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ข่าวประจ าวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 3 กลุ่มกิจการเตรียมเฮ! ศบค.คลายล็อกเฟส 2 รอเคาะ 15 พ.ค. 5 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวไกลต้องลุ้น! สภาฯบรรจุตั้ง กมธ. สอบงบโควิดเป็นญัตติด่วนหรือไม่ 6 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ" ย้้า "พปชร"หยดุขัดแย้งได้ เพราะบารมี "ลุงป้อม" 7 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ โทรโข่ง พท.เย้ย 'บิ๊กตู่ สั่ง กอ.รมน. ท้าโพลแค่ซื้อเวลา พรก.ฉุกเฉิน 8 

5 มติชนออนไลน์ “อนุสรณ”์ ชี้ แนวคิดให้กอ.รมน.ทา้โพล เลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แค่ซื้อเวลา 9 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ "เลขา สมช." เผย เล็ง ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน 10 

7 คมชัดลึกออนไลน์ "เลขา สมช." เผย เล็ง ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน 11 
8 มติชนออนไลน์ ศึกพรรคร่วมฯ จุดไฟอีกครั้ง “แรมโบ้” ข่ม “เทพไท” หยุดแสดง 13 

9 แนวหน้าออนไลน์ 'จตุพร' เย้ยรัฐบาลรอวันพัง ชี้พรรคร่วมล้วนซ้อนมีดไว้ข้างหลัง  15 

10 ข่าวสดออนไลน์ 'แรมโบ้' จวก 'เทพไท' หยุดแสดงความเหน็ ปมนายกฯ 16 
11 ไทยรัฐออนไลน์ แรมโบ ้เบรก เทพไท หยุดแสดงความเห็น ปม กอ.รมน.ท้าโพล 18 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ อวสานซ้ายตกขอบ! 'ดร.ศุภณัฐ' เย้ย 'ปิยบุตร' 19 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' จี้เปิดแผนฟ้ืนฟู 'บินไทย' หวั่นใช้ภาษีสูญเปล่า 20 
14 MGR ออนไลน์ “ก้าวไกล” เห็นพ้อง “ธนาธร” ค้านคลังค้้าเงินกู้ 54,000 ล้าน อุ้มบินไทย 22 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พลังธรรมใหม ่'เชียร'์ กอ.รมน.' ท้าโพล พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 24 
16 คมชัดลึกออนไลน์ "พลังธรรมใหม่" หนุน นายกฯท้าโพลฟังเสยีง ปชช. 25 

17 ไทยรัฐออนไลน์ เลขาฯ สมช. ยัน นายกฯ ไม่ได้สัง่ให้ท้าโพล "ยกเลิก หรือคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" 26 

18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลขาฯ สมช.แจง "บิ๊กตู"่ ไม่ได้สั่ง "กอ.รมน." ท้าโพล 27 
19 มติชนออนไลน์ สุทินชี้ ถึงเวลาเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉนิแล้ว กม.ปกติเอาอยู่ หรือที่ไม่เลิกเพราะ

กลัวแฟลชม็อบ? 
28 

20 สยามรัฐออนไลน์ "รังสิมันต์ โรม" ซัดโพล กอ.รมน. ท้าเพ่ือสร้างข้ออ้างยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 29 

21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ฝ่ายมั่นคงมั่นใจหาตัวคนป่วนยงิเลเซอร์ข้อความตามสถานที่ได้แน่ 31 

22 แนวหน้าออนไลน์ 241 ส.ว.ใจป้้า! รว่มควักเงินเดือนสู้โควิด ยอดบริจาครวม 12 ลา้น 32 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 สยามรัฐออนไลน์ กห. เผย “ฝ่ายความมั่นคง” เร่งล่ากลุ่มป่วนยิงเลเซอร์สถานทีร่าชการ 33 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แจกเดอะซีรีส์! ส่อง '9 พรรค' ฝ่ายรัฐบาล-ค้าน จัดให้ 'เงิน สิ่งของ' สู้โควิด 34 

25 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ความมั่นคง" เร่งติดตามมือ "ยิงเลเซอร"์ ปว่นเมือง 37 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" โพสต์เฟซบุ๊กแย้ม คนฉายแสงส่องความจริงคือ ปชช. 38 

27 เนชั่นออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" เฉลย ใครฉายแสง #ตามหาความจริง สถานที่สัญลักษณ์ชุมนุม  39 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.เสร'ีถามการที่เรามีส.ส.โง่ ไร้คุณภาพ ประชาชนในเขตที่เลือกเขา

เข้ามาควรรับผิดชอบยังไงดี 
40 

29 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ปลุกฝ่าโควิดชุมนุมต้านรัฐบาล โพสต์ข่าว 'สโลเวเนีย-เลบานอน' 
ประท้วงกันแล้ว 

41 

30 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวหน้า’ นัดปลุกติ่ง ‘ตามหาความจริง’ เย้ยฝ่ายมั่นคงไม่ต้องเหนื่อยล่าคนยิง 42 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ ค้าถาม อนาคต ‘การบินไทย’ ค้าถาม อนาคต ‘รัฐบาลไทย’ 43 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ช่อถามธนาธร ใครเผาใครยิง ม็อบพฤษภา 53 45 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ท้าไม พ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องอยู่ต่อ 47 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าไรคือ ปชช. 49 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 50 

6 ข่าวสดออนไลน์ อาการ การเมือง ปัญหา “พลังประชารัฐ” เวลา คือ ค้าตอบ 52 

7 แนวหน้าออนไลน์ สู่นิเวศรัฐ 54 
8 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : คิดก่อนจะตกข้างทาง 56 

9 เนชั่นออนไลน์ ศึกใน 'พปชร.' เข้าทาง 'บิ๊กตู'่ กระชับอ้านาจ-คุมถนัดมือ 58 
10 ข่าวสดออนไลน์ ส่องปรากฏการณ์ ล่าความจริง เมษา-พฤษภา 53 เหตุสังหารหมู่

ประชาชน! การเมือง 
60 
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วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                     
20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ครั้งที ่1/2563 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส้านักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง 
 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
12 พ.ค. 2563 
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11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:24 น.        
3 กลุ่มกิจการเตรียมเฮ! ศบค.คลายล็อกเฟส 2 รอเคาะ 15 พ.ค. 
 
 
 

 
 
 

11 พ.ค. 63 - ที่ท้าเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงกรณีกิจการ/กิจกรรมที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ว่า 
ได้มีการพูดคุยกันในระดับผู้บริหาร ทั้งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง 
ผบ.ทสส.) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องรอวันที่ 15 พ.ค.ที่จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่  

แต่วันนี้ขอประกาศอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนเพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมตัว แบ่งเป็น 3 ประเภทกิจการ/
กิจกรรม โดยกิจการ/กิจกรรมประเภทที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ก.การจ้าหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศครีม ภายในอาคาร
ส้านักงาน ข.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ยกเว้นโรงภาพยนตร์ ฟิตเนส ลานโบว์ลิ่ง สวนสนุก สวนน้้า 
ศูนย์ประชุม ศูนย์พระเครื่อง สนามพระ และพระบูชา ค.ร้านค้าปลีก ค้าส่งอ่ืนๆ ง.ร้านเสริมสวย (ย้อมผม ดัดผม หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และร้านท้าเล็บ) 

กิจการ/กิจกรรมประเภทที่ 2  เกี่ยวกับกิจกรรมออกก้าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ก.คลินิก เวชกรรม
เสริมความงาม สถานเสริมความงามและควบคุมน้้าหนัก ข.สนามกีฬา เฉพาะกีฬากลางแจ้งตามกติกาสากล เล่นเป็นทีม
ไม่มีผู้ชม ค.สวนดอกไม้ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ ห้องสมุดสาธารณะ (เข้าเป็นรายคน) ง.สถาน
ประกอบการนวดแผนไทย (เฉพาะนวดเท้า) และกิจการ/กิจกรรมประเภทที่ 3 เกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆ คือการประชุม ณ 
สถานที่ภายในหรือภายนอกองค์กร ลักษณะการบรรยายร่วมกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (จ้ากัดจ้านวนคนตามพ้ืนที่) ทีมถ่าย
ท้ารายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายแบบ ท้าคลิป (ไม่เกิน 5 คน)  
"ขอย้้าว่า นี่เป็นร่าง ยังไม่นิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเราจะดึงกิจการ/กิจกรรมความเสี่ยงต่้าเข้ามาก่อน ขอให้
ผู้ประกอบการไปเตรียมตัวเพ่ือให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะไม่มีติดเชื้อ" โฆษก ศบค. ระบุ. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65622 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65622
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11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:09 น.       

ก้าวไกลต้องลุ้น! สภาฯบรรจุตั้ง กมธ. สอบงบโควิดเป็นญัตติด่วนหรอืไม่ 
 

 
11 พ.ค. 63 - นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านกระทู้

และญัตติ กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่า ใน
สัปดาห์หน้าจะเข้าสภาฯ เพ่ือดูข้อมูลและรายละเอียดอีกครั้ง ว่าจะจัดล้าดับให้เป็นญัตติธรรมดา หรือญัตติด่วน  

ทั้งนี้การพิจารณาว่าญัตติที่ ส.ส.เสนอจะเข้าเงื่อนไขเป็นญัตติด่วนที่ต้องพิจารณาเป็นล้าดับต้นๆ หรือไม่นั้น มี
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ คือ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเห็นได้ชัด หากไม่เร่งรัดพิจารณา
อาจเกิดความเสียหายในวงกว้างได้ หรือเป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อย่างไรก็ตามการ
พิจารณารายละเอียดนั้น ต้องให้ฝ่ายกฎหมายและกองการประชุมพิจารณาเงื่อนไขอีกครั้ง  

นายศุภชัย ยังกล่าวถึงระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่ค้างการพิจารณาจากสมัยประชุมสามัญปีที่ผ่านมาว่า 
ส้าหรับกระทู้ที่ค้างอยู่ผู้ชี้แจงต้องตอบผ่านราชกิจจานุเบกษา หรือผู้ยื่นกระทู้ต้องถอนออกไปและยื่นเสนอใหม่ เพ่ือไม่ให้
กระทู้นั้นตกไปตามสมัยประชุม ขณะที่ญัตติสามารถพิจารณาได้ต่อเนื่องตามที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ปีที่ 1 สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่สอง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65626 

 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65626
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"สิระ" ย้ า "พปชร"หยุดขัดแย้งได้ เพราะบารมี "ลุงป้อม" 

 
"สิระ" ย้ า "พปชร"หยุดขัดแย้งได้ เพราะบารมี "ลุงป้อม"เชื่อ เป็นคนยึดเหนี่ยว ส.ส.ทุกคนพร้อมท าตาม ซัด 
"จตุพร" อย่าบีบ รบ.เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะไม่ได้เป็น ส.ส. ไม่เข้าใจความเดือดร้อน ปชช.  
         วันที่ 11 พ.ค. 2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งใน
พรรคพลังประชารัฐ ว่า ส้าหรับตนนั ้น ตนเชื ่อมั ่นในประสบการณ์ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ  ว่าจะน้าพาพรรคไปในทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
และตนก็เชื ่อว่าสมาชิกในพรรคทุกคนต่างก็เคารพในบารมีของพลเอกประวิตร เพราะ ส.ส.ทุกคนรู ้ดีว่าตลอด
ระยะเวลากว่า 1 ปีที่ท้างานมา พลเอกประวิตร เป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ติดตาม ดูแล การท้างานของ ส.ส.อย่างใกล้ชิด 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทุกคนสามารถปรึกษาพลเอกประวิตรได้ตลอด วันนี้พรรคมี พลเอกประวิตร ที่ถือว่าเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยว ฉะนั้นหากท่านตัดสินใจอย่างไรทุกคนก็ย่อมให้ความเคารพการตัดสินใจของท่านและพร้อมท้าตามทุก
อย่าง  
         นอกจากนี้ นายสิระ ยังแสดงความเห็นถึงกรณีที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. และฝ่ายค้าน
เรียกร้องให้ยกเลิกบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ว่า นายจตุพร ไม่ได้เป็น ส.ส แต่ตนเป็น ส.ส. ลงพื้นที่รับฟังความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนตลอด ที่ผ่านมาประชาชนก็ให้ความร่วมมือและยังไม่พบบุคคลใดเรียกร้องให้ยกเลิก 
และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือว่าเป็น ผลดีต่อการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และยังเป็นการท้าให้
รัฐบาลท้างานได้สะดวกขึ้น ส่วนที่บอกว่า รัฐบาลกลัวม็อบ อยากให้นายจตุพร กลับไปบอกคนที่จะก่อม็อบ ว่าที่
ผ่านมานายจตุพร เคยโดนอะไรมาบ้าง และต้องเลื่อนการอ่านค้าพิพากษาศาลฎีกาไปกี่รอบแล้ว ถ่วงเวลาไปท้าไม
ถ้าแน่จริงอย่าเลื่อนนัดศาลอีก ติดคุกก็คือติด ผิดก็คือผิด จะมายุให้รุ่นน้องก่อม็อบถือเป็นนักการเมืองที่ไม่ดี   

อย่างไรก็ตาม นายสิระ ยังกล่าวถึงกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง กอ.รมน. ท้า
โพลส้ารวจส้ารวจความเห็นการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าสมควรหรือไม่ ว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะถือเป็นการรับฟัง
ความเห็นตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็หาว่าเป็นเผด็จการ พอจะรับฟัง
ความเห็นของระชาชนตามระบอบประชาธิปไตยก็มาเรียกร้องขอเหตุผล  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430442?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430442?adz
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โทรโข่ง พท.เย้ย 'บิ๊กตู่ สั่ง กอ.รมน. ท าโพลแค่ซื้อเวลา พรก.ฉุกเฉิน 
 

 
 
11 พ.ค. 63 - นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท้าโพลสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนควรยกเลิกพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)หรือไม่ ว่า ไม่
แน่ใจว่าใครเขียนบทให้ พล.อ.ประยุทธ์พูด ล้าพังได้ยินว่าจะให้ กอ.รมน.ท้าโพล ก็มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ 
ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะให้ กอ.รมน. มาท้าโพลหรือท้าไอโอกับประชาชนกันแน่  

ที่ผ่านมา กอ.รมน. ถูกตั้งค้าถามมาตลอดว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ การคง พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ไว้เป็นการกระชับอ้านาจ ตัดตอนรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ป้องกันไม่ให้ประชาชนเคลื่อนไหวแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ยิ่งคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้นานเท่าไหร่ พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งได้ประโยชน์ การให้ กอ.รมน. ท้าโพล จึง
เป็นเพียงการซื้อเวลา กลบปัญหาการเยียวยาล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ กลบปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องหลบข้างหลังจ้านวน
ผู้ติดเชื้อที่ลดลงจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพ้ืนฐานระบบสาธารณสุขที่ดีของประเทศ 
พล.อ.ประยุทธ์ จะเอากรณีโควิด มาปกปิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจโดยการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้ตลอดไปไม่ได้ 

“ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ จ้านวนมากว่า ต้องการให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ถ้า 
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการท้าโพลให้เป็นที่ยอมรับ ควรท้าโดยสถาบันทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ " 
นายอนุสรณ์ ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65627 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65627
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วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 - 14:36 น.  

