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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 11 พฤษภาคม  2563 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยแย้ม กําลังทําไพรมารีโหวต-ถามเจ้าของพ้ืนที่ ศึกเลือกต้ังซ่อม

ลําปาง 
5 

2 มติชนออนไลน์ มั่นใจแบรนด์ ‘พท.’ ทําไพรมารี-ถก’พินิจ’ เฟ้นคนซ่อมเขต 4 ลําปาง 
ยํ้า "พปชร." ไม่ง่ายแม้มีกลไกรัฐช่วย 

6 

3 คมชัดลึกออนไลน์ หลังโควิด ไทยต้องการผู้นํายุคใหมสู่่โลกอนาคต 8 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สามัคคีไทย' ช้ี New Normal อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแนะสิ่งท้าทาย

คือการปรับตัวรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
10 

5 มติชนออนไลน์ ปธ.สส.พปชร. วอนฝ่ายค้านถก พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน แก้โควิดบน
พ้ืนฐานความเป็นจริง 

12 

6 ไทยรัฐออนไลน์ "สุชาติ" ดักคอ ฝ่ายค้านถก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน อย่าป่ันเฟกนิวส์ 13 
7 มติชนออนไลน์ อดีตเลขาฯ สมช. มั่นใจ รบ.ลม้ก่อนหมดโควิด – เช่ือม็อบ ปชช. 

กําลังจะบุก 
14 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สุชาติ' เตือน 'ฝ่ายค้าน' ป่ันเฟคนิวส์ระวังเป็นเด็กเลี้ยงแกะ 15 
9 แนวหน้าออนไลน์ ปชช. แร้นแคน้-ม็อบกําลังมา! ‘อดีตเลขา สมช.’ ฟันเปรี้ยงรัฐบาลล้ม

ก่อนหมด ‘โควิด’ 
16 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค์' ซัด 'ทฤษฎีสมคบคิด' ของ 'ปิยบุตร' 17 
11 แนวหน้าออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ลั่นทุ่งพร้อมตรวจสอบ พรก.เงินกู้ เหน็บ รบ. อย่าเอายอด 

ผู้ติดเช้ือลด กลบเยียวยาเหลว 
18 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ฝ่ายค้าน' เตรียมขนข้อมูลชําแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน 19 
13 มติชนออนไลน์ ปธ.ร่วมภาคีฯ ลั่นอดีตแกนนําแฟลชม็อบ ‘มหิดล’ มองขบวนการ 

น.ศ.แตกแยก แค่ความเห็นสว่นตัว 
20 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แกนนําแฟลชม็อบมหิดล' ไขก๊อกบอก 'ไม่สามารถมองเห็นตัวเองใน
อนาคตที่อยากให้เป็น' 

22 

15 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

"วิปรัฐบาล" บอก "ฝ่ายค้าน" รออภิปรายสภาฯสมัยสามัญ-ช่วงรอให้
เก็บข้อมูล 

24 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ แนะฝ่ายค้านอดทนรอ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 25 
17 เนช่ันสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
"เสรีพิศุทธ์" ดักคอ "บ๊ิกตู่" อย่าหนีสภา จ่อถามการรับมือโควิด-19 ใน
อนาคต 

26 

18 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์ " ถาม นายกฯ "นิว-นอร์มอล" รบ.รับมืออย่างไร 27 
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
19 สํานักข่าวไทยออนไลน์ นายกฯ สั่ง กอ.รมน. ทําโพลล์สํารวจความเห็นประชาชนหลังประกาศ 

พรก.ฉุกเฉิน 
28 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บ๊ิกตู่'สั่งกอ.รมน.ทําโพล ควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม ่ 29 
21 แนวหน้าออนไลน์ ไม่เว้นวันโกนวันพระ! ‘ธนกร’ ช้ี รบ.แก้โควิดถูกทาง หวดฝ่ายค้าน 

ตามัว สลับหน้าดิสเครดิต 
30 

 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ ได้กลิ่นอะไรมั้ย! “หมอวรงค์” แฉแผน “ปิยบุตร” ก่อการในไทย 

“แก้วสรร” ห่วงแค้นเศรษฐกิจปลุกม็อบติดลมบน 
31 

2 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : การเมืองหลังเซ่นพิษโควิด-19 เป้าหมายต้อง
ชัดเจน 

34 

3 คมชัดลึกออนไลน์ พลังนักศึกษา สร้างดาวคนละดวง 37 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วยเครือข่ายป้องกันทางสังคม 38 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกลําปาง แมท่ัพ พปชร. สมศักด์ิหรือธรรมนัส 40 
6 คมชัดลึกออนไลน์ อดิเรกสาร รักษาฐานสระบุร ี 42 
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พรุงน้ีมีอะไร   
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
12 พฤษภาคม 2563 

13.00 ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
การประชุม/กิจกรรมของสาํนักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง ประจําวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
12 พฤษภาคม 2563 

