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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต.ชง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งล ำปำง เขต 4 คำดเปิดคูหำ 20 มิ.ย. 4 
2 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. เตรียมเสนอ พรฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทน 

"อิทธิรัตน์" คำดเคำะวันที่ 20 มิย. 
5 

3 ข่ำวสดออนไลน์ กกต. เตรียมเคำะ วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 คำดกลำงเดือนหน้ำ 6 
4 ThaiPBS ออนไลน์ คำดเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 20 มิ.ย. ขอ อสม.ร่วมคัดกรองหน้ำหน่วยฯ 7 
5 มติชนออนไลน ์ “กกต.” ชงเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 20 มิ.ย. “พท.” เฟ้นผู้มีบำรมีรักษำ

เก้ำอ้ีเขต 4 จับตำ “พปชร.” ส่งใครท้ำชิง 
8 

6 ผู้จัดกำรออนไลน ์ ส.ส. เพื่อไทย เขต 4 ล ำปำง เสียชีวิต กกต. เตรียมออก พ.ร.ฎ.
เลือกตั้งซ่อมสัปดำห์หน้ำ 

10 

7 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน ์ กกต. จ่อเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล ำปำง แทน “อิทธิรัตน”์ 11 
8 ไทยรัฐออนไลน ์ กกต. จ่อชงเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 12 
9 มติชนออนไลน ์ กกต. วุ่นอีก! พบเจ้ำหน้ำที่ติดโควิด-19 เพิม่ 1 รำย หลังตรวจรอบ

แรกไม่เจอเช้ือ 
13 

10 ข่ำวสดออนไลน์ กกต.วุ่นหนัก! จนท.ติดโควิดเพิ่มอีก เผยรอบแรกตรวจไม่เจอเชื้อ 14 
11 ผู้จัดกำรออนไลน ์ จนท.กกต. ติดโควิด-19เพิ่มอกี 1 แต่ระบุจ ำกัดในกลุ่มเดิม จึงยังไม่ปิด

ส ำนักงำน 
15 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เจ้ำหน้ำที่ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 เพิม่ 1 รำย 16 
13 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ พบเจ้ำหน้ำที่ กกต.ติดโควิดอีก 1 รำย 17 
14 แนวหน้ำออนไลน ์ ยุ่งอีก! พบ จนท.กกต. ติดโควิดเพิ่ม 1 รำย เผยตรวจหำเช้ือรอบแรก

ไม่เจอ 
18 

15 เดลินิวส์ออนไลน ์ เจออีกจ้ำหน้ำที่สืบสวนฯ กกต. ติดโควิด-19เพิ่มอีก 1 รำย 19 
16 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.ระทึก! พบเจ้ำหน้ำที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ตรวจรอบแรกไม่เจอ 20 
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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ “สุทิน”จ่อหำรือฝ่ำยค้ำนสรรหำผู้สมัคร ส.ส.ล ำปำง ชี้ต้องปรับวิธี 

หำเสียงใหม่ช่วงกำรระบำดของโควิด-19 
21 

2 ไทยรัฐออนไลน ์ ไชยวัฒน์ ดักทำง "ธนำธร" สงสัย "คณะก้ำวหน้ำ" อยู่เบื้องหลัง "พรรค
ก้ำวไกล" 

22 

3 สยำมรัฐออนไลน์ รุ่นเดอะเตือน.!! “ไชยวัฒน์” ซัด "ธนำธร" แจกเงินช่วย ปชช. เอี่ยว
กำรเมือง จี้ กกต. สอบมีเจตนำแอบแฝง  

23 

4 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ พลังธรรมใหมแ่นะรัฐเสนอ พ.ร.ก. กู้เงิน เข้ำสภำ 24 
5 ข่ำวสดออนไลน์ ก้ำวไกล ชนช้ำง! บี้ 2 ทุนใหญ่ ไม่เข้ำร่วม พ.ร.ก.หุ้นกู้ 4 แสนล้ำน 25 
6 มติชนออนไลน ์ 209 ส.ส. ฝ่ำยค้ำน ยื่นสภำฯเป็นตัวกลำง ดึง ส.ส.-ส.ว. ลงชื่อร่วมเปิด

วิสำมัญฯ ถกงบโควิด 
26 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 209 ส.ส. ฝ่ำยค้ำนพึ่งสภำเป็นตัวกลำงดึง ส.ส.-ส.ว. ร่วมลงช่ือเปิด
วิสำมัญฯ ถกแก้ปัญหำโควิด 

28 

8 ไทยรัฐออนไลน ์ โปรดเกล้ำฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 

30 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ โปรดเกล้ำฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภำสมัยสำมัญ 22 พ.ค. 31 
10 แนวหน้ำออนไลน ์ 'แรมโบ'้ สวนกลับ 'จตุพร-อนุสรณ'์ แจงเหตุผลคง 'พรก.ฉุกเฉิน' ลั่น! 

ไม่เกี่ยวกลัวม็อบ 
32 

11 มติชนออนไลน ์ ส.ส. ก้ำวไกล ไล่ธนกร ไปดูงำนกับ ส.ส.พปชร. ซัดนั่งโต๊ะแถลงข่ำว 
ไม่รู้คนเดือนร้อน 

33 

12 แนวหน้ำออนไลน ์ 'จตุพร' เสียใจ! สูญเสีย 3 นักต่อสู้ผู้มีอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย ยืนหยัด
ต่อต้ำนเผด็จกำร 

34 

13 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

วรงค์ เขียน จม.ถึง หมอทวีศลิป์ ถำม อำกำรชำยไทยอำยุ 40 ปล่อยกู้
พรรคถูกยุบ ปว่ยจริงหรือเป็นสันดำน? 

35 

 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดกำรออนไลน ์ ปีศำจธนำธร ที่ก ำลังหลอกหลอนสังคมไทย 38 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ คำบลูกคำบดอก : มำตรกำรเยียวยำแบบชำวบ้ำน 41 
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ศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14.46 น. 
กกต.ชง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งล าปาง เขต 4 คาดเปิดคูหา 20 มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมเสนอ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์” ภายในสัปดาห์หน้า  คาดเปิดคูหาเสาร์ที่ 
20 มิ.ย.นี้ 
  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้รับทรำบข่ำว กำรเสียชีวิตของนำยอิทธิ
รัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส. ล ำปำง เขต 4 พรรคเพื่อไทย  ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวำนนี้แล้ว  ซึ่งในกรณี ส.ส.เสียชีวิต ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ  102 ก ำหนดให้ต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน  โดย กกต.จะเสนอรัฐบำลเพื่อเสนอตรำพระรำช
กฤษฎีกำจัดให้มีกำรเลือกต้ังแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ  105 ของรัฐธรรมนูญ 
  ทั้งนี้มีรำยงำนว่ำ ส ำนักงำน กกต. จะพิจำรณำในกำรประชุมสัปดำห์หน้ำ ซึ่งคำดว่ำจะก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งในวันเสำร์ที่  20 มิ.ย.นี้  ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจำกวันเสียชีวิตวันที่  7 พ.ค. โดยจะเปิดรับสมัครในช่วง
ระหว่ำงวันที่  22-26 พ.ค.  
          อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน กกต.ยังแสดงควำมเป็นห่วงในเรื่องกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีกำร
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำรหำเสียง  กำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำร
ออกไปลงคะแนนของประชำชน  ซึ่งอำจท ำให้ประชำชนต้องไปรวมกลุ่มกัน   ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้  
  ทั้งนี้เรื่องกล่ำวถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำลในกำรพิจำรณำ เพรำะจะต้องเป็นผู้ พิจำรณำและเสนอตรำพระ
รำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตัง้ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
อ้ำงอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/773362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/773362
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8 พฤษภำคม 2563 16:10 น.  
กกต.เตรียมเสนอพรฎ.เลือกตั้งซ่อมสส.ล าปาง เขต 4 แทน"อิทธิรัตน์" คาดเคาะวันที่ 20 มิย. 
 
   
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมพิจารณาเสนอ พรฎ.เลือกตั้ง ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์” สัปดาห์หน้า คาดเคาะวันที่ 20 มิย.
ตามกรอบ 45 วัน ยอมรับกังวลการหาเสียงเกิดการรวมกลุ่ม-ติดพรก.ฉุกเฉินโยน"รัฐบาล"ตัดสินใจ 
 วันที่ 8 พ.ค.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้รับทรำบข่ำวกำร
เสียชีวิตของนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เขต 4 ล ำปำง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 พ.ค. ซึ่งใน
กรณี ส.ส.เสียชีวิต ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 102 จะต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน โดย กกต.จะเสนอรัฐบำลเพื่อเสนอ
ตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดให้มีกำรเลือกต้ังแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ 105 ของรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้ มีรำยงำนว่ำส ำนักงำน จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำในกำรประชุม กกต. สัปดำห์หน้ำ คำดว่ำจะ
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 มิ.น.63 ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจำกวันเสียชีวิตวันที่ 7 พ.ค. โดยจะเปิดรับ
สมัครในช่วงระหว่ำงวันที่ 22-26 พ.ค. 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนกกต. แสดงควำมเป็นห่วงในเรื่องกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีกำรระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำรหำเสียง กำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรออกไป
ลงคะแนนของประชำชน ซึ่งอำจท ำให้ประชำชนต้องไปรวมกลุ่มกัน ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ ซึ่งเรื่อง
กล่ำวถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำล เพรำะจะต้องเป็นผู้พิจำรณำและเสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/153675 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/153675
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8 พ.ค. 2563-14:00 น. 
กกต. เตรียมเคาะ วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 คาดกลางเดือนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้รับทรำบข่ำวกำร
เสียชีวิตของ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เขต 4 ล าปาง พรรคเพื่อไทย แล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (7 พ.ค.) ซึ่งใน
กรณีส.ส.เสียชีวิต ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 102 จะต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน 
 โดย กกต.จะเสนอรัฐบำลตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ 
105 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีรำยงำนว่ำส ำนักงำนฯ จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำในกำรประชุม กกต. สัปดำห์หน้ำ  คาดว่า
จะก าหนดให้เลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ซึ่งจะครบ 45 วัน นับจากวันเสียชีวิต โดยเปิดรับสมัครช่วงระหว่าง 
22-26 พ.ค. 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน กกต.แสดงควำมเป็นห่วงเรื่องการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำรหำเสียง จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรออกไป
ลงคะแนนของประชำชน ท ำให้ต้องไปรวมกลุ่มกัน ประกอบกับมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ ซึ่งเรื่องกล่ำวถือเป็นอ ำนำจ
รัฐบำล เพรำะต้องเป็นผู้พิจำรณำและเสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4090416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4090416
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คาดเลือกตั้งซ่อมล าปาง 20 มิ.ย. ขอ อสม.ร่วมคัดกรองหน้าหน่วยฯ 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กกต.เตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างจังหวัดล าปาง หลังนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.
เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 เสียชีวิต โดย กกต.เตรียมมาตรการจัดเลือกตั้งตามมาตรการสาธารณสุขและ ศบค.
แนะน า 
 วันนี้ ( 8 พ.ค. 2563)  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.จังหวัดล ำปำง 
เขต 4 พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตจำกอำกำรติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม และตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 
105(1) บัญญัติไว้ว่ำ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ ส.ส.ว่ำงลง เพรำะเหตุใดนอกจำกถึงครำวออกตำม
อำยุ 
 ในกรณี ส.ส.เขตเลือกตั้งให้ด ำเนินตรำพระรำชกฤษฎีกำเพื่อจัดให้มีกำรเลือกตั้ งส.ส. แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
และให้น ำควำมในมำตรำ 102 มำบังคับใช้โดยอนุโลม ที่ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปภำยใน 45 วัน เมื่อนับจำกวันที่
ว่ำงจำกต ำแหน่ง 7 พฤษภำคมอีก 45 วันก็จะครบก ำหนดในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยนส ำหรับกรอบกำรจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่แทนต ำแหน่งที่ว่ำงของเขตเลือกต้ังที่ 4 จังหวัดล ำปำง 
 แหล่งข่ำวจำกส ำนักงำน กกต. เปิดเผยว่ำกระบวนกำรจัดกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้น 
ส ำนักงำน กกต.ได้จัดเตรียมแผนกระบวนกำรจัดกำรเลือกตั้ง กรณีในภำวะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส 
COVID-19 ไว้ล่วงหน้ำแล้ว ซึ่งตำมกระบวนกำรของกฎหมำยต้องจัดกำรเลือกต้ังใหม่แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน 45 วัน 
 “ยืนยันจะมีมำตรกำรด ำเนินกำรที่เข้มข้นตำมมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำปลอดภัย
ที่สุด และจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน และค ำแนะน ำจำก ศบค. ส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งในภำวะกำรแพร่ระบำด
ของโรคไวรัส COVID-19 ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำงในกำร
จัดกำร” 
 ทั้งนี้กระบวนกำรจัดกำรเลือกตั้ง จะมีกำรขยำยพื้นที่หน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติม จัดตั้งคูหำเลือกตั้งระยะห่ำง 
2 เมตร รวมถึงก ำหนดจุดต่อแถวเข้ำคูหำและเข้ำหน่วยเลือกตั้งระยะห่ำง 2 เมตรเช่นกัน และจะเพิ่มทำงเข้ำเป็น 2 
ทำง เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำคูหำ  และยังเตรียมขอควำมร่วมมือจำก อสม. มำตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
ของผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมถึงยังพิจำรณำตั้งจุดล้ำงมือก่อนทำงเข้ำหน่วยเลือกตั้งด้วย 
 ส่วนผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล ำปำง ปรำกฏว่ำนำยอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย เขต 4 ได้คะแนน 42,984 คะแนน รองลงมำนำยวัฒนำ สิทธิวัง พรรคพลังประชำรัฐ 
ได้ 30,368 คะแนน และ ตำมด้วยพรรคอนำคตใหม่ นำงสำวพิมดำรำ ศิริสลุงได้ 26,741 คะแนน  
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/292221 

