
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ชวน" นัด 22 พ.ค. ถกรับเปิดประชุมสภาฯ 4 
2 นิวส์ 18 ออนไลน์ “วิรัช” เผย พปชร.พร้อมส่งคนลงเลือกต้ังซ่อมล าปาง 5 
3 มติชนออนไลน ์ ปชป. หลีกทาง พปชร. ลงชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 อ้างยึด

กติกาพรรคร่วมรัฐบาล 
6 

4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. ไม่สู้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางเขต 4 ปชป. หลีกทาง พปชร. 
ลุยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 อ้างยึดกติกาพรรคร่วมรัฐบาล 

7 

5 มติชนออนไลน ์ พปชร. รอ "ธรรมนัส” เคาะผู้สมัครซ่อม สส. ล าปาง ‘เพื่อไทย’ เสียว 
สถิติไม่สวย รฐับาลชนะ 3 สนามรวด 

8 

6 Theagendathai 
ออนไลน์ 

ลต.ซ่อมล าปาง “จันทรสุรินทร์” ปะทะ “สิทธิวัง” 9 

7 ไทยรัฐออนไลน ์ พท. ส่งสายตรงรักษาที่นั่ง ส.ส.ล าปาง 10 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ “เทพไท” ย้ าไม่ลงช่ือหนุนเปิดสภาฯ วิสามัญ 13 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ “ธนกร” ยันปมขัดแย้งพลังประชารัฐจบแล้ว ย้ ารัฐบาลมุ่ง 

แก้ปัญหา-เยียวยาโควิด 
14 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วันชัย' หวดรัฐบาล-ส.ว.-ขรก. หยิบเรื่องใหญ่ปฏิรูปประเทศ ลั่นคิด
แบบเดิมท าแบบเดิมไปไม่รอดแน่ 

15 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อ๋อย เก่งติ' ต าหนิรัฐบาลประยุทธ์ สิ่งที่ควรท าแต่กลับไม่ได้ท า 16 
12 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. อัดฝ่ายค้านต๊ือขอเปิดประชุมวิสามัญ 18 
13 มติชนออนไลน ์ ‘ชินวรณ์’ อัดฝ่ายค้านหลงยุค ปมขอเปิดวิสามัญ ไล่ไปเตรียมตัว

อภิปราย พ.ร.ก.เงินกู-้งบ’64 จะดีกว่า 
19 

14 แนวหน้าออนไลน ์ ปชป. ขยับนัด ส.ส.เตรียมความพร้อม เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 20 
15 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" เผย ปชป. จ่อนัดประชุม ส.ส. ก่อนเปิดประชุมสภา แนะฝ่าย

ค้านเตรียมรวบรวมข้อมูลสภาใกล้เปิดแล้ว 
21 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตหัวหน้า ศรภ.สังเวช 'ปิยบุตร' แทนที่จะโทษพี่ศรีฯ กลับโทษ 
ฟ้าดินไปเรื่อย 

22 

17 แนวหน้าออนไลน ์ อดีตบิ๊ก ศรภ. เตือนก้าวไกลระวังเสี่ยงถูกยุบพรรค สังเวช ‘ปิยบุตร’ 
โทษฟ้าโทษดินไปเรื่อย 

23 

18 สยามรัฐออนไลน์ "นันทเดช" เตอืนก้าวไกลอาจถูกยุบพรรค หากท าตาม 'แก๊ง 3 คน' 
สังเวช 'ปิยบุตร' เลอะเทอะ โทษฟ้าโทษดิน 

24 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน : 1.9 ล้านล้านบาท ใช้ท าอะไรบา้ง 25 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ เบ่งบาน! นักเรียน นิสิต นักศกึษา ตั้งกลุ่ม 'คนป.' เคียงข้างประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย 
26 

21 ผู้จัดการออนไลน ์ มวลชนใคร!? หลังศาสดาโชว์ห้าว “คนป.” เปิดตัว สานต่อ 
“แฟลชม็อบ” ที่เริ่มจากไม่พอใจ “ยุบพรรคส้มหวาน” 

27 

22 มติชนออนไลน ์ รวมตัวก่อตั้งเครือข่าย นศ. เคยีงข้างประชาชน ลั่นเปลี่ยนสังคม 
แง่บวกภายใต้ปชต. 

29 

23 ข่าวสดออนไลน์ ขบวนการนักศึกษามาแล้ว!! ตั้ง คนป. ขยี้ผลซักฟอก บี้ต่อรัฐบาล
ประยุทธ์ 

30 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' ชี้ซอล์ฟโลน 5 แสนล้านฝนตกไม่ทัว่ฟ้าเอสเอ็มอีเข้าไม่ถึง
จวก AI ก ามะลอ 

31 

25 เดลินิวส์ออนไลน ์ ธนาธร-พิธา ซัดรัฐอุ้มบินไทย-เจ้าสัว เมิน "เอสเอ็มอี" หนีใ้ห้ "คนไทย" ใช้!  33 
 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ เปิดตัว คนป. ขบวนการ นศ. ใหม ่ไม่ลงถนน 35 
2 มติชนออนไลน ์ รายงานหน้า 2 : จับตา ‘โควิด-กม.ฉุกเฉิน’ วิถีใหม่ ‘เลือกซ่อมล าปาง’ 37 
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"ชวน" นัด 22 พ.ค. ถกรับเปิดประชุมสภาฯ 
เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ชวน” นัดถกผู้น าฝ่ายค้าน - วิป2 ฝ่าย รับมือเปิดประชุมสภาฯ ท่ามกลาง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน- โควิด -19 วันที่ 22 
พ.ค.นี้ ด้าน “ วิรัช” เผย พปชร. พร้องส่งคนลงสู้ ลต.ซ่อมล าปาง 
รอ กกต.เคาะ 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่ 1ตั้งแต่วันที่ 22พ.ค. 2563 แล้วนั้น  
 ในวันที่ 22 พ.ค.จะมีการนัดหมายที่จะหารือร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร  ผู้น าฝ่าย
ค้าน ประธานวิปรัฐบาล  ประธานวิปฝ่ายค้าน  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อหารือร่วมกันถึงข้อก าหนด ข้อปฎิบัติ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์โควิด-19 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.ก.การ
บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่มีข้อก าหนดในเรื่องของการปฎิบัติตัว และก าหนดเวลาการออกจากเคหะ
สถาน   
 ตลอดจนข้อก าหนดในการรักษาและเว้นระยะห่างที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรการนั้นด้วย ท าให้ต้องมีการหารือในเรื่องการก าหนดเวลาประชุม  การจัดที่นั่ง  การโหวต  รวมถึงกรณี
ที่ ส.ส. ที่ก็อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางและมีการกักตัวหรือไม่อย่างไรด้วย  เพื่อให้เป็นให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในสภาวะที่ไม่ปกตินี้  
 เมื่อถามถึง การเสียชีวิตของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  อดีตส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย และจะต้องมี
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน เมื่อนับจากวันที่ว่างจากต าแหน่งคือ วันที่ 7 พ.ค. ที่จะครบก าหนดใน
วันที่ 20 มิ.ย.  นายวิรัช กล่าวว่า ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศวันเลือกตั้งในต าแหน่ง
ที่ว่างก่อน  ทางพรรคพลังประชารัฐก็มีความพร้อมที่จะส่งผู้ลงสมัคร และยังต้องเตรียมตัว เพราะในช่วงก่อนครบ
ก าหนด 45 วัน ยังเป็นห้วงเวลาของที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผลอยู่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/773550 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/773550
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“วิรัช” เผย พปชร.พร้อมส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ วิรัช” เผย พปชร.พร้อมส่งคนลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง รอ กกต. เคาะ 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ภายหลังจาก พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2563 แล้วนั้น โดยในวันที่ 22 พ.ค. นี้ จะมีการนัดหมายที่จะ
หารือร่วมกัน ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้าน ประธานวิปรัฐบาล ประธานวิปฝ่ายค้าน เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือร่วมกันถึงข้อก าหนด ข้อปฎิบัติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสถานการณ์โควิด -19 
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ฯ ที่ข้อก าหนด ในเรื่องของการปฎิบัติตัวและก าหนดเวลาการออกจากเคหะสถาน ตลอดจนข้อก าหนดในการรักษา
และเว้นระยะห่าง ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการนั้นๆ ด้วย ท าให้ต้องมีการหารือใน
เรื่องการก าหนดเวลาประชุม การจัดที่นั่ง การโหวต รวมถึง กรณีที่ ส.ส. ที่ก็อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางและมีการกักตัว
หรือไม่อย่างไรด้วย เพื่อให้เป็นให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสภาวะที่ไม่ปกตินี้  
 เมื่อถามถึง การเสียชีวิตของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย และจะต้องมี
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน เมื่อนับจากวันที่ว่างจากต าแหน่งคือ วันที่ 7 พ.ค. ที่จะครบก าหนดในวันที่ 20 
มิ.ย. นายวิรัช กล่าวว่า ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งออก (กกต.) ประกาศวันเลือกตั้งในต าแหน่งที่ว่างก่อน 
ทางพรรคพลังประชารัฐ ก็มีความพร้อมที่จะส่งผู้ลงสมัคร และยังต้องเตรียมตัว เพราะในช่วงก่อนครบก าหนด 45 วัน 
ยังเป็นห้วงเวลาของที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลอยู่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/55620 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/55620
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ปชป. หลีกทาง พปชร. ลงชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 อ้างยึดกติกาพรรคร่วมรัฐบาล 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 - 17:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลภาคเหนือ ให้สัมภาษณ์ถึงการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อใน
กระแสเลือด ว่า น่าจะยึดเงื่อนไขเดิมที่เคยตกลงกันในพรรคร่วมรัฐบาลว่าให้พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 ในการ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งกรณีของเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชา
รัฐได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงให้พรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม แต่ขณะนี้
พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ติดต่อมา คาดว่าเขาคงจะประสานงานผ่านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในเร็วๆนี้ ส าหรับเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลปฏิบัติกันอยู่แล้ว 
อาทิ กรณีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ในการเลือกตั้งทั่วไป 
พรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนน ารัฐบาล จึงให้เราเป็นฝ่ายส่งคนลงสมัครในการเลือกต้ังซ่อม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2178008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2178008
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ปชป. ไม่สู้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางเขต 4  
เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป. หลีกทาง พปชร. ลุยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 อ้างยึดกติกาพรรคร่วมรัฐบาล 
 วันที่ 9 พ.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ให้สัมภาษณ์ถึงการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้ง
ที่ 4 จ.ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดว่า 
น่าจะยึดเง่ือนไขเดิมที่เคยตกลงกันในพรรคร่วมรัฐบาลว่าให้พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 
 ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งกรณีของเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง ผู้สมัคร
จากพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2  พรรคประชาธิปัตย์จึงให้พรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อม แต่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ติดต่อมา คาดว่าเขาคงจะประสานงานผ่านนายเฉลิมชัย ศรีอ่ อน รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในเร็วๆนี้  
 ส าหรับเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลปฏิบัติกันอยู่แล้ว อาทิ กรณีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.
นครปฐม ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกน
น ารัฐบาล จึงให้เราเป็นฝ่ายส่งคนลงสมัครในการเลือกตั้งซ่อม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/773560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/773560
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พปชร. รอ "ธรรมนัส” เคาะผู้สมัครซ่อม สส. ล าปาง ‘เพื่อไทย’ เสียว สถิติไม่สวย รัฐบาลชนะ 3 สนามรวด 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 08:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายหลังการเสียชีวิตของ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย(พท.) ทั้งนี้ตาม
รัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายงานว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จะเสนอในที่ประชุมกกต.สัปดาห์หน้า 
คาดว่าจะก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ซึ่งจะครบ 45 วัน เมื่อนับจากวันที่นายอิทธิรัตน์ เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกัน กกต.แสดง
ความเป็นห่วงในเรื่องการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะการจัดการเลือกตั้ง
จะต้องมีการหาเสียง การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการออกไปลงคะแนนของประชาชน อาจท าให้ประชาชนต้องไป
รวมกลุ่มกัน ประกอบกับมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในขณะนี้ ถือเป็นอ านาจของรัฐบาล เพราะจะต้องเป็นผู้พิจารณาและเสนอ
ตราพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกต้ัง แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พป
ชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางว่า ขณะนี้พรรค พปชร.อยู่ระหว่างหารือกัน โดยมี 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือเป็น
คนดูแล และน่าจะมีข้อสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้ ว่าจะส่งผู้สมัครคนเดิมคือ นายวัฒนา สิทธิวัง ที่ ได้ 3 หมื่นกว่าคะแนน
เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือจะส่งผู้สมัครคนใหม่แทน อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่เขต 4 จ.ล าปาง ถือได้ว่าพรรคเพื่อ
ไทย(พท.) มีฐานเสียงที่แข็งแกร่ง เนื่องจากพรรค พท.ชนะได้ถึง 4 เขตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่พรรคพปชร.ก็
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้คงไม่ง่ายที่จะท าให้พรรคใดชนะ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ยังรอหารือเลือกบุคคลมาลงเลือกตั้งซ่อมแทน นายอิทธิรัตน์ เบื้องต้น
น่าจะเป็นเครือญาติของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปางหลายสมัย บิดานายอิทธิรัตน์ หรือนายพินิจ อาจหวน
คืนสู่สนามการเมืองเพื่อรักษาพื้นที่หรือไม่นั้น คงต้องรอให้กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)และคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครจะต้องพิจารณา แต่ถึงแม้พรรค พท.จะเป็นแชมป์เก่ากวาดมา 4 เขต จ.ล าปางก็จริง แต่ที่ไม่อาจประมาทได้ 
และที่น่าหวาดเสียวคือ การเลือกตั้งซ่อม 3 สนามที่ผ่านมาทั้ง จ.นครปฐม จ.ขอนแก่น และจ.ก าแพงเพชร นั้นพรรค 
พท.แพ้ราบคาบทั้ง 3 สนาม ดังนั้นเกมนี้ต้องจับตาการแก้เกมของพรรค พท.ว่าจะสู้อย่างไรหรือแพ้ซ้ าเป็นสนามที่ 4 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2178444 
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ลต.ซ่อมล าปาง “จันทรสุรินทร์” ปะทะ “สิทธิวัง” 
The Agenda 9 พฤษภาคม 2563 17:22 น.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความพร้อมการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่
เสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่ 7 พ.ค. ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)อาจเสนอ
ให้มีการเลือกตั้งวันที่ 20 มิ.ย. ซึ่งแต่ละพรรคเตรียมพร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 
 เริ่มที่พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในพื้นที่เขต 4 ล าปาง 
ตัวแทนของพรรคที่ลงสมัครมาโดยตลอดมาจากครอบครัว นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ
เป็นนักการเมืองที่รับใช้ชาวล าปางมาอย่างยาวนาน ซึ่งพรรคยืนยันจะส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างแน่นอน โดย
จะมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครตามข้อกฎหมายในเร็ววันนี้ มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาตัวแทนของตระกูล
จันทรสุรินทร์ ดูแลพื้นที่อย่างดีโดยตลอด หากการเลือกตั้งครั้งนี้ทางตระกูลดังกล่าวเสนอใครมาให้คณะกรรมการสรร
หาก็จะมีน้ าหนักและคิดว่าคงได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการของพรรค และประชาชนชาวล าปากก็คงให้การ
ตอบรับนักการเมืองจากตระกูลที่รับใช้เขามาโดยตลอด พร้อมมั่นใจว่าตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดี
ให้กับชาวล าปาง เพราะท างานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ในการเลือกตั้งซ่อมก็หวังว่าจะประชาชนจะให้โอกาสและเลือก
ตัวแทนของพรรคเพ่ือไทยไปท าหน้าที่เช่นเดิม  
 ด้านพลังประชารัฐ แหล่งข่าวจากพรรค เผยว่า การส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปางนั้น 
ด้วยเง่ือนไขต้องสังกัดพรรคภายใน 90 วัน ถึงจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.ได้ จึงคาดว่า จะเป็นนายวัฒนา สิทธิวัง 
อดีตผู้สมัคร ส.ส.คนเดิมของพรรคในเขตนี้ อีกทั้งยังเป็น ส.จ.ล าปาง มีฐานเสียงในพื้นที่มาก่อน รวมถึงผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ก็สามารถกวาดมาได้กว่า 30,000 คะแนน ซึ่งการจะหาผู้สมัครหน้าใหม่ให้ทันในระยะเวลา
กระช้ันชิดที่มีเพียง 45 วัน ไม่เพยีงพอ จึงต้องใช้คนเก่า  
 ส าหรับตระกูลจันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแชมป์เก่าและเจ้าของพื้นที่เดิม ก่อนหน้านี้ เคยมี
กระแสข่าวว่า จะย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่มีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย ดังนั้น การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 
ล าปาง เป็นไฟต์ล้างตาของพรรคพลังประชารัฐ ที่ถือว่ามีความได้เปรียบพอสมควร เนื่องจากเป็นรัฐบาลอยู่ด้วย  
 ขณะที่ฟากฝั่งพรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรค ระบุว่า ขณะนี้ทางพรรคยังไม่ได้คุย
เรื่องจะส่งหรือไม่ส่ง ผู้สมัคร ต้องรอ กก.บห. ประชุมกันก่อน โดยหลักๆต้องดูความเหมาะสมของผู้ที่จะลงสมัคร ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย ซึ่งหน้าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ 
 
