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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 3 เจ้าหน้าที่ กกต. ติดเชื้อโควดิ ปลอดภัยแล้ว 5 
2 Mcot ออนไลน์ 3 เจ้าหน้าที่กกต. หายจากโควิด-19 แล้ว 6 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ เจ้าหน้าที่ กกต. หายปว่ยโควดิแล้ว แต่ต้องกักตัว 14 วัน 7 

4 มติชนออนไลน์ คืบหน้า 3 เจ้าหน้าที่ กกต.ติดโควิด-19 ล่าสุดปลอดภัยแล้ว 8 
5 MGR ออนไลน์ เจ้าหน้าที่ กกต. 3 ราย หายจากโควิด-19 แล้ว 9 

6 แนวหน้าออนไลน์ ‘3 กกต.’ หายจากโควิด-19 กักตัว 14 วัน ส านักงานฯยังเข้มมาตรการป้องกัน 10 

7 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคฯ ยุบ”อนาคตใหม่” 11 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่นายทะเบียนฯ ประกาศยุบ"พรรคอนาคตใหม่" 12 

9 MGR ออนไลน์ ก้าวไกลเสนอญัตติด่วน ตั้ง กมธ. สอบการใช้งบฯ แก้โควิด-19 13 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวหน้า' มีเสียว! ส่ง‘กฤษฎีกา’ ตีความปมเรี่ยไรระดมทุนผ่านโซเซียล 14 
11 MGR ออนไลน์ “อุตตม-สนธิรัตน์” เผย “บิ๊กตู่” แนะหารือแก้ปัญหา พปชร.  15 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอ่ียม' ด่ารัฐบาล ประจานตัวเอง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ 17 
13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ นายกฯ หย่าศึก พปชร. สั่ง "อุตตม-สนธิรัตน์" ลุยงานต่อ 19 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ สยบเกาเหลา พปชร.! นายกฯเรยีก 'อุตตม-สนธิรัตน'์ เข้าพบสั่งท างานเต็มที่ 21 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' ยันรับบริจาคไม่ผิด! เผยเงินส่วนใหญ่มาจากคนธรรมดา 23 
16 แนวหน้าออนไลน์ 'ดร.ปิยพจน์' ชี้เมื่อ 'ศรีสุวรรณ' ท างาน ก็ไม่อยากเดาชะตากรรม 25 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' หวด 'ปิยบุตร' ไร้จิตส านึก มิบังควร 26 

15 ไทยรัฐออนไลน์ ตู่เรียก 2 เกลอพบ สยบ พลังประชารัฐ ร้าว 27 
16 MGR ออนไลน์ ตัวป่วนดูไว้ “ลุงตู่” ให้ “อุตตม-สนธิรัตน์” ไปต่อ 31 

17 แนวหน้าออนไลน์ ประยุทธ์หนุน ‘อุตตม’ นั่งหัวหน้าพรรค ‘พปชร.’ต่อ 33 
18 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กตู่’ร่ายมนต์กล่อม 2 กุมาร ชี้ รบ.มีภาระหนัก  36 

19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ยิ่งอยู่ยิ่งพัง! "วัฒนา" ชี้ ศก. ไทยตกต่ าตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอ านาจ  37 

20 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร โต้ปมโกง 7 ล้าน หลอกลวงประชาชน งัดเอกสารโอนเงินโชว์! 38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ข่าวสดออนไลน์ 6 บทบาท การเมือง บทบาท “ทักษิณ ธนาธร” ยังทรง ความหมาย 40 

2 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร กลืนน้ าลาย มุขคลายเครียดโควิด 42 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" แนะแจ้งความ "ปิยบุตร" 44 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ย้อนผลงานอดีต ปธ.ศาล รธน. "ปิยบุตร" จงใจแขวะใคร? 46 
5 MGR ออนไลน์ รวบยอด 10 ขด! “ดร.นวิ” ลากไส้ “ปิยบุตร” หมดพุง 48 

6 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : วฏัจักรประชาธิปไตยไทย 51 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันที่ 7 
พฤษภาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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05 May 2020 14:06 น. 

3 เจ้าหน้าที ่กกต. ติดเชื้อโควิด ปลอดภัยแล้ว 
 

 
 
ข่าวดี 3 เจ้าหน้าที่กกต. หายจากติดเชื้อโควิดแล้ว แต่ต้องกักตัวอีก 14 วัน  
 
  วันนี้  (5 พ.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)มาท างานตามปกติแล้ว  เนื่องจากว่าเป็นเวลาเปิดท าการหลังหยุดยาว 4 วัน  โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ กกต.ที่
ติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 3 คน ที่ตรวจพบอาการปลอดภัยแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัว  แต่ทั้ง 3 คนยังต้องกักตัวอีก 14 
วัน  ซึ่งกระจายกันอยู่ที่โรงพยาบาล โรงแรม และที่บ้าน  ถือว่าเป็นข่าวดีของส านักงาน กกต. ซึ่งมีการรายงานผลมายัง
ผู้บริหารของส านักงานเป็นระยะ  
  อย่างไรก็ตามแม้ว่า ผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้น และไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ส านักงาน กกต.จะยังคงมาตราเข้ม ตามที่ 
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  คือยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3  สวมหน้ากาก
อนามัย  และเว้นระยะห่าง มีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของส านักงาน 
กกต.ที่จะมีกาประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้  จะยังคงมาตราเดิมและขยายระยะเวลาออกไปอีก จนถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่า  สามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของ              
เชื้อโควิด-19 ได ้
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/432955  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/432955
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5 พ.ค. 63 | 14:07 น. 

3 เจ้าหน้าที่กกต. หายจากโควิด-19 แล้ว 
 

 
 
ส านักงาน กกต. 5 พ.ค.- 3 เจ้าหน้าที่กกต. หายจากโควิด-19 แล้ว  แต่ต้องกักตัวอีก 14 วัน  ส านักงาน กกต.จะ
ยังคงเข้มมาตรการป้องกันต่อไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน   
  ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้  เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน มาท างาน
ตามปกติ เนื่องจากว่าเป็นเวลาเปิดท าการหลังหยุดยาว 4 วัน  โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 
3 คน ที่ตรวจพบอาการปลอดภัยแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัว  แต่ทั้ง 3 คนยังต้องกักตัวอีก 14 วัน  ซึ่งกระจายกันอยู่ที่
โรงพยาบาล โรงแรม และที่บ้าน  ถือว่าเป็นข่าวดีของส านักงาน กกต. ซึ่งมีการรายงานผลมายังผู้บริหารของส านักงาน
เป็นระยะ  

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้น และไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ส านักงาน กกต.จะยังคงมาตราเข้ม ตามที่ 
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3  สวมหน้ากาก
อนามัย  และเว้นระยะห่าง  และมีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของ
ส านักงาน กกต.ที่จะมีกาประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้  จะยังคงมาตราเดิมและขยายระยะเวลาออกไปอีก จนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่า สามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ได้ .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5eb110bbe3f8e40af14381c9  

 
 

  

https://www.mcot.net/view/5eb110bbe3f8e40af14381c9
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อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.14 น. 

เจ้าหน้าที ่กกต. หายปว่ยโควิดแล้ว แตต่้องกกัตัว 14 วัน 
 

 
 
เจ้าหน้าที่กกต.หายป่วยโควิดแล้ว แต่ต้องกักตัวอีก 14 วัน  ส่วนส านักงานกกต.จะยังคงเข้มมาตรการป้องกันต่อไป
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ และ พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ยังคงมาท างานตามปกติ เนื่องจากว่าเป็นเวลาเปิดท าการหลังหยุดยาว 4 วัน  โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ กกต.ที่
ติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 3 คน ที่ตรวจพบอาการปลอดภัยแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัว  แต่ทั้ง 3 คนยังต้องกักตัวอีก 14 
วัน  ซึ่งกระจายกันอยู่ท่ีโรงพยาบาล โรงแรม และที่บ้าน 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่า ผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้น และไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ส านักงาน กกต.จะยังคงมาตราเข้ม ตามที่ 
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3  สวมหน้ากากอนามัย  
และเว้นระยะห่าง  และมีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 ของส านักงาน กกต.
ที่จะมีกาประชุมในวันที่ 15 พ.ค.นี้  จะยังคงมาตรการเดิมและขยายระยะเวลาออกไปอีก จนถึงวันที่ สิ้นเดือนพ.ค. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่า สามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772802  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/772802
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วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 - 14:16 น 

คืบหน้า 3 เจ้าหน้าที่ กกต.ตดิโควิด-19 ล่าสดุปลอดภัยแล้ว คุมเขม้มาตรการ เชื่อช่วยลด
ระบาดได ้

 

 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าเจ้าหน้าที่และ
พนักงานมาท างานตามปกติ เนื่องจากว่าเป็นวันเปิดท าการหลังหยุดยาว 4 วัน โดยมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ที่ติดเชื้อ
โควิด-19 จ านวน 3 คน ที่ตรวจพบ อาการปลอดภัยแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัว แต่ทั้ง 3 คนยังต้องกักตัวอีก 14 วัน ซึ่ง
กระจายกันอยู่ที่โรงพยาบาล โรงแรม และท่ีบ้าน ถือว่าเป็นข่าวดีของส านักงาน กกต. ซึ่งมีการรายงานผลมายังผู้บริหาร
ของส านักงานเป็นระยะ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้นและไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ส านักงาน กกต.จะยังคงมาตรการเข้ม ตามที่ 
ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3 การสวมใส่หน้ากาก
อนามัย และเว้นระยะห่าง และมีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของ
ส านักงาน กกต.ที่จะมีการประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะยังคงมาตรการเดิมและขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่าสามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2171406  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2171406
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เผยแพร:่ 5 พ.ค. 2563 15:45   โดย: ผู้จดัการออนไลน ์ 

เจ้าหน้าที ่กกต. 3 ราย หายจากโควิด-19 แล้ว 

 
วันนี้เจ้าหน้าที่และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เดินทางเข้าท างานตามปกติ โดยมี

รายงานว่าเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 3 คน ที่ตรวจพบอาการ ปลอดภัยแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัว แต่
ทั้ง 3 คนยังต้องกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งกระจายกันอยู่ที่โรงพยาบาล โรงแรม และที่บ้าน ถือว่าเป็นข่าวดีของส านักงาน 
กกต. ซึ่งมีการรายงานผลมายังผู้บริหารของส านักงานเป็นระยะ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้น และไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ส านักงาน  กกต.จะยังคงมาตราเข้มตามที่ 
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3 สวมหน้ากากอนามัย 
และเว้นระยะห่าง และมีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของส านักงาน กกต.
ที่จะมีกาประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะยังคงมาตรการเดิมและขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่าสามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได ้
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000046973  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000046973
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วันอังคาร ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.52 น. 

‘3 กกต.’ หายจากโควิด-19 กักตัว 14 วัน ส านักงานฯยังเข้มมาตรการป้องกัน 
 

 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เจ้าหน้าที่และ

พนักงาน กกต. มาท างานกันตามปกติ เนื่องจากว่าเป็นเวลาเปิดท าการหลังหยุดยาว 4 วัน โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ 
กกต.ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 3 คน ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัว แต่ทั้ง 3 คนยัง
ต้องกักตัวอีก 14 วัน โดยกระจายกันอยู่ที่โรงพยาบาล โรงแรม และที่บ้าน ถือเป็นข่าวดีของส านักงาน กกต. ซึ่งมีการ
รายงานผลมายังผู้บริหารของส านักงานเป็นระยะ 

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ติดเชื้อมีอาการดีข้ึน และไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมอีก แต่ส านักงาน กกต.จะยังคงมาตรการเข้มตามที่ 
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ ยังคงจ านวนพนักงานที่มาท างานส านักงาน 1 ใน 3  ให้สวมหน้ากากอนามัย 
และเว้นระยะห่าง และมีความเป็นไปได้ว่าคณะท างานเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของส านักงาน กกต.
ที่จะมีการประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ จะยังคงมาตรการเดิม และขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ ศบค. เนื่องจากเห็นว่าสามารถจ ากัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อ             
โควิด-19 ได ้
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490907  

 
  

https://www.naewna.com/politic/490907
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วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 - 21:46 น.  

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคฯ ยุบ”อนาคตใหม่” 

 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ความว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีค าสั่งยุบพรรค
อนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีค าสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนา ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2563 พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2172269  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1837703 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2172269
https://www.thairath.co.th/news/politic/1837703
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5 พฤษภาคม 2563 - 22:05 น.  

ราชกิจจาฯ เผยแพร่นายทะเบียนฯ ประกาศยุบ"พรรคอนาคตใหม่" 
 

 
 
       เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการยุบพรรค
อนาคตใหม่ ความว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น 
      ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีค าสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง 
ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามส าเนา ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429900?adz=  
อ้างออิง : https://www.naewna.com/politic/491032 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10414?line= 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/429900?adz
https://www.naewna.com/politic/491032
https://www.nationweekend.com/content/politics/10414?line
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เผยแพร:่ 5 พ.ค. 2563 14:37   ปรับปรุง: 5 พ.ค. 2563 15:21  

ก้าวไกลเสนอญัตติด่วน ตั้ง กมธ.สอบการใชง้บฯ และมาตรการแก้โควิด-19 
 

 
 
ส.ส.พรรคก้าวไกล ย่ืนหนังสือประธานสภาฯ เสนอญัตติด่วนตั้ง กมธ.สอบการใช้งบฯและมาตรการแก้โควิด-19 อ้าง
ไม่ตรวจสอบ ปชช.เสียผลประโยชน์  
 

วันนี้ (5 พ.ค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พร้อมด้วยคณะพรรคก้าว
ไกล ยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพ่ือขอเสนอเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมี 25 ส.ส.ใน
พรรคร่วมลงชื่อเสนอ มีจุดประสงค์เพ่ือติดตามสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชน  มาตรการการดูแลประชาชน 
และงบประมาณ เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพ ขณะนี้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ท าให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็ม แต่ไม่ได้แปลว่าจะท าอะไรก็ได้โดยไม่มีการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ  
ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลก็จะตั้งกรรมาธิการเฉพาะเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล หลังเปิดสมัยประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร รวมทั้งการพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ และ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งหมดต้องดูว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้จริงหรือไม่ 

ทั้งนี้ หวังว่าทางประธานสภาฯ และ ส.ส.จะเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาในสถานการณ์และการกู้เงินที่มี
จ านวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีการตรวจสอบ พ่ีน้องประชาชนก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ ตนคิดว่า  ส.ส.ที่ลง
พ้ืนที่แล้วเห็นความยากล าบากของประชาชนก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน 

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ในขณะที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ที่ให้อ านาจเต็มกับ
นายกรัฐมนตรี และข้าราชการในการด าเนินงาน โดยไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมีส่วนร่วม ตนจึงคาดว่าจะมีพรรคการเมืองทั้ง
ฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นชอบด้วย 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046932  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046932
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วันอังคาร ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.43 น. 