13.00 ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
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ข่าวอ้างอิง 
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เพื่อไทยแย้ม กําลังทําไพรมารีโหวต-ถามเจ้าของพื้นที่ ศึกเลือกต้ังซ่อมลําปาง 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 16:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย" แย้ม อยู่ในขั้นตอนทําไพรมารี-ถามเจ้าของพื้นที่เรื่องส่งคนลงสมัคร ลต.ซ่อมเขต 4 ลําปาง 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.) ใน
ฐานะแกนนําภาคเหนือ พรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเลือกต้ังซ่อมเขต 4 จังหวัดลําปาง ว่าขณะน้ีก็ได้มี
การปรึกษานายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลําปางหลายสมัย ว่าท่านประสงค์จะส่งใครลงสมัครในพ้ืนที่ เน่ืองจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของลูกชายท่าน รวมถึงต้องทํากระบวนการไพรมารีโหวตให้แล้วเสร็จก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมของ
พรรค ซึ่งพรรคเราก็กําลังเร่งดําเนินการกันอยู่ เพราะ กกต.ประกาศวันเลือกต้ังซ่อมออกมาแล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2179158 
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ม่ันใจแบรนด์ ‘พท.’ ทําไพรมารี-ถก’พินิจ’ เฟ้นคนซ่อมเขต 4 ลําปาง ยํ้า "พปชร." ไม่ง่ายแม้มีกลไกรัฐช่วย 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 - 07:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมท่ีผ่านมา นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย 
(พท.) ในฐานะแกนนําภาคเหนือพรรคพท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเลือกต้ังซ่อมเขต 4 จังหวัดลําปางว่า ขณะนี้
ได้มีการปรึกษานายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ลําปางหลายสมัยว่าประสงค์จะส่งใครลงสมัครรับเลือกต้ังในพ้ืนที่เขต
4 หรือไม่ เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของลูกชายท่าน รวมถึงต้องทํากระบวนการไพรมารีโหวตให้แล้วเสร็จก่อน
จะเข้าสู่ที่ประชุมของพรรค ซึ่งพรรคพท.กําลังเร่งดําเนินการกันอยู่ เพราะกกต.เตรียมเสนอรัฐบาลให้ออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดวันเลือกต้ังซ่อม ในวันที่ 20 มิถุนายนน้ี 
 ทั้งน้ีผลการเลือกต้ังส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในจังหวัดลําปาง ทั้ง 4 เขตเลือกต้ัง พรรคพท.คว้า
ชัยเลือกต้ังแบบยกจังหวัดทั้ง 4 เขต โดยตระกูล "โล่ห์สุนทร" คว้าชัยในเขตที่ 1 คือ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร 36,573 
คะแนน เขตที่ 2 คือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 35,625 คะแนน ขณะที่ตระกูล "จันทรสุรินทร์" ชนะเลือกต้ัง ในเขตที่ 3 
คือ นายจรัสฤทธ์ิ จันทรสุรินทร์ 50,653 คะแนน ลูกชายคนที่สามของ "พินิจ จันทรสุรินทร์" เขตที่ 4 คือ นายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ 42,984 คะแนน พ่ีชายของนายจรัสฤทธ์ิ  โดยทั้ง 4 เขต ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็น
การต่อสู้ช่วงชิงเก้าอ้ีกันของ 3 พรรค คือ พรรคพท. พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และอดีตพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ซึ่ง
พรรคพท.จะต้องคัดสรรบุคคลที่คุณสมบัติครบเครื่อง ทั้งมีช่ือเสียง บารมีและฐานเสียง มารักษาที่น่ังส.ส.เขต 4 และ
ต้องจับตาดูว่าพรรคพปชร. จะส่งใครมาท้าชิงเก้าอ้ี ย่ิงจะทําให้การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ดุเดือดมากข้ึน 
 หากจะโฟกัสเฉพาะในพ้ืนที่เขต 4 ผลการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 "อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" 
จากพรรคพท. คว้าชัยชนะเหนือ "วัฒนา สิทธิวัง" จากพรรคพปชร. ที่ได้ 30,368 คะแนน ไป 12,616 คะแนน ถือว่า
ชนะกันขาดลอย โดยมี "พิมดารา ศิริสลุง" จากอดีตพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ที่ได้ไป 26,471 คะแนน เข้ามาเป็นอันดับ
ที่3 
 ทั้งน้ีหากจะคิดแบบตรรกะง่ายๆ เอาคะแนนของฝ่ายค้านมาบวกรวมกัน หากได้เสียงของพรรคอนค. 
26,471 คะแนน มารวมให้กับพรรคพท. คะแนนจะพุ่งไปแตะที่ 69,455 คะแนน เพราะการเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี ถ้าคิด
ในเชิงยุทธศาสตร์ ถ้าฝ่ายค้านอยากจะคว้าชัยชนะเพื่อลบสถิติ การพ่ายแพ้เลือกต้ังซ่อมมา 3 ครั้งให้กับพรรคร่วม
รัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอ่ืนจะต้องไม่ส่งคนมาลงรับเลือกต้ังเพ่ือตัดคะแนนกันเอง อีกทั้งตามมารยาทการเมือง
ควรจะต้องเปิดทางให้พรรคที่ชนะเลือกต้ังครั้งก่อนได้ส่งคนลงรับสมัครเลือกต้ัง 
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 อย่างไรก็ตามแกนนําพรรคพท.ประเมินว่า การเลือกต้ังซ่อมเขต 4 จ.ลําปาง ด้วยฐานเสียงในพ้ืนที่ ล้วน
เป็นฐานเสียงของตระกูล "จันทรสุรินทร์" ที่มี "พินิจ จันทรสุรินทร์" อดีตนักการเมืองมากบารมีทําพ้ืนที่ วางฐานเสียง
มาหลายสิบปี พร้อมส่งทายาททางการเมือง คือ ลูกชายคนที่ 2 และ 3 น่ังเป็น ส.ส.ในเขต 3 และ 4 จ.ลําปาง แบบ
ชนะขาดคู่แข่งขัน เมื่อการเลือกต้ังวันที่ 24 มีนาคม 2562 มาแล้ว 
 อีกทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ มวลชนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) และฐาน
เสียงของพรรคพท. มีความเข้มแข็งและศรัทธาในตัวพรรคพท.เป็นอย่างมาก 
 งานน้ีหากพรรคพปชร.จะส่งใครมาชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 4 แม้จะมีตัวช่วยสําคัญอย่างกลไกรัฐ ที่ทําให้คว้าชัย
ในสนามเลือกต้ังซ่อมมาก่อนหน้าน้ีแล้ว 3 ครั้ง แต่ครั้งน้ีคงจะไม่ง่าย หากชาวบ้านยังเช่ือมั่นในแบรนด์ของพรรคพท. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2179670 
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หลังโควิด ไทยต้องการผู้นํายุคใหม่สู่โลกอนาคต 
10 พฤษภาคม 2563 - 13:33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคสามัคคีไทย ชี้ New Normal อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหลังโควิด-19 ระบุ 3 Gig จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมใน
การปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกยุคอนาคต แนะ ประเทศต้องการผู้นํายุคใหม่หัวคิดก้าวหน้าเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลและการเป็น Smart City ของประเทศในอนาคต 
 วันที่ 10 พ.ค.2563 นายอลงกรณ์ สังข์สิงห์ หน่ึงในผู้ร่วมก่อต้ังพรรคสามัคคีไทย ได้แสดงความเห็นผ่าน
เพจพรรคสามัคคีไทยว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากวิกฤติโควิด-19 เป็นจุดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเราต่อสังคม และเศรษฐกิจอนาคตในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหม่จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเคย เพราะทุกวิกฤติย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ในบางสิ่งใหม่ที่ดีก็
ควรนํามาใช้ ในบางสิ่งเดิมที่ไม่ดีก็ควรนํามาปรับปรุง “New Normal ย่อมไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป” ตนจึงอยาก
แลกเปลี่ยนและช้ีให้เห็นถึง 3 สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในและหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ตนมักจะเรียกว่า “3 Gig” ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องปรับตัว เพ่ือเข้าสู่โลกยุคอนาคต ที่ New Normal อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอย่างที่หลายคน
คิด 
          1. Gig lifestyle - การรักษาระยะห่างเพ่ือป้องกันการระบาด “Social Distancing” จะไม่ได้เกิดขึ้น
เสมอไป ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน จากกรณีที่ผู้คนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้คน
ก็ต่างต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติ จึงทําให้คําว่า “เวลาและความเร่งรีบ” เข้ามาทดแทนการเว้นระยะห่าง (Distancing) 
จนทําให้ความระมัดระวังที่ว่านั้นเจือจางลง หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น  “Gig lifestyle” ที่หมายถึงความบกพร่องใน
การตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตามเมื่อความคืบหน้าของวัคซีนที่ยังไม่มีความชัดเจน การคุมเข้ม
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือให้การเดินทางของผู้คนมีความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐต้องกระทําเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสรอบสองที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น 
 2. Gig Workers - อัตราการจ้างงานจะลดลงในระยะสั้นเน่ืองจากวิกฤติโควิด-19 โดยบริษัทส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปท่ีการใช้เทคโนโลยี การบริหารข้ามสายงาน และใช้บุคลากรชํานาญเฉพาะด้าน ให้เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้แรงงานในปัจจุบันที่มีความจําเป็นน้อยลง เราจึงต้องผลักดันให้บุคคลากรที่ตกงานเข้า
สู่สองช่วงหลักๆคือ 1. ในระยะสั้นที่เรียกว่า “Gig Workers” ซึ่งเป็นการทํางานในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้นที่
สามารถเลือกปริมาณงานเองได้ ซึ่งจะมีบริษัททําหน้าที่เป็นตลาดเช่ือมต่อระหว่างผู้ทํางานและผู้ใช้บริการโดยตรงและ 
2. ในส่วนของระยะยาวเราจําเป็นต้องเข้าสู่ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งคือการสร้างรายได้จากภายในชุมชนที่มาจาก
ภายในประเทศมากกว่าการนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงที่จะก้าวไปสู่การเติบโตของ
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่จะต่อยอดได้ในอนาคต 
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 3. Gig Economy - พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้คนหันมาสั่งอาหารและสินค้า
ออนไลน์มากขึ้นหลายเท่าตัว และหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ ผู้ประกอบการรายย่อยจําเป็นต้องปรับตัว
โดยให้ระบบ Delivery Application เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามร้านค้าที่ เข้าระบบจะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมประมาณ 25%-30% จากรายได้ ซึ่งไม่เหมาะกับร้านเล็กๆที่มีผลกําไรไม่มากนัก ดังน้ัน จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ช่วง “Gig Economy” ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีที่มีปัจจัยขับเคล่ือนหลักมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจเดิม มาเป็นแบบ
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้คนสามารถเข้าไปทํางานในรูปแบบสัญญาระยะสั้นและยังสามารถกําหนด
ระยะเวลาการทํางานในรูปแบบน้ีได้อีกด้วย 
           นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า การเตรียมตัวรับมือกับความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) เป็นเรื่องที่
ทั้งรัฐบาล ผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดไปด้วยกัน และจําต้องเปลี่ยน
ปัญหาให้เป็นปัญญา ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของสังคมที่ ณ ตอนนี้ได้เริ่มเข้าสู่ “เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ที่จะ
กลายเป็น Cashless Society ซึ่งคือการเป็นสังคมไร้เงินสด แต่สิ่งสําคัญจะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและผู้นํา
ประเทศยุคใหม่ ที่มีความคิดหัวก้าวหน้า เข้ามาบริหารจัดการโดยสร้างการเช่ือมโยงระหว่างทุกองค์กร  
           ภายใต้ระบบบริการสาธารณะ และ รูปแบบการชําระเงินที่สะดวกทันสมัยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การ
สร้าง ”บัตรเงินสดสาธารณะ” ในรูปแบบ Contactless ที่เช่ือมโยงสาธารณูปโภคหลายอย่างเข้าด้วยกันเช่น รถเมล์ 
รถไฟฟ้า ร้านค้า และบริการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน ซึ่งในระยะยาวเราจะไม่ต้อง
พ่ึงพาตัวกลางจากต่างชาติที่ทําให้ประเทศสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก ดังน้ันการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมสู่ “เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” และรองรับการเป็น “Smart City” ของประเทศในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญอย่างย่ิง 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/430349?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic 
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'สามัคคีไทย' ชี้ New Normal อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแนะสิ่งท้าทายคือการปรับตัวรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 พ.ค.2563  นายอลงกรณ์ สังข์สิงห์ หน่ึงในผู้ร่วมก่อต้ังพรรคสามัคคีไทย ได้แสดงความเห็นผ่านเพจ
พรรคสามัคคีไทยว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากวิกฤติโควิด-19 เป็นจุดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัว
เราต่อสังคม และเศรษฐกิจอนาคตในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเคย เพราะทุกวิกฤติย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ในบางสิ่งใหม่ที่ดีก็ควร
นํามาใช้ ในบางสิ่งเดิมที่ไม่ดีก็ควรนํามาปรับปรุง “New Normal ย่อมไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป” ตนจึงอยาก
แลกเปลี่ยนและช้ีให้เห็นถึง 3 สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในและหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ตนมักจะเรียกว่า “3 Gig” ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องปรับตัว เพ่ือเข้าสู่โลกยุคอนาคต ที่ New Normal อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอย่างที่หลายคน
คิด 
 1. Gig lifestyle - การรักษาระยะห่างเพ่ือป้องกันการระบาด “Social Distancing” จะไม่ได้เกิดขึ้น
เสมอไป ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน จากกรณีที่ผู้คนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้คน
ก็ต่างต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติ จึงทําให้คําว่า “เวลาและความเร่งรีบ” เข้ามาทดแทนการเว้นระยะห่าง (Distancing) 
จนทําให้ความระมัดระวังที่ว่าน้ันเจือจางลง หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น  “Gig lifestyle” ที่หมายถึงความบกพร่องใน
การตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตามเมื่อความคืบหน้าของวัคซีนที่ยังไม่มีความชัดเจน การคุมเข้ม
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือให้การเดินทางของผู้คนมีความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐต้องกระทําเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสรอบสองที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น 
 2. Gig Workers - อัตราการจ้างงานจะลดลงในระยะสั้นเน่ืองจากวิกฤติโควิด-19 โดยบริษัทส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปท่ีการใช้เทคโนโลยี การบริหารข้ามสายงาน และใช้บุคลากรชํานาญเฉพาะด้าน ให้เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้แรงงานในปัจจุบันที่มีความจําเป็นน้อยลง เราจึงต้องผลักดันให้บุคคลากรที่ตกงานเข้า
สู่สองช่วงหลักๆคือ 1. ในระยะสั้นที่เรียกว่า “Gig Workers” ซึ่งเป็นการทํางานในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้นที่
สามารถเลือกปริมาณงานเองได้ ซึ่งจะมีบริษัททําหน้าที่เป็นตลาดเช่ือมต่อระหว่างผู้ทํางานและผู้ใช้บริการโดยตรงและ 
2. ในส่วนของระยะยาวเราจําเป็นต้องเข้าสู่ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งคือการสร้างรายได้จากภายในชุมชนที่มาจาก
ภายในประเทศมากกว่าการนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงที่จะก้าวไปสู่การเติบโตของ
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่จะต่อยอดได้ในอนาคต 
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 3. Gig Economy - พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้คนหันมาสั่งอาหารและสินค้า
ออนไลน์มากขึ้นหลายเท่าตัว และหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ ผู้ประกอบการรายย่อยจําเป็นต้องปรับตัว
โดยให้ระบบ Delivery Application เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามร้านค้าที่ เข้าระบบจะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมประมาณ 25%-30% จากรายได้ ซึ่งไม่เหมาะกับร้านเล็กๆ ที่มีผลกําไรไม่มากนัก ดังน้ัน จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ช่วง “Gig Economy” ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีที่มีปัจจัยขับเคล่ือนหลักมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจเดิม มาเป็นแบบ
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้คนสามารถเข้าไปทํางานในรูปแบบสัญญาระยะสั้นและยังสามารถกําหนด
ระยะเวลาการทํางานในรูปแบบน้ีได้อีกด้วย 
 นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า การเตรียมตัวรับมือกับความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) เป็นเรื่องที่
ทั้งรัฐบาล ผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดไปด้วยกัน และจําต้องเปลี่ยน
ปัญหาให้เป็นปัญญา ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของสังคมที่ ณ ตอนนี้ได้เริ่มเข้าสู่ “เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” ที่จะ
กลายเป็น Cashless Society ซึ่งคือการเป็นสังคมไร้เงินสด แต่สิ่งสําคัญจะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและผู้นํา
ประเทศยุคใหม่ ที่มีความคิดหัวก้าวหน้า เข้ามาบริหารจัดการโดยสร้างการเช่ือมโยงระหว่างทุกองค์กร ภายใต้ระบบ
บริการสาธารณะ และรูปแบบการชําระเงินที่สะดวกทันสมัยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การสร้าง ”บัตรเงินสดสาธารณะ” 
ในรูปแบบ Contactless ที่เช่ือมโยงสาธารณูปโภคหลายอย่างเข้าด้วยกันเช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า ร้านค้า และบริการ
ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน ซึ่งในระยะยาวเราจะไม่ต้องพ่ึงพาตัวกลางจากต่างชาติที่ทํา
ให้ประเทศสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก ดังน้ันการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ “เศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัล” และรองรับการเป็น “Smart City” ของประเทศในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/65520 
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ปธ.สส.พปชร. วอนฝ่ายค้านถก พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน แก้โควิดบนพื้นฐานความเป็นจริง 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 14:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ปธ.สส.พปชร. วอนฝ่ายค้านถก พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน แก้โควิดบนพื้นฐานความเป็นจริง 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี ในฐานะประธาน สส.พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) กล่าวว่า หลังมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล ทําให้สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ลดลง เป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติทั่วโลก และ เตรียมคลายล็อคในระยะที่2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม ผ่อนคลายให้ประชาชนประกอบอาชีพ
และดําเนินชีวิตได้มากขึ้น ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ที่ดําเนินงานภายใต้มาตรการ "ชลบุรีโมเดล" ที่ทํางานร่วมกับ
จังหวัดชลบุรี และ ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ โดยขณะน้ีไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาแล้วคือไม่มีคนป่วยแล้ว แต่พวกเราก็ทํางาน
ต่อเน่ืองไม่ประมาทและไม่การ์ดตกตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือป้องกันไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดซ้ํา 
 "ถือว่าคนชลบุรีทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ เหตุการณ์ที้ผ่านมาทําให้เห็นความสามัคคีที่ทุกภาคส่วนรวม
ทั้ง นักการเมืองที่อยู่ด้วยกันหรือตรงข้ามกันในการเลือกต้ังที่ผ่านมา น้ันบ่งบอกถึงคนชลบุรีน้ันมีจิตใจนักเลง ไม่เอา
ความร้อนเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน วิกฤตชาติมาเล่นกานเมืองในยามน้ี" 
 ประธานสส.พปชร. กล่าวและว่า จึงขอเรียกร้องให้การเมืองระดับชาติ ยึดแนวทางดังกล่าวน้ี และหันมา
ทํางานร่วมกันและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ผ่านพ้นวิกฤตชาติในรอบร้อยปีครั้งน้ีไปให้ได้ ผ่านเวทีสภาฯ ที่จะกําลังจะ
เปิดสมัยประชุมในวันที่22 พฤษภาคมน้ี โดยเฉพาะในวันที่ 27-28 พฤษภาคม อาจจะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
พรก. 3 ฉบับสําคัญ ตามท่ีเป็นข่าว เพ่ือให้รัฐบาล ระดมเงินนําไปเยียวยาประชาชน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจํานวน 1.9 
ล้านล้านบาท 
 "จึงขอวิงวอน พ่ีๆ เพ่ือน ๆ สส.ฝ่ายค้าน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้ทําหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์อยู่แล้ว ส่วน
เรื่องน้ีก็ขอให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ อภิปรายอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาโควิดด้วยใจเป็นธรรม พ้ืนฐานความเป็นจริง ไม่แอบ
แฝง ตีกิน ใส่สีตีไข่เอามัน สร้างข่าวเท็จ ปลุกป่ันสถานการณ์ หวังผลทําลายรัฐบาล เพราะวันน้ีประชาชนรับรู้ข่าวสาร 
ว่า ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ทุ่มเททํางานจนแก้ปัญหาได้ดีเย่ียมขนาดที่ต่างชาติทั่วโลกก็ออกช่ืมชน 
ดังน้ันหากเรื่องไหนใครพูดเท็จ อภิปรายนอกเหนือจากพ้ืนฐานความจริง ผลร้ายเหล่าน้ันก็จะตกแก่สส.และพรรค
การเมืองต้นสังกัดผู้น้ันให้กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะ" ประธาน สส. พปชร.กล่าว 
 
 อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2178880 
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"สุชาติ" ดักคอ ฝ่ายค้านถก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน อย่าปั่นเฟกนิวส์ 
ไทยรัฐออนไลน์  10 พ.ค. 2563 12:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน ส.ส.พปชร.ขอฝ่ายค้านถก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน แก้โควิด-19 บนพื้นฐานความเป็นจริง อย่าปั่น
เฟกนิวส์ หวังผลการเมือง ระวังชาวบ้านรู้ทัน โต้กลับเป็นเด็กเลี้ยงแกะ พร้อมยก "ชลบุรีโมเดล" ต้นแบบ 
นักการเมืองทํางานไม่แบ่งฝ่าย 
 วันที่ 10 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว
ว่า หลังมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล ทําให้สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ลดลง เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
ทั่วโลก และเตรียมคลายล็อกในระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. ผ่อนคลายให้ประชาชนประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตได้
มากขึ้น 
 ในส่วนของจังหวัดชลบุรีที่ดําเนินงานภายใต้มาตรการ "ชลบุรีโมเดล" ที่ทํางานร่วมกับจังหวัดชลบุรี และ
ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ โดยขณะน้ีไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาแล้วคือไม่มีคนป่วยแล้ว แต่พวกเราก็ทํางานต่อเน่ืองไม่ประมาท
และไม่การ์ดตกตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือป้องกันไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดซ้ํา 
 "ถือว่าคนชลบุรีทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ เหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้เห็นความสามัคคีที่ทุกภาคส่วนรวม
ทั้งนักการเมืองที่อยู่ด้วยกันหรือตรงข้ามกันในการเลือกต้ังที่ผ่านมา น้ันบ่งบอกถึงคนชลบุรีน้ันมีจิตใจนักเลง ไม่เอา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน วิกฤติชาติ มาเล่นกานเมืองในยามน้ี" นายสุชาติ กล่าว 
 ประธาน ส.ส.พปชร. กล่าวและว่า จึงขอเรียกร้องให้การเมืองระดับชาติ ยึดแนวทางดังกล่าวน้ี และหัน
มาทํางานร่วมกันและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ผ่านพ้นวิกฤติชาติในรอบร้อยปีครั้งน้ีไปให้ได้ ผ่านเวทีสภาฯ ที่จะกําลัง
จะเปิดสมัยประชุมในวันที่ 22 พ.ค.นี้ โดยเฉพาะในวันที่ 27-28 พ.ค.อาจจะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก. 
3 ฉบับสําคัญ ตามท่ีเป็นข่าว เพ่ือให้รัฐบาลระดมเงินนําไปเยียวยาประชาชน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจํานวน 1.9 ล้านล้านบาท 
 "จึงขอวิงวอนพ่ีๆ เพ่ือนๆ ส.ส.ฝ่ายค้าน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้ทําหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์อยู่แล้ว ส่วนเรื่อง
น้ีก็ขอให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ อภิปรายอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาโควิดด้วยใจเป็นธรรม พ้ืนฐานความเป็นจริง ไม่แอบแฝง ตี
กิน ใส่สีตีไข่เอามัน สร้างข่าวเท็จ ปลุกป่ันสถานการณ์ หวังผลทําลายรัฐบาล เพราะวันน้ีประชาชนรับรู้ข่าวสาร ว่าท่าน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้ทุ่มเททํางานจนแก้ปัญหาได้ดีเย่ียมขนาดที่ต่างชาติทั่วโลกก็
ออกมาช่ืนชม ดังน้ันหากเรื่องไหนใครพูดเท็จ อภิปรายนอกเหนือจากพ้ืนฐานความจริง ผลร้ายเหล่าน้ันก็จะตกแก่ ส.ส.
และพรรคการเมืองต้นสังกัดผู้น้ันให้กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะ" ประธาน ส.ส.พปชร. กล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1840594 
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อดีตเลขาฯ สมช. ม่ันใจ รบ.ล้มก่อนหมดโควิด – เชื่อม็อบ ปชช. กําลังจะบุก 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 14:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตเลขาฯ สมช. ม่ันใจ รบ.ล้มก่อนหมดโควิด - เชื่อม็อบ ปชช. กําลังจะบุก 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือ
ไทย อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่า เรากําลังจะยํ่าซ้ํารอย
ประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อไรที่ประชาชนต้องประสบกับเง่ือนไขความอยุติธรรมและความไม่มีจะกิน จะทําให้รัฐบาล
ต้องล้มควํ่าลงเสมอ การแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 แบบกดหัวประชาชน เป็นเหตุให้รัฐบาลสืบทอดอํานาจกลายเป็นคู่
ขัดแย้งกับชาวบ้าน นําพาเง่ือนไขดังกล่าวมาทับซ้อนกัน 
 ขณะนี้เริ่มปรากฏภาพเช่นในอดีตแล้ว คือ ส.ส.ซีกรฐับาล รู้ว่าอายุรัฐบาลใกล้จะหมดลง อ้างโควต้า
กลุ่มก๊วนแย่งชิงเก้าอ้ีเป็นรัฐมนตรี ตาโตเตรียมเข้าไปหากินกับเงินกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท เพ่ือสะสมทุนใส่
กระเป๋า กองทัพติดกับดักขาดความไว้วางใจจากประชาชนต้องห่างเหินจากผู้นําสืบทอดอํานาจ แล้วจะจบลงด้วยผู้นํา
ลาโรงออกจากตําแหน่งไป เพียงแต่จะเป็นในรูปการใดคือ ถูกควํ่าในสภา ยุบสภา ลาออก หรือถูกประชาชนขับไล่ 
จากน้ันตามมาด้วยการเลือกผู้นําคนใหมท่ี่จะต่างจากในอดีด 
 พล.ท.ภราดรกล่าวอีกว่า เหตุผลเพราะว่าผลพวงความอัปยศของการสืบทอดอํานาจคร้ังล่าสุดน้ี มัน
เลวร้ายสุดๆ กว่าในอดีตที่ผ่านมา ทําให้ประชาชนตาสว่างและมีวิจารณญาณว่าจะต้องเลือกผู้นําคนรุ่นใหม่มาเป็น
นายกฯ ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะนําพาประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญแ่ละแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่าน้ีอย่างเป็นรูปธรรม
ได้จริง 
 คือการแก้ไขรฐัธรรมนูญต้นตอใหญ่แห่งปัญหา การกระจายอํานาจไม่เป็นรัฐราชการ สร้างรัฐสวัสดิการ
ถ้วนหน้า เลิกรฐับาลระบบพวกพ้องอัปยศ และสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าไว้ใจ (Trusted Nation) 
จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของบรรดาพรรคการเมืองที่ต้องไปสรรหาตัวผู้นําที่ประชาชนเช่ือมั่นว่าจะเข้ามาทําเรื่องดังกล่าวได้
สําเร็จจริง คาดการณ์ว่านับแต่น้ีไป Mob From Home จะพา Flash Mob หวนกลับมาเป็นหัวเช้ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดขึ้นเรว็ ประชาชนกําลังแร้นแค้นและชิงชังรัฐบาล สถานการณ์มันบังคับ ไม่อาจรอให้จบวิกฤต
โควิดน้ีไปก่อนหรอก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2178873 
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อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.34 น. 
'สุชาติ'เตือน 'ฝ่ายค้าน'ปั่นเฟคนิวส์ระวังเป็นเด็กเลี้ยงแกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปธ.ส.ส.พปชร.”ขอฝ่ายค้านถกพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9ล้านล.แก้โควิดบนพื้นฐานความจริง อย่าปั่น “เฟคนิวส์” หวังผล
การเมือง  ยก “ชลบุรีโมเดล”ต้นแบบ นักการเมืองทํางานไม่แบ่งฝ่าย  
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวว่า หลังมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล ทําให้สถานการณ์การติดเช้ือไวรัสโควิด-19ลดลง เป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติทั่วโลก และ เตรียมคลายล็อคในระยะที่2 ในวันที่ 17 พ.ค.น้ี  
 โดยจะผ่อนคลายให้ประชาชน สามารถประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตได้มากขึ้น ในส่วนของจ. ชลบุรี ที่
ดําเนินงานภายใต้มาตรการชลบุรีโมเดล ที่ทํางานร่วมกับจ. ชลบุรี และ ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ โดยขณะน้ีไม่มีผู้ป่วยที่ต้อง
รักษาแล้วคือไม่มีคนป่วยแล้ว แต่พวกเราก็ทํางานต่อเนื่องไม่ประมาทและไม่การ์ดตก ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดซ้ํา จึงถือว่าคนชลบุรีทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ  
 รวมทั้งนักการเมืองที่อยู่ด้วยกันหรือตรงข้ามกันในการเลือกต้ังที่ผ่านมา น้ันบ่งบอกถึงคนชลบุรีน้ันมี
จิตใจนักเลง ไม่เอาความร้อนเดือดร้อนของประชาชน วิกฤติชาติมาเล่นกานเมืองในยามน้ี 
 ประธาน ส.ส. พลังประชารัฐ  กล่าวเรียกร้องให้การเมืองระดับชาติ ยึดแนวทาง ที่ไม่นําวิกฤติชาติมาเล่น
กานเมืองในยามน้ี และหันมาทํางานร่วมกันและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ ผ่านพ้นวิกฤติชาติในรอบ100 ปี ใน
ครั้งน้ีไปให้ได้  โดยขอให้ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎร ที่จะกําลังจะเปิดสมัยประชุมในวันที่22 พ.ค.น้ี  
 โดยเฉพาะในวันที่27-28 พ.ค.น้ี  จะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับสําคัญ เพ่ือให้
รัฐบาล ระดมเงินนําไปเยียวยาประชาชน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจํานวน1.9ล้านล้านบาท 
 “ผมขอวิงวอน พ่ีๆเพ่ือนๆส.ส. ฝ่ายค้าน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้ทําหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์อยู่แล้ว ส่วน
เรื่องน้ีก็ขอให้พ่ีๆเพ่ือนๆอภิปรายอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยใจเป็นธรรม  อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 
ไม่แอบแฝง ตีกิน ใส่สีตีไข่เอามัน สร้างข่าวเท็จ ปลุกป่ันสถานการณ์ หวังผลทําลายรัฐบาล  
 เพราะวันน้ีประชาชนรับรู้ข่าวสาร ว่า ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
สาธารณสุข ได้ทุ่มเททํางานจนแก้ปัญหาได้ดีเย่ียมขนาดที่ต่างชาติทั่วโลกก็ออกช่ืมชน  ดังน้ันหากเรื่องไหนใครพูดเท็จ 
อภิปรายนอกเหนือจากพ้ืนฐานความจริง ผลร้ายเหล่าน้ันก็จะตกแก่ส.ส. และพรรคการเมืองต้นสังกัดผู้น้ันให้กลายเป็น
เด็กเลี้ยงแกะ”ประธาน ส.ส. พปชร.กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773660  
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ปชช. แร้นแค้น-ม็อบกําลังมา! ‘อดีตเลขา สมช.’ ฟันเปรี้ยงรัฐบาลล้มก่อนหมด ‘โควิด’ 
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 พฤษภาคม 2563 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย 
และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวเทียบเคียงสถานการณ์ทางการเมือง ว่า เรากําลังจะย่ําซ้ํา
รอยประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อไรที่ประชาชนต้องประสบกับเง่ือนไขความอยุติธรรมและความไม่มีจะกิน จะทําให้
รัฐบาลต้องล้มควํ่าลงเสมอ การแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 แบบกดหัวประชาชน เป็นเหตุให้รัฐบาลสืบทอดอํานาจ
กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้าน นําพาเง่ือนไขดังกล่าวมาทับซ้อนกัน 
 พล.ท.ภราดร กล่าวอีกว่า ขณะนี้เริ่มปรากฏภาพเช่นในอดีตแล้ว คือ ส.ส.ซีกรัฐบาล รู้ว่าอายุรัฐบาลใกล้
จะหมดลง อ้างโควต้ากลุ่มก๊วนแย่งชิงเก้าอ้ีเป็นรัฐมนตรี ตาโตเตรียมเข้าไปหากินกับเงินกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน
บาท เพ่ือสะสมทุนใส่กระเป๋า กองทัพติดกับดักขาดความไว้วางใจจากประชาชนต้องห่างเหินจากผู้นําสืบทอดอํานาจ 
แล้วจะจบลงด้วยผู้นําลาโรงออกจากตําแหน่งไป เพียงแต่จะเป็นในรูปการใด คือ ถูกควํ่าในสภาฯ ยุบสภาฯ ลาออก 
หรือถูกประชาชนขับไล่ จากน้ันตามมาด้วยการเลือกผู้นําคนใหม่ที่จะต่างจากในอดีต 
 พล.ท.ภราดร กล่าวด้วยว่า เหตุผลเพราะผลพวงความอัปยศของการสืบทอดอํานาจครั้งล่าสุดน้ี มัน
เลวร้ายสุดๆกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทําให้ประชาชนตาสว่างและมีวิจารณญาณว่าจะต้องเลือกผู้นําคนรุ่นใหม่มาเป็นนายก
ฯ ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะนําพาประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่และแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่าน้ีอย่างเป็นรูปธรรมได้
จริง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นตอใหญ่แห่งปัญหา การกระจายอํานาจไม่เป็นรัฐราชการ สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า 
เลิกรัฐบาลระบบพวกพ้องอัปยศ และสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าไว้ใจ (Trusted Nation) จึงเป็น
โจทย์ใหญ่ของบรรดาพรรคการเมืองที่ต้องไปสรรหาตัวผู้นําที่ประชาชนเช่ือมั่นว่าจะเข้ามาทําเรื่องดังกล่าวได้สําเร็จจริง 
 “คาดการณ์ว่านับแต่น้ีไป Mob From Home จะพา Flash Mob หวนกลับมาเป็นหัวเช้ือ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดขึ้นเร็ว ประชาชนกําลังแร้นแค้นและชิงชังรัฐบาล สถานการณ์มันบังคับ ไม่อาจรอให้จบวิกฤติ
โควิดน้ีไปก่อนหรอก” พล.ท.ภราดร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/491915 
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10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:04 น.     
'หมอวรงค์'ซัด'ทฤษฎีสมคบคิด'ของ'ปิยบุตร' 
 
 
 
 
 
 
 
 10 พ.ค.63- นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom เรื่อง "ทฤษฎีสมคบคิด(conspiracy theory)" ระบุว่า แทนที่จะช่วยกันผลักดัน
ประเทศ เพ่ือฟันฝ่าวิกฤติโควิด ให้ประชาชนปรับตัวได้กับวิถีปกติใหม่(new normal) นายปิยบุตรกลับทําตรงกันข้าม 
อย่าคิดว่าคนไทยรู้ไม่ทันกับสิ่งที่คุณทํานะ อย่างน้อยสองเหตุการณ์ล่าสุด คือการกระทบไปที่ท่านนุรักษ์ หลังจากที่
ได้รับโปรดเกล้าเป็นองคมนตรี และล่าสุด รายการ Interregnum เรื่อง “ชาติตกอยู่ในอันตราย!” ระงับตําแหน่ง
กษัตริย์ฝรั่งเศสช่ัวคราวในปี 1792 
 คนไทยส่วนใหญ่รู้นะว่า มีทฤษฎีสมคบคิดกับพวกฝร่ัง ในช่วงเวลาที่ขานรับกัน มีฝรั่งคนหน่ึงจัดฉากทํา
บางอย่าง และฝร่ังอีกคนปั่นข่าวบิดเบือนร่วมกับคนไทยชังชาติ ส่วนในประเทศก็สร้างกระแสทํานองเดียวกัน นายปิย
บุตรอาจจะมีภรรยาเป็นฝรั่ง และมีแนวโน้มจาบจ้วงสถาบันด้วย คุณจึงไม่เข้าใจอารมณ์คนไทย สิ่งที่คนไทยไม่ชอบมาก
คือการชักศึกเข้าบ้าน ย่ิงดึงฝรั่งเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ภายใต้ทฤษฎีสมคบคิด เพ่ือให้ประเทศเป็นแบบฝร่ัง คุณน่าจะรู้นะ
ว่าสุดท้าย ทั้งรอแบ็สปีแยร์และหลุยส์ อ็องตวน เดอ แซ็ง-ฌุสต์ 2 คนน้ีมีจุดจบอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65522  
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วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.17 น. 
‘เพื่อไทย’ลั่นทุ่งพร้อมตรวจสอบพรก.เงินกู้ เหน็บรบ.อย่าเอายอดผู้ติดเชื้อลด กลบเยียวยาเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘เพื่อไทย’ลั่นทุ่งพร้อมตรวจสอบพรก.เงินกู้ เหน็บรบ.อย่าเอายอดผู้ติดเชื้อลด กลบเยียวยาเหลว 
 10 พฤษภาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ 
วงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ว่า แม้พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียง ส.ส.ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของ
สมาชิกรัฐสภา ไม่สามารถเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพ่ือหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ แต่ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความพยายาม
ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
 ทั้งน้ี ขณะน้ีได้เตรียมข้อมูลอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญไว้แล้ว พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันตรวจสอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่าง
ใกล้ชิด ต้องนําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล การเยียวยาที่ผ่านมาล้มเหลว ล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ มี
ประชาชนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจํานวนมาก ปัญหาน้ีจะส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกกลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับ
การเยียวยาล่าช้าอยู่แล้ว การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เป็นการสร้างเง่ือนไข ให้เกิดความยุ่งยาก เกษตรกรทุกครัวเรือน
ต้องได้รับการเยียวยาถ้วนหน้า ทั่วถึง ในเวลาที่รวดเร็ว 
 “รัฐบาลไม่ควรฉวยเอาจํานวนผู้ติดเช้ือลด ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ 
และพ้ืนฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไร้ประสิทธิภาพการเยียวยา และความล้มเหลวทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491853  
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อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.24 น. 
'ฝ่ายค้าน'เตรียมขนข้อมูลชําแหละพ.ร.ก.กู้เงิน 
 
 
  
 
 
 
 
