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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 13 มกราคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชยั’ จ่อเสนอแก ้รธน. มาตรา 256 เปิดทางตั้ง “สสร.” ย้า้อยากให้

ประชาชนมีสว่นรว่ม 
9 

2 มติชนออนไลน์ ‘พปชร.’ จ่อถกกรรมการบริหารส่งเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อม
มั่นใจรักษาฐาน ‘ก้าแพงเพชร –สมุทรปราการ’ 

10 

3 มติชนสุดสัปดาห์ ‘ชูวิทย์’ ชี้ อนค.ต้องรอสถานการณ์สุกงอม พร้อมแย้มกาข้างฝาไว้
ไม่ใช่วันที่ 21นี้ เพราะมีช็อตเด็ดกว่า! 

11 

4 7HD ออนไลน์ ชูวิทย์ เตือนสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ยังไม่สุกงอมพอ เล่นเกมนอก
สภา 

12 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชูวิทย์' เปรยนักการเมืองหน้าใหม่อยู่ยาก ชี้เกมนอกสภาต้นทุนสูงลิ่ว 13 
6 ผู้จัดการออนไลน์ ไม่ใช่ 21 ม.ค.นี้.. มีช็อตเด็ดกว่า! “ชูวิทย์” สวมบทโหรการเมือง

ท้านาย อนาคต...? “ส้มหวาน” 
14 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อัษฎางค์' ช้าแหละ 'ธนาธร' กล้าคิดกล้าท้าแต่ไม่กล้ารับเอา ปชช.
ก้าบังแถวบ้านเรียกหน้า . . . 

16 

8 มติชนออนไลน์ “สมชัย” จ่อเปิดชื่อพรรคการเมืองอ่ืนที่กู้เงินพรุ่งนี้ ชี้ชัด 4 พรรคใน
อดีตก็เคยกู้เงิน 

18 

9 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณ โพสต์ ‘วิ่งไล่ลุง’ และ ‘เดินเชียร์ลุง’ เป็นการชุมนุมฯ ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 

19 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ชี้ 'วิ่งไล่ลุง'-'เดินเชียร์ลุง'ผิด กม.ชัดจี้ต้ารวจด้าเนินคดี 
ม.13 

20 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา' ซัด จนท.รัฐ เลือกปฏิบัติดูแลกลุ่ม'ไล่-เชียร์'ลุงไม่เท่ากัน 21 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไล่-เชียร์'ลุงคึกคัก 'อนค.-พท.-นปช.'เลิกแอบ/ฟุ้งจุดติดนัดจัดเชียงใหม่

2 ก.พ. 
22 

13 เรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์ กิจกรรม 2 ลุง 28 
14 ข่าวสดออนไลน์ เชียร์ลุง อ้างเพจปลอม ปล่อยภาพโป๊ะแตก แต่สุดท้ายต้องยอม ยังฟุ้ง

คนร่วม 2 หมื่นกว่า 
29 

15 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' โพสต์บันทึก 'วันวิ่งไล่ลุง' นี่คือการแสดงออกที่รัฐบาลควร 
ต้องรับฟัง 

31 

16 แนวหน้าออนไลน์ 'วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง' จบยกแรก 'จตุพร' หวั่นปลุกระดมเผชิญหน้า
แตกหัก 

33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนุสรณ์โว 'วิ่งไล่ลุง' จุดติด 35 
18 มติชนออนไลน์ ‘อนุสรณ์’ ยก ‘วิ่งไล่ลุง’ เป็นการออกแบบนวัตกรรมไล่รัฐบาลที่ก้าว

ไปอีกข้ัน เดินหน้าเปิดแผลคอรัปชั่นด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อ 
36 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ “สนธิรัตน์” ค้านทุกกิจกรรมการเมืองบนถนน หวั่นบานปลาย 37 
20 มติชนออนไลน์ ‘สนธิรัตน์’ ยัน พปชร. เร่งวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งท้องถิ่น เฟ้นบุคคล

ชิงผู้ว่าฯกทม. 
38 

21 มติชนออนไลน์ จาตุรนต์ชี้ไม่อาจหยุดยั้ง ‘วิ่งไล่ลุง’ จะแพร่กระจายมากกว่านี้ 39 
22 ข่าวสดออนไลน์ เปิดบันทึก วิ่งไล่ลุง จาก ‘อดีต กกต.คนดัง’ ท่ามกลางคนนับหมื่น 

เสียงปรบมือกึกก้อง 
40 

23 คมชัดลึกออนไลน์ รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบหลังงบ 63 ผ่าน 42 
24 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" ดักทางบางพรรค อย่าเอา ปชช.เป็นตัวประกัน เพ่ือประโยชน์

ตัวเอง 
43 

25 ไทยรัฐออนไลน์ นายกฯ ไม่ติดใจ ใครจะเชียร์-จะไล่ ขอคนรุ่นใหม่ ใช้พลัง-ความคิด 
น้าพาประเทศ 

44 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 09.00: INDEX 2 ภาพ เดินเชียร์ลุง กับวิ่งไล่ลงุ ภาพแห่งอดีต ภาพแห่ง

อนาคต 
45 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ อีแอบวิ่งไล่ลุง 46 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน" 48 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ปลุกการเมืองภาคประชาชนแก้รัฐธรรมนูญ : เปิดกว้างยึดหลักการ 52 
5 ข่าวสดออนไลน์ ขอคิดด้วยฅน 55 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วยการ “อยู่ยาวว์ว์ว์” ของบิ๊กตู่ 59 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 61 

 
ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุคคลในข่าว 63 
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  กิจกรรมรอบรั้ว   
รู้

วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2563 จัดโดยองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลกื้ดช้างและภาคีเครือข่าย โดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ และพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย พร้อมด้วยส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอแม่แตง ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ภาค 5 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ และส้านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลกื้ดช้าง 
ต.ก้ืดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง  

เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 อบต.กื้ดช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
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  กิจกรรมรอบรั้ว   
รู้

วั
น
นี ้

 
 
 

 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ ์
มติชน โดยร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการมลูนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เพื่อน้าไปร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสก อุบาสกิา 
และสถานท่ีพ้านักของภิกษุซึ่งชราภาพ ณ บริษัท มติชน จ้ากัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ร่วมแสดงความยินดีเนือ่งในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43  

ของหนังสือพิมพ์มติชน 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร    
รู้

วั
น
นี ้

 

ประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
13 มกราคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันอังคารที่ 
14 มกราคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันพุธที่ 
15 มกราคม 2563 

10.00 น. จังหวัดนครนายก นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ้าจังหวัดนครนายก 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม 2563 

10.00 น. จังหวัดปราจีนบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ้าจังหวัดปราจีนบุรี 

วันศุกร์ที่ 
17 มกราคม 2563 

09.30 น. ห้อง 704 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็น
ประธานพิธีการเปิดสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจ
ขั้นที่ 5 เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน 
ส้าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้น้าขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 878 ให้แก่ผู้เข้า
รับการศึกษาหลักสูตร พตส. 10 

 13.30 น. ห้อง 704 ดร.ฐิติ เชษฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ ง 
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทางลูกเสือ
วูดแบดจ์สองท่อนฯ   

 14.30 น. จังหวัดสระแก้ว นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสระแก้ว 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร    
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
13 มกราคม2563 

09.00 น. ห้อง 701 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการวิ เคราะห์
โครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ และนายแสวง 
บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 15.00 น. ห้อง 701 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ร่างระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 

 16.30 น. ส้านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 
สนามบินน้้า 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  และนายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์  รอง
เลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาฯ องค์กรอิสระ  

วันอังคารที่ 
14 มกราคม 2563 

09.30น. - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  ประชุมคณะท้างานยุทธศาสตร์ 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 13.30 น. ห้อง 604 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมอนุบริหารเงินกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร    
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม 2563 

09.00 น. สนามกีฬาประชานิเวศน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล 

 13.00 น. อาคารสุขประพฤติ นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญฯ  

 13.30 น. ห้อง 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
และนายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศลารสื่อสารของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันศุกรท์ี่ 
17 มกราคม 2563 

09.00 น. ห้อง 704 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานใน   
พิธีเปิดการสอบสัมภาษณ์แทน การตรวจขั้นที่ 5   
เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ส้าหรับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้น้าขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่  878 ให้แก่ผู้ เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร พตส. 10 

 13.30 น. ห้อง 704 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายคุณวุฒิทาง
ลูกเสือวูดแบดจ์สองท่อนฯ   
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ข่าวอ้างอิง 
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12 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:33 น. 
'สมชัย’ จ่อเสนอแก้รธน. มาตรา256 เปิดทางตั้ง ‘สสร.‘ ย้ าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12ม.ค.63 ที่สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) จตุจักร กทม. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานกมธ.
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง 
ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุม กมธ.ศึกษาฯ สัปดาห์นี้จะประชุมในวันที่ 14 ม.ค. และวันที่ 17 ม.ค.โดยจะยังคงอยู่ในวาระ
ที่ให้แต่ละฝ่ายเสนอความเห็นและท่าทีเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือที่เรียกว่าสนทนาธรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงส้าหรับน้ามาพิจารณาให้มากที่สุด ถึงเวลาแล้วที่ทางกมธ.ศึกษาฯ จะต้องก้าหนดแผนงานและขั้นตอนที่
ชัดเจน เพราะมีเวลาในการท้างาน 120 วัน 
 นายสมชัย  กล่ าวต่อว่ า  ส่ วนตัวคิดว่ าขณะนี้ ในกมธ .ศึกษาฯ มีความเห็นเกี่ ยวกับการแก้ ไข 
รัฐธรรมนูญหลายแนวทาง เช่น การเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
การแก้ไขรัฐธรรมนูญท้างานขึ้น 
 และการแก้ไขมาตรา 256 พร้อมกับให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราที่ไม่เกี่ยวกับ 256 แต่ส่วนตัวคิดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงความเป็นได้ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตั้งส.ส.ร. เพราะเห็นว่าจะท้าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
มากที่สุด 
 "การแก้รัฐธรรมนูญจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดประตูเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 รวมทั้งจะต้องสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะต้องยอมรับว่า มีบางฝ่าย 
 ยังไม่ไว้วางใจว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขในประเด็นใดบ้าง ดังนั้นจ้าเป็นต้องสร้างความไว้วางใจให้
เกิดข้ึน" นายสมชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54354 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54354
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 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 มกราคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่จะทะยอยเกิดข้ึนในตลอดปีนี้ ว่า พรรคพลังประชารัฐมีความพร้อม ซึ่งจะต้องมีการหยิบยกประเด็นมาหารือใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเร็วๆนี้ ส่วนการสรรหาบุคคลส่งคนลงสมัครผู้ว่ากทม. นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พูดคุยเพราะเป็นต้าแหน่งส้าคัญแล้วจะได้เปิดตัวต่อไป เมื่อถามย้้าว่าการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ช้าจะส่ง 
 ผลต่อคะแนนนิยมหรือไม่ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ ขอให้ดู
ตรงนี้จะดีกว่า 
 เมื่อถามถึง ความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ที่ จ.ก้าแพงเพชร แทนที่ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์
รักษ์ ส.ส.ก้าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ และที่ จ.สมุทรปราการ ของนายกรุงศรีวิไล สุ ทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ 
นั้น เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคมีความพร้อมทั้ง 2 พื้นที่ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ก้าแพงเพชร พรรคจะส่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
บุตรชายของพ.ต.ท.ไวพจน์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนที่จ.สมุทราปราการ ยังคงเป็นนายกรุงศรีวิไล และแกนน้าพรรคพลัง
ประชารัฐมีความม่ันใจว่าจะสามารถรักษา 2 ที่นั่งไว้ได้เช่นเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1883669 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1883669
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/พรรคพลังประชารัฐ-6.jpg
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‘ชูวิทย์’ ชี้ อนค.ต้องรอสถานการณ์สุกงอม พร้อมแย้มกาข้างฝาไว้ไม่ใช่วันที่ 21นี้ เพราะมีช็อตเด็ดกว่า! 
เผยแพร่วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ชูวิทย์’ ฟันธง 21 ม.ค. อนาคตใหม่ ตามรอยไทยรักษาชาติหรือไม่ ปูดมีช็อตเด็ดกว่านี้! 
 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค้าวินิจฉัยคดียุบ
พรรคอนาคตใหม่ ในข้อกล่าวหากระท้าการล้มล้างการปกครอง ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ว่า อนาคต…? 
 การด้ารงอยู่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้เหมือนกัน โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับ ส.ส. ใน
สภา บางพรรคเป็นพรรคเฉพาะกิจ อยู่ได้แค่ชั่วครั้ง ชั่วคราว หมดคนมีบารมี ก็หมดทาง บางพรรคอยู่ได้นาน แต่ไม่ได้ท้า
ประโยชน์อันใดเพ่ือชาติบ้านเมือง เพราะเอาแต่เล่นการเมือง มัวเมาหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ส่วนอุดมการณ์สูญหายไป
นานแล้ว พร้อมกับสายลมแรงแห่งกิเลส 
 พรรคอนาคตใหม่ ได้รับ ส.ส. มาทะลุเป้า แต่การต่อสู้ทางการเมืองในสภาไม่ประสบความส้าเร็จ แถมเสีย
ท่าให้งูเห่าไปฟรีๆ 
 เมื่อเกมในสภาไม่เคยล้มรัฐบาลได้ จึงต้องเล่นนอกสภา หากไม่เชื่อลองดูตัวอย่าง กปปส. ที่ล้วนได้ดิบได้ดี
กันถ้วนหน้า แถมตอนนี้พรรคเพ่ือไทยก็อ่อนแรง ไม่มีอะไรสักเรื่องที่จะไปกระเทือนซางรัฐบาลได้ ต้องหันไปพ่ึงของเก่า
ของขลังอย่างสารวัตรเฉลิม ที่ดูๆ แล้วคงปลุกของขึ้นล้าบาก เพราะตัวเองไม่ได้มา เป็นได้แค่ติวเตอร์นอกสภา ส่วนที่อยู่
ในสภาล้วนลีลายังไม่ถึง 
 แต่เกมนอกสภานั้น มักมีต้นทุนสูงลิ่ว และต้องพร้อมที่จะเทหมดหน้าตัก กล้าได้ กล้าเสีย อนาคตใหม่ต้อง
รอดูสถานการณ์สุกงอมให้มากกว่านี้ เดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างพรรคไทยรักษาชาติไหม 
 คนรุ่นใหม่ต้องเหนื่อยกว่าจะได้ ส่วนคนรุ่นเก่าตอนนี้กินของเก่ากันเพลิดเพลินใจ ที่แน่ๆ กาไว้ข้างฝา ไม่ใช่
วันที่ 21 นี้แน่นอน เพราะยังมีอีกช็อตท่ีเด็ดกว่านี้ หากไม่รักกันจริง ไม่มาบอกกันนะเนี่ย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_263963 
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ชูวิทย์ เตือนสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ยังไม่สุกงอมพอ เล่นเกมนอกสภางอมพอ เล่นเกมนอกสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
การเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในวันเดียวกับท่ีมีกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" และ "เดินเชียร์ลุง" 
นายชูวิทย์โพสต์ข้อความว่า 
 “อนาคต...? การด้ารงอยู่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้เหมือนกัน  โดยเฉพาะพรรคที่
ได้รับ สส. ในสภา บางพรรคเป็นพรรคเฉพาะกิจ อยู่ได้แค่ชั่วครั้ง ชั่วคราว หมดคนมีบารมี ก็หมดทาง บางพรรคอยู่ได้
นาน แต่ไม่ได้ท้าประโยชน์อันใดเพ่ือชาติบ้านเมือง เพราะเอาแต่เล่นการเมือง  มัวเมาหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ส่วน
อุดมการณ์สูญหายไปนานแล้ว พร้อมกับสายลมแรงแห่งกิเลส 
 พรรคอนาคตใหม่ ได้รับ สส. มาทะลุเป้า แต่การต่อสู้ทางการเมืองในสภาไม่ประสบความส้าเร็จ แถมเสีย
ท่าให้งูเห่าไปฟรีๆ 
 เมื่อเกมในสภาไม่เคยล้มรัฐบาลได้ จึงต้องเล่นนอกสภา หากไม่เชื่อลองดูตัวอย่าง กปปส. ที่ล้วนได้ดิบได้ดี
กันถ้วนหน้า แถมตอนนี้พรรคเพ่ือไทยก็อ่อนแรง ไม่มีอะไรสักเรื่องที่จะไปกระเทือนซางรัฐบาลได้ ต้องหันไปพ่ึงของเก่า
ของขลังอย่างสารวัตรเฉลิม ที่ดูๆ แล้วคงปลุกของขึ้นล้าบาก เพราะตัวเองไม่ได้มา เป็นได้แค่ติวเตอร์นอกสภา ส่วนที่อยู่
ในสภาล้วนลีลายังไม่ถึง 
 แต่เกมนอกสภานั้น มักมีต้นทุนสูงลิ่ว และต้องพร้อมที่จะเทหมดหน้าตัก กล้าได้ กล้าเสีย อนาคตใหม่ต้อง
รอดูสถานการณ์สุกงอมให้มากกว่านี้ เดี๋ยวได้รู้กันว่า จะเดินตามรอยรุ่นพ่ีอย่างพรรคไทยรักษาชาติไหม คนรุ่นใหม่ต้อง
เหนื่อยกว่าจะได้ ส่วนคนรุ่นเก่าตอนนี้กินของเก่ากันเพลิดเพลินใจ ที่แน่ๆ กาไว้ข้างฝา ไม่ใช่วันที่ 21 นี้แน่นอน เพราะยัง
มีอีกช็อตท่ีเด็ดกว่านี้ หากไม่รักกันจริง ไม่มาบอกกันนะเนี่ย 
 รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ มีก้าหนดอ่านค้าวินิจฉัย 
ยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคกู้
เงิน 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/387452 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/387452
https://www.ch7.com/
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'ชูวิทย์' เปรยนักการเมืองหน้าใหม่อยู่ยาก ชี้เกมนอกสภาต้นทุนสูงลิ่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ได้โพสต์ผ่าน 
เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่โดยระบุว่า 
 การด้ารงอยู่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้เหมือนกัน โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับ ส.ส. ใน
สภา บางพรรคเป็นพรรคเฉพาะกิจ อยู่ได้แค่ชั่วครั้ง ชั่วคราว หมดคนมีบารมี ก็หมดทาง บางพรรคอยู่ได้นาน แต่ไม่ได้ท้า
ประโยชน์อันใดเพ่ือชาติบ้านเมือง เพราะเอาแต่เล่นการเมือง มัวเมาหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ส่วนอุดมการณ์สูญหายไป
นานแล้ว พร้อมกับสายลมแรงแห่งกิเลส 
 พรรคอนาคตใหม่ ได้รับ ส.ส. มาทะลุเป้า แต่การต่อสู้ทางการเมืองในสภาไม่ประสบความส้าเร็จ แถมเสีย
ท่าให้งูเห่าไปฟรีๆ เมื่อเกมในสภาไม่เคยล้มรัฐบาลได้ จึงต้องเล่นนอกสภา หากไม่เชื่อลองดูตัวอย่าง กปปส. ที่ล้วนได้ดิบ
ได้ดีกันถ้วนหน้า แถมตอนนี้พรรคเพ่ือไทยก็อ่อนแรง ไม่มีอะไรสักเรื่องที่จะไปกระเทือนซางรัฐบาลได้ ต้องหันไปพ่ึงของ
เก่าของขลังอย่างสารวัตรเฉลิม ที่ดูๆ แล้วคงปลุกของขึ้นล้าบาก เพราะตัวเองไม่ได้มา เป็นได้แค่ติวเตอร์นอกสภา ส่วนที่
อยู่ในสภาล้วนลีลายังไม่ถึง 
 แต่เกมนอกสภานั้น มักมีต้นทุนสูงลิ่ว และต้องพร้อมที่จะเทหมดหน้าตัก กล้าได้ กล้าเสีย 
อนาคตใหม่ต้องรอดูสถานการณ์สุกงอมให้มากกว่านี้ เดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างพรรคไทยรักษาชาติไหม 
คนรุ่นใหม่ต้องเหนื่อยกว่าจะได้ ส่วนคนรุ่นเก่าตอนนี้กินของเก่ากันเพลิดเพลินใจ 
ที่แน่ๆ กาไว้ข้างฝา ไม่ใช่วันที่ 21 นี้แน่นอน เพราะยังมีอีกช็อตท่ีเด็ดกว่านี้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861737?utm_source=komchadluek&utm_medium=re
late_solr 
https://hilight.kapook.com/view/198591 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/ChuvitKamolvisit/?__tn__=kC-R&eid=ARBE8UNef1Dq43-txSIhZzdx44PeeJXeAeMzaxfoYz4kDYiN6FIvt9OMWUsyhJqbsfws3PHEDKjYb5Jb&hc_ref=ARRrWHH2zjENK6bgV-Yi9wePqf58kjwz3PrC8c3AvTQBf6OGSaho7ZIxv_9BsCBw2QM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4VLzXgYzsKK7gDptgcTyrksq4b3bxZD-JWQCAZMVxnPKCwtPwgcqzfaNBP_9LDlHs-5ouBGUVmvwyIz-f1J3sxCRNLxJAwNHk56xOWv4ne0dFS8jeCZQFWGnqlm2di9ZWdVWOnp_geqZ_ekgzLSf9GW6sIMw7g2356sGjjN9lytdI4oa0-cBN_Sy6GcD0QOAW_UoheP8KiglOunj2CkmandcvSVme9fH8xf_FlX16DxbmnnHCSX6SIT86lq9iRd9d3yhuUrXG65-rg1boQixKt7oE3I-7-MnvwS7p-dNlcrh8aMxHnQbd7lkS2r5IsXbqQ3ZdV-7lZ504qNvlPpJvnQ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861737?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861737?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://hilight.kapook.com/view/198591
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เผยแพร่: 12 ม.ค. 2563 15:36    