'ก้าวหน้า'มีเสียว! ส่ง‘กฤษฎีกา’ ตีความปมเรี่ยไรระดมทุนผ่านโซเซียลขออนุญาตหรือไม่ 

 
 
‘อธิบดีปค.’ รับกม.เก่ายังไม่ครอบคลุม ‘ทีวี-เฟซบุ๊คไลฟ์’ เผยเตรียมส่ง ‘กฤษฎีกา’ ตีความ ‘ก้าวหน้า’ จัดเรี่ยไร
ระดมทุนสาธารณะผ่านโซเชียลฯขออนุญาตหรือไม่ 

 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.)กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึง

กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นหนังสือถึงกรมการปกครอง เพ่ือ
ขอให้ตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุน ได้มีการขออนุญาตหรือไม่ว่า ตนได้รับหนังสือแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา 
เรื่องดังกล่าวนี้จะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย แต่ประเด็นคือพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร 
พ.ศ.2487  เป็นพ.ร.บ.เก่า 

อย่างไรก็ตาม การเรี่ยไรในที่สาธารณะจะเห็นว่ามีการพูดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือเฟซบุ๊กไลฟ์ 
แต่กฎหมายยังไม่ครอบคลุม ซึ่งเราจะน าเรื่องดังกล่าวนี้ไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตีความต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490903  
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เผยแพร:่ 5 พ.ค. 2563 15:48   ปรับปรุง: 5 พ.ค. 2563 17:15 

“อุตตม-สนธิรัตน”์ เผย “บิ๊กตู่” แนะหารือแก้ปัญหา พปชร. ยันเคารพ “ประวิตร”  
 

 
 
“ประยุทธ์” เรียก รมว.คลัง-รมว.พลังงาน เข้าพบสอบถามปัญหาใน พปชร. “อุตตม” เผยรับค าแนะให้หารือน่าจะ
เรียบร้อย ม่ันใจนั่ง หน.พรรคต่อ สถานการณ์ในพรรคยุติแล้ว ไม่มีเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ าเคารพ “ประวิตร” เตรียมเข้า
พบเร็วๆ นี้ 
  วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลง
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้นและเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า ได้เรียกนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร.เข้าพบ 
เพ่ือรายงานการท างาน รวมถึงสอบถามปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพรรค โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนายอุตตมให้
สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบว่า ในการพูดคุยมีทั้งเรื่องการท างานและเรื่องการเมือง ท่านได้ให้ก าลังใจและชี้แนะว่า เรื่อง
ของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือ ตนและนายสนธิรัตน์จะท าตามนั้น นายกฯ ยังระบุด้วยว่าในงานที่ท าอยู่
ขณะนี้ให้ท าต่อไป ท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลาท างาน ไม่อยากให้มีเรื่องอ่ืนเข้ามาแทรก 
  ผู้สื่อข่าวถามว่า ทั้งต าแหน่งใน ครม.และในพรรคใช่หรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า “ครับ นายกฯ ชี้แนะ ให้ก าลังใจ 
ให้ท างานไปให้เต็มที่” เมื่อถามว่าถือเป็นการเรียกเคลียร์ใจหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า การพูดคุยมีทั้งเรื่องงานและเรื่อง
การเมือง เมื่อเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องมีเรื่องการเมืองบ้าง จึงถือโอกาสได้เรียนหารือ 

เมื่อถามว่า มั่นใจมากขึ้นหรือไม่ว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะมั่นคง นายอุตตมกล่าวว่า  ตนและนายสนธิรัตน์ท า
เต็มที่ ถ้าจะให้มั่นใจก็มั่นใจว่าเราทุ่มเต็มร้อย นายกฯ ก็บอกว่าให้ท าเต็มที่ ส่วนจะมีการปรับ ครม.ในช่วงนี้หรือไม่นั้น 
ตนไม่ได้ถาม และนายกฯ ไม่ได้พูด 

เมื่อถามว่า นอกจากคุยกับนายกฯ แล้ว ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค พปชร.หรือยัง นายอุตตมกล่าวว่า ตนและนายสนธิรัตน์ให้ความเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่แล้ว และจะ
ไปเข้าพบ พล.อ.ประวิตรเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไร เรื่องการเมืองเราพูดคุยกันได้ สุดท้ายจะได้ข้อสรุป 
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ด้านนายสนธิรัตน์กล่าวว่า เร็วๆ นี้คงมีโอกาสได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ไม่มีอะไร  ส่วนสถานการณ์ในพรรค
นายกฯระบุว่าทุกอย่างยุติแล้ว ก็ไม่มีอะไร อย่าไปมองว่ามีอะไร ซึ่งมันไม่มี ทุกอย่างยุติ ทุกคนมุ่งหน้าท างาน 

“นายกฯ ย้ าว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งใดๆ ในช่วงนี้ นายกฯ อยากให้มีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดข้ึนในพรรค เพ่ือจะท างานกันได้” นายสนธิรัตน์กล่าว 
เมื่อถามว่าจะย้อนกลับไปดูสาเหตุความวุ่นวายแล้วจะกลับไปแก้หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ความเห็นต่างๆ ก็ไป
พูดคุยกัน คิดว่าทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุย และคิดว่าพรรคอื่นเขามีปัญหามากกว่าเราอีก 

เมื่อถามถึงการตั้งกลุ่มไลน์ ส.ส.พรรค พปชร.ใหม่ที่จะเชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ พล.อ.ประวิตร
เข้าไปอยู่ด้วย นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เขาตั้งกันแล้วและบอกว่าจะเชิญตน และหัวหน้าพรรค แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเชิญแต่
อย่างใด และทราบว่าจะเชิญ พล.อ.ประวิตรด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเชิญหรือยัง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046975  
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:50 น. 

'เอี่ยม' ด่ารัฐบาล ประจานตัวเอง ล้มเหลว ไรป้ระสิทธิภาพ ท าคนฆา่ตัวตาย  
ไม่มีอะไรดสีักอย่าง 

 

 
5 พ.ค.63-นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงถงึปัญหาการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับ

ผลกระทบไวรัสโควิด-19ที่ยังจ่ายไม่ถึง ไม่ครอบคลุม โดยรฐับาลควรเร่งด าเนินการอย่างด่วน3ด้าน 1.ควบคุมการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด และเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม ให้ทันสถานการณ์ เพราะวันนี้การเยียวยายังมีปัญหามาก 2.พรก. กู้
เงินทั้งสามฉบับ วงเงิน 1.9ล้านล้านบาท จะไม่ต้องตีเช็คเปล่า ต้องถึงมือประชาชน เพ่ือใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ3.
รัฐบาล ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคตและเรื่อง 

นายอนุสรณ์กล่าวว่า หากติดตามข่าวสารประชาชน รอทบทวนสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 5พันบาท แม้รัฐบาล
จะย้ายสถานที่ร้องเรียนจากกระทรวงการคลังไปยังกรมประชาสัมพันธ์ เท่ากับประชาสัมพันธ์ด้านลบ ประจานตัวเอง 
ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ยังมีคนยังไม่ได้เงินจ านวนมาก ถือเป็นความล้มเหลว วันนี้ไม่มีค ายืนยันว่า หากคัดกรองไม่ผ่าน 
ทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ผ่าน จะมีการด าเนินการต่ออย่างไร ส่วนเกษตรกรที่มีคิวจะได้รับเงินเยียวยา จะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อน 
ทั้งท่ีรัฐบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ค าถามคือว่า ก่อนหน้านี้ รัฐบาลบอกเป็น ไทยแลนด์4.0 แต่ถึงเวลาจะรับเงินเยียวยากับ
ต้องไปขึ้นทะเบียนอีก  ซึ่งสะท้อนการท างานของรัฐบาลว่าล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ แม้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง คนอาจ
ไม่ตายจากการติดเชื้อ แต่มีคนฆ่าตัวตายจ านวนมาก จากการเข้าไม่ถึงการเยียวยา หากการเยียวยามีประสิทธิภาพจะลด
การฆ่าตัวตายได้ 

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ส าหรับผลตรวจจ.ยะลาที่มีผู้ติดเชื้อ 40ราย แต่พอไปยืนยันแล็ปที่จ.สงขลา ไม่พบ แม้
กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า เกิดจากการติดตั้งไม่สมบูรณ์ มีการปนเปื้อนในแล็ป ท าให้รายงานที่ออกมา
คลาดเคลื่อน เรื่องนี้ ถ้าชี้แจงไม่เคลียร์ จะกระทบต่อความเชื่อมั่น โดยเฉพาะในการคัดกรอง ตรวจสอบ เพราะแล็ปดังก
ล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง ศบค.ควรชี้แจงให้ประชาชนทราบ อย่าให้ประชาชนคิดว่า มีการปกปิด 
ตกแต่งตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ มีค าถามว่า คนติดเชื้อที่ไม่เยอะ คนติดเชื้อที่ลดลงเรื่อยๆ เชื่อถือได้มาก
น้อยหรือไม่อย่างไร 
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“มีกระแสข่าวออกมาว่า ชุดตรวจโควิด-19 ไม่ได้มาตรฐาน ต้นทางผลิตจากประเทศหนึ่ง รัฐบาลอินเดีย อังกฤษ 
ซื้อไปใช้ พอไปใช้กลับไม่มีประสิทธิภาพ เลยตีกลับไปในประเทศต้นทาง ที่น่าตกใจ ชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานมีขายใน
ประเทศไทย แม้จะเป็นชุดตรวจคนละประเภทกันเลยเกิดค าถามว่า ตัวเลขก่อนหน้านี้และกรณีจ.ยะลา เราเชื่อถือ
ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ศบค.ต้องมีค าตอบให้ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน วันนี้ทุกคนอยากให้ผู้
ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ ทุกคนอยากเห็นตัวเลขผู้ปลอดเชื้อโควิดในประเทศไทย แต่ต้องมาจากชุดตรวจมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ชุดข้อมูลใดที่อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ศบค.ควรระมัดระวัง ไม่ให้ข่าวนี้เกิดขึ้น ในครั้งต่อไป เพราะ
กระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ บุคคลากรแพทย์ เสียสละท าดีมาแต่ต้น อย่าให้ความเสียสละ ถูกตั้งค าถามจาก
ชุดข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และไม่อธิบายข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา”นายอนุสรณ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65123  
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05 May 2020 15:58 น. 
นายกฯ หย่าศึก พปชร. สั่ง "อุตตม-สนธิรัตน์" ลุยงานต่อ  

 
 
นายกฯเคลียร์เอง สั่ง "อุตตม-สนธิรัตน์" ท าหน้าที่เดิมต่อ อย่าให้มีเรื่องอ่ืนมาแทรก ยันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
5 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 14.00 น. ภายหลัง  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้นและเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า ได้เรียก
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  และนายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร.  เข้าพบ เพ่ือรายงานการท างาน รวมถึง
สอบถามปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพรรคโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที   

จากนั้นนายอุตตมให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบว่า ในการพูดคุยมีทั้งเรื่องการท างานและเรื่องการเมือง  ท่านได้
ให้ก าลังใจและชี้แนะว่า เรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือ ตนและนายสนธิรัตน์จะท าตามนั้น  นายกฯยัง
ระบุด้วยว่าในงานที่ท าอยู่ขณะนี้ให้ท าต่อไป ท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลาท างาน ไม่อยากให้มีเรื่อง
อ่ืนเข้ามาแทรก 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทั้งต าแหน่งใน ครม.และในพรรคใช่หรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า ครับ "นายกฯชี้แนะให้ก าลังใจ 
ให้ท างานไปให้เต็มที่ เมื่อถามว่า ถือเป็นการเรียกเคลียร์ใจหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า การพูดคุยมีทั้งเรื่องงานและเรื่อง
การเมือง เมื่อเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องมีเรื่องการเมืองบ้าง จึงถือโอกาสได้เรียนหารือ 

เมื่อถามว่า มั่นใจมากขึ้นหรือไม่ว่า ต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะมั่นคง นายอุตตมกล่าวว่า ตนและนายสนธิรัตน์ท า
เต็มที่ ถ้าจะให้มั่นใจก็ม่ันใจว่าเราทุ่มเต็มร้อย นายกฯก็บอกว่าให้ท าเต็มที่ ส่วนจะมีการปรับ ครม.ในช่วงนี้หรือไม่นั้น ตน
ไม่ได้ถาม และนายกฯไม่ได้พูด 

เมื่อถามว่า นอกจากคุยกับนายกฯแล้ว ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค พปชร.หรือยัง นายอุตตม กล่าวว่า ตนและนายสนธิรัตน์ให้ความเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่แล้ว และจะ
ไปเข้าพบ พล.อ.ประวิตรเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไร เรื่องการเมืองเราพูดคุยกันได้ สุดท้ายจะได้ข้อสรุป 

ด้านนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เร็วๆนี้คงมีโอกาสได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ไม่มีอะไร  ส่วนสถานการณ์ในพรรค
นายกฯระบุว่าทุกอย่างยุติแล้ว ก็ไม่มีอะไร อย่าไปมองว่ามีอะไร ซึ่งมันไม่มี ทุกอย่างยุติ ทุกคนมุ่งหน้าท างาน 
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"นายกฯย้ าว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งใดๆในช่วงนี้ นายกฯอยากให้มีการพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจให้
เกิดข้ึนในพรรค เพ่ือจะท างานกันได้"นายสนธิรัตน์ กล่าว 

เมื่อถามว่า จะย้อนกลับไปดูสาเหตุความวุ่นวายแล้วจะกลับไปแก้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ความเห็นต่างๆ 
ก็ไปพูดคุยกัน คิดว่าทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุย และคิดว่าพรรคอื่นเขามีปัญหามากกว่าเราอีก 

เมื่อถามถึงการตั้งกลุ่มไลน์ ส.ส.พรรค พปชร.ใหม่ที่จะเชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และพล.อ.ประวิตร  
เข้าไปอยู่ด้วย นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เขาตั้งกันแล้วและบอกว่าจะเชิญตน และหัวหน้าพรรค แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเชิญ
แต่อย่างใด และทราบว่าจะเชิญ พล.อ.ประวิตรด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเชิญหรือยัง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/432973?as=  
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:12 น 

