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ข่าวประจ าวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

ข่าว กกต. / ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. มืนปมยดึเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน 4 

2 มติชนออนไลน์ กกต. ถกปมยึดเงินกู้ “อนาคตใหม่” 191 ล้านยังไม่ชัดยึดเข้ากองทุนพรรค 5 

3 ข่าวสดออนไลน์ กกต. คิดไม่ตก! ยึดทรัพย์อนาคตใหม่ เอาทั้งหมดหรือแค่ส่วนเกิน 6 
4 ส านักข่าวไทย กกต.หารือยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง     7 

5 เนชั่นออนไลน์ กกต.สรุปยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้านไม่จบ 8 

6 MGR ออนไลน์ กกต. มึนหนัก ไม่รู้วิธียึดเงิน “ธนาธร” ปล่อยกู้ อนค. 191 ล้าน 9 
7 สยามรัฐออนไลน์ จบไม่ลง ! "กกต."ยังมึน ปมยึดเงินกู้191 ล."คดียุบอนค." เตรียมชงหาข้อยุติ 11 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ถกปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 12 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ตีมึนสรุปยึดเงิน "ธนาธร" ปล่อยกู้ อนค. 191 ล. ไม่จบ 14 

10 RYT 9 ออนไลน์ ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน "อิทธิรัตน์" 16 

11 MGR ออนไลน์    ครม. เคาะหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งเขต 4 ล าปาง แทน ส.ส.เพ่ือไทยที่เสียชีวิต 17 
12 RYT 9 ออนไลน์ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 18 

13 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 19 

14 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ครม.เคาะ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหนง่ที่ว่างลง 20 
15 แนวหน้าออนไลน์ ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง แทน‘อิทธิรัตน์’ 21 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 22 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ “เทพไท” สอนมวย ”แรมโบ้” แยก ส.ส.กับสอพลอ แนะ “บิ๊กตู่”สั่ง หยุดพูด 23 

2 คมชัดลึกออนไลน์ ประสานเสียงแจง ศึกใน "พปชร." จบแล้ว 25 
3 คมชัดลึกออนไลน์ รองโฆษก พปชร. ชี้ พรรคก้าวไกล เข้าข่ายผดิกม. เสี่ยงยุบพรรค 26 

4 มติชนออนไลน์ เพจทีมบิ๊กตู่ เลิกท าโพลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปดื้อ !ๆ แจงไล่ลบโพสต์ 28 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ปัดสั่งท าโพล พ.ร.ก. ฉุกเฉิน! ชี้ปชช.หนุนต่ออายุ 88% 29 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยสงสัยรัฐบาลไม่เลิก พรก.ฉุกเฉินเพราะมีวาระซ่อนเร้น 30 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อ้น-ทิพานัน' ชี้ 'ก้าวไกล' เข้าข่ายผิด กม. เสี่ยงยุบพรรค 31 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ ฉะ 'ปิยบุตร' ส่งซิกปลุกม็อบ! ไม่แคร์คนไทยติดเชือ้โควิด 33 

9 มติชนออนไลน์ บิ๊กตู่ ปัดสั่งท าโพล อ้างเห็นสื่อท าแล้ว ผล 88% ให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 34 
10 แนวหน้าออนไลน์ พปชร .ชี้เปรีย้ง 'ก้าวไกล 'เสี่ยงยุบพรรค 35 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.จ่อส่ง'พินิจ'รักษาเก้าอ้ี ส.ส.ล าปางของลูกชาย 37 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เผยความตายที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงเป็นความเจ็บปวด 38 

13 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้าน 41 

14 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยขุด 'พินิจ จันทรสรุินทร์' ลงเลือกตั้งซอ่มเขต 4 ล าปาง 42 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ โฆษกก้าวไกลโวยชี้ช่องยุบพรรคเพียงเพราะ 'ถามหาความจริง' 43 

17 MGRออนไลน์    โอ้โห! “ปิยบุตร” สุดลึกล้ า เอาความขลัง “ปรีดี” มาปลุกมวลชน 45 

18 ไทยรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" ขุด "พินิจ" ลงชิง ส.ส.รักษาพ้ืนที่-ป้องกันแชมป์แทนลูกชาย 48 
19 ไทยรัฐออนไลน์ ล่ามือยิงเลเซอร์-ข้อหาปลุกปั่น ตู่จี้ให้มั่นคงเอาผิด 49 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลโวยถูกชี้ช่องยบุพรรค โดนจริงน่าสังเวชกวา่ อนค. 55 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  ท้าชนยิงเลเซอร!์ สัง่หาช่องเอาผิด-ถกด่วนทีมสอบสวน 56 

22 แนวหน้าออนไลน์ นายกฯ ซัดเรื่องไม่เหมาะสม สั่งล่ามือยิงเลเซอร์ ตร.รวบรวมหลกัฐาน 59 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ค าถามถึง "นายปิยบุตร แสงกนกกุล" 63 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ความจริงในวันเผาเมือง 64 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ หมาไทยคาบขนมปัง 66 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 67 

5 MGR ออนไลน์ ยิงเลเซอร์ “ตามหาความจริง” เช็กเรตติ้ง-กระแสยังไม่ได้ !? 69 
6 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’โต’้พปชร.’ปมเลเซอร์ตามหาความจริง จับตาชี้เป้า’ยุบพรรค  71 

7 ข่าวสดออนไลน์ ปารีณา ขอแรงหน่อย! ฉะเดือด "ช่อ" หลังรับยิงเลเซอร์ "ตามหาความจริง" 72 

8 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้ อีสาน" เตือนสติเกลอเก่า "ตู่-จตุพร"หยุดความคิดสร้างความแตกแยก 73 
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12 May 2020 19:12 น 

กกต. มืนปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน 

 
 
กกต.ถกปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้านเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง มึนยังไม่ชัดยึดหมด หรือส่วนเกิน แถม
โทษปรับก.ม.เขียนอายุความ 1 ปี ซ  าพรรคถูกยุบไปแล้วจะเรียกเงินผิดก.ม.จากใคร สั่งชงเข้าคณะที่ปรึกษาก.ม.
พิจารณาหาข้อยุติ 
   วันนี้ ( 12 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี นายอิทธิพร บุญ
ประคอง เป็นประธาน ได้มีการพิจารณากรณีส านักงาน กกต. เสนอแนวทางการด าเนินการ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191 ล้านบาท  
โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปี ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคมี
ก าหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมือง  
 
อ้างถึง : https://www.thansettakij.com/content/434022 
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วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 - 19:24 น. 

กกต. ถกปมยึดเงินกู้ “อนาคตใหม”่ 191 ล้าน  
ยังไม่ชัดยึดทั งหมดเข้ากองทุนพรรคหรือแค่สว่นที่เกิน 

 

 

กกต.ถกปมยึดเงินกู้ “อนาคตใหม่” 191 ล้าน ยังไม่ชัดยึดทั งหมดเข้ากองทุนพรรคหรือแค่ส่วนที่เกิน ยังพบข้อ
กฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)วันนี้ได้มีการ
พิจารณากรณีที่ส านักงานกกต. เสนอแนวทางการด าเนินการหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จาก
เหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191 ล้านบาท 

โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารงต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
ซึ่งทางส านักงานฯ ได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ทั้งเรื่องของ
จ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเป็นเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาทเพราะเป็นเงิน
ที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ  หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด  รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้ 
โทษปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 
มกราคม 2562 

ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้ว เนื่องจากถูกยุบพรรค ฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของ
กองทุนอย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการ
อย่างไร และการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลาย
ประเด็น ดังนั้น เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ จึงให้ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมาย
ของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอ กกต.พิจารณาใหม่อีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2182651 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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กกต. คิดไม่ตก! ยึดทรพัย์อนาคตใหม่ เอาทั งหมดหรือแค่ส่วนเกิน 

 
วันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานฯ

เสนอแนวทางการด าเนินการหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191.2 ล้านบาท 
โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น ซึ่งทางส านักงานฯได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น 
ทั้งในเรื่องของจ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191.2 ล้านบาท
เพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร 
โทษปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี 
ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่า
เกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 ม.ค. 62 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่
แล้วเนื่องจากถูกยุบพรรค 

ฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุนอย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระ
บัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการอย่างไร แล้วการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งที่
ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ จึงให้
ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมายของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอกกต.พิจารณาใหม่อีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4116596 
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กกต.หารือยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน  
เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง     

   
 
กทม. 12 พ.ค.- กกต.หารือยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง แต่ยังไม่ชัดยึดหมดหรือ
เฉพาะส่วนเกิน พบส่ิงท่ีต้องด าเนินการหลายอย่าง สั่งให้ท่ีปรึกษากฎหมายก่อนน าเข้า กกต.อีกครั ง 
วันนี้ ( 12 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานเสนอแนวทางการด าเนินการ หลัง
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191 
ล้านบาท โดย กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนด 5 ปี และให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
ซึ่งทางส านักงานได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ทั้งในเรื่องของ
จ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาท เพราะเป็นเงินที่
รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้ว จะต้องด าเนินการอย่างไร โทษ
ปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงิน หรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินเวลาแล้ว เพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 
มกราคม 2562 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้ว เนื่องจากถูกยุบพรรคฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็น
ของกองทุนอย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร และการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งที่ประชุม กกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมาย
ซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ จึงให้ส านักงานน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่
ปรึกษากฎหมายของส านักงาน กกต.ก่อนจึงค่อยเสนอ กกต.พิจารณาใหม่อีกครั้ง.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eba93c9e3f8e40af843f153 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5eba93c9e3f8e40af843f153
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กกต.สรุปยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้านไม่จบ 