ไม่ใช่ 21 ม.ค.นี้.. มีช็อตเด็ดกว่า! “ชูวิทย์” สวมบทโหรการเมืองท านาย อนาคต...? “ส้มหวาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ชูวิทย์” เปิดศักราชวิเคราะห์เกมการเมืองอย่างแหลมคม ฟันธงอนาคต “ส้มหวาน” จุดจบไม่ใช่ 21 ม.ค. 
แน่นอน เขียนติดข้างฝาได้เลย ยังมีช็อตเด็ดกว่า!!! 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(12 ม.ค.63) เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง 
โพสต์ หัวข้อ “อนาคต...?” 
 โดยระบุ “การด้ารงอยู่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้เหมือนกัน โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับ 
ส.ส. ในสภา บางพรรคเป็นพรรคเฉพาะกิจ อยู่ได้แค่ชั่วครั้ง ชั่วคราว หมดคนมีบารมี ก็หมดทาง บางพรรคอยู่ได้นาน แต่
ไม่ได้ท้าประโยชน์อันใดเพ่ือชาติบ้านเมือง เพราะเอาแต่เล่นการเมือง มัวเมาหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ส่วนอุดมการณ์
สูญหายไปนานแล้ว พร้อมกับสายลมแรงแห่งกิเลส 
 พรรคอนาคตใหม่ ได้รับ ส.ส. มาทะลุเป้า แต่การต่อสู้ทางการเมืองในสภาฯไม่ประสบความส้าเร็จ แถมเสีย
ท่าให้งูเห่าไปฟรีๆ 
 เมื่อเกมในสภาฯไม่เคยล้มรัฐบาลได้ จึงต้องเล่นนอกสภาฯ หากไม่เชื่อลองดูตัวอย่าง กปปส. ที่ล้วนได้ดิบได้
ดีกันถ้วนหน้า แถมตอนนี้พรรคเพ่ือไทยก็อ่อนแรง ไม่มีอะไรสักเรื่องที่จะไปกระเทือนซางรัฐบาลได้ ต้องหันไปพึ่งของเก่า
ของขลังอย่างสารวัตรเฉลิม ที่ดูๆ แล้วคงปลุกของขึ้นล้าบาก เพราะตัวเองไม่ได้มา เป็นได้แค่ติวเตอร์นอกสภาฯ ส่วนที่
อยู่ในสภาฯล้วนลีลายังไม่ถึง แต่เกมนอกสภาฯนั้น มักมีต้นทุนสูงลิ่ว และต้องพร้อมที่จะเทหมดหน้าตัก กล้าได้ กล้าเสีย 
อนาคตใหม่ต้องรอดูสถานการณ์สุกงอมให้มากกว่านี้ เดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเดินตามรอยรุ่นพ่ีอย่างพรรคไทยรักษาชาติไหม  
คนรุ่นใหม่ต้องเหนื่อยกว่าจะได้ ส่วนคนรุ่นเก่าตอนนี้กินของเก่ากันเพลิดเพลินใจ  ที่แน่ๆ กาไว้ข้างฝา ไม่ใช่วันที่ 21 นี้
แน่นอน เพราะยังมีอีกช็อตที่เด็ดกว่านี้ 
 หากไม่รักกันจริง ไม่มาบอกกันนะเนี่ย” แน่นอน, ในความหมายของ “ชูวิทย์” อาจหมายถึงกรณี ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ตามค้าร้องของ นายณฐพร โตประยูร ในวันที่ 21 ม.ค.2563 
เวลา 11.30 น. นั่นเอง 
 โดยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้
พิจารณาค้าร้องกรณีนายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค้าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
49 ว่า การกระท้าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปียบุตร แสงกนกกุล ผู้
ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
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ซึ่งผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่
จ้าต้องท้าการไต่สวน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2561 
มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน้าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค้าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค.
2563 เวลา 11.30 น.ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ  
ส่วนช็อตเด็ดกว่าที่ นายชูวิทย์ กล่าวถึง อาจหมายถึง  
 กรณีนายธนาธร หัวหน้าพรรค ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้เงินจ้านวน 191.2 ล้านบาท อันเข้าข่ายผิดกฎหมาย  
กรณีนี้ศาลรัฐธรมนูญได้รับค้าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.62 
 ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค้าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ยื่นค้าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค้าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ แล้ว เห็นว่า เป็นกรณีที่ กกต. กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องกระท้า
การฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้
พรรคการเมืองและผู้ด้ารงต้าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 
 เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องได้กระท้าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูก
ร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ศาล
รัฐธรรมนูญจึงมีค้าสั่งรับค้าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค
หนึ่ง จากนั้นจะได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งส้าเนาค้าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับส้าเนาค้าร้อง 
 ทั้งสองกรณี ยังถือว่า ออกได้ทั้งสองหน้า คือ เป็นคุณกับพรรคอนาคตใหม่ คือ ยกฟ้อง หรือ ตัดสินยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ตามที่นักกฎหมายหลายคนแทบจะฟันธงว่า ดูจากข้อเท็จจริงแล้ว ไม่น่ารอด เว้นเสียแต่ศาลจะตีความ
อย่างไรเท่านั้น 
แต่ส้าหรับ “ชูวิทย์” โพสต์ของเขาวันนี้ ไม่รู้ไปได้ข้อมูลเบื้องลึกมาจากไหนหรือไม่ จึงกล้าบอกให้เขียนติดข้างฝาเอาไว้ได้
เลย ว่า วันที่ 21 ไม่ใช่ “แต่ยังมีช็อตเด็ดกว่า” หรือแปลไทยเป็นไทย ก็คือ ถึงอย่างไร “อนาคตใหม่ ก็ไม่รอด” นั่นเอง??? 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000003454 
https://news1live.com/detail/9630000003454 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1883527 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000003454
https://news1live.com/detail/9630000003454
https://www.matichon.co.th/politics/news_1883527
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'อัษฎางค์'ช าแหละ'ธนาธร'กล้าคิดกล้าท าแต่ไม่กล้ารับเอาปชช.ก าบังแถวบ้านเรียกหน้า . . . 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:24 น.      
 
 
 
 
 
 
 
13 ม.ค.63-นายอัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถอดค้าพูดนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ในงานวิ่งไล่ลุง ระบุว่า "ธนาธร กับส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในงาน 
วิ่งไล่ลุง....  
........................................................................ 
ธนาธร : สิ่งที่เราเห็น คือความเป็นเผด็จการที่หลงเหลืออยู่ 
ผม: ตรงไหนที่เป็นเผด็จการ? 
ถ้าพรรคฝ่ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเผด็จการ แล้วพรรคฝ่ายค้านที่มาจากการเลือกตั้งสนามเดียวกัน เป็นอะไร? 
............................................................................ 
ธนาธร : ผมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ยุติการข่มขู่คุกคามประชาชน ที่ลุกขึ้ นมาแสดงสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ในการ
เรียกร้องประชาธิปไตย 
ผม : เจ้าหน้าที่รัฐ คุกคามประชาชน หรือ คุกคามคุณ คุณคนที่ท้าผิดกฎหมาย ซ้้าซาก ซ้้าแล้วซ้้าเล่า แต่ยังอ้าปากพูด
บิดเบือนว่าเจ้าหน้าที่คุกคามประชาชน 
ค้าว่าประชาชน หมายถึงตัวคุณและพรรคพวกใช่มั้ย? 
............................................................................ 
ธ น า ธ ร :  ผ ม เ ชิ ญ ช ว น พ่ี น้ อ ง ทุ ก ค น จ ง ก ล้ า ห า ญ  ต่ อ สู้ กั บ อ้ า น า จ อ ยุ ติ ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ  เ ห ล่ า นี้  
ผม : ตัวเองท้าผิดกฎหมายซ้้าแล้วซ้้าอีก พอโดนเจ้าหน้าที่จับได้ ก็ออกมาโวยวายว่า โดนอ้านาจอยุติธรรมเล่นงาน  
ถ้าคนทั้งชาติที่ท้าผิดกฎหมายแล้วต่างออกมาโจมตี การรักษากฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่า มันคืออ้านาจอยุติธรรม 
ประเทศชาติและสังคมไทยจะเป็นยังไง? โจรไม่เต็มบ้านเต็มเมืองหรือ ? 
............................................................................ 
ธนาธร : เขาต้องการให้เรากลัว 
ผม : คนที่กลัว คือประชาชนทั้งชาติ หรือเฉพาะตัวคุณและพรรคพวก กันแน่ ? 
กฎหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ รักษากฎหมาย มีหน้าที่ที่ จะบั งคับใช้กฎหมาย เ พ่ือให้คนท้าผิดกฎหมาย กลัว  
ถ้าใครที่ไม่ได้ท้าผิดกฎหมาย จะต้องกลัวอะไร 
นึกยังไงก็นึกไม่ออก ว่าจะกลัวอะไร ถ้าไม่ได้ท้าอะไรผิด 
คุณกลัว รึป่าว ? คุณก้าลังกลัว ใช่มั้ย ? 
 
คุณรู้ตัวว่าก้าลังท้าผิดกฎหมาย และกฎหมายก้าลังเล่นงานคุณอยู่ ใช่หรือไม่ ? 
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คุณกลัว ก็ยอมรับมาดีๆ อย่าอ้างประชาชน ซึ่งเป็นคนอ่ืน ว่าก้าลังกลัว ทั้งๆ ที่ตัวคุณนั้นแหละที่ก้าลังกลัว  
............................................................................ 
ธนาธร : ถ้าเรากลัว เราจะไม่มีวันได้สังคมที่ดีกลับคืนมา 
ผม : ก่อนที่ คสช จะเข้ามา เรามีสังคมท่ีดีอย่างนั้นหรือ ? 
ถ้าจ้าไม่ผิด สังคมก่อนที่ คสช. เข้ามา เป็นสังคมที่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆ สังคมท่ีมีนักการเมืองโกงกินบ้านเมือง แล้วปลุก 
ปั่นยั่วยุให้คนออกมาเผาบ้านเผาเมือง 
แต่พอ คสช. เข้ามา ภาพความแตกแยก ภาพของความไม่สงบให้บ้านเมือง หายไปเป็นปลิดทิ้ง 
แต่พอพวกคุณกลับเข้ามาใหม่ บ้านเมืองท้าท่าจะเกิดความไม่สงบ จะเกิดความแตกแยก อีกแล้ว 
แบบนี้ใช่มั้ยที่คุณพูดว่า “ถ้าเรากลัว เราจะไม่มีวันได้สังคมท่ีดีกลับคืนมา “ 
............................................................................ 
ธนาธร : ฝากไปถึงคุณประยุทธ์ เลิกได้แล้ว การคุกคามประชาชน 
ผม : พล.อ.ประยุทธ์ คุกคามคุณ หรือคุกคามประชาชน เอาให้เคลียร์ 
พล.อ.ประยุทธ์ คุกคามประชาชนตรงไหน ? 
คุณท้าผิดกฎหมายซ้้าซาก พอโดนจับได้ คุณจึงก็รู้สึกกลัว และคิดว่าก้าลังโดนคุกคาม 
แต่คุณใช้ค้าว่าประชาชน แทนตัวเอง 
คุณรู้สึกว่าตนเองโดนคุกคาม 
แต่อ้าปากพูดว่า ประชาชนโดนคุกคาม 
ใช่หรือไม่ ? 
............................................................................ 
ลูกผู้ชายอะไร กล้าคิด กล้าท้า แต่ไม่กล้ารับ 
แถมเอาประชาชนมาเป็นเกาะก้าบังตัวเอง 
แบบนี้แถวบ้านเรียก หน้า . . . 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54403
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“สมชัย” จ่อเปิดชือ่พรรคการเมืองอ่ืนที่กู้เงินพรุ่งนี้ ชี้ชัด 4 พรรคในอดีตก็เคยกู้เงิน 
วันที่ 13 มกราคม 2563 - 11:16 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะรองประธาน
กรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเรื่อง พรรค
การเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีเงินกู้ ธนาธร-อนาคตใหม่ ก้าลังงวดเข้ามาทุกที หลายคนบอกอาจจะเร็วกว่าปกติอีก หากศาล
รัฐธรรมนูญเลือกแนวทางการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนเพ่ิมเติมแบบเดียวกับคดีอิลลูมินาติที่จะมีการอ่านค้าวินิจฉัยใน
วันที่ 21 มกราคม 2563 นี้ 
 1. ผมพยายามเปรียบเทียบ พรป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 2560 และ ฉบับปี 2550 ในหมวดที่ว่าด้วย
รายได้ของพรรคการเมือง ปรากฎว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน คือ ไม่มีรายการ 
“เงินกู”้ ในหมวดรายได ้
 2. เมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้ เงินกู้จึงมี สถานะเป็น “หนี้สิน” ที่พรรคการเมืองต้องช้าระคืน และสามารถกู้จาก
ใครก็ได้ 
 3. ในอดีต มีพรรคการเมืองที่ กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่า 
จากงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต. ประจ้าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืนมา
ใช้ในกิจกรรมทางการเมือง อาทิ 
 – พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
 – พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
 – พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
 – พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรอง 
ซึ่งรายการส่วนใหญ่ จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อน้าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของพรรค เช่น ค่า
เช่าส้านักงาน เป็นต้น 
 4. หากอดีต มีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด้าเนินการใดๆ หากเลือกที่ด้าเนินการเฉพาะบาง
พรรคการเมือง จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 
 5. อาจมีคนโต้แย้งว่า นั่น กฎหมายเก่า นี่ กฎหมายใหม่ มีเจตนาการบังคับใช้ต่างกัน อยากดูไหมครับ 
ข้อมูลเด็ดๆว่าในปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง พรุ่งนี้ เฉลยครับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1885099 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885099
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/1-45.jpg
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 เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์
แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กิจกรรมทางการเมือง “วิ่งไล่ลุง” และ “เดินเชียร์ลุง” เป็นการชุมนุมฯ ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
 1.หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามคลิปที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม<strong> “วิ่งไล่ลุง”
</strong> ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้น้าบนเวทีกล่าวน้าให้ผู้ร่ วมชุมนุม
ตะโกนด้วยเสียงดัง อาทิ “ประยุทธ์ ออกไป”ๆๆๆ พร้อมชูนิ้ว 3 นิ้ว ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม 
มาตรา 6 และไม่ทราบว่าผู้จัดการชุมนุมได้แจ้ง หน.สถานีต้ารวจพหลโยธินหรือไม่ ถ้าไม่แจ้งก็ขัดต่อมาตรา 10 ประกอบ
มาตรา 14 มีโทษตามมาตรา31 ประกอบมาตรา 15(5) มาตรา.16(5) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต้ารวจนครบาลพหลโยธินที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 13 แล้วครับ 
 2.หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามรูปภาพชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม<strong> “เดินเชียร์ลุง”</strong> ณ 
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ใน
ความสงบ แต่กลับปล่อยให้ผู้ชุมนุมน้าโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองดัง มาเหยียบย่้า และการน้าไม้มาตีผลไม้จ้าลอง 3 
อย่าง คือ ส้ม แตงโม และสตอเบอรี่ พร้อมเสียงโห่ร้อง ปรบมือกันเสียงดังถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม 
มาตรา 6 แม้ผู้จัดการชุมนุมจะแจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวได้ ย่อมขัดมาตรา 14 และมีโทษตามมาตรา 31 ประกอบมาตรา 15(5) มาตรา 16(5) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต้ารวจนครบาลลุมพินีที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรา 13 แล้วครับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1885019 
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'ศรีสุวรรณ'ชี'้ว่ิงไล่ลุง'-'เดินเชียร์ลุง'ผิดกม.ชัดจี้ต ารวจด าเนินคดี ม.13 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:23 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 13 ม.ค.63-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก 
Srisuwan Janya ระบุว่า กิจกรรมทางการเมือง “วิ่งไล่ลุง” และ “เดินเชียร์ลุง” เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
1)หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามคลิปที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ณ สวนรถไฟ เขต
จตุจักร เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้น้าบนเวทีกล่าวน้าให้ผู้ร่วมชุมนุมตะโกนด้วยเสียงดัง อาทิ 
“ประยุทธ์ ออกไป”ๆๆๆ พร้อมชูนิ้ว 3 นิ้ว ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 และไม่ทราบว่าผู้จัดการ
ชุมนุมได้แจ้ง หน.สถานีต้ารวจพหลโยธินหรือไม่ ถ้าไม่แจ้งก็ขัดต่อ ม.10 ประกอบ ม.14 ซึ่งมีโทษตาม ม.31 ประกอบ ม.
15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.
สถานีต้ารวจนครบาลพหลโยธินที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 แล้วครับ 
 2)หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามรูปภาพชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 
เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบ แต่กลับปล่อยให้
ผู้ชุมนุมน้าโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองดัง มาเหยียบย่้า และการน้าไม้มาตีผลไม้จ้าลอง 3 อย่าง คือ ส้ม แตงโม และสต
อเบอรี่ พร้อมเสียงโห่ร้อง ปรบมือกันเสียงดังถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 แม้ผู้จัดการชุมนุม
จะแจ้งการชุมนุมตาม ม.10 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ ย่อมขัด ม.14 และมี
โทษตาม ม.31 ประกอบ ม.15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ้า
ทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต้ารวจนครบาลลุมพินีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 แล้วครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54408


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 

 
'วัฒนา'ซัดจนท.รัฐเลือกปฏิบัติดูแลกลุ่ม'ไล่-เชียร์'ลุงไม่เท่ากัน 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:13 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 ม.ค.63- -นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ค Watana Muangsook ระบุว่า เห็น
การแสดงออกของสองฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบอกได้อย่างชัดเจนว่าสังคมไทยยังแยกออกเป็นสอง
แนวความคิดตามวัย โดยกลุ่มที่สนับสนุนประยุทธ์ส่วนใหญ่สูงวัยและมีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม ส่วนกลุ่มไม่เอา
ประยุทธ์อายุยังน้อยและมีความคิดค่อนไปทางเสรีนิยม 
 ส้าหรับผมเคารพการแสดงออกของทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นเสรีภาพ แม้การแสดงออกของฝ่ายที่สนับสนุน
ประยุทธ์ต่อนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจะมีทั้งความรุนแรงและสร้างความเกลียดชังแต่เมื่อไม่ผิดกฎหมายก็ถือเป็นเสรีภาพ
ที่ท้าได้ ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ประชาชนที่มีจิตใจเป็นธรรมย่อมมองออก 
 สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่แนวความคิดที่ต่างกันเพราะในระบอบประชาธิปไตยความแตกต่างถือเป็นเรื่องปกติ 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่างหากท่ีจะเป็นอันตรายเพราะนอกจากจะไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วยัง
เลือกปฏิบัติกับประชาชนสองกลุ่มไม่เหมือนกัน นั่นคือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งส่วนใหญ่คือต้ารวจและฝ่ายปกครองก้าลังตอกลิ่ ม
สร้างความขัดแย้งให้กับคนในชาติเสียเอง 
 สิ่งที่สังคมต้องพิจารณาคือเหตุใดรัฐบาลที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นจึงไม่ห้ามปรามและ
ปกป้องการแสดงออกอันเป็นเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นแบบที่หลายฝ่ายเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้
อ้านาจตามอ้าเภอใจนั้น ถ้าเป็นแบบนั้นก็สมควรออกมาไล่อย่างจริงจังเพราะนอกจากจะไม่มีสติปัญญาบริหารประเทศ
แล้วยังสร้างความแตกแยกอีก อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54402 
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'ไล่-เชียร์'ลุงคึกคัก 'อนค.-พท.-นปช.'เลิกแอบ/ฟุ้งจุดติดนัดจัดเชียงใหม่2ก.พ. 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
 
     
 
 
 
 
 