สยบเกาเหลา พปชร.! นายกฯเรียก 'อุตตม-สนธิรัตน'์ เข้าพบสั่งท างานเต็มที่ อย่าให้ม ี             
เรื่องอื่นแทรก  

 

 
5 พ.ค.63-ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  แถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้นและเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า ได้เรียกนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร.เข้าพบ  เพ่ือรายงานการ
ท างาน รวมถึงสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที   

จากนั้นนายอุตตมให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบว่า ในการพูดคุยมีทั้งเรื่องการท างานและเรื่องการเมือง ท่านได้
ให้ก าลังใจและชี้แนะว่า เรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือ  ตนและนายสนธิรัตน์จะท าตามนั้น นายกฯยัง
ระบุด้วยว่าในงานที่ท าอยู่ขณะนี้ให้ท าต่อไป ท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลาท างาน ไม่อยากให้มีเรื่อง
อ่ืนเข้ามาแทรก 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทั้งต าแหน่งใน ครม.และในพรรคใช่หรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า ครับ "นายกฯชี้แนะให้ก าลังใจ 
ให้ท างานไปให้เต็มที ่ 

เมื่อถามว่า ถือเป็นการเรียกเคลียร์ใจหรือไม่ รมว.คลังตอบว่า การพูดคุยมีทั้งเรื่องงานและเรื่องการเมือง เมื่อ
เราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องมีเรื่องการเมืองบ้าง จึงถือโอกาสได้เรียนหารือ 

ถามว่า มั่นใจมากขึ้นหรือไม่ว่า ต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะมั่นคง  นายอุตตมกล่าวว่า ตนและนายสนธิรัตน์ท า
เต็มที่ ถ้าจะให้มั่นใจก็ม่ันใจว่าเราทุ่มเต็มร้อย นายกฯก็บอกว่าให้ท าเต็มที่ ส่วนจะมีการปรับ ครม.ในช่วงนี้หรือไม่นั้น ตน
ไม่ได้ถามและนายกฯไม่ได้พูด 

ซักว่า นอกจากคุยกับนายกฯแล้ว ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค พปชร.หรือยัง นายอุตตม กล่าวว่า ตนและนายสนธิรัตน์ให้ความเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่แล้ว และจะ
ไปเข้าพบ พล.อ.ประวิตรเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไร เรื่องการเมืองเราพูดคุยกันได้ สุดท้ายจะได้ข้อสรุป  
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ด้านนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เร็วๆนี้คงมีโอกาสได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร  ไม่มีอะไร ส่วนสถานการณ์ในพรรค
นายกฯระบุว่าทุกอย่างยุติแล้ว ก็ไม่มีอะไร อย่าไปมองว่ามีอะไร ซึ่งมันไม่มี ทุกอย่างยุติ ทุกคนมุ่งหน้าท างาน 

"นายกฯย้ าว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งใดๆในช่วงนี้ นายกฯอยากให้มีการพูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจให้
เกิดข้ึนในพรรค เพ่ือจะท างานกันได้"นายสนธิรัตน์ กล่าว  

เมื่อถามว่า จะย้อนกลับไปดูสาเหตุความวุ่นวายแล้วจะกลับไปแก้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ความเห็นต่างๆ 
ก็ไปพูดคุยกัน คิดว่าทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุย และคิดว่าพรรคอื่นเขามีปัญหามากกว่าเราอีก  

ถามถึงการตั้งกลุ่มไลน์ ส.ส.พรรค พปชร.ใหม่ที่จะเชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และพล.อ.ประวิตร เข้าไป
อยู่ด้วย นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เขาตั้งกันแล้วและบอกว่าจะเชิญตน และหัวหน้าพรรค แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเชิญแต่อย่าง
ใด และทราบว่าจะเชิญ พล.อ.ประวิตรด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเชิญหรือยัง.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65124  
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:11 น. 

'ช่อ' ยันรับบริจาคไม่ผิด! เผยเงินส่วนใหญม่าจากคนธรรมดา ภาคธรุกิจขนาดใหญ่น้อยมาก 
 

 

 
5 พ.ค.63- น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายศรีสุรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนกรมการปกครองตรวจสอบให้ตรวจสอบการระดมทุนรับบริจาคเมื่อครั้ง
ที่ผ่านมา ว่า ก่อนที่จะเปิดระดมทุนเราได้ตรวจสอบ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 แล้วว่า การ
เรี่ยรายไม่จ าเป็นต้องของอนุญาตทุกกรณี กรณีที่ต้องขออนุญาตคือ การเรี่ยรายบนถนนหลวง หรือการเรี่ยรายโดย
วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องเปล่งเสียง ซึ่งตาม พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ได้ถือเป็นวิทยุกระจายเสียง 
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่จ าเป็ต้องขออนุญาต นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่เป็นการเรี่ยรายก็ไม่ได้น าเงินไปท า
กิจกรรมที่เสื่อมเสียศีลธรรม หรือเป็นภัยต่อความั่นคงของประเทศ จึงไม่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร แน่นอน 

เมื่อถามว่า หากมีการด าเนินทางคดีจะท าอย่างไร น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับผู้ที่ตรวจสอบเรื่อง ทางเรา
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ยินดีด้วยซ้ าที่มีผู้มาตรวจสอบ เพราะการท าโครงการระดมทุนเช่นนี้ต้องมีความโปร่งใส และเรายืนยัน
ว่าท าทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและยินดีให้ตรวสอบ เมื่อโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์เรียบร้อย เราก็จะเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่
ได้รับการโอนเงินทั้งหมด เพ่ือให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับเงินคือผู้ที่ขอรับสิทธิ์เข้ามาจริงๆ ไม่ได้เป็นการมุบมิบเงินของประชาชนที่
บริจาคเข้ามา  

น.ส.พรรณิการ์ เปิดเผยต่อข้อถามกรณีที่ระบบการลงทะเบียนล่ม จนประชาชนต้องน าข้อมูลส่วนตัวมาโพสต์
แบบสาธารณะ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในอนาคต ว่า แน่นอนอยูแล้วว่าเรื่องนี้เรากังวล เป็นเหตุให้เรา
ต้องไปลบโพสต์ที่มีข้อมูลในส่วนนั้นออกไปในภายหลัง เรากังวลตั้งแต่ที่ประชาชนเริ่มโพสต์ในช่วงแรกแล้ว  แต่ไม่
สามารถจัดการหรือลบออกในตอนนั้นได้ เนื่องจากหากเราลบในตอนนั้น  1.จ านวนมากเป็นล้านคอมเมนต์เราจัดการ
ไม่ได้ 2.หากตัดโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวออกไป ก็อาจจะเกิดข้อครหาว่าเราตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องปล่อยให้โพสต์เหล่านั้นอยู่ค้างไว้ก่อน  

เรายืนยันว่า เรื่องข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องส าคัญ และเราจะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ขอรับสิทธิ์ ทั้งนี้
เราทราบอยู่แล้วว่า หากเปิดระดมทุนแบบนี้ ความต้องการจะต้องมีจ านวนเยอะมาก และจ านวน 3 ล้านคอมเมนต์ก็เป็น
ตัวเลขที่น่าตกใจ และสะท้อนว่าคนที่ล าบากต้องการความช่วยเหลือ หรือคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ มี
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มากมายมหาศาลขนาดไหน ซึ่งเราก็เสียใจที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เพราะเรา
ไม่ใช่รัฐบาล ที่บริหารภาษีจ านวนเป็นล้านล้านบาทต่อปี เราก็ท าเท่าที่ท าได้ ถึงแม้ว่า จะถูกวิจารณ์หรือถูกโจมตีทาง
การเมือง ถ้าเทียบดีกับการอยู่เฉยๆ ไม่ท าอะไรเลย กับการออกมาท าแบบนี้แล้วโดนว่า  แต่สามารถช่วยประชาชนได้ 
2,427 ครัวเรือน เราก็ถือว่าคุ้มค่า 

ส่วนจะมีโครงการช่วยเหลือประชาชนต่อจากนี้อีกหรือไม่ น.ส.พรรณิการ์ เปิดเผยว่า เราจ าเป็นต้องมีโครงการที่
สอง เพราะยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากยังโอนเงินให้ประชาชนไม่เสร็จ จึงตั้งใจว่าจะใช้บัญชีนี้โอนให้หมดทีเดียว 
ไม่อยากย้ายไปหลายบัญชี เกรงว่าจะเกิดข้อครหาเรื่องความโปร่งใส ขณะนี้จึงยังมีเงินบริจาคไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
แต่เราจ าเป็นต้องปิดยอดการการบริจาคเงิน 3,000 บาท ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้
ตัวเลขผู้รับสิทธิ์ที่แน่นอน ดังนั้นจ านวนที่เกินจากวันที่ 3 พฤษภาคม เราจะยกยอดน าไปท าโครงการช่วยประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน 

น.ส.พรรณิการ์ เปิดเผยถึงกลุ่มผู้ร่วมบริจาคเงิน ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีมากท่ีเราได้เห็นว่า มากกว่า 95% ของคน
ที่บริจาคเงินในครั้งนี้มาจากคนทั่วไป มียอดบริจาคตั้งแต่ 10-500 บาทต่อครั้ง ส่วนยอดตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไปจนถึงหลัก
หมื่น หรือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ถือว่าน้อยมาก คือ มีไม่เกิน 20 ครั้ง สะท้อนว่า เป็นการช่วยเหลือกันของประชาชนคน
ธรรมดาที่ไม่ได้มีรายได้สูง ที่อยากจะช่วยเหลือเพ่ือร่วมชาติ และคิดว่าอาจจะเดือดร้อนกว่าตัวเอง.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65129  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65129
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วันอังคาร ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.16 น. 

'ดร.ปิยพจน์' ชีเ้มื่อ 'ศรีสุวรรณ' ท างาน ก็ไม่อยากเดาชะตากรรม 'คณะก้าวหน้า' 

 
 
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม อดีตผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ โพสต์
ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก โดยตั้งค าถามไปยังคณะก้าวหน้าว่า คุณก าลังคิดอะไรอยู่... 
ย้อนกลับไปยังโพสต์ก่อนหน้านี้ ที่ผมออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวเลข 24 และ 75 และลงท้ายด้วยว่า "...ศรีสุวรรณก าลัง
รวบรวมข้อมูลอยู่แน่ ๆ" 
แล้วมันก็เกิดขึ้นจริง... 

โดยส่วนตัวแล้ว ผมกับธนาธรก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว เพียงแต่ผมเคยเป็นอดีตผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ก็
เท่านั้น...เพียงแต่ว่าในช่วงแรกของการตัดสินใจท างานการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่  ธนาธรก็ให้ความสนใจต่อผมและ
อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด...ซึ่งผมเข้าใจเองว่า เราน่าจะมีความสนิทสนมกันพอสมควร เนื่องจากเราได้
คุยกันในกลุ่มว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง..." ...เราจะน าเสนอการเมืองแบบใหม่แบบก้าวหน้าต่อประชาชน โดยเรามี
อุดมการณ์ว่า "อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน" ฟังดูแล้วคุ้นไหมครับ...2475 หลังจากการเลือกตั้ง......เกิดเหตุการณ์
ขึ้นอีกหลาย ๆ กรณี (ตามที่สื่อมวลชนน าเสนอแล้ว) ท าให้ผมและผองเพ่ือนส่วนหนึ่ง ตัดสินใจก้าวเดินออกจากพรรค
อนาคตใหม่ ทั้งที่ยังคงชื่นชอบนโยบาย "เท่าเทียมกันและเท่าทันโลก" เหตุผลส่วนหนึ่ง เกิดจากความเก่งกาจ ความ
เชื่อมั่น และไม่ยอมรับฟังเสียงเตือนจากสมาชิก...  ทีมงานข้างกายธนาธร...ไม่ยอมรับฟังเสียงนั้น...โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาจารย์ปิยบุตรและน้องช่อ...ผมยอมรับในความสามารถทั้งหลายของทีมงาน พวกเขาเก่งจริง ๆ ครับ เก่งขนาดว่า หาก
เขาได้เป็นรัฐบาล เขาจะแก้วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  และสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี รวมถึงวิกฤตด้าน
สาธารณสุข ที่เราก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน...แต่สิ่งที่เขาขาดไป คือ การคิดแบบก้าวหน้านั้น  ต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเองด้วย 
เช่น ต้องเข้าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้ ต้องคิดให้รอบด้าน และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เป็นต้นพวกเขาจึงประสบ
ชะตากรรม...กรณีการเรี่ยไรเงินบริจาคน่าจะเป็นกรณีศึกษาอย่างดีอีกกรณีหนึ่ง...และแล้ว "ศรีสุวรรณ" ก็ท างาน 
ไม่อยากเดาอีกว่า...อนาคตจะเป็นอย่างไรกับคณะก้าวหน้า...ขอให้โชคดี... 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490946  
  

https://www.naewna.com/politic/490946
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:33 น. 

'แรมโบ้' หวด 'ปิยบุตร' ไร้จิตส านึก มิบังควร เชิญเก็บสัมภาระย้ายไปอยู่ประเทศในอวกาศ 
 

 

   
5 พ.ค.63-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล 

อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และแกนน าพรรคก้าวหน้าได้กล่าววิจารณ์พาดพิงนายนุรักษ์  มาประณีต อดีตตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรีว่า นายปิยบุตร เหมือนคนสิ้นคิด ไร้สติ ไร้จิตส านึก มิบังควรอย่าง
ยิ่ง เป็นการก้าวล่วงพระราชอ านาจ ท าให้คนไทยเห็นชัดเจนว่านายปิยบุตร มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงหรือไม่ 
พฤติกรรมเช่นนี้สังคมไทยมิควรให้อภัยได้กับคนที่ไม่รู้จักค าว่า"ฟ้าสูงแผ่นดินต่ า"ไม่สมควรที่ลูกศิษย์ลูกหาจะนับถือเป็น
ครูบาอาจารย์ ไม่มีวุฒิภาวะผู้น าที่ดีต่อเยาวชนเลยสักนิด  

ประเทศนี้คือประเทศไทย จ าให้ขึ้นสมองที่นี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศในอวกาศตามจินตนาการของคุณปิย
บุตร ที่นี่เราคนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ผืนแผ่นดินนี้ราชวงศ์ทุกรัชสมัยทุ่มเท
ปกป้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อ ด้วยชีวิตจนท าให้พวกเรามีที่อยู่ที่กินที่อาศัยจนมาถึงลูกหลานเหลนโหลนตราบเท่าทุก
วันนี้   นายปิยบุตร ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยหรืออย่างไร จึงไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรวิจารณ์ ไม่รู้หรือว่าคน
ไทยพร้อมพลีชีพเพ่ือปกป้องสถาบันเบื้องสูงเพราะคนไทยมีความจงรักภักดีเป็นที่สุด 

"ผมสงสัยว่านายปิยบุตรมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนไทยแท้จริงหรือเปล่า ถ้าคนไทยที่มีเลือดเชื้อไขแท้จริงจะคิดได้
ว่า การกระท าใดๆก็ตามที่จะพาดพิงหรือกระทบต่อพระราชอ านาจ สมควรหรือไม่สมควร  แต่คุณปิยบุตรกลับคิดไม่
เป็น  ถ้าคุณปิยบุตรคิดว่า ประเทศไทยไม่ยุติธรรมกับตัวเอง ก็คงต้องย้ายทะเบียนบ้านเก็บสัมภาระไปอยู่ประเทศใน
อวกาศที่มีความสุขมีความยุติธรรมกับชีวิตตัวเองดีกว่ามั้งครับ" นายสุภรณ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65138  
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65138


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 
ไทยรัฐฉบับพิมพ ์6 พ.ค. 2563 05:25 น. 

