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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ส.ส.ลาปาง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่

รับสมัคร 
5 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย'ลั่นไม่ยอม ได้ส.ส.เพ่ิมเป็น10 คน แต่ไม่ได้เก้าอ้ี'

ปธ.กมธ.' 
6 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพ่ิมมาตั้ง 10 คน แต่
ปรากฏว่าได้เก้าอ้ีประธานกมธ.แค่ 3 คณะ 

8 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ สภาฯเคาะสัดส่วนปธ.กมธ.มิ.ย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้าอ้ีเพ่ิม 10 
4 ไทยรัฐออนไลน์ “เชาว์” ส่งคาพิพากษาศาลฎีกา รายงาน คอป. ปมคนเสื้อแดงถึง 

“ธนาธร-ปิยบุตร” 
12 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตรองโฆษกปชป.สุดทน! ส่งตรงคาพิพากษาฎีกาม็อบแดงปี 53 ถึง 
'ธนาธร-ปิยบุตร' 

13 

6 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2? 14 
7 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ซ้ารอยโดนเบียดเวลา บี้ ‘วิป

รัฐบาล’ คุมเสียง ส.ส.ให้ครบก่อนเวลา 
16 

8 เนชั่นออนไลน์ "เพ่ือไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรายละเอียด 18 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ายแค้นไม่ฉุกเฉิน 50ส.ส.เพ่ือไทยเตรียมถล่ม วิษณุ:เลิกพรก.จบ

เคอร์ฟิว 
19 

10 แนวหน้าออนไลน์ พท.จัดทัพ50สส. ช าแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ สั่งเก็บข้อมูลติวเข้มทุกวัน 24 
11 ไทยรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 27 
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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : รับ และรุกทาง "การเมือง" สถานการณ ์6 ปี รัฐประหาร 32 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทคนิคการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1) 34 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "สมชาย"เปิดความจริงโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 36 
4 แนวหน้าออนไลน์ บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 38 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่มีทางลัด 40 
6 เนชั่นออนไลน์ ระเบิดเวลา เลือดเข้าตา ปชป. 42 
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  พรุ่งนีม้ีอะไร     
  

 

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

25 พฤษภาคม 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

25 พฤษภาคม 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ ง  นายกฤช เ อ้ือว งศ์  รอง เลขาธิ การ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 - 15:25 น.  

เปิดรับสมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่รับสมัคร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2199015  

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2199015
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/1-248-scaled.jpg
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วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.26 น. 

แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย'ลั่นไม่ยอม ไดส้.ส.เพิ่มเป็น10 คน แต่ไม่ได้เก้าอี้'ปธ.กมธ.' 

 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎร

ในเรื่องการจัดสรรต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญจ านวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาฯเหลือ
ส.ส.ที่สามารถท าหน้าที่ได้จ านวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ท าให้ส.ส.
บัญชีรายชื่อจ านวน 11 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากต าแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไป
แล้ว บัญชีผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ
ในล าดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาด ารงต าแหน่งส.ส. 

ทั้งนี ้มีรายงานว่า จากกรณีปัญหาดังกล่าวท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย
ประธานสภาฯ ระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วน
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพ่ิมขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมท าให้พรรค
ภูมิใจไทยสมควรได้ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งต าแหน่ง แต่ปรากฎว่าในเอกสารที่ระบุ
จ านวนส.ส.ของแต่ละพรรค และการค านวณสัดส่วนต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกลับก าหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี
ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่านั้น ในทางกลับกันกลับเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ  ทั้งที่ไม่ได้มี
จ านวนส.ส.เพ่ิมแต่อย่างใด ท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทย  น าเอกสารมา
แสดงเพ่ือยืนยันว่า มีจ านวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการท าเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจมาจากการที่ยังไม่ได้
เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ด าเนินการ
ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่อไป 

ขณะที่ ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน ภายหลังต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธาน
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนาย
ปิยบุตร แสงกนกกุลและ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจากต าแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบกับพรรคก้าวไกลซึ่ง
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ประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ลดลงจากเดิมเหลือเพียง  54 คน ท าให้เหลือสัดส่วนต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการจ านวน 4 คณะ 

ทั้งนี ้ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่า จะยังคงไว้ซึ่งต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการดังกล่าวทั้งสองคณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสอง
ต าแหน่งไว้ ต าแหน่งนี้จะถูกน าไปก าหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล  หรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอ่ืน
ต่อไป แต่ถ้ายังต้องการคงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสองต าแหน่งหรือต าแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่
เป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานคณะกรรมาธิการ  เพ่ือให้
พรรคก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอ้ีประธานคณะกรรมาธิการไว้ที่ 4 คนตามจ านวนส.ส. 

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร  เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุม
พรรคก้าวไกลเพ่ือให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ามาแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราช
ก าหนดการกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลยังคงด ารงต าแหน่งมาถึงปัจจุบัน
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล  ประธาน
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. นางสาวศิริกัญญา ตัน
สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/494580/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/494580/preview
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:53 น.     

การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพิ่มมาตั้ง 10 คน แต่ปรากฏว่าได้เก้าอี้
ประธานกมธ.แค่ 3 คณะ  

 
23 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องการ

จัดสรรต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญจ านวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาฯเหลือส.ส.ที่สามารถ
ท าหน้าที่ได้จ านวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ท าให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
จ านวน 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากต าแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชี
ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในล าดับ
ถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาด ารงต าแหน่งส.ส. 

ทั้งนี ้มีรายงานว่าจากกรณีปัญหาดังกล่าวท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ ระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วน
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมท าให้พรรค
ภูมิใจไทยสมควรได้ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพิ่มขึ้นอีก แต่ปรากฎว่าในเอกสารที่ระบุจ านวนส.ส.ของแต่
ละพรรคและการค านวณสัดส่วนต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกลับก าหนดให้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เพ่ิม  3 คน
เท่านั้น ในทางกลับกันพรรคเศรษฐกิจใหม่กลับได้ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ  ทั้งที่ไม่ได้มีจ านวนส.ส.เพ่ิมแต่
อย่างใด ท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยน าเอกสารมา
ยืนยันว่ามีจ านวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการท าเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจยังไม่ได้เห็นเอกสารการเข้ามา
สังกัดใหม่ของอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ด าเนินการก าหนดสัดส่วนต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมาธิการต่อไป 

ขณะที่ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  
เพราะจ านวนส.ส.อนาคตใหม่ท่ีย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลมีเพียง54 คน  ประกอบกับต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
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การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจาก
ต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ดังนั้น จึงท าให้เหลือสัดส่วนต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการจ านวน 4 คณะ  

ทั้งนี ้ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าจะยังคงไว้ซึ่งต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการดังกล่าวทั้งสองคณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสอง
ต าแหน่งไว้ ต าแหน่งนี้จะถูกน าไปก าหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอ่ืนต่อไป 
แต่ถ้ายังต้องการคงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสองต าแหน่งหรือต าแหน่งเดียว  ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็น
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานคณะกรรมาธิการ  เพ่ือให้พรรค
ก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอ้ีประธานคณะกรรมาธิการไว้ที่ 4 คนตามจ านวนส.ส. อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่
ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับท่ีประชุมพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ามา
แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราชก าหนดการกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล มีดังนี้  1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. 
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
4.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66709  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/157484  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66709
https://siamrath.co.th/n/157484
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เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.18 น. 

สภาฯเคาะสดัส่วนปธ.กมธ.ม.ิย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้าอี้เพิม่  
สภาเดือด!“ภท.”โวยได ้“10 ส.ส.” เพิ่ม แต่ปธ. กมธ.สภา ยังได้ 3 คณะเท่าเดมิ  เตรียมเคาะ
สรุป สัดส่วนปธ. กมธ. สภาฯ มิ.ย. นี้ หลังถกพ.ร.ก.กู้เงิน -พ.ร.บ.โอนงบ   
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่อง
การจัดสรรต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็น
มาจากการที่สภาฯเหลือส.ส.ที่สามารถท าหน้าที่ได้จ านวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ที่ท าให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ  จ านวน 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากต าแหน่ง ประกอบ
กับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร  ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้
ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในล าดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาด ารงต าแหน่ง ส.ส. 

มีรายงานว่า  จากกรณีปัญหาดังกล่าวท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วน
ประธาน กมธ. สามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมท าให้พรรคภูมิใจไทย
สมควรได้ต าแหน่งประธาน กมธ. สามัญเพ่ิมข้ึนอีก 1 ต าแหน่ง แต่ปรากฎว่าในเอกสารที่ระบุจ านวนส.ส.ของแต่ละพรรค
และการค านวณสัดส่วนต าแหน่งประธาน กมธ. กลับก าหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่านั้น ในขณะที่พรรค
เศรษฐกิจใหม่ที่ได้ต าแหน่งประธาน กมธ. ทั้งที่ไม่ได้มีจ านวนส.ส.เพ่ิมแต่อย่างใดท าให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่
พอใจเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใ จไทยน าเอกสารมา
แสดงเพ่ือยืนยันว่ามีจ านวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการท าเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจมาจากการที่ยังไม่ได้
เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของ อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ด าเนินการ
ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งประธานคณะกมธ.ต่อไป 
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ขณะที่ ต าแหน่งประธาน กมธ.ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภายหลัง
ต าแหน่งประธานกมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธานกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการ
ชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และพล.ท.พงศกร รอด
ชมภู พ้นจากต าแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบกับพรรคก้าวไกล ซึ่งประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ลดลง
จากเดิมเหลือเพียง 54 คน ท าให้เหลือสัดส่วนต าแหน่งประธานกมธ. จ านวน 4 คณะ  

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าจะยังคงไว้ซึ่งต าแหน่งประธาน
กมธ. คณะดังกล่าวทั้ง 2 คณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงต าแหน่งประธาน กมธ. ทั้ง 2 ต าแหน่งไว้ 
ต าแหน่งนี้จะถูกน าไปก าหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอ่ืนๆ ต่อไป แต่ถ้ายัง
ต้องการคงต าแหน่งประธาน กมธ.ทั้ง 2 ต าแหน่งหรือต าแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นประธานกมธ. สามัญใน
สัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานกมธ. เพ่ือให้พรรคก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอ้ีประธานกมธ. ไว้ที่ 4 คน
ตามจ านวนส.ส.  

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุม
พรรคก้าวไกลเพ่ือให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ามาแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราช
ก าหนด(พ.ร.ก.) การกู้เงินและพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป  

ส าหรับต าแหน่งประธานกมธ. สามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลยังคงด ารงต าแหน่งมาถึงปัจจุบัน จ านวน 4 
คน ประกอบด้วย 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานกมธ.การ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานกมธ.การพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อประธาน กมธ.การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.การแรงงาน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776097  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/776097
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ไทยรัฐออนไลน์ 23 พ.ค. 2563 14:21 น. 

“เชาว”์ ส่งค าพิพากษาศาลฎีกา รายงาน คอป. ปมคนเสือ้แดงถึง “ธนาธร-ปิยบุตร” 

 
“เชาว์ มีขวด” ส่งเอกสารพร้อมแนบผลรายงาน คอป. และค าพิพากษาศาลฎีกา คดีการชุมนุมเสื้อแดงเม่ือปี 53 
ถึง “ธนาธร-ปิยบุตร” เผย ไม่สบายใจคณะก้าวหน้าโยงเหตุพฤษภาทมิฬ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า วานนี้
ได้ส่งจดหมายพร้อมเอกสารความจริงเกี่ยวกับการชุมนุมปี 2553 ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสง
กนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า พร้อมแนบผลรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และค าพิพากษาของศาลฎีกา เกี่ยวกับคดีการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 เพราะรู้สึกไม่
สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้า ที่น าเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เมื่อปี 2535 มาเชื่อมโยงกับความสูญเสีย
ระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่าวหา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีต
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่ 2 เหตุการณ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงและที่สื่อมวลชนได้น าเสนอ 

“ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน แต่ผมเห็นว่า ความจริงที่ท่านตามหาและน าเสนอ
ต่อสังคมยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วน และยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองอยู่มาก จึงขอส่งค า
พิพากษาฎีกาซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียด และรายงานของ คอป. ซึ่งมี
ผลสรุปเกี่ยวกับการชุมนุมในปี 2553 ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาท าความเข้าใจ
ประกอบในการตามหาความจริงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845916  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1845916
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:26 น.     