 ฝ่ายต้าน-ฝ่ายหนุน "บิ๊กตู่" แห่ร่วมกิจกรรมสวนรถไฟและสวนลุมพินีคึกคัก "วิ่งไล่ลุง" แจกเหรียญปราบ
กบฏปลุกใจนักวิ่ง 1.3 หมื่นคน พร้อมนัดครั้งต่อไป 2 ก.พ.ที่เชียงใหม่ "ธนาธร" น้าส.ส.อนาคตใหม่เข้าร่วม ชี้ปี '63 จะมี
ม็อบออกไล่รัฐบาลเรื่อยๆ "พท." ฟุ้งกระแสจุดติดแล้ว "เดินเชียร์ลุง" ยอดคนไม่น้อยหน้า "ผู้กองปูเค็ม" มั่นใจ "ประยุทธ์" 
อยู่ยาว "จตุพร" เตือน 2 ฝ่ายอย่าใจร้อน 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. มีการจัดกิจกรรมวิ่งพร้อมๆ กัน 2 งาน คือกลุ่มประชาชนฝั่งตรงข้ามรัฐบาล จัด 
"วิ่งไล่ลุง" ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กทม. รวมทั้งในหลายจังหวัดก็มีการจัดวิ่งไล่ลุงเป็นคู่ขนานเช่นกัน 
ส่วนอีกกลุ่มเป็นประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลก็จัด "เดินเชียร์ลุง" ขึ้นที่สวนลุมพินี โดยทั้ง 2 กลุ่มมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่าง
คึกคัก 
 โดยที่สวนรถไฟ บรรยากาศงานวิ่งไล่ลุง มีผู้ทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเวลา 05.00 
น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดประตู มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจตรวจตราความปลอดภัยเคร่งครัดในจุดคัดกรองต่างๆ สภาพการจราจรเริ่ม
คับคั่ง ภายในงานมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่ เขียนข้อความ ‘หยาดเหงื่อทุกหยดเพ่ืออนาคตประเทศไทย’ และ ‘ออกยาก
กว่าพุงก็ลุงนี่แหละ’ พร้อมภาพวาดโดย ‘ไข่แมว’ มีการเปิดเพลง ‘ประเทศกูมี’ และเพลง ‘วิ่งไล่ลุง’ โดยวง rap 
against dictatorship รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานสวมใส่เสื้อยืดสกรีนลวดลาย ‘วิ่งไล่ลุง’ บางส่วนน้าสติกเกอร์มีข้อความต่างๆ 
และข้อความที่เขียนด้วยตนเองบ่งบอกความรู้สึกส่วนตัว 
 เวลา 06.00 น. เริ่มมีการจ้าหน่ายของที่ระลึก ซึ่งมีผู้ต่อคิวซื้อเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแจก
เหรียญปราบกบฏให้แก่ผู้น้านกหวีดมาแลก กระทั่งเวลา 06.30 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงาน โดยสวมใส่เสื้อยืดสกรีนลาย ‘วิ่งไล่ลุง’ มีมวลชนตะโกน ‘ธนาธรสู้ๆ’ ตลอด
ทาง 
 ต่อมา นายจอห์น วิญญู ดาราพิธีกร กล่าวว่า คนไทยควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีวานนี้ วันนี้อยากให้มาร่วม
ปลดปล่อยความรู้สึกไปด้วยกัน ในขณะที่ น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ แกนน้ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง น้ามวลชนตะโกน 
‘ประยุทธ์ออกไป ประชาธิปไตยจงเจริญ’  
 ทั้งนี้ ส้าหรับผู้ที่มาร่วมงานวิ่งไล่ลุง นอกจากนายธนาธรพร้อมครอบครัว ยังมี น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก
พรรคอนาคตใหม่, นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ , 
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ 
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     เวลา 07.00 น. เริ่มการปล่อยตัวนักวิ่ง ซึ่งต่างชู 3 นิ้วขณะออกตัวจากจุดปล่อยตัว โดยมีผู้เข้าเส้นชัยราย
แรกในเวลา 07.17 น. ซึ่งจะได้รับ ‘ถ้วยลุงโฮ’ เป็นรางวัล โดยหลังการวิ่งในรอบแรก น.ส.ณัฏฐาหรือโบว์ถือไมค์ประกาศ
ว่า ผู้ที่วิ่งเสร็จแล้วสามารถไปรับกล้วยได้ที่ซุ้มบริเวณสนามหน้าเวทีใหญ่ แต่เมื่อรับประทานแล้วขอให้อย่าย้ายค่าย โดย
เดินทางไปอีกงานหนึ่งซึ่งจัดในวันนี้เช่นกัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการวิ่งเสร็จสิ้นมีการมอบรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายและหญิง รวมถึงการประมูล
เลข BIB หรือเลขประจ้าตัวนักวิ่ง 2 ชิ้น เริ่มต้น 100 บาท ได้แก่ 1.เลข 2475 จบที่ราคา 5,000 บาท 2.เลข 0044 จบที่ 
2,000 บาท ส่วนเลข 0044 มีผู้แข่งขันร่วมกันประมูลแข่งขันอย่างเผ็ดร้อน 2 ราย โดยผู้ที่ชนะการประมูลเป็นชายวัย
กลางคน ระบุว่าตนตั้งใจประมูลเพ่ือฉีกทิ้ง เพราะมาตรา 44 เหยียบย่้าหัวใจประชาชน เรียกเสียงเฮจากผู้ร่วมงานอย่าง
ล้นหลาม จากนั้นผู้ประมูลทั้ง 2 ร่วมกันฉีกเลขประจ้าตัวดังกล่าวแล้วโยนทิ้งบนเวที วิ่งไล่ลุงครั้ง 2 ที่เชียงใหม่ 
 นายธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล แกนน้าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง กล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่า การออกมาวิ่งไล่ลุง
วันนี้เป็นเพียงก้าวแรกที่สะท้อนว่าเราไม่ไหวแล้วกับระบบแบบนี้ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นเพียงการเข้ามาเพ่ือสืบทอดอ้านาจ 
แ ต่ บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ  บ ริ ห า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ม่ เ ป็ น  ท้ า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ ปั ญ ห า ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก   
 "วันนี้เป็นเพียงก้าวแรก แต่เราจะวิ่งต่อไปทุกวันเพ่ือไล่ลุงออกไปให้ได้ภายในปีนี้ โดยกิจกรรมการวิ่งครั้ง
ต่อไปเจอกันวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่" แกนน้าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงกล่าว  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.10 น. พิธีกรได้ประกาศปิดงาน และสรุปยอดผู้เข้าร่วมงานจ้านวนทั้งสิ้น 
13,340 คน 
 ด้านนายธนาธรกล่าวถึงการกิจกรรมวิ่งไล่ลุงว่า ตื่นเต้นมาก มีประชาชนมากมายมาร่วมงานจนไม่สามารถ
ระบุได้ว่ามีจ้านวนเท่าไร แสดงให้เห็นว่าวันนี้พ่ีน้องประชาชนตื่นตัวและเข้าใจสถานการณ์การเมือง และเข้าใจว่ามีลุงที่
เป็นตัวฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศเอาไว้ จึงมาแสดงพลังของประชาชนร่วมกัน ณ ที่นี้ 
 "ผมและพรรคอนาคตใหม่เป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนที่ต้องการเห็นความก้าวหน้า ค วาม
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ซึ่งมีแต่การที่ประชาชนรวมพลังกันเท่านั้นที่เราจะสามารถน้ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ 
ดังนั้นเราจึงมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสธารของประวัติศาสตร์ นี่คือเสียงของประชาชนที่บอกว่า
เราไม่พอใจกับการสืบทอดอ้านาจของ คสช. เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ต้องการประชาธิปไตยกลับคืนมา นี่คือจิต
วิญญาณของคนท่ีไม่ยอมจ้านนต่อเผด็จการ" นายธนาธรกล่าว 
 ถามว่า นอกจากวิ่งไล่ลุง ในฐานะแกนน้าจัดแฟลชม็อบ จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ นาย
ธนาธรกล่าวว่า เชื่อว่าปี 63 เราจะเห็นการชุมนุมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มที่
ต้องการเห็น รธน.ฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน กลุ่มเรียกร้องปัญหาที่ดินและประมง เราคงได้เห็นการชุมนุมของ
ประชาชนออกมามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในปี 63 
 "ผมพูดกับประชาชนที่มาร่วมงานวันนี้ว่า นี่คือช่วงเวลาแห่งการยืนหยัดต่อสู้ เวลาที่เราต้องท้างานร่วมกัน 
เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน ผมภูมิใจมากกับคนไทยที่พวกเขาต้องการปกป้องอนาคตของเด็กๆ ในประเทศนี้ ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงความเป็นเผด็จการที่เกิดขึ้น สถานการณ์การเมืองตอนนี้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความกลมเกลียว
ร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าเวลาของเผด็จการก้าลังจะสิ้นสุดลงแล้ว" นายธนาธรกล่าว 
 หัวหน้าพรรค อนค.กล่าวว่า สิ่งที่เราเห็นในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเผด็จการที่ยังหลงเหลืออยู่ 
ขณะที่มีประชาชนจ้านวนมากจัดงานวิ่งไล่ลุง ในต่างจังหวัดกลับถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ คุกคาม เข้าไปเยี่ยมบ้าน กดดันให้เลิก
จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่คือซากเดนของเผด็จการที่ยังหลงเหลือในประเทศ 
ตนขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยุติการข่มขู่คุกคามประชาชนที่ลุกขึ้นมาแสดงสิทธิเรียกร้องประชาธิปไตย 
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 "ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน จงกล้าหาญต่อสู้กับอ้านาจอยุติธรรม เขาต้องการให้เรากลัว ถ้าเรากลัวก็จะ
เข้าทางพวกเขา ถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นจริง และไม่มีทางได้สังคมที่ดีกว่านี้ขึ้นมา ขอเรียกร้องไปยัง
เจ้าหน้าที่ และ พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้เลิกข่มขู่ประชาชน ที่มีสังคมประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดและ
ความเชื่อออกมา" หัวหน้าพรรค อนค.กล่าว  
 ซักว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะน้าไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองหรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า ตนคิดว่า
การรวมตัวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย 
พท.ฟุ้งจุดกระแสติดแล้ว 
 น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ Pannika Wanich ระบุว่า
..#วิ่งไล่ลุง เหนื่อยมาก สนุกมาก ดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะ มาร่วมวิ่งไปด้วยกัน เพ่ือแสดงพลังของประชาชนเจ้าของ
ประเทศ?? ฝากบอกลุงด้วยว่า “Do you hear the people sing?” #วิ่งไล่ลุง เหนื่อยมาก สนุกมาก ดีใจที่ได้เจอทุกคน
ค่ะ มาร่วมวิ่งไปด้วยกัน เพ่ือแสดงพลังของประชาชนเจ้าของประเทศ ?? ฝากบอกลุงด้วยว่า “Do you hear the 
people sing?” 
 ส่วนนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า ขอชื่นชมกลุ่มผู้จัดงาน พลังคนหนุ่ม
สาวที่สามารถออกแบบนวัตกรรมในการขับไล่รัฐบาลให้ก้าวไปอีกขั้น ที่ไม่ใช่การชุมนุม ไม่ปักหลักค้างคืน ไม่น้ามวลชน
ลงถนน แต่น้าคนเข้าไปวิ่งในสวนสาธารณะ น้าการวิ่งออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพผสานเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
สื่อถึงความอดทนของคนไทยที่มีขีดจ้ากัดจนต้องออกมาส่งเสียงไล่ลุง แม้จะมีการสกัดกั้นจากฝ่ายผู้ถืออ้านาจรัฐ แต่คน
ไทยจ้านวนมากเกือบ 40 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงคู่ขนานไปในหลายประเทศได้ จนกลายเป็นการ
ขับไล่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกฝ่ายท้าหน้าที่ของตัวเอง ไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคลื่อนไหวตามกรอบ
กฎหมาย กไ็ม่มีเหตุความวุ่นวายใดๆ 
 "วิ่งไล่ลุงจุดกระแสไล่รัฐบาลที่อยู่ในอ้านาจ 5-6 ปี แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่ทรุดกับทรุด จากนี้ไปจะมีคนไทย
ออกมาวิ่งไล่ลุงกันมากข้ึน ลามไปทั่วทั้งประเทศ ถึงวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์จะหาเหตุใดมาอ้างในการอยู่ต่อ จะเอาอะไรมา
บอกว่า คืนความสุข หรือขอเวลาอีกไม่นาน ประชาชนก็ไม่ฟังแล้ว เป็นการกดดันให้รัฐบาลต้องไปคลุกฝุ่นแก้ปัญหาทั้ง
เศรษฐกิจปากท้องของพ่ีน้องประชาชน ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงไปทุกขณะ" นาย
อนุสรณ์กล่าว 
 โฆษกพรรค พท.กล่าวว่า ภาคประชาสังคมคนรุ่นใหม่จุดติดวิ่งไล่ลุงแล้ว พรรคเพ่ือไทยและพรรคฝ่ายค้าน
จะเดินหน้าเปิดแผลทุจริตคอร์รัปชันด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งสังคมไม่มีทางยอมรับได้ รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ไม่น่าจะผ่าน 6 เดือนแรกของปี 63 ไปได ้
 ที่ จ.พะเยา บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง ริมกว๊านพะเยา กลุ่มวิ่งไล่ลุงพากันมาแสดงสัญลักษณ์และ
ชู 3 นิ้ววิ่งไล่ลุง โดยบางคนใส่เสื้อวิ่งไล่ลุง บางคนใส่เสื้อสีแดง ชุดนักกีฬาวิ่งและเดินประมาณ 20 คน พากันเดินจาก
อนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมืองไปตามถนนชายกว๊าน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สัญลักษณ์วิ่งไล่ลุงและชู 3 นิ้ว โดย    จ.พิจิตร 
บริเวณหน้าบึงสีไฟ อ.เมืองฯ จ.พิจิตร มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง โดยมีทั้งชาวบ้าน อดีตข้าราชการ นักการเมือง เข้าร่วม
กิจกรรม 20 คน อาทิ นายศุภสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ โดยได้วิ่งไปยังบริเวณ
ถนนทางหลวง 111 ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองพิจิตร-คลองคะเชนทร์ วิ่งผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าท็อปส์ และห้างแม็คโคร 
และกลับไปบริเวณหน้าบึงสีไฟ 
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 จ.นครราชสีมา บริเวณสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีกิจกรรมวิ่งไล่ลุง โดย
มีประชาชนจ้านวนประมาณ 500 คนเข้าร่วมงาน ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ต้ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ และต้ารวจหญิง
ควบคุมฝูงชน รวมทั้งอีโอดีรวมกว่า 50 นาย มาคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จ.นครพนม บริเวณริมฝั่งโขง ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่มพลเมือง
ประชาธิปไตยนครพนมจัดวิ่งไล่ลุง โดยวิ่งและการแสดงเชิงสัญลักษณ์ก่อนสลายตัว 
 จ.นครศรีธรรมราช มีชาวนครศรีธรรมราชกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง จากหน้าวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ไปตามถนนราชด้าเนิน มุ่งหน้าไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ระยะทางเกือบ 3 กม. เดินเชียร์ลุงคึก
หนุนบิ๊กตู่ 
 ขณะที่กิจกรรม "เดินเชียร์ลุง" ที่สวนลุมพินี เพ่ือแสดงออกถึงการสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่
เวลา 05.30 น. บริเวณประตู 4 ทางเจ้าหน้าที่พร้อมแกนน้าได้ตั้งโต๊ะลงทะเบียน แจกหมวกและเสื้อให้กับสมาชิกทั้งที่
ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้และผู้ที่มาใหม่ โดยมีการติดธงสีขาวมีข้อความเดินเชียร์ลุงไว้ที่บริเวณโดยรอบ รวมทั้งได้ มี
กิจกรรมเชิญชวนให้มาเดินร่วมเชียร์ลุงอย่างต่อ เช่น การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังได้มีการ
จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ รถพยาบาล ซุ้มอาหารต่างๆ ไว้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรม 
 โดยผู้ที่มีชื่อเสียงเริ่มปรากฏตัว อาทิ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลมงกุฎ
วัฒนะ และผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน, ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีตนายทหารบกชาว
ไทย, อุ๊-หฤทัย ม่วงบุญศรี อดีตนักร้องชื่อดัง, นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นายเขตรั ฐไม่ ได้สวมเสื้อเดินเชียร์ลุ ง แต่ ได้สวมเสื้อสีด้าเ พ่ือมาร่วมสังเกตการณ์   
 นอกจากนี้ ทางทีมงานได้จัดเตรียมบอร์ด “เขียนเชียร์ลุง” และ“จดหมายถึงลุง” เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้
เขียนข้อความให้ก้าลังใจถึง พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานต่างเข้าไปเขียนข้อความ อาทิ  รักลุงตู่, ขอให้ลุงตู่อยู่ยาว, 
ขอให้ลุงตู่แข็งแรง, ขอให้ลุงท้าเพ่ือชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นก้าลังใจให้ตลอดไป เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังมี
ข้อความเสียดสีทางการเมือง อาทิ ถึงจะอยู่ท่ามกลางคนเลวที่ชังชาติ แต่ยังมีอีกมากมายที่รักและให้ก้าลังใจตลอดไป ซึ่ง
ทางทีมงานยืนยันว่าข้อความดังกล่าวจะส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์แน่นอน 
 ส่วนการรักษาความปลอดภัย พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก.สน.ลุมพินี น้าก้าลังต้ารวจมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่จัดกิจกรรม โดยตั้งจุดคัดกรอง ตรวจตราอาวุธ และสิ่งต้องห้ามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ให้
ผู้เข้าร่วมน้าเข้ามาตรงทางเข้า-ออกสวนสาธารณะทั้งหมด พร้อมวางแผนรับมือเผชิญเหตุเฉพาะหน้าไว้แล้ว   
 เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย พร้อมเตรียมตั้งขบวนเพ่ือเดินเชียร์ลุงในเวลา 
09.00 น. รอบสวนลุมพินี ระยะทาง 2.5 กม. 
 อย่างไรก็ดี ภายในงานยังมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยน้าผลไม้จ้าลอง 3 อย่างมาแขวน ได้แก่ แตงโม ส้ม 
และสตรอว์เบอร์รี ซึ่งเป็นการเหน็บแนมฝ่ายตรงข้าม โดย พล.ต.นพ.เหรียญทองได้ใช้ไม้ตีไปที่ผลส้มพร้อมกล่าวว่า ส้ม
เน่า ขณะที่ ร.อ.ทรงกลดได้เหน็บแนมนักการเมืองหญิงบางคนว่า ครั้งหนึ่งได้ไปที่เพชรบูรณ์ ก็เห็นใส่ชุดทหารของชนเผ่า 
ก่อนได้เตะไปที่ส้ม พร้อมกับกล่าวว่า ตอนตนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ยอมรับ สร้างเสียงเฮให้กับผู้สนับสนุนเป็น
อย่างมาก จากนั้นได้ใช้ศอก มือ ตบไปที่ผลไม้สตรอว์เบอร์รีบอกว่า อีคางตูม ก่อนร่วมกันร้องเพลงให้ก้าลังใจ พล.อ.
ประยุทธ์ไปนานๆ พร้อมกับประกาศว่า “ไม่เอาพวกชังชาติ” โดยผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนได้สวมเสื้อยืดสกรีนข้อความ 
“ประเทศกูดี” อีกด้วย 
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 พล.ต.นพ.เหรียญทองกล่าวว่า เราต้องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความ
วุ่นวาย โดยกิจกรรมวันนี้เพ่ือส่งเสริมบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้ ยืนยันไม่ใช่การก่อกวน 
 ร.อ.ทรงกลดกล่าวว่า ตนเป็นแค่หนึ่งคนที่มาร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความรัก และมาเชียร์ลุงตู่ให้อยู่ต่อเพ่ือ
ท้างานให้กับประเทศได้ก้าวหน้า การที่หลายพันคนมาแสดงพลังวันนี้ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง ส่วนตัวที่เชียร์ลุงตู่
เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและพยายามบริหารประเทศให้ก้าวหน้า  
 "ผมมั่นใจว่าสิ่งที่นายธนาธรพยายามปลุกระดมให้เกิดม็อบการเมืองมาขับไล่รัฐบาลนั้น ไม่สามารถท้าได้ 
เพราะตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่รัฐบาลจะไม่สามารถบริหารประเทศต่อ แม้นายธนาธรจะพยายามปลุกรระดมอย่างไรก็
คงจุดไม่ติด เพราะคนรู้แล้วว่านายธนาธรท้าเ พ่ือต้องการโล่มนุษย์มาปกป้องตนเอง" ร.อ.ทรงกลดกล่าว  
จตุพรขอ 2 ฝ่ายอย่าใจร้อน 
 เช่นเดียวกับ อุ๊-หฤทัย กล่าวว่า ยอมรับว่ากิจกรรมเดินเชียร์ลุงในวันนี้เป็นกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจาก
มีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงก่อน อย่างไรก็ตาม การที่มีบางฝ่ายออกมาพูดว่ารัฐบาลในขณะนี้เป็นเผด็จการนั้น ถือว่าเป็น
ค้าพูดบิดเบือน เนื่องจากรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือว่ามีความชอบธรรมในการบริหาร
ประเทศ 
 "ต่างชาติให้การยอมรับว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยแล้ว ขอเตือนไปถึงนักการเมืองที่คิ ดจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญปี 2560 จะต้องเจอกับประชาชนที่ออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับถือ
ว่าดีหมด โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2560 ถือเป็นก้างขวางคอนักการเมือง" อุ๊-หฤทัยกล่าว 
 เธอกล่าวว่า ปัญหาของประเทศไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญ แต่เกิดจากนักการเมืองที่ใช้รัฐธรรมนูญ เพ่ือ
ประโยชน์ตนเองและท้าให้ประเทศชาติเสียหาย ดังนั้นหากใครที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เป็นเหมือนก้างขวาง
คอนักการเมืองโกง จะต้องเจอกับประชาชนที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 น.ส.วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ แอดมินเพจ “เชียร์ลุง” กล่าวว่า วันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 11,000 คน 
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโครงการ โดยการด้าเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพ่ือตอบโต้กลุ่มคนที่วิ่งไล่ลุง เพ่ือให้
เห็นว่ ายั งมีประชาชนอีกมากที่ สนับสนุนการท้ างานของ พล .อ .ประยุทธ์ ให้ เป็นนายกรั ฐมนตรี ต่อ ไป   
 "กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของ Admin Page ทั้ง 7 คน ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม Fanpage 
Facebook เ ชี ย ร์ ลุ ง  จึ ง ท้ า ใ ห้ วั น นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ต อ บ รั บ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี "  แ อ ด มิ น เ พ จ เ ชี ย ร์ ลุ ง ก ล่ า ว  
 มีรายงานว่า หน่วยงานความมั่นคงได้สรุปสถานการณ์กิจกรรมวิ่งไล่ลุงและกิจกรรมเดินเชียร์ลุงว่า วิ่งไล่ลุง
ที่ลานกิจกรรมสวนรถไฟ ยอดมวลชนเข้าไปในพ้ืนที่มวลชนที่ผ่านจุดคัดกรองประตู 1, 3 และ 4 ยอดรวมประมาณ 
13,260 คน (เฉพาะหน้าเวที 6,000 คน) โดยแกนน้าหลักที่ปรากฏคือ นายธนาธร, นายธนวัฒน์ วงค์ไชย, น.ส.ณัฏฐา 
มหัทธนา และนายจอน วิญญู  
 ส้าหรับสวนลุมพินี กิจกรรมเดินเชียร์ลุง (กลุ่มสนับสนุน) ผ่านจุดคัดกรอง 8,000 คน (เฉพาะหน้าเวที
ประมาณ 3,200 คน) น้าโดย นพ.เหรียญทอง แน่นหนา และ ร.ต.อ.ทรงกรด ชื่นชูผล อยู่ระหว่างรับเสื้อ หมวก   
 วันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง
กิจกรรมวิ่งไล่ลุง และเดินเชียร์ลุงว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายสามารถด้าเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมาย แต่ที่ไม่อยากเห็น
คือการน้ากิจกรรมไปสู่การท้าการเมืองบนถนน เราต้องทบทวนบทเรียนของประเทศไทย เราอยู่ในวังวนการใช้การเมือง
นอกระบบ และน้าปัญหามาให้ประเทศมาตลอดในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
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 นายสนธิรัตน์กล่าวว่า วันนี้ประเทศก้าวมาสู่ประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง มีกลไกในการแก้ปัญหา มี
สภาผู้แทนราษฎร มีการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอยากเห็นกิจกรรมที่อยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่อยากเห็น
กิจกรรมใดๆ น้าไปสู่กลไกนอกสภา น้าไปสู่การแตกแยก เกลียดชังระหว่างประชาชน เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อยาก
เห็นความสงบของประเทศ ความขัดแย้งไม่เกิดประโยชน์กับใครบนโลกใบนี้ จะท้าให้การแก้ปัญหายากขึ้นกว่าเดิม 
 “เราเคารพการแสดงออกความคิดทางการเมือง แต่ขอให้จ้ากัดขอบเขต ไม่อย่างนั้นประเทศจะถอยหลัง
กลับไปสู่วังวนเดิม ประโยชน์นั้นจะกลับไปสู่คนบางกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้เกิดกับคนทั้งประเทศ จึงไม่อยากเห็นประเทศไทย
พลาดพลั้ง ในนามรัฐบาลไม่อยากเห็นการสร้างกิจกรรมลักษณะเผชิญหน้ากัน อยากเห็นการพูดคุยกัน อยากเห็นการใช้
ระบบของสภา ที่เราเคยเรียกร้องกันไม่อยากเห็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่สร้างความแตกแยก" นายสนธิรัตน์กล่าว 
 ที่ร้านกาแฟพีซคอฟฟ่ีแอนด์ไลบรารี่ อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 มีการจัดรายการลมหายใจ พีซทีวี เวที
ทัศน์ ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวี โดยมีแกนน้าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติมาพบปะพูดคุย ร้องร้าท้าเพลงกันสนุกสนานเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ 
 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุงว่า วันนี้ทุกอย่างผ่านพ้น
ไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟ ที่มีประชาชนไปร่วมจ้านวนมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่พอใจรั ฐบาลและคนที่
ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ รวมถึงผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลาย ส่วนฝ่ายเดินเชียร์ลุง ก็ไปรวมตัวกันที่สวนลุมพินี 
ดังนั้นท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว เราอยู่ในสนามรบมานาน เข้าใจสถานการณ์ต้องไม่ใจร้อน และไม่กลัว   
 นายจตุพรกล่าวว่า ที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์ของความตายมาหลายครั้ง จึงไม่มีเรื่องความกลัวใดๆ แต่
ที่ต้องคิดมากคือในสถานการณ์ความเป็นจริงนั้นเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนในสถานการณ์นี้อย่างไร ตนเข้าใจสถานการณ์ และ
พร้อมเป็นผู้ตาม เพราะผ่านสัจธรรมทางการเมืองมามาก ไม่จ้าเป็นต้องเป็นผู้น้าทุกเวลา เหมือนยุคที่ เราเป็นผู้น้า คนใน
วันนี้ก็เป็นผู้ตาม ซึ่งตนก็บอกอยู่เสมอว่าวันนี้เป็นเวลาของนายธนาธรเป็นผู้น้า ดังนั้นต้องให้โอกาสเดินกันอย่างเต็มที่ 
 "ที่ผ่านมาได้ส่งเสียงเตือนทั้งรัฐบาลและผู้กิจกรรมวิ่งไล่ลุงก็ได้น้าไปปฏิบัติในแนวทาง เพ่ือให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้จบลง เพระทางผู้จัดได้ประกาศจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงอีกครั้งในวันที่ 2 
ก.พ.ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นถือเป็นการเริ่มต้น ซึ่งส่วนตัวเคยวิเคราะห์ไว้ว่าการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนี้เป็นกิจกรรมที่
น่ารัก เพียงแต่วันนี้ต้องการให้เห็นทั้งกระดาน ซึ่งถือว่าเป็นยกแรกที่ผ่านพ้นไปด้วยดี และถือว่าเป็นการจุดประกายกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย" ประธาน นปช.กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54386 
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 วันนี้ (12 ม.ค.63) มีการจัดกิจกรรม 'วิ่งไล่ลุง' ที่สวนรถไฟ เขตจตุจักร และคู่ขนานทั่วประเทศ และมีการ
จัดกิจกรรม  'เดินเชียร์ลุง' ที่สวนลุมพินี 
  โดยกิจกรรม วิ่งไล่ลุง มีการรวมตัวกันตั้งแต่ 05.00 น. โดยช่วงหนึ่งเกิดเหตุป่วน มีผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลือง 
ระบุข้อความ 'รักษ์ ม.44 ยิ่งชีพ' เข้ามา พร้อมเป่านกหวีด ก่อนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญออกไป 
 ทั้งนี้ มีคนการเมืองมาร่วมจ้านวนมาก ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อม
ภรรยา, น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่, นายรังสิมันต์ โรม และ ส.ส.อนาคตใหม่ รวมถึง นายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง พรรคเพื่อไทย, นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และ จอห์น วิญญู      
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้น วันนี้ประชาชนตื่นตัว เข้าใจว่า
มีลุงที่เป็นตัวฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จึงต้องมาร่วมกันแสดงพลัง ชี้กิ จกรรมนี้คือการแสดงออกของ
ประชาชนอย่างสันติ ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรม อย่าไปกลัว       
 ขณะที่ นายธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน้าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และ
หลังจากวันนี้จะมีคดีตามมาหรือไม่ ตนไม่กลัวเพราะมีประชาชนอยู่เคียงข้าง เพราะการออกมาวิ่งไล่วันนี้ไม่ได้วิ่งไล่ลุงคน
ใดคนหนึ่ง แต่ออกมาวิ่งไล่การเมืองแบบลุง ๆ ไล่ความอยุติธรรม สองมาตรฐาน ไล่ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไล่รัฐบาลที่บริหารไม่เป็น 
 โดยวันนี้เป็นวันแรก แต่หลังจากนี้ขอเชิญชวนทุกคนวิ่งไล่ลุงทุกวัน เพ่ือไล่ลุงให้ออกไปในปีนี้  และกิจกรรม
วิ่งไล่ลุงจะจัดข้ึนอีกครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส่วนกิจกรรม เดินเชียร์ลุง ที่สวนลุมพินี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มี ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือ ผู้กองปูเค็ม
, พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา และ อุ๊ หฤทัย มาร่วมงาน  
 อุ๊ หฤทัย เปิดเผยว่า ที่มาเพราะอยากจะบอกว่ามีคนเชียร์ลุงตู่ อยากจะออกมาแสดงพลัง ให้ก้าลังใจนายก
ฯ ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามบิดเบือนค้าว่าเผด็จการ เพราะลุงตู่เป็นนายกฯท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้ค้าว่า
เผด็จการ 
 