 
ตู่เรียก 2 เกลอพบ สยบ พลังประชารัฐ ร้าว 

 
อุตตม-สนธิรัตน์ เตรียมไปขอเจอเคลียร์ใจพี่ใหญ่ 
  “บิ๊กตู่” รับบทท้าวมาลีวราช เรียก “อุตตม-สนธิรัตน์” กล่อมสงบศึก พปชร. ให้ค ามั่นยังไม่มีเก้าอ้ีดนตรีช่วงนี้ 
สองเกลอ จ่อเข้าเคลียร์ใจ “บิ๊กป้อม” เร็วนี้ 20 เจ้าสัวตอบกลับมาครบแล้ว วางคิวต่อไปกลุ่มเศรษฐีระดับรองลงมา เผย
คาดการณ์เศรษฐกิจฟุบยาว 6-9 เดือน “เทพไท” กระทุ้งรบชนะโควิดแต่สอบตกเยียวยา กมธ.สาธารณสุขสภาฯจ่อเชิญ 
“เสี่ยหนู” แจงปมผลแล็บผิดพลาด ก้าวไกลชงตั้ง กมธ.วิสามัญสอบใช้งบโควิด อธิบดีปกครองชี้คณะก้าวไกลเรี่ยไร
ออนไลน์ กฎหมายยังไปไม่ทัน 
บรรยากาศร้อนระอุภายในพรรคพลังประชารัฐสงบลงชั่วคราว ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลาโหม เรียกนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน เลขาธิการพรรค เข้าพบพร้อมสั่งให้มุ่งม่ันท างานแก้ปัญหาโควิด-19 ต่อไป 
ยี่สิบเจ้าสัวตอบมาครบแล้ว 

ต่อมาเวลา 12.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า ถึงความคืบหน้าการขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 20 ราย ว่าตอบมาครบแล้ว มีทั้งแผนดูแลพนักงาน ลูกจ้างในบริษัทตัวเอง เรื่องอะไรที่รัฐต้อง
ดูแล มอบให้กระทรวงแรงงานไปดูส่วนนี้ให้ แต่สิ่งส าคัญที่เสนอความร่วมมือมาคือ การฟ้ืนฟูและดูแลประชาชน มีทั้ง
เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆแต่ละจังหวัด ตามศักยภาพที่มีอยู่ในห่วงโซ่ คิดว่ามีประโยชน์ และอาจขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการระดับรองลงมา ท่านมีมูลค่าทรัพย์สินจ านวนมากอยู่แล้ว และตนใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 
วันหยุดราชการ ไปพูดคุยสมาคมภาคธุรกิจรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะโดยตรง น ามาขับเคลื่อนใน ครม. เพ่ือไปดูแลเขาให้
มากขึ้น แต่ต้องขอเวลาเพราะหลายอย่างต้องใช้งบประมาณ และติดข้อกฎหมายหลายตัว ต้องชื่นชมความพยายามดูแล
แรงงานในสายป่านของตัวเอง และขอบคุณข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ จะน าไปหารือในที่ประชุม ครม. และให้
คณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินกู้เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วย ว่าจะดูแลเพิ่มเติมได้หรือไม ่
เรียก “อุตตม–สนธิรัตน์” เคลียร์ใจ 

จากนั้นเวลา 13.40 น. พล.อ.ประยุทธ์เรียก นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เข้าพบที่ห้องท างาน ตึกไทยคู่ฟ้า เพ่ือพูดคุย
ถึงการท างานแก้ปัญหาในขณะนี้ มีรายงานว่านายกฯพูดกับทั้งสองคนว่า “อยากให้ท างานกันต่อไป มุ่งแก้ปัญหาโควิด-
19 รัฐบาลยังมีภาระที่ถือว่าหนัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อไปอีก 6 เดือน หรืออาจ 9 
เดือนกว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงนี้ทั้งในส่วนของ ครม. และพรรคพลังประชา



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

รัฐ” โดยใช้เวลาพูดคุยอยู่ประมาณ 20 นาที ก่อนที่นายอุตตมและนายสนธิรัตน์ จะออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ตึก
บัญชาการ 
ให้ค าม่ันไม่มีเก้าอ้ีดนตรีช่วงนี้ 

นายอุตตมกล่าวว่า พูดคุยกับนายกฯทั้งเรื่องการท างาน และเรื่องการเมือง ท่านให้ก าลังใจและชี้แนะเรื่องของ
พรรค น่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือท าความเข้าใจกัน ตนและนายสนธิรัตน์จะท าตามนั้น นายกฯยังระบุด้วยว่างานที่
ท าอยู่ขณะนี้ให้ท าต่อไป ท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลาท างาน ไม่อยากให้มีเรื่องอ่ืนเข้ามาแทรก เมื่อ
ถามว่าเป็นการให้ก าลังใจทั้งต าแหน่งใน ครม.และในพรรคใช่หรือไม่ นายอุตตมตอบว่า “ครับ นายกฯให้ก าลังใจให้
ท างานไปให้เต็มที่” เมื่อถามว่าถือเป็นการเรียกเคลียร์ใจหรือไม่ นายอุตตมตอบว่า พูดคุยทั้งเรื่องงานและเรื่องการเมือง 
เมื่อเราเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องมีเรื่องการเมืองบ้าง จึงถือโอกาสเรียนหารือ เมื่อถามย้ าว่ามั่นใจมากขึ้นหรือไม่ว่า
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะมั่นคง นายอุตตมตอบว่า ตนและนายสนธิรัตน์ท าเต็มที่ ถ้าจะให้มั่นใจก็มั่นใจว่าเราทุ่มท างาน
เต็มร้อย นายกฯบอกว่าให้ท าเต็มท่ี เรื่องปรับ ครม.ไม่ได้ถาม และนายกฯไม่ได้พูด 
รอเข้าเคลียร์ใจ “พี่ใหญ”่ เร็วๆนี้ 

เมื่อถามว่านอกจากคุยกับนายกฯแล้ว ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประธานยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือยัง นายอุตตมตอบว่า ตนและนายสนธิรัตน์ให้ความเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่แล้ว จะไปเข้า
พบ พล.อ.ประวิตรเร็วๆนี้ ไม่มีอะไร เรื่องการเมืองเราพูดคุยกันได้ สุดท้ายจะได้ข้อสรุปด้านนายสนธิรัตน์กล่าวเสริมว่า 
เร็วๆนี้คงมีโอกาสเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ส่วนสถานการณ์ในพรรคนายกฯระบุว่าทุกอย่างยุติแล้ว อย่าไปมองว่ามีอะไร 
มันไม่มีอะไร ทุกคนมุ่งหน้าท างาน นายกฯย้ าว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งใดๆในช่วงนี้ เรื่องในพรรคอยากให้
พูดคุยสร้างความเข้าใจกัน เพ่ือท างานกันได้ เมื่อถามว่าจะย้อนกลับไปดูสาเหตุความวุ่นวายแล้วกลับไปแก้ไขหรือไม่ 
นายสนธิรัตน์ตอบว่า ทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุย คิดว่าพรรคอ่ืนมีปัญหามากกว่าเราอีก ส่วนการตั้งกลุ่มไลน์พร รคขึ้นมา
ใหม่ ทราบแล้วว่าจะเชิญตน และหัวหน้าพรรค รวมถึง พล.อ.ประวิตรด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเชิญหรือยัง ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า จากนั้นทั้งนายอุตตมและนายสนธิรัตน์ เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี ที่ห้องท างานตึก
บัญชาการ 1 นาน 40 นาที ก่อนเดินทางกลับ 
สับรัฐบาลบ้อท่าประจานตัวเอง 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ปัญหาจากมาตรการเยียวยาประชาชน จนเกิดภาพ
ประชาชนแห่ไปกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นการประจานตัว
รัฐบาลว่า ล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการเยียวยาประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลมีค าตอบหรือยังว่าจะเยียวยาประชาชนที่
เข้าไม่ถึงการเยียวยาได้อย่างไร รวมถึงกรณีเปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา เกิดค าถามว่ารัฐบาลมีข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้ว ท าไมต้องมาลงทะเบียนให้ยุ่งยากเพ่ิมขึ้น 
“บิ๊กป้อม” ส่ง ส.ส.ลุยช่วย ปชช. 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ส.ส.ของพรรคทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ ที่ร่วมมือกันลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือประชาชนสู้ภัย โควิด-19 อาทิ กลุ่ม 5 ส.ส.เพชรบูรณ์ ได้แก่ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 
นายเอี่ยม ทองใจสด น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธิ์ และนายจักรัตน์ พั้วช่วย ที่สละเงินเดือน ส.ส. 1 เดือน รวม 5 แสนบาท 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

บริจาค 4 แสนบาทให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดสร้างห้อง OPD และอีก 1 แสนบาทมอบให้ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 
ขณะที่ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี จัดท าโครงการแจก นมผงส าหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เพราะนมผงถือ
เป็นสิ่งส าคัญกับเด็กในช่วงวัยเจริญเติบโต ด้านนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท ลงพ้ืนที่น าหน้ากากอนามัย และ
น้ าดื่มแจกจ่ายให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดพัฒนา ส่วนภาคอีสาน นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.
นครราชสีมา น าทีมงานออกพ่นยาท าลายเชื้อโควิด-19 ในพ้ืนที่เสี่ยงรอบตัวเมืองโคราช และที่ภาคใต้ นายสุทา ประทีป 
ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต เปิดส านักงาน ส.ส. เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร และ
สิ่งของจ าเป็นที่หายาก เช่น นมเด็ก ข้าวสาร แพมเพิร์สให้ผู้ป่วยติดเตียง 
ก้าวไกลชงตั้ง กมธ.สอบใช้งบโควิด 

ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก้าวไกล แถลงภายหลังยื่นหนังสือต่อประธานสภา ผู้แทนราษฎร 
เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะ กมธ.วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ และมาตรการ
แก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า มี ส.ส.พรรคก้าวไกล 25 คนร่วมลงชื่อในญัตติดังกล่าว มี
จุดประสงค์เพ่ือติดตามสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชน มาตรการและงบประมาณดูแลประชาชนของรัฐบาล 
แม้ตอนนี้ยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ ท าให้นายกฯมีอ านาจเต็ม แต่ไม่ได้แปลว่าจะท าอะไรก็ได้โดยไม่มีการ
ตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลจะตั้ง กมธ.เฉพาะเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลหลัง
เปิดสมัยประชุม สภาฯ รวมทั้งการพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณและ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ทั้งหมดต้องดูว่า
ตอบสนองความต้องการประชาชนได้จริงหรือไม่ หวังว่าประธานสภาฯ และ ส.ส. จะเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาใน
สถานการณ์และการกู้เงินที่มีจ านวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีการตรวจสอบพี่น้องประชาชนเสียผลประโยชน์ 
ปค.ชี้เรี่ยไรออนไลน์ ก.ม.ไปไม่ถึง 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องขอให้ตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุนน าไปแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
เยียวยาของรัฐบาล ว่า เพ่ิงได้รับหนังสือ เรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ประเด็นคือ พ.ร.บ.
ควบคุม การเรี่ยไร เป็น พ.ร.บ.ฉบับเก่า การเรี่ยไรในที่สาธารณะจะเห็นว่ามีการพูดเก่ียวถึงวิทยุกระจายเสียง ในส่วนของ
โทรทัศน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ กฎหมายยังไม่ทัน แต่จะน าเรื่องดังกล่าวไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อไป 
“ช่อ” โต้ไม่มีมุบมิบผิดกฎหมาย 

น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนเปิดระดมทุนได้ตรวจสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการ
เรี่ยไรแล้ว ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตทุกกรณี กรณีที่ต้องขออนุญาตคือการเรี่ยไรบนถนนหลวง หรือการเรี่ยไรโดย
วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องเปล่งเสียงตาม พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ เฟซบุ๊กไลฟ์ ไม่ถือเป็นวิทยุกระจายเสียง และ
ไม่ได้น าเงินไปท ากิจกรรมที่เสื่อมเสียศีลธรรม หรือเป็นภัยต่อความม่ันคง ไม่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไรแน่นอน 
เมื่อถามว่าหากมีการด าเนินทางคดีจะท าอย่างไร น.ส.พรรณิการ์ตอบว่า ขึ้นอยู่กับผู้ที่ตรวจสอบ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ยินดี
ด้วยซ้ าที่มีผู้ตรวจสอบ ยืนยันว่าท าทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและยินดีให้ตรวจสอบ เมื่อโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิเรียบร้อย
เราจะเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่ได้รับการโอนเงินทั้งหมด เพ่ือให้เห็นว่าผู้ที่ ได้รับเงินคือผู้ที่ขอรับสิทธิเข้ามาจริงๆ ไม่ได้เป็น
การมุบมิบเงินของประชาชนที่บริจาคเข้ามา 
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เปิดเฟสสองคนไทยช่วยกันเอง 
เมื่อถามว่าจะมีโครงการช่วยเหลือประชาชนต่อจากนี้อีกหรือไม่ น.ส.พรรณิการ์ตอบว่า เราจ าเป็นต้องมี