อดีตรองโฆษกปชป.สุดทน! ส่งตรงค าพิพากษาฎีกาม็อบแดงปี 53 ถึง 'ธนาธร-ปิยบุตร' 

 
23 พ.ค.63 - นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ส่งความจริงการชุมนุมปี 53 ถึง ธนาธร-ปิยบุตร 

เมื่อวานผมได้ส่งจดหมายพร้อมเอกสารความจริงเกี่ยวกับการชุมนุมปี 53 ให้คุณธนาธรและคุณปิยบุตร 
ใจความว่า “ตามที่ผมนายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง 
“คณะก้าวหน้า จะก้าวไปไหน ระวังพาพรรคก้าวไกลซวย จะจบไม่สวยแบบเดิมๆ”  
มีเนื้อหาสรุปโดยย่อว่า ผมรู้สึกไม่สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่ใช้โอกาสเดือนพฤษภาคม  น าเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬมาเชื่อมโยงกับความสูญเสียระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่าวหาอดีตนายกอภิสิทธิ์ 
อย่างไม่เป็นธรรม  

ทั้ง ๆ ที่สองเหตุการณ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รายละเอียดปรากฏตามเนื้อความในเฟซบุ๊กและตามข่าวที่สื่อได้
น าเสนอ ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน แต่ผมเห็นว่าความจริงที่ท่านตามหาและน าเสนอต่อ
สังคมนั้นยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วนและยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองอยู่มาก  

ผมจึงขอส่งค าพิพากษาฎีกาที่ 1699/2560, ค าพิพากษาฎีกาที่ 4288-4289/2560 และค าพิพากษาฎีกาที่ 
6646-6647/2561 ซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียดและรายงานของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ  ( คอป. ) ซึ่งมีผลสรุปเกี่ยวกับการชุมนุม
ในปี 2553 ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ท่านได้ศึกษาท าความเข้าใจประกอบในการตามหาความจริงให้
ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ลงชื่อ(นายเชาว์ มีขวด)อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์” 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66712  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66712
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23 พฤษภาคม 2563 - 16:40 น. 

เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2? 
 
 
 

 
 
 
 
เจาะประเด็นร้อน : เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2?  

หลังจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ "กลุ่มสี่กุมาร" เพ่ิงออกมาปฏิเสธข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ 
"พรรคสร้างไทย" เรียกว่าฝุ่นควันยังไม่ทันจางหาย ล่าสุดก็ปรากฏข่าวการเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกพรรคหนึ่ง แต่
คราวนี้เป็นในซีกของฝ่ายค้านบ้าง ในกลุ่มของพรรคเพื่อไทย และอดีตแกนน าพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง สะท้อนถึง
ความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองในภาพรวม ท าให้เกิดแรงกระเพ่ือมและความเคลื่อนไหวรวมกลุ่มการเมืองเพ่ือเป็น
ทางเลือกของประชาชน 

ข่าวนี้เริ่มมาจากข้อมูลที่อ้างว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เตรียมรวบรวม
สมัครพรรคพวกในกลุ่มของ "อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ" ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะถูกยุบพรรค เตรียม
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยแกนหลักประกอบด้วยตัวนายจาตุรนต์เอง และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน 

โดยในกลุ่มแกนน าพรรคไทยรักษาชาติที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ยังมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หรือ "เสี่ยเต้น" แกนน า นปช. 
และอดีต รมช.พาณิชย์อีกคนหนึ่งด้วย แต่ยังไม่มีข่าวชัดเจนว่าจะมาร่วมวงด้วยหรือไม่ 

ต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมจากภายในพรรคเพ่ือไทยว่า กลุ่มที่มีแนวคิดตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มอดีต
แกนน าพรรคไทยรักษาชาติเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่ไม่มีบทบาทชัดเจนในพรรคเพ่ือไทยร่วมด้วย เช่น กลุ่มของ นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย รวมไปถึงอดีตแกนน าพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง ซึ่งเป็นมือท างานให้คน
แดนไกล อย่าง "หมอมิ้ง" นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในยุคที่นายทักษิณ ชินวัตร 
เป็นนายกฯ รวมถึง หมอเลี้ยบ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯและอดีตรัฐมนตรีไอซีที โดยกลุ่มนี้เป็นอดีต
คนเดือนตุลาฯ เช่นเดียวกับนายจาตุรนต์ด้วย จึงมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

ตามข่าวยังมีอีกกลุ่มหนึ่งในพรรคเพ่ือไทยที่ถูกลดบทบาทในยุคที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กุมบังเหียน
พรรค ก็คือ กลุ่มของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รมว.พลังงาน ที่เคยจัดงานเลี้ยง
ประกาศล้างมือในอ่างทองค าไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จริงๆ ยังพิสมัยการเมืองอยู่ 
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เป้าหมายของการตั้งพรรคการเมืองใหม่ จากค าให้สัมภาษณ์ยอมรับของ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ก็คือ เพ่ือเป็น
ความหวังของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ขณะที่พรรคเพ่ือไทยกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ ในปัจจุบันมีความนิยมลดต่ าลง
มาก หลายพรรคมีความขัดแย้งภายในสูง ไม่ว่าจะพลังประชารัฐ หรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เอง จึงไม่สามารถเป็น
ความหวังให้กับประชาชนได้อีกแล้ว 

จุดขายของพรรคการเมืองใหม่ จะเน้นเรื่องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยอาศัยสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ าในยุคโควิด
ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายกฯลุงตู่ เป็นตัวจุดกระแสสร้างคะแนนนิยม รวมทั้งชูจุดยืนการสนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นพันธมิตรกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบัน 

ยิ่งช่วงนี้มีกระแสประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล จึงถือเป็นฤกษ์ดีให้อดีตแกนน าเหล่านี้เริ่มเปิดตัวออกมาเคลื่อนไหว สังเกต
จาก "บิ๊กอ๋อย" จาตุรนต์ ฉายแสง ที่โพสต์ทวิตเตอร์ถี่ยิบผิดสังเกต ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรียน-สอนออนไลน์ 

จากข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้เพ่ิมเติม พบว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของ "คนแดนไกล" 
ที่คาดการณ์ทิศทางการเมืองไว้ตั้งแต่ปี 62 ในช่วงที่พรรคเพ่ือไทยมีปัญหาขัดแย้งกันภายในอย่างหนัก โดยมองว่า
การเมืองก าลังจะเปลี่ยนเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีพรรคอนาคตใหม่ (ในขณะนั้น) ครองใจคนกลุ่มนี้อยู่ ส่วนพรรคเพ่ือ
ไทยจะลดความนิยมลงเรื่อยๆ มีสภาพเหมือนพรรคภูธร และพรรคท้องถิ่น แต่ก็ยังจะมี ส.ส.เป็นกอบเป็นก าระดับหนึ่ง
จากความนิยมเดิมๆ ที่มีอยู่ 

คู่ต่อสู้ของพรรคเพ่ือไทยจึงเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นเก่าด้วยกัน ซึ่งนับวันจะมีแต่ "สาละวันเตี้ยลง" ทั้งพรรค
พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย เหตุนี้เอง "คนแดนไกล" จึงสั่งบรรดาแกนน าสายตรงที่เป็น "มือท างาน" 
และ "นักวางยุทธศาสตร์" เช่น นายภูมิธรรม ถอยออกจากทีมบริหารพรรคเพ่ือไทย เพ่ือเตรียมแผนตั้งพรรคใหม่ ซึ่งจะ
ท าให้มีโอกาสได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ มากขึ้นด้วย หากการเลือกตั้งใหม่เกิดก่อนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแก้ (จากเดิมที่พรรคเพ่ือ
ไทยไม่ได้เลย ท าให้แกนน าพรรคต้องอยู่นอกสภาทั้งหมด รวมถึงคุณหญิงสุดารัตน์) ซึ่งก็เป็นไปตามยุทธการ "แตกแบงก์
พัน" ในการเลือกตั้งปี 62 แต่พลาดที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปเสียก่อน ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็มอบให้คุณหญิงสุดารัตน์
ขับเคลื่อนและกุมอ านาจเบ็ดเสร็จต่อไป เพ่ือลดปัญหาความแตกแยก 

นอกจากนั้น "คนแดนไกล" ยังประเมินว่า พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบแน่นอน และน่าจะแพแตก  ซึ่ง
สถานการณ์ก็เป็นไปตามคาด จึงมีแผนเตรียมตั้งพรรคใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้ นายจาตุรนต์ และนายภูมิ
ธรรม ไปฟอร์มทีม โดยภาพลักษณ์ของพรรคจะเป็นส่วนผสมของนักการเมืองที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการแก้ไข
เศรษฐกิจ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท างานการเมือง เป้าหมายก็เพื่อดึงกระแสและฐานเสียงที่เคยเลือกพรรคอนาคต
ใหม่ ให้หันมาเลือกพรรคการเมืองใหม่นี้ โดยพรรคใหม่จะไม่แตะเรื่องสถาบันเบื้องสูง ไม่พาตัวเข้าไปอยู่ในจุดความ
ขัดแย้งเหมือนอดีตพรรคอนาคตใหม่ คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล แต่จะเน้นภาพความเป็นมืออาชีพ และเป็น
ความหวังในการฟื้นเศรษฐกิจ 

ส่วนจังหวะก้าวทางการเมืองของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะปะทะกับกองทัพและ
กลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้น พรรคใหม่จะไม่ร่วมด้วย แต่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากการต่อสู้ของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ในลักษณะ "ดันหลังให้ออกหน้า" แทน 
กองบรรณาธิการข่าวการเมือง 
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อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431685?adz=  

 
 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 - 16:57 น.  

‘ก้าวไกล’ หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไมซ่้ ารอยโดนเบียดเวลา บี้ ‘วปิรัฐบาล’ คุมเสียง ส.ส.
ให้ครบก่อนเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431685?adz
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/แฟ้มภาพ-ประชุมสภา.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2199141  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2199141
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23 พฤษภาคม 2020 เวลา 18:48  

"เพื่อไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรายละเอียด 

 
"สุดารัตน์" ชี้พ.ร.ก.เงินกู้ เข้าสภาพุธนี้ ไม่มีรายละเอียดใช้เงิน เหมือนให้สภาอนุมัติเช็คเปล่า  

วันที่ 23 พ.ค.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวภายหลังลงพ้ืนที่ที่การเคหะหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพาน
สูง เพ่ือมอบถุงยังชีพ-ข้าวสาร และเปิดจุดบริการข้าวกล่อง ให้กับประชาชนว่า ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก าลังเป็น
ปัญหาใหญ่ส าหรับประชาชนทุกหย่อมหญ้า รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการใน 3 เรื่องหลัก 1.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐบาลที่ให้ปิดเมืองปิดกิจการ 2.เร่งช่วยเหลือธุรกิจรายย่อย SMEs ก่อนธุรกิจเหล่านี้จะหมดลม
หายใจ และ 3.เร่งปลดล็อคเปิดเมือง เปิดกิจการอย่างปลอดภัยโดยให้มีข้อก าหนดทางสาธารณสุขที่ชัดเจน 

"เราต้องช่างน้ าหนัก ในการออกมาตรการในการควบคุมโรคให้เหมาะสม กับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
ก าลังเป็นปัญหาอย่างหนัก โดยเฉพาะในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่างมากมาต่อเนื่อง  จึงถึงเวลาที่จะปลด
ล็อค เปิดให้โอกาสประชาชนกลับมาท ามาหากินได้ 

ถึงวันนี้จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไปอีก  เว้นแต่จะน าเรื่องโควิดมาเป็นข้ออ้าง โดย
รัฐบาล อาจห่วงความมั่นคงของตัวเองมากเกินไปจึงใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือ  จะเห็นได้จากการปิดกั้นการ
แสดงออกในโอกาสครบรอบ6 ปีรัฐประหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ วิธีการเหล่านี้จะยิ่งท าให้เกิดปัญหาใหม่
และความขัดแย้งในสังคมเพ่ิมข้ึน"คุณหญิงสุดารัตน์ระบุ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวด้วยว่า ที่ส าคัญเรื่องการขออนุมัติโดยใช้พ.ร.ก.เงินกู้ กลับไม่มีรายละเอียดของโครงการ
อย่างชัดเจนเหมือนตีเช็คเปล่าแล้วสภาฯจะสามารถพิจารณาได้อย่างไร  อย่าคิดว่าสภาผู้แทนราษฎร เป็นสภาตรายาง
เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นการออกพ.ร.ก.ในลักษณะเช่นนี้  พรรคเพ่ือไทย จึงไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ขณะเดียวกันยังกังวลว่าการที่พระราชก าหนดเงินกู้ไม่มี
ความชัดเจน จึงมีความเสี่ยงที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตได้ 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11341?line=  
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11341?line
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ฝ่ายแค้นไม่ฉุกเฉิน 50ส.ส.เพื่อไทยเตรียมถลม่ วิษณุ:เลิกพรก.จบเคอร์ฟิว 