อ้างอิง  :  https://theagendathai.com/archives/11142 

https://theagendathai.com/archives/11142
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
10 พ.ค. 2563 05:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียง ส.ส.ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา ไม่สามารถเสนอให้มี
การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ จึงต้องเก็บข้อมูลไว้อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับของรัฐบาล และ พ.ร.บ.
โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญหลังวันที่ 22 พ.ค.ไปแล้ว 
“ก้าวไกล” จับตาเข้มใช้งบฯ พ.ร.ก.กู้เงิน 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึง พ.ร.ก.
เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาทว่า ต้องดูว่าวงเงินทั้งหมดจะเพียงพอและช่วยเหลือประชาชนตามเป้าหมาย
ได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่ามาตรการเยียวยาของรัฐบาลท าได้ช้าและขาดประสิทธิภาพอย่างมาก และมาตรการ
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจะมีผู้ตกหล่นจ านวนมากอีกหรือไม่ รัฐบาลจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือไม่ที่จะท าให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจากเงินก้อนนี้ได้อย่างทั่วถึง ในส่วนแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบ ดูการจัดสรรงบประมาณยังไม่
เห็นในส่วนนี้เลย ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะจับตาการใช้เงินส่วนนี้อย่างเข้มข้น เราไม่ได้ค้าน
หรือจับผิดเพียงอย่างเดียว จะมีข้อเสนอการใช้จ่ายและจัดท าโครงการเสนอต่อรัฐบาลด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประเทศและประชาชนอีกทางหนึ่ง 
หวั่นละเลง 4 แสนล้านไม่มีแผนงานชัด 
 โฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวอีกว่า ส่วนเงิน 4 แสนล้านบาทที่จะใช้ส าหรับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ตรงนี้ถือว่าน่ากลัวเพราะยังไม่มีแผนงานหรือวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะท าอะไรบ้าง เกรงว่าจะเอาไปท าโครงการอะไร
ไม่รู้ หรือเอาโครงการเดิมมาเติมค าว่า “สู้ภัยโควิด” ต่อท้าย หากเป็นแบบนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไร เหมือนเอา
โครงการที่มีอยู่แล้วมาเติมชื่อ ไม่ได้เป็นการสร้างงานใหม่ พยุงการจ้างงานในระบบเดิม หรือเอาเงินไปหมุนเศรษฐกิจ 
ดังนั้นในส่วนนี้รัฐบาลต้องอธิบายให้ได้ว่าจะเอาไปท าอะไรและเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจอย่างไร 
“ชินวรณ์”อัดฝ่ายค้านเล่นการเมืองหลงยุค 
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์และรองประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึง
กรณีฝ่ายค้านยื่นเรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญว่า สังคมทราบโดยทั่วไปว่ามี พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแล้วในวันที่ 22 พ.ค.ฝ่ายค้านยึดติดกับการเมืองทั้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนี้ ควรไปท าหน้าที่ตรวจสอบและ
เตรียมข้อมูลไว้อภิปรายเมื่อเปิดสมัยประชุมทั้ง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.งบฯประจ าปี 64 การยื่นเรื่องให้
เปิดประชุมสภาฯวิสามัญ เป็นเรื่องการเมืองชัดเจนมาก คนระดับรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมาพูดว่าท าไมนายชวน 
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หลีกภัย ประธานสภาฯ ไม่เปิดวิสามัญทันที ทั้งที่ประธานสภาฯไม่สามารถเปิดประชุมวิสามัญได้ ต้องเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือพูดว่าตอนนี้มีความเดือดร้อนแต่รัฐบาลไม่เปิดสภาฯมาพูดคุย พูดอย่างนี้ฝ่ายค้านหลงยุคไปหรือเปล่า
ยุคสมัยนี้ต้องการให้ตัวแทนประชาชนท าบทบาทได้หลายอย่าง ไม่จ าเป็นต้องพูดในสภาฯเสมอไป หากฝ่ายค้านยังคิด
ว่าสภาฯเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนเกมการเมืองได้ ถือว่าฝ่ายค้านคิดผิดแล้ว 
พท. ส่งสายตรงรักษาที่นั่ง ส.ส.ล าปาง 
 อีกเรื่อง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ความพร้อมการเลือกตั้งซ่อมเขต 
4 ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่ 7 พ.ค. มีกระแสข่าวว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจเสนอให้มีการเลือกตั้งวันที่ 20 มิ.ย.ว่า ในพื้นที่เขต 4 ล าปาง ตัวแทนของพรรค
ที่ลงสมัครมาโดยตลอดมาจากครอบครัวนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเป็นนักการเมืองที่
รับใช้ชาวล าปางมาอย่างยาวนาน ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมที่ก าลังจะเกิดขึ้น พรรคยืนยันจะส่งตัวแทนลงสมัครรับ
เลือกตั้งแน่นอน โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครตามข้อกฎหมายในเร็ ววันนี้ แต่เรามั่นใจว่าที่ผ่านมา
ตัวแทนของตระกูลจันทรสุรินทร์ ดูแลพื้นที่อย่างดีโดยตลอด หากการเลือกตั้งครั้งนี้ทางตระกูลดังกล่าวเสนอใครมาให้
คณะกรรมการสรรหา จะมีน้ าหนักและคิดว่าคงได้รับการสนับสนุนจากคณะ กรรมการของพรรค และประชาชนชาว
ล าปางคง ให้การตอบรับนักการเมืองจากตระกูลที่รับใช้มาโดยตลอด 
“ชวนิต” ทิ้งนายก อบต.ลงสนามใหญ่ 
 เมื่อถามว่ามั่นใจว่าตัวแทนพรรคเพื่อไทยจะสู้ผู้ท้าชิงจากฝ่ายรัฐบาลได้หรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า 
ส่วนตัวแล้วมั่นใจว่าตัวแทนพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับชาวล าปาง เพราะท างานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง 
ในการเลือกต้ังซ่อมหวังว่าประชาชนจะให้โอกาส และเลือกตัวแทนของพรรคเพ่ือไทยไปท าหน้าที่เช่นเดิม 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมแทนนายอิทธิรัตน์ คาดว่าจะเป็นคนในตระกูล
จันทรสุรินทร์ บุตรชายของนายพินิจเช่นเดิม โดยคาดว่าจะเป็นลูกชายคนโตคือ นายชวนิต จันทร -สุรินทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
พปชร.รอเคาะคนชิงเจาะฐานคู่แข่ง 
 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อและในฐานะนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ที่เสียชีวิตว่า พรรคส่งลงสมัคร
เลือกตั้งซ่อมแน่นอน เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว จะรีบสรรหาให้เร็วที่สุด เพราะมีรายงานข่าวจาก กกต.คาด
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งได้วันที่ 20 มิ.ย. เปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 22-26 พ.ค.คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป โดยต้องให้
หัวหน้ายุทธศาสตร์ภาคเหนือ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพิจารณาสรรหาเสนอพรรค แน่นอนว่านาย
วัฒนา สิทธิวัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ล าปาง ที่มาอันดับ 2 เป็นตัวเลือกหนึ่ง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 เขตนี้ 
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 42,984 คะแนน อันดับ 2 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชา
รัฐ 30,368 คะแนน และอันดับ 3 น.ส.พิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ 26,471 คะแนน 
“ธนกร” ยัน พปชร.ขัดแย้งจบแล้ว 
 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เรียกนายอุตตม สาวนายน รมว. คลัง และ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพรรคพลังประชารัฐ เข้า
พบเมื่อวันที่ 5 พ.ค. โดยนายอุตตมระบุ เพื่อหารือมาตรการเยียวยาประชาชนจากโควิด-19 และได้ให้ก าลังใจชี้แนะ 
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เรื่องพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือกัน งานที่ท าอยู่ทั้งในรัฐบาลและพรรคให้ท าต่อไป ซึ่งนายอุตตมยืนยันกับ
ตนทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไป ต้องเชื่อค าพูดของนายอุตตมเพราะเป็นคนไปนั่งหารือนายกฯ นายอุตตม
เป็นคนชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่เป็นนักการเมืองด้วยจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ประชาชน เป็น
สุภาพบุรุษทางการเมือง น่าเชื่อถือ มุ่งท างานอย่างหนักเคียงข้างนายกฯช่วยเหลือประชาชน จริงๆแล้วเรื่องนี้จบไป
หลายวันแล้ว ค าพูดที่นายอุตตมพูดก็ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องแปลอะไรอีก เพราะท่านนายกฯให้ก าลังใจและบอกว่า 
อะไรที่ท าอยู่ตอนนี้ก็ให้ท าต่อไป ทั้งเรื่องในรัฐบาลและเรื่องในพรรค เพราะฉะน้ันทุกอย่างจึงจบแล้ว 
ไม่มีใครโกหกเข้าใจคลาดเคลื่อนเอง 
 นายธนกรกล่าวว่า ส่วนการให้สัมภาษณ์ของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
หากฟังให้ดีนางนฤมลระบุเพียงว่า นายกฯสอบถามการเยียวยาของกระทรวงการคลัง และการปรับลดค่าไฟฟ้า เพ่ือลด
ภาระประชาชนช่วงโควิด-19 จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในพรรคพลังประชารัฐ จึงเห็นได้ว่าไม่มีค าพูดไหนเลยที่นาง
นฤมลระบุว่าไม่ได้มีหารือกันเรื่องการเมือง จึงเข้าใจคลาดเคลื่อนมากกว่าพูดไม่ตรงกัน หรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโกหก
เมื่อนายกฯชี้แนะเรื่องพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือกันอย่างใกล้ชิดนั้น เชื่อว่าปัญหาความสับสนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คงยุติลงได้แล้ว เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเองปรึกษาหารือกันเป็น
ระยะๆอยู่แล้ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1840284 
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9 พ.ค. 2020 12:13:06 
“เทพไท” ย้ าไม่ลงชื่อหนุนเปิดสภาฯ วิสามัญ 
 