 
“พท.” เผยฝ่ายค้านเตรียมข้อมูอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ- พ.ร.บ.โอนงบฯ เหน็บอย่าเอายอดผู้ติดเชื้อลด กลบ
เยียวยาเหลว 
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงิน
กว่า 1.9 ล้านล้านบาท ว่า แม้พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียงส.ส.ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของสมาชิก
รัฐสภา ไม่สามารถเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพ่ือหาทางออกเก่ียวกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ แต่ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความพยายามของ
ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลอภิปราย
พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญไว้แล้ว 
 พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันตรวจสอบพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด 
ต้องนําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล การเยียวยาที่ผ่านมาล้มเหลว ล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ มี
ประชาชนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจํานวนมาก 
 ปัญหาน้ีจะส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกกลุ่ม เกษตรกรท่ีได้รับการเยียวยาล่าช้าอยู่แล้ว การข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร เป็นการสร้างเง่ือนไข ให้เกิดความยุ่งยาก เกษตรกรทุกครัวเรือนต้องได้รับการเยียวยาถ้วนหน้า 
ทั่วถึง ในเวลาที่รวดเร็ว 
 “รัฐบาลไม่ควรฉวยเอาจํานวนผู้ติดเช้ือลด ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ 
และพ้ืนฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไร้ประสิทธิภาพการเยียวยาและความล้มเหลวทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล” นายอนุสรณ์ กล่าว.... 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773673  
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 13:20 น.  
ปธ.ร่วมภาคีฯ ลั่นอดีตแกนนําแฟลชม็อบ ‘มหิดล’ มองขบวนการ น.ศ.แตกแยก แค่ความเห็นส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายบุญเก้ือหนุน เป้าทอง ประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา เผยแพร่จดหมาย 
"ถึงเวลาที่ต้องจากลา" มีเน้ือหาระบุถึงความแตกแยกสับสนในขบวนการนักศึกษาที่ดูเหมือนแน่นแฟ้น พร้อมระบุให้
มองเป้าหมายสําคัญคือประชาธิปไตย ไม่ควรมาสู้กันเอง ซึ่งตนไม่สามารถไปต่อได้ 
 โดยรายละเอียดของจดหมายมีดังน้ี "ถึงเวลาที่ต้องจากลา.. สวัสดีทุกคนครับ ตอนนี้ถึงจุดเปล่ืยนที่ผมเอง
ไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ผมสามารถบอกได้น้ันก็คือ อะไรคือหนทางต่อจากน้ี ของ
แกนนําแฟลชม็อบมหิดล ผมกับเพ่ือนอีกหลายๆ คนได้ทําในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้มาแล้ว การที่นักศึกษาและ
ประชาชนร่วมสามพันกว่าชีวิตได้ออกมาร่วมแสดงพลังกับพวกเราในคืนน้ันแทบจะเป็นจุดสูงสุดของชีวิตผมและเพ่ือน
หลายๆ คนแล้ว 
 แน่นอนว่าการเดินทางต่อในสายทางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปตามตรรกะและเหตุผลของมัน และน่ันคือสิ่ง
ที่ผมได้ทํามาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราได้เดินทางมาถึงจุดน้ี ทําให้ผมได้เห็นด้านที่
หลายๆ คนไม่เคยเห็นมาก่อน เช่ือหรือไม่ว่า ภายใต้ขบวนการนักศึกษาที่ดูเหมือนแน่นแฟ้นกัน จะมีความแตกแยกและ
ความสับสนอยู่หลายอย่างมาก แน่นอนว่าผมไม่ได้ว่าพวกเราอ่อนแอแม้แต่เพียงใด แต่มันคงจะดีกว่าน้ี ถ้าพวกเราไม่
มาสู้กันเอง มันคงจะดีกว่าน้ี ถ้าเราร่วมมือกัน 
 เพราะแน่นอนว่าเป้าหมายเรามีเรื่องที่ใหญ่กว่าน้ีเสียด้วยซ้ําไป เป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตย 
พร้อมไปด้วยเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีองค์กรใดเพอร์เฟค 
แม้แต่ผมเองก็ไม่ได้เพอร์เฟค แต่เราสามารถหาอย่างอ่ืนมาแทนความเพอร์เฟคตรงน้ันได้ สององค์กรในขบวนการ
นักศึกษามีอะไรที่เหมือนๆ กันมากกว่าแตกต่างกัน และหวังว่าสักวันหน่ึงพวกเขาจะร่วมมือกันสร้างสังคมที่ดีกว่าน้ีได้ 
 สําหรับตัวผมแล้ว ผมไม่สามารถมองเห็นตัวเองในอนาคตที่ผมอยากให้เป็น และมันถึงเวลาแล้วที่คน
อย่างผมต้องกลับไปทําในสิ่งที่ผมรักจริงๆ เพราะสุดท้ายแล้ว การให้พ้ืนที่คนได้ออกมา ก็คือว่าเป็นหน้าที่ที่ผมได้ทําโดย
เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 ผม ฟรานซิส บุญเก้ือหนุน เป้าทอง คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้คนอ่ืนทํางานต่อเพ่ือเป้าหมายเหล่าน้ัน ไม่
แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เจอกันอีกในฐานะอื่นๆ แต่สําหรับประวัติศาสตร์หน้าการเคลื่อนไหวทางการเมือง ผมคงไม่
สามารถไปต่อได้หลังจากน้ีแล้ว ผมหวังว่าเพ่ือนๆ ทุกคนในขบวนการนักศึกษาจะเปิดใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกัน
ทํางานได้อย่างที่ควรจะเป็น และพบกันใหม่อีกคร้ังหน่ึง ถ้าเราต้องได้เจอกันอีกครับ 
ฟรานซิส บุญเก้ือหนุน เป้าทอง 
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ประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจดหมายของนายบุญเก้ือหนุนเผยแพร่ออกไป นางสาววัชรินทร์ภรณ์ บํารุงพืช 
เลขานุการภาคีนักศึกษาศาลายา และนายณวิบูล ชมภู่ ประธานร่วมฯ ได้ช้ีแจงว่า ในนามภาคีนักศึกษาศาลายา ไม่มี
ใครร่วมรู้เห็นกับการกระทําและออกความคิดเห็นส่วนตัวของนายบุญเก้ือหนุน ซึ่งเป็นการใส่ความรู้สึกส่วนบุคคล
เท่าน้ัน ขอยืนยันว่าการกระทําน้ีเป็นเพียงการกระทําของบุคคลหน่ึงโดยไม่มีมติร่วมของภาคีนักศึกษาศาลายาใดๆ
ทั้งสิ้น 
 ทางภาคีศาลายายังคงเป็นมิตรและร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาทุกกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากน้ี จะมีการร่วมประชุมพิจารณากับการกระทําของนายบุญเกลื้อหนุน เป้าทอง ภายในภาคีกันอีกครั้งถึงการ
กระทําดังกล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2178765  
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10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:22 น.      
'แกนนําแฟลชม็อบมหิดล'ไขก๊อกบอก'ไม่สามารถมองเห็นตัวเองในอนาคตที่อยากให้เป็น'  
 
 
 
 
 
 
 
 10 พ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในไลน์กลุ่มสื่อ-นักศึกษา-กลุ่มกิจกรรม ที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยและแฟลชม็อบนิสิตนักศึกษา นายฟรานซิส บุญเก้ือหนุน เป้าทอง ประธานร่วมภาคี
นักศึกษาศาลายา ได้ส่งข้อความแจ้งการลาออก มีเน้ือหาระบุว่า ถึงเวลาที่ต้องจากลา..สวัสดีทุกคนครับ ตอนนี้ถึงจุดเป
ลื่ยนที่ผมเองไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ผมสามารถบอกได้น้ันก็คือ อะไรคือหนทาง
ต่อจากน้ี ของแกนนําแฟลชม็อบมหิดล ผมกับเพ่ือนอีกหลาย ๆ คนได้ทําในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้มาแล้ว การ
ที่นักศึกษาและประชาชนร่วมสามพันกว่าชีวิตได้ออกมาร่วมแสดงพลังกับพวกเราในคืนน้ันแทบจะเป็นจุดสูงสุดของ
ชีวิตผมและเพ่ือนหลาย ๆ คนแล้ว 
 แน่นอนว่าการเดินทางต่อในสายทางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปตามตรรกะและเหตุผลของมัน และน่ันคือสิ่ง
ที่ผมได้ทํามาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราได้เดินทางมาถึงจุดน้ี ทําให้ผมได้เห็นด้านที่หลาย 
ๆ คนไม่เคยเห็นมาก่อน เช่ือหรือไม่ว่า ภายใต้ขบวนการนักศึกษาที่ดูเหมือนแน่นแฟ้นกัน จะมีความแตกแยกและความ
สับสนอยู่หลายอย่างมาก แน่นอนว่าผมไม่ได้ว่าพวกเราอ่อนแอแม้แต่เพียงใด แต่มันคงจะดีกว่าน้ี ถ้าพวกเราไม่มาสู้
กันเอง มันคงจะดีกว่าน้ี ถ้าเราร่วมมือกัน... 
 เพราะแน่นอนว่าเป้าหมายเรามีเรื่องที่ใหญ่กว่าน้ีเสียด้วยซ้ําไป เป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตย 
พร้อมไปด้วยเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีองค์กรใดเพอร์เฟค 
แม้แต่ผมเองก็ไม่ได้เพอร์เฟค แต่เราสามารถหาอย่างอ่ืนมาแทนความเพอร์เฟคตรงน้ันได้ สององค์กรในขบวนการ
นักศึกษามีอะไรที่เหมือน ๆ กันมากกว่าแตกต่างกัน และหวังว่าสักวันหน่ึงพวกเขาจะร่วมมือกันสร้างสังคมที่ดีกว่าน้ีได้ 
สําหรับตัวผมแล้ว ผมไม่สามารถมองเห็นตัวเองในอนาคตท่ีผมอยากให้เป็น และมันถึงเวลาแล้วที่คนอย่างผมต้อง
กลับไปทําในสิ่งที่ผมรักจริง ๆ เพราะสุดท้ายแล้ว การให้พ้ืนที่คนได้ออกมา ก็คือว่าเป็นหน้าที่ที่ผมได้ทําโดยเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว  
 ผม ฟรานซิส บุญเก้ือหนุน เป้าทอง คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้คนอ่ืนทํางานต่อเพ่ือเป้าหมายเหล่าน้ัน ไม่
แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เจอกันอีกในฐานะอ่ืน ๆ แต่สําหรับประวัติศาสตร์หน้าการเคลื่อนไหวทางการเมือง ผมคงไม่
สามารถไปต่อได้หลังจากน้ีแล้ว ผมหวังว่าเพ่ือน ๆ ทุกคนในขบวนการนักศึกษาจะเปิดใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกัน
ทํางานได้อย่างที่ควรจะเป็น และพบกันใหม่อีกคร้ังหน่ึง ถ้าเราต้องได้เจอกันอีกครับ 
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 โดยภายหลังส่งข้อความน้ี นายบุญเก้ือหนุนได้ออกจากกลุ่มไลน์ จากน้ัน น.ส.วัชรินทร์ภรณ์ บํารุงพืช 
เลขานุการภาคีนักศึกษาศาลายา ได้ส่งข้อความระบุว่า ในนามภาคีนักศึกษาศาลายา ไม่มีใครร่วมรู้เห็นกับการกระทํา
และออกความคิดเห็นส่วนตัวของนายบุญเก้ือหนุน เป้าทอง เป็นการใส่ความรู้สึกส่วนบุคคลเท่าน้ัน ขอยืนยันว่าการ
กระทําน้ีเป็นเพียงการกระทําของบุคคลหน่ึงโดยไม่มีมติร่วมของภาคีนักศึกษาศาลายาใดๆ ทั้งสิ้น ทางภาคีศาลายา
ยังคงเป็นมิตรและร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาทุกกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี จะมีการร่วมประชุมพิจารณากับการกระทํา
ของ นายบุญเก้ือหนุน เป้าทอง กันภายในภาคีกันอีกคร้ังถึงการกระทําดังกล่าว 
 ขณะที่นายณวิบูล ชมภู่ ประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา ได้ส่งข้อความเสริมว่า ผม นาย ณวิบูล ชมภู่ 
ประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายา ขอยํ้าอีกครั้งว่าการบอกกล่าวของนายบุญเก้ือหนุน เป้าทองเป็นการใส่ความเห็น
โดยส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านมติ กระผมในฐานะประธานร่วมภาคีนักศึกษาศาลายาขออภัย เครือข่ายนักเรียนนิสิต
นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาชนและทุกคนในกลุ่มอย่างสูง กับการกระทําโดยไม่ย้ังคิดของนายบุญเก้ือหนุน 
เป้าทอง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65542  
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10 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:23  
"วิปรัฐบาล" บอก "ฝ่ายค้าน" รออภิปรายสภาฯสมัยสามัญ-ช่วงรอให้เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกวิปรัฐบาลให้ความเห็นต่อความพยายามอภิปราย 3 พ.ร.ก.กู้เงินและสถานการณ์โควิดในสภาฯ ว่าควรรอให้
สภาฯ เปิดสมัยสามัญก่อน ระหว่างนี้ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
             นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะโฆษกคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)  เปิดเผยว่าตนได้หารือกับ ส.ส.ที่เคยสนับสนุนการเปิดสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ 
เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19  ตามท่ีฝ่ายค้าน จํานวน209 คน ย่ืนเรื่องให้
สํานักงานเลขาธิการสภาฯ รวบรวมรายช่ือให้เพียงพอต่อการขอย่ืนเปิดประชุม  และมีความเห็นร่วมกับคือ ควรรอให้
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 22 พฤษภาคมน้ี เกิดขึ้น เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบัน มี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจําปีขึ้นแล้ว 
             "ผมเข้าใจฝ่ายค้าน ที่แม้ยอดผู้ติดเช้ือไวรัสลดลง แต่ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนยังมีอยู่ และอาจ
กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลไม่สามารถหนีความรับผิดชอบได้ แต่ผมอยากให้ฝ่ายค้าน อดทนรออีกนิด และใช้
เวลาอีก 2 สัปดาห์ก่อนเปิดประชุม ลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูล ก่อนจะแจ้งต่อสภาฯ เพ่ือให้รัฐบาลดําเนินการ" นายอัคร
เดช กล่าว 
            โฆษกวิปรัฐบาล กล่าวด้วยว่าสําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรก วันที่ 27 พฤษภาคม วาระ
สําคัญที่เข้าสู่การพิจารณาคือ พระราชกําหนดกู้เงิน จํานวน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพราะรัฐธรรมนูญ
กําหนดไว้  ส่วนญัตติที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เสนอ คือ ให้สภาฯ ต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 น้ัน 
ยอมรับว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ สนับสนุนและไม่สนับสนุน ดังน้ันเมื่อวาระดังกล่าว
เข้าสู่การพิจารณา จะหารือเพ่ือให้เป็นข้อยุติก่อนหารือในการประชุมของวิปรัฐบาล อีกครั้ง. 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/10627?utm_source=category&utm_medium=inte
rnal_referral&utm_campaign=politics  
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อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.55 น. 
แนะฝ่ายค้านอดทนรอ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
“โฆษกวิปรัฐบาล” แนะ ฝ่ายค้านรออีก2 สัปดาห์ แนะลงพื้นที่ เก็บข้อมูลไว้ใช้อภิปรายกู้เงิน 1.9 ล้านล. ด้าน 
“ปชป. “ เร่งหาทางออกปมเสียงแตก หนนุญัตติด่วนของพรรคก้าวไกล  
 เมื่อวันที่  10 พ.ค. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล ) กล่าวถึงกรณีที่209 ส.ส.ฝ่ายค้าน เข้าช่ือย่ืนเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมเชิญชวนส.ส. และส.ว.ลงช่ือขอเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ว่า วันน้ีสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
เน่ืองจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาออกมาแล้ว วันที่ 22 พ.ค.ได้เริ่มประชุมแน่นอน แม้จะเข้าใจฝ่าย
ค้าน  
 เพราะยอดผู้ติดเช้ือโควิด -19 ลดลง แต่ความเดือนร้อนของประชาชนไม่ลดลงเลย จากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลหนีความรับผิดชอบในการเข้ามาแก้ไขไม่ได้อยู่แล้ว จึงอยากให้ฝ่าย
ค้าน อดทนรออีกนิด และใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ที่เหลืออยู่ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลความเดือนร้อนของประชาชน  
 เพ่ือเตรียมแจ้งต่อสภาให้รัฐบาลดําเนินการ เพราะเมื่อเปิดประชุมวันแรก รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ชัดเจน
ว่า พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ต้องเป็นลําดับวาระแรกของการพิจารณาอยู่แล้ว  
 เมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอญัตติด่วน เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร ต้ังคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) วิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโคโรนา 2019 นาย
อัครเดช กล่าวว่า ในส่วนของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นเบ้ืองต้นเป็น 2 ทาง ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
ดังน้ัน เมื่อใกล้ถึงเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ที่ประชุมส.ส.คงหาข้อยุติกันอีกคร้ังเพ่ือนําท่าทีไปหารือกับวิปรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773713  
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10 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:46  
"เสรีพิศุทธ์" ดักคอ "บิ๊กตู่" อย่าหนีสภา จ่อถามการรับมือโควิด-19 ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายค้านเตรียมคําถามเพื่อใช้อภิปราย "บิ๊กตู่" เม่ือเปิดสภาฯ สมัยสามัญปลายเดือนพฤษภาคม นี้แล้ว ประเด็น
สําคัญคือมาตรการแก้ปัญหาโควิด 
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
พร้อมด้วย ส.ส.และสมาชิกของพรรค ลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านเอ้ืออาทรบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพ่ือแจกสฎ่งของยังชีพ และ
แจกเงินสด คนละ 500 บาท  เพ่ือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 
            ทั้งน้ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนนําเงินเดือนส.ส.และเงินส่วนตัวของส.ส.ในพรรค รวมถึงเงิน
ที่ได้รับบริจาคจากกลุ่มเพ่ือนเสรี เพ่ือดูแลประชาชน ทั้งน้ียังจะพิจารณษช่วยเหลือชุมชนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ส่วนกรณีที่การ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดสมัยประชุมสามัญ ปลายเดือนพฤษภาคม พรรคเตรียมสอบถามรัฐบาลหลายเรื่อง 
อาทิ แนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาและมาตรการที่จะปฏิบัติในอนาคต ซึ่งมีหลายฝ่ายประเมินสถานการณ์ว่าภาวะโควิด-
19 จะเกิดขึ้นถึงปลายปี 2564 แต่การทํางานของรัฐบาลทําให้เกิดความไม่มั่นใจ  ทั้งน้ีตนเคยเตือน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้รื้อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพราะสร้างผลกระทบ
กับคนไทยและทําให้หลายคนหมดสิทธิรับการเยียวยา 
              "หัวหน้ารัฐบาลต้องมีคําตอบให้ส.ส.เเละคนไทยทั้งประเทศ  ผมขอเตือนพล.อ.ประยุทธ์ล่วงหน้ารวมทั้ง
ทีมองครักษ์ว่าอย่าเลี่ยงรัฐสภา ส.ส.คือตัวเเทนชาวบ้านที่จะมาติดตามการทํางานเเละการดูเเลสังคม การเตรียมปลดล็
อกกลางเดือนพฤษภาคมนั้นมีเเผนรองรับเเล้วใช่ไหม นักเรียน นักศึกษาจะเรียนหนังสือกันเเบบใด   ภาวะNew 
Normal ที่คนทั้งโลกเเละคนไทยต้องเจอน้ัน รัฐบาลมีมาตรการใดรองรับ สิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมา อย่าชักเข้าชักออก 
เเบบวันน้ีพูดอย่าง พรุ่งน้ีกลับลํา สร้างความสับสนให้ประชาชน” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/10632?utm_source=category&utm_medium=inte
rnal_referral&utm_campaign=politics  
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10 พฤษภาคม 2563 - 18:10 น.  
"เสรีพิศุทธ์ " ถาม นายกฯ "นิว-นอร์มอล" รบ.รับมืออย่างไร 
 