 
"วิษณุ" ย้ าถ้าเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ต้องพูดถึงเคอร์ฟิว ชี้สถิติโควิดดีขึ้นนั้นเป็นผลจากการควบคุม แต่ถ้าเราไม่

ควบคุมสถิติก็อาจจะแย่ลงก็ได้ เลขาฯ สมช.เตรียมชง ครม. 26 พ.ค.นี้ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาชี้คนที่ออกมาต่อต้านจ้อง
ล้มรัฐบาลโดยไม่สนใจคนเจ็บป่วยล้มตาย ด้านเพื่อไทยเตรียมแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยปาก เตรียม 50 ขุนพลอภิปรายใน
สภา ยันรัฐบาลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้นก่อนเศรษฐกิจจะล่มสลาย 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร สมัยสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ ว่า
รายละเอียดของการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านที่จะต้องหารือกัน และจะน ามารายงานต่อ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งการอภิปรายที่จะยาวไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์นั้น มีปัญหา
อยู่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่ 

รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. มอบหมายให้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปพิจารณาความเป็นไป
ได้ที่จะลดเวลาเคอร์ฟิวจากเที่ยงคืนถึงตีสี่ว่า มีการน าเสนอข้ึนมาในที่ประชุม แต่ยังไม่ใช่มติแต่อย่างใด 

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงหลังการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ได้หรือไม่ รองนายกฯ ตอบว่า ได้ ก็
เป็นไปได้ แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไม่ใช้ต่อ เรื่องเคอร์ฟิว
ก็ไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้าหากประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ การน าเสนอในที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้านั้นก็ไม่จ าเป็นว่าเมื่อ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วจะต้องบังคับใช้มาตรการทุกอย่าง  

ทั้งนี้ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรา 5 แต่ผลของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเป็นไปตาม
มาตรา 9 ซึ่งมีอยู่ 7-8 ข้อ ดังนั้นจะเลือกใช้เป็นบางข้อก็ได้ เหมือนที่ผ่านมาเราประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตามมาตรา 5 
และประกาศใช้มาตรา 9 เกือบทุกข้อ ซึ่งข้อแรกคือเรื่องเคอร์ฟิว ดังนั้นถ้าต่อไปเราประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจจะ
เลือกบังคับใช้ตามมาตรา 9 เพียงบางข้อก็ได้ เช่น เคอร์ฟิวไม่มีก็ได้ หรือจะลดเวลาเคอร์ฟิวให้สั้นลงก็ได้ หรือเวลานี้ห้าม
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ชุมนุม ต่อไปอาจจะไม่ห้ามก็ได้ ซึ่งนี่คือตัวอย่าง ที่ยกให้ฟังเพ่ือให้เห็นว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับการบังคับใช้
มาตรการใดบ้างเป็นคนละส่วนกัน แต่ถ้าไม่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ใช้ข้อไหนไม่ได้เลย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจในภาพรวมแล้วบอกต่อที่ประชุม ศบค.อย่างไร นายวิษณุกล่าว
ว่า สถิติดูดีขึ้น ถ้าดูตัวเลขของสถิติแต่ทางการแพทย์ยืนยันว่าที่สถิติดีขึ้นนั้นเป็นผลจากการควบคุม  แต่ถ้าเราไม่ควบคุม 
สถิติก็อาจจะแย่ลงก็ได้ ดังนั้นขอให้ตรึงไว้สักระยะหนึ่ง แล้วค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงตามล าดับ 

นายวิษณุยังเผยว่า ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม เลขาฯ สมช.จะรายงานในนาม ศบค. เพ่ือขอต่อ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน และต่อหรือไม่ต่อเคอร์ฟิวเท่านั้น ส่วนมาตรการผ่อนคลายอ่ืนๆ ไม่เคยเข้าครม. จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจของ  ผอ.ศบค. ดังนั้น สมช.จะประชุมในคณะย่อยในวันที่ 27 
พฤษภาคม ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพ่ือที่จะมีผลในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์
ถัดไป มีวินัยไม่ต้องบังคับ 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โดยระบุว่า พ.ร.ก.
ฉุกเฉินที่ยังคงมีแสดงว่ายังมีการระบาด สามารถประเมินได้ว่ามากหรือน้อยโดยเฉพาะกลุ่มแพร่ที่ไม่มีอาการ ด้วยการหา
หลักฐานการติดเชื้อโดยการเจาะเลือด หาแอนติบอดี เป็นระยะในกลุ่มที่คัดเลือกที่เหมาะสมว่าเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม่ ใน
การมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการกระชับการควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในมาตรฐาน  โดยให้มีการท างานร่วมกันในการ
ควบคุมอย่างมีเอกภาพ       

"ถ้าคนไทย สถานประกอบการ การประกอบกิจกรรม มีวินัยไม่ต้องให้มีใครบังคับ ก็ไม่ต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ
ถ้ามุ่งประเด็นในการสามารถแยกกักกันควบคุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่ปฏิบัติตาม จะสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อร้ายแรงได้
อย่างเดียวหรือไม่ และจะเพียงพอหรือไม่" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ตั้งค าถาม 

ด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า ถ้า
ยกเลิกการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และใช้พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558  เพียงฉบับเดียวมาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  อ านาจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอ่ืนๆ ไม่มีอ านาจ
ที่จะสั่งการใดๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ 

นายชูชาติระบุว่า ผู้ที่ออกมาต่อต้านและเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าจะรู้ดีว่าการแก้ปัญหาการระบาด
ของโควิด-19 ที่ประเทศไทยประสบความส าเร็จจนทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องนั้น เหตุผลส าคัญประการหนึ่งก็คือ
การน า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ในการปัญหา เพราะนายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการได้ในทุกกรณี 

"ถ้ายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใน รมต.สาธารณสุข ใช้  พ.ร.บ.โรคติดต่อแก้ปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีท่านอ่ืนๆ ไม่มีอ านาจยุ่งเกี่ยว เชื่อได้ว่าการระบาดของโควิด-19 รอบสอง เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ที่ใน
รอบแรกมีผู้ป่วยเพียง 1,000 คนเศษ แต่ขณะนี้มีผู้ป่วยถึง 30,426 คน ทั้งๆ ที่มีประชากรทั้งประเทศเพียง 5 ล้านคน
เศษเท่านั้น" 

อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกายังโพสต์ข้อความว่า ถ้าประเทศไทยมีผู้ป่วยเท่าหรือมากกว่าสิงคโปร์ จนเท่ากับประเทศ
ฝรั่งเศสหรือสเปนหรือสหรัฐอเมริกาเมื่อใด ผู้ที่ออกมาต่อต้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผู้ที่คอยจ้องล้มรัฐบาล
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ชุดนี้ก็จะประสานเสียงออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้โดยอ้างเหตุว่าแก้ไขป้องกันการระบาดของโควิด -19 ล้มเหลว ส่วน
ประชาชนคนไทยจะป่วยเจ็บและเสียชีวิตมากมาย แค่ไหน แม้อาจมีญาติพ่ีน้องของตนเองรวมอยู่ด้วย บุคคลเหล่านี้ก็คง
ไม่สนใจ เพราะต้องการเพียงให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พ้นจากผู้น าของประเทศไทยเท่านั้น 
พท.เตรียม 50 ส.ส. 

วันเดียวกันนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.หารือร่วมกัน 
ผ่านระบบซูม เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพ่ือเตรียมการอภิปราย โดยเฉพาะพระ
ราชก าหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบาลออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของ
พรรค ประกอบด้วย นายโภคิน พลกุล, นายชัยเกษม นิติสิริ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายวัฒนา เมืองสุข, นายนพดล 
ปัทมะ, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รวมทั้งนายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช เข้าร่วมอย่างพร้อม
เพรียง ในการให้ค าแนะน าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมาย ทั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยมี ส.ส.ร่วมลงชื่อขอ
อภิปรายดังกล่าวประมาณ 50 คน 

สาระในการประชุมสรุปเบื้องต้น พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-
19 ได้แก่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และการประกาศ
เคอร์ฟิว ไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น
พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ารัฐบาลหมดความจ าเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป  ในทางกลับกัน รัฐบาลควร
ปลดล็อกให้ความส าคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจจะติดลบ
ถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลคนตกงานมากกว่า 7-10 ล้านคน  

ส าหรับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด  พรรคเพ่ือไทย
เห็นว่ารัฐบาลยังเยียวยาไม่ทั่วถึง ด าเนินการด้วยความล่าช้า สร้างกติกากฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากกับประชาชน ท าให้คนส่วน
ใหญ่เข้าไม่ถึงการเยียวยา และส่อไปในทางทุจริตเอ้ือพวกพ้อง  รวมทั้งไม่มียุทธศาสตร์ที่ท าให้การเยียวยา เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้จากข่าวท าให้ประชาชนต้องฆ่าตัวตาย และเงินเยียวยาที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้
ช าระหนี้ไหลไปสู่กระเป๋าของมหาเศรษฐีที่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เขียนจดหมายไปขอให้ช่วยรัฐบาล 

นอกจากนี้ ในส่วนการพยุงรักษาเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ารัฐบาลมิได้มีมาตรการที่จะดูแล
รักษาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการ หรือบางรายต้องย้ายฐานเศรษฐกิจไป
ลงทุนในประเทศอ่ืน ส่งผลท าให้เกิดการเลิกจ้างงาน ซึ่งจะท าให้คนตกงานอย่างมหาศาล ปัญหาอาชญากรรมจะตามมา 
พระราชก าหนด 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชก าหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอี และพระราชก าหนดรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
หรือที่เรียกว่าพระราชก าหนดอุ้มหุ้นกู้เศรษฐีที่กระทรวงการคลังจะต้องเข้าไปช่วยใช้หนี้จากเงินภาษีของประชาชนไม่
ตอบโจทย์ของประเทศ และไม่สามารถพยุงรักษาเศรษฐกิจไว้ได้ ทางพรรคเพ่ือไทยเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 แม้จะ
เป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลก แต่จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวและบริการ การแพทย์และการสาธารณสุข การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ แต่รัฐบาลจะต้องรักษาฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ได้ นั่นคือการบริโภคภายใน 
เพ่ือไทยกลัวคนตกงาน 
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ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งฟ้ืนฟูด้วยการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน เพ่ือเป็นฐานค้ ายันเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ให้ล่มสลายเพ่ือรอให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอ่ืนได้ท างานหลังโควิด  ได้แก่การส่งออก การท่องเที่ยว และการ
ลงทุน แต่ปัญหาคือคนไทยขาดก าลังซื้อมาก่อนเกิดโควิดแล้ว 

"โจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือ รัฐบาลจะสร้างก าลังซื้อให้ประชาชนได้อย่างไร ในด้านผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ
รายย่อย หรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี ที่ได้รับความเสียหายมาก่อนเกิดโควิด-19 เช่นกัน แม้รัฐบาลจะออกพระราช
ก าหนดการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดหาสินเชื่อรวม 500,000 บาท ให้ธนาคาร
พาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอี แต่ก็ไม่ได้มีมาตรการใดที่จะท าให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางด้าน
การเงินจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ อันจะท าให้ไม่เกิดการกระจายรายได้ เพราะเงินกู้ที่ประชาชนต้องใช้หนี้จะไหลไปสู่
ธุรกิจของมหาเศรษฐีบางรายที่ค้ าจุนรัฐบาลอยู่ ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจะแก้อย่างไร" คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว 

นอกจากนี ้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยยังมีความกังวลที่รัฐบาลไม่มีมาตรการดูแลคนที่จะตกงานอีกจ านวนมหาศาล 
รวมทั้งไม่มีมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ความส าคัญกับสุขภาพและความสะอาด  (health & 
hygienity) นอกจากจะเอาเงินกู้ 400,000 ล้านบาท มาแจก ส.ส. เอาไปแสวงหาผลประโยชน์ แต่ภาระจะตกแก่
ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ช าระหนี้ เหมือนกับโครงการมิยาซาวา หรือโครงการไทยนิยมที่ล้มเหลวมาก่อนแล้ว 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวในที่ประชุมอีกว่า ขอให้ ส.ส.ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการเยียวยา 
และรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือน ามาอภิปรายในสภา โดยจะจัดให้มีการติวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วัน
เสาร์จนถึงวันอังคารก่อนจะมีการอภิปราย โดยเชื่อว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และจะเสนอแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร  ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง
เหตุการณ์ที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวบตัวไปเมื่อเย็นวันที่ 22 พ.ค. ในฐานความผิด พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  มาตรา 44  รัฐธรรมนูญ 2560 หลังจาก นพ.
ทศพร เสรีรักษ์ โดนฝ่ายความมั่นคงรวบตัวเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ ขณะที่ออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ #6ปีรัฐประหาร 
โดยสงบ ที่หน้าหอศิลป์ ด้วยข้อกล่าวหาว่า ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเจตนารมณ์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น เพ่ือ
ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด หรือเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของผู้มีอ านาจ เพราะตลอดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่
เหตุการณ์รัฐประหารปี 2557 พลเอกประยุทธ์และผู้กระท าการรัฐประหารได้บอกกับสาธารณชนโดยเสมอว่าเข้ามาเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศ และยึดตามหลักประชาธิปไตยมาโดยตลอด แต่การกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนั้นก็ดูเหมือนจะ
สวนทางมาโดยเสมอ 
"ศรีสุวรรณ"ร้องผู้ตรวจฯ 

