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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เกมฝ่ายค้านจบเห่ ! เสียงไม่พอเปิดสภาวิสามัญ  4 
2 เนชั่นออนไลน์ "สุทิน" จ่อฝากเอกสารขอเปิดประชุมวิสามัญ ที่ "สภา" 5 
3 ข่าวสดออนไลน์ ฝ่ายค้าน ยื่น สตง. สอบรัฐ ใช้งบกู้ฉุกเฉิน 1.9 ล้านล้าน 6 
4 เนชั่นออนไลน์ "ชวน" ชี้ เลื่อนประชุมสภาฯ ไม่ได้ เหตุมีเวลาประชุมจ ากัด 9 
5 MGR ออนไลน์ “ชวน” เชิญ รบ.- ฝ่ายค้าน ตรวจห้องประชุม หนุนเปิดสภาฯ ปกติ  10 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'ชวน'ไม่หวั่นปัญหาส.ส.พ้ืนที่เสี่ยงร่วมประชุม มั่นใจทุกคนระวังตัวดี 11 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" ย้ าเปิดสมัยประชุมเป็นไปตามกฎหมาย 12 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ม็อบสนามหลวง ก้าวแรก "ธนาธร" 14 
9 เนชั่นออนไลน์ 'ตู่' ถาม "บิ๊กตู่" กลัวแฟลชม็อบหรือเปล่า ไม่เลิก พรก.ฉุกเฉิน 16 
10 MGR ออนไลน์ ฝ่ายค้านจ่อยื่นซ้ าเปิดประชุมวิสามัญถกงบแก้โควิด-19  18 
11 แนวหน้าออนไลน์ ฝ่ายค้าน ดิ้นเฮือก! จ่อยื่น 210 รายชื่อ ส.ส. เปิดสภา 20 
12 มติชนออนไลน์ ฝ่ายค้านจ่อยื่น 210 ชื่อ ส.ส. เปิดสภาวิสามัญ แต่เสียงไม่พอ  22 
13 ข่าวสดออนไลน์ สิ้น อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เพ่ือไทย ติดเชื้อกระแสเลือด 23 
14 คมชัดลึกออนไลน์ "อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" ส.ส.เพ่ือไทยล าปางเขต 4 เสียชีวิตแล้ว 24 
15 แนวหน้าออนไลน์ สิ้น ส.ส. ดังล าปาง! 'อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์'จากไปอย่างสงบ  25 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ "อิทธิรัตน์"ส.ส.ล าปาง เพ่ือไทย ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต! 26 
17 เนชั่นออนไลน์ 'อิทธิรัตน์' ส.ส.ล าปาง พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิต 27 
18 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์” ส.ส. ล าปางเสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือด 28 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์' ส.ส.ล าปาง พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตด้วยวัย 56 ปี 29 
20 ไทยรัฐออนไลน์ “อิทธิรัตน์” ส.ส.ล าปางสิ้นลมสงบ 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศึกในสภาร้อน นอกสภาเดือด เกมคู่ขนาน 'คณะก้าวหน้า' 31 
2 เนชั่นออนไลน์ ในสภา 'ร้อน' นอกสภา 'เดือด' หลังโควิดเจอกัน 32 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ต้องการสื่ออะไร 'ปิยบุตร' โพสต์เรื่อง 'ชาติตกอยู่ในอันตราย!' 34 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' ตกใจนักการเมืองน าศาสนามากล่าวหารัฐบาล 35 
5 ข่าวสดออนไลน์ ค้านซ้อนค้าน 36 
6 ข่าวสดออนไลน์ อุ้ม การบินไทย เผือกร้อน 50,000 ล้าน ในมือประยุทธ์ 37 
7 ไทยรัฐออนไลน์ จบกัน 38 
8 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : สูตรอ านาจพลิกแพลง 39 
9 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : สูตรอ านาจพลิกแพลง 40 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 12.49 น. 

เกมฝ่ายค้านจบเห ่! เสยีงไม่พอเปิดสภาวสิามญั เบนเป้าจัดสมัมนาถล่มรัฐบาล 
 

 
 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่าย
ค้าน) กล่าวว่า แนวโน้มที่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากไวรัสโคโรน่า
หรือโควิด-19  เป็นไปได้ยาก เนื่องจากรัฐบาลไม่เห็นด้วย และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีส.ส.รัฐบาลหรือส.ว. มาร่วมลงชื่อเลย
แม้แต่คนเดียว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านยังไม่ละความพยายามโดยในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค.) จะน ารายชื่อส.ส.ยื่นไว้ที่สภา เผื่อ 
ส.ส.รัฐบาลหรือส.ว.เห็นใจจะมาร่วมลงชื่อ หากมีเสียงพอจึงเสนอ 
  นายสุทิน กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายค้าน จัดเตรียมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือให้ความรู้กับส.ส.เรื่อง
สภาวะเศรษฐกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชก าหนดการกู้เงิน การเยียวยา รวมถึงพระราชก าหนดที่ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเข้าไปซื้อหุ้น เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับอภิปรายเสนอแนะ ท้วงติงรัฐบาลในช่วงเปิดสมัยประชุม  ส่วนเรื่องการ
เสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและตรวจสอบ การใช้เงินงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด-19 ถือว่าเป็นข้อเสนอที่
ดี ฝ่ายค้านจะต้องหารืออีกครั้ง และการด าเนินการควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นายสุทิน กล่าวว่า หากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ และมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทุกฝ่ายจะต้องให้
ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างอย่างเคร่งครัด และเห็นว่าส.ส.ทุกคนควรเข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย แม้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไม่บังคับก็ตาม  เพราะต้องเข้าร่วมประชุม
กันหลายวันในห้องจ ากัด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491247  
 

  

https://www.naewna.com/politic/491247
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7 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:03  

 
 
"สุทิน" จ่อฝากเอกสารขอเปิดประชุมวสิามัญ ที่ "สภา" รอกองหนุนจากฝั่งรัฐบาล 34 เสียง 

 

            นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่าในวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ตนพร้อมด้วยตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะยื่น
เอกสารเพื่อฝากไว้ที่งานธุรการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือรวบรวมรายชื่อส.ส. ให้ได้ตามเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 123 เพ่ือขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ ให้ได้เป็นจ านวน 1 ใน 3 หรือ 244 รายชื่อ จากปัจจุบันมีส.ส.
พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อแล้วทั้งสิ้น 210 คน ซึ่งยังขาดอีก 34 รายชื่อ ซึ่งการยื่นเอกสารดังกล่าวไว้ เพ่ือต้องการให้ 
ส.ส. พรรครัฐบาลหรือส.ว. ที่สนับสนุนให้สภาฯ เปิดสมัยวิสามัญร่วมลงชื่อให้ครบจ านวน  
            “พรรคฝ่ายค้านยังได้รายชื่อไม่ครบจ านวน แต่ไม่เป็นปัญหา เพราะเรายังไม่ได้ยื่นเข้าระบบ แค่จะเข้าไปฝาก
เอกสารไว้ที่หน่วยงานของส านักงานเลขาธิการสภาฯ เพ่ือสะดวกกับสมาชิกรัฐสภาคนอ่ืนที่จะร่วมลงชื่อด้วย ที่ผ่านมา
ประสานกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไปบ้างแล้ว แต่ไม่มีใครสะดวกที่จะเดินทางมาลงชื่อที่พรรคเพ่ือไทย และหากได้รายชื่อ
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะด าเนินการยื่นเข้าตามขั้นตอนต่อไป” นายสุทิน กล่าว  
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ส.ส.เข้าชื่อเพ่ือเสนอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ นั้นมีข้อก าหนดไว้ในมาตรา 
123 ของรัฐธรรมนูญ ว่า ให้สิทธิส.ส. และส.ว. ทั้งสองสภารวมกัน หรือส.ส. ที่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งสองสภารวมกัน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคับทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ซึ่งตามหลักการแล้ว หากได้รายชื่อครบถ้วน 244 คนขึ้นไป ต้องยื่น
เข้าสู่สาระบบการรับเรื่อง เพ่ือด าเนินการ แต่ในครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านเลือกที่จะยื่นเอกสารแบบให้ลงนาม ยังไม่ใช่การยื่น
เข้าระบบของทางราชการที่ส านักงานเลขาธิกาารสภาฯก าหนดไว้ เนื่องจากหากรายชื่อลงนามไม่ครบถ้วน จะเท่ากับการ
เสนอดังกล่าวต้องตกไป 
            อย่างไรก็ดีในวันที่ 22 พฤษภาคม นั้น การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปีครั้งที่สอง จะเร่ิมขึ้นแล้ว และทาง
สภาฯ เตรียมนัดประชุมส.ส.เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีวาระพิจารณาส าคัญ คือ พ.ร.ก.กู้
เงินเพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/10495?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10495?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/10495?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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7 พ.ค. 2563 - 13:04 น.  

ฝ่ายค้าน ยื่น สตง. สอบรัฐ ใช้งบกู้ฉุกเฉิน 1.9 ล้านล้าน หวั่นกู้ไปผลาญ ชาติลม้ละลาย  

 
 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 พ.ค. ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กลุ่มคณะท างานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เพื่อประชาชน น าโดย นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย  เดินทางมายื่นหนังสือ
เรียกร้องให้ สตง. ตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ทั้งการใช้งบประมาณและการกู้
เงินผ่านพระราชก าหนดกู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท 
โดยเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินทั้งหมดต่อประชาชน  จากการด าเนินนโยบายในหลายเรื่อง ซึ่งเห็นว่ามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

นายนิคม กล่าวว่า ในฐานะส.ส.พรรคฝ่ายค้านมีความกังวลว่าการใช้งบประมาณของภาครัฐอาจจะไม่โปร่งใส  
จึงคิดว่า สตง.โดยเฉพาะ ผู้ว่าการ สตง. ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินทุกอย่าง ตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า เพราะปกติแล้ว สตง.จะตรวจสอบเฉพาะปลายน้ าเท่านั้น แต่เห็นว่า  สตง.ต้องท าทั้ง 3 
ส่วน อย่ารอตรวจสอบแค่ปลายน้ าอย่างเดียว เพราะจะสายเกินแก้ อย่าลืมว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วสุดท้ายต้องไป
ตรวจสอบขี้ช้างแทน 

ดังนั้น การป้องกันตั้งแต่แรกจะดีกว่า เพราะการใช้งบครั้งนี้เป็นการใช้แบบเร่งด่วน และใช้จ านวนมาก รวมถึงมี
การกู้เงินผ่านพ.ร.ก. 3 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการกู้เงินมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ และยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะมีแผนการหาราย
ได้มาชดเชยเงินก้อนนี้อย่างไร เชื่อเหลือเกินว่าภาระเหล่านี้จะตกไปที่ลูกหลาน อย่าให้คนไปพูดได้ว่า "ลุงกู้ไปผลาญ 
ลูกหลานต้องมาใช้หนี้แทน” ไม่อยากให้มีค านี้ 

นอกจากนี้การใช้งบประมาณครั้งนี้ มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาเกี่ยวข้องด้วย อาจจะท าให้การตรวจสอบการใช้
งบประมาณผ่านสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาไม่สามารถท าได้ เนื่องจากขณะนี้เป็นห้วงเวลาของการปิดสภาพอดี  จึง
คิดว่าหน่วยงานที่มีอ านาจตามรัฐธรรมนูญ คือ สตง.จะท าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลยังไม่ถูกเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/กู้เงิน-1.jpg
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จากการที่มีประชาชนหลายกลุ่มมาร้องเรียนว่า ตัวเองลงทะเบียนผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว แต่ยังไม่ได้เงิน 
5 พันบาท ส่วนบางคนที่ได้เงินก็ออกมาให้ข่าวว่าเงินที่ได้เหมือนเงินที่วางไว้หลังตู้เย็น  จึงมีความข้องใจว่า ระบบเอไอ
ของรัฐบาลที่ท าขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงินนี้มีความถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่ การจ่ายเงินทั่วถึง เป็นธรรม และตรง
เป้าหมายคนเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีของประชาชน 
“ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะมีการกู้เงิน ผ่านพ.ร.ก. 3 ฉบับ และเป็นการกู้เงินมากที่สุด การกู้เงินขึ้นมา 
ประชาชนทุกคนไม่ว่าใครต้องมาเป็นหนี้ร่วมกัน การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 2 ก้อน ก้อนแรก 6 แสนล้านบาท 
แบ่งเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้ด้านสาธารณสุขดูแลเรื่องโควิด-19 จริง ๆ ส่วนอีก 5.55 แสนล้านบาท ที่จะน ามา
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในส่วนนี้อยากทราบว่าประชาชนจะได้รับเงินกันทั่วถึงหรือไม่” นาย
นิคม กล่าว 