“อนุสรณ์” ชี้ แนวคิดให้กอ.รมน.ท าโพล เลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แค่ซื้อเวลา 

 
 
“อนุสรณ์” ชี้ แนวคิดให้กอ.รมน.ท าโพล ปมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แค่ซื้อเวลา เหน็บ ยิ่งคงพ.ร.ก.ไว้นาน

เท่าไหร่ “ประยุทธ์” ยิ่งได้ประโยชน์  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะให้กอ.รมน.ท้าโพลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
หรือไม่ ว่า ไม่แน่ใจว่าใครเขียนบทให้พล.อ. ประยุทธ์ พูด ล้าพังได้ยินว่าจะให้กอ.รมน.ท้าโพล ก็มีปัญหาเรื่องความ
น่าเชื่อถือ ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะให้กอ.รมน.มาท้าโพลหรือท้าไอโอกับประชาชนกันแน่ ที่ผ่านมากอ.รมน.ถูกตั้งค้าถาม
มาตลอดว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้เป็นการกระชับอ้านาจ ตัดตอน
รัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ป้องกันไม่ให้ประชาชนเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยิ่งคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้
นานเท่าไหร่พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งได้ประโยชน์ การให้กอ.รมน.ท้าโพล จึงเป็นเพียงการซื้อเวลา กลบปัญหาการเยียวยา
ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ กลบปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องหลบข้างหลังจ้านวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงจากความร่วมมือของ
ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพ้ืนฐานระบบสาธารณสุขที่ดีของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จะเอากรณีโควิด มา
ปกปิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจโดยการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ตลอดไปไม่ได้ 

“ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆจ้านวนมากว่าต้องการให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ถ้าพล.อ.
ประยุทธ์ ต้องการท้าโพลให้เป็นที่ยอมรับ ควรท้าโดยสถาบันทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ”            
นายอนุสรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2180440 

 

 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2180440
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/อนุสรณ์-เอี่ยมสะอาด.jpg
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ไม่ต้องมีความเห็นสักเรื่องก็ได้!  
'แรมโบ้'ตบปาก'เทพไท'ขวางโพลนายกฯ 
 

 
11 พ.ค. 63 - นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาคัดค้านการที่นายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดจะให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน) ท้าผลส้ารวจเพ่ือสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้พระ
ราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ว่า การที่นายกฯ ให้ กอ.รมน สอบถามประชาชน
ด้วยการท้าโพลนั้น ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง เพราะเรื่องของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน  

ทั้งนี้การด้าเนินการเช่นนี้ถือว่านายกฯ ต้องการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบ เพื่อน้ามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจให้ดีที่สุด นายกฯ ย้้าเสมอว่ารัฐบาลมีหัวใจคือประชาชน ดังนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและความเห็นทุกภาคส่วนน้ามาประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ชัดเจนที่สุด นายเทพไทเป็น ส.ส.ท้าหน้าที่
เป็นผู้แทนของประชาชนย่อมทราบดีในเรื่องนี้ 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า นายเทพไทก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าตนเองเคยพูดบ่อยๆ ครั้งว่า ส.ส.คือตัวแทนของประชาชนต้อง
ฟังเสียงจากประชาชน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันก็มาจากการรวมตัวของพรรคการเมืองที่มาจาก
ตัวแทนประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่ใยดี ไม่ฟังเสียงจากประชาชนไม่ได้ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมต้องรับฟังเสียงจากประชาชนมิใช่หรือ ตนเลยสงสัยกับความคิดของท่าน ถ้ารัฐบาลตัดสินใจ
เบ็ดเสร็จใช้อ้านาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอาจถูกกล่าวหา ว่ารัฐบาลเผด็จการใช้อ้านาจบาตรใหญ่ไม่ฟังเสียงประชาชน
เหยียบหัวประชาชน แต่พอรัฐบาลขอฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ก็บอกว่ารัฐบาลมีอ้านาจ
ตัดสินใจในหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับวิธีการท้าโพลเพ่ือขอความเห็นจากประชาชนท้าไม
รัฐบาลไม่ตัดสินใจเลย 

“สรุปแล้วไม่ว่ารัฐบาลจะออกหัวออกก้อย จะเดินทางซ้ายหรือไปทางขวา ก็คงเดาใจพวกท่านไม่ถูก ผมว่าบาง
เรื่องคุณเทพไทในฐานะศิษย์สถาบันเดียวกันลูกพ่อขุนฯด้วยกันกับผม ไม่ต้องมีความเห็นสักเรื่องก็ได้ รู้สึกว่าท่านจะ
เสนอความเห็นไปเสียทุกเรื่อง จนรัฐบาลจับต้นชนปลายในความเห็นของท่านไม่ทันจริงๆ เอาเป็นอันว่า ท่านเทพไทไม่
เห็นด้วยกับการท้าโพลรับฟังเสียงจากประชาชนนะครับ จะได้บันทึกความเห็นท่านเทพไทไว้หนึ่งเสียงไว้บอกประชาชน
ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการรับฟังเสียงจากประชาชน" นายสุภรณ์ ระบุ. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65636 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65636
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11 พฤษภาคม 2563 - 15:48 น.  

"เลขา สมช." เผย เล็ง ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน 

 
 
เลขา สมช. ระบุว่า มีแนวโน้ม ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน หลังครบก าหนด วันที่ 31 พ.ค. นี้ แต่ต้องพิจารณารอบ
ด้าน เผย ผลโพลล์ส ารวจ ยังไม่ใช่ตัวชี้วัด 
         เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2563 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยถึงกรณี ให้
ส้านักข่าวกรอง รวมถึง กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท้าโพลล์ส้ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เรื ่องผลกระทบเกิดจากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ใน2 ห้วง คือ  คือ ระยะที่1  เพื่อดู
มาตราการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และ ระยะที่ 2 คือ ปลายเดือน พ.ค. สอบถามเรื่องให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน หรือ 
ยังคงไว้ว ่า ความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะสองหน่วยงานดังกล่าว แต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆทั ้งของรัฐ และเอกชน 
ด้าเนินการจัดท้าโพลล์ส้ารวจความเห็นของประชาชน ทั้งนี้ยืนยันว่าความคิดเห็นที่ได้จากการส้าราจ ความต้องการ
ของประชาชนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องน้ามาพิจารณาในที่ประชุม ศูนย์บริหารจัดการหลักการการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด- 19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศบค. 
แต่ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะต้องยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน หรือ ยกเลิกเคอฟิวส์  เพราะต้องค้านึงถึงความปลอดภัย เรื่อง
สุขภาพ ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
          พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน จ้าเป็นต้องพิจารณาหลายๆด้าน ทั้ง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยของประชาชน เช่นเดียวกับ เคอฟิวส์ แม้ว่าบางกิจกรรม เช่น สถานบริ การ
กลางคืน อย่าง ผับบาร์ ยังไม่อนุญาตให้เปิด แต่ยังพบประชาชนออกมามั่วสุมในยามวิกาล เช่น ตั้งวงสังสรรค์ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ อาจจะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปจากเดิม ซึ่งต้องดูกิจกรรมที่จะผ่อนปรนในระยะที่สอง ว่ามีอะไรบ้าง หากยังมีเคอฟิวส์
จะส่งผลกระทบยังไง หรือ ยกเลิกเคอฟิวส์ จะมีผลอะไรตามมา ส่วนหากจะขยายเวลาเคอฟิวส์ เป็นช่วงเวลาไหน
นั้น ยังตอบไม่ได้ ต้องหารือในภาพรวมที่ประชุม ศบค.อีกครั้ง 
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         " สักวันก็ต้องยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อยู่แล้ว ไม่สามารถใช้ไปตลอดได้ เพียงแต่ต้องค านึงถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก ในขณะที่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชน ก็เป็นสิ่งมองข้าม
ไม่ได้ " เลขา สมช. ระบุ 
          เมื่อถามว่า มีแนวโน้มว่า จะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน หลังครบก้าหนดวันที่ 31 พ.ค.  หรือไม่ เพราะ จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ใช่ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆด้านมาประกอบกัน ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก็ต้องมานั่งประเมินกัน และที่ส้าคัญต้องดูความร่วมมือของประชาชนและสถานประกอบการ รวมถึง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่รองรับได้หรือไม่ 
           ส่วนกรณีฝ่ายการเมืองโจมตีรัฐบาล ยังคง พรก.ฉุกเฉิน ทั้งๆตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงแล้ว เพราะไม่
อยากให้มีการชุมนุมนั้น คงไม่เกี่ยว และอย่าน้ามาโยงกัน การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เป็นเรื่องความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของประชาชนล้วนๆ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430451?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430451?adz
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วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 - 15:54 น.  

ศึกพรรคร่วมฯ จุดไฟอีกครั้ง “แรมโบ”้ ข่ม “เทพไท” หยุดแสดงความเห็นบ้างสักเรือ่ง 

 
 
ศึกพรรคร่วมฯ จุดไฟอีกครั้ง “แรมโบ้” จวก “เทพไท” หยุดแสดงความเห็นสักเรื่อง แจงการท าผลส ารวจ

พิจารณายกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เป็นการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบอ้างมีผลกับคนไทยทุกคน 
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาคัดค้านการที่นายกรัฐมนตรีมีแนวความคิด ให้กอ.รมน ท้าผลส้ารวจโพลเพ่ือสอบถาม
ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า การที่นายกฯให้กอ.รมน สอบถาม
ประชาชนด้วยการส้ารวจ โพลนั้น ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง เพราะเรื่องของการยกเลิก
หรือไม่ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ทั้งนี้การด้าเนินการเช่นนี้ถือว่านายกฯ ต้องการรับฟังความ
คิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบ เพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้ดีที่สุด 

“นายกฯย้้าเสมอว่ารัฐบาลมีหัวใจคือประชาชน ดังนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและความเห็นทุก
ภาคส่วนน้ามาประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ชัดเจนที่สุด นายเทพไทเป็นสส.ท้าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนย่อม
ทราบดีในเรื่องนี้ นายเทพไทก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าตนเองเคยพูดบ่อยๆครั้งว่าส.ส.คือตัวแทนของประชาชนต้องฟังเสียงจาก
ประชาชน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันก็มาจากการรวมตัวของพรรคการเมืองที่มาจากตัวแทนประชาชน 
ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่ใยดี ไม่ฟังเสียงจากประชาชนไม่ได้ 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องรับฟังเสียงจากประชาชน
มิใช่หรือ จึงสงสัยกับความคิดของนายเทพไท ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเบ็ดเสร็จใช้อ้านาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอาจถูก
กล่าวหา ว่ารัฐบาลเผด็จการใช้อ้านาจบาตรใหญ่ไม่ฟังเสียงประชาชนเหยียบหัวประชาชน แต่พอรัฐ บาลขอฟังเสียง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/19-2.jpg
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ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ก็บอกว่ารัฐบาลมีอ้านาจตัดสินใจในหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ไม่
เห็นด้วยกับวิธีการท้าโพลเพื่อขอความเห็นจากประชาชนท้าไมรัฐบาลไม่ตัดสินใจเลย 

“สรุปแล้วไม่ว่ารัฐบาลจะออกหัวออกก้อย จะเดินทางซ้ายหรือไปทางขวา ก็คงเดาใจพวกท่านไม่ถูก ผมว่าบาง
เรื่องคุณเทพไทในฐานะศิษย์สถาบันเดียวกันในฐานะลูกพ่อขุนฯด้วยกันกับผม คิดว่าไม่ต้องมีความเห็นสักเรื่องก็ได้ 
เพราะรู้สึกว่าท่านจะเสนอความเห็นไปเสียทุกเรื่อง จนรัฐบาลจับต้นชนปลายในความเห็นของท่านไม่ทันจริงๆ เอา
เป็นอันว่า ท่านเทพไทไม่เห็นด้วยกับการท้าโพลรับฟังเสียงจากประชาชน จะได้บันทึกความเห็นไว้บอกประชาชนว่าท่าน
ไม่เห็นด้วยกับการรับฟังเสียงจากประชาชน”นายสุภรณ์กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2180633 
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วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.07 น. 

'จตุพร'เย้ยรัฐบาลรอวันพัง ชี้พรรคร่วมล้วนซ้อนมีดไว้ข้างหลัง พร้อมทิ่มแทงกัน 
 

 
การเมือง รัฐบาลพัง จตุพร 

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) กล่าวในรายการ PEACE TALK  โดยวิจารณ์สถานการณ์ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลว่า ขณะนี้พรรคร่วม
รัฐบาลอยู่ในสภาพรอเวลาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น หากเข้าสถานการณ์ปกติพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะมีสภาพ
อย่างไร เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถวสองจ่อตัวเคลื่อนไหวขอเป็นรัฐมนตรีกันแล้ว เนื่องจากพรรคนี้ รับรู้กันดีว่า
อนาคตสั้น สภาพพรรคการเมืองอยู่ได้เพียงสมัยเดียว หากพล.อ.ประยุทธ์ไปแล้วพรรค พปชร.ก็คงต้องจบไป ดังนั้น
สถานการณ์ภายในพรรคจึงรอวันปะทุข้ึน 

นายจตุพร กล่าวว่า ส่วนประชาธิปัตย์ ยังมีปัญหาระหว่างฝ่ายเป็น ครม. กับไม่ได้เป็น ครม. ล้วนมีความเห็น
ทางการเมืองไปคนละทาง โดยเฉพาะการเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล เพ่ือเอาใจประชาชนในฐานะ ส.ส.เท่านั้น ส้าหรับภูมิใจ
ไทย แม้มีความเป็นเอกภาพ แต่ปั่นป่วนกันภายในไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วม ล้วนซ้อนมีดไว้ข้างหลัง 
พร้อมทิ่มแทงกันได้ทุกขณะที่มีโอกาส ดังนั้นภาพที่แลเห็นกันทั่วไป พรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีความสามัคคีกัน ไม่ได้รักกัน
จริง ดังนั้นรัฐบาลจึงรอวันพังกันอยู่ดี 

"รวมทั้งพรรคฝ่ายค้าน ถ้าเลือกตั้งใหม่ ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญเดิมแล้ว ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
เลือกตั้งใหม่ก็ไม่ใช่ค้าตอบ สถานการณ์แบบนี้ รัฐบาลอ่อนยวบ ในอนาคตคนของพรรคร่วมรัฐบาลจะจมเรือรัฐบาลเอง 
อีกท้ังแรงกระเพ่ือมในรัฐบาลจะแรงกว่าปัจจัยภายนอก ดังนั้นอนาคตของไทยจึงมืดมน ผมไม่คิดล้มรัฐบาล แต่การแสดง
ความเห็นล้วนแยกแยะ ผมเอาใจช่วยสู้โควิด-19 ด้วยซ้้าไป ส่วนเรื่องเศรษฐกิจไม่ไหวจริงๆ”นายจตุพรกล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492109 
 

https://www.naewna.com/tags/การเมือง
https://www.naewna.com/tags/รัฐบาลพัง
https://www.naewna.com/tags/จตุพร
https://www.naewna.com/politic/492109
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11 พ.ค. 2563 - 16:11 น.  

'แรมโบ้' จวก 'เทพไท' หยุดแสดงความเห็น ปมนายกฯ จ่อท าโพลเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
การเมือง  

 
 
ศึกพรรคร่วมระอุ! 'แรมโบ้' จวก 'เทพไท' ไม่ต้องแสดงความเห็นสักเรื่องก็ได้ แจงการท าผลส ารวจ

พิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน  
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณี นายเทพ

ไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาคัดค้านการที่นายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดให้กอ.รมน ท้าผลส้ารวจ
โพลเพ่ือสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า การที่นายกฯ 
ให้กอ.รมน สอบถามประชาชนด้วยการส้ารวจโพลนั้น ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง 
เพราะเรื่องของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ทั้งนี้การด้าเนินการเช่นนี้
ถือว่านายกฯ ต้องการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบ เพื่อน้ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้ดี
ที่สุด 

"นายกฯ ย้้าเสมอว่ารัฐบาลมีหัวใจคือประชาชน ดังนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ความเห็นทุกภาคส่วนน้ามาประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ชัดเจนที่สุด นายเทพไทเป็นส.ส.ท้าหน้าที่เป็นผู้แทน
ของประชาชนย่อมทราบดีในเรื่องนี้ นายเทพไทก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองเคยพูดบ่อยๆ ครั้งว่าส.ส.คือตัวแทนของ
ประชาชนต้องฟังเสียงจากประชาชน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันก็มาจากการรวมตัวของพรรค
การเมืองที่มาจากตัวแทนประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่ใยดี ไม่ฟังเสียงจากประชาชนไม่ได้"  

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องรับฟังเสียงจาก
ประชาชนมิใช่หรือ จึงสงสัยกับความคิดของนายเทพไท ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเบ็ดเสร็จใช้อ้านาจโดยไม่ฟังเสียง
ประชาชนอาจถูกกล่าวหา ว่ารัฐบาลเผด็จการใช้อ้านาจบาตรใหญ่ไม่ฟังเสียงประชาชนเหยีย บหัวประชาชน แต่
พอรัฐบาลขอฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ก็บอกว่ารัฐบาลมีอ้านาจตัดสินใจในหลักวิชาการ
หลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับวิธีการท้าโพลเพ่ือขอความเห็นจากประชาชนท้าไมรัฐบาลไม่ตัดสินใจเลย  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/เทพไท.jpg
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“สรุปแล้วไม่ว่ารัฐบาลจะออกหัวออกก้อย จะเดินทางซ้ายหรือไปทางขวา ก็คงเดาใจพวกท่านไม่ถูก ผม
ว่าบางเรื่องคุณเทพไทในฐานะศิษย์สถาบันเดียวกันในฐานะลูกพ่อขุนฯ ด้วยกันกับผม คิดว่าไม่ต้องมีความเห็นสัก
เรื่องก็ได้ เพราะรู้สึกว่าท่านจะเสนอความเห็นไปเสียทุกเรื่อง จนรัฐบาลจับต้นชนปลายในความเห็นของท่านไม่
ทันจริงๆ เอาเป็นอันว่า ท่านเทพไทไม่เห็นด้วยกับการท้าโพลรับฟังเสียงจากประชาชน จะได้บันทึกความเห็นไว้
บอกประชาชนว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการรับฟังเสียงจากประชาชน" นายสุภรณ์กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4108360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4108360
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แรมโบ้ เบรก เทพไท หยุดแสดงความเห็น ปม กอ.รมน.ท าโพล เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

วันที่ 11 พ.ค.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ 
ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาคัดค้าน การที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีแนวความคิดจะให้ กอ.รมน ท้าผลส้ารวจโพลเพื่อ
สอบถามความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า การที่นายกฯ ให้ กอ.รมน 
สอบถามประชาชนด้วยการส้ารวจ โพลนั้น ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง เพราะเรื่อง
ของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินนั้น เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ทั้งนี้การด้าเนินการเช่นนี้ถือว่า นายกฯ 
ต้องการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบ เพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้ดีที่สุด  

นายสุภรณ์ กล่าวอีกว่า นายกฯย้้าเสมอว่า รัฐบาลมีหัวใจคือประชาชน ดังนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและความเห็นทุกภาคส่วนน้ามาประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ชัดเจนที่สุด นายเทพไท เป็น ส.ส.ท้า
หน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนย่อมทราบดีในเรื่องนี้ นายเทพไท ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตนเองเคยพูดบ่อยๆ ครั้งว่า ส.ส.
คือตัวแทนของประชาชนต้องฟังเสียงจากประชาชน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันก็มาจากการรวมตัว
ของพรรคการเมือง ที่มาจากตัวแทนประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่ใยดี ไม่ฟังเสียงจากประชาชนไม่ได้  

"การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องรับฟังเสียงจากประชาชนมิใช่หรือ ผม
เลยสงสัยกับความคิดของท่าน ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเบ็ดเสร็จ ใช้อ านาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอาจถูกกล่าวหา 
ว่ารัฐบาลเผด็จการใช้อ านาจบาตรใหญ่ ไม่ฟังเสียงประชาชนเหยียบหัวประชาชน แต่พอรัฐบาลขอฟังเสียง
ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ก็บอกว่า รัฐบาลมีอ านาจตัดสินใจในหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์
อยู่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับวิธีการท าโพลเพื่อขอความเห็นจากประชาชนท าไมรัฐบาลไม่ตัดสินใจเลย  สรุปแล้วไม่ว่า 
รัฐบาลจะออกหัวออกก้อย จะเดินทางซ้ายหรือไปทางขวา ก็คงเดาใจพวกท่านไม่ถูก ผมว่าบางเรื่องคุณเทพไทใน
ฐานะศิษย์สถาบันเดียวกัน ลูกพ่อขุนฯด้วยกันกับผม ไม่ต้องมีความเห็นสักเรื ่องก็ได้ รู ้ส ึกว่า ท่านจะเสนอ
ความเห็นไปเสียทุกเรื่อง จนรัฐบาลจับต้นชนปลายในความเห็นของท่านไม่ทันจริงๆ เอาเป็นอันว่า ท่านเทพไทไม่
เห็นด้วยกับการท าโพลรับฟังเสียงจากประชาชนนะครับ จะได้บันทึกความเห็นท่านเทพไทไว้หนึ่งเสียงไว้บอก
ประชาชนว่า ท่านไม่เห็นด้วยกับการรับฟังเสียงจากประชาชน" นายสุภรณ์ กล่าว  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1841541  
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11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:14 น.       