https://news.thaipbs.or.th/content/292221
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“กกต.” ชงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 20 มิ.ย. “พท.” เฟ้นผู้มีบารมีรักษาเก้าอี้เขต 4 จับตา “พปชร.” ส่งใครท้าชิง 
วันที่ 9 พฤษภำคม 2563 - 09:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“กกต.” ชงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 20 มิ.ย. “พท.” เฟ้นผู้มีบารมีรักษาเก้าอี้เขต 4 จับตา “พปชร.” ส่งใครท้าชิง 
 ขณะที่ภำยหลังกำรเสียชีวิตของ นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพื่อไทย(พท.) 
ทั้งนี้ตำมรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) จะต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ซ่อมแทนต ำแหน่งที่วำงลง โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.)รับทรำบข่ำวกำรเสียชีวิตของนำยอิทธิรัตน์ ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 พฤษภำคม ในกรณีส.ส.
เสียชีวิต ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 102 จะต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน โดยกกต.จะเสนอรัฐบำลเพื่อเสนอตรำพระ
รำชกฤษฎกีำ(พ.ร.ฎ.)จัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ 105 ของรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้มีรำยงำนว่ำส ำนักงำนฯ จะเสนอให้กกต.พิจำรณำในกำรประชุมกกต.สัปดำห์หน้ำ คำดว่ำจะ
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจำกวันที่นำยอิทธิรัตน์  เสียชีวิตวันที่ 7 
พฤษภำคม โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่ำงวันที่ 22-26 พฤษภำคม อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำนกกต.แสดงควำมเป็น
ห่วงในเรื่องกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำร
หำเสียง กำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรออกไปลงคะแนนของประชำชน อำจท ำให้ประชำชนต้องไปรวมกลุ่มกัน 
ประกอบกับมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในขณะนี้ ถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำล เพรำะจะต้องเป็นผู้พิจำรณำและเสนอตรำพ.ร.ฎ.ให้มี
กำรเลือกต้ัง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 ด้ำนนำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคพท. ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำน(วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวว่ำ ช่วงสัปดำห์หน้ำแกนน ำพรรคพท.จะตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง หลังจำกที่นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง พรรคพท. เสียชีวิต เบื้องต้นต้องหำคนที่
เหมำะสมและเป็นผู้ที่มีบำรมีในพื้นที่ เพื่อให้พรรคพท. สำมำรถรักษำพื้นที่ไว้ให้ได้ ส่วนกำรคืนสู่สนำมกำรเมืองของ
นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล ำปำงหลำยสมัย บิดำนำยอิทธิรัตน์ เพื่อรักษำพื้นที่ไว้หรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่
กรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.)และคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครจะต้องพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งอำจต้องหำรือกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนถึงกำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วย เพรำะถือเป็นมำรยำทของพรรคกำรเมือง 
ส่วนกำรต่อสู้ในพื้นที่หำกพรรคแกนน ำรัฐบำลจะส่งคนลงแข่งขันด้วยนั้น ยอมรับว่ำอำจเป็นงำนยำก เพรำะถือเป็นกำร
ต่อสู้กับรัฐบำลที่มีก ำลังทรัพย์และก ำลังบุคคล ดังนั้นพรรคพท.ต้องท ำเต็มที่ แต่ต้องรอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(กกต.) ประกำศรำยละเอียดอีกครั้งก่อน ทั้งนี้อำจต้องปรับวิธีกำรหำเสียงใหม่ในช่วงที่สถำนกำรณ์ไวรัสโควิด -19 
ระบำด และอยู่ภำยใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมถึงมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขและกำรควบคุมโรค เช่น กำรกักตัว 
14 วัน ห้ำมชุมนุมหรือรวมตัว เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ผลกำรเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ในจังหวัดล ำปำง ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง พรรคพท.คว้ำ
ชัยเลือกตั้งแบบยกจังหวัดทั้ง 4 เขต โดยตระกูล &#8220;โล่ห์สุนทร&#8221; คว้ำชัยในเขตที่ 1 คือ นำยกิตติกร โล่ห์
สุนทร 36,573 คะแนน เขตที่ 2 คือ นำยไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 35,625 คะแนน ขณะที่ตระกูล &#8220;จันทรสุ
รินทร์&#8221; ชนะเลือกตั้ง ในเขตที่ 3 คือ นำยจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ 50,653 คะแนน เขตที่ 4 คือ 42,984 
คะแนน 
 โดยทั้ง 4 เขต ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 เป็นกำรต่อสู้ช่วงชิงเก้ำอี้กันของ 3 พรรค คือ 
พรรคพท. พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) และอดีตพรรคอนำคตใหม่(อนค.) ซึ่งพรรคพท.จะต้องคัดสรรบุคคลที่
คุณสมบัติครบเครื่อง ทั้งมีชื่อเสียง บำรมีและฐำนเสียง มำรักษำที่นั่งส.ส.เขต 4 และต้องจับตำดูว่ำพรรคพปชร. จะส่ง
ใครมำท้ำชิงเก้ำอ้ี ยิ่งจะท ำให้กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ดุเดือดมำกขึ้น 
 
 
อ้ำงอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2177189 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2177189
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ส.ส.เพื่อไทย เขต 4 ล าปาง เสียชีวิต กกต. เตรียมออก พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมสัปดาห์หน้า 
8 พ.ค. 2563 14:17   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมพิจารณาเสนอ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์” สัปดาห์หน้า คาดเลือกตั้งเสาร์ที่ 
20 มิ.ย. 
 วันนี้ (8 พ.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ ส ำนักงำน กกต.ได้รับทรำบข่ำวกำรเสียชีวิตของนำยอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ ส.ส.เขต 4 ล ำปำง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวำนนี้ ซึ่งในกรณี ส.ส.เสียชีวิตท ำให้ต ำแหน่ง 
ส.ส.ว่ำงลง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 102 จะต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน โดย กกต.จะเสนอรัฐบำลเพื่อเสนอตรำพระ
รำชกฤษฎีกำจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ 105 ของรัฐธรรมนูญ มีรำยงำนว่ำส ำนักงำน กกต.
จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำในกำรประชุม กกต.สัปดำห์หน้ำ และคำดว่ำจะก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 
มิถุนำยน 2563 ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจำกวันเสียชีวิตวันที่ 7 พฤษภำคม โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่ำงวันที่ 
22-26 พฤษภำคม 
 อย่ำงไรก็ตำม กกต.ยังแสดงควำมเป็นห่วงในเรื่องกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำรหำเสียง กำรจัดประชุมอบรมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรออกไป
ลงคะแนนของประชำชนซึ่งอำจท ำให้ประชำชนต้องไปรวมกลุ่มกัน ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ เรื่องดังกล่ำว
ถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำลในกำรพิจำรณำเพรำะจะต้องเป็นผู้พิจำรณำและเสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง
แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000048099 
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กกต. จ่อเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง แทน “อิทธิรัตน์”  
20 มิ.ย.08  13:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. เตรียมพิจารณาเสนอ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน “อิทธิรัตน์” สัปดาห์หน้า คาดเลือกตั้งเสาร์ที่ 
20 มิ.ย. 
 วันนี้  ( 8 พ.ค.63)  ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ สนง.กกต.ได้รับทรำบข่ำว กำรเสียชีวิตของนำยอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์   ส.ส.เขต 4 ล ำปำง  พรรคเพื่อไทย  ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวำนนี้  ซึ่งในกรณี ส.ส.เสียชีวิต ท ำให้
ต ำแหน่งสสว่ำงลง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ  102 จะต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน  โดย กกต.จะเสนอรัฐบำลเพื่อ
เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ตำมมำตรำ  105 ของรัฐธรรมนูญ   
 มีรำยงำนว่ำ ส ำนักงำน จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำในกำรประชุม กกต. สัปดำห์หน้ำ  และคำดว่ำจะ
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่  20 มิถุนำยน 2563  ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจำกวันเสียชีวิตวันที่  7 พฤษภำคม  
โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่ำงวันที่  22-26 พฤษภำคม   อย่ำงไรก็ตำม สนง.ยังแสดงควำมเป็นห่วงในเรื่องกำร
จัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งจะต้องมีกำรหำเสียง  กำร
จัดประชุมอบรมเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรออกไปลงคะแนนของประชำชน  ซึ่งอำจท ำให้ประชำชนต้องไปรวมกลุ่มกัน   
ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้  ซึ่งเรื่องกล่ำวถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำลในกำรพิจำรณำ เพรำะจะต้องเป็นผู้ 
พิจำรณำและเสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกต้ัง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/433404 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ ์
9 พ.ค. 2563 05:25 น. 
 