นอกจากนี้ การจ่ายเงินเป็นล็อตๆ บางคนก็ยังไม่ได้ และการจ่ายเงินให้ประชาชนมีความล่าช้า เพราะการ
ท างานที่ล่าช้าถือเป็นการทุจริตอีกอย่างหนึ่ง และอีกก้อนคือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ซึ่งหากมองภาพรวม
การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เป็นเรื่องดี แต่ยังมี พ.ร.ก.กู้เงินอีก 2 ฉบับ วงเงิน 5 แสนล้านบาทส าหรับช่วยเอสเอ็มอี ก็ต้อง
ไปดูว่าช่วยทุกกลุ่ม อย่าช่วยเฉพาะกลุ่มทุน หรือพรรคพวกตัวเอง และอีกฉบับวงเงิน 4 แสนล้านบาท ที่จะเข้าไปดูแล
ตลาดตราสารหนี้ เงินก้อนหนี้น่าเป็นห่วงว่าเป็นเงินที่จะน าไปช่วยกลุ่มทุน ไม่ได้ใช้ช่วยเหลือประชาชนจ านวนมาก แต่
ประชาชนกลับต้องร่วมเป็นหนี้ด้วย 

ทั้งนี ้การเกิดโรคระบาดครั้งนี้ ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งคนยากจน คนร่ ารวย หรือข้าราชการที่บางคน
เงินเดือนไม่พอ ก็ต้องหางานพิเศษท า ฉะนั้นปัญหาเกิดที่การจ่ายเงินของรัฐบาลท าไม่ทั่วถึง จ่ายเงินล่าช้า และจ่ายไม่
พร้อมกัน เหล่านี้คือความเป็นห่วงที่เกิดจากการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เพราะตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศก็มีการกู้เงินทุกปี จนมาถึงปัจจุบันการบริหารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ป้องกันตั้งแต่ทีแรก จนท าให้มีการระบาดทั่วประเทศ จนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้
เศรษฐกิจจะไม่พังขนาดนี ้

“รัฐบาลปล่อยให้เศรษฐกิจพังพินาศ ไปปิดบริษัท ห้างร้าน แล้วกลายเป็นว่าทุกคนตกงาน ขณะที่เดิมทีประเทศ
เราก็มีคนก็ตกงาน ยากจนอยู่แล้ว นี่มาปิดประเทศอีก แม้ว่าจังหวัดไหนจะไม่มีการระบาดก็ถูกปิดจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีใช้
เคอร์ฟิว เป็นการทับถมชาวบ้าน อยากถามว่าการประกาศเคอร์ฟิว การใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ืออะไร ในมุมผมเองถ้ามองใน
เชิงการเมือง การใช้เครื่องมือดังกล่าวเพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนมาชุมนุมหรือไม่ หรือเพ่ือไม่ให้มีการตรวจสอบหรือไม่ 
เป็นเรื่องที่คิดได้เช่นกัน” นายนิคม กล่าว 

ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรเปิดให้ค้าขายปกติได้แล้ว ที่ผ่านมาปิดนานเกินไปแล้ว  โรคที่รักษาไม่ได้คือ โรคเรื้อรัง
จากเศรษฐกิจ โรคเรื้อรังจากความยากจน เพราะโรคนี้ไม่มียา ไม่มีหมอ ไม่มีโรงพยาบาลรักษา ฉะนั้นประชาชนต้องมี
งานท า ต้องเปิดประเทศ อย่าเปิดเพียงบางส่วน หรือเปิดแค่เล็กน้อย เพราะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากฟันเฟืองเศรษฐกิจ
หากไม่สามารถหมุนไปพร้อมกันได้ หรือเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง 4 เครื่อง แต่เปิดแค่ 2 เครื่องอีก 2 เครื่องดับ 
ถามว่าค้าขายได้ไหม ห้างเปิดมีใครซื้อไหม เพราะประชาชนยังเดินทางเข้า กทม. ท างานพร้อมกันไม่ได้ แรงงานไม่มี ทุก
คนกลับบ้านหมดแล้ว นี่คือความล าบากของประชาชน ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ  รายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ 
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ตอนนี้ทุกส่วนแย่มาก ถ้าจะพูดว่าฉิบหายก็ได้ เพราะเป็นเรื่องจริง ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปมากกว่านี้ บอกได้เลยว่า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีล้มละลายได้ ขอให้อย่าประมาท” นายนิคม กล่าว 

ส าหรับข้อเสนอของพรรคก้าวไกล เรื่องการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้น  นายนิคม ระบุว่า 
เป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องที่ควรต้องท าอยู่แล้ว และพร้อมสนับสนุน เพราะเป็นประโยชน์ ส่วนฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่เห็น
ด้วย เพราะเป็นการตรวจสอบรัฐบาลที่ก าลังใช้งบประมาณ และตอนนี้สภาปิด  รัฐบาลก็อาจใช้จังหวะนี้ในการตั้ง
โครงการขึ้นมาเพ่ือใช้งบประมาณ 
"ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล ถ้าท่านมีจิตส านึกว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ ก็ควรจะมาลงชื่อเพ่ือให้มีการ
เปิดสภาให้เร็วที่สุดเพ่ือตรวจสอบการใช้งบ อย่าปล่อยให้ภาระเหล่านี้กลายเป็นหนี้สาธารณะ จนสุดท้ายลูกหลานเหลน
โหลนต้องมานั่งรับกรรม ฝ่ายค้านท าได้เต็มที่ได้แค่นี้ ก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลจะมี ส.ส. สัก 1-2 หรือ 30-40 คนมาที่เกิดมี
จิตส านึกมาร่วมลงชื่อ เราจะดูว่ามีสักคนไหม" นายนิคม กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4083297  
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7 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:55  

"ชวน" ชี้ เลื่อนประชุมสภาฯ ไม่ได้ เหตุมเีวลาประชุมจ ากัด 

 
 
ประธานสภาฯยืนยันหนักแน่นว่า แม้ไวรัสโควิด-19 ระบาดแต่การประชุมสภาฯต้องเดินหน้าตามสมัยประชุม เลื่อน
ไม่ได้ จ่อหารือส.ส.จัดระเบียบห้องประชุม 
             นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นประธานเพื่อมอบของถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชุน
โดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย โดยมีตัวแทนชุมชนเข้ารับมอบถุงยังชีพจ านวนมาก 
             ทั้งนี้หลังมอบสิ่งของ นายชวน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้โทรศัพท์ ถึงนายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค
เพ่ือไทย ฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือหารือถึงกระบวนการจัดที่นั่งและการประชุมในสมัยสามัญที่เตรียม
เปิดสมัย ปลายเดือนพฤษภาคม นี้ เบื้องต้นยังไม่ได้นัดหมายเวลา ทั้งนี้หากหารือกับผู้น าฝ่ายค้านแล้วเสร็จจะนัดตัวแทน
ส.ส.ฝั่งรัฐบาล ฝั่งฝ่ายค้าน หารือเพ่ือเตรียมการประชุม และการเฝ้าระวัง รวมถึงควบคุมการติดเชื้อไวรัสในพ้ืนที่รัฐสภา 
             “ที่หลายฝ่ายกังวลว่า ส.ส.ในพ้ืนที่ที่พบการระบาดไวรัสโควิดจ านวนมากและเป็นกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อนั้น  ต้อง
เห็นใจ ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ดี ส.ส.ในหลายจังหวัดถือว่าเสี่ยงเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องพบปะชาวบ้าน อย่างผมเมื่อวันก่อนยังไป
ร่วมงานศพมาด้วย” นายชวน กล่าว 
             นายชวน กล่าวย้ าด้วยว่าหลังจากท่ีเปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ แล้ว จะนัดประชุมสภาฯ วันที่ 27 - 28 
พฤษภาคม โดยไม่มีการเลื่อนวันประชุม เพราะการเปิดสมัยประชุมนั้น มีช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ชัดเจน คือ 120 วัน. 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/10484?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10484?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/10484?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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เผยแพร:่ 7 พ.ค. 2563 15:15     

“ชวน” เชิญ รบ.- ฝ่ายค้าน ตรวจห้องประชมุ หนุนเปิดสภาฯปกติ เชื่อทุกคนระวังตัว 

 
วันนี้ (7 พ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

แจกถุงยังชีพ จ านวน 2,000 ถุง แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 บริเวณวัดแก้วฟ้า
จุฬามณี เกียกกาย กทม. ติดกับอาคารรัฐสภาใหม่ ซึ่งจัดโดยชมรมรัฐสภาสตรีไทย 
จากนั้น นายชวน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ผู้น าฝ่ายค้าน เมื่อสัปดาห์ก่อน 
เกี่ยวกับการเปิดสมัยประชุมและกระบวนการที่จะด าเนินการประชุมอีก 120 วัน ว่า จะท าอย่างไรถึงจะควบคุมไม่ให้
การติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น จากนั้นก็จะเชิญทั้งผู้น าฝ่ายค้าน และตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมาร่วมกันตรวจสอบห้องประชุม
ก่อนที่จะมีการเปิดประชุม แต่ยังไม่ได้นัดเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่ทุกคนอยู่ต่างจังหวัด 
เมื่อถามว่า มีความเชื่อมั่นใช่หรือไม่ ว่า จะมาสามารถดูแลเรื่องการเปิดประชุมได้  นายชวน กล่าวว่า คิดว่า สามารถ
ควบคุมดูแลได้ดี เพราะขณะนี้ยังไม่มีคนติดเชื้อและพยายามจะดูให้ตลอด ส่วนเรื่องจะเลื่อนสมัยประชุมออกไปหรือไม่
นั้น เป็นเรื่องของกฎหมาย เราจะไปเลื่อนสมัยประชุมไม่ได้ เพียงแต่วันประชุมนั้นสามารถเลื่อนได้ แต่โดยทั่วไปเวลาก็ยัง
จ ากัดอยู่ที่ 120 วัน และยังมีเรื่องที่ต้องท าอีกมาก ฉะนั้น ไม่ควรที่จะเลื่อน วันที่ 27-28 พ.ค. ควรจะมีการเปิดประชุม
สภาฯตามปกติ ซึ่งจะต้องดูระเบียบวาระต่อไป แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ก าหนดระเบียบวาระ 
เมื่อถามว่า กรณีที่ ส.ส.มาจากกลุ่มจังหวัดเสี่ยงเข้าร่วมประชุมจะจัดการอย่างไร นายชวน  กล่าวว่า จังหวัดเสี่ยงไม่ได้
หมายความว่าทุกคนเสี่ยง คนที่อยู่ในจังหวัดเสี่ยง น่าเห็นใจมาก ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยว หรือท ารายได้ให้ประเทศ เช่น 
ภูเก็ต ประชากรไม่มากก็จริง แต่มีคนท างานในนั้นมาก และท าได้รายได้ท่องเที่ยวอันหนึ่งของประเทศ อย่างกรณีนี้ปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากคนในพ้ืนที่ แต่เกิดขึ้นเพราะเป็นแหล่งท่องเทียว ดังนั้น ความเสี่ยงก็มากกว่า ฉะนั้น ผู้แทนแต่ละจังหวัด
จึงไม่มีปัญหาว่ามาจากจังหวัดไหน เบื้องต้นก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อน หาก ส.ส.คนใดต้องการที่จะตรวจก็เตรียมทีมแพทย์ไว้
ตรวจให้ ทั้งนี้ รวมไปถึง ส.ส.ที่ลงพ้ืนที่ ตนได้เตือนอยู่ตลอด รวมทั้งตนเองด้วยออกงานเป็นประจ า พอเพียงให้ระวังเท่านั้น 
เช่น สวมหน้ากาก ระวังไม่ให้มีการสัมผัส และเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนก็ระวังตัวกันอยู่แล้ว เพราะถ้ามี ส.ส.ติดมาคนหนึ่งก็จะพากัน
ติดไปเยอะเลย เพราะ ส.ส.มีโอกาสสัมผัสคนมาก 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000047729  
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000047729
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วันพฤหัสบดี ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.30 น. 