จึงขอตั้งค าถามกลับไปสู่นายกรัฐมนตรีว่าความเข้าใจของค าว่าประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์  คือการใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ท่านบอกว่าจะใช้เพ่ือควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดมาด าเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางการเมืองใช่หรือไม่  
และถ้างั้นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้คืออะไร 

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทุเลาเบาบางลงไปมากแล้ว ตามค าแถลงของโฆษก ศบค. แต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงใช้
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อ านาจโดยไม่มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ม.11 วรรคท้าย ได้
บัญญัติไว้ชัดเจนว่า เมื่อเหตุกาณ์ตามเหตุผลที่ประกาศได้ยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศโดยเร็วนั้น 

การที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศและข้อก าหนดต่างๆ ตาม ม.9 เป็นการกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ แต่กลับมีการเขียนกฎหมายในลักษณะที่
เป็นการตัดอ านาจศาลปกครองในการเข้าไปพิจารณาคดี ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะข้อก าหนดที่ออกมาบังคับใช้ตาม
กฎหมายเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาททางปกครอง แต่กลับไปเขียนกฎหมายไม่ให้ศาลปกครองพิจารณา ตามที่ระบุ
ไว้ใน ม.16 ที่ว่า “ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอัน
เนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง” ประกอบ ม.3 
วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม” และ ม.5 บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ 
หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะน ามาบังคับมิได้ 

แต่การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขก าหนดว่าจะจบลงอย่างไร 
หรือทีท่าว่าจะยกเลิกประกาศไปเมื่อใดและข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกฎทางปกครองอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ที่
ออกมาบังคับใช้มีลักษณะของการ “เลือกปฏิบัติ” หลายประการ ย่อมชี้ให้เห็นว่า เป็นการใช้อ านาจที่ก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้
สิทธิในการน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ เพ่ือจะได้เป็นข้อยุติว่าการใช้อ านาจนั้นๆ ของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ แต่กลับมีการเขียนกฎหมายเพ่ือตัดอ านาจหรือขจัดอ านาจของศาลปกครองไปเลย  ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง 
    ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพ่ือขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ม.16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 หรือไม่ โดยจะเดินทางไปยื่นค า
ร้องในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66734  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66734
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วันอาทิตย์ ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

พท.จัดทัพ50สส. ช าแหละพรก.เงินกู3้ฉบับ สั่งเก็บข้อมลูติวเขม้ทุกวัน 

 
พท.จัดทัพ50สส. 

ช าแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ 
สั่งเก็บข้อมูลติวเข้มทุกวัน 
‘วิษณุ’สะกิดอย่าลากยาว 
ภท.ขอเพิ่มเก้าอ้ี ปธ.กมธ. 
อ้างได้ผู้แทนอีก10ราย 

พรรคเพ่ือไทยเตรียม 50 สส. เก็บข้อมูลติวเข้ม รอเวลาอภิปรายช าแหละ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับในสภาฯสัปดาห์
หน้า ในขณะที่วิษณุสะกิดอย่าลากยาวไปถึงเสาร์-อาทิตย์ เพราะจะไม่มีคนเข้าประชุมด้านภูมิใจไทย ทวงเก้าอ้ี ปธ.กมธ.
เพ่ิม หลังมีสส.เข้ามาอีก 10 ราย 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุม
สภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ เพ่ือพิจารณาร่างพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-
31 พ.ค.นี้ว่ารายละเอียดของการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านที่จะต้องหารือกันและจะน ามา
รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันอังคารที่ 26 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามการอภิปรายที่จะยาวไปถึงวันเสาร์-
อาทิตย์นั้นมีปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่ 

พท.เตรียม50ขุนพลถล่มพรก. 
วันเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.หารือร่วมกัน 

ผ่านระบบซูม เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพ่ือเตรียมการอภิปราย โดยเฉพาะพระ
ราชก าหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบาลออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของ
พรรคประกอบด้วยนายโภคิน พลกุล นายชัยเกษม นิติสิริ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวัฒนา เมืองสุข นายนพดล 
ปัทมะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รวมทั้งนายสุชาติ ธาดาธ ารงค์เวช เข้าร่วมอย่างพร้อม
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เพียงในการให้ค าแนะน าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมาย  ทั้งนี้พรรคเพ่ือไทยมี ส.ส. ร่วมลงชื่อขอ
อภิปรายดังกล่าว ประมาณ 50 คน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าพรรคเพ่ือไทยเห็นว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ได้แก่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อคดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกาศเคอร์ฟิว 
ไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดท าให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นพรรคเพ่ือ
ไทยเห็นว่ารัฐบาลหมดความจ าเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป  ในทางกลับกันรัฐบาลควรปลดล็อคให้
ความส าคัญกับการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจจะติดลบถึงร้อยละ 
7-9 ส่งผลคนตกงานมากกว่า 7-10 ล้านคน 
ซัดไร้ยุทธศาสตร์เยียวยาปชช. 

“ส่วนส าหรับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด  พรรค
เพ่ือไทยเห็นว่ารัฐบาลยังเยียวยาไม่ทั่วถึง ด าเนินการด้วยความล่าช้า สร้างกติกากฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากกับประชาชน ท าให้
คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการเยียวยา และส่อไปในทางทุจริตเอ้ือพวกพ้อง รวมทั้งไม่มียุทธศาสตร์ที่ท าให้การเยียวยา เกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากข่าวท าให้ประชาชนต้องฆ่าตัวตายและเงินเยียวยาที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้
ช าระหนี้ไหลไปสู่กระเป๋าของมหาเศรษฐีที่พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เขียนจดหมายไปขอให้ช่วยรัฐบาล” 
ห่วงตกงานพุ่ง-กลุ่มทุนย้ายฐาน 

นอกจากนี้ในส่วนการพยุงรักษาเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ารัฐบาลมิได้มีมาตรการที่จะดูแล
รักษาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการ หรือบางรายต้องย้ายฐานเศรษฐกิจไปลงทุน
ในประเทศอ่ืนส่งผลท าให้เกิดการเลิกจ้างงานซึ่งจะท าให้คนตกงานอย่างมหาศาล  ปัญหาอาชญากรรมจะตามมา พระ
ราชก าหนด2ฉบับได้แก่ พระราชก าหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอีและ พระราชก าหนดรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือที่
เรียกว่าพระราชก าหนดอุ้มหุ้นกู้เศรษฐีที่กระทรวงการคลัง จะต้องเข้าไปช่วยใช้หนี้จากเงินภาษีของประชาชนไม่ตอบ
โจทย์ของประเทศและไม่สามารถพยุงรักษาเศรษฐกิจไว้ได้ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมพรรคเพ่ือไทยยังมีความกังวลที่รัฐบาล ไม่มีมาตรการดูแลคนที่จะตกงานอีกจ านวนมหาศาลรวมทั้ง
ไม่มีมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ความส าคัญกับสุขภาพและความสะอาด(health & hygienity)
นอกจากจะเอาเงินกู้ 400,000ล้านบาทมาแจก ส.ส.เอาไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ภาระจะตกแก่ประชาชนที่จะต้องเป็น
ผู้ช าระหนี้ เหมือนกับโครงการมิยาซาว่าหรือโครงการไทยนิยมที่ล้มเหลวมาก่อนแล้ว 
ติวเข้ม23-26พค./สั่งสส.เก็บข้อมูล 

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวในที่ประชุมอีกว่าขอให้ ส.ส.ได้ลงพ้ืนที่  เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการ
เยียวยาและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือน ามาอภิปรายในสภาฯ โดยจะจัดให้มีการติวเข้ม ส.ส. ทุกวัน
ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารก่อนจะมีการอภิปราย โดยเชื่อว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและจะเสนอ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
‘พิชัย’รับคุยอดีตพท.ตั้งพรรคใหม่ 
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นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวตั้งพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งมีรายชื่อ
ของนักการเมืองหลายคนร่วมโดยยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับบรรดาเพ่ือนนักการเมืองหลายกลุ่มจริง อาทิ นาย
จาตุรนต์ ฉายแสง นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวีระพงษ์ รามางกูร นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสังกัดพรรคเพ่ือไทย แต่เป็นการพูดคุยเรื่องสถานการณ์การเมืองทั่วไป ยังไม่ตกผลึกลงลึกใน
รายละเอียดของพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้น ซึ่งต้องหารือกันต่อไปว่าจะร่วมตั้งเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่ เพราะมีการคุยกัน
หลายกลุ่ม ส่วนแนวโน้มความชัดเจนจะเกิดขึ้นอีกนานเพียงใดยังไม่แน่ใจ เพราะขณะนี้ยังมีเวลา มีจังหวะ ต้องรอดูว่า
ทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไร แต่แนวนโยบายของพรรคใหม่จะเน้นเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจและมุ่งหวังให้ประเทศเจริญ 
ปัดร่วม’อุตตม-สมคิด’เกิดยาก 

ส าหรับสาเหตุที่นักการเมืองรุ่นใหญ่จะร่วมกันตั้งพรรคการเมือง นายพิชัยกล่าวว่าเป็นเพราะความนิยมของ
พรรคการเมืองต่างๆในปัจจุบันลดลงมาก อีกท้ังรัฐบาลมีปัญหาเศรษฐกิจหนักมากจึงเห็นว่ามีโอกาสที่พรรคการเมืองใหม่ 
จะเป็นความหวังของประชาชนไม่อยากให้ประชาชนสิ้นหวังและไม่ต้องการให้อ านาจนอกระบบเข้ามาแทน 

อย่างไรก็ตาม นายพิชัย ยังปฏิเสธข่าวเรื่องร่วมตั้งพรรคกับ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ ส่วนการประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้า จะ
เกิดข้ึนได้เม่ือใดนั้น เป็นเรื่องที่ประเมินยาก 
ภท.โวยเพิ่ม10สส.ไม่ได้ปธ.กมธ. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรร
ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)สามัญประจ า สภาผู้แทนราษฎร จ านวน 35คณะ เป็นผลมาจากเสียงในสภาฯ
เหลือส.ส.ที่สามารถท าหน้าที่ได้จ านวน 487คน ส่วนหนึ่งที่หายไปเนื่องจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ท าให้ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 11คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ต้องพ้นจากต าแหน่งและเม่ือพรรคถูกยุบ บัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของ
พรรค ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุด ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในล าดับถัดไปไม่ได้ รับการเลื่อนขึ้น ด ารงต าแหน่ง 
ส.ส. 

มีรายงานอีกว่าจากกรณีดังกล่าว ท าให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยที่เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ
ระหว่างประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วนประธาน กมธ.
สามัญใหม่หรือไม่โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมาอีก10คนย่อมท าให้พรรคภูมิใจไทย สมควรได้ต าแหน่ง
ประธาน กมธ.สามัญ เพ่ิมขึ้นอีก 1 ต าแหน่ง แต่ปรากฎในเอกสารที่ระบุจ านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคและการค านวณ
สัดส่วนต าแหน่งประธาน กมธ.กลับก าหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่านั้น ขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้
ต าแหน่งประธาน กมธ.ทั้งที่ไม่ได้มีจ านวน ส.ส.เพ่ิมแต่อย่างใด จึงท าให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจเป็นอย่างมาก 
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก าลังหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/494670  
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์24 พ.ค. 2563 05:25 น. 