 
กกต.จ่อชงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ กรณีกำรเสียชีวิตของนำยอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง พรรคเพื่อไทย ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 102 ต้องจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วัน ในสัปดำห์หน้ำ 
กกต.จะประชุมพิจำรณำเสนอพ.ร.ฎ.จัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 105 ก ำหนดกำร
เลือกตั้งน่ำจะมีขึ้นในวันเสำร์ที่ 20 มิ.ย. เป็นวันที่ครบ 45 วัน พอดี เมื่อนับจำกวันที่ 7 พ.ค. และจะเปิดรับสมัคร 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่ำงวันที่ 22-26 พ.ค. ส่วน ข้อกังวลกำรหำเสียงและลงคะแนนในช่วงระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 ประกอบกับมีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นอ ำนำจของรัฐบำลจะพิจำรณำเสนอตรำ พ.ร.ฎ.ให้มีกำรเลือกต้ัง
ดังกล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1839796 
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วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 - 18:52 น. 
กกต.วุ่นอีก! พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย หลังตรวจรอบแรกไม่เจอเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.เชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย หลังตรวจรอบแรก พร้อมพนักงานที่ติดเชื้อแล้วไม่พบ ด้าน สนง.
ยังไม่สั่งปิดองค์กร 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำ ผู้บริหำรของ
ส ำนักงำน กกต. ได้รับทรำบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังจำกเมื่อ
วำนนี้ (7 พฤษภำคม) พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเช้ือโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุม
โรค และวันนี้ผลกำรตรวจออกมำ พบว่ำติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงำนคนดังกล่ำวเข้ำมำท ำงำนที่ สนง.กกต.ครั้ ง
สุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เมษำยน จำกนั้นได้ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เมษำยน ไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ 
พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีทั้งหมด แต่ก็ไม่พบกำรติดเชื้อและไม่มีอำกำรใด แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล 
เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองและผลคือพบ
กำรติดเช้ือ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดในส ำนักงำน กกต. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำน กกต.ยังไม่มีแนวคิดขยำยมำตรกำรใดๆ หรือสั่งปิดส ำนักงำน กกต. 
เนื่องจำกเห็นว่ำกำรติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงำนเดิม โดยส ำนักงำนได้สั่งปิดชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ท ำงำนของส ำนักสืบสวน
และวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยนที่ผ่ำนมำ และให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนที่บ้ำน พร้อมทั้งฉีดยำฆ่ำเชื้อ โดยตำมค ำสั่ง
ปิดจะครบก ำหนดในวันนี้และหลังหยุดยำว 3 วัน ในวันอังคำรที่ 12 พฤษภำคม จะต้องเปิดท ำกำรปกติแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2176783 
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8 พ.ค. 2563-18:40 น. 
กกต.วุ่นหนัก! จนท.ติดโควิดเพิ่มอีก เผยรอบแรกตรวจไม่เจอเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.วุ่นหนัก! จนท.ติดโควิดเพิ่มอีก เผยรอบแรกตรวจไม่เจอเชื้อ-ไม่มีอาการ หลังก่อนหน้านี้เจอติดเชื้อมาแล้ว ยัง
ไม่สั่งปิดทั้งส านักงาน 
 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ ผู้บริหำรของ
ส ำนักงำนกกต. รับทรำบมีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังจำกเมื่อวันที่ 7 
พ.ค. พนักงำนคนดังกล่ำวไปตรวจหำโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และวันนี้ผลกำร
ตรวจออกมำ พบว่ำติดโควิด-19 
  โดยพนักงำนคนดังกล่ำวเข้ำมำท ำงำนที่ส ำนักงำนกกต.ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่ 24 เม.ย. จำกนั้นท ำงำนที่
บ้ำน จนวันที่ 27 เม.ย.ไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี
ทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเช้ือและไม่มีอำกำรใดๆ 
 แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบัน
ป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ ผลคือพบกำรติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.ไม่ได้สัมผัสหรือ
ใกล้ชิดกับผู้ใดในส ำนักงำนกกต. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนกกต.ยังไม่มีแนวคิดขยำยมำตรกำรใดๆ หรือสั่งปิดส ำนักงำนกกต. 
เนื่องจำกเห็นว่ำกำรติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงำนเดิมๆ โดยส ำนักงำนสั่งปิดชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ท ำงำนของส ำนักสืบสวน
และวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่ำนมำ และให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนที่บ้ำน พร้อมทั้งฉีดยำฆ่ำเช้ือ โดยตำมค ำสั่งปิดจะ
ครบก ำหนดในวันนี้ (8 พ.ค.) และหลังหยุดยำว 3 วัน ในวันอังคำรที่ 12 พ.ค. ต้องเปิดท ำกำรปกติแล้ว 
 อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน ส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่เหลือจำกที่ติดเชื้อ 3 คน 
และ 14 คนใกล้ชิดที่ไปตรวจก่อนหน้ำนี้จะต้องตรวจหำเชื้อเพิ่มหรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคล หำกกังวลก็อำจไปตรวจ
เองได ้
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำนี้มีเจ้ำหน้ำที่กกต.ตรวจพบติดโควิด-19 แล้ว 3 รำย โดยรำยล่ำสุดถือเป็น
รำยที่ 4 ที่ติดเชื้อ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4092676 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4092676
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เผยแพร่: 8 พ.ค. 2563 18:29   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
จนท.กกต.ติดโควิด-19เพิ่มอีก 1 แต่ระบุจ ากัดในกลุ่มเดิม จึงยังไม่ปิดส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.วุ่นซ้ า พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย หลังตรวจรอบแรกพร้อมพนักงานที่ติดเชื้อแล้วไม่พบ 
ด้านสนง.ชี้ยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มเดิม จึงไม่สั่งปิดส านักงาน กกต. 
  วันนี้ (8 พ.ค.) มีรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนกกต.พบเจ้ำหน้ำที่กกต.ติดเชื้อโควิด19 อีก1รำย โดยส ำนักงำนได้มี
กำรรำยงำน ให้กกต. และผู้บริหำร ทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเช้ือโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน 
ซึ่งวำนนี้พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และวันนี้
ผลกำรตรวจออกมำ พบว่ำติดเชื้อโควิด-19 จำกกำรสอบถำมพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ สนง.กกต.ครั้ง
สุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เมษำยน ซึ่งเป็นวันที่พบ ว่ำมีนิติกรของส ำนักสืบสวนวินิจฉัยและคดีติดเชื้อคนแรก จำกนั้นได้
ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เม.ย.ไปตรวจหำเช้ือที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ พร้อม พนักงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัย
คดีทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเชื้อ และไม่มีอำกำรใดใด แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่
มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองเมื่อวำนและผลคือพบกำรติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษำยนไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน สนง.กกต. 
 ทั้งผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังได้รับรำยงำนดังกล่ำวทำงส ำนักงำนไม่มีแนวคิดขยำยมำตรกำรใดๆเพิ่มเติม
รวมถึงกำรปิดส ำนัก เนื่องจำกเห็นว่ำกำรติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงำนเดิม และส ำนักงำนได้สั่งปิดชั้น 4 ซึ่งเป็นที่
ท ำงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยนที่ผ่ำนมำ และให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนที่บ้ำน พร้อมทั้งฉีด
ยำฆ่ำเชื้อ โดยกำรปิดส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีตำมค ำสั่งจะครบก ำหนดในวันนี้ (8 พ.ค.) และหลังหยุดยำว 3 วัน 
ในวันอังคำรที่ 12 พฤษภำคมจะต้องเปิดท ำกำรปกติแล้ว อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน ส ำนัก
สืบสวนและวินิจฉัยคดีที่เหลือจำกที่คิดเชื้อ 3 คน และ 14 คนใกล้ชิดที่ไปตรวจก่อนหน้ำนี้จะต้องตรวจหำเชื้อเพิ่ม
หรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคล หำกกังวลก็สำมำรถไปตรวจเองได้ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000048312 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000048312
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08 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 19:15 น. 
เจ้าหน้าที่ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ ผู้บริหำรของส ำนักงำน กกต. 
ได้รับทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน  หลังจำกเมื่อวำนนี้ (7 พ.ค.)
พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และวันนี้ (8 
พ.ค.)ผลกำรตรวจออกมำพบว่ำติดเชื้อโควิด-19 
 ส ำหรับพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ สนง.กกต.ครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เมษำยน จำกนั้นได้
ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เมษำยนไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ  พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวนและ
วินิจฉัยคดีทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเชื้อและไม่มีอำกำรใดๆ แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัย
คดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองและผลคือพบกำรติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษำยนไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน สนง.กกต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65408
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 8 พ.ค. 2020 17:49:40 
 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดโควิดอีก1ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทม. 8พ.ค. -พบเจ้าหน้าที่สืบสวนฯ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย หลังตรวจรอบแรกพร้อมพนักงานที่ติด
เชื้อแล้วไม่พบ แต่ไม่มีค าสั่งปิดส านักงาน กกต. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง วันนี้ (8 พ.ค.) ว่ำ ผู้บริหำรของส ำนักงำน 
กกต. ได้รับทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน  หลังจำกเมื่อวำนนี้ (7 
พ.ค.)พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และวันนี้ (8 
พ.ค.)ผลกำรตรวจออกมำพบว่ำติดเชื้อโควิด-19  โดยพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ สนง.กกต.ครั้งสุดท้ำยเมื่อ
วันที่ 24 เมษำยน จำกนั้นได้ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เมษำยนไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ  พร้อม
พนักงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเชื้อ   และไม่มีอำกำรใดใด แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล 
เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองและผลคือพบ
กำรติดเช้ือ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยนไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน สนง.กกต. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำน กกต.ยังไม่มีแนวคิดขยำยมำตรกำรใดๆ หรือสั่งปิดส ำนักงำน กกต. 
เนื่องจำกเห็นว่ำกำรติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงำนเดิม   โดยส ำนักงำนได้สั่งปิดชั้น 4  ซึ่งเป็นที่ท ำงำนของส ำนักสืบสวน
และวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยนที่ผ่ำนมำ  และให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนที่บ้ำนพร้อมทั้งฉีดยำฆ่ำเชื้อ โดยตำมค ำสั่ง
ปิดจะครบก ำหนดในวันนี้ (8 พ.ค.)  และหลังหยุดยำว 3 วัน ในวันอังคำรที่ 12 พฤษภำคมจะต้องเปิดท ำกำรปกติแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน ส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่เหลือ จำกที่ติดเชื้อ 3 คน และ 14 คน
ใกล้ชิดที่ไปตรวจก่อนหน้ำนี้จะต้องตรวจหำเชื้อเพิ่มหรือไม่  เป็นเรื่องส่วนบุคคล หำกกังวลก็อำจไปตรวจเองได้.-ส ำนัก
ข่ำวไทย 
 
 
อ้ำงอิงhttps://www.mcot.net/viewtna/5eb53944e3f8e40af843d106 
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วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 18.37 น 
ยุ่งอีก! พบจนท.กกต.ติดโควิดเพิ่ม 1 ราย เผยตรวจหาเชื้อรอบแรกไม่เจอ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ ผู้บริหำรของ
ส ำนักงำน กกต. ได้รับทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน  หลังจำก
เมื่อวำนนี้ (7 พ.ค.)พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุม
โรค และวันนี้ (8 พ.ค.)ผลกำรตรวจออกมำพบว่ำติดเชื้อโควิด-19 
 ส ำหรับพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ สนง.กกต.ครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เมษำยน จำกนั้นได้
ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เมษำยนไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ  พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวนและ
วินิจฉัยคดีทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเชื้อและไม่มีอำกำรใดๆ แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัย
คดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองและผลคือพบกำรติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษำยนไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน สนง.กกต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/491610 
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เจออีกจ้าหน้าที่สืบสวนฯ กกต. ติดโควิด-19เพิ่มอีก 1 ราย 
ศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 20.40 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบเจ้าหน้าที่สืบสวนฯ กกต. ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย หลังตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อ แต่ยังไม่สั่งปิดส านักงาน 
 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำว่ำ ผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับ
ทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังจำกเมื่อวันที่ 7 พ.ค.พนักงำน
คนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และวันนี้ผลกำรตรวจ
ออกมำ พบว่ำติดเชื้อโควิด-19  โดยพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ ส ำนักงำน กกต.ครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 
จำกนั้นได้ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เม.ย.ไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ  พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวน
และวินิจฉัยคดีทั้งหมดก็ไม่พบกำรติดเชื้อ และไม่มีอำกำรใดใด แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและ
วินิจฉัยคดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำ วึ่งพนักงำนคนดังกล่ำวไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน ส ำนักงำน กกต. 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ ส ำนักงำน กกต.ยังไม่มีแนวคิดขยำยมำตรกำรใดๆ หรือสั่งปิดส ำนักงำน กกต. 
เนื่องจำกเห็นว่ำกำรติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงำนเดิม  โดยส ำนักงำน กกต.ได้สั่งปิดชั้น 4  ซึ่งเป็นที่ท ำงำนของส ำนัก
สืบสวนและวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่ำนมำ และให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนที่บ้ำน พร้อมทั้งฉีดยำฆ่ำเชื้อ โดยตำม
ค ำสั่งปิดจะครบก ำหนดในวันนี้ (8 พ.ค.)  และหลังหยุดยำว 3 วัน ในวันอังคำรที่ 12 พ.ค.จะต้องเปิดท ำกำรปกติแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน ส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่เหลือง จำกที่คิดเชื้อ 3 คน และ 14 คน
ใกล้ชิดที่ไปตรวจก่อนหน้ำนี้จะต้องตรวจหำเขื้อเพิ่มหรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคล  หำกกังวลก็อำจไปตรวจเองได้ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/773444 
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กกต.ระทึก! พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ตรวจรอบแรกไม่เจอ 
สยำมรัฐออนไลน์  8 พฤษภำคม 2563 20:47 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 พ.ค.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ว่ำ ผู้บริหำรของ
ส ำนักงำน กกต. ได้รับทรำบว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน  หลังจำก
เมื่อวำนนี้ (7 พ.ค.)พนักงำนคนดังกล่ำวได้ไปตรวจหำเชื้อโควิด-19 ที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุม
โรค และวันนี้ (8 พ.ค.)ผลกำรตรวจออกมำพบว่ำติดเชื้อโควิด-19 
 ส ำหรับพนักงำนคนดังกล่ำว เข้ำมำท ำงำนที่ ส ำนักงำนกกต.ครั้งสุดท้ำยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. จำกนั้นได้
ท ำงำนที่บ้ำนจนวันที่ 27 เม.ย.ไปตรวจหำเชื้อที่โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ พร้อมพนักงำนของส ำนักสืบสวนและวินิจฉัย
คดีทั้งหมด ก็ไม่พบกำรติดเชื้อและไม่มีอำกำรใดๆ แต่เนื่องจำกรู้สึกกังวล เพรำะอยู่ในส ำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่มี
คนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ ำที่สถำบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมืองและผลคือพบกำรติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.ไม่ได้
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดใน ส ำนักงำน กกต. 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/153763 
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ศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 15.04 น.. 
“สุทิน”จ่อหารือฝ่ายค้านสรรหาผู้สมัครส.ส.ล าปาง ชี้ต้องปรับวิธีหาเสียงใหม่ช่วงการระบาดของโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ำ สัปดำห์หน้ำแกนน ำ
พรรคเพื่อไทยจะตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง หลังจำกที่นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุริ
นทร์ ส.ส.ล ำปำง พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต โดยเบื้องต้นต้องหำคนที่เหมำะสม และเป็นผู้ที่มีบำรมีในพื้นที่ เพื่อให้พรรค
เพื่อไทยสำมำรถรักษำพ้ืนที่ไว้ให้ได ้ 
 ส่วนกำรคืนสู่สนำมกำรเมืองของนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล ำปำงหลำยสมัย บิดำ นำยอิทธิรัตน์ 
เพื่อรักษำพื้นที่ไว้หรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่กรรมกำรบริหำรพรรค และคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครจะต้องพิจำรณำ  
อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอำจต้องหำรือกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนถึงกำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งด้วย เพรำะถือ
เป็นมำรยำทของพรรคกำรเมือง ส่วนกำรต่อสู้ในพื้นที่ ที่พรรคแกนน ำรัฐบำลจะส่งคนลงแข่งขันด้วยนั้น ยอมรับว่ำอำจ
เป็นงำนยำก เพรำะถือเป็นกำรต่อสู้กับรัฐบำลที่มีก ำลังทรัพย์และก ำลังบุคคล ดังนั้น พรรคเพื่อไทยต้องท ำเต็มที่ แต่
ต้องรอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ประกำศรำยละเอียดอีกครั้งก่อน  
 ทั้งนี้อำจต้องปรับวิธีกำรหำเสียงใหม่ในช่วงที่สถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 ระบำด และอยู่ภำยใต้พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข และกำรควบคุมโรค  เช่น 
กำรกักตัว 14 วัน ห้ำมชุมนุม หรือรวมตัว เป็นต้น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773371 
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8 พ.ค. 2563 18:55 น. 
ไชยวัฒน์ ดักทาง "ธนาธร" สงสัย "คณะก้าวหน้า" อยู่เบื้องหลัง "พรรคก้าวไกล" 
 
 
 
 
 
 
 