'ชวน'ไม่หวั่นปัญหาส.ส.พื้นที่เสี่ยงร่วมประชุม มั่นใจทุกคนระวังตัวดี 

 
"ชวน"เตรียมเชิญ"ฝ่ายค้าน-รัฐบาล"ตรวจห้องประชุม ก่อนเปิดประชุมสภา ไม่หว่ันปัญหาส.ส.พื้นที่เสี่ยงเข้าร่วมประชุม ม่ันใจ
ทุกคนระวังตัวดี 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนรา
ษฏร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแจกถุงยังชีพ จ านวน 2,000 ถุง แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรนา-19 บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เกียกกาย กทม.ติดกับอาคารรัฐสภาใหม่ ซึ่งจัดโดยชมรมรัฐสภาสตรี
ไทย จากนั้น นายชวน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน เมื่อสัปดาห์ก่อน 
เกี่ยวกับการเปิดสมัยประชุม เรื่อง กระบวนการจัดที่นั่ง และเรื่องที่จะด าเนินการประชุมอีก 120 วัน ว่าจะท าอย่างไรถึง
จะควบคุมไม่ให้การติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น จากนั้นก็จะเชิญทั้งผู้น าฝ่ายค้าน และตัวแทนฝ่ายรัฐบาล มาร่วมกัน
ตรวจสอบห้องประชุมก่อนที่จะมีการเปิดประชุม แต่ยังไม่ได้นัดเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่ทุกคนอยู่ต่างจังหวัด 

เมื่อถามว่า มีความเชื่อมั่นใช่หรือไม่ว่าจะมาสามารถดูแลเรื่องการเปิดประชุมได้  นายชวน กล่าวว่า คิดว่า
สามารถควบคุมดูแลได้ดี เพราะขณะนี้ยังไม่มีคนติดเชื้อและพยายามจะดูให้ตลอด ส่วนเรื่องจะเลื่อนสมัยประชุมออกไป
หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย เราจะไปเลื่อนสมัยประชุมไม่ได้ เพียงแต่วันประชุมนั้นสามารถเลื่อนได้ แต่โดยทั่วไป
เวลาก็ยังจ ากัดอยู่ที่ 120 วัน และยังมีเรื่องท่ีต้องท าอีกมาก ฉะนั้น ไม่ควรที่จะเลื่อน วันที่ 27 - 28 พ.ค.ควรจะมีการเปิด
ประชุมสภาตามปกติ ซึ่งจะต้องดูระเบียบวาระต่อไป แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ก าหนดระเบียบวาระ 

เมื่อถามว่า กรณีท่ี ส.ส.มาจากกลุ่มจังหวัดเสี่ยงเข้าร่วมประชุมจะจัดการอย่างไร นายชวน กล่าวว่า จังหวัดเสี่ยงไม่ได้
หมายความว่าทุกคนเสี่ยง คนที่อยู่ในจังหวัดเสี่ยงน่าเห็นใจมาก ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยว หรือท ารายได้ให้ประเทศ เช่น 
ภูเก็ต ประชากรไม่มากก็จริง แต่มีคนท างานในนั้นมาก และท ารายได้ท่องเที่ยวอันหนึ่งของประเทศ อย่างกรณีนี้ปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากคนในพ้ืนที่ แต่เกิดขึ้นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ความเสี่ยงก็มากกว่า ฉะนั้น ผู้แทนแต่ละจังหวัด
จึงไม่มีปัญหาว่ามาจากจังหวัดไหน เบื้องต้นก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อน หาก ส.ส.คนใดต้องการที่จะตรวจ ก็เตรียมทีมแพทย์ไว้
ตรวจให้ ทั้งนี้ รวมไปถึง ส.ส.ที่ลงพ้ืนที่ ตนได้เตือนอยู่ตลอด รวมทั้งตนเองด้วยออกงานเป็นประจ าพอเพียงให้ระวัง
เท่านั้น เช่น สวมหน้ากาก ระวังไม่ให้มีการสัมผัส และเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนก็ระวังตัวกันอยู่แล้ว เพราะถ้ามี ส.ส.ติดมาคนหนึ่ง ก็
จะพากันติดไปเยอะเลย เพราะ ส.ส.มีโอกาสสัมผัสคนมาก 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491298  

https://www.naewna.com/politic/491298
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7 พฤษภาคม 2563 - 17:15 น.  

"ชวน" ย้ าเปิดสมัยประชุมเป็นไปตามกฎหมาย  

 
 
"ชวน" ย้ าการเปิดสมัยประชุมเป็นไปตามกฎหมาย  เตรียมหารือผู้น าฝ่ายค้านจัดที่นั่ง ส.ส.ในห้องประชุม ม่ันใจ
สามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้  
      นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ผู้
ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโค-19 ซึ่งจัดโดยชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ณ วัดแก้วฟ้าจุฬา
มณี ถ.ทหาร กรุงเทพฯ โดยมีนางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย และ
สมาชิกชมรมรัฐสภาไทย เข้าร่วม อาทิ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นางสุวรรณี 
สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา  
     โดย นายชวน กล่าวว่า ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย เกิดจากการรวมตัวของ สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เป็นสุภาพสตรีมารวมตัวจัดเป็นชมรม และจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยได้ใช้งบประมานของสมาชิกร่วมกันเพ่ือจัด
ถุงยังชีพให้ประชาชน ถือเป็นความคิดที่ห่วงใยเพ่ือนบ้านบริเวณรอบรัฐสภา และวัดนี้ก็เป็นวัดที่ได้มาท าบุญกันบ่อยครั้ง 
อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันด้วย ดังนั้นในยามวิกฤต"โควิด -19 "รัฐสภาจึงจัดท าถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวของประชาชนในบริเวณใกล้รัฐสภา และจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 
     นอกจากนี้ นายชวน ยังกล่าวถึงหารือเรื่องของการเปิดสมัยประชุมกับผู้น าฝ่ายค้าน ว่า เบื้องต้นตนได้โทรศัพท์ไป
พูดคุยหารือกับผู้น าฝ่ายค้านแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมจะได้มีการหารือถึงกระบวนการ
จัดที่นั่งของสมาชิก ว่าจะท าอย่างไรให้ให้มีการควบคุมการระบาดของเชื้อ"โควิด-19" ให้ได้ และหลังจากนั้นก็จะมีการ
เชิญผู้น าฝ่ายค้าน พรรคการเมือง และฝ่ายรัฐบาลมาร่วมกันตรวจห้องประชุมก่อนถึงวันเปิดประชุม แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มี
การก าหนดวันและเวลา เนื่องจากส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด พร้อมยืนยันว่าจะสามารถควยคุมดูแลในเรื่องของ
การป้องกันเชื้อได้ 
     ทั้งนี้ นายชวน ยังย้ าว่าการเปิดสมัยประชุมเป็นการเปิดไปตามกฎหมาย จะไปเลื่อนการประชุมไม่ได้ แต่วันประชุม
นั้นสามารถเลื่อนได ้แต่ด้วยสภามีเวลาจ ากัดเพียง 120 วัน และมีเรื่องท่ีต้องพิจารณาจ านวนมาก ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไป
เลื่อน ดังนั้นในวันที่ 27-28 พ.ค. 2563 ควรจะมีการเปิดประชุมตามปกติ ส่วนระเบียบวาระการประชุมขณะนี้ยังไม่ได้มี
การก าหนด 
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     ส่วนที่มีการเสนอให้ ส.ส.ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงควรจะมีการตรวจเชื้อโควิดก่อนนั้น นายชวน บอกว่า  จังหวัดที่เสี่ยง 
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเสี่ยง จะเห็นว่าจังหวัดที่เสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองที่ท ารายได้
ให้ประเทศ อย่างเช่น ภูเก็ต หากไปดูตัวเลขจริงๆประชากรมีจ านวนไม่มาก แต่คนที่อยู่ท างานมาก ท ารายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้นจังหวัดเหล่านี้ต้องเข้าใจเขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากคนในพ้ืนที่ แต่
เป็นเมืองการท่องเที่ยว แน่นอนความเสี่ยงจึงมากกว่า ไม่ว่า  ส.ส.จะมาจากจังหวัดใด ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะจะมีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แต่หากใครติดใจจะไปตรวจก็สามารถท าได้ และเชื่อม่ันว่า ส.ส.ทุกคนมีการระมัดระวังตัวอย่าง
ดีอยู่แล้ว  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/430093?adz=  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/191312  
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/430093?adz
https://www.banmuang.co.th/news/politic/191312
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7 พฤษภาคม 2563 - 15:53 น.  

ม็อบสนามหลวง ก้าวแรก "ธนาธร" 

 
 
 ชีวิตและการต่อสู้ของ ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ “ดา ตอร์ปิโด” เหมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์ภาค
ประชาชนยุคไพร่ผงาด อ ามาตย์ซ่อนเล็บ “ดา ตอร์ปิโด” ไม่ใช่แกนน าแนวร่วมประชาชนขับไล่เผด็จการ (นปก.) ที่ก่อ
รูปขึ้นโดยนักการเมืองสายตรงทักษิณ ชินวัตร ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล อดีตนักข่าวที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ได้กระโจนสู่ท้องสนามหลวง ก่อนนักการเมืองพรรคไทยรักไทย ขณะที่ทักษิณ ชินวัตร ยัง
มึนงง ไม่รู้จะสู้หรือจะยอมสยบอ านาจใหม่ กลุ่มคนผู้รักทักษิณได้ออกไปชุมนุมต้านเผด็จการที่ท้องสนามหลวงกันแล้ว  
ปลายปี 2549 “เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” เป็นการรวมตัวของนักศึกษา นักกิจกรรม กลุ่มเล็กๆ ที่ไม่เห็น
ด้วยกับการรัฐประหาร และเป็นกลุ่มแรกๆที่มีการประชุมและจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เครือข่ายนี้ มี “ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ” และผองเพ่ือน รวมถึง "ชัยธวัช ตุลาธน" เลขาธิการพรรคก้าวไกล ก็ระดมสรรพก าลังมาออกแบบการเคลื่อนไหว
ต้านเผด็จการ 

อีกด้านหนึ่ง ได้มีกลุ่มคนรักทักษิณ รวมตัวกันในนาม “คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ” เป็นมวลชนที่ปักหลัก
ชุมนุมที่ท้องสนามหลวง เมื่อเป็นการรวมตัวของมวลชนโดยธรรมชาติ จึงมีความคิดที่หลากหลาย บางส่วนแค่ต่อสู้เพ่ือ
ทักษิณกลับมา แต่บางส่วนไปไกลกว่านั้น พวกเขาชี้ว่า การรัฐประหาร มี “อ ามาตย์ใหญ่” บงการโค่นทักษิณ กลุ่มนี้มี 
“ดา ตอร์ปิโด” และ ชูชีพ ชีวสุทธิ์ หรือ สหายสมชาย อดีตสหายอีสานใต้ เป็นหัวหอก 

18 พ.ค.2550 “คนเดือนตุลา” กลุ่มหนึ่งสุมหัวคิดออกแบบองค์กรร่วมชื่อ  “แนวร่วมประชาชนต้าน
รัฐประหาร” (นปตร.) พร้อมกับนัด 22 กลุ่ม มาประชุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่องค์กร นปตร. ตั้งได้ไม่กี่วัน 
เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่ผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนหนึ่งต้องการไปร่วมกับกลุ่มนักการเมืองสาย
ทักษิณ เพราะเห็นว่ามีพลังมากพอในการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการได้  “ธนาธร” และเพ่ือน จึงน าเครือข่าย 19 กันยา 
ต้านรัฐประหาร ออกมาจาก นปตร. และหันไปจัดกิจกรรมทางวิชาการแทน โดยใช้วารสาร “ฟ้าเดียวกัน” เป็นธงน า  
ถัดมาไม่นาน “วีระกานต์ มุสิกพงศ์” รับงาน “นายใหญ่” มาตั้งสถานีโทรทัศน์พีทีวี และจัดการชุมนุมใหญ่เรียกว่า 
“ม็อบพีทีวี” โดยการบริหารจัดการของ “เนวิน ชิดชอบ” (สมัยที่อยู่กับนายทักษิณ) 
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หลังจากนั้น กลุ่มพีทีวีกับ นปตร. ได้รวมตัวกันเป็นองค์กรใหม่ที่เรียกกันย่อๆว่า “นปก.” มีแกนน าชุดแรกได้แก่
วีระกานต์ มุสิกพงศ์, จตุพร พรหมพันธุ์, จักรภพ เพ็ญแข, ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เหวง โตจิราการ,วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
,พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย,จรัล ดิษฐาอภิชัย และมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ  