 
อวสานซ้ายตกขอบ! 'ดร.ศุภณัฐ'  
เย้ย 'ปิยบุตร' ฝันค้างเมื่อกิโยตินกลายเป็น 'ตู้ปันสุข' 

11 พ.ค.63 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  Suphanat 
Aphinyan ระบุว่า อวสานลัทธิซ้ายตกขอบหัวรุนแรง เมื่อ “กิโยติน” ที่ใฝ่ฝัน กลายเป็น “ตู้ปันสุข” ในท่ามกลางวิกฤต
โควิดและพิษเศรษฐกิจที่ก้าลังเกิดข้ึน คนไทยทั้งประเทศก็ยังสามารถคิดค้นนวัตกรรมแห่งความดีจากหัวใจเพื่อช่วยเหลือ
กัน แถมนวัตกรรมดีๆนี้ยังได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้นัดหมาย 

ตู้ปันสุข ตู้เติมใจ ตู้ปันใจ ตู้ปันน้้าใจ ตู้อ่ิมใจ ไม่ว่าจะเรียกตู้ชนิดนี้ว่าอะไรก็ตาม...  “ตู้แห่งการให้” ชนิดนี้ คือ 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่อยู่เหนือความแตกแยกทางการเมืองที่ลัทธิซ้ายตกขอบ
หัวรุนแรงพยามยัดเยียดให้มาตลอด ยิ่งในยามวิกฤตเช่นนี้ที่พวกเขาต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรงจนกระทั่ง
น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ป่าเถ่ือนในอดีต 

แต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะพวกเราคนไทยทั้งแผ่นดินยังคงให้กันอยู่ ตั้งแต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่ได้ออกมาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนชาวไทยนานับประการตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลายๆภาคส่วนของ
สังคมที่มีก้าลังมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือนักธุรกิจ และมาจนบัดนี้ที่พ่ีน้องประชาชนชาวไทยต่าง
พร้อมใจกันออกมาหยิบยื่นน้้าใจเพื่อเติมเต็มให้แก่กันผ่าน "ตู้ปันสุข" 
ดังนั้นในขณะเดียวกัน "ตู้ปันสุข" ก็ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ของลัทธิซ้ายตกขอบหัวรุนแรงในประเทศไทยที่
พวกเขาพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจจะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยได้อีกต่อไปแล้ว 
 #มันใกล้จะจบแล้วนะปิยบุตร  มันจะไม่มี "กิโยติน" แบบที่ปิยบุตรใฝ่ฝัน ความพยายามทั้งหมดของปิยบุตร
ตั้งแต่การล้างสมองในซอกหลืบของรั้วมหาวิทยาลัยเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบันที่ได้น้าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มา
ใช้ในการโกหกบิดเบือนปั่นกระแสในโลกโซเชียลอย่างไร้ยางอายได้พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า... 

พ่ีน้องประชาชนคนไทยรักความสงบสันติและมีจิตใจที่งดงาม ไม่ได้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหมือนอย่างปิยบุตร 
มีแต่ปิยบุตรกับลัทธิซ้ายตกขอบเท่านั้นที่มีจิตใจอ้ามหิตบิดเบี้ยว เต็มไปด้วยความเกลียดชังและฝักใฝ่ความรุนแรง  พ้ืนที่
แห่งความรักของพ่ีน้องประชาชนคนไทยจึงไม่ได้มีพ้ืนที่ว่างพอส้าหรับกิโยตินที่ใช้ประหัตประหารคนที่เห็นต่างด้วยความ
ป่าเถื่อนแบบในการปฏิวัติฝรั่งเศส หากแต่พ้ืนที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความรักและการให้ที่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนผ่านการ
แพร่ระบาดของไวรักที่มาพร้อมกับ “ตู้ปันสุข” ซึ่งได้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าไวรัส 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65640 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGIgxN1KeD6RYSbgbw-ToEsqJJPtRXLndB3Q7k1VMGDk4nhGD0XktCmqNVZ6FeCeAFiAYrpVDZ1NEZp1QBdGg9ABNnE8a6iEz63mLNtL1GRVjfOXxtlgmYWjsodep6U5IXMau_qcuSnoSLQmocl2DJKZ-BDU4bYH01LRzWKwTCtiKZ_jvT7kpgExUjXV037DwS5DjVAIqSJEyHKUqoS4SDSfqePXKR3GJGpBRTF3V8iWGtiCis_mize44ZZMVbIjVz5jyck31sViCqcZHsR1maqYRsVhwb52RrNMlB3PzJ9PapydUVWLrZqxtVOs_cIMKJ35RGZXiz-yfSpjy3x3MGspKjWE1FCUsXAApVN3pzmOPWW0mWOqI&__tn__=%2ANKH-R
https://www.thaipost.net/main/detail/65640
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จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.51 น.                      

'ก้าวไกล' จี้เปิดแผนฟ้ืนฟู 'บินไทย' หวั่นใช้ภาษีสูญเปล่า 

 
                 
“ก้าวไกล”ค้านอุ้มการบินไทย เผยวงเงินจริงอาจสูงกว่า 1.34 แสนล้าน ขอเปิดแผนฟื้นฟูละเอียดหว่ันภาษีปชช.
สูญเปล่า ถาม”สายการบินแห่งชาติ” ยังจ าเป็นต้องมีหรือไม่                     

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพ
คล่องในระยะสั้นจ้านวน 54,000 ล้านบาทให้แก่ บมจ.การบินไทย และมีรายงานข่าวว่าจะมีการเสนอแผนการฟ้ืนฟูการ
บินไทยให้ ครม.เห็นชอบในวันที่ 12 พ.ค.นี้ 

โดยแถลงการณ์ ระบุว่า พรรคก้าวไกลเห็นว่าในสถานการณ์ท่ีประเทศก้าลังประสบปัญหาวิกฤต การใช้เงินภาษี
ของประชาชนจ้านวนมหาศาลโดยไม่รับผิดชอบและไม่รอบคอบเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม โดยเม็ดเงินจริงๆ ที่จะใช้ในแผน
ฟ้ืนฟูการบินไทยสูงถึง 134,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ไม่ใช่แค่การค้้าประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาทเท่านั้น เพราะ
ตามท่ีปรากฎในรายงานของสื่อมวลชนยังมีแผนที่จะเพ่ิมทุนอีก 80,000 ล้านบาทด้วย 
  “แม้สายการบินทั่วโลกก้าลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ไม่มีผู้น้าประเทศและรัฐบาลไหนในโลกที่ตัดสินใจใช้
เงินภาษีของประชาชนให้ความช่วยเหลือสายการบินก่อนที่จะตกลงเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือได้ชัดเจน ท้าให้สังคม
ตั้งค้าถามว่าการอุ้มการบินไทยรอบนี้ จะเป็นการน้าเงินภาษีของประชาชนจ้านวนมหาศาลไปใช้อย่างสูญเปล่าหรือไม่” 
แถลงการณ์ของพรรคก้าวไกลระบุ 

แถลงการณ์ ระบุต่ออีกว่า พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยแผนฟ้ืนฟูการบินไทยโดยละเอียดก่อนที่
จะมีการอนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนเจ้าของเงินภาษีได้พิจารณาก่อน ทั้งนี้ เราพบว่าแผนฟ้ืนฟูดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะ
แตกต่างไปจากแผนปฏิรูปการบินไทยเมื่อปี 2558 ซึ่งล้มเหลวมาแล้ว ท้าให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าการบินไทยจะสามารถ
ปรับโครงสร้างได้ส้าเร็จ ซึ่งถ้ารายงานข่าวข้างต้นมาจากแผนฟื้นฟูการบินไทยจริง เราไม่อาจเชื่อได้ว่า “นี่คือการช่วยครั้ง
สุดท้าย” ตามค้าพูดของนายกรัฐมนตรี และเงินในการอุ้มการบินไทยจะมากกว่า 134,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน 
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แถลงการณ์ของ ระบุต่อว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของการบินไทยเหลืออยู่เพียง 15,000 ล้านบาท หากจะมีการใช้
เงินกู้ฉุกเฉิน 54,000 ล้านบาทต้องท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องยืนยันสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเต็มจ้านวน ในระหว่าง
นี้ต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือแปลงหนี้ให้เป็นทุนบางส่วน พร้อมกันนั้น ผู้บริหารการบินไทยชุดเดิมต้องลาออกเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบและเปิดให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้าท้างานแทนที่เครือข่ายของผู้มีอ้านาจ กองทัพ และข้าราชการ 

จากนั้นก็คงถึงเวลาที่จะต้องทบทวนว่า เรายังจ้าเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติอยู่อีกหรือไม่ และการบินไทยนั้น
ได้ท้าหน้าที่ของสายการบินแห่งชาติได้ดีแค่ไหน ประชาชนและประเทศได้ประโยชน์อะไรจากการบินไทย หรือที่ผ่านมา
การบินไทยเป็นเพียงแหล่งหาผลประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของผู้มีอ้านาจ กองทัพ และข้าราชการบนฐานภาษีของ
ประชาชนเท่านั้น 

ทางเลือกแรก หากเราจะไม่มีสายการบินแห่งชาติอีกต่อไป จ้าเป็นต้องมีเงื่อนไขการเปิดเสรีน่านฟ้าเพ่ือให้เกิด
การแข่งขันที่จะน้าไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนทางเลือกที่เหลือ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมืออาชีพด้านการกู้
ธุรกิจล้มละลายเข้ามาบริหารในช่วงฟ้ืนฟู ก่อนที่จะกลับมาขายหุ้นบางส่วนให้เอกชนเมื่อฟ้ืนฟูเสร็จ ซึ่งสัดส่วนหุ้นที่จะ
ขายให้เอกชนจะต้องตัดสินใจว่า หลังจากวิกฤตครั้งนี้รัฐจะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ในการบินไทยหรือไม่ ถ้าถือหุ้นส่วนใหญ่
ยังจะคงสัดส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่า 50% 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773876  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/773876
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“ก้าวไกล” เห็นพ้อง “ธนาธร” ค้านคลังค้ าเงินกู้ 54,000 ล้าน อุ้มบินไทย จี้เปิดแผนชัด ไล่
บอร์ดลาออก 
 

 
 
 
 
 
 

วันนี้ (11 พ.ค.) พรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์คัดค้านรัฐบาลอุ้ม บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยระบุ
ว่า กรณีที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้
เห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้้าประกันเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นจ้านวน 54,000 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.การ
บินไทย และคาดว่า จะมีการเสนอแผนการฟื้นฟูการบินไทยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันพรุ่งนี้  (12 พ.ค.) นั้น 
พรรคเห็นว่าในสถานการณ์ท่ีประเทศก้าลังประสบปัญหาวิกฤต การใช้เงินภาษีจ้านวนมหาศาลโดยไม่รับผิดชอบและไม่
รอบคอบเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม โดยเม็ดเงินจริงๆ ที่จะใช้ในแผนฟ้ืนฟูการบินไทยสูงถึง 134,000 ล้านบาท เป็นอย่าง
น้อย ไม่ใช่แค่การค้้าประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาทเท่านั้น เพราะตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนยังมีแผนที่จะ
เพ่ิมทุนอีก 80,000 ล้านบาทด้วย 

แม้สายการบินทั่วโลกก้าลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ไม่มีผู้น้าประเทศและรัฐบาลไหนในโลกท่ีตัดสินใจใช้เงิน
ภาษีของประชาชนให้ความช่วยเหลือสายการบินก่อนที่จะตกลงเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือได้ชัดเจน การบินไทยนั้น
ล้มเหลวในการบริหารมาโดยตลอด ขาดทุนต่อเนื่องมา 3 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้สังคมตั้ง
ค้าถามว่าการอุ้มการบินไทยรอบนี้ จะเป็นการน้าเงินภาษีจ้านวนมหาศาลไปใช้อย่างสูญเปล่าหรือไม่ 

พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยแผนฟ้ืนฟูการบินไทยโดยละเอียดก่อนที่จะมีการอนุมัติ เพ่ือให้ประ
ชาชนได้พิจารณาก่อน ทั้งนี้ เราพบว่า แผนฟ้ืนฟูดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะแตกต่างไปจากแผนปฏิรูปการบินไทยเมื่อปี 
2558 ซึ่งล้มเหลวมาแล้ว ท้าให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าการบินไทยจะสามารถปรับโครงสร้างได้ส้าเร็จ จึงไม่อาจเชื่อได้ว่านี่
คือการช่วยครั้งสุดท้ายตามค้าพูดของนายกรัฐมนตรี และเงินในการอุ้มการบินไทยจะมากกว่า 134,000 ล้านบาทอย่าง
แน่นอน 

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของการบินไทยเหลืออยู่เพียง 15,000 ล้านบาท หากจะมีการใช้เงินกู้ฉุกเฉิน 54,000 ล้าน
บาท ต้องท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องยืนยันสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจ้านวน ในระหว่างนี้ต้องมีการเจรจากับ
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เจ้าหนี้เพ่ือแปลงหนี้ให้เป็นทุนบางส่วน พร้อมกันนั้น ผู้บริหารการบินไทยชุดเดิมต้องลาออกเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
และเปิดให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้าท้างานแทนที่เครือข่ายของผู้มีอ้านาจ กองทัพ และข้าราชการ จากนั้นก็คงถึงเวลาที่
จะต้องทบทวนว่า เรายังจ้าเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติอยู่อีกหรือไม่ และการบินไทยนั้นได้ท้าหน้าที่ของสายการบิน
แห่งชาติได้ดีแค่ไหน ประชาชนและประเทศได้ประโยชน์อะไร หรือที่ผ่านมาเป็นเพียงแหล่งหาผลประโยชน์ใ ห้แก่
เครือข่ายของผู้มีอ้านาจ กองทัพ และข้าราชการบนฐานภาษีเท่านั้น 

โดยทางเลือกแรก หากเราจะไม่มีสายการบินแห่งชาติอีกต่อไป จ้าเป็นต้องมีเงื่อนไขการเปิดเสรีน่านฟ้าเพ่ือให้
เกิดการแข่งขันที่จะน้าไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ส่วนทางเลือกท่ีเหลือ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมืออาชีพด้านการกู้
ธุรกิจล้มละลายเข้ามาบริหารในช่วงฟ้ืนฟู ก่อนที่จะกลับมาขายหุ้นบางส่วนให้เอกชนเมื่อฟ้ืนฟูเสร็จ ซึ่งสัดส่วนหุ้นที่จะ
ขายให้เอกชนจะต้องตัดสินใจว่า หลังจากวิกฤตครั้งนี้รัฐจะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ในการบินไทยหรือไม่ ถ้าถือหุ้นส่วนใหญ่
ยังจะคงสัดส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่า 50% 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000049190
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จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น.                      