 
 
 
 
“เทพไท” ย้ าไม่ลงชื่อหนุนเปิดสภาฯ วิสามัญ ชี้กว่าจะเสร็จกระบวนการ เปิดสมัยประชุมพอดี แนะ ส.ส.ควรลง
พื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เฟซบุ๊กไลฟ์ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน
ได้ยื่นรายชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า ตนได้รับการติดต่อจากสมาชิก
พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอให้ลงชื่อในญัตติการเปิดประชุมสมัยวิสามัญด้วย เพราะพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อไป
จ านวน 210คน แต่ยังขาดรายชื่ออยู่อีกจ านวน 36 คน ซึ่งจะต้องมีสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาล หรือวุฒิสมาชิกลงชื่อ
ให้ครบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา มาตรา 123 ที่บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียก ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยให้ประธานรัฐสภาน าความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ จึงสามารถจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ซึ่ งตนได้ตอบปฏิเสธไปด้วยเหตุผล 3 ข้อ ได้แก่ 1.
พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ได้มีการประชุม ส.ส.และยังไม่มีมติของที่ประชุมว่าจะให้ร่วมลงชื่อ
ด้วยหรือไม่ และจากท่าทีของวิปรัฐบาล ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้ 
 นายเทพไท ระบุว่า 2.เห็นว่าได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 10 กว่าวันเท่านั้น ก็จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องร่วมลง
ชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่อย่างใด เพราะกว่ากระบวนการจะการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะแล้วเสร็จ ก็ถึง
การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญพอดี และ 3.อยากให้ ส.ส.ได้ท าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินของ
รัฐบาล ที่จะน าเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรทันที เมื่อเปิดสมัยประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 “ส่วนตัวมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ พ.ร.ก.เงินกู้ของ
รัฐบาลทั้ง 3 ฉบับ และเห็นว่าการใช้เวทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวทีแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่
ดีที่ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญ เพื่อไม่ให้การเมืองไทยเดินเข้าสู่ทางตัน หรือไม่มีทางออก หรือใช้
เวทีชุมนุมตามท้องถนน เพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจจะท าให้อ านาจนอกระบบฉวยโอกาสเข้าแทรกแซง 
ท าลายประชาธิปไตยของประเทศได้ ผมขอสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา จึง
อยากจะให้ทุกฝ่ายได้เห็นความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเชื่อมั่นระบบรัฐสภาในการแก้ปัญหา
ประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด” นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eb63be2e3f8e40af4445cd6 
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“ธนกร” ยันปมขัดแย้งพลังประชารัฐจบแล้ว ย้ ารัฐบาลมุ่งแก้ปัญหา-เยียวยาโควิด 
 
 
 
 
 
“ธนกร” ยันค าพูด “อุตตม” ปัญหาขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐจบแล้ว ส่วนที่เข้าพบ “บิ๊กตู่” หารือมาตรการ
เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ย้ า รัฐบาลขอเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน 
  วันที่ 9 พ.ค. 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เรียก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพรรคพลังประชารัฐ เข้าพบเมื่อวันที่ 5 พ.ค. โดย นาย
อุตตม ระบุว่า เป็นการหารือเรื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้
ให้ก าลังใจและชี้แนะว่า เรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือ ส่วนงานที่ท าอยู่ขณะนี้ให้ท าต่อไป ท าด้านไหน
อยู่ก็ท าด้านนั้นต่อไป ทั้งในรัฐบาลและในพรรค นายอุตตม ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไป 
  ดังนั้น หากไม่เชื่อค าให้สัมภาษณ์ของ นายอุตตม ซึ่งเป็นคนที่นั่งหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้วจะให้
เชื่อค าพูดของใคร นายอุตตม เป็นคนชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่เป็นนักการเมืองด้วยจิต
วิญญาณแห่งการรับใช้ประชาชน เป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง และมีความน่าเชื่อถือ ที่ผ่านมามุ่งท างานอย่างหนัก
เคียงข้างนายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาตลอด 
  ทั้งนี้ จากการให้สัมภาษณ์ของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้พูดว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้พูดหรือหารือเรื่องการเมืองแต่อย่างใด หากฟังการให้สัมภาษณ์ของ นางนฤมล ให้ดีจะพบระบุ
เพียงว่า ได้สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการหารือดังกล่าวว่า เป็นการสอบถามถึงเรื่องการเยียวยาของกระทรวงการคลัง 
และเรื่องการปรับลดค่าไฟฟ้าในส่วนของกระทรวงพลังงาน เพื่อลดภาระของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด -19 และ
นายกรัฐมนตรี จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในพรรคพลังประชารัฐ จึงน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากกว่า 
ไม่ใช่การพูดไม่ตรงกัน หรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโกหก 
 “จริงๆ แล้วเรื่องนี้มันจบไปหลายวันแล้ว ค าพูดที่ นายอุตตม พูดก็ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องแปลอะไรอีก 
เพราะท่านนายกฯ ให้ก าลังใจและบอกว่าอะไรที่ท าอยู่ตอนนี้ก็ให้ท าต่อไป ทั้งเรื่องในรัฐบาลและเรื่องในพรรค 
เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงจบแล้ว นอกจากนั้นเมื่อนายกฯ ชี้แนะว่าเรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือกัน
อย่างใกล้ชิดนั้น เชื่อว่าปัญหาความสับสนเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คงจะยุติลงได้แล้ว 
เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเองก็มีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ อยู่แล้ว” 
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกฝ่ายพยายามท าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติจาก
ไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รอให้เร่งเข้าไปด าเนินการแก้ไขอยู่ ขณะที่ นายอุตตม 
เองก็เร่งท างานเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ทุกวันตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1840031 
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09 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:21 น.      
'วันชัย' หวดรัฐบาล-ส.ว.-ขรก. หยิบเรื่องใหญ่ปฏิรูปประเทศ ลั่นคิดแบบเดิมท าแบบเดิมไปไม่รอดแน่ 
 
 
 
 
   
 
 9 พ.ค. 63 - นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหญ่นี้ มีผลกระทบต่อประเทศอย่างมหาศาลในหลายด้าน ทุกสิ่งทุกอย่างในการบริหาร
ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงกันใหญ่ ในเรื่องเหล่านั้นก็มีเรื่องของการปฏิรูปประเทศ ต้องมี การยกเครื่องปรับเปลี่ยน
รองรับต่อการขับเคลื่อนประเทศ ที่ก าหนดกันไว้เป็นร้อยเรื่องปฏิรูปเป็นพันกิจกรรม ในสถานการณ์และเวลาที่
เหลืออยู่ไม่เกิน 3 ปีคงไม่ทันการแน่ ต้องเลือกเรื่องใหญ่ประเด็นส าคัญที่โดนใจความต้องการของประชาชนและเป็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้เห็นมรรคเห็นผล ถ้าเอาทุกเรื่องมาท าคงไม่ทันและก็จะถูกโจมตีกล่าวหาว่าแผนการ
ปฏิรูปเป็นแผนลวงโลกที่สักแต่ว่ามีแผนเท่านั้นแต่ท าไม่ได้จริง มันต้องเปลี่ยนทั้งแผนและกระบวนการจัดการตามแผน
เสียใหม่ ไม่เช่นนั้นก็จะกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาว่าฝ่ายโน้นไม่ท าฝ่ายนี้ไม่ท า แต่คนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ก็
คือรัฐบาลและส.ว.ในฐานะที่จะต้องติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดต่อการปฏิรูป ผมเห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านมาคงต้องยก
เครื่องกันใหม่ทั้งกระบิ เลิกกล่าวหาโทษกันไปโทษกันมาได้แล้ว ทั้งรัฐบาลทั้งส.ว.และข้าราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องหัน
หน้าเข้าหากัน ท าการปฏิรูปอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นตัวหนังสือเป็นเอกสารที่ผ่านมาผ่านไปเอาอย่างนี้
ดีไหม... ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิรูปทั้งหมดทุกกระทรวง ทบวง กรม เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของตนไปนั่งเรียงล าดับจับประเด็นส าคัญที่จะต้องปฏิรูปให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่ท ากันมา คัดเอาเรื่องเด่นๆ
และเป็นความต้องการกันทุกภาคส่วน ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องนั่นแหละคัดเลือกจากแผน
ปฏิรูป เอาให้ชัด เอาให้จริง แล้วส.ว.ก็ติดตามเสนอแนะเร่งรัดและรัฐบาลก็เอาด้วย ช่วยกันทั้ง 3 ส่วน ไม่จ าเป็นต้องท า
ถึงร้อยเรื่องพันกิจกรรมตามที่มีอยู่ในแผนนั่นหรอก เลิกเสียเถอะวิธีเก่าๆแบบเดิมๆ บ้านเมืองมันไฟลนก้นแล้ว ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันรุมเร้าไปหมด คิดแบบเดิมท าแบบเดิมไป  ไม่รอดแน่.    
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65456 
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09 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:58 น.      
'อ๋อย เก่งต'ิ ต าหนิรัฐบาลประยุทธ์ สิ่งที่ควรท าแต่กลับไม่ได้ท า 
 
 
   
 
 
 
 
9 พ.ค.63 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดย
มีเนื้อหาดังต่อไปนี้  
  เลิกขู่รายวันได้แล้ว รัฐบาลก าลังมีท่าทีที่เป็นปัญหาต่อธุรกิจเอกชนและการท ามาค้าขายรวมทั้งการท า
มาหากินของประชาชนจากการใช้มาตรการล็อคดาวน์เข้มงวดเกินจ าเป็นและความไม่ชัดเจนในการประเมินว่าจะ
กลับมาล็อคดาวน์เข้มข้นอีกหรือผ่อนคลายเพิ่มด้วยหลักเกณฑ์อย่างไร รัฐบาลเน้นแต่จ้องจับผิดผู้ประกอบการ ข่มขู่ไม่
เว้นแต่ละวัน โดยไม่แสดงความสนใจที่จะรับฟังปัญหาหรือหาทางช่วยเหลือให้สามารถท ามาค้าขายได้ รั ฐบาลอาจจะ
ไม่รู้ว่ากิจการจ านวนมากที่ยังเปิดอยู่ก็ก าลังจะอยู่ไม่ได้และอีกจ านวนมากไม่สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้  การที่
นายกรัฐมนตรีและศบค.พูดขู่ไม่เว้นแต่ละวันว่าพร้อมจะกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์ หากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมา
ใหม่ หรือถ้าไม่มีการเข้มงวดต่อเนื่องก็อาจไม่มีการผ่อนคลายในระยะต่อไป ก าลังท าให้ผู้ประกอบการตลอดจนคนงาน
ลูกจ้างรู้สึกยังมีความเสี่ยงสูงในการลงทุนและการท างาน เนื่องจากจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยมีการอธิบายถึง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าตัวเลขสูงนั้นคืออย่างไร ใช้ค าว่าเลขตัวเดียวบ้าง ไม่เกิน 20-30 คนบ้าง ไม่ได้บอกว่า
โยงกับจ านวนประชากรหรือไม่ และไม่ได้บอกว่ารวมผู้ที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัวด้วย
หรือไม่ 
 ดูเหมือนรัฐบาลจะเห็นว่าการปิดกิจการต่างๆเป็นการท าโทษที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ จะผ่อนคลายให้ท า
มาหากินกันได้ก็ต่อเมื่อห้างร้านต่างๆและประชาชนหยุดท าผิดกันแล้ว และหากมีการท าผิดกันอีกก็จะลงโทษอีก ไม่มี
มิติของการเห็นว่าการประกอบธุรกิจและการท ามาค้าขายเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และมีความส าคัญที่ขาดไม่ได้
ของสังคมและรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ว่าก าลังประสบปัญหาอย่างไร ที่เปิดไม่ได้หรือจะอยู่ไม่ได้เป็นเพราะปัญหาอะไร 
รัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ได้อย่างไร 
  สิ่งที่รัฐบาลควรท าแต่กลับไม่ได้ท า เริ่มตั้งแต่การแจกคู่มือปฏิบัติล่วงหน้าการซักซ้อมท าความเข้าใจ ไม่มี
การสอบถามหรือส ารวจปัญหาต่างๆตั้งแต่มาตรการต่างๆปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เป็นหนี้ เป็นสินกันอยู่อย่างไร เงิน
หมุนเวียนมีหรือไม่ คนงานลูกจ้างหาได้หรือเปล่า เมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนแน่นอนในการล็อคดาวน์ท าให้ธุรกิจ
ห้างร้านต่างๆเปิดท ากิจการน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปมาก นอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดเกินจ าเป็นในช่วง 1-2 เดือนที่
ผ่านมาท าให้ธุรกิจหลายประเภทล้มเลิกกิจการกันไปและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ดังนั้นเมื่อมีการคลายล็อคในขั้นต่อไป 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่การด าเนินการธุรกิจที่คึกคัก ไปที่ไหนก็คนแน่นไปหมดอย่างที่รัฐบาลกลัว แต่อาจกลายเป็น
ความเงียบเหงาซบเซาเนื่องจากธุรกิจจ านวนมากไม่สามารถกลับมาประกอบิจการได้อีกแล้วซึ่งหมายถึงความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าที่รัฐบาลคาดคิดไว้ 
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  ที่นายกฯพูดว่าเศรษฐกิจจะเสียหายไปอีก 9 เดือนนั้น เกรงว่าจะเป็นเพียงการออกตัวไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะแสดงให้เห็นถึงการมองการณ์ไกล เพราะเศรษฐกิจของไทยเสียหายมากกว่าประเทศ
ต่างๆในอาเซียนมาก่อนการแพร่ระบาดของโควิด19 และถูกท าให้เสียหายมากกว่าที่จ าเป็นในช่วงสภานการณ์โควิด19 
การที่รัฐบาลเน้นแต่การคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้เป็นเลขตัวเดียวหรือเป็นศูนย์ เน้นการจับผิดผู้ประกอบการมากว่าหาทาง
ช่วยเหลือและการไม่มีกลไกรับฟังปัญหาและความเห็นของภาคเอกชนรายเล็กรายน้อยและประชาชนที่เดือดร้อน ท า
ให้รัฐบาลขาดความเข้าใจต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ไม่สามารถวางแผนรับมือปัญหาล่วงหน้าได้ ยิ่งรัฐบาลนี้คุ้น
ชินกับวัฒนธรรมการท างานแบบไม่ถูกจี้ก็ไม่ตัดสินใจและตัดสินใจสั่งการอะไรไปแล้วค่อยวางแผนรับมือกับปัญหา
ภายหลังคือตามหลังปัญหามาตลอด ก็ยิ่งไม่อาจหวังได้เลยว่ารัฐบาลจะวางแผนรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ใน 6 เดือนหรือ 
9 เดือนข้างหน้าได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65466 
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เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.06 น. 
ปชป.อัดฝ่ายค้านตื๊อขอเปิดประชุมวิสามัญ 
 
