้า รวมทั งทีมงานเบื องหลัง

อย่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มือเศรษฐกิจ และ “ขุนคลัง” อย่างนายอุตตม สาวนายน ตามวิสัยคนไทย   

รู้บุญคุณ จะจดจ้าชื่อผู้ที่ยื่นมือช่วยในยามเดือดร้อน ขั วตรงข้ามต้องเจาะยางกันตามฟอร์ม แต่ที่แสบกว่าก็คือพวกที่มา

ผิดคิว ในจังหวะที่ดูเหมือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ก้าลังกระชับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน เคลียร์โจทย์ยากระดับโลก

ได้เข้าร่องเข้ารอย ทั งในมุมของการสกัดเชื อโควิดได้ในวงจ้ากัด และมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีแผนช่วยเหลือทุกภาค

ส่วนอย่างทั่วถึง ทั งเฉพาะหน้าและระยะยาว มันกลับมี “เชื อเน่า” อาการแทรกซ้อนโผล่มาในพรรคพลังประชารัฐ      

กับปฏิบัติการแห่ “พ่ีใหญ่” หาม “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค 

ตั งท่า “หักดิบ” เสียบเก้าอี หัวหน้าพรรค พปชร.แทนนายอุตตม พ่วงออปชัน ยื่นโพยปรับ ครม.ให้ “บิ๊กตู่” ด้าเนินการ

ภายใต้ทีมปฏิบัติการสายตรง “พ่ีใหญ่” ทั งนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล “เสี่ยเฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น 

ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และตัวละครเซอร์ไพรซ์คือนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ยังมีอีกหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็น

ตัวจักรขับเคลื่อนส้าคัญอย่าง “เสี่ยตั น” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เกมร้อนโผล่มาระอุในห้วงหน้าสิ่ว

หน้าขวาน นาทีความเป็นความตายของประชาชน ภาพมันเลยออกมาในมุมคนในทีมหนุน “บิ๊กป้อม” ยังมีแก่ใจใช้เวลา

ยามว่างกักตัวช่วงโควิด ฉวยจังหวะรัฐบาลก้าลังท้างานกันแทบไม่ได้พัก หักดิบชิงอ้านาจการน้าพรรค  หาม “พ่ีใหญ่” 

ยึดฐานการเมืองในค่ายพลังประชารัฐเป็นที่มั่นสุดท้าย ไฟต์บังคับหลัง พล.อ.ประวิตรขาลอยจากกองทัพ เริ่มหลุดวง

โคจรการบริหารใน ครม. ผลมันก็เลยเป็นไปตามคาด กระแสตีกลับหน้าหงาย “ทัวร์ลง” จนใส่เกียร์ถอยแทบไม่ทัน 

อารมณ์แบบที่เบอร์หนึ่งอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ตัดบทเสียงเขียว “มันใช่เวลามั ย” 

ตอนนี ต้องเร่งกู้วิกฤตการณ์โควิด ไม่มีเวลาคิดเรื่องการเมือง ต้นเรื่องอย่าง พล.อ.ประวิตรต้องเบรกหัวทิ่ม 

ประกาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆใน พปชร. ทีมแห่ “พ่ีใหญ่” กลายเป็น “รถกฐินคว่้า” เพราะการเล่นเกมอ้านาจแบบ

ไม่รู้กาลเทศะ ไม่เลือกเวลา นั่นไม่เท่ากับโพย ครม.ที่แนบมากับคิวยึดอ้านาจพลังประชารัฐ “บิ๊กป้อม” จะนั่งรองนายกฯ

ควบ มท.1 นายสันติจะขึ นชั นยึดต้าแหน่งขุนคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โทรโข่งรัฐบาลได้อัปชั น เป็น รมช.คลัง    

นายณัฏฐพลจะย้ายก้นมานั่ง รมว.พลังงาน นายสุชาติจะได้บ้าเหน็จเก้าอี  รมว.การอุดมศึกษาฯ สถาปนา “ครม.ในฝัน” 

เทียบกับภารกิจฟื้นประเทศไทยจากมหันตภัยโควิดโจทย์ยากวิกฤตการณ์ระดับโลก แต่การเมืองไทยเขย่าโผ รัฐมนตรีชุด 