"ไชยวัฒน์"อดีต ส.ส.ปชป.ดักทาง ธนาธร ชี้เป้าให้ กกต.สนใจ ตั้งข้อสงสัยคณะก้าวหน้า อยู่เบื้องหลังสนับสนุน
พรรคก้าวไกล หรือไม่ ทั้งรหัสแจก 3 พัน ท าไมต้องใช้ 2475 แถมจะเอารายชื่อคนนับล้านไปท าอะไร  
 วันที่ 8 พ.ค. นำยไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ และประธำนคณะที่
ปรึกษำ รมช.มหำดไทย (มท.2) กล่ำวถึง กรณี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำ "คณะก้ำวหน้ำ" และอดีตหัวหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ น ำเงินบริจำคกว่ำ 7 ล้ำนบำท มำแจกเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกโควิด-19 
โดยได้แจกเงินไป รวม 2,427 คน ขณะที่มีผู้ยื่นขอรับกำรช่วยเหลือจ ำนวนมำกเกินกว่ำ 1 ล้ำนชื่อ ว่ำ ในกำรแจกเงิน
ดังกล่ำวมีเงื่อนไขในกำรขอรับกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินนี้ว่ำ ต้องแจ้งเลขบัญชีธนำคำร และให้ระบุรหัส 24 ในรอบ
แรก และให้ระบุรหัส 75 ในรอบต่อมำ 
  ตนเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของนำยธนำธรดังกล่ำวท ำให้ได้รำยชื่อและที่อยู่ (จำกเลขบัญชีธนำคำร) และ
แม้นำยธนำธรจะระบุว่ำ เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องกำรเมือง เป็นเรื่องกำรช่วยเหลือสังคม แต่ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ำ รหัสที่ใช้ใน
วิธีกำรขอรับเงิน เป็นที่รู้กันว่ำเป็นปี พ.ศ. ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ซึ่งในอดีตสมัยที่เป็นหัวหน้ำพรรคอนำคต
ใหม่ก็มีกำรพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลำยครั้งว่ำ จะสืบทอดเจตนำรมณ์ของคณะรำษฎร์ ที่เปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อปี 
2475 ดังนั้นเมื่อเอำ 2 เรื่องมำผนวกกันจะพบว่ำกำรด ำเนินกำรครั้งนี้แม้นำยธนำธรจะยืนยันว่ำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
กำรเมือง แต่ตนขอยืนยันกลับไปว่ำเป็นกำรเมือง และเป็นประโยชน์ทำงกำรเมืองที่แฝงไว้ด้วยควำมไม่สุจริต 
 “กำรได้ชื่อประชำชนไปกว่ำล้ำนคนจำกกรณีนี้ อยำกให้ กกต. สนใจด้วย เพรำะอำจมีกำรน ำไปใช้ในทำง
กำรเมืองด้วยเจตนำแอบแฝง หรือไม่สุจริตหรือไม่ เนื่องจำกไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะน ำช่ือ ที่อยู่เหล่ำนี้จะน ำไปใช้ในทำง
อื่นที่มิชอบด้วยหรือไม่ เพรำะทั้ง นำยธนำธร และคณะก้ำวหน้ำ มีควำมคิดซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่หลำยครั้ง ผมมั่นใจว่ำ
นำยธนำธรอยู่เบื้องหลังให้กำรสนับสนุนพรรคก้ำวไกล แม้จะถูกศำลห้ำมไม่ให้เล่นกำรเมือง จึงอยำกให้ กกต.ให้ควำม
สนใจในกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองของพรรคก้ำวไกลนั้นชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เพรำะผมยืนยันว่ำสิ่ง
ที่เขำท ำนี้แม้ท ำในนำมของคณะก้ำวหน้ำ แต่เพื่อประโยชน์ของพรรคก้ำวไกล” นำยไชยวัฒน์ กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1839663 
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รุ่นเดอะเตือน.!! “ไชยวัฒน”์ ซัด "ธนาธร" แจกเงินช่วย ปชช. เอี่ยวการเมือง จ้ี กกต. สอบมีเจตนาแอบแฝง 
สยามรัฐออนไลน์   
8 พฤษภำคม 2563 16:52 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 พ.ค.นำยไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ และประธำนคณะที่
ปรึกษำรมว.มหำดไทย กล่ำวถึง กรณีที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ น ำเงินบริจำคกว่ำ 7 
ล้ำนบำท มำแจกประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกโควิด-19 ว่ำ ได้แจกเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปประมำณ 2,427 คน 
แต่มีผู้ยื่นขอรับกำรช่วยเหลือเกิน 1 ล้ำนชื่อ 
 ทั้งนี้ในกำรแจกเงินดังกล่ำวมีเง่ือนไขในกำรขอรับกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินนี้ว่ำต้องแจ้งเลขบัญชีธนำคำร 
และให้ระบุรหัส “24” ในรอบแรก และรอบต่อมำให้ระบุรหัส “75” ซึ่งกำรด ำเนินกำรของนำยธนำธรดังกล่ำว ท ำให้
ได้รำยชื่อ และที่อยู่ (จำกเลขบัญชีธนำคำร) และแม้นำยธนำธร จะระบุว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่เป็นเรื่องกำรเมือ ง แต่เป็น
เรื่องกำรช่วยเหลือสังคม แต่ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ำ รหัสที่ใช้ในวิธีกำรขอรับเงิน เป็นที่รู้กันว่ำเป็นปี พ.ศ. ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ซึ่งในอดีตสมัยที่เป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ก็มีกำรพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลำยครั้งว่ำ จะสืบ
ทอดเจตนำรมณ์ของคณะรำษฎร์ ที่เปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อปี 2475 ดังนั้นเมื่อเอำ 2 เรื่องมำผนวกกันจะพบว่ำ
กำรด ำเนินกำรครั้งนี้แม้นำยธนำธรจะยืนยันว่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเมือง แต่ตนขอยืนยันว่ำเป็นกำรเมือง และเป็น
ประโยชน์ทำงกำรเมืองที่แฝงไว้ด้วยควำมไม่สุจริต 
 นำยไชยวัฒน์ กล่ำวต่อว่ำ กำรที่คณะก้ำวหน้ำ โดยนำยธนำธร ได้ชื่อประชำชนไปกว่ำล้ำนคนจำกเรื่อง
ดังกล่ำวนี้ ตนอยำกให้ กกต. ให้ควำมสนใจด้วย เพรำะจะมีกำรน ำไปใช้ในทำงกำรเมืองด้วยเจตนำแอบแฝง หรือไม่
สุจริตหรือไม่ เนื่องจำกไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะน ำชื่อ ที่อยู่เหล่ำนี้จะน ำไปใช้ในทำงอื่นที่มิชอบด้วยหรือไม่ จึงอยำกฝำก
ให้ กกต. ไปหำข้อมูลเพิ่มเติม เพรำะทั้งนำยธนำธร และคณะก้ำวหน้ำมีควำมคิดซับซ้อน ซ่อนเงื่อนอยู่หลำยครั้งหลำยหน 
 “ผมมั่นใจว่ำนำยธนำธร อยู่เบื้องหลังให้กำรสนับสนุนพรรคก้ำวไกล แม้จะถูกศำลห้ำมไม่ให้เล่นกำรเมือง
ก็ตำม จึงอยำกให้ กกต. ให้ควำมสนใจในกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองของพรรคก้ำวไกลนั้นชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ เพรำะผมยืนยันว่ำสิ่งที่เขำท ำนี้แม้ท ำในนำมของคณะก้ำวหน้ำ แต่เพื่อประโยชน์ของพรรคก้ำวไกล" 
นำยไชยวัฒน์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/153693 

https://siamrath.co.th/n/153693
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8 พ.ค. 2020 13:04:48    
พลังธรรมใหม่แนะรัฐเสนอ พ.ร.ก. กู้เงิน เข้าสภา 
 
 
 
 
 
 
 
พลังธรรมใหม่แนะ รัฐเสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน เข้าสภารับการตรวจสอบจากฝ่ายค้าน แต่ย้ า ต้องอภิปรายให้อยู่ใน
ประเด็น ไม่ตีรวน 
 นพ.ระวี มำศฉมำดล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่ำวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนรวบรวม
เสียงได้กว่ำ 200 คน เพื่อไปยื่นขอเปิดประชุมวิสำมัญเพื่อร่วมหำทำงออกและแก้ปัญหำผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โควิด-19แต่เสียงไม่ครบ 244 คน คือ 1 ใน 3 ของสมำชิกรัฐสภำ ตำมมำตรำ 123 จึงไม่สำมำรถเปิดประชุมวิสำมัญ
รัฐสภำได้นั้น พรรคพลังธรรมใหม่ขอเสนอให้รัฐบำลประกำศเสนอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 ล้ำนล้ำนบำท เข้ำสู่สภำและขอให้
สภำก ำหนดวันประชุมทันทีที่จะเปิดสมัยประชุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 172 , 174 เพื่อแสดงให้
เห็นว่ำรัฐบำลพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยค้ำนและรับฟังข้อเสนอของ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและ ส.ว.ทุกคน ทุกรูปแบบ 
เพื่อให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงโปร่งใสคุ้มค่ำมีประโยชน์สูงสุดและรอบคอบที่สุดเพรำะเงิน 1 ล้ำน ๆ บำทนี้จะท ำ
ให้ประเทศมีหนี้และต้องน ำภำษีประชำชนมำช ำระคืนอีกหลำยปีกว่ำจะหมด  
 นพ.ระวี กล่ำวต่อว่ำ ขอให้สภำประกำศก ำหนดวันประชุมที่แน่นอนล่วงหน้ำ เพื่อให้ฝ่ำยค้ำนได้มีเวลำ
เตรียมตัวน ำเสนอในที่ประชุมสภำอย่ำงเต็มที่ แต่ก็ขอฝำกไปยังฝ่ำยค้ำนด้วยว่ำ ขอให้อภิปรำยให้ตรงประเด็น อย่ำเยิ่น
เย้อ เหมือนในปีที่ผ่ำนมำ กำรอภิปรำยอย่ำใช้วิธีต่อยใต้เข็มขัด เรื่องใดอยู่นอกประเด็นอย่ำน ำมำพูดเพื่อเสียดสี โจมตี
โดยไม่มีเหตุผล หรือกำรอภิปรำยแบบแผ่นเสียงตกร่องจนก่อให้เกิดกำรประท้วง ท ำให้เสียเวลำและเสียภำพพจน์ของ
รัฐสภำไทย พร้อมเรียกร้อง ส.ส.ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันปฎิบัติแบบ new normal ในกำรอภิปรำยในสภำ เพื่อสร้ำงศรัทธำ
ต่อประชำชนและต่อระบบรัฐสภำไทย 
 