 
 
 
 
 
“ชินวรณ์” จวกฝ่ายค้านหลงยุค-เล่นเกมการเมือง ตื๊อไม่เลิก ขอเปิดประชุมวิสามัญ ไล่ไปเตรียมตัวอภิปราย 
พ.ร.ก.เงินกู้-ร่างงบฯปี 64 จะดีกว่า 
  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องขอเปิดประชุมรัฐสภา สมัย
วิสามัญ เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ
ประชาชนว่า ฝ่ายค้านไม่ได้ตรวจสอบตัวเองว่ามีชื่อครบหรือไม่  เพราะปรากฏว่ารายชื่อสนับสนุนไม่ครบ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 123 และเข้าใจว่าขณะนี้สังคมทราบโดยทั่วไปว่ามีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยสามัญประจ าปี เมื่อวันที่ 22 พ.ค.นี้  ตนจึงมองว่าฝ่ายค้านยึดติดกับการเมือง ทั้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนี้  
หากฝ่ายค้านจะท าการเมืองก็เปลี่ยนไปท าหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมข้อมูลไว้อภิปรายเมื่อเปิดสมัยประชุม ทั้งการ
พิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  เพราะถ้าฝ่ายค้านท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและบ้านเมือง
ด้วย  ส่วนการยื่นเรื่องเพื่อขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านควรคิดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองในภาวะวิกฤติเช่นนี้จะดีกว่า การยื่นเรื่องให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เป็นเรื่อง 
 การเมืองชัดเจนมาก เช่นคนระดับรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านออกมาพูดว่าท าไมนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯไม่เปิดวิสามัญทันที ผมเข้าใจว่ามีความคาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง   เพราะประธานสภาฯไม่สามารถเปิด
ประชุมวิสามัญได้ การจะเกิดได้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  หรือมีการพูดถึงว่าตอนนี้มีความเดือดร้อน 
แต่รัฐบาลไม่เปิดสภาฯมาพูดคุย 
  “ซึ่งการพูดอย่างนี้ ฝ่ายค้านหลงยุคไปหรือเปล่า เพราะในยุคสมัยนี้ต้องการให้ตัวแทนประชาชนท า
บทบาทได้หลายอย่าง ไม่จะเป็นต้องพูดในสภาฯเสมอไป และในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าฝ่ายค้านยังคิดว่าสภาฯเป็นส่วนที่
ขับเคลื่อนเกมการเมืองได้ ถือว่าเขาคิดผิด” นายชินวรณ์ กล่าว  
  นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า  ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์จะประชุมส.ส.ของพรรคเมื่อใดนั้น ต้องรอความ
ชัดเจนถึงระเบียบวาระการประชุมสภาฯ หลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญออกมา ประธานสภาฯ ก็
ต้องออกระเบียบวาระการประชุม และเชิญประชุมก่อน 5 วัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติได้ก าหนดประชุม 27-28 พ.ค.น้ี 
  แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548  ประธานสภาฯจึงต้องหาทางออก ซึ่งอาจมีข้อยกเว้นหรืออย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ประธานสภาฯจะเป็นผู้
ก าหนด  ส่วนการประชุมวิปรัฐบาลยังเป็นไปตามก าหนดเดิม คือวันที่ 18 และ 25 พ.ค.นี้ ที่รัฐสภา. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773565 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 - 17:31 น. 
‘ชินวรณ์’ อัดฝ่ายค้านหลงยุค ปมขอเปิดวิสามัญ ไล่ไปเตรียมตัวอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้-งบ’64 จะดีกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ชินวรณ์" อัดฝ่ายค้านหลงยุค ไม่เข้าใจสังคม ขอเปิดวิสามัญเป็นเรื่อการเมืองชัดๆ ไล่ไปเตรียมตัวอภิปราย 
พ.ร.ก.เงินกู้ และงบ64 จะดีกว่า 
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ
รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ว่า คิดว่าฝ่ายค้านไม่ได้
ตรวจสอบตัวเองว่ามีชื่อครบหรือไม่ เพราะปรากฏว่ารายชื่อสนับสนุนไม่ครบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123 และเข้าใจ
ว่าขณะนี้สังคมทราบโดยทั่วไปว่ามีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยสามัญประจ าปีแล้ว ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งทั้ง 2 
เหตุการณ์นี้ตนมองว่าฝ่ายค้านยึดติดกับการเมือง ทั้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งนี้ คิดว่าหากฝ่ายค้านจะท าการเมือง
ก็เปลี่ยนท าหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมข้อมูลไว้อภิปรายเมื่อเปิดสมัยประชุม ทั้ง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพราะถ้าฝ่ายค้านท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งก็จะเป็นประโยชน์
ต่อรัฐบาลและบ้านเมืองด้วย ส่วนการยื่นเรื่องเพื่อขอเปิดประชุมสภาวิสามัญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านควรคิดถึงเรื่องการ
แก้ไขปัญหาบ้านเมืองในภาวะวิกฤตเช่นนี้จะดีกว่า 
 “การยื่นเรื่องให้เปิดประชุมสภาวิสามัญ เป็นเรื่องการเมืองชัดเจนมาก เช่น คนระดับรองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายค้าน ก็ออกมาพูดว่าท าไม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯไม่เปิดวิสามัญทันที ผมเข้าใจว่ามีความคาดเคลื่อนใน
ข้อเท็จจริง เพราะประธานสภาฯไม่สามรถเปิดประชุมวิสามัญได้ การจะเกิดได้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือมีการพูดถึงว่าตอนนี้มีความเดือดร้อน แต่รัฐบาลไม่เปิดสภาฯมาพูดคุย ซึ่งการพูดอย่านี้ฝ่ายค้านหลง
ยุคไปหรือเปล่า เพราะในยุคสมัยนี้ต้องการให้ตัวแทนประชาชน ท าบทบาทได้หลายอย่าง ไม่จะเป็นต้องพูดในสภาฯ
เสมอไป และในสถานการณ์เช่นนี้ หากฝ่ายค้านยังคิดว่าสภาฯเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนเกมการเมืองได้ ถือว่าฝ่ายค้านคิด
ผิดแล้ว” นายชินวรณ์กล่าว 
 นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีกาประชุม ส.ส.ของพรรคเมื่อไหร่นั้น ต้องรอ
ความชัดเจน ถึงระเบียบวาระการประชุมสภาฯ หลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญออกมา ประธาน
สภาฯ ก็ต้องออกระเบียบวาระการประชุม และเชิญประชุมก่อน 5 วัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติได้ก าหนดประชุม 27-28 
พ.ค.นี้ แต่ขณะนี้ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอยู่ ประธานสภาฯก็ต้องหาทางออก อาจจะมีข้อยกเว้นหรืออย่างไร ก็เป็นเรื่องที่
ประธานสภาฯจะเป็นผู้ก าหนด ส่วนการประชุมวิปรัฐบาลขณะนี้ยังเป็นไปตามก าหนดเดิมคือประชุมครั้งแรกในวันที่ 
18 พ.ค.และครั้งที่สองวันที่ 25 พ.ค.ที่รัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2178059 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2178059
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ปชป. ขยับนัด ส.ส.เตรียมความพร้อม เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 พฤษภาคม 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเปิดประชุม
สภาฯสมัยสามัญที่จะถึงนี้ ว่า พรรคได้มีมาตรการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตนอย่างรัดกุมที่สุด ก่อนวันเปิด
ประชุมสภา โดยจะมีการนัด ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และพรรคมีมาตรการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าร่วม
ประชุมพรรค ซึ่งจะมีความเข้มงวดในกระบวนการคัดกรองอยู่แล้ว หากทางส่วนของสภาจะมีมาตรการใดๆ พรรค
พร้อมปฏิบัติตามที่ก าหนด 
 ส่วนเรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ การเตรียมการในเรื่องการอภิปราย พระราชก าหนดนั้น ส.ส.ทุกคน
อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนตลอด ข้อมูลที่จะน ามาสะท้อนผ่านสภามีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหาความ
เป็นอยู่ปัญหาปากท้อง จะเป็นแนวคิดแนวทางประกอบในการท างานของรัฐบาลเพราะ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่จะทราบ
ปัญหาดีที่สุด ฉะนั้นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นอีกกลไกที่ช่วยเสริมการท างานของรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้นตรงตาม
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
 “ส่วนที่ฝ่ายค้านได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้น ต้องเข้าใจว่าเป็นความหวังดีของฝ่ายค้าน 
สามารถใช้สิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะมี ส.ส.ลงชื่อครบหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจน แต่
จะเห็นว่าวันเปิดสมัยประชุมสภาสามัญใกล้มาแล้วเหลืออีกไม่กี่วัน ขณะนี้จึงควรที่จะท าการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง
เพื่อให้การอภิปรายสะท้อนปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน” นายราเมศ 
กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/491832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/491832
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"ราเมศ" เผย ปชป. จ่อนัดประชุม ส.ส. ก่อนเปิดประชุมสภา แนะฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมข้อมูลสภาใกล้เปิดแล้ว 
สยามรัฐออนไลน์  10 พฤษภาคม 2563 09:39 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ราเมศ"เผย ปชป.เตรียมนัดประชุมส.ส.ก่อนเปิดประชุมสภา แนะฝ่ายค้านช่วงนี้รวบรวมข้อมูลสภาใกล้เปิดแล้ว 
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคฯ ได้เตรียมพร้อมที่
จัเปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไป โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตัวอย่างรัดกุมที่สุด ซึ่งก่อนวันเปิดประชุมสภาจะ
นัด ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีมาตรการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุมพรรค ซึ่งจะมีความเข้มงวด
ในกระบวนการคัดกรองอยู่แล้ว รวมทั้งพร้อมปฎิบัติตามของสภาก าหนด ทั้งนี้ส.ส.เตรียมรอภิปรายเกี่ยวกับ พระราช
ก าหนดเงินกู้ ที่ประชาชนได้สะท้อนมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาปากท้อง ซึ่งกลไกของสภา
ผู้แทนราษฏรก็จะที่ช่วยเสริมการท างานของรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ส่วน
ที่ฝ่ายค้านได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ แต่อีกไม่กี่วันก็จะเปิดสมัยประชุมสภาสามัญ
แล้ว เพราะฉะนั้นควรรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้การอภิปรายสะท้อนปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะ
เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนดีกว่า 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/153978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/153978
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09 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:48 น.      
อดีตหัวหน้าศรภ.สังเวช 'ปิยบุตร' แทนที่จะโทษพี่ศรีฯกลับโทษฟ้าดินไปเรื่อย 
 
 
 
 
 
 
 