“สามล้อฮา ขี ยาฮือ” ยั่วเสียงยี  
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ท่ามกลางการจับจ้องขององค์การปราบคอร์รัปชัน ฝ่ายค้านขู่ฟ่อๆรายวัน กระแสดักคอ สถานการณ์กดดันทีม 

พล.อ.ประยุทธ์ใช้เงินกู้สู้โควิด 1 ล้านล้านบาทอย่างโปร่งใส อย่าให้อีแร้งรุมทึ ง ปลวกรุมแทะความมั่งคั่งในอดีตที่

เมืองไทยสั่งสมมาเห็นโพย ครม.โผล่มา “บิ๊กตู”่ ไม่ผวาให้รู้ไป. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1835363 
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3 พฤษภาคม 2563 

ชะตา 'รัฐบาล' อยู่หรือไป? 
การตัดสินใจคลายกฎเหล็ก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของ ครม.หวังขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ให้สามารถเดินหน้า
ต่อได้ 

เพ่ือให้ ‘คนตกงาน’ ทั งในระบบ นอกระบบ และแรงงานที่ไม่ปรากฎฐานข้อมูล ได้กลับไปค้าขาย ให้บริการ รวมทั ง
เดินทางข้ามจังหวัดได้ 

แต่เมื่อ ‘โควิด-19’ ยังวนเวียนอยู่รอบตัวทุกคน มาตรการที่ยังคงเอาไว้ จะสามารถควบคุมการระบาดรอบใหม่นี ได้แค่
ไหน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ที่อยู่ระหว่างการระดมทีม“ฟ้ืนฟู” เพ่ือป้องกันไม่ให้ยอดผู้ว่างงาน ทะยานเพิ่ม
สูงขึ นในอีก 2 เดือนข้างหน้า และกลายเป็นที่มาของการเกิดจลาจล ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี ว่ารัฐบาล จะอยู่หรือไป 

เดือนพฤษภาคมนี  ต้องลุ้นกันว่า สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะกลับมาปะทุรอบใหม่หรือไม่ 
หากรัฐบาล ตัดสินใจพลาด แน่นอนว่า กระแสจะตีกลับทันที ซึ่งไม่เฉพาะกระแสสังคม แต่ยังจะลามไปถึงการเมือง
ด้วย 

ล่าสุดข้อมูลในวงรัฐบาล มีการคาดการณ์เบื องต้นว่า สถานการณ์ของไทย “จะฟ้ืนตัวภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี” 

โดยประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล “รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร” 

ฉายภาพในมุม “เสถียรภาพ” ของรัฐบาล ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ไว้อย่างน่าคิดว่า 

“ค้าถามที่ว่า รัฐบาลจะอยู่รอดหรือไม่ ก็ต้องตัดสินกันในการแพร่ระบาดระลอกสอง และการฟ้ืนฟู เยียวยา จะเกิดขึ นใน
ระลอกสาม” 

เพราะถึงแม้ไทยจะคุมอยู่ เพราะภาพรวมการติดเชื อ ลดระดับลงมาเรื่อยๆ จนเหลือเลขตัวเดียว แต่หลังจากการคลาย
ล็อค ก็ต้องรอดูการระบาดระลอกใหม่ ว่าจะมี “รอบสอง” หรือไม่ ขณะที่ไทยก้าลังจะเข้าสู่ฤดูฝน 

“ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลทางการเมือง และความอยู่รอดของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะเข้ามาในช่วง
ระลอกสาม เพราะระลอกหนึ่งและสอง เป็นผลกระทบที่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ในระลอกท่ีสาม เป็น
ผลกระทบที่มาจากการปิดประเทศ และเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตอนนี รัฐบาลก้าลังระดม หาทางฟ้ืนฟู และเริ่มผ่อนคลายใน
บางเรื่อง เพ่ือให้สามารถเดินไปได้” 
“ดังนั นจึง ต้องดูว่าในอีกเดือน สองเดือนข้างหน้า ตัวเลขคนตกงานพุ่งสูงหรือไม่ เพราะเป็นตัวเลขที่กระทบ
เสถียรภาพของประเทศและรัฐบาล” 
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“ในช่วงที่มีการผ่อนคลาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในระยะที่สอง หากคุมการปะทุและผลักดันการฟ้ีนฟูระดับฐานรากได้ 
สถานการณ์ของรัฐบาลไม่น่าจะเลวร้ายมากนัก" 