'พลังธรรมใหม่ 'เชียร์' กอ.รมน.' ท าโพล พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

 
                 
    พลังธรรมใหม่หนุน “บิ๊กตู่”ท าโพลฟัง ปชช.เลิกหรือต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เชียร์ “กอ.รมน.”ลุยท าเอง ไม่สิ้นเปลือง
งบ แขวะ “อนุสรณ์”หยุดมโนสร้างเรื่องขัดแย้ง  

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีแนวคิดที่จะท้าโพลสอบถามความเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ ว่า ตนเห็นว่า เป็นเรื่องดีที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ถือเป็นเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชน เพ่ือน้าเสนอต่อ ศบค.ให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสม
และข้อดีข้อเสียในการที่จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

“ผมไม่ติดใจหากจะให้หน่วยงานใดหรือจะให้ กอ.รมน.รับผิดชอบในการจัดท้าแบบส้ารวจ   
ซึ่งมองอีกมุมก็ถือว่าเป็นการประหยัดงบรายจ่าย โดย กอ.รมน.ถือเป็นหน่วยงานราชการและปฏิบัติงานอยู่ใน

พ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องไปจัดจ้างสถาบันทางวิชาการให้เสียงบประมาณ แต่ก็ขอให้มีส้ารวจอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มสาขาอาชีพ และกระจายไปในหลายพื้นท่ีให้มากที่สุด”นายจาตุรันต์ กล่าว 

เมื่อถามว่าการที่โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมากังวลว่าการท้าโพลแค่ยื้อเวลากลบเกลื่อนการเยียวยาที่ล้มเหลว
และเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมาปกปิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น นายจาตุรันต์ กล่าวว่า นายอนุสรณ์ อย่า
มโนสร้างวาทกรรมมาซ้้าเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไป มาตรการเยียวยาของรัฐบาลส่วนดีก็มี ส่วนที่ตกหล่นผิดพลาด
ก็ต้องยอมรับว่ามี  อยากให้นายอนุสรณ์ตื่นจากฝันร้าย แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะท้าอะไรให้บ้านเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773877 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/773877


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
11 พฤษภาคม 2563 - 17:43 น.  

"พลังธรรมใหม่" หนุน นายกฯท าโพลฟังเสียง ปชช. 
 

 
 

"จาตุรันต์" โฆษกพลังธรรมใหม่ หนุน "บิ๊กตู่" ท าโพลฟัง ปชช.เลิกหรือต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เชียร์ "กอ.
รมน."ลุยท าเอง ไม่สิ้นเปลืองงบ แขวะ "อนุสรณ์"หยุดมโนสร้างเรื่องขัดแย้ง แนะ เอาเวลาไปท าเรื่องดีๆบ้าง  
          นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวระบุถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะท้าโพลสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิก หรือคง
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ว่า ตนเห็นว่า เป็นเรื่องดีที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ ถือเป็น
เสียงสะท้อนความต้องการของประชาชน เพื่อน้าเสนอต่อ ศบค.ให้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและข้อดีข้อเสียใน
การที่จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
  “ผมไม่ติดใจหากจะให้หน่วยงานใดหรือจะให้ กอ.รมน.รับผิดชอบในการจัดท าแบบส ารวจ ซึ่งมองอีก
มุมก็ถือว่าเป็นการประหยัดงบรายจ่าย โดย กอ.รมน.ถือเป็นหน่วยงานราชการและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องไปจัดจ้างสถาบันทางวิชาการให้เสียงบประมาณ แต่ก็ขอให้มีส ารวจอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มสาขาอาชีพ และกระจายไปในหลายพื้นที่ให้มากที่สุด”นายจาตุรันต์ กล่าว 
         ส่วนการที่โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมากังวลว่าการท้าโพลล์แค่ยื้อเวลากลบเกลื่อนการเยียวยาที่ล้มเหลว
และเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมาปกปิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น นายจาตุรันต์ กล่าวว่า นายอนุสรณ์ 
อย่ามโนสร้างวาทะกรรมมาซ้้าเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไป ต้องแยกให้ออกและควรพูดให้ ครบทุกด้าน 
มาตรการเยียวยาของรัฐบาลส่วนดีก็มีเยอะ ส่วนที่ตกหล่นผิดพลาดก็ต้องยอมรับว่ามี แต่นายอนุสรณ์เลือกฉวย
โอกาสหยิบแต่กรณีของประชาชนที่พลาดโอกาสและรัฐก็หาทางแก้ไขมาผสมปนเป ว่ามาตรการเยียวยาโดยรวม
ของรัฐบาลนั้นล้มเหลว อยากให้นายอนุสรณ์ตื่นจากฝันร้ายเสียที  แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะท้าอะไรให้บ้านเมืองไม่ใช่
แค่นั ่งคิดผลิตวาทกรรมโจมตีรัฐบาลรายวัน หรือถ้าว่างมากแนะให้เอาของอุปโภคบริโภคไปใส่ตู ้แบ่งสุขที่คนใน
สังคมก้าลังช่วยกันน่าจะเป็นประโยชน์กว่า 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430469?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430469?adz
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ไทยรัฐออนไลน์   

เลขาฯ สมช. ยัน นายกฯ ไม่ได้สั่งให้ท าโพล "ยกเลิก หรือคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"  
 

 
 
พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาฯ สมช. ยืนยัน นายกฯ ไม่ได้สั่งการ ให้ท าโพล ยกเลิก หรือ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ชี้ชัด การพิจารณาจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูล สธ.ไม่ใช่ยึดจาก ผลโพลส ารวจความคิดเห็น   
วันที่ 11 พ.ค. พล.อ.สมศักดิ์ รุ ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการท้าโพล

ส้ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการ ต่ออายุ หรือ ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน นั้น ว่า  
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.ศบค. ไม่ได้สั ่งการหรือมีนโยบายให้ท้าโพลส้ารวจความ
คิดเห็น ในเรื่องนี้ 
2. สมช. ไม่ได้สั่งการให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท้าโพล ส้ารวจความคิดเห็น
ในเรื่อง การต่ออายุ หรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ แต่อย่างใด 
3. ในการพิจารณาว่า จะต่ออายุ หรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 31 พ.ค.นี้ หรือไม่ นั้น ให้เป็นไปตามสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุข สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นส้าคัญ ไม่ใช่ยึดจาก ผลโพลในการส้ารวจความคิดเห็น 

เมื่อถามว่า การยกเลิกท้าโพล เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยออกมาคัดค้าน และไม่เชื่อถือในการท้างานของ  กอ.
รมน.หรือไม่ นั้น พลเอกสมศักดิ์ กล่าวว่า สมช.ไม่ได้สั่งการให้กอ.รมน.ท้าโพล ตั้งแต่แรกแล้ว 

"ส่วนการจะท าโพลอีกหรือไม่นั้น ต้องดูสถานการณ์ก่อน แต่โพล ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพิจารณา 
เพราะต้องดูมาตรการทางสาธารณสุข และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และจ านวนผู้ติดเชื้อเป็น
ส าคัญ ทางตอนนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังไม่มีนโยบายให้ท าโพล ส ารวจความคิดเห็นในเรื่องนี้" เลขาสมช. กล่าว 
เครดิต Wassana Nanuam  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1841586 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1841586
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วันท่ี 11 พ.ค. 2563 เวลา 17:44 น. 

เลขาฯ สมช.แจง "บิ๊กตู่" ไม่ได้สั่ง "กอ.รมน." ท าโพล 

 
 
"เลขาฯสมช" ยืนยัน "บิ๊กตู่" ไม่ได้สั่ง กอ.รมน.ท าโพลปมยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯหรือไม่ แจงนายกฯยังไม่มี

นโยบายให้ท าโพล และการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินจะใช้มาตรการสาธารณสุขตัดสิน  
พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการส้ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อ

การ ต่ออายุ หรือ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.ศบค. ไม่ได้สั่งการ หรือ
มีนโยบายให้ท้าโพลส้ารวจความคิดเห็น ในเรื่องนี้ และ สมช. ไม่ได้สั่งการให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท้าโพลล์ ส้ารวจความคิดเห็นในเรื่อง การต่ออายุ หรือยกเลิก พรก.ฉุกเฉินหรือไม่ แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าจะต่ออายุ หรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 31 พ.ค.นี้ หรือไม่ นั้น ให้เป็นไปตาม สถานการณ์
ด้านสาธารณสุข สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ เป็นส้าคัญ ไม่ใช่ยึดจากการส้ารวจความคิดเห็น 

เมื่อถามว่าการยกเลิกท้าโพล เป็นเพราะ พรรคเพ่ือไทยออกมาคัดค้านและ ไม่เชื่อถือในการท้างานของ กอ.
รมน.หรือไม่ นั้น พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า สมช.ไม่ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ท้าโพล ตั้งแต่แรกแล้ว 

ส่วนการจะท้าโพล อีกหรือไม่นั้น ต้องดูสถานการณ์ก่อน แต่โพลก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก ในการพิจารณา เพราะต้องดู
มาตรการทางสาธารณสุข และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และจ้านวนผู้ติดเชื้อเป็นส้าคัญ ทางตอนนี้ พล
เอกประยุทธ์ ยังไม่มีนโยบายให้ท้าโพลล์ ส้ารวจความคิดเห็นในเรื่องนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623168 
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วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 - 17:57 น.  

สุทินชี้ ถึงเวลาเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว กม.ปกติเอาอยู่ หรือที่ไม่เลิกเพราะกลัวแฟลชม็อบ? 
 

 
 
‘สุทิน’ จ้วง รบ.ปมให้ กอ.รมน.ท าโพลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ค าตอบชัดอยู่แล้ว ถาม ท าไมไม่ให้ฝ่ายตรง

ข้ามท าโพล 
เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะมอบหมายให้กอง
อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท้าโพลส้ารวจความคิดเห็นประชาชนว่าจะให้ยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ว่า มองว่ารัฐบาลก้าลังสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในการตัดสินใจที่จะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป 
และที่จะให้ กอ.รมน.เป็นฝ่ายที่ท้าโพลยิ่งเห็นชัดเจนว่าค้าตอบจะออกมาเป็นอย่างไร ถามว่าท้าไมรัฐบาลไม่ให้ฝ่ายที่อยู่
ตรงข้ามเป็นคนท้าโพลให้ หรือจะสอบถามประชาชนผ่านทางโซเชียลต่างๆ ก็ได้ แบบนี้น่าจะได้ค้าตอบที่ตรงกว่า 

ทั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วหันมาใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อในการดูแล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามท่ีหลายฝ่ายเสนอ 

อย่างไรก็ตาม ขอตั้งข้อสังเกตว่าที่รัฐบาลอยากคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ เพราะกังวลว่า Mob from home จะ
ออกมาเป็นแฟลชม็อบเคลื่อนไหวต่อต้านใช่หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2180964 
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สยามรัฐออนไลน์ 11 พฤษภาคม 2563 17:57 น. การเมือง  

"รังสิมันต์ โรม" ซัดโพล กอ.รมน. ท าเพื่อสร้างข้ออ้างยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไป 
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
"Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม" โดยมีเนื้อหาระบุว่า " [โพล กอ.รมน. เพื่อถามความเห็นประชาชน หรือเพ่ืออ้างใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป?] 

.จากข่าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า ศบค. สั่งการให้ กอ.รมน. เตรียมจัดท้าโพล
ส้ารวจความคิดเห็นประชาชนว่าสมควรยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือไม่นั้น 
. ผมอ่านข่าวแล้วก็ได้แต่สงสัย สงสัยว่าแล้ว ศบค. ไม่มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลยหรือว่าสมควรเลิกใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วหรือยัง? 
. เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเป็นการบังคับใช้ “สภาวะยกเว้น” ที่ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพถูก
จ้ากัดลง การด้าเนินชีวิตตามปรกติถูกรบกวนหรือสกัดขัดขวาง ความเดือดร้อนเสียหายย่อมเกิดกับผู้คนไม่มากก็น้อย 
ประชาชนไม่สมควรอยู่ภายใต้สภาวะเช่นนี้ตลอดไปหรือยาวนานเกินความจ้าเป็น เราจึงควรกลับสู่สภาวะปรกติโดยเร็ว
ที่สุดเมื่อเหตุของสภาวะยกเว้นได้หมดไปแล้ว 
. ซึ่งสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าเหตุของสภาวะยกเว้นยังมีอยู่หรือไม่ก็คือข้อมูล ในที่นี้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศ ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อตามแถลงของ ศบค. ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต่้า 
โดยเฉพาะ 2 สัปดาห์หลังสุดมีเพียง 2 วันที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันถึงหลักสิบแต่ก็ไม่เกิน 20 คน ในแง่พ้ืนที่ล่าสุดก็มีถึง 55 
จังหวัดที่ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อหรือไม่พบมาแล้ว 28 วัน ข้อมูลเหล่านี้ล้วนชี้ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีควบคุมได้ด้วยศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่าน 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200511/278236762486cce4d5528ce74de6abb038a06fbfae817b8763c535c11248b8b5.jpeg?itok=i1z4ayG9
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และในขณะที่ ศบค. แถลงข้อมูลเหล่านี้ออกมาด้วยความภาคภูมิใจ (พร้อมกับย้้าตลอดว่าการ์ดอย่าตกๆ) ศบค. 
ได้เคยเก็บข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาพิจารณาบ้างหรือไม่ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็น
จ้านวนเท่าไร มีร้านค้าต้องปิดตัวกี่ร้าน? มีคนต้องตกงานกี่คน? มีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าชาวบ้านโดยเฉลี่ยกี่บาท? มีการ
ฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจแล้วกี่ราย? และจะต้องมีผู้ได้รับความเสียหายอีกกี่คนอีกกี่บาทหากรัฐบาลยังดึงดันที่จะใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป? 
. มากไปกว่านั้น ผมยังสงสัยอีกว่าท้าไมเจ้าภาพในการท้าโพลต้องเป็น กอ.รมน.? ท้าไมหน่วยงานที่รับภารกิจ
ปฏิบัติการมวลชนเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของกองทัพจึงสมควรได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน? 
. สุดท้ายแล้วโพลนี้จะเป็นเพียงสิ่งที่รัฐบาลจะใช้อ้างเพ่ือคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ต่อไป ใช่หรือไม่? 
. สุดท้ายแล้วที่ยังต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป ไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมโรคเป็นหลัก แต่เพราะกลัวการ
ร้าลึกเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงเดือนพฤษภาคม กลัวรอยร้าวภายในพรรคของตัวเอง กลัวกระแส Mob From Home 
จะเติบโตจนเกินการควบคุม ใช่หรือไม่? 
. ผมเห็นว่ารัฐบาลจะต้องพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้แล้ว แม้การกลับสู่สภาวะปรกติโดยสมบูรณ์จะไม่ใช่
เรื่องง่าย แต่หากไม่รีบท้าเสียแต่เนิ่นๆ ความเสียหายจะยิ่งหนักขึ้นไปอีก และแม้ว่าจะไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว แต่
มาตรการควบคุมโรคก็ยังสามารถด้าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้เข้าออกประเทศโดย
ละเอียด การพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวัง หรือการตรวจเชิงรุกท่ีพยายามท้ากันอยู่ เหล่านี้สามารถท้าได้หากรัฐบาล
จริงจังมากพอ 
. และโปรดอย่าได้เอาการส้ารวจความคิดเห็นมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคงอ้านาจของตัวเองไว้ต่อไป เพราะคนเขาดู
ออก การถามประชาชนว่าอยากอยู่ใต้สภาวะยกเว้นต่อไปหรือไม่ก็เหมือนกับถามประชาชนว่าอยากเป็นทาสต่อไป
หรือไม่ อยากอยู่ใต้อ้านาจเผด็จการต่อไปหรือไม่ เราไม่พึงถามประชาชนในค้าถามเหล่านี้ เพราะเราต่างรู้กันดีว่า
ประชาชนไม่สมควรตกอยู่ในสภาพแบบนั้น หรือหากยังอยู่ก็ต้องหลุดพ้นออกมาโดยเร็วที่สุด" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/154392 
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วันท่ี 11 พ.ค. 2563 เวลา 18:10 น. 

ฝ่ายมั่นคงมั่นใจหาตัวคนป่วนยิงเลเซอร์ข้อความตามสถานที่ได้แน่ 

 
ฝ่ายความม่ันคง เผยก าลังติดตามกลุ่มป่วนเมืองยิงเลเซอร์ข้อความไม่สร้างสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ คาด

สามารถหาตัวผู้กระท าผิดได้ไม่ยาก  
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กรณีมีกลุ่มป่วนเมืองยิง

เลเซอร์ข้อความต่างๆ ตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะนั้น ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่ากระท้าเพ่ืออะไร คาดว่า
มีการท้าเป็นกระบวนการโดยมีการน้าไปขยายผลเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจต้องการร้าลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆใน
อดีต แต่ไปพาดพิงองค์กรและสถาบันต่างๆท้าให้เกิดความเข้าใจผิด 
ส่วนตัวมองว่าเป็นการกระท้าท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับสถานที่ราชการ และองค์กรต่างๆ ถือเป็นการยั่วยุให้เกิดความ
แตกแยก ชี้น้าให้เกิดความหวาดระแวงและไม่เชื่อมั่นต่อกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมในสถานการณ์ของประเทศที่ก้าลัง
เผชิญปัญหาท้าทายร่วมกันอยู่ 

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า หากมองว่าต้องการตามหาความจริง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เราทุกคนสามารถหา
ความจริงได้จากจากหลักฐานที่ปรากฎ หรือติดตามความคืบหน้าของคดีทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบตาม
กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว และกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามหลักฐาน วัตถุพยานและ
ข้อเท็จจริงที่มี โดยคดีเหล่านี้ หลายคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม บางคดีถูกตัดสินไปแล้ว บางคดีอยู่ระหว่างรอค้า
ตัดสิน 

"การกระท้าเช่นนี้ จึงมองว่าเป็นการแสดงออกและมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง โดยต้องการให้เกิดความเข้าใจ
ผิดกับสถาบันและองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง ฝ่ายความม่ันคงก้าลังติดตามและพิจารณาทางกฏหมายอยู่ คาดว่าสามารถหา
ตัวผู้กระท้าผิดได้ไม่ยากจนเกินไป"โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623172 

https://www.posttoday.com/politic/news/623172
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วันจันทร์ ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.12 น. 