 
กกต.ยื อถกปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน สั่งพิจารณาข้อกฎหมายให้ชัดอีกครั ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานเสนอแนว
ทางการด าเนินการ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้าพรรค จ านวน 191 ล้านบาท โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป. พรรคการเมือที่ก าหนดว่า พรรค
การเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปี
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคมีก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูลค่าท่ีก าหนด
ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารงต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหาก
ฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น    
 ส านักงานฯได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ทั้งในเรื่องของ
จ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาทเพราะเป็นเงินที่
รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ  หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด  รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร โทษ
ปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี 
  โดยต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากนับจากวันที่มีการกู้ก็
จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 ม.ค. 62  ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรค
อนาคตใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพรรคฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุนอย่าไร จะสามารถเอาจาก
ทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการอย่างไร และการด าเนินการจะต้อง
ใช้การฟ้องคดีหรือไม่  
ทั้งนี้ ที่ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ จึงให้
ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมายของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอกกต.พิจารณาใหม่อีก
ครั้ง 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/10739?utm_source= 
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กกต. มึนหนัก ไม่รู้วิธียดึเงิน “ธนาธร” ปล่อยกู้ อนค.191 ล้าน  
ชงท่ีปรึกษากฎหมายหาข้อยุติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
กกต.ถกปมยึดเงินกู้ อนค.191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง มึนยังไม่ชัดยึดหมดหรือส่วนเกิน แถมโทษ
ปรับ กม.เขียนอายุความ 1 ปี ซ  าพรรคถูกยุบไปแล้วจะเรียกเงินผิด กม.จากใคร สั่ง สนง.ชงเข้าคณะที่ปรึกษา กม.
พิจารณาหาข้อยุติ 
วันนี้ (12 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานเสนอแนวทางการด าเนินการ หลัง
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191 
ล้านบาท โดย กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.พรรคการเมือที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปี ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารงต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
 ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ทั้งใน
เรื่องของจ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาท เพราะ
เป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร 
โทษปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้ เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธร                     
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ในวันที่ 2 ม.ค. 62 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพรรค ฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็น
ของกองทุนอย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร และการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งที่ประชุม กกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมาย
ซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้น เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการจึงให้ส านักงานฯ น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่
ปรึกษากฎหมายของส านักงาน กกต.ก่อนจึงค่อยเสนอ กกต.พิจารณาใหม่อีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049586 
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จบไม่ลง ! "กกต."ยังมนึ ปมยึดเงินกู้191ล."คดียุบอนค." เตรียมชงเข้าคณะที่ปรึกษา กม. 
หาข้อยุติ 
   วันที่ 12 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณากรณี
ส านักงานฯเสนอแนวทางการด าเนินการหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค จ านวน 191.2 ล้านบาท โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่า
เกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคมีก าหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น ซึ่งทางส านักงานฯได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น 

ทั้งในเรื่องของจ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเป็นเงินกู้ทั้ง 
191.2 ล้านบาทเพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับ
บริจาคเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร โทษปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนา
ธร ในวันที่ 2 ม.ค. 62 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพรรคฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมา
เป็นของกองทุนอย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร แล้วการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ 

ดังนั้นที่ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพ่ือความรอบคอบในการ
ด าเนินการ จึงให้ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมายของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอกกต.
พิจารณาใหม่อีกครั้ง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/154711 
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กกต. ถกปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 
 

 
กกต.ถกปมยึดเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง มึนยังไม่ชัดยึดหมด หรือส่วนเกิน แถม
โทษปรับกม.เขียนอายุความ 1 ปี ซ  าพรรคถูกยุบไปแล้วจะเรียกเงินผิด กม.จากใคร สั่งสนง.ชงเข้าคณะที่ปรึกษากม.
พิจารณาหาข้อยุต ิ
  เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานเสนอแนวทางการ
ด าเนินการ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรค จ านวน 191 ล้านบาท 

โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป. พรรคการเมือที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยขน์อื่นใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 66 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร
พรรคมีก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น ซึ่งทางส านักงานฯได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น 

ทั้งในเรื่องของจ านวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ท้ัง 191 ล้าน
บาทเพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้วจะต้องด าเนินการ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

อย่างไร โทษปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
  หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 
ม.ค.62 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพรรคฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุน
อย่างไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการอย่างไร 
และการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น 

ดังนั้น เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ จึงให้ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมาย
ของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอกกต.พิจารณาใหม่อีกครั้ง 
 
อ้างอิง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880205 
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อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น. 

กกต. ตมีึนสรุปยึดเงิน "ธนาธร" ปลอ่ยกู้ อนค. 191 ล. ไม่จบ 

 

 
 
กกต.ถกปมยึดเงินกู้อนค.191 ล้าน เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ยังไม่ชัดยึดทั งหมดหรือแค่ส่วนเกิน แถมโทษ
ปรับมีอายุความ 1 ปี สั่งสนง.คณะกรรมการการเลือกตั งชงเข้าคณะที่ปรึกษากม.พิจารณาหาข้อยุติ 
  เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกต.ได้มีการพิจารณากรณีส านักงานเสนอแนวทางการ
ด าเนินการ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรค 191 ล้านบาท โดยกกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 125 พ.ร.ป. พรรคการเมืองที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกินว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรคมีก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
  ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก าหนดตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และมาตรา 126 ที่ก าหนดว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ในพรรคการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา 72 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นิติบุคคล 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
  ทั้งนี้ทางส านักงานฯได้เสนอประเด็นข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ทั้งใน
เรื่องของจ านวนเงิน ที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาท เพราะ
เป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 
  รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ มีการช าระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาธรไปแล้ว จะต้องด าเนินการอย่างไร โทษ
ปรับกฎหมายเขียนอายุความ 1 ปี ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
หากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพรรคกู้เงินก้อนแรก 161.2 ล้าน จากนายธนาธรในวันที่ 2 ม.ค. 62  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 ที่ส าคัญขณะนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้ว เนื่องจากถูกยุบพรรคฉะนั้นจะด าเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของ
กองทุนอย่าไร จะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอจะต้องด าเนินการ
อย่างไร และการด าเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่  
   ซึ่งที่ประชุมกกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็น ดังนั้นเพ่ือความรอบคอบในการด าเนินการ 
จึงให้ส านักงานฯน าเรื่องดังกล่าว เข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมาย ของส านักงานกกต.ก่อนจึงค่อยเสนอกกต.พิจารณา
ใหม่อีกครั้ง 
  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774103 
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Tuesday May 12, 2020 15:15 

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน"อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์" 
   

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 เนื่องจากนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพ่ือไทย ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พ.ค.
63 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของ ส.ส.ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (2) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็น
ต าแหน่ง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภ า
ผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตรา พ.ร.ฎ.เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงเสนอร่าง 
พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาเพ่ือด าเนินการ 
 
 
อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3122997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/s/iq02/3122997
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12 พ.ค. 2563 15:34 

ครม.เคาะหลักการร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั งเขต 4 ล าปาง แทน ส.ส.เพื่อไทยที่เสียชีวิต 

 

 
 
โฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั งท่ี 4 แทน ส.ส.เพื่อไทย ที่เสียชีวิต 

วันนี้ (12 พ.ค.) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

ส านักงาน กกต.เสนอว่า ด้วยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 
4 พรรคเพ่ือไทย ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเป็น เหตุให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (2) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็นต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ... มาเพ่ือด าเนินการ สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049479 
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ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลอืกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลอืกตั งที่ 
4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 

 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ส านักงาน กกต. เสนอว่า ด้วยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้ง
ที่ 4 พรรคเพ่ือไทย ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (2) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็น
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของ
สภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
 
 
อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/cabt/3123059 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/s/cabt/3123059
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18:10 |  12 พฤษภาคม 2563 

ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เลอืกตั งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 

 

 
  
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั งซ่อม 
ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลังนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิต 

 
วันนี้ (12 พ.ค.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมี

มติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่
ว่าง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วด าเนินการต่อไปได ้

ภายหลังนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิต 
วันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ท าให้สมาชิกสภาพของนายอิทธิรัตน์ สิ้นสุดลง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง 

ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
นั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/292350 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/292350
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ครม.เคาะ พ.ร.ฎ.เลอืกตั งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

 
 
 
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั ง ส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. … ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ โดย
ส านักงาน กกต.เสนอว่า ด้วยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้
เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้ งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 
… มาเพ่ือด าเนินการ จึงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_304099  
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_304099
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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วันอังคาร ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.00 น. 