นี่เป็นการประเมินชะตารัฐบาล ของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล 

ขณะที่อีกด้านหนึ่งของ “การเมือง” ที่ก้าลังเป็นปัญหาซ้อนทับเข้ามาในวิกฤติโควิด โดยนายกรัฐมนตรี ก้าลังถูกลากเข้า
ไปเกี่ยว 
ศึกในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน ารัฐบาล ที่เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ นมาเป็น
นายกรัฐมนตรี โดยมี “พี่ใหญ่” อย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เสาหลักของพรรค ที่ก าลังถูกนักการเมืองเชิด
ขึ นมาเป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ 

เป็นที่รับรู้กันภายในพรรคร่วมรัฐบาลว่า จังหวะการปรับ ครม.รอบแรก จะมีการประเมินผลงานในระยะ 6 เดือนถึง 1 ปี 
และท้าท่าจะมีการเขย่าเก้าอี กันหลังศึกซักฟอกของฝ่ายค้านที่ผ่านมา 
“ช่วงแรกก่อนเกิดการระบาดโควิด ก็จะปรับ จะเขย่าใหม่ เพราะเศรษฐกิจสะดุด เดินช้า ปั่นป่วน แต่พอมีสงคราม
ไวรัส ต้องระดมก าลังไปสู้ โดยไม่มีการเปลี่ยนม้าศึกกลางสนามรบ แต่เม่ือเริ่มเข้าสู่การผ่อนคลายเยียวยา อาจจะ
ต้องมีการปรับทัพกันอีก” ข้อมูลบางส่วนที่อาจารย์ปณิธาน บอกเล่าถึงไทม์ไลน์การเขย่า ครม. 

ขณะที่นักเลือกตั ง นักการเมืองอาชีพ กลับรีบร้อนที่จะเดินหน้าตามไทม์ไลน์การเมือง ที่่มีข้อตกลง ในการผลัดเปลี่ยน
เวียนเก้าอี รัฐมนตรี 
หากยังดันทุรังเดินเกมอย่างไม่สนปัญหาชาติบ้านเมือง “ชะตา”รัฐบาล จะอยู่หรือไป อาจไม่ใช่เพราะ“โควิด“รอบ
ไหนๆ แต่ ”เกมบีบปรับ ครม.รอบแรก” นี่แหละ ที่อาจพังรัฐบาลก่อน! 
 
 

บนความเคลี่อนไหวสุดสัปดาห์ 

ประชาไท ธนณรงค์ 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650119 
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3 พ.ค. 2563-10:25 น. 

จาตุรนต์ ฉายแสง วิกฤตโควิด-ชนวนเร่งอายุรัฐบาลสั นลง 

 
จาตุรนต์ ฉายแสง 
วิกฤตโควิด-ชนวนเร่งอายุรัฐบาลสั นลง 
สัมภาษณ์พิเศษ 
หมายเหตุ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายหลังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ทั้งปัญหาการเยียวยา การแก้เศรษฐกิจ ปัญหาภายในรัฐบาล พรรคร่วม
รัฐบาล การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา ซึ่งอาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
  
สัมภาษณ์พิเศษ - เรื่องโควิด-19 รัฐบาลถูกโจมตีหนักในช่วงแรกๆ ประเมินต่้า ไม่ได้ตระเตรียมอะไรเท่าที่ควร แต่พอมี 
ศบค.และส่งเสริมบทบาทบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลัก การท้างานก็เป็นที่เชื่อถือมากขึ น พอมีการด้าเนินมาตรการ
ต่างๆ จริงจัง กระทั่งคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้ รัฐบาลก็ได้คะแนนพอสมควร 

การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิว ถูกใจคนจ้านวนไม่น้อยที่ชอบความเด็ดขาด แม้ความจริงแล้วไม่
ต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ใช้มาตรการต่างๆ ได้ การประกาศเคอร์ฟิวไม่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาด หลาย
ประเทศที่แก้ปัญหาได้ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส ฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน แต่รัฐบาลที่
ค่อนไปทางอ้านาจนิยมจะฉวยโอกาสกระชับอ้านาจ อาศัยกระแสที่ประชาชนต้องการความเด็ดขาด ท้าให้รัฐบาลอ้านาจ
นิยมเข้มแข็งขึ น ประเทศไทยเป็นแบบหลังนี  