241 ส.ว.ใจป้้า! ร่วมควักเงินเดือนสู้โควิด ยอดบริจาครวม 12 ล้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่วุฒิสภาได้มอบหมายให้ส้านักเลขาธิการวุฒิสภา 

รวบรวมการบริจาคเงินในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.เป็นต้นมา ล่าสุด มีการเปิดเผยหนังสือ
ภายใน ที่ สว.004/ว.1677 ลงเลขรับวันที่ 7 พ.ค.63 แจ้งวุฒิสภาทราบยอดผู้ร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น 12,360,220 
บาท จาก ส.ว.จ้านวน 241 คน 

โดยมติที่ประชุม กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา ได้มอบเงินจ้านวน 10 ล้านบาท สมทบเข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโค
วิด-19 มูลนิธิขัยพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเงินที่เหลือจ้านวน 2,360,220 บาท มอบหมายให้ กมธ.วิสามัญ
กิจการวุฒิสภา ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นประธาน พิจารณาด้าเนินการบริหารต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ขอความร่วมมือวุฒิสภาร่วมบริจาคตามความสมัครใจ ขั้น
ต่้าจ้านวนท่านละ 5 หมื่นบาท โดยหักจากเงินเดือนและเงินประจ้าต้าแหน่งประจ้าเดือน เม.ย. 

ปรากฎว่า มี ส.ว.จ้านวน 6 คน ที่บริจาคเงินคนละ 1 แสนบาท ประกอบด้วย 1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
วุฒิสภา 2.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 3.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 4.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา วุฒิสภา 5.นายวิสุทธิ์ ศรี
สุพรรณ 6.นายอุปกิต ปางจรียางกรู ขณะที่ นายเฉลา พวงมาลัย บริจาค 1 หมื่นบาท ถือส่าต่้ากว่าเกณฑ์ 

ส่วนอีก 6 ผบ.เหล่าทัพ ที่ด้ารงต้าแหน่งวุฒิสภา โดยต้าแหน่ง ที่ไม่ได้ร่วมบริจาคครั้งนี้ เนื่องจากประกาศไม่รับ
เงินเดือนวุฒิสภาตั้งแต่เดือน ก.พ.63 ไปจนถึงเกษียณราชการ วันที่ 30 ก.ย.63 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ คัดค้านการหักเงินเดือน ส.ว.แต่สุดท้ายก็ร่วมบริจาคจ้านวน 5 
หมื่นบาท ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา มีเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ รวมแล้วเดือนละ 113,560 บาท อีก
ทั้งแต่ละคนยังมีผู้ช่วยได้ 8 คน โดยทุกคนจะได้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 - 24,000 บาท 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492161 
 

https://www.naewna.com/politic/492161
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สยามรัฐออนไลน์ 11 พฤษภาคม 2563 18:49 น. การเมือง  

กห. เผย “ฝ่ายความมั่นคง” เร่งล่ากลุ่มป่วนยิงเลเซอร์สถานที่ราชการ ชี้ มีนัยยะทาง
การเมือง –ท าสังคมแตกแยก 
 

 
 
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีมีกลุ่มป่วนเมืองยิงเลเซอร์ข้อความต่างๆ 

ตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะว่า ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่ากระท้าเพ่ืออะไร คาดว่าท้าเป็นกระบวนการโดย
มีการน้าไปขยายผลเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจต้องการร้าลึกถึ งเหตุการณ์ต่างๆในอดีต แต่ไปพาดพิงองค์กรและ
สถาบันต่างๆท้าให้เกิดความเข้าใจผิด ส่วนตัวมองว่าเป็นการกระท้าที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับสถานที่ราชการ และ
องค์กรต่างๆ ถือเป็นการยั่วยุให้เกิดความแตกแยก ชี้น้าให้เกิดความหวาดระแวงและไม่เชื่อมั่นต่อกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
สังคมในสถานการณ์ของประเทศท่ีก้าลังเผชิญปัญหาท้าทายร่วมกันอยู่ 

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า หากมองว่าต้องการตามหาความจริง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เราทุกคนสามารถหา
ความจริงได้จากจากหลักฐานที่ปรากฎ หรือติดตามความคืบหน้าของคดีทางกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบตาม
กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามหลักฐาน วัตถุพยานและข้อเท็จจริงที่
มี โดยคดีเหล่านี้ หลายคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม บางคดีถูกตัดสินไปแล้ว บางคดีอยู่ระหว่างรอค้าตัดสิน 

“การกระท้าเช่นนี้ จึงมองว่าเป็นการแสดงออกและมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง โดยต้องการให้เกิดความ
เข้าใจผิดกับสถาบันและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายความมั่นคงก้าลังติดตามและพิจารณาทางกฏหมายอยู่ คาดว่า
สามารถหาตัวผู้กระท้าผิดได้ไม่ยากจนเกินไป” พล.ท.คงชีพ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/154403 

 

 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/154403
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200511/f76ec92bf28ced819e6be1bcefefedd0979f9ac1d1dbb8df61eafb76d7ad1cb8.jpeg?itok=uTijXG1H
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11 พฤษภาคม 2563 | โดย ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

แจกเดอะซีรีส์! ส่อง '9 พรรค' ฝ่ายรัฐบาล-ค้าน จัดให้ 'เงิน สิ่งของ' สู้โควิด 

 
 
ประชาชนต้องรู้ "แจกเดอะซีรีส์" ส่อง 9 พรรค ฝ่ายรัฐบาล-ค้าน จัดให้ "เงิน สิ่งของ" สู้โควิดแบบไหน อย่างไร 
ความทุกข์ร้อนของประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของผู้แทนฯ หรือ "ส.ส." และ "พรรคการเมือง" ต้องช่วยขจัดปัด

เป่า โดยเฉพาะยามบ้านเมืองต้องประสบภาวะวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19 ท้า
ให้คนตกงานและว่างงานทั้งโลก เพราะมาตรการสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรค ดังนั้น ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้น อย่างการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวัน และระยะยาว การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

ปัญหาเฉพาะหน้า บางครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาวะ อดม้ือกินม้ือหรือเงินขาดมือ เพราะไม่มีงานท้า แม้ว่า
มาตรการเยียวยาของรัฐ จะออกมาช่วยเหลือแต่อาจยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งการลงพ้ืนที่ต่างๆ ของบรรดา ส.ส. พรรค
การเมือง นั้น น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ช่วยประชาชนแบบไหน สะท้อนนัยการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างไรไปในคราวเดียวกัน 
1.พรรคพลังประชารัฐ..แจกต่อเนื่องท่ัวประเทศ 

แม้ว่าพรรคแกนน้าตั้งรัฐบาล อย่าง พลังประชารัฐ หรือ พปชร. จะมีข่าวแย่งชิงต้าแหน่งหัวหน้าพรรค จนกลบ
ข่าวของ ส.ส. และทีมงานในการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19ไปบ้าง แต่ถ้า "ส ารวจ
การท างาน" จะเห็นว่ามีการบรรดา ส.ส. และทีมงาน ได้ลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสียงและความนิยมของประชาชน 

เริ่มที่ ส.ส. ฝีปากกล้า สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ลงพ้ืนที่วัดลาดปลาเค้า ขนเงินแบงก์ 
100 บาท แจกประชาชน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2563 เผยสาเหตุที่ต้องมีการแจกเงิน เนื่องมาจาก ข้าวสาร ถุงละ 5 
กิโลกรัม จ้านวน 500 ถุง รวมไปถึงแตงโมกว่า 2000 ลูก ข้าวกล่องจ้านวน 1000 กล่องที่เตรียมมาในวันนี้หมดอย่าง
รวดเร็ว จึงไม่เพียงพอกับประชาชนที่มารอรับสิ่งของ จึงเห็นว่าหากจะให้เขามาเสียเวลารอ และไม่ได้อะไรกลับไป เขาก็
คงรู้สึกไม่ดี เพราะเสียเวลามารอนานพอสมควร จึงช่วยเหลือไปคนละ 100 บาทแทน 

พ้ืนที่ภาคกลาง วันนี้ (11 พ.ค.) ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ จ.พิจิตร เขต 2 ลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวน
แตง พร้อมรับฟังปัญหาราคาพืชผลตกต่้า บ้านท่ากระดาน ต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่ปีนี้
ราคาแตงโมถูกกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท้าให้ตลาดปิดไม่สามารถ
กระจายผลผลิตได้ โดยได้ให้ก้าลังใจชาวสวนแตงโมให้อดทนอีกนิด เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
เริ่มคลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ยังได้ช่วยรับซ้ือแตงโมจากเกษตรกรแล้วน าไปแจกจ่ายให้พ่ีน้องประชาชนเขต 2 พิจิตร 
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พ้ืนที่อีสาน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 ส.ส.วัฒนา ช่างเหลา จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน 
พร้อมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค และสนับสนุนค่าน้้ามันในการสูบน้้าเข้าอ่างเก็บน้้าของชาวบ้านบ้าน
บ่อใหญ่ ต้าบลคูค้า อ้าเภอซ้าสูง จังหวัดขอนแก่น 

จากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกัน ส.ส.วัฒนา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดท้าธนาคารอาหารที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาวะ
ดอนดู่ ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกวุฒิสภา พร้อม
นายอ้าเภอเมืองขอนแก่นก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น อสม. ตลอดทั้งพ่ีน้องประชาชนชาว
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ให้มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรเพ่ือท้ากิน และ
สามารถต่อยอดโดยน้าผลผลิตทางการเกษตรไปขายหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 

พ้ืนที่ กทม. นั้น เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2563 "มาดามเดียร์" วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกับศิริพงษ์ 
รัสมี ส.ส.กทม. เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ลงพ้ืนที่ ชุมชนล้าตาจีน และชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ แจกข้าวสาร 
ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้้าดื่ม และแอลกอฮอล์ ให้กับพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -
19 ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของพ่ีน้องประชาชน 

"วิกฤติโควิด19 ครั้งนี้ท้าให้ทุกคนได้รับผลกระทบ ตั้งแต่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ห้างร้าน อาคารใหญ่และเอส
เอ็มอี ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกันอย่างไม่มีใครคาดคิด แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเราลดลงเรื่อยๆ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่้า
กว่า 10 คนมาหลายวันติดต่อกัน และเชื่อว่าจะลดลงเป็น 0 ในเร็ววันนี้ เป็นเพราะพวกเราทุกคนที่ร่วมมือกัน เว้น
ระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ท้าตามค้าแนะน้าอย่างเคร่งครัด เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน 

วันนี้เดียร์ขอเป็นอีกหนึ่งก้าลังใจให้ทุกๆคน หากเราช่วยเหลือกันแบบนี้ไม่ว่าวิกฤติใดจะผ่านเข้ามา พวกเราก็
สามารถผ่านไปได้ ทุกครั้ง ความน่ารักของคนไทยเวลาเกิดปัญหา เรามักจะหยิบยื่นความช่วยเหลือ แม้ใครจะว่าเราไม่มี
วินัย แต่เรามีน้้าใจในการร่วมฟันฝ่าทุกปัญหาไปได้เสมอ และในฐานะส.ส.ถ้ามีสิ่งใดที่ท้าให้ ปชช.ได้ เดียร์ยินดี
ประสานงานเพื่อน้าไปสู่การช่วยเหลือต่อไปค่ะ" 

สรุป ส.ส.และทีมงานพรรคพลังประชารัฐ ต่างระดมสรรพก าลังและเงิน , สิ่งของ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เหมือนเป็นการกระชับพื้นที่ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนใน
เขตเลือกตั้งของตัวเอง  
2.พรรคเพื่อไทย..ท่อน้ าเลี้ยงตีบต้องสู้ด้วยล าแข้ง  

พรรคใหญ่แกนน้าฝ่ายค้าน อย่าง "เพ่ือไทย" ภายใต้การน้าของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธ์
ของพรรคเพ่ือไทย ได้เดินสายลงพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ ที่มี ส.ส.เพ่ือไทย เป็นเจ้าของพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่อง เช่น เขตดอน
เมือง ของ ส.ส.เก่ง การุณ โหสกุล แต่ประเด็นหลักคือพยายามเปิดพ้ืนที่ในการสื่อสารกับประชาชน เสนอแนะต่อ
นโยบายของรัฐบาล เช่นการขอเปิดสภาผู้แทนราษฏร สมัยวิสามัญ เป็นต้น 

ที่เป็นไฮไลท์คือ ส.ส.หนวดและเครางาม อย่าง ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลง
พ้ืนที่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 หมู่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมให้ก้าลังใจผู้น้า
ท้องถิ่นท้องที่ อสม. และชาวบ้านทุกครอบครัว พร้อมน้าหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเงินสดเป็นธนบัตร 100 บาทใหม่
ที่เพิ่งเบิกจากธนาคาร มอบให้เป็นเงินขวัญถุง ครอบครัวละ 200 บาท และมอบสิ่งของและเงินสด 2,000 บาทให้กับ
ครอบครัวผู้ติดเชื้อ 
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ส่วนเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พาลูกๆ ทั้ง 6 คน อยู่ในวัยเรียนทั้งหมด ช่วงปิดยาว
เพราะโควิด ลงพื้นที่เขตสายไหม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2563 

"ผมบอกลูกว่า ผู้แทนราษฎรทุกคนมาจากการเลือกตั้ง ในยามวิกฤติแบบนี้ หลายครอบครัวมีความทุกข์ รัฐเอง
ก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ส.ส. จึงต้องลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน เจอใครที่ล้าบาก ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
ถ้า ส.ส.ไม่ลงพ้ืนที่จะไม่รู้เลยว่าปัญหาของประชาชนคืออะไร" 

สรุป พรรคเพื่อไทย หลังเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลมานาน เมื่อรับบทบาทหน้าที่ฝ่ายค้าน อาจอดยากปากแห้งบ้าง 
พรรคเองอาจมีท่อน้ าเลี้ยงที่เบาบาง ต้องดูแลตัวเองในการที่ลงพื้นที่เขตเลือกตั้ง ซึ่งพยายามท าหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐบาลทั้งในและนอกสภาฯ เต็มที่ 
3.พรรคประชาธิปัตย์..เก่าแก่คลุกเข้าครัว 

พรรคเก่าแก่อย่าง "ประชาธิปัตย์" หรือ ปชป. มีสไตล์การท้างานแบบฉบับเฉพาะ ดูงานจากผู้น้าพรรค จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ลงพ้ืนที่นนทบุรี 
วานนี้ (10 พ.ค.) ได้ร่วมประกอบอาหารที่โรงครัวและแจกอาหารปรุงเสร็จ จากโรงครัว และปลากระป๋อง ให้ประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลละหาร มีพ่ีน้องไทยพุทธและพ่ีน้องมุสลิม ซึ่งระหว่างนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นประชาชน
มุสลิมที่ถือศีลอด และมารับอาหารไปไว้รอเวลารับประทาน พร้อมรับถุงยังชีพซึ่งเป็นปลากระป๋องกลับบ้านด้วย  

ขณะที่รองหัวหน้าพรรคคนขยัน "นิพนธ์ บุญญามณี" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วม
จัดท้าโรงครัวเพ่ือร่วมผลิตอาหารข้าวบรรจุกล่อง พร้อมน้้าดื่ม น้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับพ่ีน้องประชาชนทั่วไปใน
ชุมชน วัดหัวป้อมในอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ของการแจกจ่ายอาหารให้แก่
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หลังได้เปิดโรงครัวท้าอาหารกล่องพร้อมรับประทาน พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพ ข้าวสาร น้้า
ดื่มฯลฯ เป็นประจ้าทุกวันแล้ว 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2563 พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ หรือ ผู้การแต้ม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่-จตุจักร พร้อมด้วย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย และสมาชิกจากชมรมเพ่ือนแต้ม ร่วมกันแจกข้าวสาร พร้อมหน้ากากอนามัยและขนมขบ
เคี้ยว เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพื้นที่ชุมชนเสนานิคม จ้านวน 1,000 ครัวเรือน  

พร้อมด้วยทีมงาน สก. ในพ้ืนที่ได้แก่ อดีต สก.กานต์ มูสิกะ อดีต สก.ดร.อนันตชาติ บัวสุวรรณ ได้เริ่มแจกจ่าย
ถุงยังชีพและข้าวสาร ภายใต้โครงการ “ห่วงอย่างห่างๆ” เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี
ประชาชนในเขตหลักสี่-จตุจักร และพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ ได้รับมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 10,000 
ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมเพ่ือนแต้ม และพ่ีน้องประชาชนหลายท่านที่ร่วมสมทบข้าวของเครื่องใช้ 
รวมถึงร่วมเป็นจิตอาสาในการมอบสิ่งของต่างๆ  

สรุป พรรคประชาธิปัตย์ บรรดา ส.ส. และทีมงานต่างงั้นกลยุทธ์เข้าถึงและคลุกคลีกับชาวบ้านตามสไตล์
ถนัด และใช้กลไกที่คุม 2 กระทรวง อย่าง กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ในการช่วยเหลือประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879911 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879911
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11 May 2020 20:10 น. 