ครม.อนุมตัิหลักการร่าง พ.ร.ฎ. เลอืกตั ง ส.ส. ล าปาง แทน‘อิทธิรัตน์’ 
 

 
 

12 พฤษภาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดย กกต. เสนอว่า ด้วยนาย
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคเพื่อไทย ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพความเป็นส.ส.ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญว่างลง นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาฯ หรือเมื่อมีการยุบสภาฯให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกา เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การเลือกตั้งส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่
ว่าง พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ   โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492333 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/492333
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ครม.อนุมตัิร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั งซ่อมล าปาง เขต 4 
 

 
 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
 โดยส านักงาน กกต. เสนอว่าด้วยนายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 พรรคเพ่ือไทย ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 101 
(2)  
 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ก าหนดให้ในกรณีที่เป็น
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของ
สภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน   
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880149 
 https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1252365 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880149
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1252365
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12 พ.ค. 2563 10:28 น. 
 

“เทพไท” สอนมวย ”แรมโบ”้ แยก ส.ส.กับสอพลอ แนะ “บิ๊กตู่”สัง่ หยดุพูด 
 
 
 
 
 
 
 
เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. สอนมวย "แรมโบ้ อีสาน" ขออย่าแขวะผมได้ไหม หากไม่ได้ ผมก็ต้อง
ตอบโต้คุณ แยก ส.ส. ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน กับ "สอพลอ" เอาใจนายอย่างเดียว  แนะ “บิ๊กตู่” 
สั่งบริวาร หยุดพูด  

วันที่ 12 พ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายสุภรณ์ อัตถา
วงศ์ ระบุ พาดพิงตนเรื่องความเห็นการท าโพลของนายกรัฐมนตรี ว่า ขอชี้แจงว่า การแสดงความเห็นของตนที่ผ่านมา 
ไม่ได้พูดทุกเรื่อง ตามที่นายสุภรณ์ กล่าวหา ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตนจะพูดเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่
มีผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น ไม่เคยแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมืองใดเลย ขอให้นายสุภรณ์ เข้าใจ
ถึงบทบาทการท าหน้าที่ในฐานะ ส.ส.ตัวแทนของประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งนายสุภรณ์ อาจจะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
ส.ส.ดีพอ เพราะเป็น ส.ส.สอบตก ห่างจากการเป็น ส.ส.มานาน จึงขออธิบายให้นายสุภรณ์ ได้เข้าใจว่า ระหว่าง ส.ส.กับ 
สอพลอ มีความแตกต่างกันอย่างไร คนเป็น ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน เจ้านาย คือ ประชาชน จะต้องท า
หน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน ก็ต้องแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนที่ดีของเขา 
ถ้าไม่ท างานให้กับประชาชน การเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชนก็ลงโทษไม่เลือกเข้ามาเป็น ส.ส.แน่นอน ส่วนสอพลอ คือ
คนที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจ จึงจ าเป็นท างานเพ่ือเอาใจเจ้านาย คอยเลียแข้งเลียขา พูดจาประจบประแจง ให้ถูกใจ
เจ้านาย ท าทุกอย่างเพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่ง จึงท าตัวเป็นลูกน้องผู้รับใช้นายอย่างใกล้ชิด ประเภท "นายว่าขี้ข้า
พลอย" หรือ "ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน" ไม่ได้มีจิตส านึกในการรับใช้ประชาชนแต่อย่างใด ทุกอย่างที่ท าไปก็เพ่ือ
ปกป้องเจ้านายที่แต่งตั้งตัวเองเท่านั้น 
  “การที่ นายสุภรณ์ ระบุว่า การท าโพลนี้เพ่ือรับฟังความเห็นประชาชนประกอบการพิจารณายกเลิก หรือคง 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ตนเห็นว่า เมื่อนายกฯ ต้องการอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จัดตั้ง 
ศบค.ขึ้น จึงไม่เข้าใจท าไมการจะตัดสินใจยกเลิกหรือคงอยู่ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิ น จึงต้องมาท าโพลน าความเห็นของ
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ประชาชน มาประกอบการตัดสินใจ อยากจะถามว่า ถ้าความเห็นของผลโพลขัดแย้งกับความเห็นของทีมคณะอาจารย์
แพทย์ รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร ตนเชื่อว่า รัฐบาลต้องเลือกท าตามค าแนะน าของอาจารย์แพทย์ แน่นอน เมื่อเป็น
เช่นนี้ จะมาท าโพลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และเสียเวลาท าไม รัฐบาลควรจะแยกแยะ เรียงล าดับความส าคัญให้ได้ว่า 
เรื่องใดบ้างที่ควรรับฟังความเห็นของประชาชนโดยตรง หรือทางอ้อม ที่ผ่านมา มี ส.ส.หลายคนออกมาแสดงความเห็นที่
ดี มีข้อเสนอและให้ค าแนะน าต่อรัฐบาลมากมาย แต่รัฐบาลไม่ได้รับฟังความเห็นและน าไปปฏิบัติ เลย ต้องถามตรงๆ ว่า 
การท าโพลเรื่องนี้ มีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ การปฏิเสธความเห็นของ ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน แต่อยากฟัง
ความเห็นประชาชนด้วยการท าโพล เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เป็นตรรกะวิบัติ เพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ส.ส.ก็คือตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงนั่นเอง ไม่ทราบว่าคุณสุภรณ์เข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
มากน้อยแค่ไหน ขอให้รัฐบาลใจกว้างเปิดรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย ตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรี คือบุคคลสาธารณะ 
สามารถยอมรับการตรวจสอบ และรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่นายสุภรณ์เป็นแค่บริวาร ไม่ควรออกมาท าหน้าที่จน
เกินความพอดี อยากให้นายกรัฐมนตรีได้ตักเตือน อบรมดูแลคนรอบข้าง ที่ออกมาระรานผู้ที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาล
แบบรายวัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศทางเมืองของประเทศ 
 เมื่อนายสุภรณ์ ถามกับตนว่า หยุดพูดสักเรื่องจะได้ไหม ตนตอบกลับไปยังนายสุภรณ์ ว่า “คุณจะด่าใครแขวะ
ใครก็ได้ อาจจะไม่มีใครตอบโต้คุณ คุณอาจจะย่ามใจ แต่คุณอย่าแขวะผมสักคนได้ไหม เมื่อคุณเว้นไม่ได้ ผมขอตอบโต้
คุณไปตามข้อเท็จจริง เพราะคนอย่างผมจะไม่ยอมให้ใครมาแขวะได้เพียงฝ่ายเดียว” นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1841978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1841978
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12 พฤษภาคม 2563 - 11:18 น. 

 
ประสานเสียงแจง ศึกใน "พปชร." จบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
"อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์" ดอดคุย "สมคิด" ก่อน ประชุมครม. ประสานเสียงแจง ศึกใน "พปชร." จบแล้ว "เฮียกวง" 
ปัดร่วมวงเคลียร์ เผย ไม่รู้ "ปรับครม." ช่วงนี หรือไม่ 
         เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 เวลา 07.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานเลขาธิการพรรค และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค เดินทางเข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลาหารือกันเกือบ 2 ชม. ก่อนที่จะเดินไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี 
         นายอุตตม กล่าวว่า เป็นการมาหารือเรื่องงาน ส่วนปัญหาในพรรคนั้นได้พูดและให้ข่าวไปหมดแล้ว ไม่มีอะไร
เพ่ิมเติม วันนี้ไม่ขอพูดอะไรเรื่องนี้อีกแล้ว ขณะที่นายสนธิรัตน์  กล่าวว่า ปัญหาในพรรคต่างๆ คุยกันหมดแล้ว ให้
สัมภาษณ์ไปหมดแล้ว 
         ส่วนนายสมคิด กล่าวถึงข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นัดเคลียร์ปัญหา
รอยร้าวในพรรคเรียบร้อยแล้วโดยมีทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค 
และตนอยู่ด้วยว่า ไม่ได้คุยอะไร เมื่อถามว่า ตกลงการปรับครม.ยังไม่มีใช่หรือไม่ในช่วงนี้ นายสมคิด กล่าวว่า ไม่รู้ๆ 
อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/430513?utm_source= 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430513?utm_source
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12 พฤษภาคม 2563 - 13:23 น. 