รัฐบาลได้คะแนนจากการคุมสถานการณ์โควิด-19 ก็จริง แต่การใช้ พ.ร.ก.และการจัดองค์กรแบบ ศบค. ท าให้
รัฐบาลขาดการดูภาพรวม กระทรวงหลักๆ มีบทบาทน้อยไป ทั้งการรับมือกับการแพร่ระบาด ต้องยอมรับว่ารัฐบาล
บกพร่องผิดพลาด ท าให้เกิดความ เสียหายในบางด้านอย่างมากโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

เริ่มต้นรัฐบาลประเมินต่้า เตรียมการน้อย แถมยังมีปัญหาการทุจริตหาผลประโยชน์แทรกเข้ามา การไม่ยอม
ยกเลิกวีซ่าออนอาไรวัล (VOA) ไม่ยอมห้ามคนเดินทางจากประเทศเสี่ยง ไม่มีการกักตัว ท้าให้มีการน้าเข้าเชื อจาก
ต่างประเทศโดยไม่จ้าเป็น ต่อมามีการแพร่ระบาดเพราะไม่ยอมใช้มาตรการที่เข้มข้น ท้าให้ระบบสาธารณสุขต้องแบก
รับภาระโดยไม่จ้าเป็น ถ้าห้ามคนเดินทางจากประเทศเสี่ยงแต่เนิ่นๆ ผู้ติดเชื อในประเทศไทยคงน้อยมาก ไม่ต้องเกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขนาดนี  
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การเยียวยาก็มีปัญหามาก รัฐบาลสอบตกอย่างสิ นเชิง สั่งปิดสถานที่ต่างๆ มากมาย โดยไม่ประสานเตรียมการ
ของหน่วนงานต่างๆ พอปิดกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่มีอะไรรองรับ คนก็แห่กลับต่างจังหวัด การเยียวยามา
ตามหลังแบบฉุกละหุก ประเมินสถานการณ์ต่้าอีก เตรียมเงินเยียวยาแค่ 3 ล้านคน ยอดเพ่ิมขึ นเป็น 16 ล้านคน ยังไม่
นับอีก 5-6 ล้านคนที่ไม่ได้ และยังไม่รู้จะช่วยเหลือเขาอย่างไร 

ปัญหาใหญ่คือล่าช้า ปล่อยให้คนเป็นสิบๆ ล้านคนอยู่กันโดยไม่มีรายได้ เกิดภาพที่สะเทือนใจทั่วไปหมด ทั งการ
เข้าคิวรอรับอาหารเป็นกิโลๆ การฆ่าตัวตาย ทั งที่คนเป็นสิบๆ ล้านคนนี เป็นคนท้ามาหากิน แต่ต้องหยุดงานเพราะ
มาตรการของรัฐ ถูกปฏิบัติเหมือนต้องรอส่วนบุญจากรัฐบาล ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมส่วนใหญ่ เกษตรกรซึ่ง
เดือดร้อนมาก่อนแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา 

มาถึงขั นตอนการเปิดให้เศรษฐกิจเดินได้ ก็มีปัญหาอีก ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าให้ดี ธุรกิจต่างๆ รวมทั งคนท้า
มาค้าขายเตรียมตัวไม่ถูก ถึงเวลาก็เปิดไม่ได้ เสียโอกาสกันไปอีก รัฐบาลไม่ได้ส้ารวจว่าเขามีปัญหาอุปสรรคกันอย่างไร 
แรงงานยังหากันได้หรือเปล่า อุปกรณ์เครื่องมือที่จะท้าตามมาตรการมีหรือเปล่า ปัญหาเหล่านี ใหญ่มาก แต่ปัญหา
ข้างหน้าจะใหญ่กว่านี อีกมาก 

รัฐบาลท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากเกินโดย ไม่จ าเป็น ท าให้เงินเยียวยาเป็นยอดสูงมาก ต่อไป
งบประมาณก็จะไม่พอ ถ้าบริหารจัดการไม่ดี จะท าให้คนเดือดร้อนอีกมาก ปัญหาเศรษฐกิจข้างหน้าจะใหญ่มาก เพราะ
ไทยพ่ึงการส่งออกและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก 