อ้ำงอิง :  https://www.mcot.net/viewtna/5eb4f680e3f8e40af4445500 
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8 พ.ค. 2563 เวลำ 13:30 น. 
ก้าวไกล ชนช้าง! บี้ 2 ทุนใหญ่ ไม่เข้าร่วม พ.ร.ก.หุ้นกู้ 4 แสนล้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวไกล” บี้ ซีพี-เบียร์ช้าง ไม่ควรเข้าร่วม พ.ร.ก.หุ้นกู้ 4 แสนล้าน อัด งบเยียวยา 4 แสนล้านของรบ.จะซ้ ารอย
ไทยนิยม ยุค คสช. สร้างคะแนนนิยมแต่ไม่ได้อะไร 
 เมื่อเวลำ 11.30 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่รัฐสภำ น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ ำวไกล 
กล่ำวถึงกำรตั้งข้อสังเกตพ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ว่ำ มีควำมห่วงใยว่ำ เงินที่ตั้งมำเพียงพอหรือไม่ 
โดยเฉพำะก้อนแรก วงเงิน 1 ล้ำนล้ำนบำท ประกอบด้วย แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข และเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
วงเงิน 6 แสนล้ำนบำท และอีก 4 แสนล้ำนบำท ไว้ส ำหรับแผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้ก ำลังจะ
หมดแล้ว โดยที่ยังไม่รู้ว่ำ หำกมีกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสในระลอกที่ 2 จะใช้งบประมำณในส่วนไหนต่อ 
 อีกทั้งตนยังมีควำมเป็นห่วงในตัวพ.ร.ก.ที่ไว้ส ำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม วงเงิน 4 แสนล้ำนบำทที่จะ
ถูกใช้ผ่ำนกระทรวงมหำดไทย และกองทุนหมู่บ้ำน ซึ่งตนเกรงว่ำ จะซ้ ำรอยกับโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนในยุคคสช.ที่จ่ำย
งบประมำณลงหมู่บ้ำนแบบต ำน้ ำพริกละลำยแม่น้ ำ โดยไม่รู้ได้อะไรกลับมำ เพรำะประเมินไม่ได้ว่ำ มีผลจริงในกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ และหำกจะใช้โมเดลเดิมมำท ำในเรื่องเดิมๆ ก็อำจได้ผลลัพธ์เช่นเดิมด้วย โดยอำจเป็นเพียงแค่กำรใช้
งบประมำณโดยสร้ำงคะแนนนิยมให้กับพรรคพลังประชำรัฐ และอำจมีกำรรั่วไหลเปิดช่องทุจริตหรือไม่ด้วย เพรำะ
กระทรวงมหำดไทย ยังมีพล.อ.อนุพงษ์เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และกองทุนหมู่บ้ำนก็ยังมีนำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งล้วนเป็นบุคคลเดิมๆในยุคคสช.และมำท ำหน้ำที่ในรัฐบำลชุดนี้ ดังนั้น ตนจึง
เสนอว่ำ เงินกู้ 4 แสนล้ำนบำทนั้น ควรเก็บไว้เยียวยำดีกว่ำ หำกมีกำรแพร่ระบำดระลอกที่ 2 ส่วนงบประมำณส ำหรับ
กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น สำมำรถใช้งบประมำณในปี 2564 ได ้
 น.ส.ศิริกัญญำ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนพ.ร.ก.ส ำหรับดูแลเสถียรภำคทำงกำรเมือง วงเงิน 4 แสนล้ำนบำท โดย
ให้อ ำนำจธนำคำรแห่งประเทศ (ธปท.) เข้ำซื้อตรำสำรหนี้นั้น แม้ตนจะเห็นว่ำ เรื่องดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นที่ท ำให้ตลำด
กำรเงินไม่ผันผวน แต่ก็ยอมรับว่ำ เป็นกำรอุ้มนำยทุนแน่ๆ เพรำะตนข้อตั้งข้อสังเกตว่ำ จะเป็นกำรอุ้มแบบเลือกที่รัก
มักที่ชังหรือไม่ 
 ดังนั้น วันนี้ขอเรียกร้องถึงยัง 20 มหำเศรษฐีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ได้ส่งหนังสือเชิญชวนเพื่อเหลือประเทศในช่วงวิกฤตโควิด โดยเฉพำะ กลุ่ มเครือ
เจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี ซึ่งมีธุรกิจในเครือ อำทิ ทรูมูฟเอช ทรูคอร์ปอเรช่ัน เจริญโภคภัณฑ์อำหำร ซีพีออล รวมทั้งกลุ่ม
เครือไทยเบฟเวอเรจ ที่มี เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เป็นบริษัทในเครือ ซึ่งก ำลังมีหุ้นกู้ครบก ำหนดในปีนี้นั้น ไม่ควรขอรับกำรเข้ำ
ร่วมใช้เงินตำมพ.ร.ก.ดังกล่ำวเพรำะช่วยเหลือประชำชน 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4090409 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4090409
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209 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นสภาฯเป็นตัวกลาง ดึงส.ส.-ส.ว.ลงชื่อร่วมเปิดวิสามัญฯถกงบโควิด 
วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 - 13:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
209 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่น สภาฯเป็นตัวกลาง ดึงส.ส.-ส.ว.ลงชื่อร่วมเปิดวิสามัญฯ ถกแก้ปัญหาโควิด หวั่น รบ.ตีเช็ค
เปล่า ใช้เงินกู้เแบบไร้การตรวจสอบ 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม ที่รัฐสภำ เกียกกำย ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน น ำโดยนพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน 
พรรคเพื่อไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน หรือวิปฝ่ำยค้ำน นำยสงครำม กิจ
เลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเพื่อชำติ นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนวงศ์ น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล นำยวิโรจน์ 
ลักขณำอดิศร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ได้น ำรำยชื่อ 209 ส.ส.ฝ่ำยค้ำน เข้ำยื่นต่อนำยสรศักดิ์ เพียรเวช 
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ในฐำนะเลขำธิกำรรัฐสภำ เพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรน ำรำยชื่อ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน เพื่อเปิด
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรสมัยวิสำมัญ ในกำรหำทำงออกเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และ
มำตรกำรเยียวยำช่วยเหลือประชำชน โดย นพ.ชลน่ำน กล่ำวว่ำ ตำมมำตรำ 123 ของรัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้กำรเปิด
ประชุมสมัยวิสำมัญสำมำรถท ำได้ 2 ทำง คือ 1.กำรให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) น ำควำมขึ้นกรำบบังคมทูลฯ 2.ส.ส.และ
ส.ว. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 เข้ำชื่อกันเพื่อขอเปิดประชุมสภำวิสำมัญ ซึ่งที่ผ่ำนมำฝ่ำยค้ำนได้ไปแสดงควำมจ ำนง
ต่อรัฐบำล เพื่อขอให้รัฐบำลใช้อ ำนำจฝ่ำยบริหำรเปิดประชุมวิสำมัญ แต่คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล
หรือ วิปรัฐบำล เห็นว่ำ กำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญยังไม่มีควำมจ ำเป็น 
 “ฝ่ำยค้ำนที่มีรำยชื่ออยู่ในมือ 209 คน ยังไม่ครบ 244 คน ตำมจ ำนวน จึงต้องท ำหนังสือถึงเลขำธิกำร
รัฐสภำ เพื่อขอให้ส ำนักงำนเลขำสภำผู้แทนฯ เป็นตัวกลำง ในกำรให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล หรือส.ว.ที่เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญฯ มำลงชื่อร่วมกับฝ่ำยค้ำนได้ ส ำหรับข้อกังวลของบำงฝ่ำยที่ว่ำ หำกมีกำร
เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญฯ จะท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อีกครั้ง เพรำะส.ส.บำงส่วนมำจำกพื้นที่เสี่ยง
นั้น ส่วนตัวคิดว่ำในภำพรวมสภำมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติให้ได้มำตรฐำนกำรควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุข 
อีกทั้งสภำฯได้มีกำรจัดที่นั่งให้ ส.ส.ตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมแล้ว รวมทั้งจะมีกำรตรวจคัดกรองอย่ำง
เข้มงวดจึงคิดว่ำ จำกกำรด ำเนินกำรของสภำท ำให้สำมำรถมั่นใจได้ในระดับหน่ึง” นพ.ชลน่ำน กล่ำว 
 ด้ำน นำยพิจำรณ์ กล่ำวว่ำ ส ำหรับควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญฯ เป็นกำรเร่งด่วน 
เพรำะ 1.รัฐบำลได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นจ ำนวนเงินสูงสุดมำกเป็นประวัติกำรณ์ ประกอบกับกำรพิจำรณำใช้เงินกู้นั้นมี
แต่เพียงคณะกรรมกำรกลั่นกรองเท่ำนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่รัฐสภำต้องเข้ำไปร่วมตรวจสอบเป็นกำรเร่งด่วน 
เช่นเดียวกับกำรตรำ พ.ร.ก.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่อำจจะมีกำรก ำหนดให้รัฐบำลใช้ดุลพินิจได้ตำมอ ำเภอใจ ซึ่งอำจท ำให้
กำรใช้เงินกลำยเป็นเบี้ยหัวแตก รวมไปถึงกำรตรำ พ.ร.ก.ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ซึ่งมีควำมกังวลว่ำ ธนำคำรแห่งประเทศ 
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ไทย อำจจะมีกำรเลือกปฏิบัติจนท ำให้ไม่ได้มีกำรช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบอย่ำงแท้จริ ง นอกจำกนี้ยังมี
กรณีของพ.ร.ก.โอนงบประมำณ ที่ตำมปฏิทินของส ำนักงบประมำณ ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวทั้ง 
3 วำระภำยในวันเดียว ในเมื่อรัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนแล้ว ท ำไมถึงไม่เปิดประชุมสมัยวิสำมัญฯ เพื่อให้
รัฐสภำช่วยกันให้ควำมเห็นและตรวจสอบอย่ำงเร่งด่วน 
 “แม้จะเปิดเร็วขึ้นเพียงวันเดียวก็เปนประโยชน์ เพรำะวันนี้ประชำชนรอไม่ได้ ยิ่งเปิดประชุมเร็วเท่ำไหร่
ยิ่งเป็นเรื่องดี เพรำะควรใช้เวลำในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นถึงแนวทำงในกำรใช้งบประมำณเพื่อป้องกันกำรตีเช็ก
เปล่ำให้รับบำลใช้เงินโดนยตำมอ ำเภอใจ หำกช้ำออกไปท ำให้เหลือเวลำไม่มำก และยังเป็นกำรสะท้อนว่ำ รับบำลก ำลัง
กลัวกำรถูกวิจำรณ์ กลัวกำรถูกตรวจสอบ” นำยพิจำรณ์ กล่ำว 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2175947 
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08 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:15 น. 
209 สส.ฝ่ายค้านพึ่งสภาเป็นตัวกลางดึง ส.ส.-ส.ว. ร่วมลงชื่อเปิดวิสามัญฯ  
ถกแก้ปัญหาโควิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 พ.ค.63 - เมื่อวัน 8 พ.ค. เวลำ 11.00 น. ที่รัฐสภำ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพื่อไทย ใน
ฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ได้ยื่นหนังสือต่อนำยสรศักดิ์ เพียรเวช เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ในฐำนะเลขำธิกำรรัฐสภำ เพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรน ำรำยชื่อ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนจ ำนวน 209 คน เพื่อเปิด
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรสมัยวิสำมัญในกำรหำทำงออกเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19  และ
มำตรกำรเยียวยำช่วยเหลือประชำชน 
 นพ.ชลน่ำน กล่ำวว่ำ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 123 ก ำหนดให้กำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญสำมำรถท ำได้ 2 
ทำง คือ 1. กำรให้ ครม. น ำควำมขึ้นกรำบบังคมทูลหรือ 2. ส.ส. และส.ว. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 เข้ำช่ือกันเพ่ือขอ
เปิดประชุมสภำวิสำมัญ ซึ่งที่ผ่ำนมำฝ่ำยค้ำนได้ไปแสดงควำมจ ำนงต่อรัฐบำล เพื่อขอให้รัฐบำลใช้อ ำนำจฝ่ำยบริหำร
เปิดประชุมวิสำมัญแต่คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล มีควำมเห็นว่ำกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญยังไม่มี
ควำมจ ำเป็น ดังนั้นฝ่ำยค้ำนที่มีรำยชื่ออยู่ในมือ 209 คน จึงต้องท ำหนังสือถึงเลขำธิกำรรัฐสภำ เพื่อขอให้ส ำนักงำน
เลขำสภำผู้แทนฯ เป็นตัวกลำง ในกำรให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล หรือส.ว. ที่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดประชุม
สมัยวิสำมัญฯ มำลงชื่อร่วมกับฝ่ำยค้ำน 
 นพ.ชลน่ำน กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับข้อกังวลของบำงฝ่ำยที่ว่ำหำกมีกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญฯ จะท ำ
ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อีกครั้ง เพรำะส.ส.บำงส่วนมำจำกพื้นที่เสี่ยงนั้น ส่วนตัวคิดว่ำในภำพรวมสภำมี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติให้ได้มำตรฐำนกำรควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุข อีกทั้งสภำก็ได้มีกำรจัดที่นั่งให้ ส.ส.
ตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมแล้ว รวมทั้งจะมีกำรตรวจคัดกรองอย่ำงเข้มงวดจึงคิดว่ำ จำกกำรด ำเนินกำรของ
สภำท ำให้สำมำรถมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง 
 นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ ส ำหรับควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำร
เปิดประชุมสมัยวิสำมัญฯ เป็นกำรเร่งด่วน เพรำะ 1. รัฐบำลได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นจ ำนวนเงินสูงสุดมำกเป็น
ประวัติกำรณ์ ประกอบกับกำรพิจำรณำใช้เงินกู้น้ันมีแต่เพียงคณะกรรมกำรกลั่นกรองเท่ำนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่รัฐสภำ
ต้องเข้ำไปร่วมตรวจสอบเป็นกำรเร่งด่วน เช่นเดียวกับกำรตรำ พ.ร.ก.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่อำจจะมีกำรก ำหนดให้รัฐบำล 
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ใช้ดุลพินิจได้ตำมอ ำเภอใจ ซึ่งอำจท ำให้กำรใช้เงินกลำยเป็นเบี้ยหัวแตก รวมไปถึงกำรตรำ พ.ร.ก.ช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
ซึ่งมีควำมกังวลว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทย อำจจะมีกำรเลือกปฏิบัติจนท ำให้ ไม่ได้มีกำรช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงแท้จริง 
 "นอกจำกนี้ยังมีกรณีของพ.ร.ก.โอนงบประมำณ ที่ตำมปฏิทินของส ำนักงบประมำณ ก ำหนดให้มีกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวทั้ง 3 วำระภำยในวันเดียว ในเมื่อรัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนแล้ว ท ำไมถึงไม่
เปิดประชุมสมัยวิสำมัญฯ เพื่อให้รัฐสภำช่วยกันให้ควำมเห็นและตรวจสอบ ซึ่งตนคิดว่ำรัฐบำลก ำลังกลัวกำรถูก
ตรวจสอบมำกกว่ำ"นำยพิจำรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65379 
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8 พ.ค. 2563 17:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 22 พ.ค. 
 วันที่ 8 พ.ค. 2563 รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ พระรำชกฤษฎีกำ เรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกำลปัจจุบัน โดยมีเนื้อหำระบุดังนี้ 
 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรม
รำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สำมัญของรัฐสภำ สองสมัยๆ หนึ่งให้มีก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้
สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง และเนื่องจำกได้มี พระรำชกฤษฎีกำ
เรียกประชุมรัฐสภำ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือ
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 สมควรที่จะให้มีกำรเรียก
ประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่งส ำหรับปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ตำม
ควำมในมำตรำ 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 121 มำตรำ 122 และมำตรำ 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง 
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตร ี
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1839614 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/033/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/033/T_0001.PDF
https://www.thairath.co.th/news/politic/1839614
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ศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563 เวลำ 17.30 น. 
โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ22พ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสามัญประจ าปีครั้งที่ 1 ปี 63 ตั้งแต ่22 พ.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่พระรำชกฤษฎีกำ เรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุม
สำมัญ ประจำปีครั้งที่ 1พ.ศ. 2563 โดยพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ   
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้
บัญญัติให้ในปี 1 ให้มีสมัยประชุมสำมัญของรัฐสภำ 2 สมัย ๆ หนึ่งให้มีก ำหนดเวลำ120 วัน โดยให้ถือวันท่ีมีกำรเรียก
ประชุมรัฐสภำเพื่อให้สมำชิก ได้มำประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเร่ีมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีคร้ีงท่ี 1  
  และเนื่องจำกได้มี พระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำ
เพื่อให้สมำชิก ได้มำประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีคร้ีงที่ 1 ต้ีงแต่วันท่ี 22 พ.ค.
พ.ศ. 2562 สมควรท่ีจะให้มีกำรเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 1 ส ำหรับปี พ.ศ. 2563 ต้ีงแต่
วันที่  22 พ.ค.พ.ศ.2563  จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีคร้ีงท่ีหนึ่ง ตั้งแต่วันที ่11 พ.ค. พ.ศ. 2563. 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/773415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/773415
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วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
'แรมโบ้'สวนกลับ'จตุพร-อนุสรณ์' แจงเหตุผลคง'พรก.ฉุกเฉิน' ลั่น!ไม่เกี่ยวกลัวม็อบ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณี 
นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำน นปช.และ นำยอนุสรณ์ เอี่ยมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมำเรียกร้องให้รัฐบำล
ยกเลิกกำรใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่ำ แม้ขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อรำยใหม่อยู่
ที่หลักต่ ำสิบติดต่อกันมำหลำยวัน แต่ยังต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อขึ้นอีก เพรำะ
หำกมีกำรระบำดใหม่ก็จะยำกต่อกำรแก้ไขปัญหำ ดังนั้น กำร์ดตกไม่ได้เด็ดขำด ถ้ำผิดพลำดเชื้อแพร่ขึ้นมำใหม่เท่ำกับที่
รัฐบำลทุ่มเทท ำมำทั้งหมดกลำยเป็นควำมวินำศพังทลำยทันที 
 ทั้งนี้ กำรที่นำยกรัฐมนตรียังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ไม่เกี่ยวกับกำรที่กลัวกำรเมือง หรือกลัวกำร
เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองใดๆ ตำมที่นำยจตุพรกล่ำว เพรำะนำยกฯ ไม่มีเวลำไปคิดเรื่องกำรเมือง หรือเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุม
ใดๆ ทั้งสิ้น เวลำน้ีเป็นเวลำแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ประชำชนทุกคนปลอดภัยคือหัวใจของนำยกฯ และรัฐบำล 
 "นำยกฯ และรัฐบำล คิดแต่เรื่องของกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในขณะนี้ ทั้งกำรหำ
มำตรกำรป้องกันกำรระบำดของโรค กำรหำมำตรกำรต่ำงๆ มำช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ นำยกฯ ยัง
ได้ผ่อนปรนมำตรกำรระยะที่ 1 ไปแล้ว หลังเห็นว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้น และก ำลังพิจำรณำจะผ่อนปรนมำตรกำรระยะที่ 2 
ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ซึ่งถือว่ำเริ่มมีกำรผ่อนคลำยให้กับประชำชนและผู้ประกอบกำรแล้ว นอกจำกนี้ ยังมีระยะที่ 3 ซึ่ง
หำกอนำคต ศบค.ประเมินแล้วว่ำไม่พบผู้ติดเชื้อ และมั่นใจว่ำเชื้อจะไม่กลับมำระบำดอีก เชื่อว่ำนำยกฯ จะยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่หำกจะให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทันทีเลยนั้น ก็ไม่สำมำรถที่จะยืนยันได้ว่ำเชื้อโควิด -19 จะกลับมำ
ระบำดอีกครั้งหรือไม่" 
 นำยสุภรณ์ กล่ำวว่ำ หำกมีกำรระบำดขึ้นอีก ถำมว่ำฝ่ำยค้ำน หรือกลุ่ม นปช.จะรับผิดชอบหรือไม่ ดังนั้น 
ควรกันไว้ดีกว่ำแก้ และฝ่ำยค้ำน หรือกลุ่ม นปช.ควรเอำเวลำมำช่วยเหลือประชำชนในขณะนี้ ดีกว่ำที่จะมำ
วิพำกย์วิจำรณ์รัฐบำลกัน เพรำะที่ผ่ำนมำรัฐบำล และนำยกฯ เดินมำถูกทำงแล้ว ขอให้สถำนกำรณ์มีควำมเขื่อมั่นและ
มีควำมชัวร์ให้ประชำชนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถูกยกเลิกแน่นอน 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.naewna.com/politic/491592 
 