"ความมั่นคง" เร่งติดตามมือ "ยิงเลเซอร์" ป่วนเมือง  

 
 
"ความม่ันคง" เร่งติดตามมือ "ยิงเลเซอร์" ป่วนเมือง 
โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ฝ่ายความม่ันคง ก าลังเร่งติดตาม คนยิงเลเซอร์ป่วนเมือง ข้อความสร้างความ
เข้าใจผิดบนสถานที่ส าคัญหลายจุดในกทม. 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ในทวิตเตอร์ติด มีการแฮชแท็ก #ตามหาความจริง ปลุกกระแสและย้อน
ร้าลึกเหตุการณ์ทางการเมือง อาทิ เหตุการณ์พฤษภา 2535 การสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี 2553  
โดยในการติดแฮชแท็กดังกล่าว พบว่ามีการแนบภาพของการยิงแสงเลเซอร์ด้วยข้อความต่างๆบนอาคาร สถานที่
ราชการ อาทิ กระทรวงกลาโหม พื้นที่สาธารณอย่างรางรถไฟฟ้าใกล้แยกราชประสงค์ ก้าแพงวัดปทุมวนารามฯ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/433861?as= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/433861?as
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 อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.00 น.                      

"คณะก้าวหน้า" โพสต์เฟซบุ๊กแย้ม คนฉายแสงส่องความจริงคือ ปชช. 
 

 
         
“คณะก้าวหน้า”โพสต์เฟซบุ๊กถึงผู้มีอ านาจ ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรง คนฉายแสงส่องหาความจริงคือ ปชช. 
ด้าน”ช่อ”บอกแค่จุดเริ่มต้น ชวนตามหาความจริง 12-20 พ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. เฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า “พฤษภา 35|53 ความจริงต้อง
ปรากฏ ถีบลงเขา-เผาลงถังแดง14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภา ’35 พฤษภา ’53 กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่าง
เลือดเย็น กี่ครั้งที่ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า ไม่เพียงไม่ต้องรับโทษ 

แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอ้านาจ ทุกครั้งความจริงถูกท้าให้เลือนหาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง พอกันทีกับการ
ที่ขอเพียงมีอ้านาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มีอ้านาจว่า ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่า
ใครคือคนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริง ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือพวกเรา “ประชาชน” คนธรรมดาที่ก้าลังร่วมกัน #ตาม
หาความจริง” 
 ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน้าคณะก้าวหน้า ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า # ตามหาความจริงกับเรา 
12-20 พ.ค.นี้ ทางเพจ#คณะก้าวหน้า ฉายภาพกลางกรุงมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น #ความจริงต้องปรากฏ                     
                                             
      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773922 
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12 พฤษภาคม 2020 เวลา 6:36  

"คณะก้าวหน้า" เฉลย ใครฉายแสง #ตามหาความจริง สถานที่สัญลักษณ์ชุมนุม นปช.53 
 

 
 

เฟซบุ๊ค คณะก้าวหน้า ระบุ ฝากบอกผู้มีอ านาจ คนฉายแสงส่องหาความจริง คือ ประชาชน 
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เฟซบุ๊คคณะก้าวหน้า โพสต์ ข้อความระบุว่า 
กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น 
กี่ครั้งที่ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่าไม่เพียงไม่รับโทษ แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอ้านาจ 
ทุกครั้งที่ความจริงถูกท้าให้เลือนหาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง 
พอกันทีกับการขอเพียงมีอ้านาจ ล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด 
ฝากไปถึงผู้มีอ้านาจว่า ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไป 
ว่าใคร คือคนที่ฉายแสงสว่างเพ่ือส่องหาความจริง 
ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเราคือประชาชน คนธรรมดาที่ร่วมกัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 10 พ.ค. มีกลุ่มคนยิงเลเซอร์ระบุข้อความ #ตามหาความจริง ในสถานที่เชิงสัญลักษณ์
เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแนวร่วมกลุ่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)เมื่อปี 53 เช่น วัดปทุมวนาราม บีทีเอส 
อนุสาวรีย์ชัย กระทรวงกลาโหม 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10688?line= 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/10688?line
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:29 น.     

'ดร.เสรี'ถามการที่เรามีส.ส.โง่ ไร้คุณภาพ ประชาชนในเขตที่เลือกเขาเข้ามาควรรับผิดชอบ
ยังไงดี  
 

 
 
12 พ.ค.63-ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการที่เรามี ส.ส. ที่โง่ ไร้คุณภาพ ประชาชนในเขตที่เลือกเขาเข้ามาควรให้รับผิดชอบยังไงดี จริง
ไหมคะที่เขาบอกว่าคุณภาพ ส.ส. บอกคุณภาพประชาชนที่เลือก. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65676
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:17 น.     

'ปิยบุตร' ปลุกฝ่าโควิดชุมนุมต้านรัฐบาล โพสต์ข่าว 'สโลเวเนีย-เลบานอน' ประท้วงกันแลว้  
 

 
 
12 พ.ค.63- นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่คลื่นไหวอย่างหมิ่นเหม่ตลอดช่วงเวลา

ที่ผ่านมา ล่าสุดเขาโพสต์ข้อความและข่าวสารการชุมนุมในต่างประเทศช่วงที่โควิด -19 ยังคงระบาดไปทั่วโลก ผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว เช่นระบุว่า ที่สโลเวเนีย ก็ขยับแล้ว 

ทั้งนี้การชุมนุมที่สโลเวเนียนั้น ชาวสโลวีเนียนับพันพาไปที่ถนนของลูบลิยานาโดยจักรยานเพ่ือประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลปีกขวาและการจัดการวิกฤตโควิด-19  ของรัฐบาล โดยเฉพาะการทุจริตและสินบนในการซื้อหน้ากากหน้า 

โดยผู้ชุมนุมพากันตะโกนว่าให้เพิ่มค่าจ้างคนงานด้วย 
ส่วนที่เลบานอน นายปิยบุตรก็โพสต์ข้อความว่า ที่เลบานอน ประชาชนกลับมาชุมนุมแล้ว 
ส้าหรับการประท้วงที่เลบานอน เกิดขึ้นเพราะประชาชนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่้า เนื่องมาจากการระบาด

ของโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกประเทศในโลกนี้.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65679 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65679
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วันอังคาร ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 07.58 น. 

‘ก้าวหน้า’นัดปลุกติ่ง‘ตามหาความจริง’ เย้ยฝ่ายมั่นคงไม่ต้องเหนือ่ยล่าคนยิงเลเซอร์ 
 

 
 
12 พฤษภาคม 2563 ทวิตเตอร์ “คณะก้าวหน้า - Progressive Movement” ทวีตข้อความ ระบุว่า “ความ

จริง อาจท้าให้บางคนไม่สบายใจ คุณเลยต้องไล่จับความจริงกันวุ่นวายไปหมด แต่ “ความจริง” ก็ปลดปล่อยเราให้เป็น
อิสระจากค้าลวงของคุณ เราไม่ตกเป็นทาสของคุณอีกแล้ว ร่วม #ตามหาความจริง ไปพร้อมกันที่เพจคณะก้าวหน้า 12-
20 พ.ค. #ความจริงต้องปรากฏ” 

ขณะที่เฟซบุ๊ก “คณะก้าวหน้า - Progressive Movement” โพสต์ข้อความ ว่า “พฤษภา 35|53 ความจริงต้อง
ปรากฏ ถีบลงเขา-เผาลงถังแดง 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภา ’35 พฤษภา ’53 กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่าง
เลือดเย็น กี่ครั้งท่ีผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า ไม่เพียงไม่ต้องรับโทษ แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอ้านาจ ทุกครั้งความจริงถูกท้าให้เลือน
หาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง” 

“พอกันทีกับการที่ขอเพียงมีอ้านาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มีอ้านาจว่า ไม่ต้องตามหา
ให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่าใครคือคนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริง ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือพวกเรา “ประชาชน” คน
ธรรมดาที่ก้าลังร่วมกัน #ตามหาความจริง” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทวีตและโพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อค่้าวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในโลกโซเซียลได้
มีการแชร์ภาพข้อความปริศนา “ตามหาความจริง” ถูกฉายด้วยล้าแสงเลเซอร์ในหลายจุดของ กทม. สะพานลอย และ
ข้างก้าแพงวัดปทุมวนาราม เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2553 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492201 

 

 

https://www.naewna.com/politic/492201
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วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 - 08:18 น.  

ค าถาม อนาคต ‘การบินไทย’ ค าถาม อนาคต ‘รัฐบาลไทย’ 
 

 
ค าถาม อนาคต ‘การบินไทย’ ค าถาม อนาคต ‘รัฐบาลไทย’ 
กรณีที่รัฐบาลแสดงเจตจ้านงที่จะไป “อุ้ม” การบินไทยด้วยเงินเริ่ม ต้นกว่า 50,000 บาท และมีแนวโน้มที่จะบานปลาย
กลายเป็นเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 ล้านบาท 
ก้าลังก่อให้เกิดฉันทามติ “ร่วม” ในทางสังคมข้ึนมาโดยอัตโนมัติ เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นล้าดับ 
เป็นฉันทามติ ”ร่วม” ในเชิงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย 
ไม่เพียงแต่จะดังมาจากปีกของพรรคเพ่ือไทย ประสานเข้ากับพรรคก้าวไกล หากแม้กระทั่งพรรคใหม่อย่างพรรคก้าวอัน
แยกตัวมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่เห็นด้วย 
ขณะเดียวกัน บางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ บางส่วนของ พรรคภูมิใจไทย ก็โน้มเอียงท่ีจะคัดค้านและต่อต้าน 
กิจกรรม ”ตามหาความจริง” ต่อ ”การบินไทย” เริ่มคึกคัก 
จากการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบ ”ตามหาความจริง” นั้นเอง ท้าให้สังคมเริ่มประจักษ์ว่า แท้จริงแล้วการด้ารงอยู่ของ 
”การบินไทย” เป็นการด้ารงอยู่ในปลักแห่งโคลนตม แห่งภาวะเสื่อมทรุด 
ในยุคของพรรคไทยรักไทย สถานะของการบินไทยยังมีก้าไรมีผลงานงดงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตา 
แต่ในยุคหลังรัฐประหาร ไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ตัวเลขติดลบ ตัวเลขขาดทุน
ของการบินไทยเริ่มเด่นชัด 
เด่นชัดกระทั่งกลายเป็นซากปรักหักพัง พลันที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น แม้จะมีการประกาศและบังคับ
ใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ก็มิอาจปิดบังตัวเลขแห่งความเสื่อมทรุดตกต่้า 
ความพยายามที่จะเทเงินงบประมาณ 50,000 ล้านบาท จึงกลายเป็นประเด็นทั้งในทางธุรกิจ และในทางการเมือง 
กระแสคัดค้าน กระแสต่อต้านจึงบังเกิดอย่างคึกคักหนักแน่น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/Screenshot_1-5.png
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ความหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งก็คือ อนาคตของ ”การบินไทย” ก้าลังจะถูกแปรให้เป็นอนาคตของ ”รัฐบาล” ผลก็คือ 
การบินไทยได้แปรเป็นเสมือน “เผือกร้อน” 
เป็นเผือกร้อนระอุ อยู่ในมือของรัฐบาล อยู่ในมือของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
1 วัดฝีมือ ความสามารถ 1 วัดดวง วัดอนาคต 
จะเข้าไปโอบอุ้ม หรือจะปล่อยให้ ”การบินไทย” ประสบชะตา กรรมไปตามความเป็นจริงในทาง ”ธุรกิจ” ได้เป็นค้าถาม
อันแหลมคมยิ่ง ทั้งในทางธุรกิจและในทางการเมือง 
ถามรัฐบาล ถามพรรคพลังประชารัฐ ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2181325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2181325
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12 พฤษภาคม 2563 - 08:49 น.  

ช่อถามธนาธร ใครเผาใครยิง ม็อบพฤษภา 53 

 
 

ช่อถามธนาธร ใครเผาใครยิง ม็อบพฤษภา 53 
 
          10 ปี แห่งการร้าลึกการสลายการชุมนุมพฤษภา 2553 (14-19 พ.ค.2553) เวียนมาถึง แกนน้า นปช. และ
มวลชนคนเสื้อแดงก็ท้ากิจกรรมร้าลึกทางออนไลน์ 
          ปีนี้ มีคณะก้าวหน้าของ 3 สหาย “เอก ป๊อก ช่อ” เข้าร่วมวงร้าลึกด้วย เปิดฉากติดแฮชแท็ก #ตามหา            
ความจริง "ช่อ-พรรณิการ์ วานิช" แกนน้าคณะก้าวหน้า ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ Pannika Wanich ”ความจริง
ตอนสลายชุมนุมพฤษภา 53 ทหารใช้งบ 3,000 ล้าน ใช้กระสุนจริง 117,932 นัด เป็นกระสุนซุ่มยิง 2,120 นัด.." 
          อันที่จริง “เอก-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวเรือใหญ่ของคณะก้าวหน้า ควรจะลุกขึ้นมาเขียนความจริง หลัง
เหตุการณ์แกนน า นปช. ยุติการชุมนุมท่ีราชประสงค์ เข้ามอบตัวกับต้ารวจ 
          “ม็อบดาวกระจาย” ท่ีผุดแถวคลองเตย ,หน้า ม.รามค้าแหง ,หน้าที่ท้าการพรรคเพื่อไทย และอนุสาวรีย์ชัยฯ 
มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร? มีเป้าหมายอะไร? ธนาธรรู้ดีท่ีสุด 

        ปากค าประวัติศาสตร์ 
          ก่อนวันสงกรานต์ปี 2562 “อุเชนทร์ เชียงเสน” อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี 
2543 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
           “อุเชนทร์” ได้ไขความกระจ่างเรื่อง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กับยุทธการแดงท้ังแผ่นดินปี 2553 ผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวไว้อย่างน่าสนใจ 
          นักกิจกรรมก้าวหน้าที่ผันตัวเองเป็นนักวิชาการใช้ค้าว่า “พวกเรา” ได้เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล
อภิสิทธิ์ยุบสภา ร่วมกับคนเสื้อแดง ต้ังแต่เหตุการณ์ 10 เม.ย.2553 จนถึงหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมท่ีราชประสงค์ 
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          “พวกเรา” หมายถึง กลุ่มแกนน้านักศึกษาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ปี 2541-2543 
ย่อมนับรวม เอก-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2542 และ ต๋อม-
ชัยธวัช ตุลาธน อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี 2541 
          ชั่วโมงนี้ เอกเป็นแกนน้าคณะก้าวหน้า และต๋อมเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกล  

          ม็อบดาวกระจาย 
          ย้อนไปเมื่อ 12 มี.ค.2553 นปช.เปิดฉากการชุมนุมใหญ่ภายใต้แคมเปญ “ศึกเขย่าขวัญอ ามาตย์” เรียกร้อง
ให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ ยุบสภาภายใน 24 ชั่วโมง นปช. มีการต้ังเวทีใหญ่ท่ีสะพานผ่านฟ้า 
          กระทั่ง 10 เม.ย.2553 อุเชนทร์เล่าว่า ได้ข้อมูลว่ารัฐบาลจะขอคืนพื้นที่ “พวกเรา” ตัดสินใจยกก้าลังทั้งหมด
ไปท่ีเวทีชุมนุมผ่านฟ้า-ราชด้าเนิน 
          หลังเหตุปะทะกันอย่างรุนแรงท่ีสี่แยกคอกวัว เวทีใหญ่ของ นปช. ถูกย้ายไปรวมท่ีราชประสงค์ 
          อุเชนทร์บอกว่า สถานการณ์มวลชนคนเส้ือแดงตกอยู่ในจุดเสี่ยงอันตราย “พวกเรา” จึงร่วมกับครูประทีบ อึ๊ง
ทรงธรรม ฮาตะ รวมถึงแกนน้า สนนท. ในขณะนั้น ตั้งเวทีชุมนุมย่อยขึ้นที่บริเวณสามแยกตลาดคลองเตย ในวันที่ 15 
พ.ค.2553 
          ผู้อยู่เบื้องหลังม็อบดาวกระจายคือ คนเดือนตุลาสายชินวัตร เขาเป็นนักธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ ได้
ออกค่ายใช้จ่ายในการต้ังเวทีม็อบดาวกระจาย 
          ครูประทีป มีบทเรียนมาจากม็อบพฤษภา 35 จึงคิดอ่านม็อบดาวกระจายไว้ตอบโต้ฝ่ายทหาร 