ถ้ารัฐบาลบริหารอย่างที่ผ่านมาจะรับไม่ไหวแน่ ผมกลัวว่าแค่การประเมินสถานการณ์คงจะผิดพลาดอีก 
ประเมินต่้าอีกเช่นเคย การขาดวิสัยทัศน์และสภาพความขัดแย้งไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ ไม่มีทางรับมือ
กับปัญหาเศรษฐกิจข้างหน้าได้เลย 

รัฐบาลจะอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหน มีปัจจัยหลายอย่าง ความส้าเร็จในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 
อาจเป็นภูมิคุ้มกันของรัฐบาลได้อยู่บ้าง แต่เป็นระยะสั น คนเดือดร้อนกันมากแล้วจากการเยียวยาล่าช้า ต่อไปเดือดร้อน
มากยิ่งขึ นจากสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าคนเห็นว่าเป็นเพราะความล้มเหลวของรัฐบาล เรื่องนี จะ
กลบด้านที่เป็นผลงาน เรื่องเก่าๆ ก่อนโควิดจะถูกรื อฟ้ืนขึ นมา ที่ติดค้างไว้ก็จะถูกทวงถาม 

การปรับครม. ถึงตอนนี คงเลยเวลาไปแล้ว ดูเหมือนนายกฯ กับพรรคร่วมรัฐบาลเข้ากันไม่ค่อยได้ ความขัดแย้ง
ในพรรคแกนน้าก็ดูจะหนัก การปรับครม.เพื่อท้าให้รัฐบาลดูดีขึ น ลดการเป็น เป้าลงคงท้าไม่ได้ ถ้าจะปรับครม.ก็อาจจะ
มาจากสาเหตุอ่ืน คือการแย่งอ้านาจกันในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) น่าจะท้าให้รัฐบาลยิ่งอ่อนลงไปอีก 

ถ้าจะถึงขั นท่ีรัฐบาลอยู่ไม่ได้ ต้องเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ที่ส้าคัญสุดน่าจะอยู่ที่ความรู้สึกของ
ประชาชน ที่รู้สึกว่ารัฐบาลล้มเหลวท้าให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้ารัฐบาลจะล้ม เพราะมีแรงกดดันจากหลายทาง จน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รู้สึกว่าไม่ไหว พปชร.แตกหนัก หรือพรรคร่วมรัฐบาล รู้สึกว่าอยู่ด้วยไม่ไหวแล้วนั่น
แหละ 

สภาพภายใน พปชร. ต้องยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันจริง น่าจะถึงขั นเลือดเข้าตากันแล้วถึงได้ระเบิดออกมา
ในช่วงนี  พปชร. เกิดจากการรวมตัวกันโดยมีอ้านาจและผลประโยชน์เป็นพื นฐาน ไม่ได้มีอุดมการณ์นโยบายร่วมกัน รู้กัน
อยู่แล้วว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มากด้วยบารมี และยังคุมแหล่งทุนไว้ในมือด้วย เมื่อจับมือกับ
นักการเมืองได้ ก็ต้องการคุมอ้านาจ จัดสรรอ้านาจใหม่ 
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แต่อีกฝ่ายฉลาดพอจะท าให้เรื่องสู่สังคมวงกว้าง คนก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลา ท าไมมาแย่งอ านาจกันตอนนี้ ตัวบุคคล
ก็ยังไม่ได้เตรียมให้ดี แม้แกนน าพรรคปัจจุบันจะล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เยียวยาล่าช้าเสียหาย แต่อีกฝ่ายก็หา
ตัวที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้ ทุกอย่างต้องพักไว้ก่อน แต่เรื่องนี้คงยังไม่จบง่าย เดี๋ยวคงเป็นปัญหาอีก ไม่ว่าผลจะเป็นแบบไหน 
พปชร.จะอ่อนแอลง ไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่แบบไม่เป็นเอกภาพ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะน าไปสู่การปรับครม.ในต าแหน่ง
ส าคัญ 

รัฐบาลมีแต่จะเตี ยลงไปอีก แต่ยังไม่ถึงขั นท้าให้รัฐบาลล้มเลยทีเดียวเพราะการแก่งแย่งอ้านาจ ถึงจุดหนึ่งเขา
อาจคิดได้ว่าถ้าไม่บันยะบันยังไว้บ้าง เดี๋ยวพังไปด้วยกันหมด รัฐบาลผสมแบบนี  นอกจากพรรคแกนน้าแล้ว ต้องดูพรรค
ร่วมรัฐบาลทั งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะถอนตัวจากการร่วม
รัฐบาล 