อีกฟากหนึ่ง กลุ่มม็อบสนามหลวงที่ถูก นปก.เบียดขับออกมา ได้รวมตัวเป็น “สภาประชาชนต้านเผด็จการ” 
โดยมี สุรชัย แซ่ด่าน ,“ดา ตอร์ปิโด” และสมยศ พฤกษาเกษมสุข  เป็นแกนน า แกนน า นปก.มองว่า กลุ่มสภา
ประชาชนฯ ก้าวล้ าน าหน้ามวลชน ไปแตะโครงสร้างระบอบอ ามาตยาธิปไตย อาจน ามาซึ่งการถูกล้อมปราบจากเผด็จ
การ สภาประชาชนฯ แปรสภาพเป็นแดงสยาม หลัง “ดา ตอร์ปิโด” ถูกจับ และชูชีพ ชีวสุทธิ์ หนีออกนอกประเทศ ทั้ง
คู่เป็นผู้ต้องหาคดี 112 การต่อสู้เผด็จการ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา มิได้มีแค่ นปก. หรือ นปช. ยังมีตัวละครอีกมาก 
อย่างเช่นดา ตอร์ปิโด และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมมิตรสหาย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430083?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/430083?adz
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7 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:55  

'ตู่' ถาม "บิ๊กตู่" กลัวแฟลชม็อบหรือเปล่า ไมเ่ลกิ พรก.ฉุกเฉิน 
 

 
 
'จตุพร' ข้องใจ "พล.อ.ประยุทธ์" ยอดติดเชื้อโควิด-19 เหลือ 1 ราย คง พรก.ฉุกเฉิน ถามกลัว 'แฟลชม็อบ' หรือ
เปล่า 

เมื่อ 7 พ.ค. 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
กล่าวผ่าน PEACE TALK เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย โดยเรียกร้องรัฐบาลยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เพราะจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 มีเพียง 1 รายต่อเนื่องมาหลายวัน จึงสมควรปล่อยให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติและเสรี 
“มีการจินตนาการจะมีการผ่อนปรนระยะที่ 2 จะเปิดห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้นวันที่ 17 พ.ค.นี้ ผมว่า ถ้าเปิด
ห้างๆได้ ต้องเปิดโรงเรียนได้ เปิดมหาวิทยาลัยได้ หรือคิดว่าเดินห้างๆ ไม่ติดเชื้อไวรัส แต่เดินในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย
จะติดเชื้ออย่างนั้นหรือ?” 

นายจตุพร กล่าวอีกว่า สถานการณ์แพร่เชื้อโควิด-19 ในวันนี้ ไม่มีความน่ากลัวแล้ว แต่สภาพของปัญหา
เศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นโคม่ามาตั้งแต่การยึดอ านาจและน่ากลัวกว่า เพราะประชาชนไม่รู้จะด ารงชีพกันอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่
ควรด าเนินการก่อนคือ ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เปิดประเทศให้คนไทยใช้ชีวิตเพ่ือปรับตัวรับมือกับสงครามเศรษฐกิจใน
อนาคต 

"เมื่อติดเชื้อโควิดภายในประเทศดีขึ้น ควรเลิก พรก.ฉุกเฉิน  ให้คนไทยได้ใช้ชีวิตท างานกันเสรี ได้ปรับตัวกัน 
หากรัฐบาลไม่พอใจ ถ้าเห็นสถานการณ์ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ก็ประกาศ พรก.ฉุกเฉินใหม่ได้ เมื่อไม่ยกเลิกแล้ว ถามว่ากลัวอะไร 
กลัวการเมือง กลัวแฟลชม็อบเหรอ แต่ถ้าปล่อยให้อัดอ้ันไว้ จนสะสมความทุกข์มาก นั่นเท่ากับสร้างแฟลชม็อบให้ใหญ่
ขึ้น ดังนั้น ต้องปล่อยให้คนคลายอึดอัด มีช่องทางได้หายใจให้สะดวกข้ึนบ้าง” 
อีกท้ัง กล่าวว่า สิ่งส าคัญคือ รัฐบาลอย่ากลัวถ้ายกเลิก พรก.ฉุกเฉิน คนจะมาชุมนุม เพราะเม่ือยิ่งกลัวก็ไม่เลิก พรก. และ
เท่ากับยิ่งสะสมปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าเปิดประเทศอาจจะมีการชุมนุมบ้างแต่คนน้อย หากอ้ันไว้จะยิ่งท าให้คนมาร่วม
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ชุมนุมจ านวนมากขึ้นได้ เหตุนี้รัฐบาลต้องเปิดประเทศให้เกิดการระบายปัญหาความอัดอ้ันจะดีกว่าใช้ พรก.ฉุกเฉิน และ
ปิดปากด้วยเงินเยียวยา 5,000 บาท 
การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินนั้น นายจตุพร กล่าวว่า ขณะนี้เมื่อสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 เปลี่ยนไปในด้านดีขึ้นแล้ว 
จึงไม่มเีหตุผลที่จะมาอ้างจุดเล็ก คือคนติดเชื้อวันละ 1 รายมาท าให้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมด 
“วันนี้ประเทศไม่ต้องใช้ พรก.ฉุกเฉินแล้ว ซึ่งจะได้เดินไปข้างหน้าในท่ามกลางความยากล าบาก นายกรัฐมนตรีเชื่อทีม
เศรษฐกิจของท่านมีฝีมือเหรอ ท่านเชื่อหรือเปล่า ในฐานะท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านรู้ดีที่สุดว่า คนของท่านมี
ความสามารถมากน้อยเพียงใด" 
พร้อมย้ าว่า ถ้าประชาชนไม่มีทางออก อยู่ในภาวะจนตรอก เมื่อมีแฟลชม็อบในรั้วมหาวิทยาลัย ถามว่าคนจะไปไหน ตน
เชื่อว่าท่านก็รู้ จึงต้องขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปเรื่อยๆ ดังนั้น วันนี้ควรเปิดทุกอย่าง ปิดเพียงเส้นทางเข้าประเทศอย่าง
เดียว 

นายจตุพร กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่า โควิด-19 ได้สร้างความเสียหายให้ไทยหลายรูปแบบทั้งทาง
เศรษฐกิจ และชีวิตสังคม คนไทยมีภาวะเครียด ไร้ทางออก ตัดสินใจฆ่าตัวตายต่อเนื่องและจ านวนเริ่มมากกว่าคนตาย
จากติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ส าหรับรัฐบาลเยียวยาเงิน 5,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือนนั้น ตนสงสัยว่า เงินเยียวยา
สามารถยังชีพคนต่อเดือนได้หรือไม่ แต่ความจริงแล้ว ไม่สามารถยังชีพได้แน่นอน เพราะค่าครองชีพของไทยสูงมาก อีก
ทั้ง หลังได้รับเยียวยาครบ 3 เดือนแล้ว คนไทยจะอยู่กันอย่างไร ดังนั้น ปัญหาใหญ่ของไทยอยู่ที่อนาคตหลังพ้นวิกฤตโค
วิด-19 คือ คนจะมีงานท าหรือไม ่และถ้ายังตกงานอีก เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร 

“ผมเคยเตือนแล้วว่า ถ้าโรงงาน เจ้าของธุรกิจทยอยปิดกิจการกันมากขึ้น  ภาพการฆ่าตัวตายจะเปลี่ยนไปเป็น
การก่ออาชญากรรม จี้ ชิง ปล้นคนอ่ืนแทน ซ่ึงรัฐต้องคิดถึงและเตรียมรับมือในสภาพการณ์แบบนี้ไว้" 
ส่วนพวกไอโอ ต าหนิว่าเอาแต่พูด แต่ไม่ท านั้น ตนบอกมาตลอดว่า ไม่มีสิทธิ์ในการท า แต่ตนมีสิทธิ์พูดในฐานะประชาชน 
เพราะตนเป็นคนพูด ไม่ใช่คนท า ถ้าคนท าไม่อยากท าหรือท าไม่ได้ก็ออกไป ให้คนอ่ืนไปท า ประเทศประชาธิปไตยก็เป็น
กับแบบนี้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/10488?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10488?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/10488?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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เผยแพร:่ 7 พ.ค. 2563 15:29   ปรับปรุง: 7 พ.ค. 2563 15:37   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

ฝ่ายค้านจ่อยื่นซ้ าเปิดประชุมวิสามัญถกงบแก้โควิด-19 เชื่อ ส.ส.ปอ้งกันตัวเองได ้

 
“หมอชลน่าน” เผย วิปฝ่ายค้าน เตรียมยื่นรายชื่อส านักเลขาธิการสภาฯ ขอเปิดประชุมวิสามัญ พิจารณางบ
แก้ปัญหาโควิด-19 อีกครั้ง ย้ า ห้องประชุมมีความพร้อมแล้ว เชื่อว่าไม่ระบาดในหมู่สมาชิก มองออก พ.ร.ก.กู้ ใช้
งบซ้ าซ้อน อุ้มเจ้าสัว 
  วันนี้ (7 พ.ค.) นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ และจะประชุมนัดแรก
เพ่ือพิจารณาพระราชก าหนด 3 ฉบับ เกี่ยวกับงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคจิดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 
27-28 พฤษภาคมนี้ ว่า สภาผู้แทนราษฎรเตรียมการเรื่องห้องประชุม ส.ส. หรือห้องประชุมสุริยัน ไว้ค่อนข้างดี และมี
ความพร้อมแล้ว ซึ่งรวมแล้วสามารถบรรจุคนได้มากสูงสุดถึง 1,200 กว่าที่นั่ง เพราะฉะนั้น การเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ หรือ Physical Distancing สามารถด าเนินการได้ เว้นระยะห่าง ได้ถึง 1 เมตร ถึง 1 เมตรครึ่ง และมาตรการ
อ่ืนๆ ก็เข้มอยู่แล้ว ทั้งการตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดไข้ เช็กประวัติของสมาชิกที่มีโอกาสไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง  ก็มี
มาตรการไว้เรียบร้อยอยู่แล้ว จึงมีโอกาสน้อยที่สมาชิกจะเสี่ยงติดเชื้อ ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคก็เป็นไป
ในทิศทางท่ีดี สามารถควบคุมโรคได้ ดังนั้นการประชุมวันที่ 27 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร 
ส่วนสมาชิกทุกคนจ าเป็นต้องตรวจหาเชื้อหรือไม่นั้น นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวว่า ได้พูดคุยให้ความเห็นกับที่ปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเกณฑ์ไว้ ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าตรวจ
โรคทั้ง 500 คน มั่นใจว่า สมาชิกจะสามารถป้องกันตัวเองให้เกิดการแพร่ระบาดได้ ทั้งการสวมหน้ากากใส่  ใส่ Face 
shield และความเป็นจริงสมาชิกคงไม่นั่งประชุมพร้อมกันทีเดียวทั้ง  500 คน โดยขึ้นอยู่กับว่าชั่วโมงนั้น ใครสนใจ
ประเด็นไหน เพ่ืออะไร และยังมีพ้ืนที่พักผ่อนอยู่ข้างนอกห้องประชุมที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ วิปก็สามารถจัดการ
จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ละฝ่ายได้  ว่าใครควรจะอยู่ข้างใน หรือพักข้างนอกห้องประชุม มั่นใจว่า  สภา
ผู้แทนราษฎรมีความพร้อม ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการแพร่ระบาด 
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  นายแพทย์ ชลน่าน ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่างพระราชก าหนด 3 ฉบับ ว่า พรรคเพ่ือไทย
พูดคุยกันตั้งแต่ก่อนที่พระราชก าหนดทั้ง 3 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการประชุมวันที่ 
27 พฤษภาคมนี้ วาระแรกจะเป็นการพิจารณาพระราชก าหนดทั้ง 3 ฉบับ ให้รัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
172,173 โดยแยกการประชุม ไม่ได้ประชุมร่วมกันระหว่างสองสภาฯ โดยฝ่ายค้านจะน าความเห็นของคณะกรรมการ
ประสานงานนอกสภาฯ น าความเห็นภาคประชาชนมาพูดคุยกัน โดย 1-2 สัปดาห์นับจากนี้ ฝ่ายค้านจะมีการมอบหมาย
ภารกิจเตรียมตัวบุคคลและประเด็นที่จะอภิปราย 
  นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวถึงการตั้งประเด็นข้อสังเกตว่า การออกพระราชก าหนดเพ่ือกู้เงินสามารถท าได้ โดย
พระราชก าหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท เยียวยา 555,000 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นห่วงเรื่องกลไกวิธีการที่ล่าช้าและเป็นปัญหากับประชาชน ซึ่งสภาฯจะเข้าไปตรวจสอบว่าการใช้เงินเป็นไป
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 400,000 ล้านบาท ที่ตั้งไว้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานราก 
โดยให้หน่วยงานต่างๆ เสนอแผน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเท่าที่ติดตามดู หลายหน่วยงานท าแผนเสร็จแล้ว ดู
เหมือนเป็นการใช้งบประมาณซ้ าซ้อนในโครงการที่เคยท ามาอยู่แล้ว สามารถใช้งบประมาณปกติขับเคลื่อนได้ หรือควร
เอางบประมาณไปเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการวางรากฐานเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal 
น่าจะมีประโยชน์มากกว่า 