           
 
 
 
 
 
 วันที่ 10 พ.ค. 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่าตนลงพ้ืนที่ “ชุมชน
บ้านเอ้ืออาทรบางบ่อ” จ.สมุทรปราการในวันน้ีเพ่ือเยียวยาประชาชนเพ่ิมเติมหลังจากที่พรรคเดินทางไปเยียวยา
ประชาชนหลายพ้ืนที่ในข่วงที่ผ่านมา 
          หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พบว่าเสียงสะท้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะคนที่ยากไร้เเละไม่ได้รับการ
เยียวยาจากภาครัฐยังมีอีกมากเห็นง่ายๆตอนน้ีประชาชนหลายพ้ืนที่เเจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊คพรรค
เสรีรวมไทยจํานวนมาก ดังน้ันการลงพ้ืนที่วันน้ีได้นําเงินเดือน ส.ส.ของตน รวมทั้งเงินส่วนตัวของส.ส.ในพรรคเเละเงิน
บริจาคของกลุ่มเพ่ือนเสรี ไปดูเเลชุมชนน้ีเเละกําลังพิจารณาว่าจะไปชุมชนใดเพ่ิมเติม 
           หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า การประชุมสภาผู้เเทนราษฎรท่ีจะเปิดขึ้นในช่วงเดือนน้ี ส.ส.ของพรรค
จะสอบถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งเเนวทางที่ผ่านมาเเละมาตรการของวันข้างหน้า ตอนน้ีหลายคนพยากรณ์เเล้วว่า
ภาวะเเบบน้ีจะอยู่กับโลกเเละไทยไปยันปลายปีหน้า เมื่อมองการทํางานของรัฐบาลท่ีมั่ว ชักเข้าชักออกหลายคร้ังจึงไม่
มั่นใจ ในอนาคตของคนไทยว่าจะต้องทนกับระบบที่มั่วรายวันเเบบน้ีอีกนานเท่าใด  
          พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เคยบอกเเล้วว่า ไทยเเลนด์ 4.0 ตามที่หัวหน้ารัฐบาลประกาศไว้ต้องรื้อใหม่
ทั้งหมด หลักฐานช้ีชัดคือสิ่งที่เกิดผลกระทบกับคนไทยทั่วประเทศ เเละหลายคนหมดสิทธิรับการเยียวยา ดังน้ัน
หัวหน้ารัฐบาลต้องมีคําตอบให้ส.ส.เเละคนไทยทั้งประเทศ 
          “ขอเตือนพล.อ.ประยุทธ์ล่วงหน้ารวมทั้งทีมองครักษ์ว่าอย่าเลี่ยงรัฐสภา ส.ส.คือตัวเเทนชาวบ้านที่จะมา
ติดตามการทํางานเเละการดูเเลสังคม ตอนน้ีระบบเศรษฐกิจทะยอยปิดตัว คนจะว่างงานอีกก่ีคน การเตรียมปลดล็อก
ดาวน์กลางเดือนน้ีน้ันมีเเผนรองรับเเล้วใช่ไหม นักเรียน นักศึกษาจะเรียนหนังสือกันเเบบใด   
           ภาวะNew Normal ที่คนทั้งโลกเเละคนไทยต้องเจอนั้น รัฐบาลมีมาตรการใดรองรับ สิ่งที่ชาวบ้าน
สะท้อนมา อย่าชักเข้าชักออก เเบบวันน้ีพูดอย่าง พรุ่งน้ีกลับลํา สร้างความสับสนให้ประชาชน 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/430379?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic  
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10 พ.ค. 2020 18:53:21 
นายกฯ สั่ง กอ.รมน. ทําโพลล์สํารวจความเห็นประชาชนหลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน  
 
กรุงเทพฯ 10พ.ค.-นายกรัฐมนตรี สั่ง กอ.รมน. ทําโพลล์สํารวจความเห็นประชาชน หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน และควรยกเลิกหรือไม่ 
มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมจัดทําโพลล์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังมีการประกาศใช้ พรก. 
ฉุกเฉินมากกว่า 1 เดือนเพ่ือดูผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชน รวมถึงขอความคิดเห็นว่า เห็นควรให้คง พรก.
ฉุกเฉิน หรือ ยกเลิก เพ่ือเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจเน่ืองจากขณะน้ีพบว่ามีเสียงสะท้อนมาจากสังคมหลายความ
คิดเห็น 1. ให้ยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน เน่ืองจากกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเศรษฐกิจของประเทศ อีกคร้ังยอดผู้
ติดเช้ือโควิด-19 ก็ลดลงตามลําดับและอยู่ในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมได้ 2. ให้ยกเลิกพรก. ฉุกเฉิน แต่
ยังไม่อยากให้นักท่องเท่ียวหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และ 3. ให้คงพรก.ฉุกเฉินเอาไว้ก่อน เพราะ
ห่วงจะ มีการระบาดของไวรัสโควิด-19อีกรอบ แต่ขอให้ผ่อนคลาย เช่น ยกเลิกประกาศเคอฟิวส์ หรือ ขยายเวลาเคอ
ฟิวส์ออกไปจากเดิม 22.00 - 04.00น. อาจจะเป็น 23.00 - 04.00น.  
โดยในวันอังคารที่ 12 พ.ค. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เสธ กอ.รมน. จะเป็นประธานการ
ประชุม เพ่ือพิจารณาเน้ือหาในแบบสอบถาม ก่อนจะนําไปแจกจ่ายประชาชน คาดว่าจะใช้เวลาดําเนินการแล้วเสร็จ 1 
สัปดาห์.-สํานักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eb7eb31e3f8e40aef4383f6  
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อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.50 น. 
'บิ๊กตู่'สั่งกอ.รมน.ทําโพล ควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่” สั่งกอ.รมน. ทําโพลสํารวจความเห็นปชช. หลังประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯส่งผลกระทบชีวิตประจําวันควร
ยกเลิกหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ใน
ฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ได้สั่งการให้
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
 ภายหลังมีการประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มากกว่า 1 เดือน 
เพ่ือดูว่ามีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนอย่างไรบ้าง รวมถึงขอความคิดเห็นว่าเห็นควรให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ฯ หรือยกเลิก เพ่ือเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจต่อไป 
 เน่ืองจากขณะน้ีพบว่ามีเสียงสะท้อนมาจากสังคมหลากหลายความคิดเห็น อาทิ 1.ต้องการให้ยกเลิก
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เน่ืองจากกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยอดผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ก็ลดลงตามลําดับ และอยู่ในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมได้ 
 2.ต้องการให้ยกเลิกพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่อยากให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย และ 3. ต้องการให้คงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เอาไว้ก่อน เพราะห่วงจะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกรอบ 
แต่ขอให้ผ่อนคลาย เช่น ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวส์ หรือ ขยายเวลาเคอร์ฟิวส์ออกไปจากเดิม 22.00 น.-04.00 น.  เป็น 
23.00 น. -04.00 น.  
 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12 พ.ค. ทางพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเสนาธิการ
กอ.รมน. จะเป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาเน้ือหาในแบบสอบถามก่อนจะนําไปแจกให้กับประชาชนเพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดําเนินการแล้วเสร็จ 1 สัปดาห์  
 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/773730  
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วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 08.21 น. 
ไม่เว้นวันโกนวันพระ!‘ธนกร’ชี้รบ.แก้โควิดถูกทาง หวดฝ่ายค้านตามัว สลับหน้าดิสเครดิต 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่เว้นวันโกนวันพระ!‘ธนกร’ชี้รบ.แก้โควิดถูกทาง หวดฝ่ายค้านตามัว สลับหน้าดิสเครดิต 
 11 พฤษภาคม 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า จากการที่
สํานักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชนจากจุดยืนทางการเมืองต่อรัฐบาลล่าสุด
หลังตัวเลขผู้ติดเช้ือโควิด-19 ลด พบว่า คนสนับสนุนรัฐบาลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 46.9 ในขณะที่
คนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดลงจากร้อยละ 26.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 22.2 น้ัน ตนมองว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ทุ่มเท
สรรพกําลังทั้งหมดในการแก้ปัญหา โดยบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย ซึ่งความมุ่งมั่นและต้ังใจของนายกฯ ส่งผลให้พ่ีน้อง
ประชาชนให้การสนับสนุนเพ่ิมขึ้น และยังให้ความเช่ือมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
 “จากการที่ผมได้รับมอบหมายจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้รับเรื่อง
ร้องทุกข์จากประชาชนกรณีขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทน้ัน พ่ีน้องประชาชนยังฝากให้กําลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ ด้วย 
เพราะเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความมุ่งมั่นและต้ังใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งผมไม่เข้าใจฝ่ายค้านที่ออกมา
โจมตี ดิสเครดิตรัฐบาลรายวัน สลับหน้ากันออกมาเหมือนต้ังโปรแกรมเอาไว้ ย่ิงประชาชนช่ืนชมรัฐบาลมากเท่าไร ก็ย่ิง
เหมือนคนทําใจไม่ได้ หน้ามืดตามัวออกมาไม่เว้นวันพระวันโกน ทั้งที่เวลาน้ีไม่ใช่เวลามาเอาชนะคะคานกันทาง
การเมือง แต่เป็นเวลาที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่ได้ใส่ใจ ยังคงมุ่งเน้นทํางานให้ประชาชนอย่าง
เต็มที่ เรื่องการเมืองขอพักเอาไว้ก่อน ดังน้ัน อยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจด้วย” นายธนกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491979  
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เผยแพร่: 10 พ.ค. 2563 18:40   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
ได้กลิ่นอะไรม้ัย! “หมอวรงค์” แฉแผน “ปิยบุตร” ก่อการในไทย “แก้วสรร” ห่วงแค้นเศรษฐกิจปลุกม็อบติดลม
บน 
 