รองโฆษก พปชร. ชี  พรรคก้าวไกล เข้าข่ายผิดกม. เสี่ยงยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
รองโฆษก พปชร. ชี  พรรคก้าวไกล เข้าข่ายผิดกม. เสี่ยงยุบพรรค ร่วมกิจกรรมยุยงปลุกปั่น ฉะคณะก้าวหน้าเลิก
หมกหมุ่นอดีตให้สมชื่อ ขออย่าสร้างความแตกแยกบอบช  ารอบใหม่ วอนช่วยคิดแบบก้าวหน้า น าพาประชาชนอยู่ดี
กินดีในภาวะวิกฤต 
          วันที่ 12 พ.ค.2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต
จอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่มี กรรมการบริหารพรรค รวมถึง ส.ส. พรรคก้าวไกลจ านวนหนึ่งมีการเคลื่อนไหว
กิจกรรมภายใต้แฮชแทก "ตามหาความจริง" ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมเดือนพฤษภาคม 2553 ในสื่อโซเชียล
มีเดียและทางทวิตเตอร์ ว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ควรออกมาชี้แจงว่า พรรคก้าวไกลยินยอมให้ 
น.ส. พรรณิการ์และคณะก้าวหน้า ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวหรือไม่  เพราะส่วนใหญ่เป็น
การระท าของกรรมการบริหารพรรคและส.ส. พรรคก้าวไกลทั้งสิ้น  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีโทษ
ถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล      
น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อแฮชแทกตามหาความจริงที่น าโดยคณะก้าว
หน้าที่โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊กพร้อมคลิปวีดีโอและแฮชแทกตามหาความจริงในค่ าของวันที่ 11 
พ.ค. เพ่ือเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลภายใต้แฮชแทกตามหาความจริงระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. และต่อมาในเวลาไล่เลี่ย
กัน น.ส. พรรณิการ์ ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่าตามหาความ
จริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าระหว่างวันที่ 12-
20 พ.ค. 63  ซึ่งประชาชนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับกันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหวของ 
ส.ส. พรรคก้าวไกล เพราะทั้งล าดับเวลาในการโพสต์ข้อความและแฮชแทกตามล่าหาความจริงที่ริเริ่มน าโดยน.ส. พรรณิ
การ์ วานิช ตั้งแต่เวลา 9.23 น. ของวันที่ 1 พ.ค. และ คณะก้าวหน้า และต่อมาทีมโฆษกพรรค ทีมรองเลขาธิการพรรค 
ทีมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. พรรคก้าวไกลได้เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องขยาย
ออกไป ดังนั้นจึงเกิดการตั้งค าถามว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของพรรคก้าวไกล ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป. 
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พรรคการเมือง 2550 มาตรา  28 ที่พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท า
การอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา 92 
          "คณะก้าวหน้าควรเลิกหมกหมุ่นกับอดีตให้สมกับชื่อกลุ่มที่ต้องการเดินหน้า แสวงหาอนาคตอันศิวิไลซ์มิใช่หรือ   
ควรตระหนักและเสนอความคิดอันมีประโยชน์ ที่จะน าพาให้ประชาชนที่เคยลงคะแนนเสียงให้อยู่ดีกินดี ไม่ใช่ย้อนเวลา
หาอดีต ที่มีแต่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นในสังคม และน าไปสู่ความขัดแย้งที่มีแต่จะพาประเทศด าดิ่งไปสู่ความยากจน 
ความทุกข์  เพียงเพราะจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นหรือ" น.ส.ทิพานัน กล่าว 
           นอกจากนี้สังคมก็มีค าถามว่าการน าเหตุการณ์ในอดีตมาแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือคณะก้าวหน้าเองโดย
อาศัยเหตุการณ์ท่ีกลุ่มคนเสื้อแดงตกเป็นจ าเลยของสังคมมาเผยแพร่ซ้ า เป็นการโจมตีกลุ่มเสื้อแดงทางอ้อมหรือไม่  โดย
คณะก้าวหน้าไม่เสียประโยชน์อะไรเลยใช่หรือไม่  อีกทั้งอาจแอบแฝงเจตนายุยงปลุกปั่นให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเสื้อสี
ต่างๆ ปะทุซ้ าขึ้นมาใหม่เพ่ือฉกฉวยประโยชน์ท านองท าตัวเป็นตาอยู่ ยั่วยุให้ขัดแย้งกันอีกครั้ง หลังจากที่พรรคอนาคต
ใหม่อาจเคยฉวยโอกาสจับปลาในบ่อเพ่ือนมาแล้ว และมาครั้งนี้ในฐานะคณะก้าวหน้าก็ยั งจะไม่ลงทุนลงแรงจับปลาเอง 
จะฉวยโอกาสให้คนอ่ืนจับปลาให้แล้วยุให้ทะเลาะกัน เพ่ือคณะก้าวหน้าจะแย่งปลาไปง่ายๆ อีกหรือไม่ รองโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430527?adz= 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/430527?adz
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เพจทีมบิ๊กตู่ เลิกท าโพลเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ไปดื อๆ! แจงไล่ลบโพสต์ 
    

 
 
เพจเชียร์รัฐบาล ยกเลิกโพลส ารวจประเมิน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจงเหตุ ระบุไม่รับค าตอบแล้ว แจงเ หตุผล จะ
พิจารณาข้อมูลจากสาธารณสุขเป็นหลัก 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ก่อนหน้านี้เพจ“ลุงตู่ตูน” ซึ่งเป็นเพจที่สนับสนุนรัฐบาล
และนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ข้อความรวมทั้งรูปแบบโพลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี ่ยวกับการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เพื่อดูผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชน รวมถึงขอความคิดเห็นว่า เห็นควรให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
หรือยกเลิก เพื่อเป็นแนวทางให้ ศบค.ตัดสินใจนั้น ล่าสุดได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ขอชี แจง การยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน จะพิจารณาข้อมูลจากสาธารณสุขเป็นหลัก #ลุงตู่ #ลุงตู่ตูน #อยู่บ้านหยุดเชื อเพื่อชาติ" 
ขณะเดียวกันเมื่อกดเข้าไปในลิ้งตอบแบบสอบถามก่อนหน้านี้ ก็ไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ โดย
ปรากฎข้อความว่า "แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
นี้ไม่รับค าตอบแล้ว โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด" 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4114230  
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%86%21+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4114230
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%86%21+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4114230
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81.jpg
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อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.59 น. 

"บิ๊กตู่" ปัดสั่งท าโพล พ.ร.ก. ฉุกเฉิน! ชี ปชช.หนุนต่ออายุ 88% 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กตู่"ยันไม่ได้สั่งท าโพลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจงบางสื่อจัดท ากันเอง พบปชช.เห็นด้วยถึง 88 % ย  าพิจารณาจาก
มาตรการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก 
 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงการจัดท าโพลส ารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า เป็นการพิจารณาของ
ศูนย์ศบค. โดยค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ดังนั้นไม่ว่าจะมีใครจัดท าโพลอะไรมาก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของ
แต่ละโพลไป แต่เท่าที่ตนทราบเห็นว่ามีบางสื่อไปจัดท าเวลานี้ และพบว่ามีผู้เห็นชอบให้ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปถึง 88 
เปอร์เซ็นต์ และไม่เห็นชอบ 12 เปอร์เซ็น ซึ่งยืนยันว่า เป็นการจัดท ากันเองของสื่อตนไม่ได้เกี่ยวข้อง 
 "ผมไม่ได้สั่งให้ใครไปท าเลย อาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องดูในส่วนของมาตรการด้าน
สาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งผมเคยให้ความส าคัญไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่ลดลง น้อยลง จนกระทั่งเหลือศูนย์ 
เปอร์เซ็นต์ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ดังนั้นต้องดูถึงความร่วมมือในการไม่ท าให้ตัวเลขติดเชื้อมากขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งถ้าอยู่ใน
เกณฑ์รับได้ก็จะเดินหน้าไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ในการปลดล็อคหรือหามาตรการผ่อนคลาย ผมเห็นใจพ่ีน้อง
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยเราดูทั้งหมดในห่วงโซ่ ถ้าเราไม่ร่วมมือกันตรงนี้ก็จะ
เดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะสิ่งที่เรามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและการบริการก็จะดร็อปลงไปอีก ศักยภาพ
และรายได้ของประเทศเราก็จะมีปัญหา"นายกฯ กล่าว....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774004 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/774004
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:08 น.    

เพื่อไทยสงสัยรัฐบาลไม่เลิก พรก.ฉุกเฉินเพราะมีวาระซอ่นเร้น ขวางจัดงานสลายมอ็บเผา
บ้านเผาเมือง 

 
 

12 พ.ค.63-  นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน โดยทันที 
เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ในวันนี้ ความเดือดร้อนของประชาชน ยิ่งกว่าการควบคุมโรค เหตุเพราะ ไม่
สอดคล้องกับการผ่อนปรนของศบค. เช่น มาตรการผ่อนปรนระยะที่สอง ที่จะมีการเปิดห้าง แต่เวลาปิดห้างเวลา
ประมาณ22.00น. ซึ่งเป็นเวลาของคนที่ไปห้าง พนักงานที่เลิกงานแล้วเดินทางกลับ ซึ่งตรงกับกับเวลามาตรการเคอร์ฟิว 
เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน สถานการณ์ขณะนี้พรบ.โรคติดต่อ ที่ใช้ถือว่าเอาอยู่  ได้ให้
อ านาจหน้าที่ มีบทก าหนดโทษ เพียงพอต่อการควบคุมแพร่ระบาดแล้ว  

การที่รัฐบาลยังใช้พรก.ฉุกเฉินอยู่ จึงน ามาสู่ความสงสัยว่า รัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ วันที่ 19พ.ค.จะ
ครบรอบ 10ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณราชประสงค์ ส่งผลต่อความกังวลต่อผู้อ านาจหรือไม่ การคงพรก.ฉุกเฉิน 
เป็นเพียงเพ่ือการยืดเวลา ต่อเวลาให้รัฐบาล เพราะไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือไม่ นอกจากนี้เราไม่เห็น
ด้วยกับการท าโพล์ว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งน่าจะมีเจตนาแอบแฝง เป็นการซื้อเวลา ต่ออายุพรก.
ฉุกเฉินเท่านั้น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้ยกเลิก รวมทั้งการท าโพล์ ถ้าให้กอ.รมน.ท า อาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะ
เป็นการท าเพ่ือเอาใจ ท าตามค าสั่ง น่าจะถึงคราวยกเลิก ผ่อนปรน ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตปกติ ท ามาค้าขายต่อไปได้
แล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65720 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65720
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'อ้น-ทิพานัน' ชี  'ก้าวไกล' เข้าข่ายผิด กม. เสีย่งยุบพรรค ปล่อยให้'คณะก้าวหน้า'ครอบง า 
ยั่วยุให้ขัดแย้ง 