ก่อนหน้านี  ใครๆ คงมองว่ายาก เพราะพรรคร่วมยังสนุกอยู่กับการเป็นรัฐบาล ภท.เอ็นจอยกระทรวงส้าคัญอยู่ 
ไม่มีเหตุผลถอนตัว ส่วน ปชป.ก็บอบช ้าจากการเลือกตั งและความแตกแยกภายใน อาจจะอยากชิงฐานตัวเองคืนจาก 
พปชร. แต่ยังต้องสะสมก้าลัง สะสมทุนอีกนานพอสมควร เหตุผลข้ออ้างที่จะถอนตัวก็ไม่มี 

พอมาช่วงโควิด-19 ภท.และปชป.ยิ่งอยู่ในสภาพล้าบาก เพลี่ยงพล ้าเรื่องที่ไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ ต้องเคลียร์
ภาพของตัวเองจนไม่เป็นอันท้าอะไร ยิ่งนายกฯ ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีศบค. เท่ากับผลักรองนายกฯ และรัฐมนตรีหลักๆ 
ออกไปจากสารบบ หัวหน้าพรรคทั งภท.กับปชป. โดนกันออกไปเต็มๆ ต้องไปท้างานปลีกย่อย เสียรังวัดไปมาก สอง
พรรคนี คงยังไม่กล้าหือกับพล.อ.ประยุทธ์ แต่ที่แน่ๆ ความสัมพันธ์ไม่หวานชื่นเหมือนเดิมอีกแล้ว ต่างฝ่ายต่างรอจังหวะที่
อีกฝ่ายเพลี่ยงพล ้า ถึงตอนนั นก็ค่อยซ ้า ที่จะเป็นปัญหาคือการท้างานจะไม่มีทางเป็นเอกภาพ เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลไป
ตลอด 

ส่วนการท้างานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจเป็นช่วงปิดสภาด้วย การใช้เวทีสภาจึงขาดหายไปอย่างน่าเสียดาย 
พอมีการแพร่ระบาดมากขึ น การประชุมคณะกรรมาธิการต่างๆ ท้าได้ยาก พรรคฝ่ายค้านอาจจะจับประเด็นวิกฤตโควิด-
19 ช้าหน่อย ช่วงหลังมีแกนน้าเสนอความเห็นดีๆ อยู่ต่อเนื่อง แต่อาจจะขาดการเสนอความเห็นในนโยบายใหญ่ๆ 
ร่วมกัน ส.ส.อยู่ในสภาพช่วยอะไรชาวบ้านได้ก็พยายามกันเต็มที่ แต่ไม่สามารถใช้เวทีสภา ซึ่งจะช่วยประชาชนได้
มากกว่า แต่มีการพยายามจะให้เปิดสภาสมัยวิสามัญ แต่ยังไม่ส้าเร็จ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วย รัฐบาลก็ไม่ยอม
เป็นฝ่ายเสนอขอให้ใช้สภา เป็นเวทีรับฟังความเห็นของสมาชิก 

การท างานของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีปัญหากันอยู่บ้าง แต่น่าจะปรับความเข้าใจกันได้
แล้ว ช่วง โควิด-19 เมื่อไม่มีสภา ฝ่ายค้านก็ขาดโอกาสร่วมกันท างานพิสูจน์ให้เห็นความเป็นเอกภาพ ความจริงถ้าจะ
ร่วมกันท า ข้อเสนอ หรือรวบรวมปัญหาประชาชนมาสะท้อนต่อสังคม หรือผ่านไปยังรัฐบาล ก็น่าจะดี อาจจะนั่งแถลง
ร่วมกัน 