โครงการที่สอง เพราะยังไม่สามารถปิดบัญชีได้เนื่องจากยังโอนเงินให้ประชาชนไม่เสร็จ ตั้งใจว่าจะใช้บัญชีนี้โอนให้หมด
ทีเดียวไม่อยากย้ายหลายบัญชี เกรงว่าจะเกิดข้อครหาเรื่องความโปร่งใส ขณะนี้มีเงินบริจาคไหลเข้ามาต่อเนื่อง แต่เรา
จ าเป็นต้องปิดยอด การขอรับบริจาคเงิน 3,000 บาท ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 พ.ค.เพ่ือให้ได้ตัวเลขผู้รับสิทธิที่
แน่นอน ดังนั้นจ านวนที่เกินจากวันที่ 3 พ.ค. จะยกยอดไปท าโครงการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป เป็นเรื่อง
น่ายินดีมากที่เราได้เห็นว่ามากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์มาจากคนทั่วไป มียอดบริจาคตั้งแต่ 10-500 บาท ต่อครั้ง ยอด 500 
บาทข้ึนไปจนถึงหลักหมื่นหรือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ถือว่าน้อยมาก มีไม่เกิน 20 ครั้ง สะท้อนว่า เป็นการช่วยเหลือกันของ
ประชาชนคนธรรมดา อยากช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชาติที่คิดว่าอาจเดือดร้อนกว่าตัวเอง 
“ชวน” ทดสอบห้องประชุมสภาฯ 

ช่วงบ่ายที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร น าเจ้าหน้าที่รัฐสภาทดสอบระบบเสมือนจริง
ภายในห้องประชุมสุริยัน เตรียมความพร้อมรับเปิดประชุมสภาฯวันที่ 22 พ.ค. ทั้งระบบเสียง ไมโครโฟน ระบบเสียบ
บัตรลงคะแนน การทดสอบนั่งเก้าอ้ีเว้นระยะห่างป้องกันเชื้อโควิด โดยมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุม
โรค มาให้ค าแนะน า นายชวนกล่าวว่า ภาพรวมการทดสอบระบบเสียงในห้องประชุมยังมีปัญหาเรื่องเครื่องเสียง ยังมี
เสียงก้อง ต้องคอยก าชับสมาชิกว่า เวลาพูดต้องให้ปากอยู่ใกล้ไมโครโฟน 
วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 

นายชวนกล่าวว่า ส่วนมาตรการป้องกันเชื้อโควิดนั้นจะให้ ส.ส.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม นั่ง
เว้นที่นั่ง ตรวจเข้มก่อนเข้าประชุม ส.ส.ที่ไม่แน่ใจว่าจะติดเชื้อหรือไม่ สภาฯจะมีแพทย์ตรวจให้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 
แต่จะบังคับตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคน ส.ส.คนใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงไม่ควรเดินทางมา เพราะสภาฯไม่ได้บังคับให้
ส.ส.กักตัว 14 วัน 
ก าชับสู้คดีซิโน-ไทยฯอย่างรัดกุม 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองมีหนังสือให้
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คัดส าเนาค าฟ้องของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด ที่
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเรียกค่าเสียหาย 1,590 ล้านบาทกรณีส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้าว่า 
เป็นการท าค าให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ก าชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องท าค าให้การ
อย่างรอบคอบและสุจริตที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1837601 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1837601
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ตัวป่วนดูไว้ “ลุงตู”่ ให้ “อุตตม-สนธิรตัน”์ ไปต่อ ทั้งในพรรคและรัฐมนตรี สานต่องานฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ 
  
 

 
 
 
 

ความเคลื่ อนไหวเกม การเมืองของพรรคพลังประชา
รัฐ หลังจากมีกระแสป่วนภายในจากกลุ่มที่อยากเป็นรัฐมนตรี และอยากมีอ านาจคุมพรรค ซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะถึง
ขั้นล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรค เซ็นใบลาออกกันเตรียมการกดดันให้ “อุตตม สาวนายน” พ้นจากหัวหน้าพรรค 
รวมไปถึงเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค จาก “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” ไปเป็นพวกพ้องตัวเอง 

ที่เปิดไพ่หงายการ์ดกันออกมาอย่างมั่นใจ เช็กกันไปมาก็พบว่า น าร่องโดย “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รองหัวหน้า
พรรค และรมว.ศึกษาธิการ แกนน ากลุ่ม กปปส.ในพรรคนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหน ซึ่งพกเอาความมั่ นใจมาในฐานะกลุ่ม
ใกล้ชิด “ผู้มีบารมี” ในพรรค และ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ว่ากันวา เป็น
คนอยู่เบื้องหลังผลงานโบแดง “จม.ลุงตู่ถึงเจ้าสัว” ซึ่งต่อมากลายเป็นเกมการเมืองที่ย้อนกลับมาท าร้ายลุงตู่ ในภาพที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็น “รัฐบาลขอทาน” 
เรียกว่า วีรกรรมของคนกลุ่มนี้มาเข้าหู “ลุงตู่” สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้นายกฯ จนมีข่าวเมาต์มอย ตามมาว่า
ลุงไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งจากความไม่รู้กาลเทศะ ทั้งๆ ที่รัฐบาลก าลังรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ประชาชนเดือดร้อนทุก
หย่อมหญ้า จนเอ่ยปากว้าก “รมว.วอลเปเปอร์คนดัง” ให้รู้ตัว “ต่อไปนี้ไม่ต้องเดินตามผม” เพราะชอบหาเรื่องมาให้อยู่
เรื่อย 

ล่าสุด ช็อตต่อเนื่องของ “ลุงตู่” ก็มาจนได้ เมื่อมีข่าวว่า เมื่อวานตอนบ่ายๆ หลังแถลงผลการประชุม ครม.เสร็จ 
พล.อ.ประยุทธ์ เดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า แล้วเรียก “อุตตม สาวนายน” รมว.คลัง และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ 
“สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เข้าพบ 
  ฟังว่า การพูดคุยระหว่างลุงตู่ กับ อุตตม และ สนธิรัตน์ ทางหนึ่ง นายกฯ ให้รายงานการท างานของทั้งสอง
กระทรวง เพราะ ก.คลัง และ ก.พลังงาน ถือเป็นหัวใจส าคัญของการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และไม่ลืมที่จะสอบถามปัญหาภายในพรรคตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น... 
ใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ราวครึ่งชั่วโมง 
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จากนั้น “อุตตม” ให้สัมภาษณ์สื่อภายหลังเข้าพบลุงตู่ว่า ในการพูดคุยกับนายกฯ มีทั้งเรื่องการท างานและเรื่อง
การเมือง นายกฯได้ให้ก าลังใจ และชี้แนะว่า เรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือ ตัวเองและสนธิรัตน์ ก็จะท า
ตามนั้น นายกฯ ยังระบุด้วยว่า ในงานที่ท าอยู่ขณะนี้ให้ท าต่อไปเต็มที่ ท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลา
ท างาน ไม่อยากให้มีเรื่องอ่ืนเข้ามาแทรก 

กรณี “ปิยบุตร แสงกนกกุล” แกนน าคณะก้าวหน้า และ อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กหลัง 
“นายนุรักษ์ มาประณีต” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี ด้วยการยกเอา
ผลงานของ “นายนุรักษ์” เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาตีแผ่ โดยเจตนาเน้นไปที่การร่วมเป็นองค์คณะใน
การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค ของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
ปัจจุบัน ... ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย ต่อเนื่องมาจนถึงพรรคอนาคตใหม่นั้น ได้ก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ชนิด “ทัวร์ลง” 
ขึ้นมาทันที เพราะเห็นว่าเป็นการแสดงท่าทีแฝงนัยที่ไม่เหมาะสม 

อย่างเช่น “พ่ีศรี” ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมาเตือนว่า แม้
โพสต์ของ “ปิยบุตร” จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มากไปกว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบพรรค และคดี
ทางการเมือง ที่นายนุรักษ์ มีส่วนร่วมในองค์คณะ... แต่สิ่งที่ “ปิยบุตร” ไม่ยอมพูดถึง หรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปใน
คราวเดียวกัน ก็คือ พฤติการณ์และการกระท าของนักการเมือง และพรรคการเมืองต่างๆ เหล่านั้น รวมทั้งพรรคอนาคต
ใหม่ด้วยนั้น เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ อย่างไรด้วย ทั้งที่ “ปิยบุตร” เคยเป็นอาจารย์สอน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ย่อมรู้ดีว่า พฤติการณ์และการกระท าใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรค และหรือตัดสิทธิทางการเมือง
ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ...ถือเป็นการโพสต์ที่แฝงนัย มี “อคต”ิ ทางการเมือง 

ที่ส าคัญ การโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.11 
บัญญัติไว้ทุกประการว่า “ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบ” จึงไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอ านาจ
ดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท หรือถึงขั้นหมิ่นเหม่ เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลักษณะ
อาญาเข้าไปอีก 

หรืออย่าง “วัชระ เพชรทอง” อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่ออกมาตั้งค าถามถึง “ปิยบุตร” ว่า ที่โพสต์ไปนั้น 
ต้องการอะไร มีเจตนาพิเศษอะไรหรือไม่ และต้องการให้บุคคลที่ชื่นชอบศรัทธาตามแนวทางการเมืองของตนเอง ให้
เข้าใจในกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีนี้ไปในทิศทางใด เป็นบวกหรือเป็นลบกับประเทศชาติ เป็นการสร้างสรรค์สังคม หรือ
กัดเซาะสถาบันใดหรือไม่ 

“นายปิยบุตร อาจไม่ชอบใจผลงานของ นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในบางเรื่อง เช่น 
ผลงานการยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ก็เป็นเพียงอคติส่วนตัว แต่การมากระแหนะ
กระแหน เหน็บแนมบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี นับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระท าในสังคมไทย และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงใคร่ขอให้บิดา มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ของนายปิยบุตร หากยังมีชีวิตอยู่ โปรดกรุณา
ช่วยสั่งสอนนายปิยบุตร ให้ส านึกบุญคุณแผ่นดินเป็นการด่วนด้วย” 
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วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ประยุทธ์หนุน ‘อุตตม’ นั่งหัวหน้าพรรค ‘พปชร.’ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“นายกฯ”พร้อมหนุน“อุตตม-สนธิรัตน์”นั่งเก้าอ้ี “หัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรค” พปชร.ต่อไป ย้ าไม่ต้องเป็นห่วง 
ด้านอธิบดีปค.รับสอบ“คณะก้าวไกล”เรี่ยไรระดมเงินทุนสาธารณะผ่านโซเชียลฯส่งกฤษฎีกาตีความ เหตุ กม.เก่าไม่
ครอบคลุมทีวี-เฟซบุ๊คไลฟ ์

ขณะที่’พรรคก้าวไกล’โร่ยื่นญัตติด่วน ตรวจสอบการใช้งบฯ-มาตรการแก้โควิด-19 เชื่อสส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาลหนุน
แน่ 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ตนได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่
ท าเนียบรัฐบาล พร้อมกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ 

“โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้แจ้งว่าพร้อมสนับสนุนให้ ผมและนายสนธิรัตน์ ท าหน้าที่ในต าแหน่ง หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐและเลขาธิการพรรคและในคณะรัฐมนตรีต่อไป ไม่ต้องเป็นห่วง”นายอุตตมย้ า 

ทั้งนี้ นายอุตตมกล่าวอีกว่าได้เตรียมเสนอแผนฟ้ืนฟูประเทศหลังสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19ต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยจะขยายการช่วยเหลือให้ทั่วถึงรวมทั้งจะดูแลภาคธุรกิจที่เล็กกว่าเอสเอ็มอีด้วย 

ปค.เตรียมส่งกฤษฎีกาตีความ 
ด้านนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.)กล่าวถึงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นกรมการปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุน มีขออนุญาตหรือไม่ ว่า
ตนเพ่ิงได้รับหนังสือเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ จะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย แต่
ประเด็นคือพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 เป็น พ.ร.บ.เก่า ทั้งนี้ การเรี่ยไรในที่สาธารณะจะเห็นว่ามีการ
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พูดเกี่ยวถึงวิทยุกระจายเสียง ส่วนของโทรทัศน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งกฎหมายยังไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม เราจะน าเรื่อง
ดังกล่าวนี้ไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อไป 

‘ก้าวไกล’ยื่นญัตติด่วนสอบใช้งบ 
ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยคณะพรรคก้าวไกล 

เข้ายื่นหนังสือต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือขอเสนอเสนอญัตติด่วนให้ สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี 
25ส.ส.ในพรรคร่วมลงชื่อเสนอ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือติดตามสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชน มาตรการการ
ดูแลประชาชน และงบประมาณ เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพ ขณะนี้มีการ
ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท าให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็ม แต่ไม่ได้แปลว่าจะท าอะไรก็ได้โดยไม่มีการตรวจสอบของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกล จะตั้งกรรมาธิการเฉพาะ เพ่ือตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล หลังเปิด
สมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ และพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทซึ่ง
ทั้งหมดต้องดูว่าจะตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้จริงหรือไม่ 

เชื่อสส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาลหนุนแน่ 
โดยนายพิธากล่าวว่าหวังว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรและส.ส. จะเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาในสถานการณ์

และการกู้เงินที่มีจ านวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีการตรวจสอบ ประชาชนก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ และคิด
ว่าส.ส ที่ลงพ้ืนที่แล้วเห็นความยากล าบากประชาชนจะเห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน 

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ ระบุว่า ขณะที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯที่ให้อ าน าจเต็มกับ
นายกรัฐมนตรี และข้าราชการในการด าเนินงานโดยไม่มีรัฐมนตรีคนไหน มีส่วนร่วม จึงคาดว่าจะมีสส.พรรคการเมือง 
ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นชอบด้วย 

เทพไทเผยปชช.ขอบคุณ นายกฯ 
ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การลงพ้ืนที่ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ที่

ผ่านมาว่า ได้เจอกับคุณป้าคนหนึ่งอายุประมาณเกือบ 60 ปี ได้ฝากขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ที่ได้โอนเงิน5000บาทให้
แล้ว จึงได้แสดงความยินดีได้สิทธิ์ในครั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท เป็นคนบ้านนอกยัง
ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นจ านวนมาก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ จึงเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงกัน ในบางครอบครัวได้รับค่าเยียวยา3-4คน แต่บาง
ครอบครัวที่ฐานะยากจนกว่า ยังไม่ได้รับค่าเยียวยาเลย จึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความ
ลักลั่นในการเยียวยาของรัฐบาล 

“ผมตนก าลังรอผลจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเกษตรกรของรัฐบาล จ านวน 10ล้านครัวเรือน ถ้ายังไม่
ครอบคลุมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าอีก ก็จะขอท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพ่ีน้องประชาชน
ที่ถูกทอดทิ้ง และเสียโอกาสจากการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลต่อไป” 

ชี้รบ.สอบผ่านแก้โควิด-แต่ปรับเยียวยา 
ส าหรับการท างานของรัฐบาลในการป้องกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้น จะเห็นได้ว่า

รัฐบาลสามารถก าหนดมาตรการป้องกันเอาชนะเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ดี เป็นที่ยอมรับ และการชื่นชมจากหลายประเทศ 
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เพราะจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อลดน้อยลงตามล าดับ จนถึงไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสอบผ่าน และ
เอาชนะเชื้อไวรัสโควิด-19ได้แล้ว ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ยังเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า ทั้งในส่วนการเยียวยาผู้ประกันตน ตามมาตรา33 ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ โครงการเรา
ไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ยังมีการลงทะเบียนเพ่ิมเติม ทบทวนสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์ ขอ
หลักฐานเพ่ิมติม อีกหลายขั้นตอน ทั้งที่ความเดือดร้อนของประชาชนได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว ถือว่าเป็นการ
ท างานที่ล่าช้าสอบไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงการท างานใหม่ จึงอยากจะเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
อย่างตรงไปตรงมาว่า รัฐบาลสอบผ่านการป้องกันไวรัสโควิด-19ได้อย่างรวดเร็ว ขอชื่นชมและให้ก าลังใจ แต่สอบตกใน
เรื่องการเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19ในครั้งนี้อย่างน่า
เสียดาย 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/490987
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วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 07.24 น. 
 