“ศรีสุวรรณ” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 
พท.จองคิว 3 วัน ถล่มหนักเงินกู้ 
แกนน าเพื่อไทยพร้อมหน้า ติวเข้ม ส.ส.ปูพรมถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ “เจ๊หน่อย” สั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจ่าย
เยียวยาลักลั่น ปัญหาจากผู้ประกอบการรายย่อย “อนุดิษฐ์” ตั้งท่าขอเวลาถล่ม พ.ร.ก.ให้คลังกู้เงิน 1 ลล. 3 วัน
เต็มๆ “วิษณุ” ห่วง ส.ส.แห่โดดร่มวันหยุด “เทพไท” ยุตัดสิทธิเยียวยา ขรก.ทุกระบบ แซะ “อุตตม” อย่าดูแค่
ปัญหาเยียวยาเกษตรกร ไล่ไปดู “เราไม่ทิ้งกัน” สุดอลเวงด้วย “เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเห็นแก่
ความม่ันคงตัวเอง “ศรีสุวรรณ” จ่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ภท.โวยแหลกขอโควตา ปธ.กมธ.เพิ่ม ฤทธิ์
พลังดูดก้าวไกลถูกหั่นไป 2 คณะ พท.ฉะนายพล 3 ป.สร้างมรดกบาป 
หลังการประชุมวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้านและตัวแทนพรรคการเมือง ไฟเขียวให้เวลาช าแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 5 วัน
เต็มๆ ล่าสุดแกนน าพรรคเพ่ือไทยเรียกประชุม ส.ส.ติวเข้ม พร้อมสั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจากประชาชน โดยเฉพาะปัญหา
การจ่ายเยียวยาไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม 
พท.จัดติวเข้มรอถลุง พ.ร.ก.กู้เงิน 
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.พรรค ผ่านระบบ
ซูม เพ่ือเตรียมการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค อาทิ นายโภคิน พลกุล นายชัย
เกษม นิติสิริ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวัฒนา เมืองสุข นายนพดล ปัทมะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายวรวัจน์ 
เอ้ืออภิญญกุล นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช เข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ามาตรการที่รัฐใช้ ประกอบด้วยประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกาศเคอร์ฟิว ควบคุมการแพร่
ระบาดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ 
รัฐบาลหมดความจ าเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป ควรปลดล็อกให้ความส าคัญกับการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจติดลบถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลให้มีคนตกงานมากกว่า 7-10 ล้าน
คน ขณะที่มาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึง ล่าช้า สร้างกติกายุ่งยาก ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง และส่อไปในทางทุจริตเอ้ือพวกพ้อง 
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“เจ๊หน่อย” สั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูล 
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ขอให้ ส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการเยียวยาและรับฟังปัญหาผู้ประกอบการ
รายย่อย เพ่ือน ามาอภิปรายในสภาฯ โดยจะจัดติวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 23-26 พ.ค. ก่อนจะมีการอภิปราย โดย
เชื่อว่าจะปกป้องผลประโยชน์ประชาชน และเสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ตั้งท่าขอเวลาถล่ม 3 วันเต็มๆ 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวิปรัฐบาลกับวิป ฝ่ายค้าน มีข้อสรุปให้ใช้เวลา
อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เป็นเวลา 5 วัน พรรคเพ่ือไทยจะเน้นน้ าหนักประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ไปที่ พ.ร.ก.กู้เงิน
ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ส่วน พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอ่ืนจะให้น้ าหนักลดหลั่นลงมา ดังนั้น เมื่อมีเวลา
อภิปรายทั้งหมดจ านวน 5 วัน จะให้เวลาส าหรับการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลังจ านวน 3 วัน จากนั้น
ค่อยพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอ่ืนก่อนไปลงมติทีละฉบับในวันที่ 31 พ.ค. จากนั้นจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
“วิษณุ” ห่วง ส.ส.แห่โดดร่มวันหยุด 
ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัย
สามัญ เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พ.ค. ว่า รายละเอียดการประชุมดังกล่าว วิปรัฐบาลและวิป
ฝ่ายค้านต้องหารือกันและน ามารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 พ.ค. ขณะที่การอภิปรายยาวไปถึง
วันเสาร์-อาทิตย์นั้น มีปัญหาอยู่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่ 
“เทพไท” ยุตัดสิทธิเยียวยา ขรก. 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการเยียวยาข้าราชการที่ลงทะเบียนเป็น
เกษตรกร ว่า ถือเป็นนโยบายที่ลักลั่นเลือกปฏิบัติของรัฐบาล ไม่มีความเป็นธรรมกับพ่ีน้องประชาชน ส่วนตัวไม่เห็นด้วย
กับการเยียวยาให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐอยู่แล้ว การที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ระบุว่าได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้แล้ว มีความเห็นว่าข้าราชการประจ าที่เป็นเกษตรกรจะ
ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา และจะเสนอขอมติ ครม.เพ่ือความชัดเจนต่อไปนั้น ต้องขอบคุณกระทรวงเกษตรฯที่ออกมายืนยัน
และรักษาหลักการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
แซะ “อุตตม” ดูปัญหาไม่ทั่วถึง 
นายเทพไทกล่าวว่า ส่วนการลงพ้ืนที่ของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ดูการเยียวยาเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.นครปฐม 
นับเป็นเรื่องดี ผู้บริหารจะได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง แต่น่าเสียดายที่นายอุตตมไม่ได้ลงไปรับฟังปัญหาของ
ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มเกษตรกรด้วยซ้ าไป จึงขอ
สนับสนุนให้ผู้บริหารของรัฐบาลลงพ้ืนที่จริง ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ดีกว่านั่ง
อยู่บนหอคอยงาช้างคอยบัญชาการอยู่ในห้องแอร์ และรอฟังรายงานจากข้าราชการประจ าเท่านั้น เพราะรัฐบาลจะไม่ได้
รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของพ่ีน้องประชาชนเลย 
“นิพนธ์” แจกถุงยังชีพชาวสงขลา 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย น าคณะไปมอบถุงยังชีพปัน
น้ าใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กว่า 1,000 ชุด 
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นายนิพนธ์กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีไม่ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน เป็นการร่วมบริจาคช่วยเหลือจากโรงงาน ห้าง
ร้านต่างๆส่งถึงมือพ่ีน้องประชาชนในยามประสบกับความยากล าบาก  คนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน จากนั้นนายนิพนธ์
เดินทางต่อไปที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมถุงยังชีพที่จะส่งต่อไปยังจังหวัดภาคใต้
ตอนบน ได้แก่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และจังหวัดในโซนอันดามัน คือ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง รวมกว่า 
13,000 ชุด 
“ศาสตรา” แจกฟรีน้ ามันเต็มถัง 
ด้านนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ไลฟ์ลงเฟซบุ๊กท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิด 
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ด้วยการให้เติมน้ ามันเต็มถังฟรีแก่รถจักรยานยนต์ 
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 โดยเปิดให้แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขทะเบียนรถที่จะเติมน้ ามันไว้ใน
โพสต์ จ ากัดผู้ที่ได้สิทธิเติมน้ ามันจ านวน 500 คน โดยจะมอบเป็นคูปองเพ่ือนัดวันเติมน้ ามัน นายศาสตรากล่าวว่า เป็น
การรวมกลุ่มในนาม “เพ่ือน ส.ส.ศาสตรา” และ “กลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิด” ที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นเจ้าของกิจการปั้ม
น้ ามัน จึงเกิดโครงการช่วยเหลือนี้ขึ้นมา โครงการนี้จะเน้นผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง พ่อค้า แม่ค้าที่ใช้
รถจักรยานยนต์ท ามาหากินเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการธนาคารอาหาร ส าหรับน าไปช่วยเหลือประชาชน  ตั้ง
เป้าไว้จะทยอยน าส่งประชาชนให้ครบ 18,000 หลังคาเรือนในพ้ืนที่ 
“พลภูมิ” หนุนใช้ “ไทยชนะ” ทั่ว ปท. 
ขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากการติดตามการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เห็น
ว่ามีประโยชน์มาก ท าให้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลา ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า  หรือกิจการแต่ละแห่ง มีคน
จ านวนเท่าใด ท าให้ทราบกลุ่มเสี่ยง แต่นอกจากจะใช้กับภาคเอกชนแล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาลขยายการใช้ไปยัง
หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ที่มีประชาชนเข้ารับบริการจ านวนมากเช่นกัน ทั้งส านักงานเขต กรมการขนส่งทางบก ศูนย์
ราชการ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด สวนสาธารณะ วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวในเมื่อวันนี้รัฐบาลประกาศคลายล็อก
แล้ว แต่กลับพบว่าหน่วยงานราชการกลับยังไม่มีมาตรการใดๆออกมา 
“เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลเห็นแก่ตัว 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.ว่า เอาเหตุผล
อะไรมาต่อ กฎหมายหลักทั่วไปมีอยู่สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว เป็นการต่ออายุเพ่ือตัวเองหรือไม่ การไม่ยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉินเพราะคิดถึงแต่ความมั่นคงของตัวเอง มากกว่าประเทศและประชาชน กลัวว่าถ้าเลิกใช้ม็อบจะมาแน่ นายกฯ อย่า
ไปกลัวอะไร ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก อยากกลับมาท ามาหากิน มีแต่ฝ่ายความมั่นคงที่คิดสร้างเกราะป้องกันตัว 
แต่ไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะเสียหาย เอาแต่ตัวเองเป็นหลัก อีกประเด็นที่อยากฝากคือการใช้งบประมาณของรัฐบาล ตั้งแต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ จัดท างบประมาณมา 6 ปีแล้ว ตั้งงบขาดดุลไปแล้วกว่า 2.6 ล้านล้านบาท เป็น
การใช้เงินเกินตัว ซื้อแต่รถถัง เครื่องบิน เรือด าน้ า ยิ่งการกู้เงินขณะนี้ไม่มีทางเยียวยาประชาชนได้หมด หนี้เดิมมีเยอะ
อยู่แล้วจะมาเพ่ิมหนี้ใหม่อีก ถ้า พล.อ.ประยุทธ์พ้นต าแหน่งไป มีแต่ประชาชนต้องมานั่งใช้หนี้แทน 
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จ่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า วันที่ 25 พ.ค.นี้ จะไปยื่นค าร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าจะยกเลิกเมื่อใด ชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้อ านาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนหลายเรื่อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิน าคดีฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้ เพ่ือเป็นข้อยุติว่าการใช้อ านาจของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่กลับเขียนกฎหมายตัดอ านาจ
ของศาลปกครอง จึงไม่น่าจะถูกต้อง 
ภท.โวยแหลกขอเก้าอ้ี กมธ.ใหม่ 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดสรรต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง 
35 คณะกันใหม่ หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพ้นจาก
ต าแหน่ง และไม่สามารถเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อล าดับถัดไปขึ้นมาด ารงต าแหน่ง รวมถึงกรณีมีการดูด ส.ส.อดีต
พรรคอนาคตใหม่ออกไปหลายราย พรรคภูมิใจไทยจึงมีการหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึง
การจัดโควตาประธาน กมธ.กันใหม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพ่ิมขึ้น 10 คน ควรได้ต าแหน่งประธาน กมธ.
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง แต่ปรากฏว่าในเอกสารระบุจ านวน ส.ส.แต่ละพรรค และการค านวณสัดส่วนต าแหน่ง
ประธาน กมธ.ของสภาฯ กลับระบุว่าพรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิมขึ้น 3 คนเท่านั้น และให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ต าแหน่ง
ประธาน กมธ. ทั้งที่ไม่มี ส.ส.เพ่ิม ท าให้พรรคภูมิใจไทยไม่พอใจอย่างมาก จึงมีการเสนอให้พรรคภูมิใจไทยน าเอกสารมา
ยืนยันว่ามี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 10 คนจริง เพราะเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯ อาจยังไม่เห็นเอกสารที่อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ย้าย
มาเข้าพรรคภูมิใจไทย จากนั้นจะก าหนดสัดส่วนต าแหน่งประธาน กมธ.ต่อไป 
ฤทธิ์พลังดูดก้าวไกลถูกหั่นไป 2 คณะ 
ขณะเดียวกัน ต าแหน่งประธาน กมธ.ในสัดส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภายหลังต าแหน่งประธาน 
กมธ.กฎหมายการ ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู  พ้นจากการเป็น 
ส.ส.ไป อีกทั้งพรรคก้าวไกลเหลือ ส.ส.เพียง 54 คน ท าให้ที่ประชุมพรรคการเมืองเสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจจะ
ยังคงต าแหน่งประธาน กมธ.ทั้ง 2 คณะต่อไปหรือไม่ และพรรคก้าวไกลจะมีสัดส่วนเก้าอ้ีประธาน กมธ.ลดลงเหลือ 4 
คณะ จากเดิมท่ีมีอยู่ 6 คณะ ตามสัดส่วน ส.ส. 
ฉะนายพล 3 ป. สร้างมรดกบาป 
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 6 ปี การรัฐประหาร คสช. 22 พ.ค.ที่ผ่านมา 
คนไทยไม่ได้อะไรนอกจากมรดกบาปที่ คสช.ทิ้งไว้ คือเศรษฐกิจเหลว ปรองดองและปฏิรูปลวง แต่สิ่งที่นายพล 3 ป.
ได้รับจากการรัฐประหารนั้นมากมาย คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่บูรพาพยัคฆ์ ก าลังจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค 
การเมืองเต็มตัว หวังยึดพรรคไว้สืบทอดอ านาจให้ยาวนานที่สุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พ่ีรอง  ได้เป็น รมว.มหาดไทย 
คุมฝ่ายปกครองต่อเนื่องยาวนาน ถูกมองว่าบั่นทอนความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จาก ผบ.ทบ. ยึดอ านาจมาเป็นนายกฯอยู่ยาวมาถึงปีที่ 6 และเตรียมจะอยู่ยาวต่อไปอีกอย่างน้อย 2 สมัย 
หากโชคดีกว่านั้นหวังจะได้เป็นนายกฯตลอดกาล คุมทั้งทหารต ารวจหน่วยงานด้านความมั่นคง สิ่งที่ประกาศว่าจะท า
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หลังรัฐประหารยึดอ านาจ ยังไม่มีอะไรที่ท าได้ แต่สิ่งที่คนไทยได้รับ คือประชาธิปไตยเสี้ยวใบแบบถอยหลังลงเหว ได้
รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่คนร่างไม่กล้าให้ใครตรวจสอบ อภิชนเป็นใหญ่ปล้นอ านาจประชาชน ได้ ส.ว.ลากตั้งมาตั้ง
นายกฯ ได้รัฐบาลผสมยั้วเยี้ยมากที่สุด ได้ ส.ส.งูเห่า ประชาชนจึงตั้งค าถามเป็น 6 ปีที่เอาความทุกข์ร้อนประชาชนเป็น
เครื่องมือสร้างผลประโยชน์การเมือง แล้วทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง 
ศาลฯพร้อมรับคดีฟื้นฟูบินไทย 
อีกเรื่อง นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความพร้อมของศาลล้มละลายในการรับค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ว่า ศาลล้มละลายกลางมีความพร้อมในการด าเนินการ เพราะก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน และคดีที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 
จนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีหนี้จ านวนมากนับหมื่นหรือแสนล้านบาท รวมทั้งคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ได้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาลล้มละลายกลางโดยตลอด ในช่วงหลายปีมานี้มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหลายคดี 