อ้างอิง : https://news.bectero.com/news/166093 
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เชียร์ลุง อ้างเพจปลอม ปล่อยภาพโป๊ะแตก แต่สุดท้ายต้องยอม ยังฟุ้งคนร่วม 2 หม่ืนกว่า 
วันที่ 12 มกราคม 2563 - 15:41 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียร์ลุง อ้างเพจปลอม ปล่อยภาพโป๊ะแตก แต่สุดท้ายยอมรับว่าผิดจริง 
 หลังจาก เพจ เชียร์ลุง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ริเริ่มกิจกรรมเดินเชียร์ลุง โพสต์ภาพกลุ่มผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอยู่หลาย
รูป แต่ปรากฎว่ามีอยู่รูปหนึ่งที่มีคนจ้านวนมากยืนอยู่เพ่ือรอร่วมกิจกรรม แต่ทว่ากลับเป็นกลุ่มคนที่ออกมา ว่ิงไล่ลุง ที่
สวนรถไฟ ซึ่งหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวออกไป มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคน ได้เข้ามาทักท้วงว่าภาพดังกล่าวเป็นของกลุ่มวิ่ง
ไล่ลุง ท้าให้ถูกลบออกไป แต่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
 ต่อมาเพจดังกล่าว อ้างว่าภาพที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์นั้นเป็นเพจปลอม โดยเป็นกลุ่มคนที่อิจฉา
สร้างเรื่องราวขึ้นมา พร้อมระบุว่างานเดินเชียร์ลุง มีคนมาร่วมกิจกรรมสูงถึง 2.4 หม่ืนคน 
 อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา แอดมินเพจดังกล่าว ออกมาโพสต์ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่น้าภาพ
ดังกล่าวมาใช้ พร้อมระบุว่า ในนามแอดมิน “เพจเชียร์ลุง” ต้องกราบขออภัย ที่ใช้ภาพผิดมาโพสต์ พร้อมยืนยันถึง
เหตุผลเนื่องจากช่วงเช้าแอดมินอยู่คนละจุดกัน ไม่ได้คิดว่าจะมีการโดนวางยา มีคนมาแปะภาพกิจกรรมอื่นมาให้ 
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และเวลาที่โพส 06.15 น. ซึ่งทุกภาพมืดหมด ไม่ทันได้ซูมดู…และกว่าจะรู้ตัวว่าภาพผิด ก็รีบลบโพสทิ้งไปใน 7-8 นาที 
และมีคนแคปภาพนั้นไว้ ในส่วนนี้แอดมินต้องกราบขออภัย และต่อไปจะระมัดระมังอย่างสูง ขอโทษครับ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3374106 
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'สมชัย'โพสต์บันทึก'วันว่ิงไล่ลุง' นี่คือการแสดงออกที่รัฐบาลควรต้องรับฟัง 
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความ
ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า บันทึก วันวิ่งไล่ลุง 
 คืนวันเสาร์ผมเข้านอนเกือบห้าทุ่ม ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสี่ครึ่ง มือถือค้านวณว่าผมมีเวลานอนแค่ 5 ชม.เศษ 
ท้าให้ผมกังวลเล็กน้อย เพราะปกติจะนอน 7-8 ชม.ต่อวัน เกรงว่าจะเป็นปัญหาในช่วงวิ่ง 4 กม. 
 ตีห้าครึ่งผมเริ่มเดินออกจากบ้าน เพ่ือไปขึ้น BTS ขบวนแรกท่ีผ่านสถานีใกล้บ้าน 
 หกโมงเศษรถถึงหมอชิต ฟ้ายังมืด ผมเริ่มเห็นผู้คนลงจากรถไฟฟ้าบ้าง จากรถเมล์บ้าง เดินเป็นสายเข้าไป
ทางสวนจตุจักร ทุกคนเดินตามกันไปเหมือนกับรู้ว่าข้างหน้าคือสวนรถไฟที่เป็นจุดหมายของทุกคน 
 ผมถือโอกาสเดินคุยไปกับเพ่ือนร่วมทาง พวกวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะท้างานเอกชน ไม่สนใจการเมือง แต่
มาวันนี้ต้องแสดงออกถึงความคับข้องกับสถานการณ์บ้านเมือง ส่วนคนสูงอายุกลับมาจากหลายที่ หลายคนแม้เดินเหิน
ล้าบาก แต่ก็อยากมาร่วมแสดงออกในวันนี้ ผมได้แต่บอกว่า ไม่ต้องวิ่ง เดินก็พอ และเอาเท่าท่ีตัวเองไหว 
 พอมีคนมีขอถ่ายภาพ คนเริ่มหันมาขอถ่ายบ้าง ทุกคนยิ้มแย้มทักทายกันอย่างเป็นมิตรแม้จะไม่เคยรู้จักกัน
มาก่อน เท่าท่ีผมสังเกตคนที่มาขอถ่ายจะเป็นวัยลุงวัยป้าซะมาก วัยรุ่นเขาถ่ายกันเองของเขาสนุกกว่า 
 เจ็ดโมงเริ่มปล่อยตัว คลื่นมนุษย์วิ่งไปตามเส้นทางข้างหน้า ตอนเริ่มผมอยู่หัวขบวน มีแต่คนวิ่งแซง ผมวิ่ง
เท่าที่มีแรง หยุดเดินเร็ว เดินช้า สลับไป พอมีแรงก็วิ่งใหม่ ขนาดเบาะๆแบบนี้เหงื่อยังท่วมกาย ใช้เวลาไป 40 นาทีต่อ
การเดิน วิ่งในระยะทางประมาณ 4 กม. 
 ไม่เหนื่อยมากนัก ยิ่งได้ยินเสียงปรบมือ เสียงตะโกนให้ก้าลังใจกันช่วงก่อนเข้าเส้นชัย ยิ่งมีก้าลังใจวิ่ง มี
คนนึงตะโกนบอก มีรอบแปดโมงอีกรอบ อาจารย์วิ่งต่อเลย ผมบอกขอแค่นี้พอ เดี๋ยวขาดใจเสียก่อน ให้เป็นภารกิจคน
รุ่นใหม่บ้าง 
 มีสื่อมาตั้งกล้องขอสัมภาษณ์ ผมบอกขอหายใจก่อน ค้าถามไม่มีอะไร ท้านองว่า ท้าไมถึงมาวิ่งกับเขา แต่
สื่อต่างประเทศกลับถามได้อย่างน่าสนใจกว่า ท้านองว่า วันนี้ท้าไมมี young people ออกมามากมาย เป็นเพราะเขา
โกรธแค้น (angry) อะไรหรือ 
 ผมตอบไปว่า น่าจะไม่ใช่ angry แต่เป็น frustration หรือความอึดอัดคับข้องกับพฤติกรรมการปกครอง
ประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และนี่คือการแสดงออกของพวกเขาอย่างบริสุทธิ์ใจที่ผู้เป็นรัฐบาลควรต้องรับฟัง 
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เก้าโมงเศษ หลังจากได้พักทานแซนวิช น้้าส้ม และกล้วยที่ทีมผู้จัดจัดมา และแยกทิ้งขยะแบบ zero waste เป็นที่
เรียบร้อย ผมจึงคิดว่าถึงเวลาเดินทางกลับ ในขณะที่อีกจ้านวนมากยังปักหลักอยู่กับเวทีกัน 
วันนี้ ไม่มีเหรียญให้นักวิ่ง พิธีกรประกาศว่าของส่งมาไม่ทัน แต่ไม่ยักมีคนบ่นหรือด่าผู้จัด 
ทุกคนที่ผมเจอบอกว่า ตั้งใจมาวิ่ง ไม่ได้สนใจเหรียญ และพร้อมจะวิ่งกันอีกหลายรอบ 
เพ่ือไล่ลุงครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/465741 
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'ว่ิงไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง'จบยกแรก 'จตุพร'หว่ันปลุกระดมเผชิญหน้าแตกหัก 
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 "จตุพร"ลั่นสถานการณ์บ้านเมืองสร้าง"ธนาธร"เป็นผู้น า ให้ท าหน้าที่เต็มที่ เผยตัวเองผ่านสนามรบมา
มากจึงขอเป็น"ผู้ตาม" ไม่เน้นสะใจ-ไม่ผลีผลาม เปรยช่วงนี้เป็นคนเกาะติดสถานการณ์ บอกไม่ใช่ไม่คิดท าอะไร เผย
รู้จะท าอะไร แบบไหน อย่างไร เวลาใด ชี้ว่ิงไล่ลุงกับเดินเชียร์เพิ่งออกสตาร์ท ยังมีกระบวนการเผชิญหน้าอีก หว่ัน
ถูกผสมโรงยั่วยุย่ิงท าให้เลวร้ายขึ้น 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างร่วมกิจกรรมสังสรรค์ "ลมหายใจพีซทีวี เวทีทัศน์" โดยเชื่อว่า 
การจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงกับเดินเชียร์ลุงยังไม่ยุติลง และกิจกรรมดังกล่าวจะมีข้ึนอย่างต่อเนื่องอีก ดังนั้น กิจกรรมวิ่งไล่ลุง
กับฝ่ายเดินเชียร์ลุงเพ่ิงออกสตาร์ทเท่านั้น 
  นายจตุพร กล่าวว่า วันนี้ (12 ม.ค.) วิ่งไล่ลุงกับฝ่ายเดินเชียร์ลุงจบลงเพียงยกแรก แม้ไม่มีการ
กระทบกระทั่งกัน แต่ไม่ได้หมายว่าทุกอย่างจะยุติไปด้วย เพราะยังมีกระบวนการตามมาอีก โดยวิ่งไล่ลุงจะจัดต่อที่
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ก.พ.2563 ส่วนเดินเชียร์ลุงประกาศไปจัดกิจกรรมประกบด้วยเช่นกัน 
"ที่ส้าคัญคือ วันหนึ่งถูกบีบให้มาเผชิญหน้า และปล่อยให้ปลุกระดมต่อต้านคนชังชาติอยู่ เชื่อว่า ยิ่งท้าให้สถานการณ์
เลวร้ายยิ่งขึ้น เพราะคนไทยเดือดร้อนทางเศรษฐกิจแสนสาหัส ย่อมหนีไม่พ้น ต้องไปร่วมมือกับนายธนาธร (จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่)" 
 นายจตุพร ยกตัวอย่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงว่า นปช.จัดชุมนุมทางการเมืองได้รับความชอบธรรมจาก
ประชาชนมาตลอด กระทั่งมาถูกพวกผสมโรงเข้าแทรกแซง การชุมนุมจึงถูกปราบแล้วประชาชนตายจ้านวนมาก ดังนั้น 
การชุมนุมควรรอบคอบ แม้ยก 1 - 4 ยังไม่มีอะไรน่าหวั่นไหว เมื่อขึ้นยก 5 ถูกแทรกแซงแล้ว ย่อมไม่เป็นสิ่งที่ดีนัก เรามี
ประสบการณ์ผ่านสนามรบมา จึงส่งเสียงเตือนสติกัน 
 พร้อมกับย้้าว่า วันนี้ ต้องยกบทบาทผู้น้าให้นายธนาธร ส่วนตนอยู่ในฝ่ายเสนอแนะ เตือน ให้สติ ด้วยการ
ยืนอยู่ในบทบาทนักวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด เมื่อเห็นสิ่งใดส้าคัญ ผิดปกติ จึงเตือนกัน ซึ่ง
ไม่ได้บอกให้กลัว จะท้าตามหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา 
 "อยากบอกพ่ีน้องให้รู้ว่า การยืนแบบนี้ของผม ไม่ใช่ว่าไม่คิดท้าอะไร แต่ผมรู้ว่าควรท้าอะไร แบบไหน 
อย่างไร และในเวลาใด เราอยู่ในสนามรบมานานจึงไม่ผลีผลาม และไม่ได้กลัว แต่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างไร 
ผมไม่ต้องการเป็นผู้น้าเสมอไป ในบางสถานการณ์เราสามารถเป็นผู้ตามได้ด้วย แล้วยกให้คนในสถานการณ์ช่วงเวลานั้น 
รับผิดชอบเป็นผู้น้าให้เต็มที่" 
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 นายจตุพร กล่าวว่า ไม่ต้องการเป็นแบบพวกกองเชียร์ เมื่อดนตรีโหมโรงก็ออกไปเต้นเต็มที่ ตนผ่านสัจ
ธรรมทางการเมืองมามาก ผ่านสนามรบ ผ่านความตาย และคนที่ตายคือประชาชน ไม่ใช่ตัวเรา จึงต้องคิดให้ละเอียดทุก
เรื่องราว และไม่จ้าเป็นต้องเป็นผู้น้าทุกเวลา 
 อีกท้ัง การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน จะเกิดขึ้นหลังตรุษจีนนั้น หากฝ่ายค้านท้าการบ้านมาดี จะท้า
ให้กระแสการเมืองเข้มข้นตามล้าดับ บวกกับกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงที่สุดในเรื่องแก้ไขเศรษฐกิจ ปัญหาปาก
ท้องประชาชนที่มาผสมกับภัยแล้ง 
 โดยเสนอแนะฝ่ายค้านว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ควรเอาเรื่องที่ใช่และใช้คนพูดน้อย เรื่องที่ใช่ควรเป็น
เรื่องการทุจริต โกงบ้านเมือง แล้วเอาคนที่ท้าการบ้านดี เก่ง ประกอบกับมีหลักฐานเด่นชัด มาพูดให้ตรงเป้า จึงจะท้าให้
รัฐบาลขาดความชอบธรรม และไล่รัฐบาลได้ เมื่อมีเสียงประชาชนเดือดร้อนกับปัญหาเศรษฐกิจมาร่วมผสมด้วย รัฐบาล
ก็คงอยู่ไม่ได้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
 รวมทั้ง ย้้าถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง กรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แต่ควรเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จึงจะมีโอกาสส้าเร็จกว่า เพราะการแก้ ม. 256 เพ่ือให้เกิดสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) จากการเลือกของประชาชนเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเท่ากับโยนให้ประชาชนท้าหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญของประชาชนขึ้นมาเอง โดยไม่แตะต้องหมวด 1 และหมวด 2 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/465743 
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12 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:39 น.     
อนุสรณ์โว'ว่ิงไล่ลุง'จุดติด 
 
 
 
 
 
 
 