9 พ.ค.63 - พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) และอดีตหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ศรภ.)โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 ความผูกพันทางการเมือง ต้องมีจุดยืนที่เห็นได้ชัดเจน ความเห็น ความคิดอ่าน ของกลุ่มอดีตพรรค
อนาคตใหม่ แต่เดิมนั้นถูกผูกขาด อยู่กับแกนน า 3 คนเท่านั้น ด้วยวิธีการหาเสียงแบบ"ทรัมป์" คือ"การหาเสียงแบบ 
ความจริง มาทีหลัง " วิธีหาเสียงแบบนี้ก าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ "สหรัฐฯ" ซึ่งก าลังจะมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ครั้งใหม่ขึ้น ในเร็ววันนี้ ดังนั้นปัญญาชนของสหรัฐฯจึงเร่งมือหาทางให้ประชาชนสหรัฐฯกลับมาใช้ 
ความจริง เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ(Post Fact) แทน โดยใช้กันหลายวิธี แต่ที่น่าจะได้ผลมากที่สุด คือการจัดตั้ง
องค์กรที่เป็นกลางและเป็นอิสระ สร้างฐานข้อมูลทางการเมืองคอยล าดับ ความจริงทางการเมือง และ พฤติกรรมของ
นักการเมืองขึ้นมาแบบเกาหลีใต้ เพื่อให้มีทางตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
ส าหรับประเทศไทยนั้นอย่าไปหวังเลยครับ ศาลยังไม่ฟังกันเลยดังนั้น จึงเกิดประเด็นส าคัญขึ้น 2 กรณี คือ 
 1.การพูดของนักการเมืองในระยะนี้ มีแต่เรื่อง โควิด-19 แต่ ดร.ปิยบุตร มักจะพูดขึ้นไปหาที่สูงมากขึ้น
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะเอามาเสนอเฉพาะ ที่ตัวอยากพูดโดย ไม่ค านึงถึงความจริงของแต่ละเรื่องว่ามีสาเหตุจากอะไร 
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พูดไม่จบเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีมากมายเรื่องราวหลากหลาย
เหตุผล จนกล่าวได้ว่า เด็กที่เรียนนิติศาสตร์ปี 2 ก็พิจารณาได้แล้วว่าท าไมต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 2.ประเด็นส าคัญ คือ คณะก้าวหน้า( แก็ง 3 คน) ยังมีอิทธิพลต่อพรรคก้าวไกลแบบเดิมหรือไม่ ถ้า 3 คน
พูดแล้ว พรรคก้าวไกลเอาไปท าละก็ ต้องขอเตือนใว้ก่อน อาจจะเกิดกรณียุบพรรคขึ้นมาอีกก็เป็นได้แล้วก็อย่าไปโกรธ
แค้นใครอีก แทนที่จะไปโทษ พี่ศรีสุวรรณ ดันกลับโทษฟ้าโทษดินให้เลาะเทอะไปเรื่อย น่าสังเวชครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65481 
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อดีตบิ๊ก ศรภ. เตือนก้าวไกลระวังเสี่ยงถูกยุบพรรค สังเวช ‘ปิยบุตร’ โทษฟ้าโทษดินไปเรื่อย 
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 พฤษภาคม 2563 พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติ ไทย และ
อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ศรภ. โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 
“ความผูกพันทางการเมือง ต้องมีจุดยืนที่เห็นได้ชัดเจน” 
 ความเห็น ความคิดอ่าน ของกลุ่มอดีตพรรคอนาคตใหม่ แต่เดิมนั้น ถูกผูกขาด อยู่กับแกนน า 3 คน
เท่านั้น ด้วยวิธีการหาเสียงแบบ “ทรัมป์” คือ 
 “การหาเสียงแบบ ความจริง มาทีหลัง” วิธีหาเสียงแบบนี้ ก าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ 
“สหรัฐฯ” ซึ่งก าลังจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดี ครั้งใหม่ขึ้น ในเร็ววันนี้ 
 ดังนั้นปัญญาชนของสหรัฐฯจึงเร่งมือหาทางให้ประชาชนสหรัฐฯกลับมาใช้ ความจริง เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ (Post Fact) แทน โดยใช้กันหลายวิธี แต่ที่น่าจะได้ผลมากที่สุด คือ การจัดตั้งองค์กรที่เป็นกลางและเป็น
อิสระ สร้างฐานข้อมูลทางการเมืองคอยล าดับ ความจริงทางการเมือง และ พฤติกรรมของนักการเมืองขึ้นมาแบบ
เกาหลีใต้ เพื่อให้มีทางตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
ส าหรับประเทศไทยนั้นอย่าไปหวังเลยครับ ศาลยังไม่ฟังกันเลย ดังน้ัน จึงเกิดประเด็นส าคัญขึ้น 2 กรณี คือ 
 1.การพูดของนักการเมืองในระยะนี้ มีแต่เรื่อง โควิด-19 แต่ ดร.ปิยบุตร มักจะพูดขึ้นไปหาที่สูงมากขึ้น
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะเอามาเสนอเฉพาะ ที่ตัวอยากพูดโดยไม่ค านึงถึงความจริงของแต่ละเรื่องว่ามีสาเหตุจากอะไร 
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พูดไม่จบเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีมากมายเรื่องราว หลากหลาย
เหตุผล จนกล่าวได้ว่า เด็กที่เรียนนิติศาสตร์ปี 2 ก็พิจารณาได้แล้วว่า ท าไมต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 2.ประเด็นส าคัญ คือ คณะก้าวหน้า( แก็งค์ 3 คน) ยังมีอิทธิพลต่อพรรคก้าวไกลแบบเดิมหรือไม่ ถ้า 3 
คนพูดแล้ว พรรคก้าวไกลเอาไปท าละก็ ต้องขอเตือนไว้ก่อน อาจจะเกิดกรณียุบพรรคขึ้นมาอีกก็เป็นได ้
แล้วก็อย่าไปโกรธแค้นใครอีก 
แทนที่จะไปโทษ พี่ศรีสุวรรณ ดันกลับโทษฟ้าโทษดินให้เลาะเทอะไปเรื่อย น่าสังเวชครับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/491826 
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"นันทเดช" เตือนก้าวไกลอาจถูกยุบพรรค หากท าตาม 'แก๊ง3คน' สังเวช 'ปิยบุตร' เลอะเทอะ โทษฟ้าโทษดิน 
สยามรัฐออนไลน์  10 พฤษภาคม 2563 09:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า 
"ความผูกพันทางการเมือง ต้องมีจุดยืนที่เห็นได้ชัดเจน 
ความเห็น ความคิดอ่าน ของกลุ่มอดีตพรรคอนาคตใหม่ แต่เดิมนั้น 
ถูกผูกขาด อยู่กับแกนน า 3 คนเท่านั้น ด้วยวิธีการหาเสียงแบบ"ทรัมป์" คือ 
"การหาเสียงแบบ ความจริง มาทีหลัง " วิธีหาเสียงแบบนี ้
ก าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะที่ "สหรัฐฯ" 
ซึ่งก าลังจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดี ครั้งใหม่ขึ้น ในเร็ววันนี้ 
ดังนั้นปัญญาชนของสหรัฐฯจึงเร่งมือหาทางให้ 
ประชาชนสหรัฐฯกลับมาใช้ ความจริง เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
(Post Fact) แทน โดยใช้กันหลายวิธี แต่ท่ีน่าจะได้ผลมากที่สุด คือ 
การจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นกลางและเป็นอิสระ สร้างฐานข้อมูลทางการเมือง 
คอยล าดับ ความจริงทางการเมือง และ พฤติกรรมของนักการเมือง 
ขึ้นมาแบบเกาหลีใต้ เพื่อให้มีทางตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
ส าหรับประเทศไทยนั้นอย่าไปหวังเลยครับ ศาลยังไม่ฟังกันเลย 
ดังนั้น จึงเกิดประเด็นส าคัญขึ้น 2 กรณี คือ 
1.การพูดของนักการเมืองในระยะนี้ มีแต่เรื่อง โควิด-19 แต่ ดร.ปียบุตร มักจะพูดขึ้นไปหาท่ีสูงมากขึ้นตามล าดับ ส่วน
ใหญ่จะเอามาเสนอเฉพาะ ท่ีตัวอยากพูดโดย ไม่ค านึงถึงความจริงของแต่ละเรื่องว่ามีสาเหตุจากอะไร ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร  พูดไม่จบเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีมากมายเรื่องราว หลากหลายเหตุผล จนกล่าวได้
ว่า เด็กที่เรียนนิติศาสตร์ปี 2 ก็พิจารณาได้แล้วว่า  ท าไมต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
2.ประเด็นส าคัญ คือ คณะก้าวหน้า( แก็งค์ 3 คน) ยังมีอิทธิพลต่อพรรคก้าวไกลแบบเดิมหรือไม่ ถ้า 3 คนพูดแล้ว 
พรรคก้าวไกลเอาไปท าละก็ ต้องขอเตือนใว้ก่อน อาจจะเกิดกรณียุบพรรคขึ้นมาอีกก็เป็นได้แล้วก็อย่าไปโกรธแค้นใคร
อีก 
แทนที่จะไปโทษ พี่ศรีสุวรรณ ดันกลับโทษฟ้าโทษดินให้เลาะเทอะไปเรื่อย น่าสังเวชครับ" 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/153974 
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09 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:13 น.      
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน : 1.9 ล้านล้านบาท ใช้ท าอะไรบ้าง 
   
 
 
 
 
 
 
9 พ.ค. 63 -  ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์ข้อความลงบนเฟ
ซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 1.9 ล้านล้านบาท ใช้ท าอะไรบ้าง... เนื่องจากเวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดจากรัฐบาลว่า จะท าอะไร 
อย่างไร ใช้เงินเท่าไหร่ในแต่ละด้านแต่ละโครงการ และใครรับผิดชอบ มีแต่ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ครับ  
 เงินก้อนแรก '1 ล้านล้านบาท' แบ่งเป็น 3 ส่วนหรือที่ทางการเรียกว่า แผนงานหรือโครงการ ส่วนที่ 1 
วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนที่ 2 วงเงิน 5.55 แสนล้านบาท ใช้เพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เดือดร้อน ส่วนที่ 3 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ใช้เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ เงินก้อนที่สอง '5 แสนล้านบาท ' เป็นวงเงินที่ให้อ านาจธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปล่อยกู้แก่ธนาคารต่างๆ น าไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  เงินก้อนที่สาม '4 แสนล้านบาท' ใช้ตั้ง
กองทุนรักษาสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ เงินสองก้อนนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. อีกสองฉบับ ซึ่งดูจากเงื่อนไขการใช้เงิน
และผู้รับผิดชอบแล้ว เชื่อว่าโกงหรือรั่วไหลยาก แต่ถ้ามีก็เสียหายน้อยและตรวจสอบไม่ยากเพราะมีผู้เกี่ยวข้องน้อยราย  
อ้างอิง......พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF 
พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/A/030/T_0012.PDF 
พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/A/030/T_0006.PDF 
ระเบียบส านักนายกฯ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/093/T_0001.PDF 
จัดสรรเงิน 3 ด้าน https://workpointnews.com/2020/04/19/covid-money-8/ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65471 
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เบ่งบาน! นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งกลุ่ม 'คนป.' เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
09 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 9 พ.ค.63 - เพจเฟซบุ๊กเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.)   
เผยแพร่แถลงการณ์ "การก่อตั้งเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.)" พร้อม
ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจาก
หลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่เกิดจากความอัดอั้นต่อการด าเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากการกระท าของรัฐบาล เช่น กรณีปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation 
(IO) จากกระทรวงกลาโหม ป่ารอยต่อ การบุกรุกพื้นที่ป่า ที่มาของวุฒิสภา ข้อครหาของรัฐธรรมนูญ 2560 การ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกรณีการบริหารประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างร้ายแรงจนเกิดกรณีสะเทือนใจที่ผ่านมา 
 เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงท าให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีหลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่าเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคี ยงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมี
เป้าหมายของเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวด้วยความหลากหลายจากหลายองค์กรที่มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวของตนเองแต่มีแนวทางในการเดินทางร่วมกัน โดยการด าเนินงานจะเน้นความเป็นอิสระในองค์กรของตน 
ซึ่งผู้ร่วมแนวทางของเครือข่ายเรานั้นมีความหลากหลายในการด าเนินงานทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านชาติพันธุ์ ศาสนา 
ด้านความเท่าเทียม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตามเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะด าเนินงานตาม
หลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทาง
เครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระท าต่อประชาชนทุกประการ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/65463 
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มวลชนใคร!? หลังศาสดาโชว์ห้าว “คนป.” เปิดตัว สานต่อ “แฟลชม็อบ” ที่เริ่มจากไม่พอใจ “ยุบพรรคส้ม
หวาน” 
9 พ.ค. 2563 18:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดตัว “คนป.” เครือข่าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เคยเคลื่อนไหว “แฟลชม็อบ” จากสาเหตุ “ยุบพรรคส้ม
หวาน” อ้างต่อสู้เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่ประเด็น ล้วนแต่เข้าทางฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น ทั้งสิ้น 
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (9 พ.ค. 63) เพจเฟซบุ๊กเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (คนป.) เผยแพร่แถลงการณ์ “การก่อตั้งเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (คนป.)” พร้อมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ระบุว่า 
 สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่เกิดจาก
ความอัดอั้นต่อการด าเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากการอภิปรายไม่
ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากการกระท าของ
รัฐบาล เช่น กรณีปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation (IO) จากกระทรวงกลาโหม ป่ารอยต่อ การบุกรุก
พื้นที่ป่า ที่มาของวุฒิสภา ข้อครหาของรัฐธรรมนูญ 2560 การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกรณีการบริหาร
ประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงจนเกิดกรณี
สะเทือนใจที่ผ่านมา 
 เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงท าให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีหลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ 
มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่า เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวด้วยความหลากหลายจากหลายองค์กรที่มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวของตนเองแต่มีแนวทางในการเดินทางร่วมกัน โดยการด าเนินงานจะเน้นความเป็นอิสระในองค์กรของตน 
ซึ่งผู้ร่วมแนวทางของเครือข่ายเรานั้นมีความหลากหลายในการด าเนินงาน ทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านชาติพันธุ์ ศาสนา 
ด้านความเท่าเทียม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะด าเนินงานตาม
หลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทาง
เครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระท าต่อประชาชนทุกประการ.”... 
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 เป็นที่น่าสังเกตว่า เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 24 
ก.พ. 63 หลังจาก ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 คดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้เงินโดยมิชอบ และหลังจากเกิด “แฟลชม็อบ” ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
กระจายไปยังมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ทั่วประเทศ 
 โพสต์ข้อความระบุว่า “ตั้งแต่ท างานกิจกรรมการเมืองในสมัยเป็นนักศึกษาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เท่าที่จ า
ได้ ผมยังไม่เคยเห็นเวทีปราศรัยการเมืองกลางแจ้งที่จัดโดยนิสิตนักศึกษาในรั้วจุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ มาก่อนเลย 
 สิ่งที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ (ณ ตอนนี้เลย) และ
ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวานจึงเป็นประวัติศาสตร์ และเป็นปรากฏการณ์ที่มีพลังมากในรอบสอง
ทศวรรษ 
ตอนนี้ ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ไปแสดงพลังที่นั่น 
นิสิตนักศึกษาต่ืนแล้ว พลวัตของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว 
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” 
-Martin Luther King Jr.- 
 