ส่วนการฟ้ืนฟูกิจการจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพกิจการนั้นเอง, การสนับสนุนของ
เจ้าหนี้ และผู้ที่ใส่เงินลงทุนใหม่, การแข่งขันของอุตสาหกรรม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาที่เคยเกิด
ในทางคดีฟ้ืนฟูฯมักมีที่มาจากความขัดแย้งระหว่างลูกหนี้, เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ใช้กระบวนการทางกฎหมาย 
โดยไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ ดังนั้น การเจรจาเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ และการ
ปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อยุตินอกกระบวนการศาล ถือว่าส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851816  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1851816
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23 พ.ค. 2563 - 14:09 น.  

FootNote : รับ และรกุทาง "การเมอืง" สถานการณ์ 6 ปี รัฐประหาร  

 
ไม่ว่าปฏิบัติการแสดง "ป้ายผ้า" ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน  ในหลายพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ไม่ว่าการสกัดขัดขวางของ "เจ้าหน้าที่" อันตามมาอย่างฉับพลันทันใด 
ล้วนด าเนินไปเท่ากับเป็นการแสดงออกในเชิง "สัญลักษณ์" ในทาง "การเมือง" 
1 เป็นสัญลักษณ์ของการไม่เห็นด้วย ของความไม่พอใจ 
ขณะเดียวกัน 1 เป็นสัญลักษณ์ว่า "อ านาจ" อยู่ในมือของผู้ใด และอ านาจนั้นก็ไม่ต้องการให้มีการแสดงออกทาง
การเมืองใดๆท้ังสิ้น 
เหมือนกับจะสะท้อนให้เห็นอ านาจของพรก.ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอันประกาศและบังคับใช้
ตั้งแต่เม่ือเดือนมีนาคม 2563 
แต่แท้จริงแล้วนี่คืออ านาจอย่างเดียวกันกับที่ได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อ 6 ปีก่อน 
เป็นอ านาจอันเป็นตัวแทนแห่ง "อ-ประชาธิปไตย" 
การเข้าสกัดขัดขวางต่อการปรากฏขึ้นของ "ป้ายผ้า" อันเป็นปฏิกิริยาในทางการเมือง จึงเท่ากับ "อ านาจรัฐ" ได้ด าเนินไป
ตามเป้าหมายของผู้ประท้วงโดยอัตโนมัติ 
ด้วยความจ าเป็นในฐานะที่เป็นผู้กุม "อ านาจรัฐ" ด้วยความจ าเป็นในนามแห่ง "กฎหมาย" 
แม้กฎหมายอันสะท้อนผ่านพระราชก าหนดการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548 จะขัดต่อสิทธิและเสรีภาพซึ่งบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
แม้ในทางเป็นจริงประเทศได้พัฒนาและก้าวเข้าสู่รูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นจากการเลือกตั้งอย่าง
เป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ 1 ปีก่อน 
ภาพของการสกัดขัดขวาง "ปฏิกิริยา" ที่มีต่อรัฐประหารเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2557 ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอก
เครื่อง แบบจึงเท่ากับเป็นรูปธรรมและค าตอบ 
ค าตอบถึงสภาพความเป็นจริงของอ านาจรัฐ "ไทย" ในเดือนพฤษภาคม 2563 
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สภาพการณ์อันปรากฏขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล ณ บริเวณหน้าหอศิลป์ 
กทม. และท่ีจังหวัดขอนแก่น 
เหมือนกับว่ารัฐบาลอาศัยพรก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นเครื่องมือ "รุก" 
แต่ภายในการรุกอย่างเป็นฝ่ายกระท ากลับกลายเป็นว่ารัฐบาลตกอยู่ในสถานะแห่ง "การตั้งรับ" 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4182963  
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4182963
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วันท่ี 23 พ.ค. 2563 เวลา 15:11 น. 

เทคนิคการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1)  

 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  

************************** 
นายกรัฐมนตรียุคใหม่จะมีวิบากกรรมที่ต่างไปจากยุคเก่า ผู้เขียนมีความเชื่อว่าการเมืองไทย(และในหลายๆ 

ประเทศท่ัวโลก)ในอนาคตจะมีการปกครองในรูปแบบ “หนึ่งตัว หลายหัว หลายมือ หลายเท้า แต่หัวใจเดียวกัน” คือ
มีแค่ “ผู้น าในฝ่ายบริหาร” ที่อาจจะเรียกว่าประธานาธิบดีบ้าง นายกรัฐมนตรีบ้าง เป็นตัว “หนึ่งตัว” นั้น ท าหน้าที่
ตามท่ีผู้คนได้ร่วมกันคิด คือใช้คนเก่งๆ หลายๆ คน “หลายหัว” มาร่วมวางแผนและควบคุมดูแลประเทศ 

ซึ่งผู้เขียนไม่ขอเรียกว่าคนเหล่านี้คือรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี  เพราะในอนาคตคนพวกนี้จะไม่ได้มาจาก
นักการเมือง และอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะมี “กลุ่มกินเมือง” แบบนั้นต่อไปอีก แต่จะมาจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญใน
แวดวงต่างๆ ที่ถูก “ขอร้อง” ให้เสียสละเข้ามาท างานเพ่ือชาติ ที่อาจจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนต่อไป โดยมี “หลายมือ” 
และ “หลายเท้า” คือกลไกของรัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมร่วมมือกัน อย่างยินยอมพร้อมใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อย่างที่เรียกว่า “หัวใจเดียวกัน” นั้น (ซึ่งผู้เขียนได้ข้อสังเกตนี้จากการติดตามการท างานของภาคส่วนต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาโควิด 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นแค่ “ปุ่มรีโมท” คือใช้อ านาจพิเศษคอยสั่งการให้กับกลไกต่างๆ 
ตามแต่จะมีผู้แจ้งให้ท าเท่านั้น เพราะความส าเร็จในการแก้ไขวิกฤติครั้งนี้เกิดจากการการระดมสมองของมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกัน ภายใต้ความร่วมมือและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนทุกภาคส่วน) 

นายกรัฐมนตรีของไทยมีสภาพเป็นแค่ “รีโมท” มานานแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนกดรีโมทนั้นเองหรือมีคนอ่ืนกด
ให้เท่านั้น นั่นก็คือถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบเผด็จการ นายกรัฐมนตรีก็อาจจะใช้อ านาจนั้นด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้
เกาะกุมอ านาจต่างๆ ไว้ทั้งหมด เช่น เป็นผู้บัญชาการทหารบกที่ควบคุมกองทัพและระบบราชการต่างๆ  ได้ทั้งหมด แต่
ในเผด็จการบางยุคนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นแค่ “หุ่นเชิด” เช่น ทหารแต่งตั้งให้เป็น ก็อาจจะถูกควบคุมไว้ด้วยกองทัพ
นั้นอีกที การท างานต่างๆ ก็จะมีทหารมากดปุ่มรีโมทให้ 
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แต่เมื่อใดที่รีโมทนั้นขัดข้องไม่ท าตามค าสั่งของทหาร ทหารก็อาจจะเปลี่ยนรีโมทเป็นอันอ่ืนก็ได้ แต่ถ้าเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทยนั้นรีโมทหรือต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่มาก บ่อยครั้งนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกคนอ่ืนกดปุ่มอยู่ข้างๆ เช่น ต้องเอาใจ ส.ส.และพรรคร่วมรัฐบาลจนไม่เป็นตัวของตัวเอง 

แม้ว่าในบางสมัยรัฐธรรมนูญอาจจะมอบอ านาจให้เบ็ดเสร็จ อย่างในยุคนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีหนีคดี ก็พยายาม
จะกดรีโมทนี้ตามอ าเภอใจตนเอง ในที่สุดก็ไป “เหยียบตาปลา” คือกระทบผลประโยชน์ของบรรดา “ขาใหญ่” ในสังคมไทย 
ที่เรียกว่า “อ ามาตย”์ รวมถึงท าในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทย ผู้คนจึงรุม “ตึ้บ” รีโมทนั้นจนย่อยยับหมดสิ้น 

อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยของไทยก็ยังเป็นระบบรีโมทนี้เรื่อยมา แม้ในยุคนี้ที่นายกรัฐมนตรีก็มาจากการเสนอ
ชื่อของนักเลือกตั้ง แต่ก็เป็นไปภายใต้กระบวนการที่ “เถ้าแก่โรงงานรีโมท” เป็นผู้ก าหนดขึ้น (คือกลุ่มคนที่เขียน
รัฐธรรมนูญและท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ) นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้กดรีโมทด้วยตนเอง และยิ่งเห็นได้ชัดเจนภายใต้วิกฤติโค
วิด 19 ที่เถ้าแก่โรงงานยอมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ค าแนะน า แล้วให้ยืมอ านาจพิเศษคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระงับวิกฤตินี้ 

โดยนายกรัฐมนตรีก็ยอมเป็นรีโมท คือยอมตัดสินใจตามข้อเรียกร้องต่างๆ ในสังคมมาแล้วหลายเรื่อง ซึ่งก็ต้อง
ติดตามต่อไปว่าภายหลังที่มีการปลดล็อคในระยะต่อไป รวมทั้งที่จะต้องเจอวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ตามมาอีก
หลายระลอก จะมีใครไปกดปุ่มรีโมทคือควบคุมนายกรัฐมนตรีได้บ้าง หรือ “เถ้าแก่” อาจจะยึดรีโมทนี้คืน แล้วเอาอันใหม่มา
เปลี่ยน (น่าลุ้นระหว่างการกระชับอ านาจของกองทัพอีกครั้ง หรือการเปลี่ยนถ่ายอ านาจผ่านระบบเลือกตั้งครั้งใหม่) 

อารัมภบทเรื่องสถานภาพของนายกรัฐมนตรีในยุคใหม่มาพอสมควร ด้วยความอาลัยอาวรณ์ว่าการเมืองไทย
อาจจะก าลัง “พลิกโฉม” หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “Disruption” ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้อ านาจตามแบบเก่าๆ ได้อีกต่อไป
แล้ว ดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นในยุคหน้าของการเมืองไทยนั้น  เราก็ควรจะมองย้อนอดีตให้ร าลึกถึง 
“นายกรัฐมนตรียุคอนาล็อก” ที่ท่านได้ฝ่าฟันน าประเทศไทยมาได้จนถึงวันนี้ 