 12 ม.ค. 2563 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงว่า ขอชื่น
ชมกลุ่มผู้จัดงาน พลังคนหนุ่มสาว ที่สามารถออกแบบนวัตกรรมในการขับไล่รัฐบาลให้ก้าวไปอีกขั้น ที่ไม่ใช่การชุมนุม ไม่
ปักหลักค้างคืน ไม่น้ามวลชนลงถนน แต่น้าคนเข้าไปวิ่งในสวนสาธารณะ น้าการวิ่งออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพผสานเป็น
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ สื่อถึงความอดทนของคนไทยที่มีขีดจ้ากัดจนต้องออกมาส่งเสียงไล่ลุง แม้จะมีการสกัดกั้น
จากฝ่ายผู้ถืออ้านาจรัฐแต่คนไทยจ้านวนมากเกือบ 40 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงคู่ขนานไปในหลาย
ประเทศได้ จนกลายเป็นการขับไล่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกฝ่ายท้าหน้าที่ของตัวเอง ไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น เคลื่อนไหวตามกรอบกฎหมาย ก็ไม่มีเหตุความวุ่นวายใดๆ วิ่งไล่ลุง จุดกระแสไล่รัฐบาลที่อยู่ในอ้านาจ 5-6 ปีแต่ไม่
มีอะไรดีขึ้น มีแต่ทรุดกับทรุด จากนี้ไปจะมีคนไทยออกมาวิ่งไล่ลุงกันมากขึ้นลามไปทั่วทั้งประเทศ ถึงวันนั้น พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม จะหาเหตุใดมาอ้างในการอยู่ต่อ จะเอาอะไรมาบอกว่า คืนความสุข 
หรือขอเวลาอีกไม่นาน ประชาชนก็ไม่ฟังแล้ว เป็นการกดดันให้รัฐบาลต้องไปคลุกฝุ่นแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจปากท้องของ
พ่ีน้องประชาชน ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงไปทุกขณะ 
 “ภาคประชาสังคมคนรุ่นใหม่จุดติดวิ่งไล่ลุงแล้ว พรรคเพ่ือไทยและพรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้ าเปิดแผล
ทุจริตคอรัปชั่นด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งสังคมไม่มีทางยอมรับได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่น่าจะผ่าน 6 
เดือนแรกของปี63ไปได้" นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54357 
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วันที่ 12 มกราคม 2563 - 14:47 น. 
 ‘อนุสรณ์’ ยก ‘ว่ิงไล่ลุง’ เป็นการออกแบบนวัตกรรมไล่รัฐบาลที่ก้าวไปอีกขั้น เดินหน้าเปิดแผลคอรัปชั่นด้วยการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวิ่งไล่
ลุง ว่า ขอชื่นชมกลุ่มผู้จัดงาน พลังคนหนุ่มสาว ที่สามารถออกแบบนวัตกรรมในการขับไล่รัฐบาลให้ก้าวไปอีกขั้น ที่ไม่ใช่
การชุมนุม ไม่ปักหลักค้างคืน ไม่น้ามวลชนลงถนน แต่น้าคนเข้าไปวิ่งในสวนสาธารณะ น้าการวิ่งออกก้าลังกายเพ่ือ
สุขภาพผสานเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ สื่อถึงความอดทนของคนไทยที่มีขีดจ้ากัดจนต้องออกมาส่งเสียงไล่ลุง แม้
จะมีการสกัดกั้นจากฝ่ายผู้ถืออ้านาจรัฐแต่คนไทยจ้านวนมากเกือบ 40 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
คู่ขนานไปในหลายประเทศได้ จนกลายเป็นการขับไล่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกฝ่ายท้าหน้าที่ของตัวเอง ไม่ลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคลื่อนไหวตามกรอบกฎหมาย ก็ไม่มีเหตุความวุ่นวายใดๆ วิ่งไล่ลุง จุดกระแสไล่รัฐบาลที่อยู่ใน
อ้านาจ 5-6 ปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่ทรุดกับทรุด จากนี้ไปจะมีคนไทยออกมาวิ่งไล่ลุงกันมากขึ้นลามไปทั่วทั้งประเทศ ถึง
วันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม จะหาเหตุใดมาอ้างในการอยู่ต่อ จะเอาอะไรมาบอกว่า คืน
ความสุข หรือขอเวลาอีกไม่นาน ประชาชนก็ไม่ฟังแล้ว เป็นการกดดันให้รัฐบาลต้องไปคลุกฝุ่นแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจ
ปากท้องของพ่ีน้องประชาชน ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงไปทุกขณะ 
 “ภาคประชาสังคมคนรุ่นใหม่จุดติดวิ่งไล่ลุงแล้ว พรรคพท. และพรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้าเปิดแผลทุจริต
คอรัปชั่นด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งสังคมไม่มีทางยอมรับได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่น่าจะผ่าน 6 เดือน
แรกของปี 63 ไปได้" นายอนุสรณ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1883504 
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/เพื่อไทยแถลง_อนุสรณ์-เอี่ยมสะอาด_0010.jpg
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12 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:09 น.    
“สนธิรัตน์” ค้านทุกกิจกรรมการเมืองบนถนน หว่ันบานปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรค พปชร. กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุง และเดินเชียร์ลุง เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายสามารถด้าเนินการ
ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย แต่ที่ไม่อยากเห็นคือการน้ากิจกรรมไปสู่การท้าการเมืองบนถนน เราต้องทบทวนบทเรียนของ
ประเทศไทย เราอยู่ในวังวนการใช้การเมืองนอกระบบ และน้าปัญหามาให้ประเทศมาตลอดในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา 
วันนี้ประเทศก้าวมาสู่ประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง มีกลไกในการแก้ปัญหา มีสภาผู้แทนราษฎร มีการศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น อยากเห็นกิจกรรมที่อยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่อยากเห็นกิจกรรมใดๆ น้าไปสู่กลไกนอกสภา น้าไปสู่
การแตกแยก เกลียดชังระหว่างประชาชน เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นความสงบของประเทศ ความขัดแย้งไม่
เกิดประโยชน์กับใครบนโลกใบนี้ จะท้าให้การแก้ปัญหายากข้ึนกว่าเดิม 
 “เราเคารพการแสดงออกความคิดทางการเมือง แต่ขอให้จ้ากัดขอบเขต ไม่อยากนั้นประเทศจะถอยหลัง
กลับไปสู่วังวนเดิม ประโยชน์นั้นจะกลับไปสู่คนบางกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้เกิดกับคนทั้งประเทศ จึงไม่อยากเห็นประเทศไทย
พลาดพลั้ง ก้าวไปสู่วิกฤติคล้ายกับฮ่องกง ซึ่งจะท้าให้ประเทศฟ้ืนตัวได้ยากขึ้น ไม่ได้บอกว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ผิด แต่ให้
ทุกฝ่ายตระหนักและมองภาพใหญ่ของประเทศเป็นที่ตั้ง ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ อะไรไม่ดีก็ด้าเนินแก้ไข แต่อย่าเอา
ประชาชนลงไปปะทะกันข้างล่าง”นายสนธิรัตน์ กล่าว 
 เมื่อถามถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ไปร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง แล้วตะโกน
ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เวลาแสดงออกต่างๆ ขอให้อยู่
ในกรอบกฎหมาย ไม่อยากนั้นจะล้้าเส้นกัน เพราะประชาชนมีสองฝ่าย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถ้าเราปล่อยให้ล้้า
กรอบของกฎหมายวันหนึ่งจะน้าไปสู่การเผชิญหน้าของประชาชนสองฝ่าย เรามีกลไกในระบอบประชาธิปไตยเป็น
ทางออกอยู่แล้ว อะไรที่เกินกรอบกฎหมายพึงระวัง 
 เมื่อถามว่า การที่ทั้งสองฝ่ายจัดกิจกรรม รัฐบาลจะดูแลอย่างไรในระยะยาว นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในนาม
รัฐบาลไม่อยากเห็นการสร้างกิจกรรมลักษณะเผชิญหน้ากัน อยากเห็นการพูดคุยกัน อยากเห็นการใช้ระบบของสภา ที่
เราเคยเรียกร้องกัน ไม่อยากเห็นกิจกรรมอะไรก็ตามท่ีสร้างความแตกแยก 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54358 
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‘สนธิรัตน์’ ยันพปชร.เร่งวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งท้องถิ่น เฟ้นบุคคลชิงผู้ว่าฯกทม. 
วันที่ 12 มกราคม 2563 - 13:49 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพปชร. กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต
ว่า พรรคก้าลังเริ่มหารือกัน เพราะขณะนี้มีหลายจังหวัดได้เริ่มเสนอรูปแบบในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นมาบ้างแล้ว 
โดยจะน้าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ในเร็วๆนี้ เพ่ือด้าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนทิศทางจะ
เป็นอย่างไรนั้นขอหารือในที่ประชุมพรรคก่อน ส่วนเรื่องการสรรหาบุคคลลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.นั้น อยู่ระหว่างการ
พูดคุย เพราะผู้ว่าฯกทม.เป็นต้าแหน่งที่ส้าคัญ เมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งทราบต่อไป  
 เมื่อถามว่าการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ช้าหรือเร็ว จะมีผลหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ
ยุทธศาสตร์ การเปิดตัวช้าและเร็ว อาจดีทั้งสองอย่าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ เมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 
2 ก้าแพงเพชร จากกรณีพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ถูกตัดสินในคดีบุกล้มการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียน นายสนธิรัตน์ 
กล่าวว่า พรรคพปชร. ยืนยันมีความพร้อม โดยจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด 
 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1883332 
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วันที่ 12 มกราคม 2563 - 15:04 น. 
จาตุรนต์ชี้ไม่อาจหยุดยั้ง‘ว่ิงไล่ลุง’จะแพร่กระจายมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊ก Chaturon 
Chaisang ถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุงว่า ในระบบที่การเลือกตั้งไม่อาจใช้ตัดสินอนาคตของประเทศ การต่อสู้ในสภาก็ถูก
ขัดขวางท้าลาย เมื่อประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นๆ ประชาชนก็ไม่อาจปล่อยให้บ้านเมืองเสียหายต่อไป แม้ผู้มีอ้านาจจะ
พยายามขัดขวางอย่างไร ก็ไม่อาจหยุดยั้งการแสดงออกของประชาชนได้ “วิ่งไล่ลุง“ วันนี้มีความหมาย และการ“ไล่ลุง
“จะแพร่กระจายไปมากกว่านี้อีกมาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1883542 
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เปิดบันทึก ว่ิงไล่ลุง จาก ‘อดีต กกต.คนดัง’ ท่ามกลางคนนับหม่ืน เสียงปรบมือกึกก้อง 
วันที่ 13 มกราคม 2563 - 10:07 น.  
 
 
 
 
 
 
 