 

 
‘บิ๊กตู่’ร่ายมนต์กล่อม 2 กุมาร ชี้รบ.มีภาระหนัก การันตียังไม่ปรับครม.-รือ้พปชร. 

6 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกนายอุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร. เข้าพบที่ห้องท างานตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล 
เพ่ือพูดคุยถึงการท างานการแก้ปัญหาต่างๆในขณะนี้ 

ช่วงหนึ่งนายกฯ พูดกับนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ ว่า “อยากให้ท างานกันต่อไป มุ่งแก้ปัญหาโควิด-19 รัฐบาล
ยังมีภาระที่ถือว่าหนัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อไปอีก 6 เดือนหรืออาจ 9 เดือนที่กว่า
เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัว ตนไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงนี้ทั้งในส่วนของครม. และพลังประชารัฐ” 

ผู้สื่อข่าวนายกฯ ได้ใช้เวลาพูดคุยประมาณ 20 นาที จากนั้นนายอุตตม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกฯ ว่า ใน
การพูดคุยมีทั้งเรื่องการท างานและเรื่องการเมือง โดยนายกฯ ได้ให้ก าลังใจและชี้แนะว่า เรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อย
ได้ด้วยการพูดคุยหารือ ซึ่งตนและนายสนธิรัตน์ จะท าตามนั้น นายกฯยังระบุด้วยว่างานที่ท าอยู่ในขณะนี้ให้ท าต่อไป 
ใครท าด้านไหนอยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป เวลานี้เป็นเวลาท างาน ไม่อยากให้มีเรื่องอ่ืนเข้ามาแทรก 

ผู้สื่อขา่วถามว่า ทั้งต าแหน่งใน ครม.และในพรรคใช่หรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า “ครับ นายกฯชี้แนะให้ก าลังใจ ให้
ท างานไปให้เต็มที่” (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'บิ๊กตู่'เรียก'2กุมาร'เป่ากระหม่อม สั่งพักรบใน'พปชร.' การันตียังไม่ปรับ
ครม.) ก่อนที่นายอุตตม และนายสนธิรัตน์ ได้เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ห้องท างาน ตึก
บัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล เป็นเวลา 40 นาที ก่อนเดินทางกลับ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491024 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.naewna.com/politic/490915
https://www.naewna.com/politic/490915
https://www.naewna.com/politic/491024
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วันท่ี 06 พ.ค. 2563 เวลา 08:34 น. 

ยิ่งอยู่ย่ิงพัง! "วัฒนา" ชี้ศก.ไทยตกต่ าตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอ านาจ ไม่ใชเ่พิ่งเกิดช่วงโควิด 

 
 

"วัฒนา เมืองสุข"ชี้เศรษฐกิจไทยตกต่ ามาตั้งแต่ ประยุทธ์ ยึดอ านาจการปกครอง ไม่ได้เพิ่งมาเกิดในช่วงโควิด
ระบาด ระบุปี58-63 รัฐบาลก่อหนี้ไว้จ านวนมาก  

นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจว่า พล
เอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะทรุดยาวไปอีก 6-9 เดือน ซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยตกต่ ามาตั้งแต่พล
เอกประยุทธ์ได้ยึดอ านาจการปกครองแล้ว ไม่ได้เพ่ิงจะมาตกต่ าหลังโควิด-19 

นับแต่ปีงบประมาณ 2558-2563 รัฐบาลประยุทธ์กู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณรวม 2.662 ล้านล้าน
บาท ล่าสุดออก พรก. ให้กระทรวงการคลังกู้เพ่ิมอีก 1.0 ล้านล้านบาท สิริรวมแล้วพลเอกประยุทธ์ก่อหนี้กู้เงินจนถึง
ปัจจุบัน 3.662 ล้านล้านบาท ยังไม่นับรวมที่จะต้องกู้มาชดเชยงบประมาณปี 2564 ซึ่งคงไม่ต่ ากว่า 4 แสนล้านบาท 
เท่ากับตั้งแต่ยึดอ านาจจนถึงปีงบประมาณ 2564 ผลาญเงินไป 4.0 ล้านล้านบาทโดยประเทศชาติไม่ได้อะไรนอกจากหนี้
ที่ประชาชนต้องเป็นผู้ชดใช้ 

หากดูตามแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐแสดงอัตราการช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558-2563 รวม 6 ปี มีการช าระต้นเงินกู้รวม 292,235 ล้านบาท หรือเฉลี่ยมีการช าระหนี้ต้นเงินกู้ประมาณปีละ 
48,705 ล้านบาท ดังนั้น หนี้จ านวน 4.0 ล้านล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์ก่อขึ้นจะใช้เวลาช าระหนี้ประมาณ 80 ปี หรือ
สองชั่วชีวิตของพลเอกประยุทธ์ตามแผนงานบริหารหนี้ภาครัฐที่ผมโพสต์มาให้ดู 

ส่วนแนวทางการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งจ านวน 1.0 ล้านล้านบาทเป็นงบลงทุนภาครัฐเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
หลังโควิด-19 แต่จนบัดนี้คนไทยยังไม่เห็นแนวทางหรือยุทธศาสตร์การใช้ เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากพลเอกประยุทธ์
นอกจากการก่อหนี้ที่ไม่มีแนวทางช าระคืน วิกฤตที่เกิดจากโควิด-19 จึงไม่น่ากลัวเท่ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก
สติปัญญาของรัฐบาลประยุทธ์ที่ก่อหนี้ไว้ให้ประชาชนช าระคืนอย่างมหาศาลแต่ปล่อยให้ประชาชนอดอยากจนฆ่าตัวตาย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/622708 

https://www.posttoday.com/politic/news/622708
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6 พ.ค. 2563 - 09:38 น.  

ธนาธร โต้ปมโกง 7 ล้าน หลอกลวงประชาชน งัดเอกสารโอนเงินโชว์!  
การเมือง  

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน วานนี้(5พ.ค.) เวลา 21.00น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะ
ก้าวหน้า และ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เฟซบุ๊กไลฟ์ โดยตอนหนึ่งได้ระบุว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด19ได้พบกับประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะบุคคลที่ ได้รับผลกระทบถึงขนาดที่ถูกเลิกจ้างทั้งๆที่มี
ภาระดูแลครอบครัว จึงเป็นที่มาที่คณะก้าวหน้าต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน  

ศิลปินที่ร่วมเล่นดนตรีกับคณะก้าวหน้า ล้วนเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่มาเล่นดนตรีเพื่อ
สร้างให้ความหวังและก าลังใจกับทุกคน ทั้งนี้คณะก้าวหน้าเป็นเพียงตัวกลางเพื่อเชื่อมถึงประชาชนเท่านั้น  การ
จัดงานที่ออกมานั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะดูและได้ทุกคน แต่อย่างน้อยที่สุดเป็นการมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชน 

"ทราบดีว่าวีธีการนี้ไม่ใช่ทางออกที่ย้่งยืน เพราะทางออกที่ยั่งยืน คือ ก ารใช้งบประมาณที่เป็นภาษีของ
ประชาชนมาช่วยดูแลประชาชนที่ขาดรายได้เพราะอยู่บ้านเพื่อชาติ แต่ชาติกลับไม่เหลียวแล หากมีการดูแลถ้วน
หน้าได้จริง เราก็คงไม่ต้องมาจัดงานนี้ 

อยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของเราว่าเราต้องการจะแบ่งเบาภาระของประชาชน  โดยสถานะล่าสุดของ
โครงการนี้ได้ปิดไปตั้งแต่ 3 พ.ค.เวลา 14.00น. รวมยอดเงินบริจาคได้ 7 ,282,897 บาท ช่วยเหลือได้ 2,427
ครัวเรือน โดยได้ทยอยโอนเงินให้กับคนที่เดือดร้อนแล้วประมาณ 855 คน  จนถึงเวลานี้ยังมีคนที่บริจาคเงินให้
อยู่ ซึ่งขอขอบคุณโดยจะน าเงินไปต่อสู้กับโควิดต่อไป"  

นายธนาธร กล่าวว่า ส าหรับกรณีที่มีการเข้าใจผิดต่อคณะก้าวหน้าว่า 1.คณะก้าวหน้าโกงเงินบริจาค 
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง มันไม่คุ้มต่อการเอาชื่อเสียงและเกียรติยศมาแลกกับเงิน 7 ล้านบาท ดังนั้น เงิน
ทุกบาทที่เข้ามาจะโอนออกไปให้กับผู้เดือดร้อนทั้งหมด โดยไม่มีการเก็บค่าบริหารจัดการทั้ งสิ้น 

2.กรณีการเปลี่ยนกฎการรับเงินช่วยเหลือ การก าหนดรหัส 24 และ 75 นั้นเพื่อต้องการให้มีการ
ก าหนดการโอนเงินเป็นรอบๆ ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนินการปรากฎว่ากล่องข้อความในเพจเฟซบุ๊กของคณะ

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/Untitled-1-12.jpg
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ก้าวหน้าที่ใช้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินนั้นเกิดการล่ม จึงจ าเป็นต้ องมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการ
ให้มาลงทะเบียนในกล่องข้อความที่ใช้ส าหรับแสดงความคิดเห็นแทน และก าหนดว่าอย่าส่งเลขบัญชีธนาคาร
ผ่านมาทางนี้โดยทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อกลับไปเอง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการชี้แจงนายธนาธรได้แสดงเอกสารการโอนเงินบริจาคด้วย 
"มีหลายคนโพสต์เลขบัญชีธนาคารมาในสาธารณะจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องลบโพสต์ข้อความของคณะ

ก้าวหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาฉวยโอกาส ซึ่งการลบโพสต์ข้อความของคณะก้าวหน้านั้นเป็นเรื่อง
ที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว เพราะมีการท าสัญญากับแกรมมี่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงที่ น ามาใช้ในงานระดมเงินบริจาค
ว่าจะต้องลบโพสต์ภายหลังเสร็จงานภายใน 7 วัน เมื่อต้องลบโพสต์อยู่แล้ว เราจึงลบโพสต์ดังกล่าว โดยไม่มี
เจตนาหลบซ่อนข้อมูลใดๆทั้งสิ้น แต่ต้องการป้องกันทุกคนจากผู้ไม่หวังดี"  

นายธนาธร กล่าวต่ออีกว่า 3.ส าหรับกรณีที่กล่าวหาว่าคณะก้าวหน้าหลอกลวงและให้ความหวัง
ประชาชน คณะก้าวหน้าอาจสื่อสารผิดพลาดที่ท าให้หลายคนนึกว่าส่งข้อความแล้วจะได้รับเงินทันที ซึ่งคณะ
ก้าวหน้าขอกล่าวค าขอโทษ ผมขอโทษแทนทีมงานทุกคน ผมขอแสดงความเสียใจตรงนี้ ขอกล่าวค าขอโทษ
อีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเข้าใจเจตนาของพวกเรา 

"ผมอยากขอบคุณผู ้บริจาคเงินทุกคน เงินกว่า7 ล้านบาทจะเกิดขึ ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยกัน 
ธุรกรรมการโอนเงินแต่ละครั้งส่วนใหญ่เป็นหลักร้อย ซึ่งแสดงเห็นว่าคนที่ช่วยบริจาคนั้นไม่ใช่คนรวยแต่อย่างใด 
แต่ก็ยังช่วยคนอ่ืนและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในช่วงเวลาที่ยากล าบาก  

ผมขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ เงิน 3 พันบาทจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อย แต่ส าหรับคนที่
รับไปจะท าให้เกิดก าลังใจและก้าวเดินต่อไปได้ และเห็นว่าสังคมนี้ยังไม่ได้ทิ้งกัน คนที่รับไปทุกคนจะตระหนักถึง
ความร่วมมือของประชาชนครั้งนี้ และหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ได้ และท าให้หลายคนไม่ต้องฆ่าตัว
ตาย หลังจากนี้จะเดินหน้าตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเกี่ยวกับเสนอกฎหมายการโอนเงินงบประมาณ
ต่อไป" นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4077474 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4077474
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6 พ.ค. 2563 - 00:50 น.  

บทบาท การเมือง บทบาท “ทักษิณ ธนาธร” ยังทรง ความหมาย  

 
6 บทบาท การเมือง  

บทบาท “ทักษิณ ธนาธร” 
ยังทรง ความหมาย 

  บทบาท การเมือง บทบาท “ทักษิณ ธนาธร” ยังทรง ความหมาย - ไม่ว่า นายทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่า 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังมี “ความหมาย” 
เพียงปรากฏชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร ในงานศพ “น้องปลายฝน” ก็หนาว เพียง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จัด
กิจกรรมระดมทุนก็หนาว 
หนาวทั้ง “ท าเนียบรัฐบาล” หนาวทั้ง “พลังประชารัฐ” 
หากไม่หนาวคงไม่ได้ยินเสียงจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากไม่หนาวคงไม่ส่ง “ลิ่วล้อ” ออกมาเล่นบท
ของ “นักร้อง” แสดงความหงุดหงิด ไม่พอใจท าไม 
ท าไมอันเกิดขึ้นนี้ถามไปยัง “ท าเนียบรัฐบาล” ถามไปยัง “พลังประชารัฐ” 
เนื่องจากสถานะทางการเมืองของ  นายทักษิณ ชินวัตร  ถือว่าจบตั้งแต่รัฐประหารเมื ่อเดือนกันยายน 2549 
มาแล้ว 
ยิ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยิ่งสาหัส 
ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเมื่อเดือนมีนาคม 2562 แต่ไม่เคยได้แสดงบทบาทในฐานะ ส.ส. ยิ่งกว่านั้นในเดือนเมษายน 
2563 พรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบ 
แล้วเหตุใด “ท าเนียบรัฐบาล” จึงหนาว แล้วเหตุใด “พลังประชารัฐ” จึงกลัว 
เด่นชัดอย่างยิ่งว่าแม้ในสถานการณ์โควิด-19 “ทักษิณ-ธนาธร” ก็ยังมีบทบาท 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/HAKTONG-2.jpg
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เป็นบทบาทในทางความคิด อันก่อให้เกิดผลสะเทือนในทางการเมือง ไม่ว่าจะผ่านพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะผ่าน
พรรคก้าวไกล 
ยิ่งกว่านั้น ยังมีคนนิยม ยังมีคนให้ความเชื่อมั่น 
เห็นได้จากเสียงบ่นคิดถึง นายทักษิณ ชินวัตร เห็นได้จากจ านวนคนติดตามกิจการระดมทุนของคณะก้าวหน้า 
#MAYDAYMAYDAY มากกว่า 10 ล้าน 
จึงยัง “น่ากลัว” จึงท าให้เกิดความหว่ันไหว “ตระหนก” 
ปัจจัยอะไรท าให้ภาพ นายทักษิณ ชินวัตร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังน่ากลัว 
เป็นปัจจัยที่ นายทักษิณ ชินวัตร มีผลงานในการบริหาร เป็นปัจจัยที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในการปักธง
ทาง “ความคิด” 
ท าให้ 2 คนนี้ไม่มีใครบดขยี้ ท าลายได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4075182 
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6 พ.ค. 2563 - 00:20 น.  