 

https://www.naewna.com/politic/491592
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วันที่ 8 พฤษภำคม 2563 - 17:49 น. 
ส.ส.ก้าวไกล ไล่ธนกร ไปดูงานกับส.ส.พปชร. ซัดนั่งโต๊ะแถลงข่าว ไม่รู้คนเดือนร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
"โฆษกก้าวไกล" ดึงสติ "ธนกร" อย่าผยองเกินหน้าที่ แนะ ลงพื้นที่ให้รู้ว่าประชาชน เดือดร้อนแค่ไหน 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีที่นำยธนกร บุญ
วังคงชนะ เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง กล่ำวถึงกรณีที่นำยสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล 
ออกมำเรียกร้องให้เปิดรับร้องทุกข์ที่ต่ำงจังหวัดด้วยนั้น นำยสุเทพไปอยู่ไหนมำจึงไม่ทรำบว่ำในต่ำงจังหวัดนั้นเรำเปิด
ให้ประชำชนไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ด ำรงธรรมทั่วประเทศ โดยมีคลังจังหวัดประสำนงำน ทั้งนี้ตนไม่เข้ำใจจริงๆ ว่ำ ท ำไม
นักกำรเมืองบำงคนออกมำด่ำรัฐบำลได้ทุกวัน 
 โดยนำยณัฐชำ กล่ำวว่ำ ตนในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ประชำชนเลือกมำอยำกบอกกับนำยธน
กร เจ้ำหน้ำที่กำรฝ่ำยกำรเมืองของพรรคพลังประชำรัฐที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประชำชนว่ำ ส.ส.ที่ลงพื้นที่ทุกคนได้รับกำร
ร้องเรียนควำมทุกข์ร้อนไม่เว้นแต่ละวัน นั่นหมำยควำมว่ำ ประชำชนเข้ำไม่ถึงศูนย์ด ำรงค์ธรรมที่นำยธนกรพูด ใน
สถำนกำรณ์เช่นนี้รัฐบำลควรเดินไปแก้ปัญหำให้ประชำชนไม่ใช่ตั้งศูนย์แล้วให้ประชำชนเดินมำร้องทุกข์ ในช่วงเวลำนี้
ไม่ต้องร้องทุกข์แล้ว ทุกคนทุกข์แล้วร้องทั้งนั้น ระบบรำชกำรรวมศูนย์เป็นอุปสรรคในกำรแก้ควำมทุกข์ร้อน ตน
แนะน ำนำยธนกร ลงไปสัมผัสหัวใจประชำชนเสียบ้ำงอย่ำมัวนั่งโต๊ะแล้วแก้ตัวให้รัฐบำลไปวันๆ ปัญหำควำมทุกข์ ร้อน
ประชำชนวันนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ต่อเนื่องมำ 3 เดือนแล้ว เงินเยียวยำเฟสแรกก็ยังไม่ทั่วถึง เฟสสองก็ไม่รู้เมื่อไหร่
ด ำเนินกำรเสร็จ 
 "ผมว่ำคุณธนกรท ำหน้ำที่ประสำนให้กระทรวงกำรคลังเร่งมือในส่วนนี้ดีกว่ำมำติคนอื่น เพื่อปกป้อง
ประชำชน อีกส่วนนึงผมเชื่อเหลือเกินว่ำ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ก็รับรู้ควำมทุกข์ร้อนของประชำชนไม่ต่ำงจำกส.ส.
พรรคอื่นๆ และน่ำเสียดำยที่ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐที่ท ำงำนลงพื้นที่หนักทุกวัน และเป็นตัวแทนที่ประชำชนเลือกมำ
แท้ๆ รวมถึงพวกเขำคือกลไกที่ท ำให้พรรคพลังประชำรัฐเป็นพรรคอันดับ 1 กลับมีบทบำทน้อยกว่ำคุณธนกรที่ไม่ได้
เป็นหนึ่งในจ ำนวนที่ท ำให้พรรคด ำรงอยู่ด้วยซ้ ำ ผมแนะน ำลองศึกษำดูงำนกับส.ส.ในพรรคดูว่ำสภำพควำมเป็นจริง
ประชำชนในขณะนี้เดือดร้อนแค่ไหน โดยเฉพำะพวกเรำพรรคก้ำวไกล และส.ส.คนอื่นท ำงำนอย่ำงหนักในช่วงเวลำนี้" 
นำยณัฐชำ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2176596 
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วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 20.13 น. 
'จตุพร'เสียใจ! สูญเสีย 3 นักต่อสู้ผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยืนหยัดต่อต้านเผด็จการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร
แห่งชำติ (นปช.) กล่ำวผ่ำนรำยกำร PEACE TALK โดยแสดงควำมเสียใจต่อกำรเสียชีวิตของนักต่อสู้ผู้มีอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตยทั้ง 3 คน คือ รศ.อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร นักวิชำกำร ผู้ซึ่งไม่ยอมรับกำรคอรัปชั่น ส่วน ดำรณี ชำญเชิง
ศิลปกุล หรือ ดำ ตอร์ปิโด เสียชีวิตในวัย 62 ปี ด้วยโรคมะเร็ง และ นำยอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทริ์ ส.ส.ล ำปำง พรรคเพื่อ
ไทย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คนนั้น ล้วนมีอุดมกำรณ์ 
 ประชำธิปไตย ยืนหยัดต่อต้ำนเผด็จกำร ยึดมั่นหลักกำรเพื่อประชำชน เมื่อต้องจบชีวิตลงเมื่อวำนนี้ (7 
พ.ค.) ดังนั้น คนเหลืออยู่จึงต้องรับสืบสำนภำรกิจต่อสู้กันต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/491642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/491642
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วรงค์ เขียน จม.ถึง หมอทวีศิลป์ ถาม อาการชายไทยอายุ 40 ปล่อยกู้พรรคถูกยุบ ป่วยจริงหรือเป็นสันดาน? 
มติชนออนไลน ์
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรงค์ เขียนจม.ถึง นพ.ทวีศิลป์ ร่ายยาวประวัติคนไข้ ถาม อาการชายไทยวัย 40 กว่าๆ คนปล่อยกู้พรรคถูกยุบ 
ป่วยจริงหรือเป็นสันดาน? 
 วันนี้ (8 พฤษภำคม) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก สมำชิกพรรครวมพลังประชำชำติไทย ได้
เขียนจดหมำยผ่ำนเฟสบุ๊กถึง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ในฐำนะที่เป็นจิตแพทย์ช่วยวินิจฉัยอำกำรคนไข้มีชำยไทยคู่ คนหนึ่งอำยุประมำณ 
40 ปีเศษ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
“จดหมำยจำกหมอวรงค์ถึงหมอทวศีิลป์ 
ถึงน้องทวีศิลป ์
 พี่ต้องขอโทษน้องด้วย ที่ต้องเขียนจดหมำยถึงน้องครั้งนี้ เพรำะทรำบว่ำน้องก ำลังยุ่งกับงำนของลุง แต่พี่
ก็รู้สึกอึดอัดต่อพฤติกรรมของนักกำรเมืองบำงคน พี่คิดว่ำควำมเป็นจิตแพทย์ของน้อง น่ำจะช่วยใช้หลักวิเครำะห์ทำง
จิตเวช หรือจิตวิทยำได ้
 เรื่องมีอยู่ว่ำ มีชำยไทยคู่ คนหนึ่งอำยุประมำณ 40 ปีเศษ พี่ได้สังเกตพฤติกรรมของเขำมำนำน ดูแปลกๆ 
แรกๆพี่รู้สึกว่ำเขำเวอร์ๆ คิดว่ำตัวเองเก่งกว่ำคนอื่นทุกเรื่อง มองโลกในแง่ร้ำยมำกๆ มีตรรกกะป่วยๆ 
 เดิมพี่ไม่ค่อยสนใจเท่ำไร แต่นำนๆไปเขำก็ยังเหมือนเดิม ดูยิ่งนำน กลำยเป็นว่ำโกหกหลอกลวงซ้ ำซำก 
ซึ่งดูแล้วคนปกติไม่ท ำกัน พี่จะเล่ำประวัติของเขำให้น้องช่วยวิเครำะห์ 
 ตอนเขำเปิดตัวเล่นกำรเมืองใหม่ๆ ก็ดูน่ำสนใจ สิ่งที่ฮือฮำมำกเลย เขำเปิดโครงกำรไฮเปอร์ลูป ว่ำจะ
ศึกษำ เอำมำใช้เดินทำงในประเทศ ทั้งๆที่โครงกำรน้ียังเป็นแค่งำนวิจัยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ใช้จริง 
 ช่วงนั้นพี่ก็คิดเพียงว่ำคงต้องกำรโชว์ว่ำตนเองเหนือกว่ำรัฐบำล เพรำะรัฐบำลก ำลังเริ่มโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง เขำจึงโชว์ว่ำเขำเหนือกว่ำ แต่พี่แปลกใจท ำไมเขำกล้ำเสนอแบบเหมือนเป็นโครงกำรจริงๆแต่มันไม่จริง 
สุดท้ำยก็ได้เอกสำรไร้สำระมำ 1 เล่ม พี่ก็ไม่ได้ถือสำอะไร คิดว่ำพวกขี้โม้ธรรมดำ 
 พี่มำเจอเรื่องถัดมำ ก็คือเรื่องบลำยทรัสต์ เขำต้องกำรโชว์ว่ำเขำเหนือกว่ำนักกำรเมืองคนอื่นอีกแล้ว ว่ำ
ตนเองโปร่งใสที่สุด เขำเคยจัดแถลงข่ำวเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 ว่ำได้ท ำบันทึกตกลงร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนภัทร จ ำกัด เพื่อน ำหุ้นในบริษัทมหำชน ที่ดิน อสังหำริมทรัพย์ โอนให้บริษัทดังกล่ำวเป็นผู้จัดกำรทรัพย์สิน ขอ
เหลือไว้แต่บ้ำนที่อยู่อำศัย รถ และต่ำงหูของภรรยำเท่ำนั้น และจะเจอทรัพย์สินของเขำอีกที ก็ต่อเมื่อเลิกท ำงำน
กำรเมืองแล้ว ตอนนั้นพ่ีดูเขำเท่ห์มำก 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

36 

 

 
 