ส่วนพระราชก าหนดปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ 4 แสนล้านบาท เพ่ือปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กในอัตราดอกเบี้ยต่ า นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวว่า มีข้อกังวลเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมาก ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสภาฯมีหน้าที่เสนอให้ขยายขอบเขต เพ่ือให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์  และพระราชก าหนดอีก 4 แสนล้านบาท ตั้ง
กองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ้ม
เจ้าสัว หรืออุ้มนายทุน หรือไม ่ซึ่งต้องดูรายละเอียด โดยพบว่าจะใช้เพียงร้อยละ 50 ที่มีการไถ่ถอนจากภาคเอกชนในปี
แรก จะเป็นเหตุให้ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หากล่าช้าเกินไปจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยวัน
พรุ่งนี้จะไปยื่นรายชื่อฝ่ายค้านครบทั้ง 210 คน ต่อส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังขาดเสียงสนับสนุนจาก
ฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภา 

นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวว่า ฝ่ายค้านเคยรวบรวมรายชื่อเพ่ือขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญไว้ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคมแล้ว มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถึง 24 คน แสดงความจ านงมาร่วมลงชื่อด้วย แต่เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึง
ได้พักเรื่องนี้ไว้ก่อน แต่พอรัฐบาลแก้ปัญหาสะเปะสะปะ ส่งผลกระทบถึงประชาชน และยังออกกฎหมายกู้เงินมหาศาล 
จึงมีความจ าเป็นต้องยื่น เพ่ือขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งเคยยื่นผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว  เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้ แต่ส่งสัญญาณกลับมาทางวิปรัฐบาลว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปิด ขณะที่ฝ่ายค้านยังเห็นว่ามีความจ าเป็น และพยายามรวบรวมรายชื่อครบ 210 คน ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
แม้จะเปิดประชุมได้เร็วกว่าเพียง 1 สัปดาห์ ก็ถือว่ามีความหมาย มีประโยชน์ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000047743  
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วันพฤหัสบดี ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.39 น. 

ฝ่ายค้าน ดิ้นเฮือก! จ่อยื่น 210 รายชื่อ ส.ส. เปิดสภาถกวสิามัญแก้ ‘โควดิ-19’ 

 

 
 
 “ฝ่ายค้าน”เตรียมยื่นรายชื่อส านักเลขาธิการสภาฯ ขอเปิดประชุมวิสามัญ พิจารณางบแก้ปัญหาโควิด-19 อีกครั้ง 
ย้ าห้องประชุมมีความพร้อมแล้ว เชื่อว่าไม่ระบาดในหมู่สมาชิก 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ และจะประชุมนัด
แรกเพ่ือพิจารณาพระราชก าหนด 3 ฉบับ เกี่ยวกับงบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
วันที่ 27 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ ว่า สภาผู้แทนราษฎรเตรียมการเรื่องห้องประชุม ส.ส. หรือห้องประชุมสุริยัน ไว้ค่อนข้างดี
และมีความพร้อมแล้ว ซึ่งรวมแล้วสามารถบรรจุคนได้มากสูงสุดถึง 1,200 กว่าที่นั่ง เพราะฉะนั้นการ เว้นระยะห่างทาง
กายภาพหรือ Physical Distancing สามารถด าเนินการได้ เว้นระยะห่าง ได้ถึง 1 เมตรถึง 1 เมตรครึ่ง และมาตรการ
อ่ืนๆ ก็เข้มอยู่แล้ว ทั้งการตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดไข้ เช็คประวัติของสมาชิกที่มีโอกาสไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง  ก็มี
มาตรการไว้เรียบร้อยอยู่แล้ว จึงมีโอกาสน้อยที่สมาชิกจะเสี่ยงติดเชื้อ ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคก็เป็นไป
ในทิศทางท่ีดี สามารถควบคุมโรคได้ ดังนั้นการประชุมวันที่ 27 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส่วนสมาชิกทุกคนจ าเป็นต้องตรวจหาเชื้อหรือไม่ ตนได้พูดคุยให้ความเห็นกับที่ปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเกณฑ์ไว้ ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าตรวจ
โรคทั้ง500 คน มั่นใจว่าสมาชิกจะสามารถป้องกันตัวเองให้เกิดการแพร่ระบาดได้  ทั้งการสวมหน้ากากใส่ ใส่ Face 
shield และความเป็นจริงสมาชิกคงไม่นั่งประชุมพร้อมกันทีเดียวทั้ง 500 คน โดยขึ้นอยู่กับว่าชั่วโมงนั้นใครสนใจ
ประเด็นไหนเพ่ืออะไร และยังมีพ้ืนที่พักผ่อนอยู่ข้างนอกห้องประชุมที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ วิปก็สามารถจัดการ
จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ละฝ่ายได้ ว่าใครควรจะอยู่ข้างในหรือพักข้างนอกห้องประชุม มั่นใจว่าสภาผู้แทนราษฎร
มีความพร้อม ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการแพร่ระบาด 

นพ.ชลน่าน ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่างพระราชก าหนด 3 ฉบับว่า พรรคเพ่ือไทยพูดคุยกัน
ตั้งแต่ก่อนที่พระราชก าหนดทั้ง 3 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยการประชุมวันที่ 27 
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พฤษภาคมนี้ วาระแรกจะเป็นการพิจารณาพระราชก าหนดทั้ง 3 ฉบับ ให้รัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
172,173 โดยแยกการประชุม ไม่ได้ประชุมร่วมกันระหว่างสองสภา โดยฝ่ายค้านจะน าความเห็นของคณะกรรมการ
ประสานงานนอกสภา น าความเห็นภาคประชาชนมาพูดคุยกัน โดย 1 ถึง 2 สัปดาห์นับจากนี้ ฝ่ายค้านจะมีการ
มอบหมายภารกิจเตรียมตัวบุคคลและประเด็นที่จะอภิปราย 
นพ.ชลน่าน กล่าวถึงการตั้งประเด็นข้อสังเกตว่า การออกพระราชก าหนดเพ่ือกู้เงินสามารถท าได้ โดยพระราชก าหนดกู้
เงิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท เยียวยา 555,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นห่วงเรื่อง
กลไกวิธีการที่ล่าช้าและเป็นปัญหากับประชาชน ซึ่งสภาจะเข้าไปตรวจสอบว่าการใช้เงินเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และ 400,000 ล้านบาท ที่ตั้งไว้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานราก 
โดยให้หน่วยงานต่างๆ เสนอแผน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเท่าที่ติดตามดู หลายหน่วยงานท าแผนเสร็จแล้ว ดู
เหมือนเป็นการใช้งบประมาณซ้ าซ้อนในโครงการที่เคยท ามาอยู่แล้ว สามารถใช้งบประมาณปกติขับเคลื่อนได้ หรือควร
เอางบประมาณไปเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการวางรากฐานเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือ New Normal 
น่าจะมีประโยชน์มากกว่า 

ส่วนพระราชก าหนดปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ 4 แสนล้านบาท เพ่ือปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กในอัตราดอกเบี้ยต่ า นพ.ชลน่าน กล่าวว่า มีข้อกังวลเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมาก ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสภามีหน้าที่เสนอให้ขยายขอบเขต เพ่ือให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ และพระราชก าหนดอีก 4 แสนล้านบาท ตั้งกองทุนเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ้มเจ้าสัวหรืออุ้ม
นายทุนหรือไม่ ซึ่งต้องดูรายละเอียด โดยพบว่าจะใช้เพียงร้อยละ 50 ทีม่ีการไถ่ถอนจากภาคเอกชนในปีแรก จะเป็นเหตุ
ให้ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หากล่าช้าเกินไปจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยวันพรุ่งนี้จะไปยื่น
รายชื่อฝ่ายค้านครบทั้ง 210 คน ต่อส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังขาดเสียงสนับสนุนจากฝ่ายรัฐบาลและ
วุฒิสภา 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ฝ่ายค้านเคยรวบรวมรายชื่อ เพ่ือขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญไว้ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคมแล้วมี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถึง 24 คน แสดงความจ านงมาร่วมลงชื่อด้วย แต่เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึง
ได้พักเรื่องนี้ไว้ก่อน แต่พอรัฐบาลแก้ปัญหาสะเปะสะปะ ส่งผลกระทบถึงประชาชน และยังออกกฎหมายกู้เงินมหาศาล 
จึงมีความจ าเป็นต้องยื่น เพ่ือขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งเคยยื่นผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว  เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้ แต่ส่งสัญญาณกลับมาทางวิปรัฐบาลว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปิดขณะที่ฝ่ายค้านยังเห็นว่า มีความจ าเป็น และพยายามรวบรวมรายชื่อครบ 210 คน ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
แม้จะเปิดประชุมได้เร็วกว่าเพียง 1 สัปดาห์ ก็ถือว่ามีความหมาย มีประโยชน์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491304  
  

https://www.naewna.com/politic/491304


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

 
 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 - 16:48 น.  

ฝ่ายค้านจ่อยื่น 210 ชื่อ ส.ส. เปิดสภาวิสามญั แต่เสียงไม่พอ ขออกี 36 เสียง  
ฟากรัฐบาล-ส.ว. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2174933  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/153412   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2174933
https://siamrath.co.th/n/153412
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7 พ.ค. 2563 - 19:43 น.  

สิ้น อิทธิรตัน์ จันทรสุรนิทร์ ส.ส.ล าปาง เพื่อไทย ติดเชื้อกระแสเลอืด  

 
 
สิ้น อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง 5 สมัย พรรคเพื่อไทย ติดเชื้อกระแสเลือด พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ 
เวลา 16.00 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
 
  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อายุ 56 ปี ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต
แล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ด้วยอาการป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 
ก่อนหน้านี้นายอิทธิรัตน์ รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยศพของนายอิทธิรัตน์ จะ
มีพิธีพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
ส าหรับประวัติของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เป็นส.ส.ล าปาง มา 5 สมัย ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พลังประชาชน และ
เพ่ือไทย โดยป็นบุตรของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4086407  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4086407
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7 พฤษภาคม 2563 - 20:02 น.  

"อิทธิรตัน์ จันทรสรุินทร์" ส.ส.เพื่อไทยล าปางเขต 4 เสียชีวิตแล้ว  
 

 
 
 
ส.ส.เพื่อไทยล าปางเขต 4 "อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด 
   วันที่   07 พฤษภาคม  2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส .ล าปางพรรคเพ่ือไทย เขต 4 ได้
เสียชีวิตแล้วด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด  หลังจากนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เข้าการรับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ และได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 17ใ50 น   ขอแสดงความเสียใจด้วยน่ะครับ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/430106  
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/430106
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วันพฤหัสบดี ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 20.24 น. 

สิ้น ส.ส. ดังล าปาง! 'อทิธิรัตน์ จันทรสุรินทร์'จากไปอย่างสงบด้วยวยั 56 ปี 

 
 
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อายุ 56 ปี ส.ส.ล าปาง พรรค
เพ่ือไทย ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยก่อนหน้านี้  นายอิทธิ
รัตน์ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เวลา 
16.00 น.วันที่ 8 พ.ค.ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 
ส าหรับประวัติของ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เป็น ส.ส.ล าปาง มา 5 สมัย ตั้งแต่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน และพรรคเพื่อไทย 

นายอิทธิรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2507 เป็นบุตรของ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางจุไรรัตน์ มีพ่ีน้อง 3 คน หนึ่งในนั้นคือ นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง 
เขต 3 ส าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับ นางภุมรา มีบุตร 1 คน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491420  
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พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.38 น. 