 
 

12 พ.ค.63-  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี 
กล่าวถึงกรณีท่ีมี กรรมการบริหารพรรค รวมถึงส.ส. พรรคก้าวไกลจ านวนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมภายใต้แฮชแทก 
ตามหาความจริง ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมเดือนพฤษภาคม 2553 ในสื่อโซเชียลมีเดียและทางทวิตเตอร์ ว่า 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ควรออกมาชี้แจงว่า พรรคก้าวไกลยินยอมให้ น.ส. พรรณิการ์และคณะ
ก้าวหน้า ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวหรือไม่  เพราะส่วนใหญ่เป็นการระท าของ
กรรมการบริหารพรรคและส.ส. พรรคก้าวไกลทั้งสิ้น  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีโทษถูกยุบพรรค
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อแฮชแทกตามหาความจริงที่น าโดยคณะ
ก้าวหน้าที่โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊กพร้อมคลิปวีดีโอและแฮชแทกตามหาความจริงในค่ าของวันที่ 
11 พ.ค. เพ่ือเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลภายใต้แฮชแทกตามหาความจริงระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. และต่อมาในเวลา
ไล่เลี่ยกัน น.ส. พรรณิการ์ ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่าตามหา
ความจริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าระหว่างวันที่ 
12-20 พ.ค. 63  ซึ่งประชาชนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับกันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหว
ของ ส.ส. พรรคก้าวไกล เพราะทั้งล าดับเวลาในการโพสต์ข้อความและแฮชแทกตามล่าหาความจริงที่ริเริ่มน าโดยน.ส. 
พรรณิการ์ วานิช ตั้งแต่เวลา 9.23 น. ของวันที่ 11 พ.ค. และ คณะก้าวหน้า และต่อมาทีมโฆษกพรรค ทีมรองเลขาธิการ
พรรค ทีมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. พรรคก้าวไกลได้เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ขยายออกไป ดังนั้นจึงเกิดการตั้งค าถามว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของพรรคก้าวไกล ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน 
พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา  28 ที่พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระ
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ท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา 92 
"คณะก้าวหน้าควรเลิกหมกหมุ่นกับอดีตให้สมกับชื่อกลุ่มที่ต้องการเดินหน้า แสวงหาอนาคตอันศิวิไลซ์มิใช่หรือ   ควร
ตระหนักและเสนอความคิดอันมีประโยชน์ ที่จะน าพาให้ประชาชนที่เคยลงคะแนนเสียงให้อยู่ดีกินดี ไม่ใช่ย้อนเวลาหา
อดีต ที่มีแต่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นในสังคม และน าไปสู่ความขัดแย้งที่มีแต่จะพาประเทศด าดิ่งไปสู่ความยากจน 
ความทุกข์  เพียงเพราะจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นหรือ" น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 นอกจากนี้สังคมก็มีค าถามว่าการน าเหตุการณ์ในอดีตมาแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือคณะก้าวหน้าเองโดย
อาศัยเหตุการณ์ท่ีกลุ่มคนเสื้อแดงตกเป็นจ าเลยของสังคมมาเผยแพร่ซ้ า เป็นการโจมตีกลุ่มเสื้อแดงทางอ้อมหรือไม่  โดย
คณะก้าวหน้าไม่เสียประโยชน์อะไรเลยใช่หรือไม่  อีกทั้งอาจแอบแฝงเจตนายุยงปลุกปั่นให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเสื้อสี
ต่างๆ ปะทุซ้ าขึ้นมาใหม่เพ่ือฉกฉวยประโยชน์ท านองท าตัวเป็นตาอยู่ ยั่วยุให้ขัดแย้งกันอีกครั้ง หลังจากที่พรรคอนาคต
ใหม่อาจเคยฉวยโอกาสจับปลาในบ่อเพ่ือนมาแล้ว และมาครั้งนี้ในฐานะคณะก้าวหน้าก็ยังจะไม่ลงทุนลงแรงจับปลาเอง 
จะฉวยโอกาสให้คนอ่ืนจับปลาให้แล้วยุให้ทะเลาะกัน เพ่ือคณะก้าวหน้าจะแย่งปลาไปง่ายๆ อีกหรือไม่ รองโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65721
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:03 น.  

'หมอวรงค'์ ฉะ 'ปิยบุตร' ส่งซิกปลุกมอ็บ! ไมแ่คร์คนไทยติดเชื อโควิด 
 

 
 
 

12 พ.ค. 63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "การที่นายปิยบุตรโพสต์ว่า "สโลเวเนียมีการชุมนุม-เลบานอนประท้วงกันแล้ว" เพ่ือส่งสัญญาณ
อยากให้มีการชุมนุม ทั้งๆ ที่ปัญหาโควิดในประเทศยังไม่เรียบร้อย คุณน่าจะดูตัวอย่างอเมริกาบ้างนะว่า ตอนนี้เขาติด
เชื้อไปเท่าไร ตายไปเท่าไร หรือคุณไม่แคร์ว่า คนไทยจะติดเชื้อหรือตาย". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65726
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วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 - 16:02 น. 

บิ๊กตู่ ปัดสั่งท าโพล อ้างเห็นสื่อท าแล้ว ผล 88% ให้ตอ่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยัน ขึ นกับข้อมูลสธ. 
 

 
 

 
“บิ๊กตู่”ยันไม่ได้สั่งท าโพลส ารวจต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โยน ศบค.พิจารณา “ย  าต้องค านึงมาตรการด้านสาธารณสขุ
เป็นหลัก 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่  12 พ.ค.ภายหลังเป็นประธานการประชุม ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า การจะต่ออายุหรือไม่นั้นอยู่ที่การ
พิจารณาของ ศบค. ซึ่งต้องค านึงถึงมาตรฐานในการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีผลส ารวจความ
คิดเห็น หรือโพลของใครท ามาก็แล้วแต่ ก็เป็นเรื่องของโพลไป แต่เท่าที่ทราบก็มีสื่อบางส านักได้ท าในขณะนี้ ทราบว่ามีผู้
เห็นชอบให้ต่ออายุของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 88% และมีผู้ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก 12% จึงขอย้ าอีกครั้งว่าเรื่องนี้เป็น
การท าของสื่อ ตนไม่ได้ท าท้ังสิ้นและไม่ได้สั่งการให้ใครไปท าข่าวที่ออกมาอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

“การจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้นเราจะต้องดูมาตรการทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งผมได้ให้
ความส าคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อลดลง และน้อยลงจนเหลือ 0% แต่ก็ยังนอนใจไม่ได้แม้จะเหลือ 
0% ก็ตาม เราจ าเป็นจะต้องดูถึงความร่วมมือที่จะไม่ท าให้ตัวเลขการติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่
รับได้ ก็พอที่จะเดินหน้าไปสู่ระยะที่ 2 และ 3 ในเรื่องการปลดล็อคหรือหามาตรการผ่อนคลาย วันนี้เห็นใจพ่ีน้อง
ประชาชนคนที่มีรายได้น้อย จึงต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด 
การท่องเที่ยว ถ้าเราไม่ร่วมมือกันตอนนี้ก็จะเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้ สิ่งที่เรามีศักยภาพก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการ
บริการก็จะมีปัญหาลงไปอีกศักยภาพของประเทศก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ประเทศ” นายกรัฐมนตรีกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2182254 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2182254
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/46-4.jpg
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วันอังคาร ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.11 น. 