 สุดท้ำยเรื่องก็มำแดงตอนเขำยื่นบีญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. กลับไม่มีเรื่องบลำยทรัสต์ เท่ำกับว่ำเขำก ำลัง
หลอกประชำชน แบบหน้ำตำเฉยอีกแล้วเหรอ เพียงเพื่อต้องกำรโชว์ว่ำ ตนเองเหนือกว่ำคนอื่น 
 สิ่งที่พี่ยิ่งตกใจคือ ตอนที่เขำไปให้ปำกค ำต่อศำลรัฐธรรมนูญคดีหุ้นวีลักษ์มีเดีย เขำยังกล้ำต่อรองต่อศำล
ท ำนองว่ำถ้ำหลุดคดี จะด ำเนินเรื่องบลำยทรัสต์ โดยเฉพำะกำรที่เขำกล้ำต ำหนินักโทษหนีคดีคนหนึ่ง เพื่อเอำตัวรอดว่ำ 
 “ผมตั้งใจอย่ำงจริงจังที่จะท ำงำนกำรเมืองโดยไม่อยำกให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่ำงที่นำยทักษิณ 
ชินวัตร โดนมำก่อน ต้องกำรให้บ้ำนเมืองเป็นประชำธิปไตย” 
 “ผมไม่ต้องกำรเข้ำมำเพื่อมีผลประโยชน์หรือบริวำรห้อมล้อมเหมือนนำยทักษิณ เพรำะผมอยำก
เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ ซึ่งถ้ำยังอยู่แบบนี้ก็จะเดินต่อไปไม่ได้” 
 ทั้งๆที่ก่อนหน้ำนั้นเขำเคยบอกกับสังคมว่ำ จะคืนควำมเป็นธรรมให้นำยทักษิณ มันยิ่งสะท้อนควำมคิด
ของเขำว่ำ เขำเหนือกว่ำนำยทักษิณ ด้วยกำรเหยียบเพื่อต่อรองแต่หลักกำรของเขำกลิ้งไปกลิ้งมำ ที่ส ำคัญพี่ดูเขำให้
กำรแบบหงุดหงิด เก็บอำกำรไม่อยู่ 
 น้องเชื่อไหมว่ำพี่ชักจะเริ่มสงสัยในสุขภำพจิตของเขำละว่ำ ท ำไมคนจึงกล้ำโกหกและต่อรองศำลแบบ
หน้ำตำเฉย ไม่รู้สึกละอำยเลย 
 ต่อมำพี่ก็มำเจอคดีกำรปล่อยเงินกู้ให้พรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ง ที่พี่แปลกใจ เขำพูดเรื่องกำรให้พรรคกู้แต่
ละครั้งตัวเลขไม่ตรงกันเลยคือ 
 วันที่ 5 เมษำยน 2562 เขำพูดระหว่ำงกำรแถลงข่ำวหลังกำรเลือกตั้ง ในงำนอนำคตใหม่ไฟแรงเฟร่อ! ว่ำ
พรรคกู้เงินตนเอง 90 ล้ำนบำท 
 -วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เขำไปพูดที่สโมสรผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ ให้พรรคกู้เงิน 110 ล้ำนบำท 
 -ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม 2562 เขำให้ปำกค ำกับคณะกรรมมกำรสอบสวนและไต่สวนของ
กกต.ว่ำให้พรรคกู้ 161.2 ล้ำนบำท 
 -วันที่ 25 สิงหำคม 2562 เขำยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. ให้พรรคกู้เงิน 191.2 ล้ำนบำท 
 ถึงตรงนี้แล้ว น้องเริ่มเห็นภำพแล้วใช่ไหมว่ำ คนอะไรที่ชอบโกหกซ้ ำซำกแบบหน้ำตำเฉย เหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น พี่เริ่มคิดว่ำคนปกติท ำไม่ได้นะ แค่นี้ยังไม่จบยังมีต่อ 
 ในช่วงโควิด-19 ขณะที่สังคมไทยก ำลังต่ืนตัวที่ให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำล ประเทศไทยได้รับค ำช่ืนชมจำก
นำนำชำติ เขำออกมำเหมือนมนุษย์วิเศษเลย ว่ำเป็นผู้ออกแบบห้องตรวจ negative pressure หรือห้องตรวจควำม
ดันลบ เพื่อป้องกันเช้ือโควิด-19 
 เขำต้องกำรโชว์ว่ำตัวเองเก่งและฉลำดกว่ำคนอื่น จึงคิดออกแบบห้องที่ว่ำ ซึ่งถ้ำเขำต้องกำรบริจำคจริงๆ 
ก็สำมำรถบริจำคเงินซื้อ เพื่อมอบให้โรงพยำบำลได้ แต่เขำต้องเหนือกว่ำคนอื่น คือเป็นผู้ออกแบบ แต่สุดท้ำยถูกแฉ
โดยโซเชียลว่ำไปลอกแบบคนอื่นมำ ที่ส ำคัญจนป่ำนนี้แล้ว ยังไม่มีภำพข่ำวว่ำเขำได้ท ำไปเพื่อบริจำคจริงๆ จนตอนนี้โค
วิดเกือบจะหมดแล้ว 
 ที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นกำรเยียวยำ5,000 บำทของทำงรัฐบำล ที่อำจมีปัญหำอุปสรรคบ้ำง แต่เขำมำ
เหนือกว่ำมำกด้วยข้อควำม 
“ผู้ที่เดือดร้อนรับได้เลยทันทีอย่ำงถ้วนหน้ำ 3,000 บำทไม่ต้องพิสูจน์ควำมจน” 
 พี่เห็นแล้ว กำรให้แบบถ้วนหน้ำ เท่ำกับกำรให้ทุกคน มันเป็นไปไม่ได้ หรือเขำต้องกำรโชว์ว่ำเขำ
เหนือกว่ำอีกแล้ว ทั้งๆที่มันไม่จริง สุดท้ำยคนขอเป็นล้ำน แต่ให้แค่หลักพัน แล้วเขำก็ถูกสังคมต่อว่ำ สมุนเคยว่ำรัฐบำล
ขอทำน แต่นี่มำขอทำนเสียเอง 
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 ที่ส ำคัญโกหกหลอกลวงซ้ ำแล้วซ้ ำอีก และเขำก็ออกมำขอโทษประชำชน แต่ที่แปลกคือตรรกกะที่อ้ำงว่ำ
เพรำะไม่ได้เป็นรัฐบำล และกลำยเป็นให้เอำมำเป็นควำมแค้น 
 ที่พี่รวบรวมข้อมูลขั้นต้นมำให้น้อง เพรำะพี่ไม่เคยเจอใครที่โกหกประชำชนแบบซ้ ำซำก คิดว่ำตนเอง
เหนือกว่ำคนอื่น ที่ส ำคัญดูสีหน้ำแววตำของเขำ แบบไม่รู้สึกสะทกสะท้ำน เหมือนหลงผิด พี่คิดว่ำโดยสำมัญส ำนึก คน
ที่โกหกซ้ ำซำกต้องมีสีหน้ำละอำยบ้ำง แต่นี่กลับไม่มีเลย 
 สมัยที่พี่เป็นนักศึกษำแพทย์ พี่จ ำอำกำรอย่ำงหนึ่งได้คือ delusion อำกำรหลงผิด คือมีควำมคิด ควำม
เชื่อที่ผิดๆ ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง ฝังแน่น ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุด้วยผล พี่เลยไม่แน่ใจว่ำ 
พฤติกรรมที่พี่เล่ำให้น้องทรำบนี้เป็นอำกำรหลงผิดหรือไม่ หรือเป็นแค่ สันดำน 
 พี่เห็นน้องเป็นจิตแพทย์ เลยเขียนเป็นจดหมำยมำหำรือ แต่น้องไม่ต้องตอบพี่ก็ได้ พี่เข้ำใจดีว่ำมันเกี่ยว
ของกับจรรยำบรรณของจิตแพทย์ แต่พี่อยำกให้น้องได้ทรำบเป็นข้อมูล เพรำะพี่ทรำบข่ำวว่ำ น้องก ำลังโดนสมุนเขำ
ถล่มอยู่เช่นกัน น้องจะได้เข้ำใจบริบททั้งหมดว่ำ ลูกพี่เป็นแบบนี้ แล้วสมุนจะเป็นแบบไหน ถือว่ำพี่บ่นและให้ข้อมูล
น้องไว้ละกัน 
 วันหลังพี่จะเขียนไปอีกนะ เพรำะยังมีพรรคพวกเขำ แต่ละคนอำกำรไม่น่ำจะต่ำงกันมำก โดยเฉพำะ
เกลอของเขำนั้นไม่แพ้กันเลย แล้วพี่จะเขียนมำเป็นข้อมูลให้น้องเอำไปวิเครำะห์ จะได้เข้ำใจสถำนกำรณ์ 
ท้ำยนี้พี่ขอส่งก ำลังใจให้น้องนะ ทรำบว่ำประชำชนร่วมเชียร์น้องอยู่ และฝำกควำมเคำรพถึงอำจำรย์ทุกท่ำนด้วย 
 