 
 
 
 
 
 
“หมอวรงค์” แฉ “ปิยบุตร” สมคบคิดกับคนฝรั่งเศสก่อการในไทย ยํ้า “ชักศึกเข้าบ้าน” ด้าน “แก้วสรร” แนะ
รัฐบาลคลายล็อกเดินทางข้ามจังหวัด เรื่องใหญ่กว่าเปิดห้าง เร่งฟื้นเศรษฐกิจ ก่อนเข้าทางม็อบจัดต้ังลุกฮือ  
 น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์หัวข้อ “ทฤษฎีสมคบคิด(conspiracy theory)” 
โดยระบุว่า “แทนที่จะช่วยกันผลักดันประเทศ เพ่ือฟันฝ่าวิกฤติโควิด ให้ประชาชนปรับตัวได้กับวิถีปกติใหม่(new 
normal) นายปิยบุตร กลับทําตรงกันข้าม อย่าคิดว่าคนไทยรู้ไม่ทันกับสิ่งที่คุณทํานะ 
 อย่างน้อยสองเหตุการณ์ล่าสุด คือการกระทบไปที่ท่านนุรักษ์ หลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี 
และล่าสุด รายการ Interregnum เรื่อง “ชาติตกอยู่ในอันตราย!” ระงับตําแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสช่ัวคราวในปี 1792 
คนไทยส่วนใหญ่รู้นะว่า มีทฤษฎีสมคบคิดกับพวกฝรั่ง ในช่วงเวลาที่ขานรับกัน มีฝรั่งคนหนึ่งจัดฉากทําบางอย่าง และ
ฝรั่งอีกคนป่ันข่าวบิดเบือนร่วมกับคนไทยชังชาติ ส่วนในประเทศก็สร้างกระแสทํานองเดียวกัน 
 นายปิยบุตร อาจจะมีภรรยาเป็นฝรั่ง และมีแนวโน้มจาบจ้วงสถาบันด้วย คุณจึงไม่เข้าใจอารมณ์คนไทย 
สิ่งที่คนไทยไม่ชอบมากคือการชักศึกเข้าบ้าน ย่ิงดึงฝรั่งเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ภายใต้ทฤษฎีสมคบคิด เพ่ือให้ประเทศเป็น
แบบฝร่ัง คุณน่าจะรู้นะว่าสุดท้าย ทั้งรอแบ็สปีแยร์และหลุยส์ อ็องตวน เดอ แซ็ง-ฌุสต์ 2 คนน้ีมีจุดจบอย่างไร” 
ขณะเดียวกัน อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ก็เขียนบทความถาม-ตอบเก่ียวกับ Covid-19 ได้อย่างน่าคิดวิเคราะห์ย่ิง  
เ ริ่ ม จาก  ถาม  เห็ น ด้ วยหรื อ ไม่  ที่ ฝ่ า ยค้ านจะ ให้ เ ลิ กภาวะฉุ ก เฉิ น  เ พ่ื อปลดปล่ อยการ ทํ ามาหา กิน 
ตอบ ไม่เห็นด้วยครับ เฟส 2 น้ี เราต้องมุ่งปลดปล่อยการทํามาหากินก็จริง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีอํานาจควบคุม
กิจการ – กิจกรรมต่างๆ เพ่ือควบคุมโรคอยู่ด้วย 
 
ถาม ควบคุมแค่ไหน 
ตอบ คุมหลักๆเท่าน้ัน คือการเข้าประเทศและห้ามกิจกรรมหรือกิจการที่มีการชุมนุม แล้วถ้าพบผู้ติดเช้ือเมื่อใดต้องมี
อํานาจเต็มพร้อมทรัพยากรในมือ ตรวจ-ติดตาม-กักตัว กลุ่มเสี่ยงได้เต็มที่ 
ห้ามแค่น้ีนะครับ ที่เหลือเป็นแดนเสรีภาพท่ีห้ามไม่ได้ ได้แต่กํากับคือวางข้อกําหนดเพ่ือความปลอดภัยเท่าน้ัน ทั้ง
ร้านค้า ห้าง ตลาด เรากํากับไว้ก็พอ 
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ถาม ทําไมนายกฯต้องก๊ักไว้ แล้วสั่งให้เปิดเป็นขยักๆไป 
ตอบ อันที่จริง พอกําหนดมาตรการควบคุมโรคในกิจการใดได้แล้วก็เปิดได้เลย เร็วช้าต่างกันได้ตามเวลาที่ต้องใช้เพ่ือ
เตรียมการและทําความเข้าใจ ไม่ควรขยักหรือก๊ักไว้เฉยๆ เพ่ือรอดูทางมวยโควิดก่อน คิดแบบการ์ดอย่าตกอย่างน้ีผม
ไม่เห็นด้วย 2 เดือนที่ผ่านมาถูกต้องแล้ว ดีแล้ว ที่เราอยู่บ้านหยุดเช้ือ จนหยุดการระบาดใหญ่ไว้ได้ เฟส 2 น้ี เป็นไฟต์
ฟ้ืนฟูทํามาหากิน ผู้ติดเช้ือโผล่มาบ้างก็ไม่ต้องหวาดกลัว เพราะโรงพยาบาลเราหลวมแล้ว อัตราตายจากโรคน้ีก็น้อยนิด
เดียวไม่ใช่หรือครับ 
 
ถาม วันน้ีนายกฯ เขาจะให้เปิดห้างได้แล้ว 
ตอบ เรื่องให้คนกรุงเดินห้างได้น้ันเรื่องเล็ก เราต้องมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยรวม อย่างเศรษฐกิจท่องเท่ียวที่ให้จีดีพี
เศรษฐกิจไทยถึง ๓๐ % น่ีทรุดโทรมมากเลย วันน้ีเราต้องใช้กําลังซื้อในประเทศมาต่อชีวิตให้ได้ ต้องเปิดให้ “ไทยเที่ยว
ทั่วไทย”อย่างเต็มที่เลย 
 
ถาม  ถ้ า เ ช่น น้ัน . . ก็ ต้ อ ง เลิ กข้ อห้ าม เดิ นทางข้ ามจั งห วัด  และ ให้ เ ปิ ด โ ร งแ รม  รี สอร์ ต ต่ า งๆ ไ ด้แล้ ว 
ตอบ ครับ...น่ีคือเรื่องด่วน เมื่อวางมาตรการควบคุมโรคในกิจการกิจกรรมต่างๆได้แล้ว ก็เร่งเปิดได้เลย เรื่องยกเลิกข้อ
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดน้ี สําคัญกว่าเปิดห้างให้คนรวยเดินเล่นเย็นใจเสียอีก 
 
ถาม ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ น่ี รัฐบาลเขามีแผนฟ้ืนฟูแล้วหรือไม่ 
ตอบ ก็รอดูกันอยู่ทุกฝ่ายว่าจะเร่ิมกระบวนการอย่างไร ต้องมีข้อมูลจริง มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ มีการมีส่วนร่วม และ
การ จัดการการสื่ อสารขนาดใหญ่  และกว้างขวางมาก  ซึ่ ง ปัจจุ บันผมยังมองไ ม่ เ ห็นเค้ ามู ลของงาน น้ี 
 
ถาม ถ้ามัวแต่คอยเปิดร้าน เ ปิดห้างแล้วหันไปมองทางมวยโควิดเป็นระยะๆไปอย่าง น้ี อะไรจะเกิดขึ้น 
ตอบ ขณะน้ีความเสียหายกําลังทยอยปรากฏตัวเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนตกงาน หางานกันไปทั่วแล้ว ถ้าเรา
สร้างความหวังใหม่ขึ้นมาไม่ได้ ความร้อนทางการเมืองจะพลุ่งพล่านขึ้นมาร่วมวง เกิดเป็นวิกฤตการเมืองทันที เจอ
วิกฤตสองเด้งอย่างน้ีเมืองไทยก็ไปไม่รอด ร่วงลงมาเป็นบ้านเมืองที่สิ้นหวังไร้อนาคตเหมือนฟิลิปปินส์หลังมาร์คอสเลย
ทีเดียว 
มีคนเข้าคิวรอจังหวะกันมากทีเดียว คุณไม่เห็นหรือ 
 
ถาม จังหวะอะไรครับ 
ตอบ ชนวนลุกฮือของมวลชนอยู่ที่ความโกรธ ความสิ้นหวัง ผู้ก่อการที่เล็งเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจกําลังเคลื่อนเข้ามา เขา
ก็จะต้องสร้างจําเลยที่มีฤทธานุภาพและเลวร้าย ให้มวลชนเห็น 
เป็นจําเลยเสียก่อน เอาให้เป็นจําเลยที่ช่ัวและแสบมากๆ พอที่จะรับเหมาในเคราะห์กรรมทั้งปวงในบ้านเมือง เหมือน
ยิวของนาซี หรือชนช้ันนายทุนของคอมมิวนิสต์ เลยทีเดียว 
 
ถาม บ้านเราเขาจะให้ใครเป็นจําเลย 
ตอบ ก็ใช้สูตรเดิมคือขุนศึกและศักดินา ทุกวันน้ีเห็นได้ชัดเลยว่า เขาลงมือกระพือแล้ว เปรยถึงขนาดจะให้พักบัลลังก์
เลยทีเดียวพอได้ความคิดแล้ว ก็ต้องไปที่การจัดต้ัง และความเคลื่อนไหวต่อไป ซึ่งวันน้ีก็เห็นชัดว่า เริ่มเป็นโครงข่าย
แล้วเช่นกัน 
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ถาม แล้วคิดหรือว่า จะไปได้ไกลแบบปฏิวัติฝรั่งเศส 
ตอบ ถ้าเศรษฐกิจมันฟุบ ภาพผู้นําทั้งในและนอกระบบชัดเจนว่าเฮงซวยยิ่งนัก เท่าน้ีเง่ือนไขมันก็สุกงอมเอ้ืออํานวยให้
โบกธงปฏิวัติได้แล้ว ผู้นํามวลชนพวกน้ีเขารอแค่โอกาสเท่าน้ัน จะสําเร็จหรือไม่ไม่สําคัญ เขายึดมั่นว่า ความพยายาม
เป็นของคน ความสําเร็จเป็นของกงล้อประวัติศาสตร์ คําถามเหมือนผู้ชมเกาะรั้วอยู่นอกสนามของคุณน้ัน มันง่ีเง่าไร้
สาระไม่มีความหมายใดๆสําหรับเขาเลย เชิญปิดไฟใส่กลอน นอนหยุดเช้ือ บ่นอยู่กับบ้าน ฟังเพลงลุงตู่ต่อไปเถิด”(จาก
สยามรัฐออนไลน์) 
 