ประชาชนจงเจริญ 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
24 กุมภาพันธ์ 2563” 
 
ป.ล. พรุ่งนี้ ยังมีการจัดงานคล้ายกันที่มหาวิทยาลัยมหิดล และมะรืนนี้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร... 
สิ่งที่น่าโฟกัสก็คือ ค าพูด “ธนาธร” ที่ว่า “ตอนนี้ ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ไปแสดงพลังที่นั่น” 
เพราะมันสอดคล้องกับ แบ็กกราวด์ความเป็นมา ของ “แฟลชม็อบ” นักเรียน นิสิต นักศึกษา น่ันเอง 
 กล่าวคือ เป็นที่ทราบกันว่า “อารมณ์และการเคลื่อนไหวชุมนุมของบรรดาเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา 
ที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมในลักษณะ “แฟลชม็อบ” ซึ่งเท่าที่พิจารณาจะเห็นว่ามาจากความไม่พอใจที่พรรคการเมือง 
และแกนน าพรรคที่ตัวเองชื่นชอบถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เนื่องจากมีความผิดจากกรณีเงินกู้อันมิชอบ แต่พวก
เขาถูกท าให้เข้าใจว่า เป็นฝีมือของพวกเผด็จการ “กลั่นแกล้ง” ประกอบกับการถูกปลุกระดม โน้มน้าวมาจากอดีตแกน
น าพรรคเหล่านั้นให้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน 
 ประกอบกับหากสังเกตให้ดี จะพบเห็นได้ไม่ยากว่า บรรดาผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ยืนอยู่ข้างหลังเวทีแทบ
ทั้งหมด ก็เป็นผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทั้งสิ้น หรือแม้แต่บรรดานักศึกษาที่เป็นแกนน าขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีศาล 
โจมตีฝ่ายรัฐบาลที่ตระเวนเดินสายไปในแทบทุกเวที ก็ล้วนเป็นคนหน้าเดิมที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี เพราะเคลื่อนไหวกับ
แกนน าพรรคอนาคตใหม่ และพรรคฝ่ายค้าน จนไม่แน่ว่าพวกเขาได้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในอดีตด้วยหรือไม่ คน
พวกนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อ ก็ย่อมจะคุ้นหน้า คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้ว...” (ผู้จัดการออนไลน์) 
และถ้าจะว่าไปแล้ว จุดเริ่มของการจัดแฟลชม็อบ ก็คือ นายธนาธร นั่นเอง 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ แถลงการณ์ เปิดตัว “คนป.” ที่อ้างว่า เป็นการสานต่อการเคลื่อนไหวของ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือ แฟลชม็อบ ที่ผ่านมา จึงท าให้ถูกจับตามองว่า เป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิด อดีตพรรคอนาคตใหม่ หรือไม่ 
นี่คือ ประเด็น 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000048548 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 - 14:32 น. 
 