“สมชัย” บันทึก “ว่ิง ไล่ ลุง” ไม่เหนื่อยมากยิ่ง ได้ยินเสียงปรบมือ ยิ่งมีก าลังใจว่ิง เผยสื่อนอกคนรุ่นใหม่มาว่ิง
จ านวนมาก เหตุมีความอึดอัด บอกทุกคนตั้งใจมาวิ่งจริงๆ เพื่อไล่ลุง 
 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 ม.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก
หลังร่วมกิจกรรม “วิ่ง ไล่ ลุง” ที่สวนรถไฟ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ระบุว่า “วันวันเสาร์ (11 ม.ค.) ผมเข้านอนเกือบห้าทุ่ม ตั้ง
นาฬิกาปลุกไว้ตีสี่ครึ่ง มือถือค้านวณว่าผมมีเวลานอนแค่ 5 ชั่วโมงเศษ ท้าให้ผมกังวลเล็กน้อย เพราะปกติจะนอน 7-8 
ชม.ต่อวัน เกรงว่าจะเป็นปัญหาในช่วงวิ่ง 4 กิโลเมตร 
 ตีห้าครึ่งผมเริ่มเดินออกจากบ้าน เพ่ือไปขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนแรกที่ผ่านสถานีใกล้บ้าน หกโมงเศษรถ
ถึงหมอชิต ฟ้ายังมืด ผมเริ่มเห็นผู้คนลงจากรถไฟฟ้าบ้าง จากรถเมล์บ้าง เดินเป็นสายเข้าไปทางสวนจตุ จักร ทุกคนเดิน
ตามกันไปเหมือนกับรู้ว่าข้างหน้าคือสวนรถไฟที่เป็นจุดหมายของทุกคน” 
 “ผมถือโอกาสเดินคุยไปกับเพ่ือนร่วมทาง พวกวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะท้างานเอกชน ไม่สนใจการเมือง แต่
มาวันนี้ต้องแสดงออกถึงความคับข้องกับสถานการณ์บ้านเมือง ส่วนคนสูงอายุกลับมาจากหลายที่  หลายคนแม้เดินเหิน
ล้าบาก 
 แต่ก็อยากมาร่วมแสดงออกในวันนี้ ผมได้แต่บอกว่า ไม่ต้องวิ่ง เดินก็พอ และเอาเท่าที่ตัวเองไหว พอมีคนมี
ขอถ่ายภาพ คนเริ่มหันมาขอถ่ายบ้าง ทุกคนยิ้มแย้มทักทายกันอย่างเป็นมิตรแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เท่าที่ผมสังเกต
คนที่มาขอถ่ายจะเป็นวัยลุงวัยป้าซะมาก วัยรุ่นเขาถ่ายกันเองของเขาสนุกกว่า” 
 นายสมชัย ระรบุว่า “เจ็ดโมงเริ่มปล่อยตัว คลื่นมนุษย์วิ่งไปตามเส้นทางข้างหน้า ตอนเริ่มผมอยู่หัวขบวน 
มีแต่คนวิ่งแซง ผมวิ่งเท่าที่มีแรง หยุดเดินเร็ว เดินช้า สลับไป พอมีแรงก็วิ่งใหม่ ขนาดเบาะๆ แบบนี้เหงื่อยังท่วมกาย ใช้
เวลาไป 40 นาทีต่อการเดิน 
 วิ่งในระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไม่เหนื่อยมากนัก ยิ่งได้ยินเสียงปรบมือ เสียงตะโกนให้ก้าลังใจกัน
ช่วงก่อนเข้าเส้นชัย ยิ่งมีก้าลังใจวิ่ง มีคนนึงตะโกนบอก มีรอบแปดโมงอีกรอบ อาจารย์วิ่งต่อเลย ผมบอกขอแค่นี้พอ 
เดี๋ยวขาดใจเสียก่อน ให้เป็นภารกิจคนรุ่นใหม่บ้าง” 
 “มีสื่อมาตั้งกล้องขอสัมภาษณ์ ผมบอกขอหายใจก่อน ค้าถามไม่มีอะไร ท้านองว่า ท้าไมถึงมาวิ่งกับเขา แต่
สื่อต่างประเทศกลับถามได้อย่างน่าสนใจกว่า ท้านองว่า วันนี้ท้าไมมี young people (วัยรุ่น คนรุ่นใหม่) ออกมา
มากมาย เป็นเพราะเขาโกรธแค้น อะไรหรือ 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/วิ่งอีก.jpg
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 ผมตอบไปว่า น่าจะไม่ใช่โกรธ แต่เป็นความอึดอัด คับข้องกับพฤติกรรม การปกครองประเทศของรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน และนี่คือการแสดงออกของพวกเขาอย่างบริสุทธิ์ใจที่ผู้เป็นรัฐบาลควรต้องรับฟัง  เก้าโมงเศษ หลังจากได้พัก
ทานแซนวิช น้้าส้ม และกล้วยที่ทีมผู้จัดจัดมา และแยกท้ิงขยะแบบ zero waste เป็นที่เรียบร้อย 
 ผมจึงคิดว่าถึงเวลาเดินทางกลับ ในขณะที่อีกจ้านวนมากยังปักหลักอยู่กับเวทีกัน วันนี้ ไม่มีเหรียญให้นักวิ่ง 
พิธีกรประกาศว่าของส่งมาไม่ทัน แต่ไม่ยักมีคนบ่นหรือด่าผู้จัด ทุกคนที่ผมเจอบอกว่า ตั้งใจมาวิ่ง ไม่ได้สนใจเหรียญ และ
พร้อมจะวิ่งกันอีกหลายรอบ เพ่ือไล่ลุงครับ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณภาพจากแฟนเพจ “ว่ิงไล่ลุง – Run Against Dictatorship”  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3379464 
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13 มกราคม 2563 - 07:32 น. 
รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบหลังงบ 63 ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
ธนกร แจง รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบ หลังงบ 63 ผ่านสภาฯ เผยบ๊ิกตู่เน้นท างานเชิงรุก ก าชับรมต.
ลงพ้ืนที่แก้ปัญหาร่วมกับประชาชน 
 13 มกราคม 2563 "ธนกร"แจง รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบ หลังงบ 63 ผ่านสภาฯ เผย"บิ๊ก
ตู่"เน้นท้างานเชิงรุก ก้าชับรมต.ลงพ้ืนที่แก้ปัญหาร่วมกับประชาชน วอนอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกัน นายธนกร วัง
บุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภายหลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563ผ่านสภาฯ รัฐบาลภายใต้การน้าของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเร่ง
ด้าเนินโครงการต่างๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนทันที 
 ทั้งนี้ทราบว่าจะเน้นการท้างานในเชิงรุกมากขึ้น และจะให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้อง
ประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหา จากนั้นจะร่วมกันคิดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือด้าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ให้กับพ่ี
น้องประชาชนทันที เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส้าหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมวิ่งไล่ ลุง หรือ
กิจกรรมเดินเชียร์ลุงนั้น รัฐบาลจะไม่กระโดดเข้าไปชี้น้าหรือแสดงความเห็นใดๆ เอาเวลาไปท้างานให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบของกฏหมายนั้นก็สามารถท้าได้ แต่ต้องระวัง
การกระทบกระทั่งกันของทั้งสองฝ่ายด้วย ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่อยากเห็นการแบ่งข้างประชาชน
คนไทย เพราะจะน้าไปสู่ปัญหาเหมือนในอดีตท่ีเรามีบทเรียนมาแล้วได้  
 ทั้งนี้ แม้ประเทศจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าประเทศเกิดความขัดแย้งรอบใหม่
ขึ้นมาอีก เพราะอย่างน้อยบ้านเมืองสงบ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องก็จะ
สามารถแก้ไขได้ ขอฝากพรรคการเมืองบางพรรคด้วยว่า อย่าน้าประชาชนมาเป็นตัวประกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ตัวเอง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410090?utm_source 
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13 ม.ค. 2563 08:18 น  
"ธนกร" ดักทางบางพรรค อย่าเอา ปชช.เป็นตัวประกัน เพื่อประโยชน์ตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกพลังประชารัฐ แจงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบ หลังงบฯ 63 ผ่านสภาฯ เผย "บิ๊กตู่" เน้นท างาน
เชิงรุก ก าชับ รมต.ลงพื้นที่แก้ปัญหาร่วมกับประชาชน วอนอย่าเอา ปชช.เป็นตัวประกัน 
 เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านสภาฯ รัฐบาลภายใต้การน้าของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเร่งด้าเนินโครงการต่างๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนทันที ซึ่ง
ทราบว่าจะเน้นการท้างานในเชิงรุกมากขึ้น และจะให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนเพ่ือรับฟัง
ปัญหา จากนั้นจะร่วมกันคิดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือด้าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ให้กับพ่ีน้องประชาชนทันที 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส้าหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" หรือ
กิจกรรม "เดินเชียร์ลุง" นั้น รัฐบาลจะไม่กระโดดเข้าไปชี้น้าหรือแสดงความเห็นใดๆ เอาเวลาไปท้างานให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนั้น ก็สามารถท้าได้ แต่ต้องระวัง
การกระทบกระทั่งกันของทั้งสองฝ่ายด้วย ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่อยากเห็นการแบ่งข้างประชาชน
คนไทย เพราะจะน้าไปสู่ปัญหาเหมือนในอดีตที่เรามีบทเรียนมาแล้วได้ ทั้งนี้แม้ประเทศจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
บ้าง แต่ก็ยังดีกว่าประเทศเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาอีก เพราะอย่างน้อยบ้านเมืองสงบ ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ตามปกติได้ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ก็จะสามารถแก้ไขได้ ขอฝากพรรคการเมืองบางพรรคด้วยว่า อย่าน้า
ประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746053 
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13 ม.ค. 2563 10:29 น. 
นายกฯ ไม่ติดใจ ใครจะเชียร์-จะไล่ ขอคนรุ่นใหม่ ใช้พลัง-ความคิด น าพาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฯ ขอคนรุ่นใหม่ ใช้พลัง-ความคิดสร้างสรรค์ สร้างประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ติดใจ ”ว่ิงไล่ลุง” ใครจะ
เชียร์จะไล่ ขอให้เคารพความเห็นทุกฝ่าย ไม่อยากให้กลับไปใช้ก าลังฆ่ากันเหมือนอดีต 
 วันที่ 13 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานเปิดตัวแคมเปญ ”ยุวชนสร้างชาติ” พร้อมให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมจากโครงการยุวชนอาสา 500 คน จาก 7 
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ว่า ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า หลายอย่างที่รัฐบาล
ท้าอยู่ตอนนี้จะต้องขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้า ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ส่วนยุวชนนักศึกษานั้นอยากให้ทุกคนช่วย
ขับเคลื่อนใช้พลังความคิดของวัยหนุ่มสาวขับเคลื่อนเป็นพลังของสังคม ช่วยกันท้าประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอน 
ทุกคนช่วยกันท้างานในทางท่ีถูกต้องก็จะช่วยรัฐบาลได้เยอะ 
 นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า วันนี้ทุกคนต้องตื่นตัว กับระบบ ระเบียบ ถ้าทุกคนปรับตัว ก็จะสามารถยืนอยู่ใน
สังคมนี้ได้ โดยเฉพาะการศึกษาและเข้าใจกฎหมาย จะปฏิเสธไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ถ้าไม่สนใจเรื่องการเรียนรู้การสร้าง
ธุรกิจสตาร์ทอัพ และมัวแต่ไปสนใจมันก็จะยิ่งท้าไม่ได้ พร้อมขอให้เด็กนักเรียนเอาเวลามาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่
เอาเวลาไปสร้างความเสียหาย การท้าอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีปัญหา แล้วต้องคิดว่าจะท้าอย่างไรไม่ให้ท้าให้ปัญหาของ
รัฐบาลเพ่ิมมากขึ้นและ สิ่งส้าคัญที่ท้าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันก็คืกฎหมาย พร้อมก้าชับครูอาจารย์สอนท้าให้
นักเรียนคิดเป็น มีความคิดที่เป็นของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ 
 "พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ไม่ว่าจะพรรคใดก็เชื่อทุกคนท้าเพ่ือประเทศ ใครจะเชียร์หรือมาวิ่งไล่
ก็เคารพความเห็นทุกฝ่าย แต่ไม่อยากให้มาเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ หากมีเรื่องไหนที่เห็นต่างกันก็ควรจะมาพูดคุยกันไม่
อยากให้กลับไปใช้ก้าลังฆ่ากันเหมือนอดีตที่ผ่านมา" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746126 
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ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ความสนใจเป็น
อย่างสูงรวมศูนย์ไปยัง ณ สวนรถไฟ มากกว่าสวนลุมพินี 
ไม่ต้องพูดถึงจ้านวน 13,260 คน ที่ผ่านจุดคัดกรอง ประตู 1 ประตู 3 และประตู 4 
รวมถึงจ้านวน 6,000 ที่ยืนอยู่หน้าเวที 
ไม่ต้องพูดถึงรายงานการคาดค้านวนจากสถานีวิทยุบีบีซีที่ให้จ้านวนมากกว่า 10,000 อันถือได้ว่าเป็นจ้านวนที่มากที่สุด 
นับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา เป็นจ้านวนที่มากกว่าแฟล็ชม็อบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ณ สกาย 
วอล์ก ปทุมวัน 
หากที่ส้าคัญเป็นอย่างมาก คือ เรื่องการบริหารจัดการ ใครก็ตามที่ติดตามแต่ละถ้อยค้าของแกนน้า "เดินเชียร์ลุง" ใน
ระยะเวลาเดียวกัน ณ สวนลุมพินี จะจับบทสรุปในลักษณะรวบยอดได้อย่างเด่นชัด 
เด่นชัดว่ากิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" เป็นเรื่องของเด็กๆ แม้กระท่ัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มองว่าเป็นแกนน้าก็ยังเป็นเด็กๆ 
กระนั้น หากศึกษากระบวนการก่อรูปของกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ก็จะสัมผัสได้ในเรื่องการบริหารจัดการที่เริ่มจากการ
ก้าหนดเรื่องลงทะเบียน การก้าหนดเรื่องเสียเงินเพื่อ "วิ่งไล่ลุง" 
เป็นการลงทะเบียน "ออนไลน์" และตามมาด้วยเปิดให้ลงทะเบียน "ออฟไลน์" 
นี่คือจ้านวน 10,000 คนอันเป็นพื้นฐานของกิจกรรม 
ทุกอย่างของ "วิ่งไล่ลุง" สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประ สิทธิภาพและต่อยอดไปได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มีความจ้าเป็นต้อง
น้าเอากระบวนการบริหารจัดการของ "วิ่งไล่ลุง" ไปเปรียบเทียบกับ "เดินเชียร์ลุง" 
ค้าถามก็คือ ปัจจัยอะไรท้าให้ "เดินเชียร์ลุง" มีแต่คนสูงวัย 
ค้าถามก็คือ ปัจจัยอะไรท้าให้ "วิ่งไล่ลุง" เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ คนวัยท้างาน 
ภาพเหล่านี้สะท้อน "อนาคต" ได้อย่างเด่นชัด 
ภาพ "เดินเชียร์ลุง" เป็นลักษณะการโหยหาอดีต ภาพ "วิ่งไล่ลุง" เป็นการมองไปหา "อนาคต" มองไปข้างหน้าอย่างเปี่ยม
ด้วยความหวัง นี่คือจุดต่างอย่างมีนัยส้าคัญในทางความคิดในทางการเมือง 
เป็นจุดต่างอันมองผ่านองค์ประกอบ เป็นจุดต่างอันมองผ่านภาพ ของคนท่ีเข้าร่วม 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_1884876 
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อีแอบว่ิงไล่ลุง 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
สุดท้าย "วิ่งไล่ลุง" มันก็คือการเมือง 
    เพราะอะไร? 
    "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" บอกว่า  
    "ผมตื่นเต้นมาก มีประชาชนมากมายมาร่วมงาน จนไม่สามารถระบุได้ว่ามีจ้านวนเท่าไร แสดงให้เห็นว่าวันนี้พี่น้อง
ประชาชนตื่นตัว และเข้าใจสถานการณ์การเมือง และเข้าใจว่ามีลุง ที่เป็นตัวฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศเอาไว้ 
จึงมาแสดงพลังของประชาชนร่วมกัน ณ ที่นี้" 
    "นี่คือเสียงของประชาชนที่บอกว่าเราไม่พอใจกับการสืบทอดอ้านาจของ คสช. เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ต้องการประชาธิปไตยกลับคืนมา นี่คือจิตวิญญาณของคนที่ไม่ยอมจ้านนต่อเผด็จการ" 
    "เราคงได้เห็นการชุมนุมของประชาชนออกมามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในปี ๖๓" 
    "อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด" โฆษกพรรคเพ่ือไทย บอกว่า 
    "วิ่งไล่ลุง จุดกระแสไล่รัฐบาลที่อยู่ในอ้านาจ ๔-๖ ปี แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น มีแต่ทรุดกับทรุด จากนี้ไปจะมีคนไทยออกมา
วิ่งไล่ลุงกันมากข้ึนลามไปทั่วทั้งประเทศ" 
    เบื้องต้น การแสดงออกของประชาชน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  
    ฉะนั้นการจะแสดงออกทางการเมือง จะไล่ลุงไล่ป้า ก็ไม่แปลกอะไร 
    แต่...บ้านเมืองมีกฎหมาย การชุมนุมทางการเมืองต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะเสียก่อน  
    เมื่อวิ่งไล่ลุงที่ ใครๆ ในพรรคฝ่ายค้าน ในพรรคอนาคตใหม่ แกนน้าเคลื่อนไหวทางการเมืองพากันบอกว่าเป็นกีฬา 
วานนี้ (๑๒ มกราคม) พิสูจน์ด้วยค้าพูดข้างต้นแล้วว่า มันไม่ใช่กีฬา  
    ฉะนั้นคนจัดวิ่งไล่ลุงจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหลังจากนี้ แม้โทษจะถูกปรับไม่ก่ีบาท หากจะยึดบรรทัดฐานว่า 
วิ่งไล่ใครก็ได้ถือว่าเป็นกีฬา ก็จะมีการวิ่งในลักษณะนี้ในอนาคตอีกแน่นอน 
    ประเด็นส้าคัญหลังจากนี้ เมื่อตกลงใจกันแล้วว่า จะมีการชุมนุมบนถนนกันอีกครั้งตามที่ "ทอน" อยากให้เกิด ก็ขอให้
รับรู้กันว่า พ้ืนที่เศรษฐกิจในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ อาจกลายเป็นพ้ืนที่ชุมนุมกันอีกครั้ง 
    จะเป็นการชิงอ้านาจบนถนนกันอีกครั้ง 
    และสิ่งที่ "ทอน" และผองเพ่ือน ต้องรับรู้ตั้งแต่วันนี้ หาก "ทอน" ชิงอ้านาจส้าเร็จ วันข้างหน้า การ "วิ่งไล่ทอน" การ 
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   ชุมนุมบนถนน ก็ย้อนกลับมาหา "ทอน" อีกครั้งแน่นอน  
   จะหนักหนาสาหัสกว่าครั้งไหนๆ  
    เพราะ "ทอน" และผองเพ่ือนยังมีแนวคิดล้มล้างแฝงอยู่  
    ทุกวันนี้พวกคุณกระหายอ้านาจ เพ่ือล้มล้าง  
    เมื่ออ้านาจอยู่ในมือพวกคุณ หากพวกคุณไม่ล้มล้าง มวลชนที่กระหายเพราะพวกคุณฝังหัวเอาไว้จะท้ิงพวกคุณไป  
    แต่หากพวกคุณล้มล้าง จะเจอมวลชนขนาดใหญ่กว่าที่พวกคุณคิดหลายเท่าตัว 
    ถึงวันนั้น พวกคุณอาจไม่มีแผ่นดินอยู่. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/54379
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ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน" 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
    นี่...อย่างท่ีเขาว่า......... 
    "ไม่ถึงที่ ก็ไม่ตายวายชีวาวาตม์ ใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสัญ" 
    ประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นอย่างนั้นจริงๆ 
    การส่งโดรนไปสังหารนายทหารคนส้าคัญของอิหร่าน วันก่อน ทั้งโลกใจหาย-ใจคว่้า  
    กลัวเป็นชนวนสงคราม รุมด่าทรัมป์กันเช็ดเม็ด 
    คะแนนโลก เทไปที่อิหร่าน ด้วยเห็นใจ  
    อิหร่านจะท้าอะไร จะล้างแค้นสหรัฐฯ แบบไหน ยิงจรวดถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ซักก่ีร้อยแห่ง  
    โลกไม่จ้า...... 
    พร้อมเอาหูไปขา-เอาตาไปน่อง! 
    แต่พลันที่โบอ้ิง 737-800 สายการบินยูเครน ตกในกรุงเตหะราน ๑๗๖ คนบนเครื่อง ตายเรียบ 
    ชาวอิหร่าน ๘๒ คน ชาวแคนาดา ๖๓ คน ชาวยูเครน ๑๑ คน สวีเดน ๑๐ คน อัฟกานิสถาน ๔ เยอรมนี ๓ อังกฤษ ๓ 
    วันแรก บอกอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์ 
    วันต่อมา.... 
    จ้านนด้วยหลักฐาน อิหร่านสารภาพกับชาวโลกเสียงอ่อยๆ 
    Human Errors ........ 
    ไม่ได้ตั้งใจ เครื่องบิน บินเข้ามาในเส้นทางขีปนาวุธพอดี กลไกมันเลยลั่นไปเอง! 
    เท่านั้นแหละ แผนการล้างแค้นให้นายพลกาเซม สุไลมานี ของอิหร่าน ชนิดตาต่อตา-ฟันต่อฟัน ต้อง "ชะงัก" ชั่วคราว 
    เรียกว่า ก้าลังจะได้ยิงโลกโทษอยู่ดีๆ ดันฟาวล์ขณะเงื้อเท้าเตะ 
    ทรัมป์ จากที่เน่าใน กลายเป็นผีดิบคืนชีพทันที 
     เพราะ "ฮิวแมน เออร์เรอร์" แท้ๆ 
    ท้าอิหร่าน "ติดลบ" มากกว่าทรัมป์!?  
    ความโกรธแค้นของคนอิหร่านต่อทรัมป์ ตอนนี้ ความโกรธนั้น ถูกถ่ายเทไปที่รัฐบาลอิหร่านชั่วคราว! 
    สิ่งที่น่าจับตา......... 
    ทรัมป์จะฉวยโอกาส "ตีไก่ง่วง" กับอิหร่านด้วยปฏิบัติการไหน อย่างไร หรือไม่ กับขบวนการของ "อิรัก-อิหร่าน" ใน
ตะวันออกกลาง? 
    และอิหร่านจะเรียกคะแนนคืน ด้วยปฏิบัติการอย่างไรกับสหรัฐฯ? 
    นอกเหนือถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ซึ่งไม่ได้ผลอะไรมากไปกว่า "ข่าว" และ "เสียงดัง" ว่าระเบิด! 
    ต้องไม่ลืม นอกจากนิยายก้าลังภายในที่ว่า "ล้างแค้น ร้อยปีก็ไม่มีวันสาย" แล้ว 
    ก็ "อิหร่าน" นี่แหละ ....... 
    พลิกประวัติศาสตร์ดูได้ ร้อยปีน้อยไป "ร้อยชาติ" ส้าหรับการล้างแค้น ส้าหรับอิหร่าน ไม่มีวันสาย และไม่มีวันลืม 
    ลีลาล้างแค้นของอิหร่าน ถูกท้าแบบไหน จะน้อมสนองคืนในแบบนั้น 
    แค้นวันนี้ สหรัฐฯ ฆ่านายทหารคนส้าคัญ ระดับเบอร์ ๒ ของอิหร่าน 
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    ดังนั้น ไม่รู้ตอนไหน วันไหน เวลาใด......... 
    สหรัฐฯ ก็ระวังเถอะ 
    ระดับ "คนส้าคัญ" ของสหรัฐฯ จะเจอแบบ "ดาบนั้น คืนสนอง"! 
    สนองจากเวรกรรมใช่หรือไม่ ผมไม่รู้ รู้แต่ว่า "ตาต่อตา-ฟันต่อฟัน" แบบนั้นละ สนองในลีลาของอิหร่านละ 
    คุยเรื่องในบ้าน-ในเมืองเราดีกว่า........... 
    เมื่อวาน (๑๒ ม.ค.๖๓) คงต้องเรียกว่าวันประชัน "ศึก ๒ สวน" 
    ระหว่าง "วิ่งไล่ลุง" สวนรถไฟ 
    กับ "เดินเชียร์ลุง" สวนลุมพินี 
    ผมนอนกอดป้า........ 
    ไม่ได้ไปวิ่ง-ไปเดินที่สวนไหน ได้ดูแต่ข่าวทางโทรทัศน์ และอ่านตามที่คนไปเขาโพสต์เฟซ 
    แล้วเป็นไงกันบ้าง ส้าหรับคนที่นอนกอดป้า-กอดลุงอยู่กับบ้านเหมือนผม อาจอยากรู้ 
    อย่ากระนั้นเลย เอาที่เขาไป แล้วเอามาคุยไว้ ลอกให้อ่านประกอบวิพากษ์-วิจารณ์ พอได้กลิ่นบรรยากาศ 
    "ผู้จัดการออนไลน์" รายงานข่าว ประมาณว่า....... 
    ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กทม. คนมาร่วม “วิ่งไล่ลุง” ตั้งแต่ก่อนตี ๔  
    ภายในงาน มีการจัดซุ้ม แจกน้้า อาหาร รักษาพยาบาล มีการจัดเวทีที่มีโปสเตอร์เขียนข้อความระบุว่า “หยาดเหงื่อ
ทุกหยดเพ่ืออนาคตประเทศไทย” 
    พร้อมมีกิจกรรมมอบของรางวัลผู้มาร่วมงาน ก่อนจะเริ่มวิ่ง ๗ โมงเช้า ระยะทาง ๓ กม. 
    ผู้มาร่วม มีทั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมครอบครัว, น.ส.พรรณิการ์ วานิช, นายรังสิมันต์ โรม 
    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง หน.พรรคเพ่ือไทย, นายจอห์น วิญญู, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯ พรรคประชาชาติ 
และ น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา แกนน้าคนอยากเลือกตั้ง ฯลฯ 
    "Workpoint News" รายงานว่า...... 
    บรรยากาศการจัดกิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ที่สวนลุมพินี มีประชาชนพลังเงียบ "คนรักลุง" จ้านวนมาก เข้าร่วม
กิจกรรม  
    โดยเพจเฟซบุ๊ก "เชียร์ลุง" เผยแพร่ก้าหนดการระบุ เวลา 05.30 -08.45 น. เริ่มลงทะเบียน รับของที่ระลึกได้ (เสื้อ 
หมวก) มีอาหารเช้า/กาแฟไว้บริการ 
    09.00 น. จัดแถว..เริ่มเดิน "รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ" และท้ากิจกรรมในสวนลุมฯ และมาเดินเชียร์ลุง แบบรักษ์โลก 
(มีรถห้องน้้า เคลื่อนที่ 10 คัน) จะจบกิจกรรมในเวลา 11.30 น. 
    คนดังท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ, ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล 
หรือผู้กองปูเค็ม, อุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี, เบญญา นันทขว้าง เป็นต้น 
    ส้าหรับกิจกรรมเดินเชียร์ลุง แกนน้าผู้จัดไม่ได้เปิดเผยตน ไม่คิดค่าใช้จ่าย  
    ซ่ึงต่างจากกิจกรรมวิง่ไล่ลุง ท่ีตอ้งเสียค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท อีกทั้งผู้มาเดินเชียร์ จะได้รับแจกเสื้อยืดที่ผลิต
มาประมาณ 2,000 ตัวฟรี 
    "Martin Chaiarkorm" รายงานไว้ในเพจ ดังนี้  
    #วันนี้โดนสัมภาษณ์เกือบๆ 10 ส้านักข่าว ทั้งภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ....เท่าท่ีจ้าได้ มีช่องดังช่องนึงด้วย 
    #นักข่าว :...การมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองเเบบนี้มีความกังวลเรื่องฝุ่น pm 2.5 บ้างมั้ยคะ? 
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    #Martin :...ผมก็ป้องกันเบื้องต้นโดยการใช้หน้ากากอย่างดีครับ 
    #นักข่าวหญิง :..ขอดูหน้ากากที่ใช้หน่อยค่ะ 
    #Martin :..นี่ครับ มันกรองฝุ่นอย่างดีเลย 
    #นักข่าว :..เเล้วคิดว่าปัญหาฝุ่น นายกรัฐมนตรีสามารถจะเเก้ไขปัญหานี้ได้มั้ยคะ 
    #Martin :..นายกรัฐมนตรีคนเดียวเเก้ไขไม่ได้หรอกครับ นายกไม่ใช่เทวดา ท่านนายกฯ คืออาจจะวางเเผน นโยบาย 
วิธีการต่างๆออกมา  
    เเต่คนที่จะร่วมกันเเก้ไขปัญหาฝุ่นจริงๆ คือประชาชนที่ต้องร่วมมือกัน เช่น การลดใช้รถยนต์ส่วนตัว การใช้รถ
สาธารณะให้มากข้ึน  
    เข้าใจว่าเเต่ละคนมีความจ้าเป็นต่างกัน เเต่อะไรที่ช่วยกันได้ควรช่วยกัน ไม่ใช่เอะอะอะไรจะให้นายกฯ มาเเก้ไขอย่าง
เดียว จะเปลี่ยนผู้น้ากี่คน ถ้าคนในรัฐนั้นไม่ช่วยเเก้ไขปัญหาหรือมีจิตส้านึกที่ดี มันก็เเก้ไม่ได้  
    ผมไม่ได้เเอนตี้คนมีรถนะครับ อย่างผมช่วยได้โดยการไม่ซื้อรถ เเม้จะท้า 2 งาน เเละรายได้มากกว่า 6 หลักต่อเดือน 
เเต่มันยังไม่จ้าเป็นสูงสุด  
    อะไรที่ช่วยได้สังคมควรช่วยกัน มีจิตส้านึกสาธารณะร่วมกัน ผมเดินทางมาเเล้วทั่วโลกครับ ในเมืองใหญ่ๆ ที่คนใน
เมืองจะใช้รถสาธารณะเป็นหลักครับ เเต่ไม่ใช่รถยนต์  
    เราไม่ส้าคัญนะครับ เเต่ควรเเบ่งเบากันบ้างถ้าท้าได้ เราควรช่วยๆ กัน 
    #นักข่าวชาย : เเล้ววันนี้ อีกฝั่งที่ชุมนุมละครับ คิดว่าสามารถท้าได้หรือไม่ ?? 
    #Marin :... การชุมนุมเป็นสิ่งที่ท้าได้ทุกฝ่ายครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งไหนสีไหน  
    เเต่ต้องท้าให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง ไม่มีการใส่ความอีกฝ่ายโดยสร้างข่าวปลอม สร้างความเกลียดชังใน 
generation ในชาติผ่านสื่อโซเชียล ดูหมิ่นให้ร้ายสถาบัน  
    เพราะไม่ว่าคุณจะชอบฝ่ายไหน พรรคไหน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิวใด เพศไหน  
    ท้ายที่สุด คุณคือคนไทย ที่จะต้องก้าวไปด้วยกัน ประเทศชาติต้องมาก่อนเเละส้าคัญท่ีสุด 
________________ 
    อีกส้านักนึง.... 
    #นักข่าว : ...จุดประสงค์ที่มาร่วมชุมนุมหลักๆ เพ่ืออะไรคะ เพราะอีกฝั่งก็ชุมนุมเช่นกัน 
    #Martin : ส้าหรับผม เป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ครับ เพ่ือให้ก้าลังใจกับนายกรัฐมนตรี ผมไม่ได้บอกว่านายกฯ 
เป็นเทวดาหรือดีที่สุดนะครับ  
    เเต่ ณ เวลานี้ คงไม่มีใครเอาประเทศไทยอยู่เท่านี้ ถ้าประเทศชาติขัดเเย้งกัน ก่อความวุ่นวายไม่จบสิ้น ประเทศคง
เดินหน้าล้าบาก ผมมองว่าความสงบสุขต้องมาก่อน  
    ส่วนอีกฝั่ง จะชุมนุมก็ท้าไป ตราบใดที่คุณท้าถูกต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ปล่อยข่าวปลอมท้าลายกัน 
    #นักข่าว : มีอะไรจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีมั้ยครับ 
    #มาร์ติน : นายกรัฐมนตรีต้องเดินหน้าต่อไปครับ ผมเชื่อว่านายกฯ ท้าดีเเล้ว ความดีจะชนะทุกสิ่ง อย่างน้อยท่านก็
อยู่เคียงข้าง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมรู้ว่าท่านท้าเพ่ือประเทศชาติ  
    สถาบัน Keep moving ครับ You will never walk alone ผมจะช่วยท่านอีกเเรง 
    #นักข่าว : เเล้วคุณช่วยประเทศอย่างไรบ้าง 
    #Martin : นอกจากการท้าหน้าที่พลเมือง ตอนนี้ผมสวดมนต์ สวดทุกวัน  
    สวดมนต์ให้ประเทศ เพื่อสร้างพลังงานที่ดีให้เเผ่นดิน พร้อมเอาธงไตรรงค์ไปโบกท่ัวโลกเชิงสัญลักษณ์ (หัวเราะดังเลย 
555 ) 
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    เเละก็พร้อมสนับสนุนให้ก้าลังใจท่านนายกฯ ไม่ใช่เอะอะคือจ้องที่จะด่าอย่างเดียว 
    เเละก็ถูกสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอีก 2 ส้านัก ท่ามกลางคนยืนฟังเเละรอถ่ายรูป  
    ผมตอบพอไปวัดไปวาได้บ้างนะ 555 ตอบไม่ดีหรอกผมรู้ เพราะถามสดๆ คิดได้เเค่นี้จริงๆ สมองเรียบเรียงช้า
ครับ     เเต่เอาประสบการณ์จริงเเละสิ่งที่ผมท้าทุกวันมา apply ตอบ 
    ขอบคุณเเละสวัสดี #จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง 
    และข่าวทั่วไปรายงานว่า นายธนวัฒน์ วงค์ไชย "บอล" แกนน้า“วิ่งไล่ลุง” ประกาศที่สวนรถไฟ ว่า  
    “วันนี้เป็นวันแรก และจะเป็นหมุดหมายส้าคัญทางการเมืองของประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์หน้าส้าคัญ เป็นหมุด
หมายแรก หมุดหมายต่อไป พบกัน 2 กุมภาพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่”  
    เอาละมังครับ.......... 
    พอหอมปาก-หอมคอ มีอีกเยอะ แต่พ้ืนที่หมดแล้ว หมดสงครามสี ขึ้นปี ๖๓ ก็เริ่ม "สงครามสวน" 
    แต่ฟังที่้เขาเมาธ์ตามเพจ วิ่งหรือเดินสวนลุมฯ มีแต่สุขภาพดี แฮปปี้ๆ ตลอด 
    แต่ "วิ่งสวนรถไฟ" 
    แบนแต๊ดแต๋ ไม่รอดซักราย! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/54395
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13 ม.ค. 2563 05:01 น. 
ปลุกการเมืองภาคประชาชนแก้รัฐธรรมนูญ : เปิดกว้างยึดหลักการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แจ้งเกิดทางการเมืองและขยับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ฝาก
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ตรวจสอบทุจริตค่าโง่ทางด่วนมูลค่าเกือบหมื่นล้านบาท ช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้คนไทย  
ทิ้งชนวนชวนสงสัยฟางเส้นสุดท้ายคืออะไร ก่อนตัดสินใจโบกมือลาพรรคประชาธิปัตย์ 
 ผ่านพ้นไปแค่ 1 สัปดาห์คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ถูกมอบหมายให้ดูกฎกติกาแก้ไขและป้องกันการคอร์รัปชันทั้งระบบ และถูกวางตัวให้คุมเกมวางพิมพ์
เขียวแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง 
 เป็นไปตามคาดที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร หรือ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ มีมติเลือก นายพีระ
พันธุ์ เป็นประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ 
 ที่ผ่านมาหลายฝ่ายต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายประเด็น โดยเฉพาะเน้นการสร้างกติกาใหม่ให้เป็น
ประชาธิปไตย หยุดการสืบทอดอ้านาจโดยยกเลิก ส.ว.แต่งตั้งรวมถึงการเข้าเป็น ส.ว.โดยต้าแหน่ง ประกอบด้วย ผู้
บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด (ผบ.สูงสุด) ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 
 ก่อนเข้าสู่กรอบการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอพาไปชิมลางเบื้องหน้าเบื้องหลังการลาออกจากพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยก่อนลาออกได้เรียนให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทราบ ซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้เข้าพรรคตั้งแต่ปี 2539 โดยไม่รู้ว่าจะ
ได้เป็นประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ขอเรียนด้วยความสัตย์จริง 
 เพราะลาออกโดยไม่ได้มีเป้าหมายไปไหน ลาออกเพราะอยู่ไม่ได้ ไม่สบายใจ และเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้รับ
การติดต่อให้มาช่วยบ้านเมืองในภาพรวม ไม่ได้ให้มาช่วยพรรคใดพรรคหนึ่งทีมข่าวการเมือง ถามว่า ท้าไมได้นั่งเ ป็น 
ประธาน กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ นายพีระพันธุ์ บอกสั้นๆว่าไม่ทราบ อาจเห็นว่าเมื่อไม่ได้สังกัดพรรคไหน เลยคิดเสนอชื่อ
ผมเข้ามา เสนอโดยใครไม่ทราบ อาจเป็นวิปรัฐบาล เมื่อเราเป็นนักการเมืองได้รับมอบหมายให้ท้าอะไร ย่อมท้าได้อยู่
แล้ว 
 ส่วนจะเข้าสังกัดพรรคไหน ยังไม่ได้ตัดสินใจ ถึงเวลาที่เหมาะคงไปอยู่พรรคซึ่งมีทิศทางแนวเดียวกับเรา
วันนี้ทุกพรรคการเมืองต้องปรับ หากยังท้างานแบบเดิมๆ เชื่อมั่นว่าอยู่ไม่ได้โดยประชาชนคาดหวังจากนักการเมืองและ
พรรคการเมือง เป็นคนที่รู้ปัญหาของประชาชนและประเทศ เพ่ือเป็นที่พ่ึง เข้าไปแก้ไขปัญหา  
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 เขาไม่ต้องการนักการเมืองตีกัน เข้าไปมีอ้านาจเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เอือมระอานักการเมือง พรรค
การเมืองที่พูดหรือท้าอะไรล้วนเกี่ยวกับการเมือง เพราะไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาถ้านักการเมือง พรรค
การเมืองยังเป็นเช่นนี้ต่อไป วันหนึ่งประชาชนอาจรู้สึกว่าไม่จ้าเป็นต้องมีพรรคการเมืองและนักการเมืองแบบนี้ก็ได้ 
 มีการโยงถึง “เซนต์คาเบรียลคอนเนกชัน” โดยสนิทสนมกับ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. 
จึงทาบทามให้มาเป็น นายพีระพันธุ์ บอกว่า “ไม่เกี่ยวกันเลยเราคบกันแบบพ่ีน้องตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแดงไม่ชอบ
การเมือง ไม่ยุ่งการเมืองไม่เคยคุยเรื่องการเมือง คุยกันก็เก่ียวกับเพ่ือนๆ โรงเรียนและเรื่องอ่ืนๆ” 
 ขณะนี้มีแรงกดดันจาก 2 ขั้วการเมือง ต่อบทบาทของประธาน กมธ. นายพีระพันธุ์ บอกว่า ไม่รู้สึกว่ามีแรง
กดดัน เพราะเชื่อในความตั้งใจจริงและตั้งใจดีของทุกฝ่าย ต้องการท้าหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองและประชาชนเมื่อทุกคนมี
เป้าหมายหลักชัดเจน ย่อมไม่มีอะไรเป็นแรงกดดัน แต่อาจมีมุมมอง ความคิดในบางประเด็นเห็นไม่ตรงกัน ก็ต้องช่วยกัน
คิดและวิพากษ์วิจารณ์สะท้อนออกมาเพ่ือหาข้อสรุป 
 ขั้วการเมืองต่างๆต้องการผลักดันแก้ไขในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการต่อท่ออ้านาจ ล่าสุดนาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้โละ 6 ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. นายพีระพันธุ์ บอกว่า ถือเป็นเรื่องของ
ท่านที่เสนอ ทุกคนมีสิทธิเสนอ ผมได้บอกในที่ประชุม กมธ.นัดแรกว่า เมื่อทุกคนท้าเพ่ือประชาชน จ้าเป็นต้องรับฟัง
เสียงจากประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ เรายินดีเปิดระบบรับฟัง รูปแบบการรับฟังเป็นอย่างไรขอหารือในที่ประชุมก่อน 
ขอย้้าว่าการ เสนอขอให้เป็นมุมมองเพ่ือประชาชน ไม่ใช่เพ่ืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง รัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดเพ่ือ
ประชาชน ไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร ล้วนเป็นประชาชนตามหลักโครงสร้างรัฐธรรมนูญ เป็นกฎกติกาทั้งหมด รวมถึง
หลักของการออกกฎหมายทุกฉบับ  
 กฎหมายฉบับใดขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน  และ
ยังเกี่ยวกับการวางกติกาในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบการเมือง 
 ก้าลังบอกรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมือง ที่ผ่านมาเราหยิบยกเฉพาะมุมเกี่ยวกับการเมืองมาพูด จน
ประชาชนเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องการเมือง 
 ควรท้าให้รัฐธรรมนูญเป็นคู่มือประชาชนเหมือนในหลายๆประเทศ ตรงนี้มันขาดไป ท้าให้คนรู้สึกว่า
รัฐธรรมนูญไม่ใช่ของประชาชน แต่มันเป็นของนักการเมือง ฉะนั้นควรเน้นรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องกับประชาชน ว่า กติกา
ตอนนี้ประชาชนได้รับประโยชน์เพียงพอหรือไม่ เป็นที่มาต้องเปิดรับฟังเสียงจากประชาชน 
 ตอนนี้ชัดเจนหมวด 1 ก้าหนดให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียว แบ่งแยกมิได้และหมวด 2 
พระมหากษัตริย์ ไม่แตะต้อง นายพีระพันธุ์ บอกว่า ไม่มีเหตุผลไปแตะอยู่แล้ว เพราะไม่ได้มีปัญหา ขอเน้นย้้าว่า กมธ.มี
หน้าที่ศึกษารัฐธรรมนูญจ้าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขหรือไม่ ก็ต้องไล่ดูว่าบทบัญญัติเขียนครอบคลุมเพียงพอหรือยัง 
 มีปัญหาถึงขั้นแก้ไขไหม ในทางปฏิบัติน้าไปใช้มีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่จ้าเป็นต้องแก้ ไปแก้ท้าไมเมื่อไม่
มีปัญหา ถ้ามี กมธ.ต้องศึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ถึงต้องแก้ไข กมธ.ทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่ สุดท้าย
ตัดสินด้วยเหตุผลและเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแล้วมีสิทธิ์ท้าได้ทุกอย่างโดยไม่ฟังใคร 
แบบนี้บ้านเมืองวุ่นวายไม่จบ 
 หลายฝ่ายเสนอลดอ้านาจของ ส.ว. โดยเฉพาะไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ บอกว่า ขึ้นอยู่กับ
มุมมอง บางคนมองว่า ส.ว.มีอ้านาจมากไป บางคนบอกว่าเหมาะกับสถานการณ์ในวันนี้ ในฐานะเป็นประธาน กมธ.ต้อง
รับฟังด้วยเหตุและผลของทุกฝ่าย ก่อนลงมติชี้ขาด 
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ประเด็นไหนที่หาข้อยุติได้ยากมาก นายพีระพันธุ์ บอกว่า ผมเป็นคนประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง มองไม่เห็นว่าอะไรมีปัญหา 
ถ้าทุกคนสุจริตใจ ไม่เอาตัวเอง เป็นที่ตั้ง ยึดเหตุและผลอย่าเอาการเมืองน้าหน้าจะยุ่ง ขอให้ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ทุกอย่างหาข้อยุติได้หมด 
 กมธ.หลายคนต้องการปลดล็อกเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญได้ง่าย ข้อสรุปเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร นายพีระ
พันธุ์ บอกว่า หากเสนอเฉพาะเรื่องนี้คงไม่จ้าเป็นต้องท้างานถึง 4 เดือน เมื่อตั้ง กมธ.ควรศึกษา ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
จนไปถึงจุดที่ต้องแก้ ถ้าติดขัดวิธีการแก้ ก็ต้องหาวิธีแก้ให้ง่ายขึ้น  การเสนอขอให้อยู่ภายใต้กรอบ เพ่ือศึกษาปัญหาและ
เสนอวิธีแก้ปัญหาในทุกประเด็น 
 รวมถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญให้ท้าได้ง่ายๆต้องท้าอย่างไร ภายใต้กรอบกติกาที่มีอยู่ท้าได้หรือไม่ ท้า
ได้แค่ไหน ถ้าท้าไม่ได้จะท้าอย่างไร ถึงเวลาต้องหาค้าตอบ 
 ฉะนั้นถึงไม่หนักใจ เพราะไม่ได้เป็นประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ แค่เข้ามาศึกษา
ปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ จะแก้ด้วยวิธีการใด ท้างานจบเสนอต่อสภาฯ หากเห็นชอบก็ส่งให้รัฐบาล
รับไป พิจารณา หลังจากนั้นถ้ารัฐบาลเสนอให้ตั้ง กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงวันนั้นถึงเป็นเรื่องใหญ่. 
 