เมื่อเปิดสภาแล้ว บทบาทฝ่ายค้านจะเข้มข้นขึ นแน่ แต่จะได้แค่ไหน ต้องพิสูจน์กัน พรรคเพ่ือไทยยังมีเรื่องตอน
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะต้องพิสูจน์ตัวเอง ส่วนพรรคก้าวไกลก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของแกนน้าชุดใหม่ ยังมีเรื่องการ
จัดความสัมพันธ์กับคณะก้าวหน้าอีก แต่เมื่อเปิดสภาจะเป็นโอกาสของฝ่ายค้านที่จะท้าหน้าที่ให้เข้าตาประชาชน 
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ในส่วนของ Mob from home ที่เกิดขึ นตอนนี  บอกอะไรเราอยู่เหมือนกัน มีนัยทางการเมืองที่ส้าคัญทีเดียว 
คงต้องย้อนไปมองสภาพการเมืองก่อนโควิด-19 คนจ้านวนไม่น้อย หลายอาชีพไม่พอใจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เศรษฐกิจไทยโตช้า เกือบจะที่สุดในอาเซียน หนี สินครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ความ
เหลื่อมล ้า 

ทางความมั่งค่ังก็สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก รัฐบาลถูกมองว่าอุ้มเจ้าสัว เวลาช่วยคนจนกลายเป็นส่งเงินผ่านมือคน
จนไปให้เจ้าสัว 

ความไม่พอใจต่อการเข้าสู่อ้านาจของรัฐบาล การตั งรัฐมนตรีที่ฝืนความรู้สึกประชาชน การจัดการกับ
นักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน ความไม่ยุติธรรมซ ้าแล้วซ ้าเล่า การซื อตัวงูเห่า และกรณียุบพรรคอนาคตใหม่เป็นเหมือนฟาง
เส้นสุดท้ายที่ท้าให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านทั งรัฐบาลและระบบโดยรวม 

ความไม่พอใจนี คนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องต่างๆ เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหา ต้อง
เปลี่ยนรัฐบาล ยุบสภา ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เขาเห็นว่าระบบแบบนี ประเทศชาติไม่ไปไหน พวกเขาไม่มีอนาคต มาสู่ค้าพูด
ที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้สู้เพ่ืออนาคตใหม่ แต่สู้เพ่ืออนาคตของพวกเขาเอง 

ระหว่างที่นักศึกษาเริ่มเคลื่อนไหว พอดีมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นักการเมืองฝ่ายค้านหลายคนท าหน้าที่ได้ดี 
ท าให้เห็นความล้มเหลวในการบริหารโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ส าคัญคือเห็นปัญหาการทุจริต รัฐมนตรีมี
ประวัติเสื่อมเสีย เห็นพฤติกรรมที่รัฐบาลคุกคามละเมิดสิทธิประชาชนเพื่อความมั่นคงของตัวเอง สุดท้ายทั้งนายกฯ และ
พรรคร่วมรัฐบาล ปกป้องอุ้มชูรัฐมนตรีที่อยู่ในสภาพล้มละลายทางการเมืองให้อยู่ต่อไป 

ทั งหมดเหมือนราดน ้ามันลงไปในกองไฟ ความไม่พอใจต่อรัฐบาลยิ่งมากขึ นอย่างรวดเร็ว พอเกิดโควิด-19 การ
ชุมนุมท้าไม่ได้ รัฐบาลท้างานผิดพลาด แนวโน้มข้างหน้าปัญหาเศรษฐกิจจะหนักมาก รัฐบาลคงล้มเหลวอีก นักศึกษาไว
ต่อการรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชน มองออกว่าสภาพข้างหน้ามันยิ่งแย่ส้าหรับพวกเขา คือยิ่งไม่มีอนาคต 

เมื่อจับเรื่องที่ค้างอยู่เดิมก่อนโควิด-19 มาผสมกับปัจจุบันและอนาคต ก็ออกมาเป็น Mob from home 
ระหว่างนี คง ไม่เขย่ารัฐบาลมากมาย แต่เป็นไปได้มากท่ีจะพัฒนาไปกว่านี อีกมาก และคงไม่จ้ากัดอยู่ที่นักศึกษา อย่าลืม
ว่าเวลานี ประชาชนหลายสิบลา้นคนเดือดร้อนอยู่ ข้างหน้าอาจจะ เดือดร้อนมากกว่านี  ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิด
อะไรขึ น 

การให้นายกฯ ลาออก ยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ เป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบโครงสร้าง ในวิกฤตข้างหน้า
สังคมไทยอาจเห็นปัญหานี ชัดเจนมากขึ น วิกฤตโควิด-19 ครั งนี อาจเป็นตัวเร่ง ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าจ้าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4058157 
 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4058157