ธนาธร กลืนน้ าลาย มุขคลายเครียดโควิด  
 

 
 

ธนาธรกลืนน้ าลาย มุขคลายเครียดโควิด : คอลัมน์ ชกไม่มีมุม  - วิธีคลายเครียดในบรรยากาศที่ต้องเผชิญกับ
โรคระบาด ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตจนเคลื่อนไหวไปมาไม่สะดวก และอยู่อย่างอดอยากเช่นนี้  
มีคนแนะน ำว ่ำ ให้สลับบรรยำกำศด้วยกำรอ่ำนข่ำว ทีมงำนรัฐบำลออกมำตอบโต้คนที ่ ว ิพำกษ์ว ิจำรณ์
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขโควิด และเศรษฐกิจปำกท้องประชำชน  
เพราะทุกวัน ทีมงานเหล่านี้จะดาหน้าออกมาสวนหมัดผู้คนในทุกเรื่องทุกเม็ด ไม่มีลดราวาศอก  
ไม่มีเรื่องไหนเลย ที่ฟังแล้วจะนิ่งๆ เฉยๆ บ้าง หรือน้อมรับฟังบ้าง  
หรือชี้แจงอย่างเป็นการเป็นงานเป็นหลักวิชาการ 
ต้องโต้ต้องสวน ด้วยลีลาแบบมวยวัด และแบบรายวัน  
อ่านแล้วก็จะรู้สึกตลกขบขัน เปลี่ยนบรรยากาศที่เครียดได้! 
โดยเฉพาะเรื่องคลายเครียดล่าสุด อ่านแล้วช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นมาได้มาก  
ก็คือเรื่องที่หนึ่งในทีมโฆษกฝ่ายรัฐ ออกมาแสดงความเห็นต่อกิจกรรมของคณะก้าวหน้าอย่างดุเดือด  
กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จัดงานเพ่ือระดมเงินบริจาค เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน 
โดยสับแหลกว่ำ นำยธนำธรก ำลังกลืนน้ ำลำย ตัวเอง ทั้งที่เคยโจมตีรัฐบำลในเรื่องขอรับบริจำค และโจมตีเรื่อง
กำรแจกเงินเยียวยำ 
เคยคัดค้านรัฐบาลทั้งเรื่องเปิดรับบริจาคและวิธีการ แจกเงิน แต่วันนี้นายธนาธรกลับลอกเลียนมาท าเอง  
จึงมีข้อสรุปจากทีมงานรัฐบาลว่า นายธนาธรก าลังกลืนน้ าลายตัวเอง!?! 
มุขนี้อ่านจบแล้วต้องท้องคัดท้องแข็งไปตามกัน 
นายธนาธรจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบได้ แต่คนที่อ่านข่าวนี้ต้องข าก๊าก  
เพราะที่นายธนาธรพูดถึงรัฐบาลนั้น พูดด้วยเห็นว่า คุณมีอ านาจ มีกลไกสารพัดในมือ และมีเงินงบประมาณ
มหาศาล 
แต่นายธนาธรกับคณะก้าวหน้า ไม่มีอะไรในมือสักอย่าง! 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/chok.jpg
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แล้วถ้านายธนาธรและคณะก้าวหน้าเข้าไปเป็นรัฐบาลได้จริง เชื่อได้ว่าจากความคิดวิสัยทัศน์ คงจะท าอะไร ได้
มากมายกว่านี้ 
หรือท ำไมวันนี้ประชำชนยังนึกถึงอดีตนำยกฯ กับพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทย ก็เพรำะเขำเคยเห็นรัฐบำลที่มี
ควำมสำมำรถมำแล้ว!? 
ที่นายธนาธรท าในวันนี้คือฐานะประชาชนธรรมดา ท าไปตามมีตามเกิด  
ที่ทีมงานรัฐบาลออกมาด่าว่า กลายเป็นเรื่องตลก และเน้นย้ าว่ารัฐบาลก็ท าได้เท่านายธนาธรทั้งที่เขาไม่มี
อะไรในมือเลย!! 

โดย วงค์ ตาวัน 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/blunt-opinion/news_4068514 
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5 พฤษภาคม 2563 - 14:26 น.  

"ศรีสุวรรณ" แนะแจ้งความ "ปิยบุตร" 
 

 
 
          ทุกครั้งที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะ ล้วนแต่จะ
เกี่ยวโกงไปทางสถาบันตลอด 
          พฤติกรรมของ ปิยบุตร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยอมรับว่า ไม่เปลี่ยน เป็นคนที่มีแนวคิด มีอุดมการณ์ มีความเชื่อ
ต่อระบอบการปกปครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริบ์เป็นประมุขอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น 
          แต่น่าแปลก ปิยบุตร รอดคดีหมิ่นสถาบันมาได้ แม้แต่คดีล้มล้างการปกครอง หรือที่เรียกว่าคดีอิลลูมินาติ ของ
พรรคอนาคตใหม่ ยังรอดศาลรัฐธรรมนูญมา 
          การแสดงออกของ ปิยบุตร ในการต่อต้านสถาบัน มีทั้งส่วนตัวและในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การท า
ในนามส่วนตัวมีพบเห็นได้ในการบรรยายวิชากฎหมาย และทางโลกโซเชียล 
          แต่การด าเนินการในนามของ ส.ส. มีให้เห็นในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งหนึ่งมีการอภิปรายเพ่ือคัดค้านการออก
พระราชก าหนดการโอนอัตราก าลังพลของทหารรักษาพระองค์ 
          เนื้อหาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพระราชก าหนดนี้เพ่ือพระองค์ แต่คณะของปิยบุตรและพรรคอนาคตใหม่ ยังลงมติไม่
เห็นชอบ 
          เป็นครั้งแรกของสภาไทย ที่ส.ส.และพรรคการเมืองกล้าโหวตสวน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นการประกาศตัวอยู่ตรงข้ามสถาบัน 
          ล่าสุด ปิยบุตร ได้แสดงความไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็น
องคมนตรี ทั้งๆ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา การแต่งตั้งองคมนตรี จะไม่มีใครแสดงความเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย 
          แต่ครั้งนี้ ปิยบุตร ได้โพสต์ข้อความในท านองว่า นุรักษ์ มีผลงานเล่นงานฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล เลยได้รับการโปรด
เกล้าฯ 
          มีค าถามว่า สิ่งที่ปิยบุตรด าเนินการมีความผิดอะไรหรือไม่ 
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          ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ออกมาสอนเลยว่า การตั้งองคมนตรีเป็นพระราช
อ านาจ เป็นพระราชอัธยาศัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในมาตรา 10 และมาตรา11 
          ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่า เป็นพระราชอัธยาศัย ของพระมหากษัตริย์ ทรงด ารงพระราชอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ ในการโปรดเกล้าฯหรือไม่โปรดเกล้าฯ  
          ภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเรื่องส่วนพระองค์ เพราะองคมนตรี ตามความในวรรค 2 ของมาตรา 10 คือมีหน้าที่
ถวายค าปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ 
          ศรีสุวรรณ บอกว่า วันนี้ ปิยบุตร ไม่ได้เป็นนักการเมือง ไม่ได้มีสถานะทางการเมือง จึงไม่สามารถด าเนินการ
เอาผิดได้ในทางการเมือง 
          แต่ปิยบุตร เป็นบุคคลธรรมดา กรณีที่เป็นการกระท าส่วนบุคคลแบบนี้ สามารถเอาผิดได้ โดยประชาชนทั่วไป
เมื่อพบเห็นการกระท าในลักษณะเช่นนี้ ก็ย่อมจะใช้สิทธิ์แจ้งความด าเนินคดีอาญาได้ 
          จึงต้องรอดูว่างานนี้ ปิยบุตร จะรอดอีกหรือไม่ โปรดติดตาม. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/429842?adz=  
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5 พฤษภาคม 2563 - 17:08 น.  

ย้อนผลงานอดีต ปธ.ศาล รธน. "ปิยบุตร" จงใจแขวะใคร? 
 

 
 
  หลังจากที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล" แกนน าคณะก้าวหน้า กรณีโพสต์พาดพิงไล่เรียงคดีที่ นายนุรักษ์ มา
ประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เคยร่วมวินิจฉัย ในวันที่มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้
นายนุรักษ์เป็นองคมนตรี ท าให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงเจตนาของนายปิยบุตร ว่าแฝงนัยยะอะไรหรือไม่ 
โดยเฉพาะที่ระบุว่า "ผลงานสุดท้าย...ยุบพรรคอนาคตใหม่" เพราะการตัดสินคดีของศาล ไม่ว่าศาลใด ไม่น่าจะเรียกว่า
เป็น "ผลงาน" ของผู้พิพากษาหรือตุลาการคนใดคนหนึ่งได้ ยิ่งคดีที่นายปิยบุตรเลือกมา ล้วนเป็นคดีการเมืองที่ส่งผลลบ
กับฟากฝ่ายที่ตนเองยืนอยู่ทั้งสิ้น จึงท าให้เห็นเจตนาซ่อนเร้นของนายปิยบุตร ทั้งๆ ที่คดีเหล่านี้มีที่มาที่ไป และมีเหตุผล
ประกอบข้อกฎหมายในค าวินิจฉัยรองรับทั้งหมด 

เริ่มจากคดียุบพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2550 พร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 111 คน คดีนี้เกิดจากข้อ
กล่าวหาพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์บอยคอต ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อปี 49 ท าให้หลายเขตเลือกตั้งอาจมีพรรคไทยรักไทยส่งผู้สมัครแค่เพียงพรรคเดียว โดยเฉพาะในภาคใต้ ฐานเสียง
ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่กฎหมายก าหนดไว้ว่า ถ้าเขตไหนมีผู้สมัครแค่คนเดียว จะต้องได้คะแนนเกินกว่าร้อยละ 20 
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้น พรรคไทยรักไทยเกรงว่าจะไม่ได้เสียงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัคร เพ่ือ
เลี่่ยงเกณฑ์ 20% 

2. คดีนายสมัครพ้นต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2551 ที่มาของคดีนี้ก็คิอ นายสมัครเป็นพิธีกรรายการ
ท ากับข้าวทางโทรทัศน์ ซึ่งศาลมองว่ามีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทเจ้าของรายการ ท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งผู้น า
ประเทศ 

3. คดียุบ 3 พรรคการเมือง ในปี 2551 ประกอบด้วย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมา
ธิปไตย สาเหตุก็คือกรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญในยุคนั้นบัญญัติให้มีโทษถึงยุบ
พรรค และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 
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4. คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2553 กรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารับเงินบริจาคมาโดยมิ
ชอบและท านิติกรรมอ าพรางเพ่ือปกปิดข้อมูล คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้อง เพราะ กกต.ยื่นค าร้องข้ามขั้นตอน 

5. คดี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นต าแหน่งนายกฯ เมื่อปี 2557 ก่อนการรัฐประหารเพียง 2 เดือน สาเหตุมา
จากการย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ เลขาฯสมช. โดยมิชอบ 

6. คดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ในปี 2562 สาเหตุมาจากการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกฯ ซึ่งศาลชี้ว่าเป็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7. คดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. สาเหตุมาจากการยังคงถือ
หุ้น บริษัท วีลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งเป็นหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน และท าเอกสารโอนหุ้นย้อนหลัง 

8. คดียุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี สาเหตุมาจากการกู้เงิน 191.2 
ล้านบาทจากนายธนาธร เพ่ือมาท ากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งศาลมองว่าไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ท าได้ และเข้าข่ายท าให้
นายธนาธรมีอิทธิพลครอบง าพรรคการเมือง 
ทั้งหมดนี้เป็น 8 คดีหลักๆ ที่นายปิยบุตรไล่เรียงเอาไว้ จริงๆ ยังมีคดีอ่ืนๆ อีก แต่เราคัดมาเฉพาะคดีหลักๆ ที่ประชาชน
ยังจ ากันได้ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายปิยบุตรก็คือ นายปิยบุตรน่าจะจงใจยกข้อมูลมาด้านเดียว เพ่ือให้เห็นว่า
คนที่ตนพาดพิงถึงนั้นมีอคติทางการเมือง เพราะมีการยกมาด้วยว่าเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 และ
เกี่ยวข้องกับคดียุบพรรคการเมืองในขั้วการเมืองหนึ่ง แต่อีกข้ัวการเมืองหนึ่งยกค าร้อง คือไม่ยุบพรค 
จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายคดีที่นายปิยบุตร และเครือข่ายฝั่งเดียวกันได้ประโยชน์จากค าวินิจฉัยของศาล แต่นายปิยบุตร
กลับไม่หยิบมาพูดถึง เช่น คดีอิลลูมินาติ ที่กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครอง คดีนี้ศาลยกค าร้อง ในช่วงที่
นายนุรักษ์เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2563 หรือคดียกค าร้องยุบพรรคเพ่ือไทยเมื่อปี 2555 ในข้อกล่าวหาล้มล้าง
การปกครอง ซึ่งศาลยกค าร้องเช่นกัน 

นอกจากนั้น การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท าในรูป "องค์คณะ" ฉะนั้นค าวินิจฉัยกลางจึงไม่ใช่ผลงานหรือ
ความคิดของตุลาการคนใดคนหนึ่ง ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นองค์กรปลายน้ า คือเป็นองค์กรวินิจฉัยท้ายสุด 
ก่อนที่ค าร้องจะถึงศาล ย่อมต้องผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานในชั้นต้น หรือองค์กรต้นน้ าและกลางน้ ามาก่อน เช่น 
กกต. และที่ส าคัญศาลตัดสินตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น การท าค าวินิจฉัยของตุลาการจึงยึดหลักกฎหมาย
ประกอบกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความเห็นหรือใช้อคติส่วนตัว  ที่น่าคิดก็คือ การโพสต์ข้อความหลังมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี นายปิยบุตรมีเจตนาอะไร เพราะกระบวนการได้มาซึ่งองคมนตรี บัญญัติไว้ในมาตรา  10 
และ 11 ของรัฐธรรมนูญ ว่า "ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย" ขณะที่องคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/429872?adz=   
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/429872?adz
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เผยแพร:่ 5 พ.ค. 2563 17:59   ปรับปรุง: 5 พ.ค. 2563 18:15 

รวบยอด 10 ขด! “ดร.นิว” ลากไส้ “ปิยบุตร” หมดพุง “โกหกหน้าตาย-ซ้ายนิยมรุนแรง-
หมิ่นเหมต่่อเบื้องสูง” 

 
 
  “ดร.นิว” ลากไส้ “ปิยบุตร” หมดพุง ร่ายยาว “โกหกหน้าตาย, วีรกรรมบิดเบือน, ไม่มีจรรยาบรรณ, ท าให้ 
อนค.ถูกยุบ, ซ้ายกาวหนาตกขอบ, ฝักใฝ่รุนแรง, คลั่งปฏิวัติฝรั่งเศส, หมิ่นเหม่ต่อเบื้องสูง, ชักจูงสาวกรับเคราะห์แทน” 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (5 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” 
นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความระบุว่า  
“#ใครหว่าศาสดา...ผู้อยู่เบื้องหลังความวิบัติแห่งพรรคอนาคตใหม่การจะเป็น “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ได้ ต้องมี
คุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อย 10 ประการนี้... 