 
ทีมการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1745555 
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ขอคิดด้วยฅน 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  
วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
‘วันเด็ก’คิดใหม่ให้สมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
ท าไมต้องมี “วันเด็ก แห่งชาติ” 
ท าไมต้องมี “ค าขวัญ วันเด็ก” 
ท าไมจึงชอบพูดว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” 
ท าไมจึงเปิดท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา น าอาวุธปืน รถถังเรือรบ เครื่องบินรบ มาให้เด็กได้ถ่ายรูปและจับต้อง 
ท าไมถึงแจกของให้เยาวชนใน “วันเด็ก” 
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ค้าถามเหล่านี้ เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ที่ประเทศไทยเคยปฏิบัติติดต่อกันมา โดยไม่ได้คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เสมือนไม่ได้ให้ความส้าคัญกับวันเด็กอย่างจริงจังอะไร เคยจัดอย่างไรก็จัดอย่างนั้น หรือว่าสะท้อนความคิดวิธีคิดของคน 
จัดงาน ว่ามองเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไร 
 น่าเป็นห่วงที่เราจะเห็นค้าขวัญที่สร้างค้าคล้องจอง สะท้อนค่านิยมของคนคิดที่อยู่ในต้าแหน่ง ว่าอยากเห็น
คนไทยในอนาคตเป็นอย่างไรและสะท้อนว่าเขามองว่าปัจจุบันขาดอะไร 
 การประกาศค้าขวัญ จึงไม่ต่างกับค้าบ่น หรือค้าสั่งค้าสอน ให้เด็กไปท้าไปยึดเป็นค่านิยมน้าทางชีวิต 
แต่จะเหมาะสมหรือไม่ จะเกิดได้จริงหรือไม่ ไม่สนใจพูดแล้ว ประกาศแล้วก็ลืมไป 
ทุกวันนี้เด็กจ้านวนมาก ก็ยังมึนงงกับค้าว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ว่าเป็นอนาคตได้อย่างไร และอะไรคือชาติหรือ
ชาตะ 
 เปิดท้าเนียบรัฐบาล เปิดรัฐสภา ให้เด็กได้นั่งเก้าอ้ีนายกฯ นั่งเก้าอ้ี สส. แล้วท้าให้เยาวชนได้ความเข้าใจ
อะไรเกี่ยวกับท้าเนียบรัฐบาล รัฐสภา นอกจากจะได้แรงบันดาลใจใฝ่สูงบ้าง และได้ความอยากเป็น อยากมีอ้านาจตาม
กิเลสเบื้องต้นของมนุษย์ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1. หากรัฐบาลจะใส่ใจจริงในวันเด็ก ไม่เพียงแต่จะให้เด็กได้นั่งเก้าอ้ีนายกฯ เท่านั้น แต่ได้จัดกิจกรรมให้
เด็กได้รู้ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจ มีความรับผิดชอบอย่างไร ในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหารที่มีผู้ท้างาน
ด้วยมากมาย ทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการประจ้านับล้านคน 
 การเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารที่มีข้าราชการ (ภาษาอังกฤษเรียกว่า Civil servant หรือผู้รับใช้ประชาชน) 
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
 ไม่ใช่มีแต่อ้านาจ นั่งเก้าอ้ีในห้องท้างานหรู มีข้าราชการเป็นขี้ข้าคอยรับใช้ แต่คนที่นั่งเก้าอ้ีนี้ต้องคิดเสมอ
ว่าตนเป็นหัวหน้าฝ่ายที่คอยรับใช้ประชาชนอย่างไร ต้องบริหารเพ่ือน้าพาบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าแข่งขันกับต่างประเทศ
อย่างไร 
 2. หากรัฐสภาจะใส่ใจจริงกับวันเด็ก เปิดรัฐสภาให้ตัวแทนของเยาวชนทั้ง 77 จังหวัด รวมประมาณ 500 
คน จะได้เป็นตัวแทนเยาวชน คล้ายกับ สส. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามานั่งในที่นั่ง สส. ในสภา และให้เยาวชน
ต่างท้าหน้าที่ตั้งกระทู้ถามหรือตั้งญัตติในเรื่องต่างๆ แล้วให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สด มาร่วมตอบใน
ญัตติทีเ่ยาวชนตั้ง โดยถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และวิทยุ 
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 ตัวแทนเยาวชนเหล่านี้จะต้องเตรียมตัวอย่างแน่นอน เพ่ือท้าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สส. ต้องท้า
ความเข้าใจว่าการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติในเรื่องต่างๆมีความส้าคัญอย่างไร ต้องด้าเนินการอย่างไร 
ผู้รู้ในแต่ละจังหวัด อดีต สส. อดีต สว. หรือ สส. ปัจจุบันก็จะได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวให้ความรู้แก่
เยาวชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 ประชาชนและ สส. ก็จะได้เห็นฝีมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาจะตั้งกระทู้ถาม อภิปราย ซักถามให้
ข้อคิดเห็นแก่นายกฯ และ รมต. ก็จะได้รับรู้ปัญหาและวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ 
เด็กและเยาวชนทั่วไปก็จะได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนเข้าไปท้าหน้าที่ในรัฐสภา จะเกิดแรงบันดาลใจร่วม
พัฒนาประเทศชาติมากกว่าการไปนั่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี นั่งเก้าอ้ี สส. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 3. หากตุลาการ ศาล จะเห็นความส้าคัญของวันเด็ก โดยร่วมมือกับสภาทนายความแห่ งประเทศไทยและ
อัยการ เปิดศาลจ้าลองในวันเด็ก 
 โดยอาจจ้าลองการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นที่รู้จักกันดี เช่น คดี พันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย หรือคดีแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือคดีจ้าน้าข้าว 
 ให้เยาวชนท้าหน้าที่เป็นอัยการฝ่ายหนึ่ง เป็นทนายจ้าเลยอีกฝ่ายหนึ่ง และขึ้นนั่งร่วมเป็นองค์คณะกับตุลา
การศาล 
 แน่นอนที่สุด เยาวชนที่จะท้าหน้าที่จะต้องศึกษาบทบาทของแต่ละฝ่ายทั้งอัยการ ทนายและตุลาการ ทั้ง
จากอินเตอร์เนตและบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู่จริงในแต่ละจังหวัด 
 กิจกรรมนี้สามารถกระจายท้ากันได้ในทุกจังหวัดโดยเปิดให้มีการถ่ายทอด LIVE สดและให้เยาวชน
สามารถเข้าร่วมฟังสังเกตการณ์ในห้องพิจารณาคดี 
และเม่ือพิจารณาคดีจ้าลองได้ระดับหนึ่งก็จะมีการให้ความรู้ ถกเถียงถึงกระบวนการยุติธรรมของเรา 
 4. หากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งราชการและเอกชน จะได้น้าแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตน ก็จะท้าให้
เกิดประโยชน์กับเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ 
 แม้แต่กรมราชทัณฑ์ ก็สามารถเปิดคุกให้เยาวชนได้เข้าไปเรียนรู้ว่า นักโทษเขาใช้ชีวิตอย่างไร กินอยู่ หลับ
นอน เจ็บป่วยท้าอย่างไร ท้าไมจึงมีนักโทษล้นคุกและนักโทษส่วนมากติดคุกเพราะเหตุใด 
หากเด็กและเยาวชนประสงค์จะใช้ชีวิตในคุกสักคืนหนึ่งก็ท้าได้ในจ้านวนจ้ากัด 
 5. หากกองทัพอยากจะให้เด็กและเยาวชนถ่ายรูปและสัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น รถถัง เรือรบ เรือด้า
น้้า และเครื่องบินรบ ก็ควรจะให้เยาวชนได้คิดด้วยว่า อาวุธที่ใช้ประกอบความรุนแรงเหล่านี้ มีมูลค่าสูงอย่างไร เช่น 
มูลค่ารถถัง 1 คัน สามารถซื้อรถไถได้กี่ 10 คัน เรือด้าน้้า 1 ล้า สามารถซื้อเรือประมงได้กี่ 100 ล้า และเครื่องบินรบ 1 
ล้าสามารถซื้อเครื่องบินโดยสารได้กี่ล้า มิเช่นนั้น เด็กและเยาวชนก็จะมีความใฝ่ฝันชื่นชมกับอาวุธเหล่านี้โดยไม่ได้คิดถึง
ค่าเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 
 
 
จะได้ชี้ให้เห็นว่าการรักษาความมั่นคงมีต้นทุนสูง การเป็นมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงเป็นของจ้าเป็นที่จะต้องพ่ึงพา
อาศัยกันไม่ขัดแย้งกัน 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ถ้ายังคงมีการแจกของและกิจกรรมบันเทิงก็สามารถท้าควบคู่ไปกับกิจกรรมตามข้อ 1 - 5 ได้และก็
สามารถดัดแปลงให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดกิจกรรมบันเทิงและของแจก โดยไม่ให้เด็กไทยตกอยู่ใน
สภาพของผู้รอการอุปถัมภ์ที่นิยมของแจก ของฟรี อย่างโครงการอื่นๆของรัฐบาล 
 ผ่านไปอีกปีของ “วันเด็กแห่งชาติ” อีกไม่กี่วันก็จะเป็น“วันครูแห่งชาติ” อยากจะเห็นความคิดที่จะสร้าง
กิจกรรมที่มีความหมายสร้างสรรค์มากกว่าการน้าครูมากราบไหว้เพียงวันเดียวเท่านั้น 
ปีหน้า ก็จะถึงวันเด็กแห่งชาติในปี 2564 จึงหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าในความคิดที่สร้างสรรค์ของรัฐบาลและ
หน่วยงานของไทย 
  
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/columnist/42674
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ว่าด้วยการ “อยู่ยาวว์ว์ว์” ของบ๊ิกตู่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
      
 
 
 
 
 
 
 ช่วงลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ 2563 วาระ 3...เห็นว่า งูเห่า โผล่มา เลื้อยไป เลื้อยมา ในสัปปายะ
สภาสถาน จ้านวนถึง 8 ตัวด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้ร่างกฎหมายงบประมาณ ผ่านความเห็นชอบไปด้วยคะแนนเสียง 
253 เสียง ต่อ 0 และงดออกเสียง 196 เสียงแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการ ส่งสัญญาณ ว่า รัฐบาลบิ๊กตู่ น่าจะ อยู่
ยาวว์ว์ว์ ไปจนใครต่อใครอาจต้องขาดใจตายกันไปข้าง... 

---------------------------------------------- 
 คืออาการ ปริ่มน้ า สะเทิ้นบก สะเทิ้นน้้า ในช่วงต้นๆของรัฐบาล...มาบัดนี้ น่าจะหายเกลี้ยง จมูกโล่ง ปาก
โล่ง คอหลอยโล่ง อันเนื่องมาจากไม่ว่า ลิง หรือ งูเห่า ต่างหันมา กินกล้วย ไปด้วยกันทั้งสิ้น ถึงฝ่ายค้านจะ แค้นตาแม้น 
กันขนาดไหนก็ตาม โอกาสที่จะหัก จะโค่นรัฐบาล ภายในเวทีรัฐสภานั้น อาจต้องรอไปจนกว่าน้้าจะท่วมหลังเป็ด หรือ
จนกว่างาช้างจะงอกออกมาจากปากลิง ปากงู หรือปากสุนัขก็แล้วแต่ แม้ ฉลาม จะว่ายไป-ว่ายมา ชูครีบ ชูกระโดง อยู่
รอบๆ เวทีสภา ในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เถอะ อย่างมาก...คงได้แต่สร้างความวี้ดว้ายกระตู้วู้ไปเป็นพักๆ แต่พอถึงช่วง
จังหวะ ยกมือ นับคะแนน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมกลายสภาพเป็น ฝักถ่ัว กันได้ไม่ยากส์ส์ส์... 