 จากโพสต์ของ หมอวรงค์ และประเด็นสําคัญของ อ.แก้วสรร ปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญหน้า 
ไม่แต่เฉพาะโควิด 19 เท่าน้ัน ที่เวลาน้ีทําท่าว่าจะมีฤทธ์ิเดชน้อยลงแล้ว และรัฐบาล ก็กําลังพิจารณาผ่อนคลายล็อก ที่
ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปทีละกลุ่มธุรกิจ ทีละขั้นตอน  
 หากแต่ยังมีเกมการเมือง ของเครือข่ายขบวนการ ที่น่าจับตามองอย่างย่ิง เพราะถ้าฟังจาก “หมอวรงค์” 
ถือว่า ลึกลับซับซ้อนเหนือคําบรรยาย แต่น่ันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่ อ.แก้วสรรมองเห็น  
น่ันคือ การเคลื่อนไหวของ “ปิยบุตร” ที่นับว่าจะเล็งเป้าเอาไว้สูง กับ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มส่งผลออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าเรื่องคนตกงาน เรื่องคนไม่มีอันจะกิน ที่จะนําไปสู่ความโกรธแค้นทางการเมืองต่อ
รัฐบาล อันจะเข้าทางกลุ่มที่จ้องหาจังหวะอยู่แล้ว และเตรียมพร้อมอยู่แล้ว น่ันคือ การวางเครือข่ายเคลื่อนไหว  
ที่สุด เรื่องทํานองปฏิวัติฝรั่งเศส จะเป็นไปได้หรือไม่ ในความเห็นของ อ.แก้วสรร ความสุกงอมไม่ได้ยากอะไรเลย ที่
สําคัญ คนกลุ่มน้ีคิดแค่ว่า “ความพยายามเป็นของคน ความสําเร็จเป็นของกงล้อประวัติศาสตร์” ด้วยแล้ว ย่ิงมีแต่
ความฮึกเหิมที่จะสู้อย่างไม่ท้อถอย คงได้เห็นกันแล้ว จากพลังของนักเรียน นิสิต นักศึกษา กรณี “แฟลชม็อบ” ก่อน
สถานการณ์โควิด 19 และดูเหมือนส่งกลิ่นออกมาแล้ว ว่าจะกลับมาใหม่  
 กระน้ัน สิ่งที่ อ.แก้วสรร เห็นว่า ยังมีทางที่จะหยุดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายได้ ก็นับว่าน่าสนใจ น่ันคือ 
การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ที่ไม่เพียงให้ความสําคัญกับโควิด 19 เรื่อง “การ์ดตก” หรือไม่เท่าน้ัน หากแต่ที่สําคัญ เมื่อคุม
สถานการณ์และวางมาตรการเอาไว้อย่างรัดกุมแล้ว การเปิดให้ประชาชนมีช่องทางทํามาหากิน โดยไม่ประมาทโควิด 
19 ย่ิงเร่งด่วนเท่าไหร่ย่ิงดี อย่างที่ อ.แก้วสรร ว่า ก็อาจทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และดับฝันเกมของคน
บางกลุ่มไปโดยปริยาย ก็เป็นได้ ทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจได้ดีแค่ไหนน่ันเอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000048784  
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วิเคราะห์การเมือง : การเมืองหลังเซ่นพิษโควิด-19 เป้าหมายต้องชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
ตอนนี้ทุกภาคส่วนมีมุมคิดกรอบใหญ่ในทิศทางเดียวกัน ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง องค์กรต่างๆ และประเทศรองรับ
สังคมที่เปลี่ยนไปหลังไวรัสโควิด-19 สงบ 
หน่ึงในนั้นคือ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย บอกว่า ทุกประเทศใน
โลกใบนี้ รวมถึงประเทศไทยเร่ิมวางโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ การเมืองสังคมให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบทใหม่
ของสังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข พลังงาน อาหาร โลจิสติกส์ 
เช่นเดียวกับพรรคการเมืองใหญ่ พรรคการเมืองเล็กๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ หากยังใช้ 
รูปแบบการเมืองเก่าๆ การเลือกต้ังใหญ่ครั้งต่อไปยากที่จะประสบความสําเร็จ 
วันน้ีสังคมต้องการพรรคการเมืองที่มีจุดเด่นในการดูแลกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มคน 
 ย่ิงเป็นพรรคเล็กรอวันตายถ้าไม่ปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน โดยต้องโฟกัสสร้างจุดแข็ง สร้าง
แบรนด์ให้แตกต่าง ถึงแข่งขันกับพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ได้ 
 ในฐานะเคยเป็น รมช.คมนาคม บริหารการบินไทยมีกําไรในยุคน้ัน และมีประสบการณ์เป็นผู้แทนการค้า
ไทยได้หารือภายในพรรคจนตกผลึก 
ปรับทัพใหม่ให้เป็นแนวพรรคการเมืองเพ่ือโลจิสติกส์เป็นแม่พิมพ์แห่งโลจิสติกส์ 
 มีบทบาทสําคัญต่อนโยบายระดับชาติในด้านน้ี อาทิ เป็นกลไกเช่ือมโยงระหว่างวิชาชีพโลจิสติกส์กับ
รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติหรือพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมจัดต้ังรัฐบาล 
 ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลต้องตระหนักถึงนโยบายท่ีเราผลักดันให้เกิดเทรดด้ิง ฮับ เซอร์วิส ฮับ ขนส่งทางบก 
อากาศ นํ้า ไอที การเงิน การทําประกันภัย 
 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เก่ียวข้องต้ังแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน หลักการต้องทํานโยบายให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงสังคม สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ 
 ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันและเผชิญแรงเหว่ียงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากโควิด เป็นตัวเร่งให้สังคมปรับเปลี่ยน
เร็วขึ้น จังหวะน้ีเราอาสาเข้าไปผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเร่งให้มีสภาโลจิสติกส์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาขับเคลื่อน 
 เพราะนับแต่เดือน ส.ค.2560 ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฉบับที่ 3 ปี 
2560-2564 แต่ถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชัก จําเป็นต้องมีพรรคเฉพาะด้านเข้าไปผลักดันอย่างจริงจัง 
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 ทั้งการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์สามารถแข่งขันได้ 
 พัฒนาโครงสร้างและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยพัฒนาด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ เช่น พัฒนาพ้ืนที่เมืองตามชายแดน 
 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เตรียมพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานและลดเง่ือนไขหรือกฎระเบียบด้านระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเพย์เมนต์ เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ 
 นําไปสู่การยกระดับโลจิสติกส์ท้องถิ่น-ภูมิภาค-ระดับประเทศ-ระดับโลก พร้อมยกศักยภาพคนไทยเป็น
หุ้นส่วนธุรกิจด้านน้ีกับคนต่างชาติ 
 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจด้านน้ีคนไทยยังทําได้ แต่อีก 5 ปีต่อไปต้องยกระดับคนไทย เพ่ือสร้างรายได้เข้า
ประเทศเหมือนในหลายประเทศที่ใช้โลจิสติกส์สร้างรายได้เข้าประเทศ เช่น สิงคโปร์ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 ฉะน้ัน การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ เช่น โชเฟอร์ขับรถสิบล้อต้อง
พัฒนาให้เป็นอาชีพที่มั่นคง สมาร์ท เท่ เหมือนกัปตันเคร่ืองบิน 
 การให้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือรถยนต์ผ่าน แอปพลิเคชันแพลตฟอมร์มต่างประเทศ ถูกหักค่าคอม
มิชชันสูง 30 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปเราพัฒนาแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มพันธ์ุไทย เสียค่าคอมมิชชันไม่แพงหรือฟรี ดึงดูดให้
คนเข้ามาทําเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
 ฉะน้ัน ต้องพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากที่สุดในโลกให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ มีการ
สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพขั้นที่ 1-8 อัตราค่าบริการข้ึนอยู่กับจํานวนขั้นมาตรฐานที่สูง ในอนาคตควรเริ่มปลูกฝังต้ังแต่
วัยเด็ก ทําอย่างไรเติบโตไปประกอบอาชีพน้ีต้องสมาร์ท ประหยัดพลังงาน 
 เพราะเป็นอาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสุขอนามัยในการให้บริการหรือการกระจายสินค้าไปตาม
จุดหมาย ลูกค้าต้องมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน 
ขอยํ้าเรามุ่งม่ันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และติดตาม กํากับ ปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 ที่ขาดไม่ได้ พยายามผลักดันเมกะโปรเจกต์ขุดคลองไทยให้สําเร็จ หลังจากสภาผู้แทนราษฎร ต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 มีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เป็นประธานฯ ใช้ร่างหลักของ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.
บัญชีรายช่ือ พรรคพลังชาติ โดยต้ังคณะอนุกรรมาธิการ 3 ชุดศึกษารายละเอียดเชิงลึก ทั้งการขุดคลองไทย การพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง การเมือง 
 การลงทุนมูลค่ามหาศาลประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท ความยาว 128 กิโลเมตร กว้าง 400 เมตร ลึกกว่า 
30 เมตร พาดผ่าน 5 จังหวัดเช่ือมอันดามันและอ่าวไทย จําเป็นต้องดึงชาติมหาอํานาจมาร่วมลงทุน ไม่ผูกขาดประเทศ
ใดประเทศหน่ึง รวมถึงประเทศสิงคโปร์ 
 ในอนาคตการขนส่งทางเรือทั่วโลกต้องผ่านคลองไทย เหมือนคลองปานามา คลองสุเอซ ช่องแคบมะละ
กา สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ 
 หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทันท่วงที กรณีการขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด สร้างความเสียหายมหาศาล จนการบินไทยทําหนังสือถึงสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรณีรายการสินค้าตกค้างอยู่ที่คลังสินค้าการบินไทย 
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 เน่ืองจากสายการบินไทยและสายการบินลูกค้าของคลังสินค้าถูกยกเลิกไปเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
สายการบินไทยหยุดทําการบินต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ปรากฏว่ามีสินค้าหลายรายการ ไม่สามารถส่งต่อไปยังประเทศ
ปลายทางได้ตามกําหนด และไม่สามารถส่งออกไปทันตามระเบียบของกรมศุลกากร 
 การบินไทยจําเป็นต้องขอให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาในการนําสินค้าถ่ายออกไปนอกราชอาณาจักร จาก
เดิมภายใน 30 วัน ไปจนกว่าสายการบินกลับมาทําการบินได้ตามปกติ ออกรูปแบบน้ีจบ การบินไทยไม่โดนฟ้องร้อง 
 สุดท้ายกรมศุลกากรอ้างขัด พ.ร.บ.ศุลกากร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์วิกฤติ ผู้บริหารในกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง ควรคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการบินไทยและประเทศไทยอย่างมหาศาล 
 หากมีพรรคการเมืองเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์โดยตรง คงรีบกระทุ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเชิงนโยบายให้ลงมาสะสางทันที ไม่ใช่ปล่อยให้การบินไทยหรือสายการบินอ่ืนเสียหายย่อยยับ 
 ฉะน้ันการเมืองรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะพรรคเล็กมีความจําเป็นต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ เบ้ืองต้น
เราเตรียมเปลี่ยนช่ือเป็นพรรคโลจิสติกส์ และจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริม 
 อาทิ นางวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และ ผอ.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์บริษัทอีเกิส์ 
แอร์แอนด์ซี จํากัด มีประสบการณ์ด้านน้ีกว่า 20 ปี จะเข้ามาเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนพรรค เพ่ือช่วยยกระดับโล
จิตติกส์ของไทยเทียบช้ันระดับแนวหน้าของโลกได้ 
 รอไฟเขียวรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิกการใช้อํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเรียกประชุม
พรรคสมัยสามัญทั่วไป เพ่ือปรับโฉมพรรคขนาดเล็กให้เป็นทางเลือกใหม่ของประเทศไทย 
จากนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงสร้างโลจิสติกส์ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของประเทศไทย 
ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียนเชื่อมโลกใบใหม่ให้ไร้รอยต่อ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1840508 
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10 พฤษภาคม 2563 - 14:38 น.  
พลังนักศึกษา สร้างดาวคนละดวง 
 
 
 
 
 