      ฝ่าวงล้อม 
          เมื่อกางแผนที่ตั้งเวทีย่อย กระจายอยู่วงนอก อุเชนทร์จึงประสานงานกับกลุ่มเพื่อนพ้องที่เคยร่วมท้ากิจกรรม 
สนนท.ปี 2541 
          เวทีหลักท่ีคลองเตย พระราม 4 โดยมี “ต๋อม ชัยธวัช” เลขาธิการพรรคก้าวไกลในวันนี้ ท้าหน้าท่ีประสานงาน
กับจุดอื่นๆ 
          ส่วน “เอก ธนาธร” และเพื่อนๆ รับผิดชอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวทีย่อยแห่งนี้ มีบทบาทส้าคัญ หลัง
แกนน้า นปช.ประกาศยุติเวทีราชประสงค์ เพราะแดงฮาร์ดคอร์ไหลมารวมตัวกันท่ีเวทีนี้  
          ปีนี้ คณะก้าวหน้าผุดแคมเปญ “ตามหาความจริง” เอก ธนาธร ก็ควรออกมาเล่าความจริง เกี ่ยวกับม็อบ
ดาวกระจาย 
          ม็อบดาวกระจาย เกี่ยวกับชายชุดด้าหรือไม่? ยังมีคนสงสัยเยอะ เอกควรมาไขข้อข้องใจ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/430492?adz= 
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ท าไม พ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องอยู่ต่อ 
 

 
                ยังไม่หายไปไหน! 
                เสียงก่นด่าต่อว่ารัฐบาลเผด็จการ ยังได้ยินทุกวัน  
                เสียงเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังมาจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถี่ยิบ  
                อ้างว่าประชาชนจะอดตายกันหมดแล้ว  
                ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ก็เอาอยู่ เพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันแค่หลักหน่วย 
                และโยงไปว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้เพ่ือปิดปากประชาชน ไม่ให้วิจารณ์เรื่องที่รัฐบาลอุ้มการบินไทยแสนล้าน 
แต่กับคนจนแจก ๕ พันบาท มีแต่ปัญหา  
                ถ้า...พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้เพ่ือปิดปากจริง จะได้พูดเป็นต่อยหอยหรือ? 
                ข้อกังวลของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่พูดกันมากในวันนี้ อาทิ ปิดปากฝ่ายค้าน ควบคุมสื่อสารมวลชน ห้าม
ชุมนุม จัดการผู้เห็นต่าง รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีรวบอ้านาจไว้แต่ผู้เดียว 
                ก็ลองพิจารณาดูว่า มีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือกระท้าการข้างต้นหรือไม่  
                นักการเมืองฝ่ายค้านด่ารัฐบาลเป็นหมูเป็นหมาทุกวัน  
                สื่อท้างานกันปกติ โดยเฉพาะสื่อในเครือข่ายทักษิณ ปั้นข่าวกันสนุกสนาน 
                ตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมา มีการจัดการผู้เห็นต่างเพียบ...แต่ขอโทษที เป็นพวกแหกมาตรการ
ป้องกันการระบาดโควิด-๑๙ ทั้งนั้น  
                ห้ามชุมนุมเด็ดขาด การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ มีเจตนาไม่ให้ประชาชนรวมตัวกัน เพราะป้องกัน
การระบาดของโควิด-๑๙ แต่ใครอยากชุมนุมทางการเมืองก็เชิญ   
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                "ลุงตู่" รวบอ้านาจไว้ผู้เดียว....ก็จริง เพราะเป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
                แต่เบื้องหลังการใช้อ้านาจของ "ลุงตู่" คือ "ทีมนักรบสีขาว"  
                แล้วท้าไมไม่ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ที่ให้อ้านาจผู้ว่าราชการจังหวัดปิดโน่นปิดนี่เหมือนกัน 
                ก่อนดูพละก้าลังของ พ.ร.บ.โรคติดต่อที่จะต่อต้านโควิด-๑๙  
                ลองไปดูศักยภาพของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเสียก่อน แล้วจะรู้ว่าระดับโควิด-๑๙ ไวรัสล้างโลกนั้นคู่ควรกับกฎหมาย
แบบไหน  
                พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมเอาอ้านาจในกฎหมายอ่ืนๆ มาไว้ใน ศบค. 
                เช่น พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ร.บ.การ
เนรเทศ พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.การ
อุดมศึกษา พ.ร.บ.ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ร.บ.
เครื่องมือแพทย์ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
                พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก้ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ร.บ.อ้อยและ
น้้าตาลทราย พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และ พ.ร.บ.อาหาร  
                การโอนอ้านาจตาม พ.ร.บ.ที่ว่าทั้งหมดนี้ไปอยู่ใน ศบค. ท้าให้การระบาดของโควิด -๑๙ จากหลักร้อยมา
เป็นหลักหน่วย 
                กลับกันไม่มีนักเคลื่อนไหว นักการเมืองคนไหน โดนจับเพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
                ทีนี้รู้หรือยังว่าล้าพัง พ.ร.บ.โรคติดต่อ เราจะมีวันนี้หรือไม่. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65659 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65659


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

 

 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

 
 
 
 

ก าไรคือ ปชช. 
       “ชีวิตก็เหมือนละคร เหมือนนิยาย พ่อเป็นยาม แม่ขายขนมครก ตัวเองเป็นเซลส์ขายบ้าน ใครจะคิดว่าจะมีบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ และจะมาเป็น ส.ส.และมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรี"   ข้อความข้างต้น หมายถึง "ส.ส.เฮ้ง" สุชาติ 
ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
  ทั้งนี้ ข้อมูลจากเพจ "Heng Team-ทีมเฮ้ง" บางส่วนระบุว่า   ส.ส.สุชาติ หรือเจ้าของฉายา ซุ้มมังกรน้้าเค็ม ที่
ดูแลพี่ๆ เพ่ือนๆน้องๆ ส.ส.ภาคกลาง พปชร. พูดได้เต็มปากว่าชีวิตการเมืองเต็มไปด้วย “ก าไร” 

ก้าไรที่ว่าคือ ความอ่ิมอกอ่ิมใจในการท้างานช่วยเหลือเพ่ือส่วนรวมและพ่ีน้องประชาชน ตั้งแต่สมัย ส.ท.แสนสุข 
มาเป็น ส.อบจ.เมืองชลบุรี สู่ ส.ส.สมัยแรก ในสนามการเมืองระดับชาติปี 2554  จนเป็นประธาน ส.ส.ของพรรค พปชร. 
ในปี 2562 โดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด-19 "ส.ส.เฮ้ง" และทีมงาน ท้างานอยู่ในพ้ืนที่ชลบุรี 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด                
ไม่ว่าจะเป็น... บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกไข่ไก่, เจลแอลกอฮอล์, เสียสละโรงแรมตัวเองให้บุคลากรทางการแพทย์พัก
อาศัย หรือจ่ายค่ากักตัวให้ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง 14 วัน ให้มากักตัวที่โรงแรมที่ตัวเองได้เช่าไว้ เพ่ือป้องกันคนกลุ่มเสี่ยงให้
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ 
                ทั้งหมดนี้ตัวเขาและทีมงานพร้อมทั้งพ่ีๆ เพื่อนๆ ในชลบุรีที่สนิทสนมกัน ควักกระเป๋าระดมทุนควักเงินจ่าย
เอง โดยไม่รอความช่วยเหลือจากผู้ใด 
                ถามว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมา คือรอยยิ้มและความสุขของพ่ีน้องประชาชน 
            “วันนี้พอเราเป็นนักการเมือง ก็เอาหลักธุรกิจมาคิด คิดไปคิดกลับ ท าอย่างไรให้คนรากหญ้า ผู้ใช้แรงงานหรือ
ผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเท่านั้นเอง เพราะเราเป็นคนจนมาก่อน ย่อมเข้าใจหัวอกคนยากคนจน 
คนที่ไม่มีจะกิน คนที่ตกงานไม่มีรายได้ คนที่ก าลังจะอด 
            “ทุกวันนี้คุณแม่ของผมเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหนองมน มีแต่คนยกมือไหว้หมด เพราะลูกชายมีแต่ช่วยเหลือ
คน ไม่เคยลืมตัวลืมอดีต ไม่เคยคดโกงใครหรือคิดร้ายกับใคร”  
                นี่คือตัวอย่างนักการเมืองที่มาจากประชาชน พิสูจน์ด้วยการท้างาน มิใช่เหยียบหัวใครขึ้นมาสู่อ้านาจ 

ช่างสงสัย 
อ้างถึง : https://www.thaipost.net/main/detail/65657 

https://www.thaipost.net/main/detail/65657
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บันทึกหน้า 4 
   สถานการณ์คงจะดีข้ึนตามล้าดับ ในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่เริ่มด้าเนินการยาวไปในเดือนนี้ หลังจากท่ีการ

ป้องกันไวรัสโควิดด้วยการล็อกดาวน์ได้ผล จนจ้านวนผู้ป่วยเพ่ิมรายวันเหลือเพียงหลักหน่วย ไม่ต้องถึงกับรอให้เป็นศูนย์
อย่างเบ็ดเสร็จ เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นศูนย์ได้เมื่อไหร่ ขณะที่สังคม-เศรษฐกิจยิ่งชะงักยาวยิ่งเกิดปัญหาอ่ืนตามมา ถือ
ว่าภาครัฐก็เข้าใจปัญหาเรื่องนี้ดี จนน้ามาสู่การผ่อนคลายได้ ...0 
            แน่นอนว่า มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันไวรัส ต้องด้าเนินต่อไปอีกนานเท่านานตามวิถี New 
Normal ที่วิญญูชนรู้เข้าใจตรงกันจนกว่าโลกใบนี้จะมีวัคซีนป้องกันโควิดได้ แต่เรื่องของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีบทบัญญัติ
เข้มข้นในการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพ จะอยู่ต่อแค่ไหนย่อมเป็นปัญหาว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายลงหรือไม่ จึงมี
กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้กองอ้านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมท้าโพลสอบถามประชาชนจะให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ 
...0 
            อย่างไรก็ตาม การให้ กอ.รมน. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเป็นผู้ท้าโพล แทนที่จะเป็นสถาบันวิชาการ อาจถูก
ตั้งค้าถามถึงความเป็นกลางได้ ตรงกับที่ “อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด” โฆษกพรรคเพ่ือไทย มองว่ามีปัญหาเรื่องความ
น่าเชื่อถือ ไม่มั่นใจว่าจะมาท้าโพลหรือท้าไอโอ ถ้าต้องการท้าโพลให้เป็นที่ยอมรับ ควรท้าโดยสถาบันทางวิชาการที่มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ...0 
            ถูกต้องที่ “พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา” เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอน
หนึ่งว่า “สักวันก็ต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่แล้ว ไม่สามารถใช้ไปตลอดได้ เพียงแต่ต้องค านึงถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก ในขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนก็เป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้” ก็หวังว่าจะเป็น
ความคิดที่ฝ่ายความมั่นคงคนอ่ืนจะคิดเช่นเดียวกัน ขืนหากมีใครคิดลากยาว พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะกลัวม็อบไล่รัฐบาล 
เหมือนที่ใช้กันลากยาวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมดภัยโควิดเจอไฟวิกฤติการเมืองคงจะยุ่งแน่นอน ถ้าสถานการณ์
ยิ่งห้ามกลายเป็นยิ่งยุ ...0 
            แก้ให้ถูกจุด! ช่วยพ่ีน้องแรงงาน “สุเทพ อู่อ้น” ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการแรงงาน ออก
แถลงการณ์คัดค้านประกาศกระทรวงแรงงานที่ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงานในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยชี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เหตุนายจ้างเลิกจ้างแรงงานเป็นจ้านวนมากไม่ได้ใช้วิธีปิดงาน ซ้้าห้าม
ลูกจ้างนัดหยุดงานเป็นการละเมิดสิทธิ พร้อมข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกประกาศดังกล่าว ต้องบังคับใช้มาตรา 75 ของ 
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พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก่นายจ้างที่ปิดงานทุกราย ให้จ่ายเงิน 75% ของค่าจ้างแรงงาน, เยียวยาประชาชนทุกคนแบบ
ถ้วนหน้า และให้สัตยาบัน ILO ฉบับที่ 87, 98 ...0 
            มิติใหม่แห่งการท้าบุญ “ตู้ปันสุข” หรือตู้ปันน้้าใจ หรือชื่ออะไรก็ตามที่คล้ายกัน ท้าตามกันในหลายจังหวัด 
ด้วยการน้าตู้มาตั้งไว้ให้ผู้ใจบุญน้าอาหารมาวาง ส้าหรับบริจาคให้แก่ผู้เดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิดมาหยิบ
ไปได้ทันที ถือเป็นหนึ่งในสิ่งดีที่เราได้เห็นความสร้างสรรค์ในการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่น้้าใจของคนไทยเวลานี้ แม้ว่าในบางแห่ง
จะมีคนที่เห็นแก่ตัวเองมากหน่อย หยิบของบริจาคไปเสียจนหมดไม่เหลือให้ผู้อ่ืน อาจท้าให้จิตใจเราขุ่นมัวขึ้นมา ทางที่ดี
เราไม่จ้าเป็นต้องเก็บมาใส่ใจ เพราะคนเหล่านั้นเขาอาจจะยากล้าบากจนกระทั่งไม่รู้สึกเห็นแก่ผู้อื่นก็เป็นได้ หลักการให้
ทานเพียงแค่เราตั้งใจให้ ไม่ต้องเก็บมาคิดต่อ ใจเราก็เป็นบุญกุศลแล้ว ...0 
นายชาติสังคม  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65656 
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อาการ การเมอืง ปัญหา “พลังประชารัฐ” เวลา คือ ค าตอบ  
วิเคราะห์การเมือง  

 
อาการ การเมือง  

ปัญหา “พลังประชารัฐ”  
เวลา คือ ค้าตอบ  

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
อาการ การเมือง ปัญหา “พลังประชารัฐ” เวลา คือ ค้าตอบ - บังเกิดความดีอกดีใจอย่างถ้วนหน้าภายในพรรค
พลังประชารัฐ 
ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชิญ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เข้าพบและ
สนทนาอย่างเป็นการจ้าเพาะ 
เห็นรอยยิ้มจาก นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  
เพราะไม่เพียงแต่ยังอยู่ในต้าแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการ หากยังอยู่ในต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เหนียวหนึบทั้งในพรรค และในรัฐบาล 
  
ไม่เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นที่ให้การค้้าประกัน 
หากแม้กระทั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ ก็ออกมาตอกย้้าอย่าง
จ้าหลักหนักแน่น 
“ปัญหาจบไปตั้งนานแล้ว” 
ไม่เพียงเป็นการยืนยันในฐานะประธานยุทธศาสตร์ หากแต่เท่ากับยืนยันในฐานะเป็น “แคนดิเดต”เข้าชิง
ต้าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย 
ทุกอย่างเหมือนกับจะจบ แต่ยังไม่จบ 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/tara2.jpg
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ค้าถามก็คือ ปัญหาและความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐมีอยู่หรือไม่  
ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ก็ต้องยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริง เพราะได้มีการ
ออกปากขอให้ออกจากต้าแหน่งจริง 
ยิ่งน้้าเสียงจาก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ยิ่งแจ่มชัด 
เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่า ยังไม่ถึงเวลา เพียงแต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เห็นว่ายัง
สามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกก็ต้องสงบเอาไว้ก่อน 
แต่ก็เหมือนกับเอา “ใบบัว” ไปปิด “ช้าง” ต้วเบ้อเริ่ม 
  
ปมเงื่อนของปัญหาอยู่ที่ “ต้าแหน่ง” อยู่ที่การช่วงชิงโอกาสทางการเมือง 
เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ไม่มี ส.ส.อยู่ในมือ กับกลุ่มนักการเมือง “อาชีพ” ที่มีรากฐานอยู่กับจ้านวนของ
ส.ส.และจ้าเป็นต้องอุปถัมภ์ค้้าจุนกัน 
นั่นก็อยู่ที่ “ต าแหน่ง” นั่นก็อยู่ที่ “พื้นที่” ทางการเมือง 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4109587 
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วันอังคาร ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