"อิทธิรตัน์"ส.ส.ล าปาง เพื่อไทย ตดิเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"เพื่อไทย" เศร้า "อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" ส.ส.ล าปาง ที่เคยป่วยหนัก รักษาตัวรพ.พระ
มงกุฏ ได้เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด 

 
 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาติของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง พรรคเพ่ือไทย             
ได้โทรศัพท์มาแจ้งกับแกนน าพรรคเพ่ือไทยว่า นายอิทธิรัตน์ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา จากอาการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งนี้ นายอิทธิรัตน์ป่วยมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ในช่วงประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมานายอิทธิรัตน์
ป่วยหนักมากขึ้น จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ จนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ ทั้งนี้ จะมี
พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ ในวันที่ 8 พ.ค. เวลา 16.00 น.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773240  
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/773240


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
 
 

 
7 พฤษภาคม 2020 เวลา 20:47  

'อิทธิรัตน์' ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต 

 
 
'อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์' ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตเหตุติดเชื้อกระแสเลือด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อายุ 56 ปี ส.ส.ล าปาง พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ 
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่ง
เป็นส.ส.ล าปาง มา 5 สมัย ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และเพ่ือไทย โดยป็นบุตรของนายพินิจ จันทรสุ
รินทร์ อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ 
จบการศึ กษาสาขานิ ติ ศ าสตร์  มหาวิ ทย าลั ย ร ามค า แหง , รั ฐ ศาสตรมหาบัณฑิ ต  สาขาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนประวัติการท างานการเมือง  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง พ.ศ.2544, 
2548, รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง , เลขานุการกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โฆษก
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม , ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงาน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาผู้แทนราษฎร 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/10503?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10503?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/10503?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 
 

07 May 2020 20:51 น. 

"อิทธิรตัน์ จันทรสรุินทร”์ ส.ส. ล าปางเสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือด 
 

 
 
"อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตแล้ว ในวัย 56 ปี ด้วยโรคติดเชื้อในกระแส
เลือด 

วันนี้ ( 7 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  ส.ส .ล าปาง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย ได้
เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากนายอิทธิรัตน์ เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
กรุงเทพฯ และได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 17.50 น 
ทั้งนี้ ศพของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ จะมีพิธีพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น. วันที่ 8 พ.ค.นี้ ที่วัดพระ
ศรีมหาธาตุ บางเขน 
ส าหรับนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เกิดวันที่ 22 มกราคม  2507 อายุ 56 ปี สมรสกับนางภุมรา มีบุตร 1 คน 
เป็นส.ส.ล าปาง มา 5 สมัย ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และ พรรคเพ่ือไทย โดยป็นบุตรของนายพินิจ 
จันทรสุรินทร์ อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ และส.ส.ล าปาง หลายสมัย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/433332  
  

https://www.thansettakij.com/content/433332
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07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:24 น.      

'อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์' ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตด้วยวัย 56 ปี 
 

 
 
  7 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อายุ 56 ปี ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย ได้เสียชีวิต
แล้วอย่างสงบ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยก่อนหน้านี้  นายอิทธิรัตน์ รักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น.วันที่ 8 
พ.ค.ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 

นายอิทธิรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางจุไรรัตน์ มีพ่ีน้อง 3 คน หนึ่งในนั้นคือนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง           
เขต 3  

นายอิทธิรัตน์ ส าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางภุมรา อดีตรับราชการกรมการปกครอง และส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ก่อนลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย ร่วมกับ
นายพินิจ บิดา หลังจากนั้นได้รับการเลือกตั้งต่อกันมาอีก 3 ครั้ง ล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพ่ือไทย เอาชนะ
นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ จากพรรคประชาธิปัตย์ และชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ล่าสุดเมื่อ 24 มี.ค.
2562 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65340  
  

 
 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/65340
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ไทยรัฐออนไลน์7 พ.ค. 2563 21:43 น. 

 
สิ้น ส.ส.อิทธิรตัน์ เขต 4 ล าปาง  
พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตแล้ว รวมอายุ 56 ปี  
 

 

 
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.หลายสมัย เขต 4 ล าปาง พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเย็น วันที่ 7 

พ.ค.63 ภายหลังการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
ชาวล าปางสุดช็อก หลังทราบข่าว นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.หลายสมัย เขต 4 ล าปาง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตแลว้ 
เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ (7 พ.ค.2563) จากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ภายหลังการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อายุ 56 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ ส.ส.18 สมัย นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 
ปัจจุบันอายุ 83 ปี เมื่อเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ยังหาเสียงตามปกติ 
แม้จะมีข่าวลือว่าสุขภาพแย่ อาจจะไม่ทันได้เลือกตั้งก็เป็นได้ แต่ด้วยความเป็นลูกของ ส.ส.ล าปาง 18 สมัย อย่างนาย
พินิจ จันทรสุรินทร์ ข่าวลือก็ไม่มีความหมาย ชาวล าปาง เขต 4 ก็ยังทุ่มเทคะแนนกว่า 50,000 คะแนน 

ด้านนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย ส.ส.ล าปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ทันทีท่ีทราบข่าวก็
ตกใจกับเหตุการณ์เสียชีวิตของ ส.ส.อิทธิรัตน์ โดยส่วนตัวก็รักเหมือนลูกหลานคนหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในการเมือง 
ตนเองพร้อมกับนายพินิจ จันทรสุรินทร์ ก็อยู่สังกัดพรรคเพื่อไทย-พรรคพลังประชาชน จนมาถึงเพ่ือไทยมาตลอด และได้
เป็น ส.ส.ล าปางตลอดมา ส่วนการคาดหวังของคนล าปาง หลัง ส.ส.อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิต ยังลุ้นเชียร์ให้นาย
พินิจ จันทรสุรินทร์ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ล าปาง คู่บารมีของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง หากปล่อยให้คน
อ่ืนลง หวั่นถูกดับรัศมีได้. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1838888  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.sanook.com/news/8126074/  

        : https://siamrath.co.th/n/153482  
        : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879521  
        : https://www.posttoday.com/politic/news/622855 

 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1838888
https://www.sanook.com/news/8126074/
https://siamrath.co.th/n/153482
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879521
https://www.posttoday.com/politic/news/622855
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8 พฤษภาคม 2563  

 
 

ศึกในสภาร้อน นอกสภาเดือด เกมคู่ขนาน 'คณะก้าวหน้า' 
  อีกไม่กี่อึดใจ สมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีท่ีสอง ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ซึ่งตามก าหนดการที่ ชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ วางไว้ จะประชุมสภาฯนัดแรกได้ในวันที่ 27 พ.ค. 

โดยเรื่องท่ีจะมีการพิจารณา คือ พระราชก าหนดที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้ไปจ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  
1.พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
2.พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
3.พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 
4.พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ตามขั้นตอน หากผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ จะต้องส่งไปให้วุฒิสภาลงมติอนุมัติให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
เป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

ด้วยเสียงของรัฐบาล ที่มีอยู่ในสภา 277 เสียง กับความเป็นเอกภาพของ ส.ว.ที่มีความเข้มแข็งมาตั้งแต่แรกเริ่ม 
คงไม่เกิดเหตุการณ์ล่มปากอ่าว จนสภาต้องล่มมาแล้วถึงสองครั้งสองคราอย่างแน่นอน ฝ่ายค้านแทบจะเร่งวันเร่งคืน 
ให้เปิดสภาโดยเร็ว เพราะต้องการเปิดปฏิทินสภา ด้วยการขยายแผลและตอกย้ ารอยแผลของรัฐบาลให้ชัดเจนมาก
ที่สุด จึงได้เตรียมประเด็นและความพร้อมเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน 3 พรรค ได้แก่ พรรค
เพ่ือไทย พรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อไทย ด้านหนึ่งต้องการแก้มือจากถูกสบประมาทว่า “เป็นมวย
ล้มต้มคนดู” เมื่อครั้งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงได้พยายามประชุมเป็นการภายใน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด โดยเน้นมาตรการเยียวยา ซึ่งเป็นความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่พรรค
เพ่ือไทยจะขยายแผลในเรื่องนี้กลางสภา 
ส่วนพรรคก้าวไกล เป็นอีกพรรคที่ต้องการ “แก้มือ” หลังจากถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเตะตัดขา จนไม่ได้ซักฟอก 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ครั้งนี้ เตรียมแนวทางการอภิปราย ด้วยการคงคอนเซปต์  ‘เร็ว-แรง-
ตรง’ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจะเน้นการน าเสนอเนื้อหา 2 ส่วน คู่ขนานกันไป คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ
ความไม่โปร่งใสในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่าง การกักตุนหน้ากากอนามัย 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879548?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879548?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879548?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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ในสภา 'ร้อน' นอกสภา 'เดือด' หลังโควิดเจอกัน 

 
 
ฝ่ายค้านแทบจะเร่งวันเร่งคืน ให้เปิดสภาโดยเร็ว เพราะต้องการขยายแผลรัฐบาล 
  อีกไม่กี่อึดใจ สมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่สอง ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ซึ่งตามก าหนดการที่ 'ชวน 
หลีกภัย' ประธานสภาฯ วางไว้ จะประชุมสภาฯนัดแรกได้ในวันที่ 27 พ.ค. โดยเรื่องที่จะมีการพิจารณา คือ พระราช
ก าหนดที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้ไปจ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  

1.พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

2.พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

3.พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 
4.พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ตามขั้นตอน หากผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ จะต้องส่งไปให้วุฒิสภาลงมติอนุมัติให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
เป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

ด้วยเสียงของรัฐบาล ที่มีอยู่ในสภา 277 เสียง กับความเป็นเอกภาพของ ส.ว.ที่มีความเข้มแข็งมาตั้งแต่แรกเริ่ม 
คงไม่เกิดเหตุการณ์ล่มปากอ่าว จนสภาต้องล่มมาแล้วถึงสองครั้งสองคราอย่างแน่นอน ฝ่ายค้านแทบจะเร่งวันเร่งคืน 
ให้เปิดสภาโดยเร็ว เพราะต้องการเปิดปฏิทินสภา ด้วยการขยายแผลและตอกย้ ารอยแผลของรัฐบาลให้ชัดเจนมาก
ที่สุด จึงได้เตรียมประเด็นและความพร้อมเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน 3 พรรค ได้แก่ พรรค
เพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย 

พรรคเพ่ือไทย ด้านหนึ่งต้องการแก้มือจากถูกสบประมาทว่า "เป็นมวยล้มต้มคนดู" เมื่อครั้งมีการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ จึงได้พยายามประชุมเป็นการภายใน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด 
โดยเน้นมาตรการเยียวยา ซึ่งเป็นความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่พรรคเพ่ือไทยจะขยายแผลในเรื่องนี้กลางสภา 
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ส่วนพรรคก้าวไกล เป็นอีกพรรคที่ต้องการ "แก้มือ" หลังจากถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเตะตัดขา จนไม่ได้ซักฟอก 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ครั้งนี้เตรียมแนวทางการอภิปราย ด้วยการคงคอนเซ็ปต์ 'เร็ว-แรง-ตรง' เหมือน
ทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจะเน้นการน าเสนอเนื้อหาสองส่วนคู่ขนานกันไป  คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และความไม่
โปร่งใสในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่าง การกักตุนหน้ากากอนามัย 

ในส่วนแรก ตัวชูโรงหลัก คือ ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
เศรษฐกิจ ส่วนในประเด็นการทุจริต จะเป็นหน้าที่หลักของ 'ธีรัจชัย พันธุมาศ' ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมาธิการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น ส.ส.ที่จับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดยมีข้อมูลมากพอที่จะ
น ามาตีแผ่กลางสภาได้ 

ด้าน พรรคเสรีรวมไทย ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค เป็นอีกพรรค
หนึ่งที่ลงพื้นที่พบประชาชน เพ่ือเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่อง 
จะสังเกตเห็นได้ว่า ระยะหลังมานี้ การแสดงความคิดเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไม่ได้เน้นหนักในเรื่องการเมือง หรือ
การมุ่งโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เหมือนในอดีต แต่วิจารณ์ไปที่การท างานของ
รัฐบาลมากข้ึน 
ศึกนี้ อาจไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงต่อสถานะรัฐบาล แต่คงปฏิเสธการอภิปรายจากในสภา น่าจะเป็นแรงส่งให้ "ฝ่าย
ค้านนอกสภา" แรงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ ‘คณะก้าวหน้า’ ที่ประกาศแล้วว่า "หลังโควิดเจอกัน" ! 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/special_article/10505?utm_source=homepage&utm_medi
um=internal_referral&utm_campaign=debate  
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/10505?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/special_article/10505?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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ต้องการสื่ออะไร 'ปิยบุตร' โพสต์เรื่อง 'ชาติตกอยู่ในอันตราย!' ระงับต าแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศส
ชั่วคราวในปี 1792 

 
 