รวมตัวก่อตั้งเครือข่าย นศ.เคียงข้างประชาชน ลั่นเปลี่ยนสังคมแง่บวกภายใต้ ปชต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมตัวก่อตั้งเครือข่าย นศ.เคียงข้างประชาชน (คนป.) ลั่นเปลี่ยนสังคมแง่บวกภายใต้ ปชต. 
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม มีการเผยแพร่แถลงการณ์ การก่อตั้งเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้าง
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.) ความดังนี้ 
 สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่เกิดจาก
ความอัดอั้นต่อการด าเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากการอภิปรายไม่
ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยจากการกระท าของ
รัฐบาล เช่น กรณี ปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation (IO) จากกระทรวงกลาโหม ป่ารอยต่อ การบุก
รุกพื้นที่ป่า ที่มาของวุฒิสภา ข้อครหาของรัฐธรรมนูญ 2560 การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกรณีการ
บริหารประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างร้ายแรงจนเกิด
กรณีสะเทือนใจที่ผ่านมา 
 เหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีหลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่าเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมี
เป้าหมายของเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวด้วยความหลากหลายจากหลายองค์กรที่มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวของตนเองแต่มีแนวทางในการเดินทางร่วมกัน โดยการด าเนินงานจะเน้นความเป็นอิสระในองค์กรของตน 
ซึ่งผู้ร่วมแนวทางของเครือข่ายเรานั้นมีความหลากหลายในการด าเนินงานทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านชาติพันธุ์  ศาสนา 
ด้านความเท่าเทียม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตามเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะด าเนินงานตาม
หลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทาง
เครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระท าต่อประชาชนทุกประการ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2177708 
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9 พ.ค. 2563 18:43 น. 
ขบวนการนักศึกษามาแล้ว!! ตั้ง คนป. ขยี้ผลซักฟอก บี้ต่อรัฐบาลประยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายนักศึกษาออกแถลงการณ์ประกาศตั้ง เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (คนป.) ขยายผลซักฟอกรัฐบาลบิ๊กตู่ 
 วันที่ 9 พ.ค. เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ 
การก่อต้ังเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (คนป.) 
 เนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากกระแสการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่ว
ประเทศ ที่เกิดจากความอัดอั้นต่อการด าเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัย
จากการกระท าของรัฐบาล เช่น กรณี ปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operation (IO) จากกระทรวงกลาโหม 
ป่ารอยต่อ การบุกรุกพื้นที่ป่า ที่มาของวุฒิสภา ข้อครหาของรัฐธรรมนูญ 2560 การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และกรณีการบริหารประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่าง
ร้ายแรงจนเกิดกรณีสะเทือนใจที่ผ่านมา 
 เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงท าให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีหลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่าเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมี
เป้าหมายของเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวด้วยความหลากหลายจากหลายองค์กรที่มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวของตนเองแต่มีแนวทางในการเดินทางร่วมกัน โดยการด าเนินงานจะเน้นความเป็นอิสระในองค์กรของตน 
ซึ่งผู้ร่วมแนวทางของเครือข่ายเรานั้นมีความหลากหลายในการด าเนินงานทั้งในด้านสวัสดิการ ด้านชาติพันธุ์ ศาสนา 
ด้านความเท่าเทียม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตามเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะด าเนินงานตาม
หลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทาง
เครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระท าต่อประชาชนทุกประการ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4098012 
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'ก้าวไกล' ชี้ซอล์ฟโลน 5 แสนล้านฝนตกไม่ทั่วฟ้าเอสเอ็มอีเข้าไม่ถึงจวก AI ก ามะลอ 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พรรคก้าวไกล จัดไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊กในหัวข้อ "พิธา x ธนาธร : ลมหายใจ SMEs 
ไทยในวิกฤตโควิด-19"  โดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นแกนน าคณะก้าวหน้า ร่วมพูดคุยกันหลังจากในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์
วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพบปะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและคนท างานในหลาย
ภาคส่วนธุรกิจ และได้พบว่ามาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลยังไม่ตรงจุดและเข้าไม่ถึงครอบคลุมผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจ านวนมาก นั้น   
 นายพิธา กล่าวว่า สถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลต้องเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า การคัดกรอง
ผ่านระบบ AI ก ามะลอ ตลอดช่วงเวลาโควิด -19 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนที่สังคมไทยต้องจ่ายในราคาแพง โดยเฉพาะ
พิษเศรษฐกิจที่ตามมาเป็นเหมือนพายุที่พัดพรมออกไป ท าให้เผยปัญหาความผุพังต่างๆ เกิดมาไม่เคยคนล าบากยากไร้
ขนาดนี้ มีความเหลื่อมล้ า คนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี มีคนที่ต้องออกจากงาน รวมถึงผู้ประกอบการชนชั้นกลางที่ตนไปคุย
มาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง และสายป่านยาวอยู่ได้ ไม่เกิน 3 เดือนแน่ๆ  ขณะเดียวกันก็เข้าไม่ถึง
การช่วยเหลือตาม พ.ร.ก. ซอล์ฟโลน วงเงิน 5 แสนล้านของรัฐบาล ซึ่งน่าแปลกตรงที่กับประชาชนนั้นมีการคัดกรอง
ท าให้คนเข้าไม่ถึง แต่กับเอสเอ็มอีที่ควรคัดกรองและให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นชัดเจน เช่น  ท่องเที่ยว 
ธุรกิจกลางคืน กลับไม่ท า แต่ให้ทั้งหมด แล้วสุดท้ายผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ได้เฉพาะคนที่มีเครดิต
กับธนาคารอยู่แล้ว  
 "มาตรการอย่างนี้อุปมาอุปไมยเหมือนฝนไม่ตก แต่ธนาคารเอาร่มมาให้ แต่ในส่วนที่ฝนตก ภาคธุรกิจที่
ต้องได้รับการช่วยเหลือ ธนานาคารกลับดึงร่มออก แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการหลายคนยังก าลังใจดี แต่ก็มี
ขีดจ ากัด พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการภาวะผู้น า ต้องการรัฐบาลที่ไม่ปล่อยประชาชนเป็นไปตามยถากรรม 
แต่ต้องมาช่วยต่อชีพจรให้พวกเขา โดยเฉพาะวงเงิน 4 แสนล้านบาทนี้  1 แสนล้าน ควรที่จะต้ องใช้ไปกับการอุ้ม
พนักงาน ช่วยธุรกิจที่จะไปต่อได้ช่วยแบ่งเบาต้นทุนให้ เช่น ภาคการท่องเที่ยว รายได้เข้าประเทศที่ผ่านมา 2.8 ล้าน
ล้าน ถ้าไปดูจะพบว่าระจุกตัวมาก อยู่แค่ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ ดังนั้น ต้องกระจายออกไป นี่เป็นโอกาสทองของ
จังหวัดที่ไม่เคยอยู่ในเรดาร์ของการท่องเที่ยวมาก่อน การท่องเที่ยวฐานรากการท่องเที่ยวชุมชนต้องได้รับการสนับสนุน 
รวมถึงธุรกิจค้าปลีกผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าที่อยู่ในห้าง เมื่อห้างโดนปิดก็ต้องปิดตัวด้วย ต้องเข้าไปดูแล เพราะถ้าปล่อย
ให้ล้มจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องไปพูดในสภาว่า พ.ร.ก. ซอฟต์โลน จะช่วยผู้ประกอบการ
อย่างไร" นายพิธา กล่าว  
 นายพิธา กล่าวอีกว่า เรื่องสิทธิอาหารเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ปรากฏในช่วงวิกฤตครั้งนี้ ไม่น่าเชื่อว่าประเทศ
ไทยซึ่งเป็นครัวของโลก แต่มีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีข้าวกิน ขณะที่อีกด้าน ผลไม้ ส้ม มะม่วง หรือผลิตภัณฑ์จาก  
ปศุสัตว์ เช่น นม เกษตรกรต้องเอาไปเททิ้งเพราะไม่มีผู้ รับซื้อ ซึ่งค าถามคือ ท าไมรัฐบาลไม่ไปรับซื้อสินค้าเกษตรที่
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ส่งออกไม่ได้นี้ทั้งหมดเลย น ามาท าเป็นธนาคารอาหาร แล้วมากระจายอาหารให้กับคนที่เขาไม่มีจะกิน ใช้งบประมาณ
ครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์ 2 เด้ง เงินก้อนเดียวกันนี้ ช่วยผู้เดือดร้อนได้ 2 ฝ่าย ตนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท าไมรัฐบาลถึง
ไม่คิดท าเรื่องนี้  
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขัดกับความเชื่อคนที่คิดว่า
ถ้าเกิดปัญหา ผู้ประกอบการจะเอาลูกน้องออกเป็นอย่างแรก ซึ่งจากการไปพูดคุยมาพบว่าไม่จริง พวกเขาเขาพยายาม
รักษาลูกน้องให้มากสุด เพราะถ้าเกิดเอาพนักงานออก แล้วต้องหาคนใหม่ การสร้างความไว้ใจ ทักษะฝีมือ ท าไม่ได้
ง่ายๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ตนเพิ่งไปดู 2 สองธุรกิจ หนึ่ง คือตัดเย็บเสื้อผ้า อีกหนึ่งธุรกิจหมอนวด ในส่วนบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า
นั้นมีพนักงาน 40 คน ส่งขายให้กับร้านค้าในห้าง พอห้างปิด ร้านก็ปิดตามขายไม่ได้ ไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งน่าห่วงว่า 
พนักงานส่วนใหญ่อายุ 40- 50 ปี เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าตลอดชีวิต มีทักษะดี ช่วงนี้ก็กลับ
ต่างจังหวัด ด้วยอายุขนาดนี้ ต่อให้ธุรกิจกลับมา เขาจะมีไฟ มีความทะเยอทะยานอยากกลับมาหางานในกรุงเทพอีก
ครั้งหรือไม่ ดังนั้น ถ้าเราจัดการไม่ดี ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะล้ม แต่ยังมีลูกจ้างที่จะต้องตกงาน ถึงเดือน
มิถุนายน ถ้าไม่มีการอัดฉีดสภาพคล่องให้เอสเอ็มอีที่เข้าไม่ถึง เครื่องจักรก็จะถูกธนาคารยึดขายทอดตลาด พนักงาน
กลับต่างจังหวัด จากแรงงานในระบบกลายเป็นแรงงานรับจ้างรายวันในต่างจังหวัด จากเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
กลายเป็นไม่ได้กระทบเป็นลูกโซ่  
 "อีกธุรกิจหนึ่งคือร้านนวด ที่มีหมอนวดเป็นคนตาบอด ช่วงที่ผ่านมาไม่มีงานท า ช่วงแรกยอมปิดร้าน แต่
พอผ่านไปเดือนกว่าเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้ว หมอนวดก็คิดเรื่องการไปนวดดิลิเวอรี เพราะกลัวอดตายมากกว่ากลัวไวรัส 
ขณะที่ผู้ประกอบการเองบอกว่า น่าจะแบกอยู่ได้ถึงเดือนกรกฎาคม เพราะธุรกิจอยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยว เมื่อรัฐบาล
ไม่ให้ความชัดเจน เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือก็ยอมทิ้งดีกว่า แบกต่อไม่ไหว นี่คือความเจ็บปวดของผู้ประกอบการ  
กับรัฐบาลที่ไม่มีความชัดเจน พ.ร.ก.ซอล์ฟโลน 5 แสนล้าน ที่เอาไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 
เข้าไม่ถึง ซึ่งเราก าลังพูดถึงเอสเอ็มอี  20 -30 เปอร์เซ็นต์ที่จะล้มละลายที่ไม่ใช่จากไวรัสโควิด -19 หากแต่เป็นการปิด
เมือง และจะมีคนตกงานอีกเป็นล้าน การสู้กับภัยโควิดครั้งนี้ ใครชนะไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือประชาชนแพ้ คนที่ไปร้องไห้
หน้ากระทรวงการคลังนี่บทแรกเท่านั้น นี่แค่เดือนแรก และเดือนหน้าโรงเรียนจะเปิดเทอม มีเรื่องหนี้นอกระบบที่กู้
สองเดือนไม่มีรายได้เข้ามา ความเดือดร้อนประชาชน ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือประชาชนรากหญ้า มี
แต่จะเดือดร้อนมากขึ้น ถ้าด าเนินนโยบายแบบนี้ และที่บอกว่าประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกในการบริหารจัดการโค
วิด ถามว่าจะเป็นที่หนึ่งท าไมถ้าทุกวันมีคนร้องไห้ มีคนเจ็บปวด และมีคนอดตายอย่างนี้" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้ไปในการฟื้นฟูหลังจากนี้ ไม่ใช่เงินที่ได้มา
ฟรี เงินกู้ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นหนี้สิน คนที่จะต้องจ่ายคืนคือผู้จ่ายภาษี โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยท างาน คนที่จะเข้าสู่
ระบบแรงงาน น้องๆ จะเรียนจบจะต้องมาแบกรับหนี้ก้อนนี้ หนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ถ้าใช้ไปท าสิ่งดีงาม สร้างสรรค์ และ
เพิ่มมูลค่ามากกว่าดอกเบี้ยได้ สามารถใช้ท าในสิ่งที่ยกระดับการพัฒนาประเทศได้ แต่ถ้าเอามาเพื่ออุ้มการบินไทย อุ้ม
บริษัทปลอดภาษีในสนามบิน อุ้มคนรวย อุ้มเจ้าสัวคนไม่กี่กลุ่ม หนี้ก้อนนี้ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเราต้องจ่ายคืน ดังนั้น ใคร
ชนะเราไม่รู้ รู้แต่ว่าถ้าบริหารประเทศแบบนี้ประชาชนผู้เสียภาษีแพ้แน่ๆ เพราะชัดเจนว่า นี่คือรัฐบาลที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มทุน เป็นตัวแทนผลประโยชน์คนกลุ่มน้อย ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใหญ่ สังคมไทยหลังวิกฤตโควิด จะเป็นรูปกรวย
เรียวที่ยอดแคบมากๆ คนรวยยิ่งอยู่สูงบนยอด ขณะที่ชนชั้นกลางหายไป กลายเป็นฐาน เป็นคนยากจนที่เป็นฐานกว้าง
มากๆ  นี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาประเทศไทยที่รัฐบาลเป็นตัวแทนของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนสร้างขึ้น ซึ่งแลกมาด้วยน้ าตาคน
เป็นล้านๆ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/65499 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65499
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ธนาธร-พิธาซัดรัฐอุ้มบินไทย-เจ้าสัว เมิน "เอสเอ็มอี" หนี้ให้ "คนไทย" ใช้! 
เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" อัดรัฐบาลตัวแทนกลุ่มทุนอุ้มแต่รายใหญ่ ชี้เงินกู้พัฒนาประเทศได้ แต่ถ้าใช้อุ้ม”บินไทย”-ทุนใหญ่ก็ไม่
เกิดประโยชน์ 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. พรรคก้าวไกล จัดไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ "พิธา x ธนาธร : ลมหายใจ SMEs ไทย
ในวิกฤตโควิด-19" โดยมี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ แกนน าคณะก้าวหน้า ร่วมพูดคุยกันหลังจากประเทศไทยเผชิญสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่
ผ่านมา 
 โดยนายพิธา กล่าวว่า สถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ต้องเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า การคัด
กรองผ่านระบบเอไอก ามะลอ ตลอดช่วงเวลาโควิด -19 ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนที่สังคมไทยต้องจ่ายในราคาแพง 
โดยเฉพาะพิษเศรษฐกิจที่ตามมาเป็นเหมือนพายุที่พัดพรมออกไป ท าให้เผยปัญหาความผุพังต่างๆ เกิดมาไม่เคยคน
ล าบากยากไร้ขนาดนี้ มีความเหลื่อมล้ า คนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี มีคนที่ต้องออกจากงาน รวมถึงผู้ประกอบการชนชั้น
กลาง ที่ตนไปคุยมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง และสายป่านยาวอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือนแน่ๆ 
 ขณะเดียวกันก็เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือตาม พ.ร.ก. ซอล์ฟโลน วงเงิน 5 แสนล้านของรัฐบาล ซึ่งน่าแปลก
ตรงที่กับประชาชนนั้น มีการคัดกรองท าให้คนเข้าไม่ถึง แต่กับเอสเอ็มอีที่ควรคัดกรอง และให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเห็นชัดเจน เช่น ท่องเที่ยว ธุรกิจกลางคืน กลับไม่ท า แต่ให้ทั้งหมด แล้วสุดท้ายผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ก็
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ได้เฉพาะคนที่มีเครดิตกับธนาคารอยู่แล้ว 
 มาตรการอย่างนี้อุปมาอุปไมยเหมือนฝนไม่ตก แต่ธนาคารเอาร่มมาให้ แต่ในส่วนที่ฝนตก ภาคธุรกิจที่
ต้องได้รับการช่วยเหลือ ธนาคารกลับดึงร่มออก แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการหลายคนยังก าลังใจดี แต่ก็มีขีดจ ากัด 
พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการภาวะผู้น า ต้องการรัฐบาลที่ไม่ปล่อยประชาชน เป็นไปตามยถากรรม แต่ต้อง
มาช่วยต่อชีพจรให้พวกเขา โดยเฉพาะวงเงิน 4 แสนล้านบาทนี้ 1 แสนล้าน ควรที่จะต้องใช้ไปกับการอุ้มพนักงาน ช่วย
ธุรกิจที่จะไปต่อได้ช่วยแบ่งเบาต้นทุนให้ เช่น ภาคการท่องเที่ยว รายได้เข้าประเทศที่ผ่านมา 2.8 ล้านล้าน 
 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขัดกับความเชื่อคนที่คิดว่า
ถ้าเกิดปัญหา ผู้ประกอบการจะเอาลูกน้องออกเป็นอย่างแรก ซึ่งจากการไปพูดคุยมาพบว่าไม่จริง พวกเขาเขาพยายาม
รักษาลูกน้องให้มากสุด เพราะถ้าเกิดเอาพนักงานออก แล้วต้องหาคนใหม่ การสร้างความไว้ใจ ทักษะฝีมือ ท าไม่ได้
ง่ายๆ 
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 ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ตนเพิ่งไปดู 2 สองธุรกิจ หนึ่ง คือตัดเย็บเสื้อผ้า อีกหนึ่งธุรกิจหมอนวด ในส่วนบริษัทตัด
เย็บเสื้อผ้านั้นมีพนักงาน 40 คน ส่งขายให้กับร้านค้าในห้าง พอห้างปิด ร้านก็ปิดตามขายไม่ได้ ไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามา 
ซึ่งน่าห่วงว่า พนักงานส่วนใหญ่อายุ 40- 50 ปี เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าตลอดชีวิต มีทักษะดี ช่วงนี้ก็
กลับต่างจังหวัด ด้วยอายุขนาดนี้ ต่อให้ธุรกิจกลับมา เขาจะมีไฟ มีความทะเยอทะยานอยากกลับมาหางานในกทม.อีก
ครั้งหรือไม่ 
 ดังนั้น ถ้าเราจัดการไม่ดี ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะล้ม แต่ยังมีลูกจ้างที่จะต้องตกงาน ถึงเดือน
เม.ย. ถ้าไม่มีการอัดฉีดสภาพคล่องให้เอสเอ็มอีที่เข้าไม่ถึง เครื่องจักรก็จะถูกธนาคารยึดขายทอดตลาด พนักงานกลับ
ต่างจังหวัด จากแรงงานในระบบกลายเป็นแรงงานรับจ้างรายวันในต่างจังหวัด จากเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
กลายเป็นไม่ได้กระทบเป็นลูกโซ ่
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้ไปในการฟื้นฟูหลังจากนี้ ไม่ใช่เงินที่ได้มา
ฟรี เงินกู้ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นหนี้สิน คนที่จะต้องจ่ายคืนคือผู้จ่ายภาษี โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยท างาน คนที่ จะเข้าสู่
ระบบแรงงาน น้องๆ จะเรียนจบจะต้องมาแบกรับหนี้ก้อนน้ี 
 หนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ถ้าใช้ไปท าสิ่งดีงาม สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่ามากกว่าดอกเบี้ยได้ สามารถใช้ท าในสิ่ง
ที่ยกระดับการพัฒนาประเทศได้ แต่ถ้าเอามาเพ่ืออุ้มการบินไทย อุ้มบริษัทปลอดภาษีในสนามบิน อุ้มคนรวย อุ้มเจ้าสัว
คนไม่กี่กลุ่ม หนี้ก้อนนี้ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเราต้องจ่ายคืน 
 ดังนั้น ใครชนะเราไม่รู้ รู้แต่ว่าถ้าบริหารประเทศแบบนี้ประชาชนผู้เสียภาษีแพ้แน่ๆ เพราะชัดเจนว่า นี่
คือรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุน เป็นตัวแทนผลประโยชน์คนกลุ่มน้อย ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใหญ่ สังคมไทยหลังวิกฤต
โควิด จะเป็นรูปกรวยเรียวที่ยอดแคบมากๆ คนรวยยิ่งอยู่สูงบนยอด ขณะที่ชนชั้นกลางหายไป กลายเป็นฐาน เป็นคน
ยากจนที่เป็นฐานกว้างมากๆ นี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาประเทศไทยที่รัฐบาลเป็นตัวแทนของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนสร้างขึ้น ซึ่ง
แลกมาด้วยน้ าตาคนเป็นล้านๆ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/773597 
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เปิดตัว คนป. ขบวนการ นศ. ใหม่ ไม่ลงถนน 
 
 
 
 
 