พปชร .ชี เปรี ยง 'ก้าวไกล 'เสี่ยงยุบพรรค ซัดฉกฉวยเอาคนเสื อแดงมาหากินทางการเมือง 
ยุบพรรค พรรคก้าวไกล พปชร. ช่อ เสื อแดง 

 

 
 
รองโฆษก พปชร. ชี เปรี ยงพรรคก้าวไกล เข้าข่ายผิดกม. เสี่ยงยุบพรรคโยงร่วมกิจกรรมยุยงปลุกปั่น ฉะคณะ
ก้าวหน้าเลิกหมกหมุ่นอดีตให้สมชื่อ ขออย่าสร้างความแตกแยกบอบช  ารอบใหม่  วอนช่วยคิดแบบก้าวหน้า น าพา
ประชาชนอยู่ดีกินดีในภาวะวิกฤต  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขต
จอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกรณีท่ีมี กรรมการบริหารพรรค รวมถึงส.ส. พรรคก้าวไกลจ านวนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวกิจกรรม
ภายใต้แฮชแทก ตามหาความจริง ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมเดือนพฤษภาคม 2553 ในสื่อโซเชียลมีเดียและทาง
ทวิตเตอร์ ว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ควรออกมาชี้แจงว่า พรรคก้าวไกลยินยอมให้ น.ส. พรรณิ
การ์และคณะก้าวหน้า ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวหรือไม่  เพราะส่วนใหญ่เป็นการระท า
ของกรรมการบริหารพรรคและส.ส. พรรคก้าวไกลทั้งสิ้น  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีโทษถูกยุบ
พรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อแฮชแทกตามหาความจริงที่น าโดยคณะ
ก้าวหน้าที่โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊กพร้อมคลิปวีดีโอและแฮชแทกตามหาความจริงในค่ าของวันที่ 
11 พ.ค. เพ่ือเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลภายใต้แฮชแทกตามหาความจริงระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. และต่อมาในเวลา
ไล่เลี่ยกัน น.ส. พรรณิการ์ ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่าตามหา
ความจริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าระหว่างวันที่ 
12-20 พ.ค. 63  ซึ่งประชาชนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับกันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหว
ของ ส.ส. พรรคก้าวไกล เพราะทั้งล าดับเวลาในการโพสต์ข้อความและแฮชแทกตามล่าหาความจริงที่ริเริ่มน าโดยน.ส. 
พรรณิการ์ วานิช ตั้งแต่เวลา 9.23 น. ของวันที่ 11 พ.ค. และ คณะก้าวหน้า และต่อมาทีมโฆษกพรรค ทีมรองเลขาธิการ
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พรรค ทีมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. พรรคก้าวไกลได้เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
ขยายออกไป ดังนั้นจึงเกิดการตั้งค าถามว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของพรรคก้าวไกล ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน 
พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา  28 ที่พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิก
กระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา 92 
 "คณะก้าวหน้าควรเลิกหมกหมุ่นกับอดีตให้สมกับชื่อกลุ่มที่ต้องการเดินหน้า แสวงหาอนาคตอันศิวิไลซ์มิใช่หรือ   
ควรตระหนักและเสนอความคิดอันมีประโยชน์ ที่จะน าพาให้ประชาชนที่เคยลงคะแนนเสียงให้อยู่ดีกินดี ไม่ใช่ย้อนเวลา
หาอดีต ที่มีแต่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นในสังคม และน าไปสู่ความขัดแย้งที่มีแต่จะพาประเทศด าดิ่งไปสู่ความยากจน 
ความทุกข์  เพียงเพราะจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นหรือ" น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 นอกจากนี้สังคมก็มีค าถามว่าการน าเหตุการณ์ในอดีตมาแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือคณะก้าวหน้าเองโดย
อาศัยเหตุการณ์ที่กลุ่มคนเสื้อแดงตกเป็นจ าเลยของสังคมมาเผยแพร่ซ้ า เป็นการโจมตีกลุ่มเสื้อแดงทางอ้อมหรือไม่โดย
คณะก้าวหน้าไม่เสียประโยชน์อะไรเลยใช่หรือไม่  อีกทั้งอาจแอบแฝงเจตนายุยงปลุกปั่นให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเสื้อสี
ต่างๆ ปะทุซ้ าขึ้นมาใหม่เพ่ือฉกฉวยประโยชน์ท านองท าตัวเป็นตาอยู่ ยั่วยุให้ขัดแย้งกันอีกครั้ง หลังจากที่พรรคอนาคต
ใหม่อาจเคยฉวยโอกาสจับปลาในบ่อเพ่ือนมาแล้ว และมาครั้งนี้ในฐานะคณะก้าวหน้าก็ยังจะไม่ลงทุนลงแรงจับปลาเอง 
จะฉวยโอกาสให้คนอ่ืนจับปลาให้แล้วยุให้ทะเลาะกัน เพ่ือคณะก้าวหน้าจะแย่งปลาไปง่ายๆ อีกหรือไม่ "รองโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492340 
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อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.50 น. 

พท.จ่อส่ง'พินิจ'รักษาเก้าอี  ส.ส.ล าปางของลูกชาย 

 
 
 
เมื่อวันที่ 12  พ.ค. ส าหรับการสรรหาผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล าปางแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 

ส.ส.ล าปาง พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค.นั้น เบื้องต้นมีแนวโน้มสูงที่พรรคเพ่ือไทยจะส่งนายพินิจ จันทรสุ
รินทร์ อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ และอดีตส.ส.ล าปางหลายสมัยลงสมัคร เนื่องจากนายพินิจเป็นนักการเมืองที่รับใช้
ชาวล าปางมาอย่างยาวนาน และยังเป็นบิดาของนายอิทธิรัตน์ด้วย 
ซึ่งล่าสุดนายพินิจได้แจ้งความจ านงขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพ่ือไทย และพรรคก็ได้แจ้ง
เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้น หลังจากนี้เมื่อขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้น คาดว่านายพินิจจะแจ้ง
ความจ านงต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774066 
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น.      

'จตุพร' เผยความตายที่เกิดขึ นกับคนเสื อแดงเป็นความเจ็บปวด และถูกตอกย  าด้วยข้อหา
เผาบ้านเผาเมือง 

 
  

12 พ.ค.63-  นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวใน
รายการ PEACE TALK ผ่านเฟซบุ๊ค “Jatuporn Prompan - จตุพร พรหมพันธุ์” ถึงการยิงแสงเลเซอร์ข้อความ ตามหา
ความจริงว่า การยิงแสงเลเซอร์เป็นตัวหนังสือ เพ่ือร าลึกการล้อมปราบสลายการชุมนุมนั้น เป็นปรากฎการณ์ครั้งแรก
ของประเทศไทย ขณะที่ประเทศไทยผ่านเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน และไม่เคยท าความจริงให้
ปรากฎมาแล้ว ทั้งเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และ พฤษภา 2535 รวมทั้ง เมษา-พฤษภา 2553 
ในเหตุการณ์พฤษภา 2535 แม้มีคณะกรรมการทั้งฝ่ายการเมืองและทหารร่วมตรวจสอบ แต่ความจริงถูกปกปิดเป็น
จ านวนมาก คนหายกว่า 40 ชีวิตยังไม่สามารถเอาศพมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ กระทั่งปีนี้ครบรอบ 28 ปี ก็ยัง
ไม่ได้ศพคืน ในแต่ละเหตุการณ์นั้นมักมีค าถาม ข้อสงสัยว่า จะเป็นการปราบปรามประชาชนครั้งสุดท้าย แต่ไม่เคยครั้ง
สุดท้ายเสียที  

การยิงเลเซอร์ตามหาความจริงนั้น ถ้า พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ไม่ออกมาให้ข่าวว่า 
มีการท าเป็นกระบวนการ เป็นการกระท าไม่เหมาะสม ต้องใช้กฎหมายเอาผิด ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี กลับพยายามหลีกเลี่ยงจะพูดถึงอีก สาระส าคัญในการพูดถึงนั้น ถ้ายิ่งดิ้นมาก เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ต่างๆจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น เพราะความตายผ่านการไต่สวนส านวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญาและศาล
อาญากรุงเทพใต้นั้น ระบุไว้ชัดเจนว่า ความตายเกิดข้ึนจากเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติตามค าสั่งศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 