  8 พ.ค.63-นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความ
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมคลิป รายการ Interregnum เรื่อง “ชาติตก
อยู่ในอันตราย!” ระงับต าแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสชั่วคราวในปี 1792 | INTERREGNUM EP.7 มีเนื้อหาดังนี้ 
[ INTERREGNUM - EP07 สภาวะยกเว้น: “ชาติตกอยู่ในอันตราย!” ระงับต าแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสชั่วคราว ในปี 1792 ] 
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1791 แล้ว การเมืองฝรั่งเศสเกิดการต่อสู้กันระหว่างสภาแห่งชาติกับสถาบันกษัตริย์  
แม้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงลงพระปรมาภิไธยในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในรัฐธรรมนูญ 1791 ยอมเป็น
กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ แต่พระองค์ไม่ทรงเต็มใจเลย หลายกรณีเกิดจากแรงกดดันทางการเมือง เกิดจากการถอยเพ่ือรอ
เวลา มีพฤติกรรมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 หลายกรณีที่เร่งสถานการณ์ให้สุกงอม เช่น การยับยั้งกฎหมายส าคัญหลาย
ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ การปราบประชาชน และการหลบหนีออกนอกประเทศแต่ถูกจับกุมได้ที่เมือง 
Varenne 
  ทั้งหมดนี้ น าพามาสู่สถานการณ์ที่ประชาชนไม่พอใจกษัตริย์มากขึ้น และกดดันให้สภาแห่งชาติต้องพิจารณา
เรื่องสถาบันกษัตริย์อีกครั้ง แม้รัฐธรรมนูญ 1791 จะไม่ได้ก าหนดไว้ แต่สภาแห่งชาติก็ได้ประกาศให้ “ชาติตกอยู่ใน
อันตราย” เพ่ือดึงอ านาจเข้าสู่สภาแห่งชาติ เพ่ือยกเว้นรัฐธรรมนูญ และเพ่ือระงับต าแหน่งกษัตริย์ไว้เป็นการชั่วคราว 
ตามรัฐธรรมนูญ 1791 หมวด 3 บทที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตรา 7 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่กษัตริย์ออกนอกดินแดน และสภา
แห่งชาติมีมติเรียกให้กลับ และไม่ยอมกลับตามเวลาที่ก าหนดหรือภายใน 2 เดือน ให้กษัตริย์พ้นจากต าแหน่งกลายเป็น
พลเมือง ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ยังไม่ได้ออกจากประเทศ ไม่เข้าเหตุตามมาตรา 7 นี้ แต่สภา
แห่งชาติก็ยังคงยืนยันระงับต าแหน่งกษัตริย์เป็นการชั่วคราว 

ในท้ายที่สุด ฝรั่งเศสก็ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ประกาศเป็นสาธารณรัฐ และด าเนินคดีกับนายหลุยส์ คาเปต์ ใน
ข้อหาทรยศชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านลองฟังรายการ Interregnum ทั้งหมดและมาแลกเปลี่ยนกันดูครับ #Covid19 #
โควิด19 #PokCast #Interregnumฟังรายการ Interregnum ได้หลายช่องทางทั้ง Apple Podcasts / SoundCloud 
/ Spotify / Google Podcast / Youtube https://youtu.be/4bwmZzS1aaE 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65346  

https://www.thaipost.net/main/detail/65346
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'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' ตกใจนักการเมืองน าศาสนามากล่าวหารัฐบาลเตือนอย่าท าหินแตก            
อย่าแยกแผ่นดิน 

 
 
8 พ.ค.63 - นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

ส่วนตัว เรื่อง การเมืองต้องไม่เป็นศัตรูกัน มีเนื้อหาดังนี้ 
นอกจากการออกกฏหมาย บทบาทของฝ่ายค้านคือ การตรวจสอบการท างานของรัฐบาล แต่การเป็นฝ่ายค้าน

ไม่ใช่การค้านทุกเรื่อง เป็นการค้านบนเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง 
ระบบรัฐสภาเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นรัฐบาล เป็นการต้อสู้เอาชนะกันด้วยข้อมูลและ
เหตุผล ไม่ใช่การท าสงคราม  ไม่ใช่การแบ่งฝ่ายรบกันเอง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างความสามัคคี  ปรองดอง 
แต่น่าตกใจที่มีนักการเมืองจากฝ่ายค้านน าเรื่องศาสนามาเป็นประเด็น กล่าวหารัฐบาลไม่สนับสนุนส่งเสริมศาสนาพุทธ 
แต่กลับสนับสนุนอิสลาม 

เรื่องนี้ นับว่าเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงจากนักการเมือง และจะสร้างความหวาดระแวงระหว่างคนต่างศาสนา 
สร้างความขัดแย้งระหว่างคนในชาติ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุข คนต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ไม่มีความขัดแย้งแตกแยก การเมือง
ต้องสร้างสรร  ไม่น้ าเน่า 

อย่าท าหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน ก่อนหน้านี้ นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กถึงวันวิสาขบูชากล่าวหาว่า รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยถูกย่อยสลายทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ในขณะที่ลัทธิศาสนาอืน่บางลัทธิศาสนา ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าจุนอย่างดี 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65351  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/65351
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คอลัมน์ บทบรรณาธิการ  
 
 

 

 
 
 

ค้านซ้อนค้าน  
 

ค้านซ้อนค้าน - ไม่เพียงปฏิกิริยาแสดงความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผล  กระทบ
จากโรคระบาดโควิด-19 จะถูกมองว่ามีเบื้องหลังทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่จัดกิจกรรมระดมเงิน
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนก็ถูกโจมตีทางการเมืองด้วย ในจ านวนนี้รวมถึงกรณีโฆษกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจับ
ประเด็นว่าฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเลียนแบบรัฐบาล อีกทั้งยังแจกคนไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่
ก่อนการแสดงความเห็นทางการเมืองดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงความอ่อนหัดทางการเมือง ความคิดไม่เป็นเหตุเป็นผล ยัง
ส่งผลเป็นบรรยากาศด้านลบต่อการเมืองที่ไม่จ าเป็น 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกัน และท าเต็มก าลังความสามารถ เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านมัก
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ส่วนหนึ่งเพราะต้องแข่งขันทางการเมือง และอีกส่วนคือต้องสะท้อนเสียงของ
ประชาชน 

ปัจจุบันหากนับเสียงผู้แทนฯ ในสภา คะแนนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ฉะนั้นการ
สะท้อนเสียงของประชาชนที่มีจ านวนมากไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล  จึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อ
เป็นเรื่องการบริหารเศรษฐกิจที่ต้องจัดสรรงบประมาณอันได้มาจากภาษีประชาชน รัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจ แต่เงินภาษีย่อมมาจากประชาชนทุกฝ่าย ไม่ใช่เงินของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องสะท้อนความคิดเห็นและเสียงจากประชาชนให้รอบด้าน 
ส าหรับสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ต้องใช้มาตรการควบคุมเข้มงวดและเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงทาง
เศรษฐกิจ เป็นช่วงที่ทุกคนมีความเดือดร้อน แต่สังคมท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ และร่วมทุกข์กันนั้น มีคนหลากหลายอาชีพ 
ไม่ว่าเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้บริหารระดับเศรษฐี ดารา คนดัง ไปจนถึงสามัญชน ออกมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่า
ตนเอง เช่นเดียวกับกลุ่มการเมืองที่มีผู้สนับสนุนและติดตามจ านวนมาก ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเวทีระดมความ
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เปิดเผยและโปร่งใสนี้แม้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าใช้อคติ  แต่มีคนอีกพวกที่ยังร้องเรียนให้
ตรวจสอบว่าผิดข้อบังคับทางกฎหมายหรือไม่ ต้องด าเนินคดีหรือไม่ การกระท าอันไม่เป็นสารประโยชน์เช่นนี้จึงแสดง
ถึงความอ่อนด้อยทางมนุษยธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4080045   

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4080045
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/NUM-2.jpg
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อุ้ม การบินไทย เผือกรอ้น 50,000 ล้าน ในมอืประยุทธ ์
 

 
 
  อุ้ม การบินไทย - งบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาท อุ้ม “การบิน ไทย” จะร้อน ร้อนไม่เพียงในท าเนียบ
รัฐบาล หากร้อนไปยังกระทรวงการคลัง หากร้อนไปยังกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด แนบแน่น 
ผูกพันทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย 

ค าถามที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ต่อ “การบินไทย” เท่านั้น หากแต่ยังทะลุทะลวงไปยังอ านาจ และการตัดสินใจของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่คือ เผือกท่ีจะร้อนอย่างยิ่งในมือ ปัญหาของ “การบินไทย” มิได้เป็นเรื่องใหม่ หากแต่ 
“เก่า” อย่างยิ่ง เก่าตั้งแต่ยุคยังอยู่ในความรับผิดชอบของ กองทัพอากาศ เก่าตั้งแต่ยุคเมื่อการเมืองเข้าไปแตะไม่ว่าจะ
จากพรรคไทยรักไทย ไม่ว่าจะจากพรรคประชาธิปัตย์ รับรู้ในความเป็น “รัฐวิสาหกิจ” อิทธิพล เป็นอิทธิพลอันฝังราก
แก้ว รากฝอย แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน 
ยาวนานจนยากที่จะเยียวยา อุ้มชู 

สถานการณ ์“การบินไทย” เข้าลักษณะ “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก” สภาพความเป็นจริงที่ประสบใน
ปัจจุบัน มิได้มีแต่เพียง “การบินไทย” เท่านั้นที่บักโกรก หาก ทั่วโลกก็สะบักสะบอม ประกาศเจ๊งบริษัทแล้ว บริษัทเล่า 
เพราะสถานการณ์ไวรัส ตัดตอนการเดินทางอย่างสิ้นเชิง แต่สถานการณ์ของ “การบินไทย” หนักหนาสาหัสมากกว่า 
ท าให้การขาดทุนสะสมอยู่ในลักษณะจนกรอบ มองข้างหน้าก็ไม่มีความหวัง  
มองกลับข้างหลังก็ไม่มีความภูมิใจ 

การตัดสินใจเข้าอุ้ม “การบินไทย” จึงเป็นการตัดสินใจที่ล่อแหลม อันตราย กลายเป็นความรับผิดชอบไม่
เพียงแต่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากแต่ยังลากดึงเอาพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย เข้าไปด้วย 
“เผือกร้อน” การบินไทยจะลวกมือใครบ้าง ไม่นานมีค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4086732 
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4086732
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จบกัน 
ศึกสายเลือดในพรรคพลังประชารัฐ รบราฆ่าฟัน แทงกันไส้ทะลัก ต้องหยุด บู๊กลางคัน เพราะโดนลุงตู่ เบรกหัว

คะม า นายกฯ ลุงตู่ ซึ่งไม่มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคพลังประชารัฐได้เรียก ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ไปเป่ากระหม่อมให้ก าลังใจ ให้มุ่งม่ันท างานในความรับผิดชอบต่อไป 
 อย่าว่อกแว่กหวั่นไหวกับเรื่องวุ่นวายการเมือง นายกฯลุงตู่ กระซิบความลับ 2 ข้อกับรัฐมนตรีทั้ง 2 คนคือ1, จะ
ไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคอย่างแน่นอน 2, จะไม่มีการปรับ ครม. หรือเทกระจาดรัฐมนตรี
อย่างที่มีข่าวลือ เมื่อ “นายกฯ ลุงตู่” ประกาศฟันธงแบบนี้ ศึกกะซวกกันเองในพรรคพลังประชารัฐก็ยุติลง 
 พวกที่วิ่งพล่านจะยึดอ านาจในพรรควางแผนจะปลด “ดร.อุตตม” ออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไล่ตะเพิด 
“นายสนธิรัตน์” ออกจากเลขาธิการพรรค ก็หงายหลังผลึ่งกันระนาว “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแผนการเชิด พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ 
 และดันนายสันติ พร้อมพัฒน์ นั่งแท่นเป็นเลขาธิการพรรค เปิดซิงเป็นเพียงเป้าหลอก แต่เป้าจริงเป็นแผนกิน
สองต่อเข้าฮอส โดยอาศัยบารมีลุงป้อม ไปกล่อมนายกฯลุงตู่ ให้ปรับ ครม.โละ ดร.อุตตม ออกจากต าแหน่ง รมว.คลัง 
เปิดช่องให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ผงาดขึ้นมาเป็น รมว.คลัง คุมกระเป๋าเงินรัฐบาลเต็มตัว 
 ดึง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ไปนั่งเก้าอ้ี รมช.คลัง เปิดซิง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จะย้ายข้าม
ห้วยจาก รมว.ศึกษาฯ ไปยึดเก้าอ้ี รมว.พลังงาน แทน นายสนธิ -รัตน์ ที่ถูกแซะออกไป นายอนุชา นาคาศัย ซึ่งครั้ง
แรกวืดต าแหน่งรัฐมนตรีจะได้จังหวะเสียบ เป็นรมว.ศึกษาธิการ ที่ว่างลง 