พลังนักศึกษา สร้างดาวคนละดวง  
           นักวิเคราะห์การเมือง เช่ือว่าหลังศึกโรคระบาดจบลง รัฐบาลประยุทธ์เจอ “ศึกนอกสภา” จากกลุ่มพลัง
นิสิตนักศึกษาอีกรอบเป็นแน่ 
           พลังนักศึกษาเบ่งบานขึ้นเมื่อช่วงเดือน ก.พ.2563 ปรากฏการณ์แฟลชม็อบ เป็นสิ่งเหนือความคาดหมาย 
แม้แต่บรรดานักกิจกรรมรุ่นใหญ่ ทั้งเหลือง แดง ฟ้า และส้ม ก็รู้สึกงงๆ  
            การเคลื่อนไหวของพลังคนรุ่นใหม่แผ่วบางลงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ปลาย
เดือน เม.ย.น้ี พวกเขาเริ่มก่อการประท้วงออนไลน์ “โควิดหายมาไล่รัฐบาลกันไหม?” พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน
แสดงพลัง ผ่านแคมเปญ #MobFromHome 
           แฟลชม็อบ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางการเมือง ของพลังนักศึกษายุคดิจิตอล พวกเขาก่อ
หวอดประท้วงการสืบทอดอํานาจของคณะ คสช. โดยไม่มีภาพของการนําเด่ียว เหมือนในอดีต ที่มีศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทบ (สนนท.) 
           ภาพแรกๆ เราจะเห็นบทบาทของ "สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย" (สนท.) ที่คล้าย
ฝ่ายประสานงานมากกว่าองค์กรนํา 
          ปัจจุบัน "จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์" เป็นประธาน สนท.คนที่ 3 ต่อจาก “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ โดยก่อน
หน้าน้ัน เธอทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สนท. และเป็นแกนนําพรรคโดมปฏิวัติ ธรรมศาสตร์ 
           ถ้าจํากันได้ มีเสียงวิพากษ์บทบาทของ “เพนกวิน” บนเวทีปราศรัย ส่วนใหญ่ไม่ชอบบุคลิก และวุฒิ
ภาวะการเป็นผู้นําของเพนกวิน 
           ขบวนการแฟลชม็อบ ก็มิได้หมายถึงแต่ละกลุ่ม แต่ละสถาบัน จะขึ้นต่อ “เพนกวิน” และผองเพื่อนใน
นาม สนท. หรือขึ้นต่อรุ่นพ่ีในกลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
           ดังกรณีการเปิดตัว “เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” เรียกย่อๆว่า 
“คนป.” เมื่อวานน้ี 
           กลุ่ม คนป.น้ัน ก่อรูปมาจากตัวแทนผู้จัดกิจกรรมแฟลชม็อบรวม 45 มหาวิทยาลัย หลังจากได้เข้าแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ.2560 ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2563 พวกเขาได้ปรึกษาหารือกัน และจัดต้ังองค์กร คนป.ขึ้นมาเป็นองค์กรกลาง 
สําหรับกลุ่มอิสระในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
           สรุปว่า วันนี้ขบวนการนักศึกษามี 2 สายคือ สนท. และ คนป. แต่สององค์กรนี้ไม่ได้แตกแยกกัน 
เพียงแต่มีวิธีการต่อสู้ต่างกัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/430359  
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11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
ว่าด้วยเครือข่ายป้องกันทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 จากที่เคยทําท่าว่าหนักไปทาง ขาลง แถมลงแบบหวิดๆ เอาหน้าทิ่มดินซะอีกต่างหาก เมื่อช่วงต้นปีที่
ผ่านมาน่ีเอง แต่มาถึง ณ ขณะนี้ คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า รัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ 
สามารถพลิกหลังตีนให้กลายเป็นหน้ามือ พลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส กลับมาสู่ช่วง ขาขึ้น ได้อย่างน่าต่ืนตะลึง พรึง
เพริด เอามากๆ... 
                                     ---------------------------------------------- 
                โดยเฉพาะถ้าดูจากผลสํารวจ ตรวจสอบ ความคิด ความเห็น และคะแนนนิยมของสํานัก ซูเปอร์โพล เมื่อ
ช่วงไม่ก่ีวันที่ผ่านมา จากจํานวนเปอร์เซ็นต์ผู้สนับสนุนรัฐบาล เดิมทีที่อยู่ในระดับประมาณ 36.2 เพ่ิมขึ้นเป็น 46.9 
หรือเพ่ิมพรวดๆ พราดๆ ไปถึงระดับนับสิบๆ เปอร์เซ็นต์ ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แม้ว่าจํานวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ไม่
สนับสนุน หรือผู้ด่าเช้า ด่าเย็น ด่าได้ทุกเร่ืองถ้าลองขึ้นช่ือว่า บิ๊กตู่ ซะอย่าง จะลดน้อยถอยลงไม่ถึงกับมากนัก คือจาก 
26.6 เปอร์เซ็นต์ ลงมาอยู่ที่ 22.0 เปอร์เซ็นต์ หรือลดลงมาประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ต้องถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์-ความรู้สึก ที่มี นัยสําคัญ อยู่พอสมควร... 
                                    ------------------------------------------- 
                ทั้งน้ัน ทั้งน้ี...คงหนีไม่พ้นที่ต้องยกคุณงามความดี ยกคุณูปการทั้งพวง ไปให้กับท่านเช้ือไวรัส COVID-19 
ท่านน่ันแหละ ที่มาได้ถูกจังหวะ มาได้ถูกช่อง ถูกร่อง เป็นอย่างย่ิง อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรค เสรีรวมไทย พลตํารวจ
เอก เสรีพิศุทธ์ แม้จะถือเป็นฝ่ายตรงข้าม ก็อดตัดพ้อ รําพึง รําพัน ขึ้นมาไม่ได้ว่า เหมือนจะเป็นโชคดี อะไรประมาณ
น้ัน คือทั้งๆ ที่พวกเด็กๆ ใกล้ๆ จะลงถนนใกล้จะแฟลชแดนซ์ แฟลชม็อบ กันอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล แต่เจอเข้ากับท่านเช้ือ
ไวรัส COVID-19 แค่ดอกเดียว ต่างหนีไม่พ้นต้องหันไปกะระยะห่างทางสังคม ต้องโซเชียล ดิสแทนซิง และฟิซซิเคิล 
ดิสแทนซิง จนแทบไม่เหลือสภาพไปแล้วในทุกวันน้ี... 
                                      ---------------------------------------------- 
                และการที่ท่านไม่ถึงกับออกฤทธ์ิ ออกเดช ออกอาละวาด แบบชนิดหนักหนา สาหัส แบบโหดเหี้ยม 
อํามหิต เหมือนอย่างที่ได้กระทํากับบ้านอ่ืน เมืองอ่ืน มากมายซักเท่าไหร่ ยังให้ความเกรงอก เกรงใจ ต่อความอ่อน
น้อม ถ่อมตน ความเสียสละ ของบรรดา นักรบเสื้อขาว หรือบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยๆ ทั้งหลาย ทั้งปวง 
เหล่าน้ีน่ีเอง...ที่น่าจะเป็นตัวส่งผลให้คะแนนนิยมของ บิ๊กตู่ ออกอาการเด้งด๋ึง เด้งด๋ึง เปลี่ยนลักษณะเส้นกราฟจากที่
เคยแบนราบแบบ L-shaved ให้กลายมาเป็น V-shaped เอาด้ือๆ!!! ใครที่ยังคิดร้าย หมายขวัญ ยังคิดจะด่าแล้ว ด่า
อีก แบบไม่รู้หมู่-รู้จ่า เลยมีอันต้อง ตกม้าตาย หรือต้องเจอกับรายการ ทัวร์ลง จนอาจถึงขั้นต้องปิดเพจหนี ปิดพรรค
หนี เอาเลยก็ไม่แน่... 
                                   ------------------------------------------------- 
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 แต่ก็น่ันแหละ...อะไรที่ เหมือนจะเป็นโชคดี ก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งย่ังยืน ถาวร ไปตลอดช่ัวนิรันดรกาลก็หาไม่ 
โดยเฉพาะเม่ือต้องเจอกับ ผลข้างเคียง หรือผลกระทบที่กําลังตามมา จากวิกฤติ COVID-19 ที่กําลังแผ่ซ่านไปทั่วทั้ง
โลกอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ น่ันก็คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่อาจซับซ้อน ซ่อนเง่ือน เพ่ือนทรยศ ซะย่ิง
กว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสไม่รู้ก่ีเท่าต่อก่ีเท่า อันน้ีน่ีแหละ...จะสอบผ่าน-สอบไม่ผ่าน จะโชคดีได้ต่อไป หรือต้อง
ออกไปทางโชคร้ายระดับซวยไม่เสร็จ ก็ขึ้นอยู่กับการจัดทัพ จัดขบวน รับมือกับผลข้างเคียง หรือผลกระทบที่กําลัง
ตามมา ว่าจะเอาอยู่-เอาไม่อยู่ มากหรือน้อยขนาดไหน... 
                                   ------------------------------------------------- 
                ซึ่งก็อย่างที่ท่านรองนายกฯ ป๋าดัน หรือ เฮียกวง-สมคิด ท่านได้มองเห็น หรือได้แสดงออกถึงความ
ตระหนักเอาไว้แล้วน่ันแหละว่า สิ่งที่ถือเป็นสิ่งสําคัญเอามากๆ ในการรับมือกับผลข้างเคียง หรือผลกระทบดังกล่าว 
มันอาจไม่ได้เก่ียวกับแง่มุมรายละเอียดในทางการเมือง หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ มากมายซักเท่าไหร่ แต่น่าจะอยู่ที่
รายละเอียดทางด้านอารมณ์-ความรู้สึก หรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกๆ กันว่า ความร่วมมือ-ร่วมใจ น่ันแหละเป็นด้านหลัก 
คือจะทํายังไง...ให้ฝ่ายน้ัน ฝ่ายน้ี ฝ่ายมึง ฝ่ายกู ทํายังไงให้บรรดาปวงชนชาวไทยในทุกสถานะ ทุกระดับ ทุกชนช้ัน ไม่
ว่าเศรษฐี อภิมหาเศรษฐี ไพร่ อํามาตย์ ปุถุชนคนธรรมดาไปจนถึงยาจก วณิพก หันมา ร่วมมือ-ร่วมใจ ในการ
เผชิญหน้ากับผลกระทบในแต่ละรูป แต่ละแบบ ที่ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน ตําราเศรษฐศาสตร์ ของสํานักไหน 
ต่อสํานักไหน ไปด้วยกันทั้งสิ้น... 
                                   ------------------------------------------------ 
                อันน้ีน่ีแหละ...ที่ถือเป็นการจัดทัพ จัดรูปขบวน ที่หันมาให้ความสําคัญอย่างเป็นพิเศษ ต้องหาทาง บริหาร
ความรู้สึก ให้มันไปถึงจุดๆ น้ันให้จงได้ ไม่ว่าจะอาศัยสิ่งที่นอกเหนือไปจากการเมือง หรือเศรษฐกิจ อาศัยวัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยมทางสังคม หรือแม้กระทั่งอาศัย ศาสนา เอาเลยก็ยังได้ เพราะภายใต้ระบบ ระเบียบ แบบแผน กลไก
ทางเศรษฐกิจ ที่แทบนึกภาพไม่ออกว่ามันจะถูกปรับ ถูกเปลี่ยน ไปในแนวไหน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน หรือ
แม้กระทั่งการเงิน การธนาคาร ฯลฯ ที่อาจหมุนเวียน เปลี่ยนผัน ไปในรูปหน่ึง รูปใด ก็ย่อมได้ แม้แต่ ขั้วอํานาจ ของ
โลกในแต่ละขั้ว ก็อาจถูกปรับใหม่ เปลี่ยนใหม่ โดยปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี มีแต่ต้องอาศัย เครือข่ายป้องกันทาง
สังคม ที่แข็งแกร่งเอามากๆ ถึงจะสามารถรับมือกับสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปไหน แบบไหน ก็ตามที... 
                                   ----------------------------------------------- 
                พูดง่ายๆ ก็คือ...ต้องหันมาหาทางสร้างความ รู้-รัก-สามัคคี ให้มากๆ เข้าไว้น่ันแหละเป็นด้านหลัก ก่อนที่
จะไปลงลึกในด้านรายละเอียดทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ ประเภทไปมั่วกับ การบินไทย หรือต้องไปปวดเศียร เวียน
เกล้ากับ พรรคประชารัฐ, พรรคประชาธิปัตย์ ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรทํานองน้ัน หันมาฟื้นฟู จิตวิญญาณทางสังคม ให้
กลับมากระปรี้กระเปร่า กลับมากระฉับกระเฉงในเส้นทางแห่งคุณธรรม โอกาสท่ีจะเด้งๆ ด๋ึงๆ ต่อไปอีกยาว ภายใต้
สภาพใหม่ๆ หรือภายใต้ ความปกติแบบใหม่ ย่อมน่าจะเป็นไปได้ย่ิงขึ้นไปเท่าน้ัน... 
                                   ------------------------------------------------ 
                ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี จาก Andy Warhol... “They always say time changes things, but 
you actually have to change them yourself.- มักพูดกันว่า...กาลเวลาเปล่ียนแปลงทุกสิ่ง แต่จริงๆ แล้ว 
คุณต้องเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยตัวเอง...” 
                                -------------------------------------------------  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65570  
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10 พฤษภาคม 2563 - 14:14 น.  
ศึกลําปาง แม่ทัพ พปชร. สมศักด์ิหรือธรรมนัส 
 
 
 
 
 
 
ศึกลําปาง แม่ทัพ พปชร. สมศักด์ิหรือธรรมนัส 
          อันเน่ืองจากการเสียชีวิตของ อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เขต 4 ลําปาง พรรคเพ่ือไทย (อ.เกาะคา, อ.
เสริมงาม ,อ.สบปราบ, อ.แม่พริก และอ.เถิน) 
          กกต.จะต้องจัดเลือกต้ังภายใน 45 วัน โดยมีข่าวว่า กกต.พิจารณากําหนดวันเลือกต้ังซ่อมในสัปดาห์หน้า 
          ผลการเลือกต้ัง 24 มี.ค.2562 ลําปาง เขต 4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพ่ือไทย ได้ 42,984 คะแนน ,
วัฒนา สิทธิวัง พลังประชารัฐ 30,368 คะแนน และพิมดารา ศิริสลุง อนาคตใหม่ 26,471 คะแนน 
           ตัวเต็งจากพรรคภูมิใจไทย สุนี สมมี อดีตนายก อบจ.ลําปาง หลุดโค้งได้แค่ 8 พันคะแนน แสดงให้เห็น
ว่าการเลือกต้ังหนที่แล้ว เป็นเร่ือง “กระแสพรรค” ดูตัวอย่างจากผู้สมัคร ส.ส.โนเนมจากค่ายสีส้ม ยังเอาชนะเจ้าแม่
ลําปางขาดลอย 
ศึกคนกันเอง 
          การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปาง เขต 4 คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย คงต้องให้ตระกูล “จันทรสุ
รินทร์” เป็นผู้จัดวางตัวผู้สมัคร ส.ส. ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ 
          ส่วนพรรคพลังประชารัฐ "วัฒนา สิทธิวัง" อดีตรองประธาน ส.อบจ.ลําปาง คงได้ลงสนามอีกครั้ง ซึ่ง
วัฒนาเป็น ส.อบจ.ลําปาง อ.เกาะคา เขต 1 จึงรู้จักมักคุ้นกับพินิจ จันทรสุรินทร์ ประมุขบ้านใหญ่ "ดอยเงิน" เป็นอย่างดี 
          นัยว่า พินิจ จันทรสุรินทร์ เจรจากับสมศักด์ิ และวราเทพ ว่าจะย้ายค่าย แต่นาทีสุดท้าย พินิจไม่เสี่ยง 
โอกาสพ่ายสูง หากเปลี่ยนค่าย 
          ด้วยวิถีการเมือง สจ.วัฒนา จึงลงสนามแข่งกับทายาทประมุขดอยเงิน โดยการสนับสนุนของ สมศักด์ิ 
เทพสุทิน 
ค่ายธรรมนัส 
           ช่วงกลางปี 2561 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้อํานวยการแผนยุทธศาสตร์เลือกต้ัง พรรคพลังประชารัฐ
ภาคเหนือ ได้พาอดีตแกนนําเสื้อแดงลําปางอย่าง ดาชัย เอกปฐพี พร้อมเดชทวี ศรีวิชัย และ นริสสา ทองประสิทธ์ิ มา
เปิดตัวที่กรุงเทพฯ  
           ปลายปีเดียวกันน้ัน มีการจัดตัวผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง ของพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง 4 เขต ประกอบด้วย 
เขต 1 จินณ์ ถาคําฟู ,เขต 2 ดาชัย เอกปฐพี ,เขต 3 คมสัน จิตรมั่น ส.อบจ.ลําปาง เขต อ.แม่ทะ และเขต 4 วัฒนา 
สิทธิวัง ส.อบจ.ลําปาง เขต อ.เกาะคา 
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           ในวันเปิดตัวทีมพลังประชารัฐลําปาง สมศักด์ิ เทพสุทิน และอนุชา นาคาศัย ก็ไปร่วมปราศรัยใหญ่ โดยมี
ทีมงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นผู้ดําเนินการ 
            ช่วงหาเสียง “ธรรมนัส” ให้นํ้าหนักที่เขต 2 มากเป็นพิเศษ เพราะต้องการให้ “ดาชัย” โค่นไพโรจน์ โล่ห์
สุนทร อดีต ส.ส.ลําปางหลายสมัย แต่ผลเลือกต้ัง ดาชัยก็พ่าย “ป๋าโรจน์” ยับเยิน 
             ถึงวันนี้ สถานการณ์ในพลังประชารัฐเปลี่ยน ธรรมนัสยังจะได้รับบทแม่ทัพเลือกต้ังซ่อมอีกหรือไม่? 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/430356  
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10 พฤษภาคม 2563 - 17:01 น.  
อดิเรกสาร รักษาฐานสระบุรี  
 
 
 
 
 
 
อดิเรกสาร รักษาฐานสระบุรี  
           จับตาการเคลื่อนไหวของคนการเมืองในช่วงโควิดระบาด นอกเหนือจากการช่วยเหลือชาวบ้านในยามท่ี
เดือดร้อนเพราะมาตรการหยุดอยู่กับบ้าน ป้องกันโควิด ก็มีประเด็นน่าถอดรหัส 
           เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2563 ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิรองประธานสภาผู้
เเทนราษฎร คนที่ 1 ได้รับเชิญจาก พีรวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทรักธรรม ให้มาร่วมต้อนรับ อธิ
รัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ที่มาเป็นประธานมอบข้าวสาร อาหารเเห้ง ให้กับประชาชน ที่ลานหน้าวัดพระพุทธ
บาท จ.สระบุรี 
           จ.สระบุรี ถือว่าเป็นที่มั่นการเมืองของตระกูล “อดิเรกสาร” มากว่าครึ่งศตวรรษ ต้ังแต่ยุค พล.ต.อ.
ประมาณ อดิเรกสาร ส่งไม้ต่อให้ลูกชาย-ปองพล อดิเรกสาร และผ่านมาถึง “หลานปู่มาณ” ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร 
           สําหรับการเลือกต้ังปี 2562 “ปรพล” เว้นวรรคไม่ลงสมัคร ส.ส.เขต แต่ก็ช่วยหาเสียงให้พรรคพลัง
ประชารัฐ เน่ืองตัวเขาเข้าไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังพรรค 
           ระหว่างเตรียมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. “ปรพล” ร่วมกับสัญญา บุญ-หลง นายก อบจ.นครนายก จัดหา
ผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสระบุรี และนครนายก  
          ผลการเลือกต้ัง ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐได้ 2 ที่น่ังคือ กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เขต 1 และ สมบัติ อํา
นาคะ เขต 2 ซึ่งปรากฏว่า “กัลยา” เป็นโควต้าของณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ “สมบัติ” ส.ส.หน้าใหม่ 
ไม่ชัดเจนว่าอยู่กลุ่มไหน  
          ด้วยความเก๋า “ปรพล” จึงได้ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาฯ สุชาติ ตันเจริญ และยังได้บารมีเก่า
ของบิดา-ปองพล ยืนอยู่ในพรรคพลังประชารัฐได้ 
          การเลือกต้ังสมัยหน้า “อดิเรกสาร” กับสระบุรี อาจถึงยุคสุดท้ายของกลุ่มการเมืองราชครูในหัวเมืองนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/430375 