เรารู้ผลลัพธ์ทางคดีว่า เป็นความตายที่สูญเปล่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราท าหน้าที่ประคับประคองหัวใจกัน จัด
งานท าบุญ อุทิศส่วนกุศล ฝ่ายผู้ถูกฆ่าติดคุกคนแล้วคนเล่า คดีก็ยังไม่จบและอยู่ในชั้นศาลมากมาย ส่วนคดีของผู้ฆ่า 
กลับไม่มีคดีใดได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลแม้แต่คดีเดียว เพราะศาลอ้างไม่ใช้อ านาจของศาลอาญา ให้ไปต่อสู้ในศาล
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ฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แล้ว ปปช.ชี้มูลว่า ไม่มีความผิด เรื่องจึงไม่ไปถึงศาลฎีกาฯ แล้วมันก็จบลงตรงนั้น 
 ความตายที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อแดง มันจึงเป็นความเจ็บปวด และถูกตอกย้ าด้วยข้อหาเผาบ้านเผาเมือง โค่นล้ม
สถาบัน ผู้ก่อการร้าย ทั้งที่ก็รู้กันว่า ความจริงคืออะไร ตนพยายามผ่อนคลายความขัดแย้งทุกครั้งว่า ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อ
แดงตายหรือฝ่ายเสื้อไหนก็เช่นกัน เมื่อมาเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตยไม่ควรมีใครมาตายทั้งสิ้น การเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเพ่ือยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชนนั้น มันไม่ควรจบลงด้วยการปราบปราม ประชาชน การใช้กระสุน
สงครามร่วม2แสนนัด สไนเปอร์ร่วมพันนัด มันอธิบายความจริงได้เป็นอย่างดี  
 “ความจริงได้เห็นชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่โชคร้ายอยู่ที่คนตายเป็นคนเสื้อแดง ถ้าฝ่ายกองทัพหัดสงบปากสงบค า
กันเสียบ้าง ไม่พูดจะตายมั้ย เพราะถ้าพูดยิ่งท้าทาย เพราะความจริงสามารถหากันได้ไปหมดในแต่ละด้าน แต่ละเรื่ อง 
แต่ละเหตุการณ์” 
 นายจตุพร กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีมานี้ เราได้ท าทุกอย่างที่ท าได้ครบหมดแล้ว ท าแล้วผลลัพธ์ไม่เคยเปลี่ยน ยิ่ง
เดินยิ่งเจ็บ ตนมักพูดเสมอว่า สู้แล้วรวยไม่เคยมีอยู่จริง มีแต่ทรยศแล้วรวยมีอยู่จริง ดังนั้น การอยู่ท่ามกลางความ
ซื่อสัตย์ต่อการต่อสู้นั้น การใช้ชีวิตเป็นเรื่องความยากล าบาก ตนพูดเสมอว่า ไม่ได้อยู่ท่ามกลางความอาฆาตแค้น แต่
บทเรียนการปราบคนเสื้อแดงไม่ควรเกิดข้ึนในประเทศนี้ 
 การมองประชาชนเป็นศัตรูทั้งที่มือเปล่า ใช้สไนเปอร์ ยิงเหมือนจัดการกับศัตรูต่างชาติ ใช้อาวุธสงครามยิงอย่าง
บ้าคลั่ง ทั้งหมดทั้งปวงยิ่งตามหาความจริงมากเท่าไร ก็เจ็บปวดมาก เพราะผลลัพธ์ไม่เปลี่ยน ส่วนการยิงแสงเลเซอร์ตาม
หาความจริงในพ้ืนที่การสลายการชุมนุมนั้น การใช้ค าพูดกระชับพ้ืนที่ ขอพ้ืนที่คืน กระชับวงล้อม หรือค าใดก็ตาม มัน
คือการล้อมฆ่ากันทั้งนั้น 
  โฆษกกระทรวงกลาโหม ต้องระมัดระวัง ในสถานการณ์อันละเอียดอ่อนแบบนี้ ถ้าคิดว่า วิธีการน าเสนอใน
ปัจจุบันนั้น คิดว่าอ านาจสามารถท าอะไรก็ได้ ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่ ถ้าท้ากันไปมา น้ าผึ้งหยดเดียวเอาไม่อยู่กับสถานการณ์
บ้านเมืองเป็นแบบนี้ ถ้ากองทัพไม่หยุด ก็เจอกันทุกวัน ไม่มีปัญหา ตนเป็นประธานนปช. แม้อยู่สภาพการณ์แบบนี้ ตน
คงไม่นั่งพับเพียบ แล้วไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในเหตุการณ์ท่ีมีหน้าที่ต้องแสวงหาความยุติธรรมให้จนกว่าจะหาชีวิตไม่ 
เพราะแค่ข้อความจากเลเซอร์น้อยกว่าความตายจากกระบอกปืน 
 “อย่าเอาความรู้สึกคนอคติมาว่ากัน เอาการตัดสินของศาลมาว่ากันดีกว่า ซึ่ งเป็นไปด้วยความจริง หากผมพูด
ด้วยความคับแค้นแล้ว จะโดนกันหมดตั้งแต่หัวแถวถึงปลายแถวในกองทัพ แต่ผมเดินเลยความคับแค้นนี้ เพียงต้องการ
ไม่ให้ความตายของคนเสื้อแดงเกิดกับใครอีก” 
 ส่วน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) บอกว่า พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ไม่ได้สั่งให้ท าโพล เลิก พรก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น ตนยืนยันมาตลอดว่า สถานการณ์โควิด ทีมแพทย์เอาอยู่ 
วันนี้มีผู้ติดเชื้อหลักหน่วย แล้วจะเอาคนกว่าหกสิบล้านไปเดือดร้อนด้วยท าไม เราจึงต้องให้เกิดการระบายคลายความ
อึดอัด ควรยกเลิก พรก.ฉุกเฉินให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติ ไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะเอาไม่อยู่กับความหิวโหย ซึ่งผมเตือนอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ ขอพล.อ.ประยุทธ์ อย่าฟังคนเชียร์ให้มากนัก เพราะคนเชียร์ ยิ่งบีบน้ าตาแล้ว คนพวกนี้เมื่อถึงวันหนึ่ง
มักจะไปก่อนเพื่อนเสมอ 
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 ส าหรับนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พปชร.ที่ระบุนายจตุพร อย่ายุให้รุ่นน้องก่อม็อบ และเมื่อลงพ้ืนที่ยังไม่พบ
ประชาชนเรียกร้องให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ตนไม่รู้จักนายสิระ เป็นส่วนตัว และไม่ได้หวั่นเกรงคนนี้แต่อย่างใด คนเป็น 
ส.ส.ไม่น่าคิดจะมีท่วงท านองแบบนั้น ไม่น่ามีความรู้สึกเหนือกว่าคนอ่ืน ควรท าตัวให้เล็กกว่าประชาชน เพราะไม่มีใคร
ใหญ่กว่าประชาชน และคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เป็น ส.ส.หรือไม่ 
 “การยุให้รุ่นน้องก่อม็อบนั้น ผมไม่เคยยุใคร ถ้าน าจะน าเอง อย่ามาพูดเรื่องคุกกับผม การต่อสู้ทางการเมืองก็
แตกต่างกันมาก ดังนั้น การกล่าวหามานั้นเป็นความเท็จสิ้นเชิง เพราะคุณไม่รู้จักกระบวนการต่อสู้ของประชาชน”. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65735 
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12 พ.ค. 2563 17:10 น. 

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมืน่ล้าน 

 

 
 
“นฤมล” เผย ครม. เห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หม่ืนล้าน หลังฟังความเห็นทุกภาคส่วน มองส านักงบ
ฯ เปิดเผยในเว็บไซต์ พร้อมท าร่างเสนอเข้า ครม. สัปดาห์หน้า 
 

วันที่ 12 พ.ค. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อีกเรื่องที่ส าคัญ หลัง ครม. เห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามที่ส านัก
งบประมาณเสนอ ภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ส านัก
งบประมาณ (www.bb.go.th) โดยเห็นชอบปรับปรุงข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จ านวน 11 ,942.4021 ล้านบาท จากผลการ
พิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 จ านวน 100,395 ล้านบาท เป็นจ านวน 
88,452.5979 ล้านบาท ตามผลการรับฟังความคิดเห็น ผลการตรวจสอบรายละเอียดการโอนงบประมาณของหน่วยงาน
รับงบประมาณ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

พร้อมกันนี้ มอบหมายให้ส านักงบประมาณ น าข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ไปเปิดเผยในเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ และจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และเอกสารประกอบเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2563 และน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1842471 
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:40 น.      

เพื่อไทยขุด 'พินิจ จันทรสุรินทร'์ ลงเลอืกตั งซ่อมเขต 4 ล าปางแทนที่ลูกชาย 
   

 
 

12 พ.ค.63-  ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทยว่า ส าหรับผู้ที่จะลงสมัครส.ส.ล าปางเขต 4 แทน นายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่ 7 พ.ค. แน่ชัดแล้วว่าจะเป็น นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรมว.
เกษตรและสหกรณ์ และเป็นนักการเมืองที่รับใช้ชาวล าปางมาอย่างยาวนาน และเป็นบิดานายอิทธิรัตน์ ล่าสุดนายพินิจ 
ได้แจ้งความจ านงถอนชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค และขณะนี้พรรคได้แจ้งเรื่องดังกล่าว
ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว หลังจากนี้รอเพียงขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นแล้วให้นายพินิจ แจ้ งความจ านงต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65742
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12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:01 น.  

โฆษกก้าวไกลโวยชี ช่องยุบพรรคเพียงเพราะ'ถามหาความจริง'เลวทรามกว่าการตีความ
เงินกู้เท่ากับเงินบริจาค 

 
 