 สู่นิเวศรัฐ 

 
                มีคนที่คิดว่าตนเป็นนักปฏิวัติและก็อยากจะปฏิวัติประเทศของตนอยู่ทั่วโลก ประเทศไทยก็มีเรื่อยมาจน
วันนี้ ทั้งหมดเป็นการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนระบอบการปกครอง บ้างก็อยากปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตย บ้างก็อยากปฏิวัติให้
เป็นสังคมนิยม และบ้างก็อยากปฏิวัติให้เป็นเผด็จการ ซึ่งทั้งหมดนี้เคยเกิดข้ึนมาแล้วเกือบทั่วโลกในศตวรรษก่อน 
                การปฏิวัติให้เป็นสังคมนิยมนั้นล้มเหลวมาแล้วทุกประเทศ สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบอบทุนนิยมโดยรัฐ
บ้าง โดยเอกชนบ้าง มีเกาหลีเหนือเท่านั้นที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จและต่างขั้วกันมากกับอุดมการณ์สังคมนิยม 
                ประเทศไทยก็มีการปฏิวัติ ตั้งแต่ พศ. 2475 ท้าได้ส้าเร็จในด้านการยึดอ้านาจจากกษัตริย์ แต่ล้มเหลวที่จะ
สร้างสังคมให้เป็นจริงตามที่ป่าวประกาศไว้ เพราะมัวแต่แย่งชิงอ้านาจกันเอง ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็
ล้มเหลว เพราะปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคเองและนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ "คนป่าคืนเมือง" จนกระท่ังมี
ความพยายามอีกครั้งหลังใช้รัฐธรรมนูญ พศ.2540 หรือตั้งแต่ยุคทักษิณกับชาวเสื้อแดงเรืองอ้านาจ แต่แพ้ศึก 
                สงครามไม่ได้มีศึกเดียว สองปีมานี้จึงมีความพยายามที่จะปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองอีกครั้ง แต่ผม
ไม่เชื่อว่าจะส้าเร็จ 
                เพราะขนาดคุณทักษิณกับชาวเสื้อแดงมีพร้อมทั้งเงิน เครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งก้าลังคนที่
พวกเขาประกาศว่า “มีแก้ว 3 ประการ คือ 1 ชาวเสื้อแดง 2 พรรคการเมือง 3 กองก้าลังติดอาวุธ” ก็ยังเอาชนะรัฐบาล
ไม่ได้ 
                 สมมุติว่าส้าชนะ...ผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็น “การปฏิวัติที่แท้” ตามนิยามของค้า และยิ่งห่างไกลจากความ
มุ่งหวังของคนที่ต้องการปฏิวัติด้วย นั่นคือ “สร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมที่เท่าเทียม หรือแม้จะเพ้อไปถึงสังคมพระศรี
อาริย์ด้วยก็ตาม!” 
                “สงครามไม่เคยสร้างความเป็นธรรม มีแต่ท้าลายธรรม” ซึ่งการปฏิวัติทุกครั้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้พิสูจน์ให้
เห็นแล้ว โดยเฉพาะการปฏิวัติที่เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสังคมนิยม - คอมมิวนิสต์ 
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                 โลก..ยังไม่เคยมีการปฏิวัติที่แท้สักครั้ง เพราะถ้ามีการปฏิวัติที่แท้ “คนและสังคมจะเปลี่ยนอย่างมี
คุณภาพ” ตามความมุ่งหวังของการปฏิวัติ (สร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมที่เท่าเทียม สังคมพระศรีอาริย์) ด้วยการยินดี
พร้อมใจทั้งชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครอง 
                แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การกดขี่ การบังคับ การควบคุม และใช้ความรุนแรงกับผู้ถูกปกครองจนบาดเจ็บล้มตาย
เกลื่อนแผ่นดิน...กลายเป็น “รัฐข้าราชการ” ขนาดมหึมาและใช้กฎเหล็ก 
                มันคือการปฏิวัติตรงไหน? 
                จะสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมได้อย่างไร? 
                เพราะแม้ในชนชั้นผู้ปกครองก็แย่งชิงอ้านาจเข่นฆ่ากันเอง มีให้เห็นทุกประเทศที่มีการปฏิวัติ 
                ทั้งหมดมันจึงไม่ใช่การปฏิวัติ ไม่ใช่แม้แต่ภาพฝันที่พล่ามกันอยู่เสมอมาจนถึงวันนี้ 
                มันคือ “การปล้นชิงอ้านาจ” โดยมีพลเมีองที่เข้าร่วมการปฏิวัติเป็นเครื่องมือ และพลเมืองทั่วไปเป็นเหยื่อ 
                ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่ว่ายุคไหนก็ไม่แตกต่างกัน 
                วันนี้เมื่อเห็นพวก “นักอยากปฏิวัติ” ก้าลังส้าแดงเดชกันอีกครั้ง เราจะหวังได้ไหมว่าพวกเขาจะท้าได้อย่าง
ที่ป่าวประกาศอยู่ทุกวัน คือ “สร้างสังคมท่ีเป็นธรรม สังคมท่ีเท่าเทียม” ไม่ต้องถึงสังคมพระศรีอาริย์หรอก 
                เพราะแค่คิดต่างพวกเขาก็รุมก่นด่าอย่างถ่อยสถุลแล้ว 
                เราจะหวังได้ไหมกับพวกนักอยากปฏิวัติที่มีแต่ความป่าเถื่อน แต่ไม่มีสติปัญญา 
                ชั่วชีวิตของผม...ผมรู้จักนักปฏิวัติเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มุ่งแต่ปฏิวัติคนอ่ืนให้ได้อย่างใจตน หากแต่
ปฏิวัติตนก่อน จากนั้นสังคมก็ปฏิวัติตามอย่างสันติ 
                นั่นคือ พระพุทธเจ้า 
 “วิมล ไทรนิ่มนวล” 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/columnonline/43965 
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สายล่อฟ้า12 พ.ค. 2563 05:01 น. 

กล้าได้กล้าเสีย : คิดก่อนจะตกข้างทาง 

 
รู้ตัวตน... 
ก่อนท้างานใหญ่ 
วันนี้แหละ...คนหนึ่งที่จะต้องรู้ดีว่าท้าหน้าที่ของผู้น าประเทศนั้นควรจะต้องท้าอะไรอย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์โพดผล
แก่ประเทศ 
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี 
อย่างน้อยการกระท้าจะเป็นตัวพิสูจน์ไม่ใช่แค่พูดเป็นต่อยหอยเพียงอย่างเดียว เหตุไวรัสระบาดใหญ่ครั้งนี้คือค้าตอบ 
หากสามารถท้างานได้อย่างนี้ ไม่ใช่แค่เพราะโควิด-19 แต่หมายถึงยามปกติในการบริหารจัดการประเทศก็น่าจะอยู่ใน
มิติเดียวกัน 
ว่าไปแล้วง่ายกว่าด้วยซ้้าไป 
อย่างหนึ่งที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมก็คือการเปิดหูเปิดตารับฟังความคิดเห็นและเข้าถึงกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
นอกจากจะได้ใจแล้วยังได้งานที่เป็นเนื้อเป็นหนัง เพราะมีข้อมูลที่ลึกและข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกได้ 
พูดง่ายๆ ก็คือได้ปัญญาเพ่ิมมากข้ึน อยู่ที่ว่าจะคิดเป็นใช้เป็นแค่ไหน? 
ไม่ใช่คิดเข้าข้างตัวเองว่าแน่แล้วมีความเหนือกว่าคนทั่วไป 
ทุกอย่างมันก็เลยได้มุมคิดที่แคบด้านเดียวจากกลุ่มแวดล้อมเพียงไม่กี่คนเท่านั้น โลกกว้างทางแคบอย่างนั้นมันถึงไปไม่
สุด 
“โควิด-19” จึงมีมรรคผลต่อสังคมไทยหมายรวมถึงสังคมโลกด้วย เพราะมันสะท้อนภาพความเป็นไปของมนุษย์ที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างด ี
ค้าตอบที่ได้ซึ่งให้โทษแล้วยังให้คุณอีกด้วย อย่างน้อยก็ได้รู้ดีรู้ชั่วจากผลการกระท้าดีเป็นเลว เลวเป็นดี ท้าให้กลายเป็น
ปัญหาโลกแตกจนอยู่ด้วยกันไม่ได้ 
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การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีปฏิบัติอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เปลี่ยนผ่านตัวเองจนน้ามาซึ่งความเป็นผู้น้าที่ได้รับการ
ยอมรับ 
ก็เพราะการบริหารจัดการแก้ปัญหาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก้าลังจะพ่ายแพ้กลับกลายเป็น “พระเอก” ในชั่วพริบตา 
นี่หากสามารถจับหัวใจของชาวบ้านชาวรากหญ้าได้อย่าง “เข้าถึง” ก็ยิ่งจะยังประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาล 
เพราะคงไม่ใช่แค่นโยบาย “ประชารัฐ” เท่านั้น แต่หมายถึงการปฏิบัติระหว่างผู้น้ากับมวลชนนั้นมันต้องถึงอกถึงใจ
มากกว่านี้ 
ไปต่างจังหวัดแล้วให้ราชการ ส.ส.ไประดมคนมาชูมือเชียร์ ยกยอปอปั้นอย่างที่ท้ากันมานั้นมันเรื่องโกหกทั้งนั้น 
เขาว่ากันนะ...โลกใหม่ใบเดิมนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ แม้แต่การเมืองและนักการเมืองก็ต้องอยู่ในวังวนนั้น 
คือหากไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโลกก็จะต้องเปลี่ยนให้ 
“นักการเมือง” มีบทบาททางสังคมในฐานะตัวแทนผู้อาสา และความเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการประเทศเพ่ือ
มุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน 
ความจริงก็พูดเรื่องนี้กันมามากแล้ว แต่ยังไม่ดีขึ้น หน้าซ้้าแย่กว่าเดิมด้วยซ้้าไป จนสังคมเกิดความรู้สึกชิงชังเพราะ
คาดหวังอะไรไม่ได้ มีแต่ซ้้าเติมหนักเข้าไปอีก 
ยิ่งพวกท่ีมักใหญ่ต้องเป็นนายกฯ ต้องเป็นรัฐมนตรีทั้งๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติพร้อมสักอย่างหรือพอมีก็คิดแต่จะเข้าไปโกงกิน 
หรืออยากได้อยากเป็นโควิด-19 ก้าลังให้บทเรียนว่าเหมาะควรแค่ไหน? 
“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1841264 
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12 พฤษภาคม 2020 เวลา 7:00  

ศึกใน 'พปชร.' เข้าทาง 'บิ๊กตู่' กระชับอ านาจ-คุมถนัดมือ 
 

 
 

ศึกในพรรคพลังประชารัฐที่หลายคนคิดว่าจบนั้น แท้ท่ีจริงแล้วกลับไม่จบอย่างที่คิด 
การเปลี่ยนโลโก้ "พรรคพลังประชารัฐ" จากกรอบ6เหลี่ยม เป็นวงกลม เพ่ือความสามัคคีกลมเกลียวดูจะไร้

ความหมาย แต่ละกลุ่มก๊วน เคยเขม่นกันอย่างไร ก็ยังเป็นอย่างนั้น แม้จะมี "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มานั่งเป็น
ประธานยุทธศาสตร์พรรคก็ตาม การเปิดศึกทวงคืนต้าแหน่งหัวหน้า และเลขาธิการพรรคนั้น ดูจะไม่ง่ายขนาดที่พูดหนสอง
หนแล้ว แล้วคู่กรณีรีบลุกหลีกทางทันที แต่กลับเป็นเกมยาว ยืดเยื้อกันข้ามปี 

คนในพรรคต่างรู้กันดีว่าใครคือเจ้าของพรรคตัวจริง ใครเป็นเจ้าของกระสุนที่ใช้ตอนเลือกตั้ง และใครเป็นที่มาของ
กระแส จนพรรคกวาดส.ส.ได้ขนาดนี้ ถ้าเข้าใจตรงนี้ ก็จะเข้าใจว่าอะไรคืออะไร 

การทวงคืน2เก้าอ้ีส้าคัญนี้ ยกแรก มีชื่อของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาเป็นหัวหน้า โดยมี "บิ๊กป้อม" 
พ่ีใหญ่ จะมาเป็นประธานที่ปรึกษา พร้อม "เสี่ยตั้น" ณัฐฏพล ทีปสุวรรณ เป็นเลขาฯ ครั้งนั้น "บิ๊กตู่" มีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ 
สุดท้ายก็เงียบไป มีก็แต่ "บิ๊กป้อม" ที่เข้ามาจริงๆ แต่ในต้าแหน่งประธานยุทธศาสตร์นั่นเอง 

สเต็ปต่อมาชื่อของ "เสี่ยแฮงค์" อนุชา นาคาศัย ก็เหมือนได้รับการปลอบใจ หลังชวดเก้าอ้ีครม. ด้วยการเป็นคนข้าง
กายคนใหม่ของ "บิ๊กป้อม" ในต้าแหน่งรองประธานยุทธศาตร์ โดยว่ากันว่า การที่แกนน้าสามมิตรส่งหรือยินดีให้ "เสี่ยแฮงค์" 
ไปตรงนั้นเพ่ือใช้โควต้ากลางของพรรค หากมีการปรับครม. จะได้ไม่เปลืองโควต้าสามมิตร-สมคิด ที่มีคนของตัวเองอยู่แล้ว 

การต่อสู้ทวงคืนยกสอง คราวนี้อยู่ๆ ก็มีชื่อ "เสี่ยแฮงค์" ข้ึนเสียบต้าแหน่ง เลขาฯ พรรคแทนคนปัจจุบัน แต่ด้วย
ความที่คนเดิมมีเกราะคุ้มกัน ท้าผลงานผลงานในต้าแหน่งรมว.พลังงาน เข้าตา "บิ๊กตู่" แก้ปาล์มราคาตกอย่างได้ผล ด้วยการ
ซื้อปาล์มจากชาวสวน ท้าไบโอดีเซล 

เมื่อคนในต้าแหน่งเดิมมีประสบการณ์โดนทวงเก้าอ้ีคืนมา2หน และมีแววยก3จะตามมา ดังนั้น จากที่เคยตั้งรับ จึง
ต้องเปิดเกมรุก จนข่าวกระพือ ท้าให้ขั้วตรงข้ามอาจตั้งตัวไม่ทัน ว่า "บิ๊กป้อม" จะนั่งหัวหน้าพรรค "สันติ พร้อมพัฒน์" นั่ง
เลขาฯ 
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แถมเปิดชื่อตัวละครลับ อย่าง เสธ.อ้น พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ว่าเป็นตัวเดินเกม จน "บิ๊กป้อม" ต้องสั่งให้เรื่องจบ
ไปก่อน เป็นอันว่า ศึกยก3 ยังไม่ทันเริ่ม "ทัพบิ๊กป้อม" คว่้าอีกฝั่งไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว การพับแผนก็เพ่ือ
รอจังหวะกลับมาใหม่เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แบบนี้ ที่คนในพรรคแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดูจะเอ้ือให้ "บิ๊กตู่" คุมเกมได้ถนัดมือมากขึ้น การ
วางตัวไม่เลือกอยู่ข้างใครชัดๆ แม้แต่พ่ีเลิฟ อาจท้าให้กลุ่มอ่ืนๆ ชะล่าใจว่า "นายกฯ" อยู่ข้างเรา ท้าให้มีแรงฮึดฮัดกับสายพ่ี
ใหญ่ และนั่นยิ่งท้าให้ท่าทีหรือค้าพูดที่ออกจากปาก "บิ๊กตู่" ศักดิ์สิทธิ์เสมอมา เมื่อต้องปราบ หรือหย่าศึกระหว่างใครก็ตาม 
ทุกกลุ่มยอมสยบตลอด อาจจะเข้าต้ารา แบ่งแยกแล้วปกครองอีกตามเคย 
แต่ที่แน่ๆ ต้องไม่ลืมว่า "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" ยากที่จะแตกหักกันจริงๆ แม้มีบางคนพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกันก็ตาม  
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/10687?line= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/10687?line


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 
 
 
11 พ.ค. 2563 - 13:11 น.  

ส่องปรากฏการณ์ ล่าความจริง เมษา-พฤษภา 53 เหตุสังหารหมู่ประชาชน!  
การเมือง  
 
 
 
 

 
โลกออนไลน์ แห่ตามล่าหาความจริง กรณี 'เมษา-พฤษภา 53' ใครสั่งสังหารหมู่ ในเหตุการณ์สลาย

การชุมนุม จนท าให้มีผู้เสียชีวิต เกือบ 100 ศพ บาดเจ็บกว่า 2 ,000 คน 
หลังจากมีการเผยแพร่ภาพการฉายโปรเจคเตอร์ โดยกลุ่มช่างภาพนิรนาม ปรากฏข้อความปริศนา #

ตามหาความจริง ฉายด้วยล้าแสงเลเซอร์ในหลายสถานที่ส้าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมือง
เดือนพฤษภา 2553 อาทิ ซอยรางน้้า วัดปทุมวนาราม สยามพารากอน กระทรวงกลาโหม และอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

 ข้อความปริศนา โผล่กลางกรุง! ตามหาคนสั่งสังหารหมู่ เมษา-พฤษภา 53 
ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ถือเป็นช่วงครบ 10 ปี เหจตุการณ์การชุมนุมกลุ่มแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.เมื่อปี 2553 ก่อนถูกรัฐบาลในสมัยนั้นสั่งการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงวันที่ 
13-19 พฤษภาคม เหตุการณ์ดังกล่าวมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย 94 คน บาดเจ็บร่วม 2 ,000 คน และมี
ผู้เสียชีวิตบางรายพบว่าถูกยิงบริเวณหน้าและภายในวัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน  

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกระแสและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ ส่งผล
ให้แฮชแท็ก #ตามหาความจริง พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ว่าความจริงเกิดอะไรขึ้น และใครเป็นผู้สั่งการให้สลาย
การชุมนุม 

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 100 ศพ บาดเจ็บพิการอีกกว่า 2 ,000 คน รวมถึงข้อเท็จจริงเรื่องชายชุด
ด้า และเหตุเพลิงไหม้หลังการสลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ ในขณะที่ไม่ มีผู ้ชุมนุมหลงเหลืออยู่ใน
พื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว รวมถึงกรณีผังล้มเจ้าที่คณะท้างาน ศอฉ.ของรัฐบาลในขณะนั้น ออกมาสารภาพว่า 
เป็นการแต่งขึ้นมาเอง เป็นต้น 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4106750 
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