-------------------------------------------- 
 ส่วนใครก็ตาม...ที่คิดหันไปใช้ เวทีนอกสภา เป็นตัวหัก ตัวโค่นรัฐบาล ก็น่าจะล้าบากยากเย็นยิ่งขึ้นไปใหญ่ 
แม้ว่าความพยายาม อุ่นเครื่อง หรือ ติดเครื่องมวลชน จะเริ่มต้นขึ้นมามั่งแล้ว แต่โดยลักษณะอาการก็ดูจะยังหนักไป
ทาง รสนิยม คือยังเป็นเรื่องของ อารมณ์ แบบชอบๆ-ชังๆ ไปตามความรู้สึกของใครก็ของมัน ไม่ว่าของพวก ว่ิงไล่ลุง 
หรือพวก เดินเชียร์ลุง ก็แล้วแต่ หรือมันยังไม่ถึงกับ ตกผลึก จนกลายเป็นกลุ่มก้อน เป็นขบวนการที่แน่ชัด อาจต้องใช้
เวลาอีกเป็นปีๆ หรืออาจต้องรอให้รัฐบาลสะดุดหัวแม่ตีนตัวเอง หกคะเมนหน้าคว่้า ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกชนิดเลือดไหล
ทะลักออกมาเป็นลิ่มๆ อีกซักสี่ซ้าห้าครั้ง จนกลายเป็น เงื่อนไข-ข้ออ้าง แบบเป็นจริง เป็นจัง อันนั้นนั่นแหละ...ถึงพอจะ 
เดินเครื่อง โดยไม่ติดๆ ขัดๆ พอจะมีผู้ที่พร้อมออกมานอนกลิ้ง-นอนหงายกลางท้องถนนกันเป็นล้านๆ ได้จริงๆ... 

---------------------------------------------- 
 แต่จะอย่างไรก็ตาม...การ อยู่ยาวว์ว์ว์ ของรัฐบาลบิ๊กตู่นั้น ก็คงมีทั้ง แง่บวก และ แง่ลบ อยู่ภายในตัวของ
ตัวเอง อยู่พอสมควรเหมือนกัน คือในแง่ของความต่อเนื่อง สม่้าเสมอ ในการเดินหน้าประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเป็นขั้น 
เป็นตอน ไม่กระชึ่กกระชัก ตะกึกตะกัก ต้องถอยหน้า ถอยหลัง แบบสาละวันเกินไปนัก อันนี้...ต้องถือเป็น สิ่งน่า
อนุโมทนามิใช่น้อย แต่ก็อย่างว่านั่นแหละ ความต่อเนื่อง สม่้าเสมอ ในการเดินหน้าประเทศไทย มันอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความต่อเนื่องของ ความเป็นรัฐบาล ล้วนๆ แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันกับ ปัญหา และ อุปสรรค ที่รัฐบาลแต่ละ
รัฐบาล จะต้องเผชิญหน้า หรือต้องแก้ไข แก้ปัญหา อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้... 
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-------------------------------------------- 
 ซึ่งสิ่งที่ถือเป็น ปัญหา และ อุปสรรค ส้าหรับประเทศไทย สังคมไทย มาโดยตลอดนั้น...คงต้องยอมรับว่า 
มันออกจะทั้งกว้าง ทั้งลึก ทั้งใหญ่ ทั้งยาว ชนิดต่อให้ พระนารายณ์ อวตารลงมาจุติ ก็ยังคงต้องปวดเศียร เวียนเกล้า 
มิใช่น้อย คือหลายต่อหลายสิ่ง มันเป็นปัญหาระดับ โครงสร้าง เอาเลยก็ว่าได้ ที่อาจต้องแก้กันทั้งระบบ ทั้งกระบวนการ 
จนถึงได้มีเสียงเรียกร้องให้ต้อง ปฏิรูป อะไรต่อมิอะไรต่างๆ กันอีกเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าที่ดิน พลังงาน การศึกษา 
ต้ารวจ กระบวนการยุติธรรม ไปจนถึงระบบราชการ ฯลฯลฯลฯ เอาเลยถึงข้ันนั้น... 

------------------------------------------------- 
 ด้วยเหตุนี้...การ อยู่ยาวว์ว์ว์ ของรัฐบาล ถ้าไม่ได้เป็นการอยู่เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ ตัวของ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มันยังด้ารงคงอยู่นั่นเอง มันมักกลายเป็นตัวสร้าง  ความเสื่อม และ ความน่าเบื่อ ให้กับ
รัฐบาลนั้นๆ ชนิดยิ่งยาวว์ว์ว์เท่าไหร่ ก็ยิ่ง น่าเบื่อ ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น...ภายใต้การอยู่ยาวว์ว์ว์มาประมาณ 5 ปี 6 ปี
เข้าไปแล้ว ของรัฐบาลบิ๊กตู่เวอร์ชั่นเผด็จการ จนมาถึงเวอร์ชั่นประชาธิปไตยไฮบริดในช่วงนี้ มันจึงไม่ถึงกับน่าแปลกใจ
อะไรมากมาย ที่บรรดาผู้ซึ่งยังพร้อมจะครวญคราง ฮึมๆฮัมๆ เนื้อเพลง บทเพลง ว่าด้วย เราจะท าตามสัญญา...ขอเวลา
อีกไม่นาน ฮึ้มฮึม ฮึ้มฮึ่ม อะไรต่างๆ มันเลยแทบไม่เหลือติดปลายนวมเข้าไปทุกที... 

-------------------------------------------------- 
 ความเสื่อม และ ความเบื่อ...อันเนื่องมาจากการไม่คิดแก้ปัญหาและอุปสรรค ด้วยการ ปฏิรูป นี่เอง ที่มัน
ท้าให้ ขนาด ของปัญหา และ ความรุนแรง ของปัญหา มันยิ่งสามารถขยายตัว และสะสมพลังงาน ไปพร้อมกับช่วง
ระยะเวลาที่ทอดยาวออกไป จนอาจกลายเป็น ระเบิดเวลา ที่น่ากลัวและน่าอันตรายเอามากๆ มากซะยิ่งกว่าการปริ่ม
น้้า-พ้นน้้า หรือการวิ่งไล่ลุง-เชียร์ลุง ไม่รู้กี่สิบ กี่ร้อยเท่า การอยู่ยาวว์ว์ว์-ไม่อยู่ยาวว์ว์ว์ของรัฐบาล จึงไม่ถึงกับเป็นเรื่องน่า
หนักอก หนักใจ หรือน่าดีใจ ปลื้มใจ มากมายซักเท่าไหร่ เพราะสิ่งที่จะเป็นตัวชี้เป็น-ชี้ตาย ไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลบิ๊กตู่ 
แต่ยังหมายรวมไปถึงชาติบ้านเมืองอีกด้วย ก็น่าจะอยู่ที่ จะอยู่อย่างไร นั่นแหละ เป็นส้าคัญ... 

------------------------------------------------- 
 ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก James Freeman Clarke (อีกครั้ง)... A politician thinks of the next 
election; a stateman, of the next generation. – นักการเมืองค านึงถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป รัฐบุรุษ
ค านึงถึงประชาชนรุ่นต่อไป... 

----------------------------------------------------- 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/54377


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 

 
บันทึกหน้า4 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
      
 
 
 
 
 
 
 www.thaipost.net อิสรภาพแห่งความคิด ..ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีเหตุการณ์บานปลายส้าหรับอีเวนต์
การเมือง ที่หลายคนจับจ้องกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กับงาน "วิ่งไล่ลุง" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ณ สวนว
ชิรเบญจทัศน์ หรือสวนรถไฟ ที่ภายในงานมีนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านมาร่วมปรากฏตัวตามคาด โดยเฉพาะกับพรรค
อนาคตใหม่ ที่มีชื่อปรากฏตามสื่อก็เช่น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อบครอบครัว , นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
อนาคตใหม,่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, นายณัฐชา บุญไชอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่, นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย, นายวิญญู วงสุรวัฒน์ ดารานักแสดง, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
ประชาชาติ, สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง อดีตผู้สมัคร ส.ส.สอบตก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น  
 ..ฝ่าย "ธนาธร" เปิดประเด็นแสดงความเห็นทางการเมืองระหว่างร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า เชื่อว่าปี 63 จะ
เห็นการชุมนุมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มที่ต้องการเห็น รธน.ฉบับใหม่ ที่เป็นของ
ประชาชน กลุ่มเรียกร้องปัญหาที่ดินและประมง และย้้าว่าคงได้เห็นการชุมนุมของประชาชนออกมามากข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราจะได้เห็นในปี 63 โดยระบุตอนหนึ่งว่า "ม็อบมีมานานแล้ว ซึ่งปลายปี 62 ก็มีทั้งม็อบประมง สมัชชาคนจน ดังนั้น 
สิทธิในการแสดงออกของประชาชนในที่สาธารณะอย่างสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นสิทธิอันชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตย อย่าไปกลัว" ส่วนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 มกราคม เรื่องล้มล้างการปกครองฯ ที่ณฐพร โต
ประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค้าร้องไว้ ทางหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พูดดักทางไว้ว่า  "จิต
วิญญาณของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และความยุติธรรมก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้น การยุบพรรคไม่ช่วยอะไร อยากให้
เผด็จการทราบว่าวิธีเดียวที่จะท าได้คือการปล่อยให้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศ" 
 ...มีไล่ลุงก็ต้องมี เชียร์ลุง ที่จัดวันเดียวกัน กับงานเดินเชียร์ลุง จัดกันที่ใจกลางเมืองเช่นกันคือ สวนลุมพินี 
โดยเริ่มตั้งแต่เช้าและสิ้นสุดช่วง 09.30 น. ที่ก็มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมแสดงออกเพ่ือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์กัน
จ้านวนมากเช่นกัน ภายในงานมีโต้โผใหญ่เปิดตัวมาคือ น.ส.หฤทัย ม่วงบุญศรี หรืออุ๊ นักร้องชื่อดัง ที่แสดงท่าทีการเมือง
ชัดเจนว่า "ไม่เอาธนาธร ต้านอนาคตใหม่ สกัดชังชาติ" โดยเธอกล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมกิจกรรมไว้ว่า  "มาเดิน
แสดงพลังให้ก าลังใจ พล.ประยุทธ์ และสะท้อนให้นักการเมืองชั่วให้รู้ว่าพวกเราไม่ยินยอมให้กระท าอะไรที่ไม่ชอบ 
อาทิ การไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่พวกเราเห็นว่านายกฯ ด ารงต าแหน่งตามขั้นตอนถูกต้อง รวมทั้งการแก้ไข รธน.ที่
ผ่านประชามติของประชาชน 16 ล้านเสียง เราไม่เห็นด้วย ทั้งนี้พวกเราพร้อมจะออกมาแสดงพลังตลอดเวลา หาก
อนาคตเกิดเห็นไม่ชอบขึ้น และไม่กลัวว่าจะเกิดม็อบชนม็อบเพราะนักการเมืองชั่วน่ากลัวกว่า และอยากให้
นักการเมืองบางกลุ่มหยุดล้างสมองเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แล้ว" 
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 ..ทั้งหลายทั้งปวง บางฝ่ายประเมินว่า ทั้งงานไล่ลุงและเชียร์ลุง มันแค่การเปิดฉาก ชิมลาง วัดกระแส เช็ก
เรตติ้ง ระหว่างฝ่ายหนุน-ฝ่ายต้านรัฐบาลประยุทธ์ ของจริง หากสถานการณ์จะบานปลายจริงๆ ต้องรอให้มันสุกงอม
มากกว่านี้ หากจะต้องมีการท้าการเมืองบนท้องถนนกันจริงๆ โดยหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีจุด
อะไรที่พลิกผัน ก็ยากท่ีจะมีแนวร่วมประชาชน มาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม เพราะเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกคน 
ห่วงปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องชีวิตตัวเองมากกว่า หลายคนเบื่อหน่ายกับการชุมนุมทางการเมืองเต็มทน เว้นแต่มี
ประเด็นสาธารณะที่ประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ คนในสังคมมีอารมณ์ร่วมสูง แบบนั้นการชุมนุมทางการเมืองใหญ่ถึง
จะเกิดขึ้นได้ แต่ทั้งหลายทั้งปวง ทุกฝ่ายก็ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงความขัดแย้งการเผชิญหน้าไว้เป็นดีที่สุด โดยเฉพาะ
รัฐบาลประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาล ต้องไม่ท้าในสิ่งที่ประชาชนเห็นว่าไม่ถูกต้องชอบธรรม มีปัญหาอะไรก็แก้ไป ตาม
วิถีทาง ยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง ถ้าทุกอย่างเดินไปตามนี้ โอกาสเกิดม็อบ เกิดการชุมนุมการเมืองใหญ่ๆ มันก็ยากจะจุด
ติด.  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54380 
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บุคคลในข่าว  
อินทรีเหล็ก13 ม.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจ้าหน่ายมากท่ีสุดของประเทศ.....ฉบับประจ้าวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 
การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563...ใน วิถีประชาธิปไตยระบบรัฐสภา...เห็นความแตกต่าง ระหว่าง ส.ส.
ใหม่ ที่ถูกมองว่า อ่อนหัด ...กับ ส.ส.รุ่นเก่า ที่ เจนจัด...มองเห็นอนาคตของประเทศไทยยังริบหรี่ 
50ปีแล้ว ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล เปิดปฐมกิจกรรม “50 ปีน้องใหม่จุฬาฯ 2513” ก่อนการจัดงานในโอกาส 50 ปีแห่ง
การเข้าเป็นน้องใหม่ โดยมี ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์, คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ และ รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ มา
ร่วมงานด้วย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันก่อน.  
คุณภาพกับปริมาณ ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง...บ่งชี้ ประเทศไทย ที่ไม่พัฒนา... เพราะได้ นักการเมืองที่ขาดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ...และในที่สุด งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563...จ้านวน 3.2 ล้านล้านบาท...จะถูกน้ามา พัฒนา
ประเทศไทย หรือ...ถูก น้าไปจัดสรรให้กับนักการเมืองผู้มีอ้านาจ...จะเป็นค้าตอบสุดท้าย 
ควันหลงใน บรรยากาศการชิมช้อปใช้ของนักการเมือง...พุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม...
ออกมาปฏิเสธข่าวยกหูหา วิโรจน์ รักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่...ระหว่างการพิจารณางบประมาณของ
กระทรวงดิจิทัลฯ...เป็นแค่ ผอ.คนหนึ่งในกระทรวง อ้างแค่อยากแลกเปลี่ยนข้อมูล....ฟังดูทะแม่งชอบกล 
สุดยอด จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ จัดงานเปิด “โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท” โดยมีไสลเกษ วัฒนพันธุ์, ดร.
วิษณุ เครืองาม, ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย, สุวัจน์-พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ, พสุ ลิปตพัลลภ และ พราวพุธ ลิปตพัลลภ 
มาร่วมงานด้วย ที่ จ.ภูเก็ต วันก่อน.  
ส่วนข้อกล่าวหาจาก สื่อบางส้านัก ที่อ้างว่า ภริยา รมต. มีเอ่ียวกับ งบฯประชาสัมพันธ์ของกระทรวง....รมว.ดิจิทัลฯ
ออกมานั่งยันยืนยัน ภริยาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง...โปร่งใส ตรวจสอบได้.....จบข่าว 
ข่าวใหญ่การเมือง...เม่ือ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาเปิดโปง กระบวนการสืบสวน
สอบสวนของ กกต. เพื่อเสนอ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่...จากกรณีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค ให้ พรรคอนาคตใหม่ กู้เงินจ านวน 191 ล้านบาท...ที่จะครบก าหนด ยื่นเอกสารชี้แจง ในวันที่ 27 
ม.ค.นี้...โดยในชั้น อนุกรรมการไต่สวน ได้มีมติ ยกค าร้อง ...เหตุเพราะ มีการกู้เงินจริงและพรรค การเมืองสามารถกู้
เงินได้...ในอดีตก็มีกรณีที่ พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน...แต่ กกต.ชุดใหญ่ กลับตัดสินใจเดินหน้าส่งเรื่องให้ ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย...ถือว่าเป็นการผิดขั้นตอนและกฎหมายชัดเจน 
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ดีใจด้วย พล.ต.ท.อนันต์–ผศ.สุดา ภิรมย์แก้ว, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, ดร.วนิดา บดินทร์
ภักดีกุล และ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย มาร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.ในฐานะ
เป็น ปธ.กก.อก.เยาวชนสัมพันธ์ ที่ รร.มณเฑียร วันก่อน.  
ต่อด้วยการออกมาโต้ของ กกต. ...อ้าง เป็นอ้านาจของ กกต. ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด...ตามข้ันตอนการพิจารณาส้านวนคดี...
ในแต่ละข้ันตอนเป็นอิสระและไม่ผูกพันกัน....เมื่อปรากฏต่อ นายทะเบียนพรรคการเมือง ก็คือ เลขาธิการ กกต. รวบรวม
ส้านวนส่งให้ กกต. พิจารณาตามข้ันตอนมี มติให้เสนอยุบพรรคอนาคตใหม่...ตามนั้น 
“อินทรีเหล็ก” มองว่า การออกมาตบหน้า กกต. ถึงสองครั้งสองคราว...เอกสารหลุดความเห็นเลขาธิการ กกต.ในการ
เอาผิดอนาคตใหม่...และเอกสารที่หลุดจาก อนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ให้ ยกค้าร้องยุบอนาคตใหม่....ขั้นตอนการ
ท้างานก็เป็นส่วนหนึ่ง...การวินิจฉัยของ กกต.ชุดใหญ่ ก็เป็นส่วนหนึ่ง...แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายใน
รัฐธรรมนูญ...ด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม...เป็นเรื่องหลัก....ถ้าเอาการระดมทุน โต๊ะจีน ของพรรคการเมือ ง
หนึ่งที่มีหลักฐานหลุดออกมาไม่ค่อยจะชอบมาพากล...กับ การกู้เงินของอนาคตใหม่อย่างเปิดเผย ...อะไรคือ มาตรฐาน 
จริยธรรม คุณธรรม ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไทย 
ไม่ธรรมดา กวิน พันธ์ประสิทธิเวช และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร แถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย เข้าเป็ น 
Curriculum Provider จัดท้าโปรแกรม Top-up Degree โดยมี กิตติชัย เรืองสวัสดิ์, เควิน ดันน์ และ โทมัส จาง มา
ร่วมงานด้วย ที่สโมสรทหารบก วันก่อน.  
ตามด้วยข่าว ศาลปกครองสูงสุด มีค้าพิพากษาระหว่าง กลุ่มซีพี กับ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก...โดยวินิจฉัยให้ ซีพี ได้สิทธิ์ เข้าประมูลสนามบินอู่ตะเภาได้... แม้จะ ส่งเอกสาร
ล่าช้า กว่าเวลาที่ก้าหนดไว้...เพราะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบผู้ประมูลอ่ืน และไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการกระท้าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย...ในทางธุรกิจก็เป็นอีกเรื่อง...การตัดสินกรณีการยื่นเอกสารประมูลช้ากว่าก้าหนดเวลาก่อนหน้านี้ก็เป็นอีก
ประเด็น...เป็นอิสระ ไม่เก่ียวกัน 
กิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่หลายจังหวัด มีการแอบอ้างเบื้องสูง ในการไม่อนุมัติให้จัดงาน วิ่งไล่ลุง...เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง 
อาทิ จ.เชียงราย ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม...อ้างทับซ้อนเส้นทางเสด็จฯ ผิดอาญา ไม่เหมาะสม.... แค่คิดก็ผิดแล้ว 
คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติฯกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน...เปิดให้มีการ
แจ้งข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย...พล.ต.อ.เจษฎา อินทร-สถิตย์...พล.ต.ท.เฉลิมพันธุ์ 
อจลบุญ... พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอ้าพันธ์กุล และ พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน...ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลไปที่ตู้ ปณ.45 
ปณฝ.รัฐสภา กทม.10305 ภายในวันที่ 17 ม.ค.นี้ 
ปีใหม่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ และ เจมส์ โรเบิร์ต วิลสัน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายก
แพทยสภาแห่งประเทศไทย โดยมี แคโรไลน์ เฉิน , วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ และ นพ.เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ มาร่วมงาน
ด้วย ที่ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว วันก่อน.  
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ...ลงมติด้วยคะแนน 224 ต่อ 194 เสียง...ให้ผ่านญัตติว่าด้วยการจ้ากัดการลดทอนอ้านาจ ของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์...ในการใช้อ้านาจปฏิบัติการทางทหาร ต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์...รวมถึง อิหร่าน...ส่วน 
สงครามในอิรัก–อิหร่าน ยังไม่มีท่าทียุติง่ายๆ...ส้านักข่าวเอ็นบีซี รายงานการที่ เครื่องบินยูเครน ตกหลังขึ้นจาก 
สนามบินนานาชาติเตหะราน...โดยอ้างภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินยูเครนถูกยิงโดยขีปนาวุธของ
อิหร่าน...จุดชนวนสงครามอีกระลอก 
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อวยพร ดร.อัศวิน อิงคะกุล มอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่ให้แก่ พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท กิฟฟารีน 
สกายไลน์ ยูนิตี้ จ้ากัด ในงาน GIFFARINE Open House Empowering Your Success โดยมี ดร.นารี สุทธปรีดา มา
ร่วมงานด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันก่อน.  
รายงาน สถานการณ์ตลาดน้้ามัน โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ ปตท. ...การผลิตน้้ามันดิบของ  สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 
180,000 บาร์เรลต่อวัน...เป็น 12.66 ล้านบาร์เรลต่อวัน...เช่นเดียวกับการเพ่ิมการผลิตของ รัสเซีย ที่ 11.25 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน...แนวโน้ม ราคาน้้ามันดิบ จากสถานการณ์ความขัดแย้ง สหรัฐฯ กับ อิหร่าน...บวกกับ สหรัฐฯ มีการ 
ส่งออกน้้ามันดิบสูงสุด เป็นประวัติการณ์...ท้าให้ ราคาน้้ามันดิบ เคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนที่ 67-72 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล...
เริ่มมองเห็น สมการเศรษฐกิจ ของ ทรัมป์ ที่ออกมาเขย่าตลาดน้้ามันโลก 
สังคมวันนี้ เวลา 08.30 น. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญของรัฐฯ ที่ห้องแกรนด์ 
บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
วันเด็ก ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กก.ผจก.ใหญ่ บ.ปตท.จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจ้าปี 2563” ตอน “เด็กรุ่นใหม่ 
หัวใจสีเขียว” โดยมี อธิคม เติบศิริ, วิรัตน์ เอ้ือนฤมิต, นพดล ปิ่นสุภา, ชวลิต ทิพพาวนิช และ สมยศ คงประเวช มา
ร่วมงานด้วย ที่ส้านักงานใหญ่ ปตท. วันก่อน.  
"อินทรีเหล็ก" 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1745658 
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