นายสุชาติ ชมกลิ่น หัวหน้ากลุ่ม ส.ส.ภาคตะวันออก ซึ่งเปรี้ยวปากอยากเป็นรัฐมนตรีให้เป็นเกียรติวงศ์ตระกูล 
จะได้เปิดซิงเป็น รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ แทน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ลูกศิษย์ก้นกุฏิ “รองนายกฯสมคิด” อีก
คนรวบหัวรวบหางสะง่อมเก้าอ้ีรัฐมนตรียกทีม 
 “แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่า เหตุที่แผนกินสองต่อเข้าฮอสติดไฟแดงแสดงว่า นายกฯลุงตู่ ยังเชื่อมั่น และเชื่อมือ ดร.
สมคิด และ ทีมสมคิดให้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจตลอดไป ถ้าปรับ ดร.อุตตม หรือ นายสนธิรัตน์ ออกจากรัฐมนตรีทั้ง 2 
คน หรือคนหนึ่งคนใด 
 ดร.สมคิดจะยื่นใบลาออกจากรองนายกฯทันที!! ใครที่คิดจะชิงเก้าอ้ี รมว.คลัง และ รมว.พลังงาน ล้มเลิก
ความคิดได้เลย พูดกันตรงๆปัญหาคลื่นใต้น้ าในพรรคพลังประชารัฐจะไม่บานปลาย ถ้า “ลุงป้อม” ไม่เอาด้วยซะคนเดียว 
ถ้าลุงป้อมไม่เอาด้วยซะคนเดียว พวกท่ีวิ่งพล่านจะอยากเป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีน้ ายา หัดรักษาระยะห่างซะบ้างนะลุง. 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1838433 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1838433
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บทบรรณาธิการ : นายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา 
หลังจากที่โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทุกประเทศต่างประกาศใช้กฎหมายพิเศษ เพ่ือให้รัฐบาลมีอ านาจ

ออกมาตรการต่างๆเพ่ือยับยั้งไวรัสมรณะ ฮังการีเป็นประเทศหนึ่งที่ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ แต่แทนที่จะถูกมองว่า
กฎหมายมีอานุภาพมากน้อยแค่ไหน แต่กลับมีเสียงวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีฮังการีฉวยโอกาสใช้กฎหมายเพ่ิมอ านาจให้
ตนเอง ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งประกาศ ใช้กฎหมายพิเศษเพ่ือต่อสู้กับโควิด นั่นก็คือ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่มี
เสียงวิจารณ์จากสื่อต่างประเทศ แต่สื่อมวลชนไทยมองว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินท าให้นายกรัฐมนตรีกุมอ านาจเบ็ดเสร็จในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยมีข้าราชการเป็นกลไกส าคัญที่คณะรัฐมนตรีถูกลดอ านาจ 
 ฮังการีเคยเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นเวลานานหลายสิบปี การที่ นายกรัฐมนตรีจะกลับคืนสู่ระบอบอ านาจ
นิยม อาจเป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งมาจากหัวหน้าคณะรัฐประหารก็อาจเห็นว่าระบอบอ านาจ
นิยมท าให้การปกคอรงประเทศคล่องตัว แต่ พ.ร.ก. ไม่ได้ท าให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  พ . ร . ก . ฉุ ก เ ฉิ น เ ป็ น
กฎหมายพิเศษที่คณะรัฐมนตรีชอบอ านาจ ให้นายกรัฐมนตรีครั้งละไม่เกิน 3 เดือน เพ่ือให้ออกข้อก าหนดต่างๆในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่วน ครม.ก็ยังมีอ านาจบริหารรายการแผ่นดิน ฉะนั้น ค ากล่าวของ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า เป็นนายกฯ ผมท าคนเดียว ไม่ทราบหมายถึงอะไร 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีระบบส าคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษกับระบบ
ประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกา ระบบอเมริกันมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เช่นเดียวกับรัฐสภา 
ประธานาธิบดีเป็นผู้น าฝ่ายบริหาร มีอ านาจแต่งตั้งและปลดรัฐมนตรีได้ตามใจ แต่ทุกอ านาจล้วนแต่ต้องมีการถ่วงดุล 
 เห็นได้ชัดที่สุดในช่วงวิกฤติโควิดขณะนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีเรื่องทะเลาะกับผู้ว่าการรัฐต่างๆเป็น
ประจ า เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะป้องกันและรักษาผู้ป่วยอย่างไร จะปิดหรือเปิดเมืองได้เมื่อไร และเปิดอะไรบ้าง แสดงว่า
แม้แต่ในระบบอเมริกัน ประธานาธิบดีก็ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มีการถ่วง อ านาจโดยสภาและผู้ว่าการรัฐ 
 ส่วนประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่การเมืองไทยจะเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้งแบบเต็มใบและครึ่งใบ นายกฯในช่วงเผด็จการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด แต่ในช่วงประชาธิปไตยแม้จะครึ่งใบต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ ตามรัฐธรรมนูญ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1838481 
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วิเคราะห์การเมือง : สูตรอ านาจพลิกแพลง 

 
เชื้อแทรกซ้ าซ้อนวิกฤติจากโควิด–19 ระบาด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

รับรู้แรงกระเพ่ือมไหวในค่ายพลังประชารัฐถึงได้ออกมาแตะเบรก เพราะเห็นแล้วว่าศึกนี้รายการใหญ่มาก  
เชื่อมต่อบรรดาลูกค่ายไพร่พลที่โรมรันกันแล้วโยงไปได้ว่าเป็นศึก “ท าเนียบฯไฟต์”เพราะที่ห้ าหั่นกันอยู่ เป็น

เกมเดือดระหว่างคนขั้ว “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชา
รัฐและสมาชิก “สมคิดกรุ๊ป” ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ “สมคิด” ชี้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประคอง
เศรษฐกิจ ปัดตอบปัญหาในพลังประชารัฐ คาบลูกคาบดอก : โควิดช่วยชีวิตการเมือง “ศิริพงษ”์ แจกของบรรเทาโควิด-
19 เผย “บิ๊กป้อม” ฝากความห่วงใยชาวหนองจอก 

ศึกคนใกล้ตัวขนาดนี้ ผู้น าถึงต้องเรียก 2 รัฐมนตรีเศรษฐกิจคนส าคัญในร่มเงา “จอมยุทธ์” ทั้ง “อุตตม สาว
นายน” รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรค ที่ได้
คาถายาดีจากผู้น า “งานที่ท าอยู่ให้ท าต่อไป”–“ได้ไปต่อ” แน่ๆ แต่เงื่อนไขฝากไฟต์บังคับต้องไปเคลียร์ใจ “พ่ีใหญ่” ยุติ
ศึกที่ต้นขั้วเบรกอีเวนต์เดือดชั่วคราวแล้วไม่รู้จะจบหรือไม่ ล่าสุดก็ยังเห็นปล่อยของถล่มปมหัวคิวโครงการรัฐกันอยู่ 

อย่างไรก็ดี ถือเป็นอีกคิวโชว์ภาวะผู้น าของ “บิ๊กตู่” ในห้วงที่ก าลังประคองการบริหารวิกฤติจนสถานการณ์
ไวรัสเริ่มมีสัญญาณดี โดยมองได้เหมือนกันว่าที่เห็นเหมือนไอ้หนุ่มหมัดเมาเปะปะ แต่อีกทางหนึ่ง “บิ๊กตู่” มีสูตรการ
บริหารทั้งงานบ้านเมืองและงานการเมือง ไม่ใช่สายมั่ว  งานการเมืองอย่างที่รู้กัน “บิ๊กตู่” ศึกษาบทเรียนจากการ
รัฐประหารยึดอ านาจครั้งอดีต 

ดูข้อดี-ข้อเสียต่างๆ เรียนรู้ครบ จึงไม่ใช่ “ป๋าโมเดล” ไม่ใช่ “สูตร รสช.” เสียทีเดียว แต่ผสมผสานเป็น “โมเดล 
คสช.” ต ารับของตัวเอง ผ่านจนถึงหลังเลือกตั้งรัฐบาลผสมก็ในลักษณะเดียวกัน ทุกสูตรขย ารวมจนเป็น “รัฐบาล
ประยุทธ์” มีพรรคหลัก พรรคร่วม จ านวนมากที่ต้องคอยบาลานซ์น้ าหนักถ่วงดุลกันทุกค่ายรวมทั้งพลังประชารัฐที่แม้ 
“บิ๊กตู่” จะไม่ได้เข้าไปคอนโทรลเต็มตัวก็ตาม แต่เมื่อถึงทีเด็ดทีขาด “อ านาจเต็ม” ถูกดึงคืนสู่มือเช่นเดียวกับในคิว
บริหารเกมป่วนรอบนี้ 
 โดยถ้าย้อนกลับไปช่วงฟอร์มรัฐบาลหลังเลือกตั้งก็จะเห็นชัดการบริหารอ านาจชั้นเซียน บทบาทของ “พ่ีใหญ่”-
“ดร.สมคิด” แม้ยังเป็นคนส าคัญ รองนายกฯ ที่ผู้น าไว้วางใจ แต่ทั้งกรณี “บิ๊กตู่” ขอนั่งควบเก้าอ้ี รมว.กลาโหม คุม
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ส านักงานต ารวจฯเอง หรือที่หั่นโควตารัฐมนตรีเศรษฐกิจ “4 กุมารยุค คสช.” เหลือ 3 เก้าอ้ีเห็นชัด 2 รองนายกฯ 
อ านาจพร่องกว่าเดิมอยู่แล้ว 
 เช่นเดียวกับวันนี้ การเบรกศึกใน พปชร.ไม่ให้ป่วนงานบริหารวิกฤติ “บิ๊กตู่” ยังคงรูปแบบ บาลานซ์ขั้วใหญ่
ถ่วงดุลบิ๊กๆ คอนโทรลระดับพยัคฆ์ และแน่นอนด้วยรูปแบบไม่หักหาญ “มิตรร่วมรบ”เพียงแต่จุดที่จ าเป็นต้องปรับแต่ง
เติมเต็มงานใหญ่ในวิกฤติบ้านเมืองก็ส าคัญ ผู้น าเลือกดึงมืออาชีพมาช่วยงาน ไม่แพ้ยุค “รัฐบาลป๋า” ในอดีต ดึงเทคโน
แครตมาช่วยงาน 
 อย่างล่าสุดการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ศบค.ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
สถานการณ์โควิด-19 มีชื่อระดับบิ๊กเนมในทีมทั้ง นพ.จรัส สุวรรณเวลา–เทียนฉาย กีระนันทน์–นพ.นิธิ มหานนท์–วุฒิ
สาร ตันไชย–สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์–วรากรณ์ สามโกเศศ–นพ.เหรียญทอง แน่นหนา–บัณฑิต นิจถาวร–ประสาร ไตร
รัตน์วรกุล–วีระ ธีระภัทรานนท์–สมชัย จิตสุชน–ทศพร ศิริสัม-พันธ์ ระดมมืออาชีพสาธารณสุข สังคม และมือเศรษฐกิจ
ครบเซต 
 บางรายเคยมีข่าว ถูกดีลเข้าร่วมเสริมทัพ ครม.มาแล้ว เช่นเดียวกับกระแสข่าวการบริหารจัดการภายในค่าย
พลังประชารัฐ นอกจากเบรกศึก “2 ทั่นรอง” ประลองก าลัง ยังมอีีกสูตรที่เริ่มก่อหวอด กับกระแสข่าวที่ว่าหากเคลียร์ไม่
จบถึงเวลาก็อาจต้อง “จับแยก”อาจมีบางปีกในค่ายพลังประชารัฐก่อหวอดแตกตัว แผนส ารองเปิดหัวพรรคใหม่ 
แน่นอนที่ถูกโฟกัสไม่พ้น “สมคิดกรุ๊ป” ที่มีแนวร่วม “3 ส.” กลุ่มสามมิตรและอีกสารพัดเครือข่ายที่พร้อมล่มหัวจมท้าย 
 แต่ยังอยู่ในเงื่อนไขค่ายแนวร่วม พปชร.รอร่วมวงรัฐบาล “ลุงตู่” เฟสต่อไป พิมพ์เขียวค่ายใหม่ที่ยังไม่ชัดจะเป็น
การแตกตัวกันไปเอง หรือ “บิ๊กตู่” รู้เห็นเป็นใจ “จับแยก” หรืออีกทางจะมี “มือดีลเขียวลายพราง” อยู่เบื้องหลัง แต่
แน่นอน สูตรนี้เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาในค่ายใหญ่ กลุ่มก๊กก๊วนยุ่บยั่บบริหารยาก ถ้าเคลียร์ไม่จบก็อาจต้องใช้กลยุทธ์ “แตก
แบงก์พัน” จากอีกข้ัวการเมือง ผสมเป็น “ประยุทธ์โมเดล” สูตรส ารองบริหารเกมอ านาจ. 
ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1838796 
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