 
  ปฏิบัติการแฟลชม็อบ ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2563 เปรียบดอกไม้บานยุคดิจิตอล เป็นการเคลื่อนไหวของ
นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ในลักษณะร้อยบุปผาบานพร้อมพรัก ร้อยส านักประชันแข่งใจ 
มีสื่อหลายส านักสรุปง่ายๆว่า “แฟลชม็อบ” เกิดจากการปลุกระดมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นความจริง
เพียงบางส่วนเท่านั้น ขบวนการแฟลชม็อบ ก็มิได้หมายถึงแต่ละกลุ่ม แต่ละสถาบัน จะขึ้นต่อ “เพนกวิน” และผอง
เพื่อนในนาม สนท. หรือขึ้นต่อรุ่นพ่ีในกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย  
  ล่าสุด (9 พ.ค.2563) มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้าง
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” เรียกย่อๆว่า “คนป.”  ในแถลงการณ์ของ “คนป.” ชี้แจงว่า เกิดมาจากชุมนุมแฟลช
ม็อบ จากนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่เกิดจากความอัดอั้นต่อการด าเนินงานอย่างไร้
ประสิทธิภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26-
28 ก.พ.2563  
  กรณีการบริหารประเทศในช่วงของการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือน
ร้อนอย่างร้ายแรง จนเกิดกรณีสะเทือนใจที่ผ่านมา เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงท าให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มี
หลากหลายองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่า “เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้าง
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (คนป.) 
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 จากการแถลงข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ คนป. ประกาศว่า เรายินดีที่จะเคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
         อย่างไรก็ตาม คนป.จะด าเนินงานตามหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามกรอบของระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทางเครือข่ายไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะกระท าต่อ
ประชาชนทุกประการ 
         ตอนท้ายของการแถลงข่าว ตัวแทน คนป.ได้ให้นักข่าวได้ตั้งค าถามผ่านช่องทางโซเชียล ซึ่งค าถามยอด
ฮิตคือ คนป.จะมีการประท้วงชุมนุม จะลงถนนหรือไม่? ตัวแทน คนป.ตอบว่า การชุมนุมประท้วง จะลงถนนหรือไม่ 
เป็นเรื่องในอนาคต ตอนนี้ยังให้ค าตอบไม่ได้ 
          ทิพย์มณี แก้วมณี ตัวแทน คนป.กล่าวเสริมว่า เราจะเคลื่อนไหวโดยตัวนักศึกษาเอง และมีภาคประชาชนเข้า
มาร่วม โดยระยะใกล้นี้ เราจะผลักดันให้มีการเปิดประชุมสภาฯ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ระยะยาวไม่ทอดทิ้ง
ประชาชน 
  เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาผู้จัดกิจกรรมแฟลชม็อบรวม 45 มหาวิทยาลัย ได้เข้าแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก่อนจะรวมตัวกันตั้งองค์กร คนป. 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/430293?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430293?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/430293?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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รายงานหน้า 2 : จับตา ‘โควิด-กม.ฉุกเฉิน’ วิถีใหม่ ‘เลือกซ่อมล าปาง’ 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 12:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - นักวิชาการและพรรคการเมืองวิเคราะห์การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุริ
นทร์ ส.ส.เขต 4 ล าปาง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิต คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง
ในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ดังนั้น ต้องปรับวิธีการหาเสียงใหม่และอยู่ภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและการควบคุมโรค เช่น การกักตัว 
14 วัน, ห้ามชุมนุม หรือรวมตัว เป็นต้น 
 
 
 
 
                                                     โอฬาร ถิ่นบางเตียว 
                                                     อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 
 
 
 
 
 เลือกตั้งซ่อมต้องมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะขาด ส.ส.ไม่ได้ นี่เป็นหลักการ แต่การเลือกตั้งซ่อมใน
สถานการณ์แบบนี้ กกต.ต้องวางแผนบริหารจัดการที่จะท าให้คนมีวิถีทางการเมืองใหม่ อาทิ ตั้งแต่การพบปะผู้คน 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าใจว่าอาจจะต้องหาเสียงด้วยช่องทางที่ทันสมัยมากขึ้น อาจใช้เฟซบุ๊กหรือไลฟ์สด ซึ่งเป็นการ
สื่อสารที่ไม่ต้องสัมผัสกับพี่น้องประชาชน แต่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้น าที่เกิดขึ้นใน
รุ่นใหม่จ าเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีในการสื่อสารกับประชาชน 
 ประการต่อมา ในการบริหารการเลือกตั้ง กกต.อาจต้องแปรวิกฤตเป็นโอกาสในการคิดรูปแบบการ
เลือกตั้งออนไลน์ ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรหลายแห่งมีมานานแล้ว ถ้าสามารถคุมการเลือกตั้งออนไลน์ได้
โดยให้มีวิธีการลงทะเบียนเหมือนการลงทะเบียนคนจน โดยสามารถป้องกันการปลอมตัวหรือใช้สิทธิแทนกันได้ และ
แก้ไขปัญหาซื้อสิทธิขายเสียงได้ดี สิ่งส าคัญต้องให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิเป็นผู้ใช้สิทธิเอง ไม่ให้ใครมาใช้สิทธิแทน 
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 ในทางปฏิบัติ อันดับแรกคือ ประเด็นข้อจ ากัดทางกฎหมาย กกต.ต้องแก้กฎหมายใหม่ทั้งหมดเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ ประการที่ 2 โครงข่ายเทคโนโลยีต้องวางแผนใหม่ทั้งหมดในต่างจังหวัด ประการที่ 3 ปัญหาเรื่อง
ประชาชนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทุกวันนี้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ต้องยอมรับว่าคือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจต้อง
ปรับโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ได้ ถ้าเป็นไปได้ในเบื้องต้น ในวันเลือกตั้งอาจต้องขยาย
เวลา ก าหนดสัดส่วนเวลาผู้ใช้สิทธิ อาจเพิ่มวันใช้สิทธิเข้าไป กล่าวคือ ส าหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีก็ให้ใช้ ส่วนคนที่ใช้
ไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีการแบบคู่ขนาน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
 
 
                                                    วันวิชิต บุญโปร่ง 
                                                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 การเลือกต้ังซ่อมหนนี้จะเป็นแบบทดสอบอย่างหนึ่งว่าการควบคุม เฝ้าระวังโควิด-19 ในกรณีสถานการณ์
พิเศษจะเป็นอย่างไร เช่น การเว้นระยะห่างส าหรับผู้ไปใช้สิทธิ หรือผู้ดูแลคูหาเลือกตั้งจะเว้นระยะกันมากน้อยแค่ไหน 
อีกทัง้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรัดกุมเพียงใด 
 ส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดเช่นนี้มีส่วนอย่างมากที่จะกดทับ หรือโน้ม
น้าวไม่ให้คนออกไปใช้สิทธิมากเท่าที่ควร เนื่องจากคนเกิดความกังวล ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งไม่ท าให้
ประชาชนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเท่าที่ควร เนื่องจากมีภาวะเศรษฐกิจที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูและเยียวยาอย่างเร่งด่วน 
 สมมุติว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ชนะครั้งก่อนสามารถป้องกันต าแหน่งได้ก็อาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือ
สะท้อนให้เห็นนัยสัญลักษณ์ทางการเมืองว่าความนิยมของรัฐบาลเสื่อมทรามลง เพราะทราบกันดีว่าพื้นที่ จ.ล าปาง 
เป็นพื้นที่แข็งของพรรคเพื่อไทยมาตลอดอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากพรรคพลังประชารัฐ หรือพรรคร่วมรัฐบาล
จะชนะการเลือกตั้ง เพราะกลไกที่ได้เปรียบจากการเลือกตั้งซึ่งมีแนวโน้มว่าหากไม่มีปัจจัยเรื่องโควิด-19 รัฐบาลชุดนี้ก็
น่าจะอยู่ยาว 
 ดังนั้น การเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นที่ล าปางจึงไม่ได้เป็นปัญหาหรือความท้าทายทางการเมืองแต่อย่างใด 
แต่กลับเป็นประเด็นความท้าทายความรู้สึกของประชาชนว่าจะกล้าออกไปใช้สิทธิมากน้อยแค่ไหน ที่ผ่านมาการ
เลือกตั้งในสถานการณ์พิเศษในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการระมัดระวังเรื่องสาธารณสุขยังไม่เคยเกิดขึ้น มีเพียงสถานการณ์
พิเศษในพื้นที่อ่อนไหวหรือเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีหน่วยงานด้านความมั่นคง
มาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งที่มาอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน แต่นี่ไม่ได้ท าให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดหรือภาวะกังวล ซึ่งอาจไม่สามารถเชื่อมโยงได้เพราะ
รูปแบบการรับมือ รวมทั้งการระมัดระวังแตกต่างกัน 
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 หากถึงวันเลือกตั้งซ่อมแล้วประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลยังแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ ผู้คนอาจออกมาใช้สิ ทธิ
มากขึ้นในกรณีที่ 1.อาจเป็นการสั่งสอนการแก้ไขปัญหารัฐบาล 2.เชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลท านั้นดีอยู่แล้วจึงออกมาใช้สิทธิ
เพิ่มขึ้น ฉะนั้น เรื่องนี้สามารถมองได้แบบเหรียญสองด้าน 
 อย่างไรก็ตาม การจัดเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน ต้องเป็นไปตามครรลองตามกฎหมาย ปล่อยให้เว้นว่าง
ไม่ได้ มิฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถูกฟ้องว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
                                               ธนกร วังบุญคงชนะ 
                                               โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
 
 
 
 
 
 การเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล าปาง ครั้งนี้ทางกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก็ต้องหารือกันว่าจะส่งผู้สมัคร
คนไหน ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือเป็นคนดูแล ผมเชื่อว่าด้วยผลงานการ
แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
การแก้ปัญหาที่ได้รับค าชมจากทั่วโลกและท าให้ผู้ป่วยลดลงจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่
พี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจ ส.ส.ของพรรค พปชร. ผมเข้าใจว่าพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นฐานที่มั่นของ
พรรคเพื่อไทย (พท.) และ ส.ส.เก่าของพรรค พท.ก็เป็น ส.ส.หลายสมัย ฉะนั้นแล้วทางพรรค พท.ก็น่าจะส่งคนที่คิดว่า
จะสามารถรักษาฐานเสียงของพรรคไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ผมก็เชื่อมั่นในผลงานของรัฐบาลและผลงานของพรรคว่า
สามารถจะท าให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจได้ 
 นอกจากนั้นผมมองว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาจ านวนมาก 
และคนในพื้นที่เองก็ต้องการ ส.ส.ที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเพราะจะท าให้การท างาน การประสานงานต่างๆ หรือการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถเป็นไปได้ง่าย และท าให้พื้นที่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จึงคิดว่าพี่น้องชาวล าปางจะให้โอกาสกับพรรค 
พปชร. 
 ผมมองว่าวันนี้ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงาน ผมคิดว่ารัฐบาลก็มีผลงานมากมาย ต่างจาก
อดีต ฉะนั้นผมเชื่อว่าผลงานต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเมื่อเรามาเจอวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสก็ยิ่งท าให้
เราเห็นถึงภาวะผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ และท าให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานต่างๆ ของนายกฯ ฉะนั้นตรง
นี้จะท าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและได้ให้ความไว้วางใจ เพราะวันนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ก าลังประสบกับโควิด -
19 นั้น หลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับค าชมจากทั่วโลก และพี่น้องคน
ไทยเองก็เข้าใจว่า ตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน คนไทยจึงอาจจะต้องอยู่กับโควิด -19 ไปอีกเป็นปี ผมเชื่อ
ว่าสิ่งเหล่านี้จะท าให้พี่น้องได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ พล.อ.ประยุทธ์และพรรค พปชร. ซึ่งจะส่งผลให้เห็นถึง
การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ด้วย 
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 โดยปกติการเลือกตั้งซ่อมจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศอยู่แล้ว เพราะการเลือกตั้งใหญ่ทั้ง
ประเทศพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบว่า พรรคไหน หรือแกนน าฝ่ายใดจะมีโอกาสท าหน้าที่เป็นรัฐบาล แต่ส าหรับการ
เลือกตั้งซ่อม ประชาชนจะทราบอย่างชัดเจนเลยว่าตัวแทนหรือผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุนจะได้ไปท าหน้าที่ในฝั่งไหน 
ซึ่งวันนี้เพิ่งมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นที่เขต 4 จังหวัดล าปาง พรรคเพื่อไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะให้
โอกาสตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้าน 
 เพราะว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่อันส าคัญยิ่งในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เพื่อให้งานราชการต่างๆ 
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องท างานแก้ไขปัญหาวิกฤต
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในมิติต่างๆ และรับผิดชอบบริหารเงินกู้วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท มูลค่าสูงเป็น
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่จ าเป็นต้องถูกตรวจสอบการใช้จ่ายเม็ดเงินจ านวนนี้ให้เกิดประโยชน์ถึงมือพี่น้อง
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 เชื่อว่าภาพความไม่ค่อยให้ความส าคัญกับบทบาทของสภาของรัฐบาลในการเข้าร่วมเสนอแนะรับฟัง
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา จะเป็นเหตุผลส าคัญที่พี่น้องประชาชนชาวล าปางจะใช้พิจารณาเลือกผู้สมัครของ
พรรคเพื่อไทย เพราะการท างานในอนาคตจากนี้ ส.ส.จะเป็นเครื่องมือส าคัญของประชาชนในการสะท้อนปัญหา และ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างเป็นรูปแบบ โดยเบื้องต้น ขณะนี้พรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้มีการเจรจาในการส่งผู้สมัคร แต่
ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อได้หารือแล้วจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนร่วมกัน 
 บริบทของการหาเสียงในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีมาตรการทางสาธารณสุขออกมา การหาเสียงที่
ประชาชนคุ้นเคยหลายแบบท าไม่ได้ โดยเฉพาะ การเปิดเวทีปราศรัย เป็นต้น แต่เชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวทุกพรรค
การเมืองที่ส่งตัวผู้สมัครคงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพราะต่างได้รับผลกระทบเหมือนๆ กัน แต่คงไม่ถึงขนาดไม่
สามารถท าได้เลย เพราะเชื่อว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งตัวผู้สมัครจะประยุกต์และค้นหาวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์
การควบคุมโรคเพื่อสื่อสารตัวผู้สมัคร และนโยบายของพรรคให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด 
 เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาลงสนามเลือกตั้งซ่อมอย่างเป็นทางการ ทุกพรรคคงจะหันมาใช้พื้นที่ในโลกโซเชียล
มีเดียมากขึ้น การปราศรัยอาจเปลี่ยนจากการเปิดเวทีปราศรัยมาเป็นการไลฟ์สดแทน เป็นต้น โดยพรรคเพื่อไทยจะ
ค้นหาวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงพี่น้องชาวจังหวัดล าปางอย่างเต็มที่ และจะเฝ้าระวังการใช้อ านาจรัฐจากทางฟากผู้สมัคร
ของพรรครัฐบาลเต็มที่ด้วยเช่นกัน 
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