ผู้เขียนอาจจะน าเสนอบทความชุดนี้ในแนวที่เป็น “วิชาการนี้ดนึง” ก็เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขอความร่วมมือใน
การ “ท างานจากบ้าน” จึงมีเวลานั่งค้นคว้าต ารับต าราต่างๆ ออกมา “เคาะสนิม” คือขัดเกลาความคิดความเข้าใจของ
ตนเองให้ดูแจ่มแจ๋วขึ้น อย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็พบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมโยง
การเมืองในอดีตเข้ากับปัจจุบัน 

โดยเฉพาะในเรื่องของ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมือง” อันเป็นผลจาการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ผ่านมา จนเมื่อมาถึงวิกฤติโควิด 19 ที่ได้พลิกโฉมกระบวนการบริหาร
ในทางการเมืองไปทั่วโลก 

ถ้าก าหนดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือการพลิกโฉมทางการเมือง
ของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ โดยพลิกเอาระบบเจ้าไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แล้วน าเอาระบบรัฐสภาขึ้นมาเชิดชู  แต่เราก็
พบว่า 88 ปีของการพลิกโฉมที่ผ่านมาก็ยังพลิกไม่ขึ้น เพราะรัฐสภายังคงอยู่ใต้อ านาจของ “กลุ่มผู้ปกครอง” กลุ่มเดิม
นั่นเอง โดยเฉพาะกองทัพที่อ้างสิทธิในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และเราก็ยังได้พบว่าภายใต้ระบอบทหารที่เป็นมาเกือบศตวรรษ การบริหารประเทศก็ยังวนเวียนอยู่เพียงไม่กี่
เรื่อง เช่น เรื่องความมั่นคงและความร่ ารวย เช่นเดียวกันกับตัวนายกรัฐมนตรีที่จะอยู่รอดได้ก็ต้องด้วยการ “อุปถัมภ์” 
ของกองทัพเช่นกัน จึงน่าสนใจว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีทหารอุ้มจะอยู่รอดได้อย่างไร 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/624237  

https://www.posttoday.com/politic/columnist/624237
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23 พฤษภาคม 2563 - 20:33 น. 

"สมชาย"เปิดความจรงิโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 
"สมชาย"เปิดความจริงโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 อิงรายงาน คอป. ระบุมีกองก าลังชายชุดด าระหว่าง

ชุมนุม นปช. ใช้อาวุธสงครามร้ายแรง ก่อสงครามกลางเมือง แกนน า นปช.มีการยึดอาวุธปืนจาก จนท.ไปจ านวนมากแต่
ติดตามเอากลับคืนมาได้น้อย..ถามสลายการชุมนุมเหมาะสมหรือไม่ 
นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว. ) ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วุฒิสภา อดีตประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553  โพสต์เฟซบุ๊ก... 
#ความจริงของโศกนาฏกรรมจากการชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 
(ตอนที่4) 
#ความจริงที่ไม่ต้องไปตามล่าให้บิดเบือนที่ไหน 
#อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านเกิน8บรรทัดหรืออ่านในหน้า171ของรายงาน คอป.หรือในรายงานทั้งหมดของ คอปก
ฉบับสมบูรณ์ข้อมูลที่ตรงกันในรายงานของอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาที่ผมเป็นประธานสอบเองนั้นตรงกับรายงานของคอป ในหน้าที่171 ที่ระบุถึง 

“เหตุการณ์วันที่๑๐เมษายน๒๕๕๓เวลาประมาณ๑๖.๐๐น. ผู้ชุมนุมน าโดยนายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) 
ซึ่งเป็นแกนน า นปช. คนหนึ่ง เข้ายึดอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร เป็นปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง ๑,๑๕๒ 
นัด ปลย. ชนิดทราโว จานวน ๑๒ กระบอก พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ อีกจ านวนหนึ่ง บน
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พบว่าอาวุธดังกล่าวทั้งหมดทางราชการยังไม่ได้รับคืน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธ
ของทหารซึ่งอยู่บริเวณถนนรอบท าเนียบรัฐบาล ถนนดินสอ และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็น ปลย. ๑ กระบอก 
ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๙ กระบอก และชนิดทราโว ๑๓ กระบอก ปืนลูก ซอง ๑๑ กระบอก และปืนพกสั้นขนาด .
๔๕ จ านวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทางราชการได้รับ
ปืนคืนมาเพียง ๓ กระบอก คือ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๑ กระบอก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ จากการ
ตรวจค้นโรงแรม เอสซีปาร์คในวันที่ไปจับนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และ ปลย. ชนิดทราโว ๑ กระบอกยึดได้พร้อม 
กับการจับกุม นายเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พร้อมกระสุน จ านวนมาก ยึดคืนได้
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  จากการตรวจค้นโรงแรมสวัสดีหลังสวนอินท์ ใกล้สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่
พักของแกนน านปช. บางคน 

๒.๕.๖.๓ เหตุการณ์รุมท าร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกสามเหลี่ยม  ดินแดงในวันที่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้ยึดอาวุธ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จานวน ๒ กระบอก ต่อมา อาวุธดังกล่าว ๑ กระบอก ถูกตรวจยึด
ได้โดยเจ้าหน้าที่จากบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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๒.๕.๖.๔ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางของพ้ืนที่ชุมนุม  และภายหลัง
เหตุการณ์ตรวจพบอาวุธประดิษฐ์ อาวุธพาณิชย์ อาวุธสงครามจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมนุม ทั้งมีการปรากฏตัวและการ
ปฏิบัติการของคนชุดด าทั้งในพ้ืนที่ชุมนุมและพ้ืนที่ใกล้เคียงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว” 

และตรงกับบันทึกแจ้งความที่สถานีต ารวจชนะสงคราม ที่อาวุธปืนสงครามบางส่วนหายไปและใช้ในการปะทะ
ต่อสู้จนเกิดความสูญเสียระหว่างชายชุดด า ทหารต ารวจและประชาชนจ านวนมาก 

แม้ในคดีปล้นอาวุธปืน และทุบท าลายรถกับยุทโธปกรณ์ ต่อมาจะมีผู้น าไปที่ทิ้งไว้ที่ อ.ท่ามะกา จว.กมญจนบุรี 
เป็น อาวุธปืนทราโว่  จ านวน ๑๐ กระบอกและอาวุธปืนลูกซอง ๒๓ กระบอกส่วนที่เหลืออีกจ านวนหนึ่งยังสูญหายไปใน
มือของกองก าลังชายชุดด าจนบัดนี้ 

โปรดอ่านและใช้วิจารณญาณกันครับว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีความจริงที่มีกองก าลังชายชุดด าก่อเหตุร้ายใน
ระหว่างการชุมนุมของนปช ทั้งการใช้อาวุธสงครามร้ายแรง M16 RPG M79 ปืนสงครามอาร์ก้า ระเบิดขว้างM67 และ
ระเบิดวางลอบสังหารเคโม และระเบิด C4 รวมถึงมีการใช้ยุทธวิธีในการก่อสงครามกลางเมืองและปฏิบัติการเพ่ือสลาย
การชุมนุมเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
ด้วยจิตคารวะ 
สมชาย แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
วุฒิสภา 
อดีตประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431694?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431694?adz
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วันอาทิตย์ ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 

 
ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา...nn สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหว

ของนิติบัญญัติ ก็คือ การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 25-26 พฤษภาคม และการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(สส.) 
27-31 พฤษภาคม หลังจากที่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง   
พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว... 

nn โดยวาระการประชุมของสภาสูง อาทิ เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ บรรจง
ศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน 15 ราย ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 105...nn วาระให้ความ
เห็นชอบ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  2 รายคือ ณัฐ
จักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ สุชาติ ตระกูลเกษมสุข ตามมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561... 

nn ส่วนการประชุมของสภาล่าง คือ การอภิปรายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโค
วิด-19 คือ 1) พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563...nn 2) พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2563...nn 3) พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ.  
2563 และ 4) พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563... 

nn โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น สมคิด จาตุศรี
พิทักษ-์อุตตมสาวนายน จะมาชี้แจงรายละเอียดการเสนอ พ.ร.ก. ข้างต้น ต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง... 

nn เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนฯ ประชุมร่วมกับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านฯ 
และหัวหน้าพรรคการเมืองทั้ง 26 พรรค ถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาอีกทั้ง ได้รับทราบกระบวนการ
ที่จะใช้ในห้องประชุมว่าเป็นอย่างไร ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดที่นั่งในลักษณะพิเศษ ให้ห่างกัน
กว่าเดิมและพยายามให้ภายในห้องประชุมมีคนไม่มากเกินไป โดยได้ขอความร่วมมือสมาชิกให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 คน... 
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nn ประธานฯ ชวน ระบุว่า รัฐสภาได้เตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่ตามที่แพทย์ได้ให้ค าแนะน ามา ขณะที่ในห้อง
ประชุมให้สมาชิกสามารถใส่เฟซชิลด์ได้ โดยระหว่างการอภิปรายสมาชิกสามารถถอดออกได้เพ่ือให้การอภิปรายชัดเจน... 

nn ทั้งนี้ ขอย้ าว่า มาตรการที่ดีที่สุดคือการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในอาคารรัฐสภา ดังนั้น ขออย่าร าคาญใน
ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคน... 

nn ส่วน วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล แถลงผลการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้าน ว่า ที่ประชุมมีมติให้รวม 
พ.ร.ก.3 ฉบับ พิจารณาไปพร้อมกันโดยเริ่มพิจารณาวันที่ 27 พ.ค. เวลา 09.30 น. เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ 1 ชั่วโมง 
จากนั้นเวลา 10.30 น.จะเสนอหลักการและเหตุผลของ พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ โดยระยะเวลาที่ก าหนดให้สมาชิกอภิปรายจะ
สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.และลงมติก่อนเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกันจากนั้นเป็นการพิจารณา พ.ร.ก.ฉบับที่ 4 โดยให้
เสร็จก่อนเวลา 20.00 น. ในวันดังกล่าว... 

nn และยังระบุด้วยว่า สัดส่วนเวลาการอภิปรายทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านจะได้ฝ่ายละ 20-24 ชั่วโมง โดย
สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะอยู่ในเวลาของรัฐบาล... 

nn ส่วนเรื่องการประท้วงจะมีเกิดขึ้นหักเวลาของฝ่ายนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา และในแต่ละวันจะตรวจสอบ
เวลาทั้งหมด เพราะเกรงเกิดปัญหาระหว่างการอภิปราย... 

nn “มือปราบ” เห็นว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นการประชุมในยุค New 
Normal ซึ่งอาจจะแปลกตาส าหรับคอการเมืองไปบ้าง ซึ่งผู้ทรงเกียรติก็ควรจะ New Normal ในการอภิปรายด้วย... 

nn เพราะที่ผ่านมาก็ยังมี สส.บางราย ที่ยังเล่นการเมืองแบบเดิมๆ ในแบบที่ชาวบ้าน เอือมระอา รวมทั้ง สส.
ประเภทโชว์ตัวออกจอทีวีแต่ไม่ขยันลงพื้นที่ ก็ยังมีอยู่มาก... 

nnดังนั้น ในการอภิปราย พ.ร.ก. ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 นั้น ถือเป็นเรื่องส าคัญ ที่ สส. 
จะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสนใจ รวมทั้ง เป็นการพิสูจน์ว่า สส.ในสภาได้ท า
หน้าที่รวบรวมและสะท้อนปัญหาแทนประชาชนอย่างสมภาคภูมิหรือไม่ ในช่วง 5 วัน ที่จะมีการอภิปรายด้วย... 

nn ส่งท้ายการไฟฟ้าอยู่เคียงข้างประชาชน คนดังจากค่ายพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย กิตติชัย ใส
สะอาด ปัจจุบันเป็นประธานสหภาพแรงงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ล่าสุดเปิดแถลงข่าวท านอง ว่ามาตรการ
ลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลที่กระทรวงพลังงานออกมาประกาศ เพียงแค่ 3 เดือน ตอนนี้ค านวณเป็นเงินก็ 20,000 ล้านบาท 
ใครจะรับผิดชอบ รัฐบาลจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนหรือจะให้กระทรวง
พลังงานร่วมช่วยเยียวยาประชาชนกันบ้างมั้ย... 

nn กิตติชัยเล่าว่า หากต้องให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบแต่ผู้เดียวคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม กฟภ.
คงเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่นอน อาจจะไม่ถึงล้มละลายหรอกครับ... 

nn แต่จุดเริ่มต้นของการล้มละลายของรัฐวิสาหกิจก็เริ่มต้นกันแบบนี้ล่ะครับ เจ้าตัวไม่นิ่งนอนใจรีบยื่นหนังสือ
ถึงเจ้ากระทรวงตัวจริง มท.1-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้... 

nn หากไม่ดูแล ก็ควรย้าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงไปสังกัดกระทรวงพลังงาน เสียเลย 
รัฐมนตรีที่นั่นจะได้ประกาศให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไปตลอดทั้งปีไปเลย...nn สวัสดีครับ 
มือปราบ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44092  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44092


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

24 พ.ค. 2563 05:02 น. 