พี่วรงค์” 
 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_303214 
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ปีศาจธนาธร ที่ก าลังหลอกหลอนสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรไม่หยุดนิ่งของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะก้าวหน้า” สะท้อนว่ำ แม้รู้ว่ำเขำและพวกจะถูกตัด
สิทธิ์กำรเมือง 10 ปี แต่ส ำหรับพวกเขำแล้วยังไม่สำยเกินไป พวกเขำยังมีเวทีและเวลำที่ค่อยๆ เขย่ำโครงสร้ำงของ
สังคมและกำรเมืองอยู่นอกสภำ  
 เหมือนกับที่ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” หยิบยืมค ำพูดของ “สาย สีมา” ในนิยำย “ปีศาจ” ของ “เสนีย์ 
เสาวพงศ์” ในวันที่ถูกศำลตัดสินยุบพรรคว่ำ 
 “นี่ไม่ใช่จุดจบ แต่นี่คือจุดเริ่มต้น เพราะพวกเราเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้นมา เพื่อหลอกหลอน
คนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ท าให้เกิดละเมอ หวาดกลัว และไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้ 
เ ท่ า กั บ ไม่ มี อ ะ ไ รหยุ ด ยั้ ง ค ว ามรุ ดหน้ า ขอ งกาล เ วลาที่ จ ะ ส ร้ า งปี ศ าจ เหล่ า นี้ ใ ห้ ม ากขึ้ นทุ กที ” 
  ธนำธร เป็นตัวแทนของครอบครัวที่อพยพมำจำกเมืองจีนและบรรพบุรุษใช้ควำมวิริยะอดทนก่อร่ำงสร้ำง
ตัวจนเป็นเศรษฐีระดับน ำของประเทศ ส่วนปิยบุตร พรรณิกำร์ วำณิช เป็นตัวแทนของชนชั้นล่ำงที่สร้ำงครอบครัวที่ใช้
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรไต่เต้ำทำงชนชั้น วันนี้ถ้ำตักน้ ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงำ พวกเขำก็เป็นชนชั้นน ำของสังคม
แห่งควำมเหลื่อมล้ ำนั่นเอง 
 จริงๆ แล้วสังคมไทยไม่ได้มีกำรกีดกั้นทำงชนชั้นมำนำนแล้ว ลูกคนจีนที่ก่อตัวมำด้วยหยำดเหงื่อ
อย่ำง “นายบรรหาร ศิลปะอาชา” สำมำรถไต่เต้ำมำเป็นนำยกรัฐมนตรีได้ หรือลูกแม่ค้ำอย่ำง “นายชวน หลีก
ภัย” ก็ไต่เต้ำขึ้นมำเป็นนำยกรัฐมนตรีได้เหมือนกัน ลูกคนจีนหลำยคนกลำยเป็นผู้บริหำรระดับสูงของระบบรำชกำร 
ในวงกำรชั้นสูงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ของผู้มำกรำกดีแต่ก่อนเก่ำเท่ำนั้น แต่อำตี๋อำหมวยที่มีก ำพืดมำจำกเมืองจีนก็
กลำยเป็นชนช้ันสูงจ ำนวนมำก 
 ชนชั้นศักดินำของสังคมไทยจึงถูกหลอมรวมกลืนหำยไปแล้วด้วยค่ำน้ ำเงิน เพรำะในระนำบเดียวกันของ
ประชำชนในชำตินั้นชนชั้นจึงถูกทลำยลงมำเนิ่นนำนแล้ว กลำยเป็นสังคมใครมือยำวสำวได้สำวเอำไม่แบ่งชนชั้นอีก
ต่อไป ลูกผู้ดีนำมสกุลดังกลำยเป็นคนตกยำก เป็นกรรมกรหำเช้ำกินค่ ำก็มำกหลำย เรียกว่ำปีศำจแห่งกำลเวลำในยุค
สมัยของเสนีย์ เสำวพงศ์นั้นเปลี่ยนข้ำงเล่นกันไปนำนแล้ว 
 แต่กำรได้มำถึงระดับชนชั้นนำยทุนของธนำธรนั้นไม่เพียงพอ เขำมีจุดมุ่งหมำยที่ก้ำวไกลกว่ำนั้น มี
เป้ำหมำยที่ใหญ่กว่ำนั้น 
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 ในกำรอภิปรำยที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อำคำร
เอนกประสงค์ 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ธนำธร กล่ำวถึงคุณูปกำรของปรีดี พนมยงค์ บนเวทีหัวข้อ 
“อภิวัฒน์สยำม 2562 ควำมหวังและอนำคตประเทศไทย” ว่ำ เป็นหนึ่งในผู้น ำกำรอภิวัฒน์ 2475 เป็นผู้น ำเสรีไทย 
และเป็นผู้ตั้งธนำคำรแห่งประเทศไทย และมีอีกหลำยเรื่องที่ปรีดีได้ท ำ รวมทั้งเป็นผู้วำงรำกฐำนกำรปรองครอง
สมัยใหม่ในประเทศไทยไว้ 
 “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแล้ว และมีความส าคัญอย่างมากคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับรัฐ ผมอ้างตามค าพูดของอาจารย์ ณัฐพล ใจจริงนะครับว่า 2475 คือสัญญาประชาคมใหม่ ระหว่างกษัตริย์กับ
ประชาชน กษัตริย์มีอ านาจสูงสุด ถ่ายโอนอ านาจสูงสุดนั้นไปสู่พลเมืองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
รองรับสิทธิและเสรีภาพที่ว่าของประชาชน สัญญาที่ว่านี้หลักใหญ่ใจความคือ กษัตริย์คืนอ านาจให้กับประชาชน 
แต่ผ่านมา 86 ปี เรารู้กันว่าจนถึงปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่ได้รับ ผมคิดว่านี้คือเรื่องส าคัญที่เราต้องพูดให้ชัดว่า
หลักการ ความเป็นพลเมืองในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกสถาปนา หลักการที่เป็นเสาค้ ายันการอภิวัฒน์ 2475 อ านาจ
สู ง สุ ด นั้ น เ ป็ น ข อ ง ร า ษ ฎ ร ทั้ ง ห ล า ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ส ถ า ป น า ใ ห้ ห ยั่ ง ร า ก ลึ ก ล ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย ” 
  ธนำธร กล่ำวต่อว่ำ สถำนะพลเมืองที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิวัติ 2475 คือกำรยึดหลักเสรีภำพ และควำม
เสมอภำค ให้กับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นกำรยกสถำนะตัวเองจำกผู้ที่ถูกปกครองเป็นสู่กำรเป็นเจ้ำของประเทศที่
มีสิทธิและอ ำนำจอย่ำงเต็มเปี่ยมในกำรก ำหนดอนำคตของประเทศร่วมกัน ซึ่ งสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ยังไม่มีในสังคมไทย 
  “กำรเลือกตั้งครั้งนี้ หำกมีจริงในปี 2562 จ ำเป็นจะต้องน ำภำระกิจของกำรปฏิวัติ 2475 ที่ท ำไม่เสร็จมำ
ท ำให้เสร็จ ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้พูดด้วยโอหัง หรือทนงตน แต่พูดด้วยควำมเข้ำใจถึงสภำพกำรในปัจจุบันที่ไร้สิทธิ ไร้เสรี 
และไร้เสรีภำพ พูดด้วยควำมเข้ำใจดีว่ำสังคมไทยไม่มีควำมหวัง และต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หำกกำร
เลือกตั้ง 2562 มีจริง ธงที่ส ำคัญที่สุดของกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ คือกำรเอำหลักหมุดหมำยของกำรอภิวัฒน์ 2475 เอำ
จิตวิญญำณของกำรปฏิวัติ 2475 กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง นั่นคือ อ ำนำจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรำษฎร
ทั้งหลำย” 
 กำรประกำศน ำภำระกิจของกำรปฏิวัติ 2475 ที่ท ำไม่เสร็จมำท ำให้เสร็จของธนำธรถูกตั้งค ำถำมว่ำ 
ภำรกิจที่ท ำไม่ส ำเร็จคืออะไร แต่เมื่อเรำย้อนไปฟังที่เขำพูดบนเวทีเขำพูดว่ำ “2475 คือสัญญำประชำคมใหม่ ระหว่ำง
กษัตริย์กับประชำชน กษัตริย์มีอ ำนำจสูงสุด ถ่ำยโอนอ ำนำจสูงสุดนั้นไปสู่พลเมืองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุด
ในกำรรองรับสิทธิและเสรีภำพที่ว่ำของประชำชน สัญญำที่ว่ำนี้หลักใหญ่ใจควำมคือ กษัตริย์คืนอ ำนำจให้กับประชำชน 
แต่ผ่ำนมำ 86 ปี เรำรู้กันว่ำจนถึงปัจจุบันประชำชนก็ยังไม่ได้รับ” 
 ซึ่งถ้ำใครเข้ำใจและสนใจกำรเมืองพอผิวเผินก็น่ำจะรู้ว่ำธนำธรหมำยถึงอะไร 2475 เรำเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองจำกระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข  
พระรำชบัญญัติธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดินสยำมชั่วครำว พุทธศักรำช 2475 ระบุว่ำ อ ำนำจของกษัตริย์ คือ เป็น
ประมุขสูงสุดของประเทศ ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัติ และกำรวินิจฉัยคดีของศำล จะกระท ำในนำมของกษัตริย์. แต่ถ้ำ
กษัตริย์ไม่สำมำรถจะท ำหน้ำที่ได้ หรือ ไม่อยู่ในพระนคร ให้เป็นอ ำนำจของ คณะกรรมกำรรำษฎร ที่จะท ำหน้ำที่แทน. 
กำรกระท ำใดๆของกษัตริย์ ต้องได้รับควำมยินยอมของคณะกรรมกำรรำษฎร และมีกรรมกำรรำษฎร ผู้หนึ่งผู้ใด ลง
นำมด้วย และตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเรำมีบทบัญญัติว่ำ องค์พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงอยู่ในฐำนะอันเป็นที่เคำรพ
สักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ นั่นคือพระองค์ทรงอยู่เหนือกำรเมือง แล้วค ำพูดที่บอกว่ำจะสืบทอดเจตนำรมย์2475ของ
คณะรำษฎรของธนำธรหมำยถึงอะไร 
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 ค ำพูดนี้กลับมำทิ่มแทงธนำธร จนกระทั่งธนำธรไปขึ้นเวทีที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 มิถุนำยน 
2562 เขำขยำยควำมว่ำ “อยำกจะเชิญชวนให้ทุกคนกลับมำให้ควำมส ำคัญกับวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 ซึ่งเมื่อพูด
อย่ำงนี้ ผมเองก็จะโดนค ำกล่ำวหำ โดนใส่ร้ำยป้ำยสี เรื่องกำรสำนต่อภำรกิจที่ยังไม่ส ำเร็จของคณะรำษฎร ขอยืนยันอีก
ครั้งว่ำ ภำรกิจที่ยังท ำไม่ส ำเร็จในวันนี้ และเรำพรรคอนำคตใหม่จะสำนต่อนั่นคือ กำรสร้ำงประชำธิปไตยที่อ ำนำจ
สูงสุดเป็นของประชำชนอย่ำงแท้จริง ภำรกิจ 2475 ไม่ใช่ล้มล้ำงสถำบันอย่ำงที่เรำถูกใส่ร้ำย เรำเชื่อมั่นว่ำสถำบัน
พระมหำกษัตริย์จะมั่นคงสถำพร เมื่อประชำธิปไตยเข้มแข็ง วันนี้เรำยังมีควำมหวังในกำรสร้ำงประชำธิปไตยให้
เกิดขึ้น” 
 แต่ในวันนั้นธนำธรพูดด้วยว่ำ ตลอด 87 ปีที่ผ่ำนมำกำรสถำปนำอ ำนำจของพลเมืองยังไม่จบ ยังมีกลุ่ม
อภิสิทธิ์ชนที่มีเสียงเหนือกว่ำพลเมืองคนอื่น ยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพที่ถูกคุกคำม ถูกละเมิดนี่คือผลจำก
กำรที่เรำไม่ช่วยกันปกป้องกำรอภิวัฒน์ 2475 
  ธนำธรประกำศชัดว่ำ ไม่ได้หมำยถึงกำรล้มล้ำงสถำบัน เรำจะต้องเชื่อค ำพูดของเขำแม้ว่ำ เขำจะพูดใน
วันที่เป็นนักกำรเมือง “กลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่มีเสียงเหนือกว่ำพลเมืองคนอื่น” น้ันเป็นใคร 
ถ้ำเขำหมำยถึงกลุ่มอ ำนำจทำงกำรเมืองตอนนี้ หรือกลุ่มที่มีอ ำนำจทำงกำรเมืองที่ผ่ำนมำ ก็จะเห็นว่ำ เรำมีรูปแบบ
ประชำธิปไตยที่มีกำรแข่งขันและปล่อยให้แต่ละฝ่ำยช่วงชิงอ ำนำจเปลี่ยนมือกันมำโดยตลอด ยกเว้นช่วงที่นักกำรเมือง
สร้ำงวงจรอุบำทว์ขึ้นมำให้ทหำรเข้ำมำยึดอ ำนำจ แต่ไม่มีอ ำนำจทหำรคนไหนที่ยั่งยืนสุดท้ำยก็ต้องคืนอ ำนำจกลับมำให้
ประชำชนอันเป็นเจตนำรมณ์ของ 2475 นั่นเอง 
 แต่ถำมว่ำ ควำมบกพร่องและจุดอ่อนที่ท ำให้เขำหยิบมำเคลื่อนไหวและขยำยกระพือในหมู่คนรุ่ นใหม่
ส ำหรับโครงสร้ำงของสังคมไทยนั้นมีไหม เรำก็ต้องยอมรับว่ำ มีจุดอ่อนไม่น้อย ดังนั้นเป้ำหมำยและควำมใฝ่ฝันของธนำ
ธรและพวกจะสูญหำยไปไหมในวันที่เขำถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปีที่จะผ่ำนไปอำจจะยิ่งกลำยเป็นเชื้อเพลิงให้กับ
ควำมพวกเขำถ้ำเรำจะไม่สำมำรถหำจุดแห่งกำรเปลี่ยนแปลงได้พบ 
 ส ำหรับคนหนุ่มสำววัยก่อนเลือกตั้งไปจนถึง 30-40 ปีที่คลั่งไคล้ธนำธรอำจจะมีคนที่เรียนรู้2475จริงจัง 
แต่จะมีสักกี่คนที่ เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง และเข้ำใจเหมือนคนรุ่นพ่อแม่ของเขำที่มีภำพจ ำที่งดงำมของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ไทย 
 แน่นอนคนหนุ่มสำวทุกวันนี้กลำยเป็นแนวร่วมของธนำธรและมีควำมชื่อว่ำธนำธรคือตัวแทนของเขำใน
กำรเปลี่ยนแปลงสังคมไทย และนับวันจะเพิ่มขึ้น คนรุ่นเรำหรือเลยไปกว่ำนั้นมีแต่วันที่จะโรยรำลง ถ้ำเรำไม่ลุกขึ้นมำ
ท ำสงครำมควำมคิดกับพวกเขำในวันนี้และเอำแต่จะหมิ่นแคลนพวกเขำอย่ำงเดียว ต้องรู้ว่ำ “เวลำ”เป็นของพวกเขำ
ไม่ใช่พวกเรำ 
 วันนี้ธนำธรและพวกคงจะนึกถึงค ำพูดของสำย สีมำ ต่อหน้ำสมำคมคนชั้นสูงที่ก ำลังเย้ยหยันตัวเขำ 
“ท่ำนคิดจะท ำลำยปีศำจตัวนี้ในคืนวันนี้ต่อหน้ำสมำคมชั้นสูงเช่นนี้ แต่ไม่มีทำงจะเป็นไปได้ … ท่ำนอำจจะเหนี่ยวรั้ง
อะไรไว้ ได้บำงสิ่ งบำงอย่ำงชั่ วครั้ งชั่ วครำว แต่ท่ ำนไม่สำมำรถจะรักษำทุกสิ่ งทุกอย่ำงไว้ ได้ตลอดไป ” 
เรามีก าลังปัญญาและเวลามากพอที่จะรับมือกับปีศาจตัวนี้ไหม 
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 จนถึงวันนี้ กำรเยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ยังไม่สะเด็ดน้ ำ ทั้งนี้เกิดจำกมำตรกำร
ของกระทรวงกำรคลัง ที่มี อุตตม สำวนำยน เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรซับซ้อนยุ่งยำก และไม่เข้ำถึงชำวบ้ำนที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจริงๆ กำรใช้ระบบออนไลน์ มำใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิ์กำรเยียวยำก็ดี หรือ กำรก ำหนดเงื่อนไข ในกำรให้
กำรเยียวยำ ที่แบ่งแยกประเภทจนสับสน ทั้งเกษตรกร ผู้เข้ำประกันสังคม กลำยเป็นกำรแก้ปัญหำไม่ทันกับควำม
เดือดร้อนของประชำชน 
 รัฐบำลต้องยอมรับอย่ำงลูกผู้ชำยว่ำ คนไทยที่เดือดร้อนและฆ่ำตัวตำย เพรำะไม่มีทำงออกมีจ ำนวน
มำกกว่ำปกติในช่วงที่มีกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องจริง อย่ำปฏิเสธโดยอ้ำงสำเหตุอื่นมำเปรียบเทียบ เพรำะ
ชีวิตคนไทยที่เดือดร้อนแสนสำหัส รัฐบำลยังไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกชนชั้นสำขำอำชีพ 
 ทั้งๆที่กำรแจกเงินเยียวยำไม่ใช่เรื่องยำกเย็น ที่เป็นคนไทยมีบัตรประชำชน และได้รับควำมเดือดร้อน 
โดยวัดจำกฐำนรำยได้ ที่ต่ ำกว่ำ 15,000-20,000 บำท บรรลุนิติภำวะ หรืออำยุ 18 ปีขึ้นไป มำรับเงินจำกรัฐบำลไปเลย 
จะ 3 เดือน 5 เดือนแล้วแต่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ไม่ต้องมำตั้งเงื่อนไขให้วุ่นวำย ไม่เช่นนั้นชำวบ้ำนคงไม่
เดือดร้อน คงไม่ต้องฆ่ำตัวตำยมำกมำยขนำดนี ้
นี่คือผลพวงจำกประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของรัฐโดยตรง 
 เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีใครช่วยคิดหรือเสนอแนะ มีเยอะแยะ ทั้งมำตรกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน ระยะสั้น 
ระยะยำว แต่รัฐบำลไม่แยแส ไม่เปิดกว้ำงรับฟังปัญหำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ 
 กำรออกไปแจกเงินแจกของแจกข้ำวกล่องของนักแสดงบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ หรือเน็ตไอดอล หรือคนที่มีใจ
บุญใจกุศล อยำกจะช่วยคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยำกในยำมนี้ กลำยเป็นของแสลงส ำหรับรัฐบำลไปฉิบ แม้จะเป็นแค่ข้ำว
กล่องเดียว หรือเงินแค่ร้อยบำท แต่ชำวบ้ำนเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ กว่ำเงิน 5,000 บำท ของรัฐบำล ซึ่งรัฐบำลคง
ไม่เข้ำใจและเข้ำถึงจุดอ่อนตรงนี ้
 เพรำะคนที่ออกไปแจกข้ำวกล่อง แจกเงิน ไปแจกด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทน เพรำะเขำเป็นคนไทยที่
เห็นอกเห็นใจพี่น้องคนไทยด้วยกัน ยิ่งรัฐบำลไปประกำศห้ำมแจก อ้ำงผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อ้ำงจะท ำให้เกิดกำรแพร่
ระบำดของโรค หรือร้องทุกข์กล่ำวโทษแจ้งข้อหำกับคนเหล่ำนี้ ก็ยิ่งแสดงออกถึงควำมเห็นแก่ตัวมำกขึ้น 
อีกตัวอย่ำงคณะก้ำวหน้ำ น ำโดย ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปจัด กิจกรรม แจกเงินให้ชำวบ้ำนที่เดือดร้อนคนละ 3,000 
บำท หรือ นักกำรเมืองที่จะลงไปแจกของ แจกเงินให้ชำวบ้ำน ไม่มำกไม่มำยอะไร ปรำกฏว่ำทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐ ทั้ง กกต. 
จ้องจะเอำผิดทุกเม็ด 
 ส่วนนักกำรเมืองประเภทมือไม่พำยเอำเท้ำรำน้ ำ จะอ้ำงเหตุว่ำฝ่ำยตรงกันข้ำมหวังผลทำงกำรเมือง บน
ควำมทุกข์ของประชำชน บิดจำกซ้ำยไปขวำแบบหน้ำด้ำนๆ ใช้โอกำสนี้ตั้งหน้ำต้ังตำหำเศษหำเลยจำกงบประมำณรัฐ 
นี่คือประเทศไทย. 
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