1. โกหกคนทั้ งประ เทศออกรายการที วี ได้ อย่ า ง ไม่ มี คว ามละอายใดๆ  “แกยั ง ไม่ ได้ ปฏิญาณ” 
นายปิยบุตร โกหกคนไทยทั้งประเทศออกทีวี ว่า นายธนาธร ยังไม่ได้ปฏิญาณตนก่อนถูกเชิญออกจากรัฐสภา ทั้งๆ ที่เขา
ยืนปฏิญาณอยู่ข้างๆ กันเรียบร้อยแล้วแท้ๆ โกหกหน้าตายจนเป็นเรื่องปกติ  

2. ขยันสร้างวาทกรรมบิดเบือน 
นายปิยบุตร ขยันสร้างวาทกรรมบิดเบือนได้ไม่เคยหยุดหย่อน แม้แต่ยามวิกฤตโควิดเช่นนี้ เขาก็ยังปลุกระดมเรื่อยมา 
ล่าสุด ที่บอกว่าจะมีการรัฐประหารโควิด จนบัดนี้ก็ยังไม่มีรัฐประหารโควิดอย่างที่เขาสร้างวาทกรรมขึ้นมาแต่อย่างใด 
แล้วถ้ารัฐประหารโควิดไม่เกิดข้ึนจริง นายปิยบุตร จะกล้ายอมรับว่าตนเองเป็นศาสดาคนโง่รึเปล่า?  

3. ไม่มีจรรยาบรรณและมั่วความรู้ด้านกฎหมาย 
แม้แต่ ดร.ศุภณัฐ ที่ไม่ได้มีปริญญาด้านกฎหมายสักใบ ยังมีจรรยาบรรณทางด้านกฎหมายมากกว่า ที่ไม่กล้าล่วงละเมิด
อ านาจการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทย ในขณะที่นายปิยบุตรบิดเบือนตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองแบบมั่วๆ เพ่ือ
ปลุกระดม แต่ ดร.ศุภณัฐ ยกความรู้กฎหมายการเงินพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะของระบบกฎหมาย
การเงินพรรคการเมืองใกล้เคียงกันมาคาดการณ์ผลการยุบพรรคตั้งแต่ ธ.ค. 62 และช่วงก่อนยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ถือเป็นการเปิดโปงความด้อยสติปัญญาทางกฎหมายของ รศ.ดร.ด้านกฎหมายอย่างนายปิยบุตรคนนี้ ได้อย่างเป็นฉากๆ 
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ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบกันอย่างชัดเจนจนเป็นที่ประจักษ์ และบทความต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อ
หลากหลายส านัก  

4. ท าให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ แม้จุดเริ่มต้นคือความไม่มีปัญญาที่จะระดมทุน 350 ล้านบาท อย่างที่นายธนา
ธรได้โม้ไว้ในตอนต้น แต่ด้วยความด้อยสติปัญญาของที่ปรึกษาทางกฎหมาย... จึงท าให้เกิดการกู้เงิน 191.2 ล้านบาท ที่
ผิดกฎหมายการเงินพรรคการเมืองของไทย รวมถึงประเทศต่างๆ ในโลกที่ใช้กฎหมายการเงินพรรคการเมืองในระบบ
เดียวกัน และท าให้พรรคอนาคตใหม่ถึงความวิบัติในที่สุด 

5. ซ้ายกาวหนาตกขอบ นายปิยบุตร ประกาศว่า ตัวเองเป็นซ้ายก้าวหน้า แต่พฤติกรรมกลับเป็นซ้ายตกขอบ
เบาสมองหัวรุนแรงอย่างชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกา ที่คลั่งเสรีภาพจนเสียสติ เพราะขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้
ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายซ้ายที่ส่วนมากเป็นซ้ายก้าวหน้าของแท้ ยังสนับสนุนมาตรการล็อกดาวน์
สูงถึง 81% เลยทีเดียว 

6. ฝักใฝ่ความรุนแรง นายปิยบุตร มักเพ้อเจ้อปลูกฝังความรุนแรงแบบซ้ายตกขอบให้กับเหล่าสาวกกาวหนา
และใกล้กาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติฝรั่งเศส หรือไม่ก็ปฏิวัติรัสเซีย ที่มีคนบริสุทธิ์ตายไปนับแสนนับล้านคน 

7. คลั่งการปฏิวัติฝรั่งเศส ทั้งๆ ที่คนฝรั่งเศสเองมองว่ามันเป็นเรื่องป่าเถ่ือนและรุนแรง 
นายปิยบุตร ยกย่องการปฏิวัติฝรั่งเศส ในขณะที่คนรุ่นใหม่ชาวฝรั่งเศสกลับมองว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่โหดร้าย
และป่าเถ่ือนภายใต้ฝีมือของเหล่าผู้น าประชาธิปไตยจอมปลอมที่สุดท้ายกลายเป็นผู้ที่ทรยศต่อประชาชนเสียเอง  

8. ...(กรณีต่อสถาบันเบื้องสูง) ยกตัวอย่าง...ประเด็นเรื่องตุลาการภิวัตน์...  
9. มีภรรยาฝรั่งเศสที่...(พาดพิง) สถาบันส าคัญต่างๆ ของไทย... 
นอกจากนี้ จะพบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกของภรรยาเขามีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันที่มักใส่ร้าย

บิดเบือนประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในภูมิภาคแถบนี้ แต่จะมุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศบรูไนเป็นหลัก...  
10. ปิยบุตรจะไม่ติดคุก นายปิยบุตร ไม่เคยติดคุก มีแต่สาวก...ที่ตกเป็นเครื่องมือเท่านั้นที่จะติดคุก และ

กลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเครื่องมือของเขาก็คือ นักศึกษา เรื่อยมาตั้งแต่ที่เขาปลุกระดมและล้างสมองนักศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของเขาที่ผลักภาระทุกอย่างให้เป็นเคราะห์กรรมและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา โดยที่บุคคลผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดความคิดซ้ายตกขอบอย่างเขาจะรอดเสมอ  

ถ้ารัฐประหารโควิดไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในที่สุด นายปิยบุตร แสงกนกกุล จะกล้ายอมรับความเป็น #ศาสดาคนโง่ 
ที่วันๆ เอาแต่หมกมุ่นกับลัทธิซ้ายตกขอบที่ไร้สติ เพ้อเจ้อ และฝักใฝ่ความรุนแรง ปั่นวาทกรรมเบาสมองหวังหลอกใช้คน
...ลงถนนเลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศส หรือไม่ก็ปฏิวัติรัสเซีย ที่มีคนบริสุทธิ์ตายไปนับแสนนั บล้านคนหรือไม่?” 
อย่างไรก็ตาม กรณีของ “ปิยบุตร” ล่าสุด เขายังถูกหลายคนหยิบยกมาเป็นประเด็น กรณีโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิง นายนุ
รักษ์ มาประณีต อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีผลงานยุบพรรคมากมาย และวินิจฉัยคดีส าคัญ ที่มีผลกระทบทาง
การเมืองสูง..ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี อีกด้วย  

ซึ่งประเด็นที่หลายคนหยิบยกขึ้นมา ล้วนสะท้อนว่า หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นเบื้องสูง เท่านั้นไม่พอ วันนี้ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยังโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่า  
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“ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ เสียงข้างมาก 7 คน ให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง
กรรมการบริหารพรรค โดย 6 คน ให้เพิกถอน 10 ปี และ 1 คน คือ นายนุรักษ์ มาประณีต ให้เพิกถอนไม่มีก าหนด นี่คือ
ความเห็นของนายนุรักษ์ครับ” 

ส าหรับความเห็นของ นายนุรักษ์ ที่ นายปิยบุตร ระบุถึงนั้น มีเนื้อหาดังนี้ “มีข้อพิจารณาต่อไปว่า เมื่อวินิจฉัย
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร พรรคผู้ถูกร้องแล้ว จะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นระยะเวลาเท่าใด เห็นว่า การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องมิได้
ก าหนดระยะเวลาไว้เหมือนกับ มาตราอ่ืนๆ แสดงว่า มีเจตนารมณ์เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีก าหนด
ระยะเวลา การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะก าหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเสียเอง มิอาจกระท าได้ มิฉะนั้น 
จะกลายเป็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเสียเอง จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครับ
เลือกตั้งของคณะกรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา” (จากไทยโพสต์) 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะเห็นด้วยกับโพสต์ของ ดร.นิว ที่ลากไส้ “ปิยบุตร” ออกมาจนหมดพุง หรือไม่ ก็คงต้อง
พิจารณาเอาเอง ยิ่ง “ปิยบุตร” ท าตัวให้เห็นอยู่แล้ว ว่า ตัวตนที่แท้ของเขาเป็นอย่างไร ก็แทบไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลจาก
ที่แห่งใดอีกแล้ว หรือไม่จริง!? 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000047059  
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 พ.ค. 2563 05:13 น. 

บทบรรณาธิการ : วัฏจกัรประชาธิปไตยไทย 

 
 

ผู้ที่ติดตามศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคประชาธิปไตย นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา 88 
ปี จนถึงบัดนี้ ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคการเมือง ของคณะรัฐประหารการเมืองไทย ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงในวาระส าคัญ แต่ย ่าเท้าวนเวียนอยู่กับการรัฐประหาร การฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนขึ้นใหม่ 

จากนั้นก็จะน าไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่จะวนเวียนกลับสู่วงจรรัฐประหาร การฉีกรัฐธรรมนูญ การเขียน
รัฐธรรมนูญใหม่ การเลือกตั้ง และกลับคืนสู่วงจรรัฐประหาร ไทยจึงมีรัฐธรรมนูญถึง 20 ฉบับ มากเป็นอันดับ 3 ของโลก 
เพราะในรัฐประหาร แต่ละครั้งจะมีรัฐธรรมนูญถึง 3 ฉบับ ฉบับที่หนึ่งคณะรัฐประหารฉีกท้ิง 

จากนั้น คณะรัฐประหารจะด าเนินการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ที่เรียกว่า “ฉบับชั่วคราว” แต่ฉบับชั่วคราวบาง
ฉบับมีอายุยืนยาวนับสิบปี จากนั้นก็จะมีรัฐธรรมนูญ “ฉบับถาวร” แต่จะถาวรสมชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอ านาจของคณะ
รัฐประหารและประชาชนจะยอมรับหรือไม่ ฉบับถาวรบางฉบับมีอายุแค่ปีเดียว 

ฉบับชั่วคราวที่อายุยืนยาวที่สุดคือ รัฐธรรมนูญคณะปฏิวัติ 2501 ที่ตั้งสภา ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดท าฉบับถาวร
ตั้งแต่ปี 2501 ถึง 2511 กลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างนานที่สุด (อาจจะในโลก) รัฐธรรมนูญ 2511 น าไปสู่การเลือกตั้ง 
ส.ส.ครั้งแรกในกว่าสิบปี เมื่อปี 2512 และได้ ส.ส.ชื่อดัง เช่น นายชวน หลีกภัย และนายอุทัย พิมพ์ใจชน 

ส่วนพรรคการเมืองใหม่ๆ จะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังรัฐประหาร  เป็นพรรคของคณะรัฐประหาร เพ่ือสืบทอด
อ านาจ เช่น พรรคชาติสังคม และพรรคสหประชาไทยของคณะปฏิวัติ พรรคสามัคคีธรรมของคณะ รสช. และพรรคพลัง
ประชารัฐของคณะ คสช. มักประกอบด้วยนักการเมืองจากหลายกลุ่ม จึงมีการแย่งชิงเป็นธรรมดา 

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย เต็มไปด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร อยู่ในวงจร ประชาธิปไตยครึ่งใบ เผด็จการ
ครึ่งใบ นานๆ ทีจึงจะมีประชาธิปไตยเต็มใบวนเวียนกลับมา ประเทศไทยเคยเป็นดาวรุ่งทางด้านประชาธิปไตยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน แต่ขณะนี้แม้เพ่ิงเลือกตั้งยังไม่นาน แต่ยัง ปชต.ครึ่งใบ 

มีประเทศประชาธิปไตยใหม่ๆ เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งเคยอยู่ภายใต้
ระบอบเผด็จการนานหลายศตวรรษ หรือแม้แต่พม่า ซึ่งเคยอยู่ภายใต้เผด็จการกว่า 50 ปี เพ่ิงจะมีการเลือกตั้งเสรีเป็น
ครั้งแรกเมื่อปี 2558 แต่ประชาธิปไตยก าลังไปได้ดี เพราะมีผู้น าทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1837201 
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