ไม่มีทางลดั 

 
ยืดอายุยืดอ านาจต่อไปอีก 1 เดือน กล้อมแกล้มใช้ “โควิด-19” เป็นทางผ่าน หวังว่าจะเดินไปสู่เฟส 3 อย่างหวัง 
ในสภาฯก็คงเดือด แต่นอกสภาฯจะจางไป กระหึ่มมาแทนก็คือพรรคเครือข่ายก าลังเกิด 

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างที่มีการคาดการณ์กันล่วงหน้าแล้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จะต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่อไปอีก 1 เดือนไปสิ้นสุดกันในวันที่ 30 มิ.ย.63 

น้ าหนักเหตุผลคงท้ิงดิ่งไปที่ “โควิด-19” ว่าด้วยการขยายไปถึงเฟส 3 ที่จะเปิดล็อกในช่วงต่อไป เพ่ือเปิดประตู
เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ 

ค าตอบยังคงพอมีมนต์ขลังที่จะท าให้สังคมยอมรับ 
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นอ้างว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและชี้เป้าตรงๆว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้น 

คือการคงเอาไว้ซึ่ง “อ านาจ” ในมือ “ลุงตู”่ เต็มๆต่อไป 
แต่ด้วยแนวต้านรัฐบาลในห้วงไวรัสระบาดล้วนไม่เข้าเป้าสะเปะสะปะไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่ชาวบ้านก าลังเดือดร้อน 

กระดานหกกลับเป็นผลเสียขัดใจสังคมซ้ าเข้าไปอีก 
ที่คู่ขนานกันมาก็บรรดาตัวละครการเมืองอย่าง “คณะก้าวไกล” บรรเลงเพลงการเมืองดุเด็ดเผ็ดไปถึงยอด 

ควักทวนออกมาแต่ละเล่มกลับทิ่มแทงใส่ตัวเองเนื่องจากความผิดพลาด 
กระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็เป็นได้แค่แนวร่วมไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญเดียวกันจึงเกิดอาการทั้งฉุดทั้งดึงมาตลอด 

พูดง่ายๆกุมสภาพไม่ได้ 
แม้จะมุ่งไปที่พลังคนหนุ่มสาวจากมหา’ลัยพ่วงต่อไปถึงรอบรั้วโรงเรียนที่คิดว่าเป็นมวลชนให้การสนับสนุน 

หวังจะให้เป็นพลังแถวหน้าเดินถนนต่อต้านรัฐบาล 
เผอิญ “โควิด-19” เข้ามาแทรกกลางรัฐบาลก็รอดตัวจากแรงกระทบทางการเมืองแม้จะต้องเจอศึกหนักอีกด้านหนึ่ง 

เดิมพันตรงนี้แหละ...พลิกชีวิตการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
ใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยก็เก็บคะแนนไปเพียบ 
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ประเด็นที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่ใกล้ชิดคนแดนไกลระดับไม่ธรรมดา ที่เคยด ารง
อยู่จากไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาถึงเพ่ือไทย 
แตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อยอย่างไทยรักษาชาติ...ก็ด้วย 
ใครเป็นใครกันบ้างล้วนคุ้นชื่อคุ้นหน้ากันทั้งนั้น 

ตั้งพรรคการเมืองใหม่แยกตัวออกมาจากเพ่ือไทย แม้เริ่มต้นจะแยกเป็น 3 ขั้ว 3 พรรค นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น 
เขย่าไปต่อรองกันไปเดี๋ยวก็ลงตัวเอง จะยากก็ตรงท่ีแต่ละคนไม่ธรรมดาการช่วงชิงการน าจึงไม่ง่ายเหมือนกัน 

ต้องอาศัยมือกดปุ่มช่วยขับเคลื่อน ที่รู้ๆกันอยู่ว่าคือใคร? 
มุมคิดนี้พอจะประเมินการเมืองเริ่มด้วยค าถามว่า ท าไมต้องตั้งพรรคการเมืองกันใหม่ลอยแพเพ่ือไทยที่ขึ้นสนิม

แล้ว ปล่อยให้ “หญิงหน่อย” ต้องว้าเหว่เดียวดายไปเถอะ 
คงตอบได้ว่าการเดินแนวทางอย่างคณะก้าวหน้า คงไปได้ไม่สุด ยิ่งหวังจะใช้พลังจากคนหนุ่มสาวมาเป็นหัวหอก

ดูท่าจะไปล าบาก 
ยังไงเสียก็ยังต้องเล่นอยู่ในระบบเลือกตั้งกันต่อไป การตั้งพรรคใหม่จึงเป็นหนทางที่จะเอาชนะได้ จึงต้อง

เตรียมพร้อมเสียแต่เนิ่นๆ 
ยิ่งพลังประชารัฐก าลังระส่ าชิงอ านาจกัน ภายในเจาะเข้าไปแล้วลึกเกินบรรยายไม่ใช่แค่ตัวเล็กตัวน้อยกระจองอแง
วันใด “พี-่น้อง” หันหลังให้กันได้สนุกกันแหละ!!! 

“ลิขิต จงสกุล” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851468  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1851468
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ระเบิดเวลา เลือดเข้าตา ปชป. 

 
เป็นโจทย์ใหญ่ท่ี "ประชาธิปัตย์" ก าลังไปสู่ "ด่านหิน" ในวันที่คลื่นลมก าลังท้าทาย พรรคการเมืองอายุ 74 ปี 

กลับมาเปิดประชุมสมัยสามัญสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง วันพุธที่ 27 พ.ค.ต่อการประชุมฝ่ายนิติบัญญัตินัดแรก
ในรอบเกือบ 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัส "โควิด" แต่มาตรการ "ล็อคดาวน์" ที่ผ่านมาไม่ท าให้
คลื่นลมทางการเมืองสงบลง ตั้งแต่ค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จนเกิดปรากฎการณ์ "ผึ้งแตกรัง" ที่ ส.ส.อดีตพรรค
อนาคตใหม่ 9 ชีวิต "จบดีล" ย้ายไปสังกัดดันพรรคภูมิใจไทย ดันให้ตัวเลข 61 ส.ส.ในสภากระโดดมาเป็นอันดับ 2 แซง
หน้าประชาธิปัตย์ได้ส าเร็จ 

กลายเป็นแรงกดดันไปถึงประชาธิปัตย์ เตรียมเผชิญแรงเสียดทานทางการเมืองที่รออยู่เบื้องหน้า ตั้งแต่เปิด
สภาฯครั้งนี้ โดยเฉพาะต้องหล่นมาเป็นพรรคร่วมอันดับ 3 จากส.ส. 52 เสียง บีบไปถึงโค้วต้า 7 เก้าอ้ีรัฐมนตรีในมือจะ
รักษาเสถียรภาพโควต้า 7 เก้าอ้ีอย่างไร เมื่อพรรคภูมิใจไทยเคยส่งสัญญาณเพ่ิมโควต้า 1 รัฐมนตรี จากการสะสมก าลัง
คณิตศาสตร์ทางการเมือง ท าให้ตลอด 3 เดือน"คนใน" ประชาธิปัตย์อยู่ในภาวะ "เฝ้าระวัง" ปัจจัยทางการเมืองที่
เปลี่ยนไปเมื่อใกล้ครบขวบปีตั้งรัฐบาล 

ไม่ใช่แค่แรงกดดัน "ครม.ประชาธิปัตย"์ เพียงอย่างเดียวแต่จากผลพวงวิกฤติโควิด จากปัญหาหน้ากากอนามัย
คลาดแคลน ก าลังเป็น "ชนักติดหลัง" ไปถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในหมวก"รมว.
พาณิชย์" เมื่อ "อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์" ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาฟ้องความผิดพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบม.157 จากกรณีที่ "จุรินทร์" เคยยืนยันตัวเลขก าลังการผลิตหน้ากาก
อนามัยเพียงพอต่อประชาชน แต่สวนทางกับสิ่งที่ "อัจฉริยะ" ชี้ให้เห็นจากสถานการณ์ขณะนั้นว่าหน้ากากอนามัยกลับ
ขาดแคลน กลายเป็นคดีต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง "รมว.พาณิชย์" และ "อัจฉริยะ" ในคดีความ "ข้อกล่าวหา" ที่ยังรอ
พิสูจน์ 

ขณะ "สึนามิ" ลูกต่อมาที่ "จุรินทร์" ก าลังถูกไล่บี้ตรวจสอบจากอ านาจที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุม กมธ.ครั้งแรกในวันที่ 27 พ.ค. โดย
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หนึ่งในวาระส าคัญ จะตรวจสอบบุคคล-กลุ่มบุคคล ที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ "กักตุน-ลักลอบ" น าหน้ากากอนามัยส่ง
ขายต่างประเทศ ฝ่าฝืนค าสั่งกรมการค้าภายในที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับ
ที่ 1 พ.ศ.2563 ก าหนดให้ "เจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม เป็น "วาระร้อน" ไปถึง "จุรินทร์" ถูก
เรียกตัว เข้าไปให้ข้อมูลต่อ  กมธ.ในคณะขึ้นชื่อว่าดุ เดือนร้อนแรง  ที่มีพล.ต.อ.เสรี พิศุทธ์  เตมียาเวส  เป็น
ประธาน กมธ.ปปช. 

ข้ามมาที่ประเด็น ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เคยยื่นค าร้องผ่านประธานสภาฯ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้
ตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 41 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลว่า ขาด
คุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ภายหลังวันที่ 26 มิ.ย.
2562 ศาลรัฐธรรมนูญ "รับค าร้อง" ส านวนไว้วินิจฉัยเหลือ 32 คน โดยในกลุ่ม 32 รายชื่อมีส.ส.ประชาธิปัตย์
ถึง 8 คน ประกอบด้วย 

1.น.ส.จิตรภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุล
จรรยาวิวัฒน์ ส.ส.เขต 1 พังงา 4.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.
เขต 3 สุราษฎร์ธานี 6.นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.เขต 4 สุราษฎร์ธานี 7.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.เขต 1 กระบี่ และ 
8.นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.เขต 1 ระยองในฐานะ รมช.สาธารณสุข 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอค าวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 32 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลใน 5 พรรคการเมืองว่า ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เป็นสถานการณ์โดมิโน่คดี "ถือหุ้นสื่อ" ที่ 8ส.ส.
ประชาธิปัตย์ก าลังถูกตรวจสอบว่าปลายทางของคดีจะมีผลเช่นเดียวกับ  "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่หรือไม ่

ขณะที่ประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์ แลกกับการร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ 
ขณะนี้อยู่ในชั้นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก าลังเดินหน้าพิจารณา เป็นการน าร่อง "ธงน า" ที่ประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันอีกครั้ง
ตั้งแต่การเปิดสมัยประชุม ท่ามกลางแรงคัดค้านภายในจากแกนน าพรรคร่วม ทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปจนถึงการ
ปรับ ครม.  

แหล่งข่าวระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ว่า ทิศทางประชาธิปัต์กับ
พรรคร่วมรัฐบาลคงไม่มีปัญหา แต่ที่เห็นพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคพยายามให้มีการปรับ ครม.นั้น เชื่อว่าคงมีกระเพ่ือม
เฉพาะพรรคการเมืองอ่ืนเท่านั้น ส่วนที่ตัวเลขส.ส.ภูมิใจไทย ถือเป็นตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการเจรจาการตั้งรัฐบาล 
ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ครม.โดยมารยาทแล้ว ต้องเป็นเรื่องเฉพาะพรรคแกนน ารัฐบาลไปหาสัดส่วนจาก 
ส.ส.ที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่ แต่หากมากระทบกับพรรคการเมืองอ่ืนจะเป็นเรื่องยุ่งแน่นอน 
ทั้งหมดเป็นโจทย์ใหญ่ที่ "จุรินทร์-ประชาธิปัตย์" ก าลังเดินไปสู่ "ด่านหิน" ในวันที่คลื่นลมก าลังท้าทาย พรรค
การเมืองอายุ 74 ปี จากอุณหภูมิทางการเมืองเบื้องหน้าที่รอวันปะทุ. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11348?line=  
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