12 พ.ค.63-  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ ให้ข้อมูลที่พาดพิงถึงพรรคก้าวไกล ให้ความเห็นในการด าเนินกิจกรรมภายใต้แฮชแท็ก #ตามหา
ความจริง เเละถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า น.ส.พรรณิการ์ เเละคณะก้าวหน้า ครอบง า หรือควบคุมกิจกรรมทางการเมืองนั้น 
อาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยมีโทษถึงยุบพรรคเเละเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคว่า  
กรณีนี้ตนคิดว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีสิทธิ์ทวงคื อความยุติธรรมที่มี
เงื่อนง ามาสิบปี การเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการสูญเสียจากเหตุการณ์ชุมนุมในเดือนพฤษภาคม ปี 2553 เป็นสิ่งที่ควร
ท าลสังคมต้องไปลิมความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตลอดสิบปีที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตยังไม่เคยได้รับความเป็นธรรม นักโทษคดี
การเมืองที่ออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ยังคงถูกจองจ าอย่างไม่มีวันรู้เลยว่าชะตากรรมของตนจะเป็น
อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ต้องฝักใฝ่ฝ่ายใดหรอกค า จิตใต้ส านึกความเป็นมนุษย์ทั่วไปน่าจะคิดได้ว่ามันไม่ปกติ คุณ
ทิพานัน ต้องการให้ประเทศเดินหน้าแบบไหนกันในขณะที่เผด็จการซ่อนขยะเหม็นเน่าไว้ใต้พรมมาเป็นเวลาสิบปี 
 เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนเริ่มต้นจากความอยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ แต่จบด้วยความสูญเสียที่ต้องแลกด้วย
ชีวิตคนบริสุทธิ์99ศพ วันนี้การทวงถามความจริงไม่ใช่หน้าที่ของพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า แต่ควรเป็นหน้าที่คน
ในชาติด้วยซ้ า 
 ประเด็นการยุบพรรคที่คุณทิพานันกล่าวนั้นหากจะยุบเพราะพวกเราทวงถามความเป็นธรรมให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์
แล้วละก็ผมคิดว่ามันน่าสังเวชกว่ากรณีเงินบริจาคเท่ากับเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่เสียอีก 
อย่างไรก็ตามนาณัฐชา กล่าวว่า พวกคุณไม่สามารถปิดปากคนอ่ืนเพียงเพราะไม่อยากรู้ความจริงได้อีกต่อไป อยากฝาก
ให้เผด็จการทั้งหลายหัดเห็นหัวประชนเสียบ้าง และการที่สส.พรรคก้าวไกล ออกมาร่วมสนับสนุนแคมเปญและแฮชแท็ก
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ดังกล่าว เพราะมันเป็นสิ่งพรรคก้าวไกล สืบทอดเจตนารมณ์ มาจากพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไป คือการเรียกร้องต่อ
สิทธิ์เเละเสรีภาพของประชาชน   
ส่วนประเด็นที่ว่า คุณพรรณิการ์ วานิช และคณะ คณะก้าวหน้า ครอบง าพรรคก้าวไกล นั้น ผมตลกมากเลยครับ ไม่ใคร
ครอบง าเราได้ เพราะ เราคือสายเลือดเดียวกัน ที่บอบช้ าจากการท าร้ายของศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้เราต้องเลือกปกป้อง
สิทธิ์ เเละเรียกร้องเสรีภาพ เหมือนกัน เพียงแต่ผมยังเป็นสส. ก็ท าหน้าที่ขับเคลื่อนในสภา ส่วนคณะก้าวหน้า ก็
ด าเนินงานนอกสภา เพ่ือความเป็นธรรมของสังคม กรณีดูเหมือนพรรครัฐบาล ต้องการชี้ช่องให้อ านาจเดิมๆ เล่นงาน 
เล่นสกปรก ทางการเมือง นะครับ. ผมผมว่าเรามาช่วยกันแก้ไขประเทศชาติจะดีกว่า ให้ผ่านวิกฤติโควิด-19  และจะยุบ
หรือไม่ยุบให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ เพราะสิ่งที่รัฐบาลบริหารประเทศที่ผ่านมามันสะท้อนให้ประชาชนเห็นอยู่เเล้ว 
หากท าดี ประชาชนจะอยู่ข้างเราเอง พรรคก้าวไกล พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน 
 ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลคือประชาชน เรามีมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะหาหาความจริง อย่างน้อยเพ่ือปกป้องศักดิ์
และศรีของวีรชนที่สละชีวิต  
 
อ้างอิง : . https://www.thaipost.net/main/detail/65751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/65751
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12 พ.ค. 2563 19:17   ปรับปรุง: 12 พ.ค. 2563 20:46    

โอ้โห! “ปิยบุตร” สุดลกึล  า เอาความขลัง “ปรีด”ี มาปลุกมวลชน “ณัฐวุฒิ” ประชัน            
“ขาประจ าแดง” เอาใจสาวก 

 
ภาพ ปรีดี พนมยงค์, ปาฐกถาให้แก่สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส จากเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิย
บุตร แสงกนกกุล 

วันของฝ่ายค้าน! “ปิยบุตร” ร าลึก 120 ปี “ปรีดี” นักปฏิวัติ 2475 “ณัฐวุฒิ” ร าลึก 10 ปี เหตุการณ์ชุมนุมของ
กลุ่มคนเสื้อแดง ปี 53 พร้อมประชันบทความ “นิธิ-ชาญวิทย์-ธนาธร-เนติวิทย์-เพนกวิน-ค าผกา” 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (12 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์หัวข้อ “[ ปรีดี พนมยงค์ เราจะต่อต้าน
เผด็จการได้อย่างไร ]” 
 โดยระบุว่า “11 พฤษภาคม ปีนี้ ครบรอบ 120 ปี ชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพล
เรือน ผู้น าการอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง อดีต
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าเสรีไทย อดีตผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 เพ่ือเป็นการร่วมร าลึก 120 ปี ชาตกาลของนายปรีดี ผมขอน าบางตอนจากปาฐกถาของนายปรีดี ในหัวข้อ “เรา
จะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร” มาเผยแพร่ ดังนี้ 
 “ขุมพลังต่อต้านเผด็จการที่แท้จริงของประเทศไทย คือ ราษฎรไทยจ านวนส่วนข้างมากของสังคมที่ถูกกดขี่
เบียดเบียนจากระบอบเผด็จการและซากเผด็จการ ... ขุมพลังนี้คือคนจน คนงาน ชาวนา ข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่ได้รับ
ความอัตคัดฝืดเคืองอย่างแสนสาหัส คนมีทุนน้อยที่พอท ากิน และคนมีทุนขนาดกลางซึ่งถูกเบียดเบียนเดือดร้อนเพราะ
การปกครองระบอบเผด็จการ 
 รวมทั้งนายทุนเจ้าสมบัติจ านวนหนึ่ง ที่แม้ตนมีความกินดีอยู่ดีในทางเศรษฐกิจ แต่มีความรักชาติรักความเป็น
ประชาธิปไตยมองเห็นความทุกข์ยากของคนจน และคนส่วนมากท่ีถูกเบียดเบียน จึงไม่ยอมเป็นสมุนรับใช้ของเผด็จการ 
และไม่ท าการใดๆ ที่จะแผลงประชาธิปไตยให้เป็นเผด็จการของพวกนายทุนหรือเป็นเผด็จการของอภิสิทธิ์ชน 
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(Dictatorship of the privileged class) นี่แหละขุมพลังมหาศาลจ านวนเกือบ 40 ล้านคน ซึ่งเป็นราษฎรไทยจ านวน
ส่วนข้างมากของสังคม ผมเห็นว่า ถ้าองค์การใดได้ขุมก าลังนี้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นพลังมากพอควรที่จะเป็นกองก าลัง
ของราษฎรในการต่อต้านเผด็จการได้ส าเร็จ ฉะนั้น ขุมพลังมหาศาลเกือบ 40 ล้านคน ยังมีเหลืออีกมากมายที่หลายๆ 
องค์การจัดตั้งได้ โดยไม่จ าต้องมีการกีดกันหรือกันท่าระหว่างกัน ท่านที่ประสงค์ต่อต้านเผด็จการจะได้ขุมพลังอันแท้จริง
นี้มาร่วมในการต่อสู้เผด็จการได้อย่างไรนั้น ไม่ใช่ปัญหาแห่งความท้อใจ แต่อยู่ที่ผู้ประสงค์ต่อต้านเผด็จการ ต้องมีความ
ตั้งใจจริงในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาติและราษฎรไทยส่วนมากที่จะพ้นจากการคุกคามของฝ่ายเผด็จการ 
 พรรคใด, กลุ่มใด, จะต่อสู้เผด็จการโดยวิธีใดนั้นสุดแท้แต่ ตนจะวินิจฉัยว่าตนสามารถถนัดใช้วิธีใด แต่เป็นการ
ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเกณฑ์ให้คนอ่ืนต้องถือตามวิธีที่ตนนับถือบูชาอย่างคับแคบควรท าจิตใจอย่างกว้างขวาง ถือว่าทุก
วิถีทางบั่นทอนอ านาจเผด็จการย่อมเป็นประโยชน์ในการต่อต้านเผด็จการ การอ้างเหตุว่าถ้าใช้วิธีนั้นๆ จะท าให้ผู้ติดตาม
ล้มตายนั้นก็เป็นเหตุผลที่เหลวไหล 
 ขอให้ท่านพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการต่อต้านเผด็จการนั้น ไม่ว่าวิธีใดก็ย่อมเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายทุกวิธี แม้วิธี
สันติซึ่งขณะนี้เป็นวิธีที่กฎหมายอนุญาต แต่ก็รู้ไม่ได้ว่าฝ่ายเผด็จการกลับมีอ านาจขึ้นมาแล้วสิ่งที่กฎหมายในเวลานี้อาจ
ถูกฝ่ายเผด็จการจับตัวไปฟ้องศาลลงโทษ เช่น กรณีขบวนการสันติภาพและกรณีท่ีมีผู้ถูกจับไปขังทิ้งยิงทิ้ง ปัญหาส าคัญ
อยู่ที่ผู้ต่อต้านเผด็จการต้องพร้อมอุทิศตนเสียสละชีวิตร่างการ, ความเหน็ดเหนื่อยเพ่ือชาติและราษฎร 
การต่อสู้ใดๆ นั้น ย่อมมีทั้งการรุกและการรับ ฉะนั้นไม่ควรมองเพียงด้านเดียว เฉพาะด้านวิธีต่อสู้เผด็จการ คือ ต้อง
พิจารณาด้านที่ฝ่ายเผด็จการจะตอบโต้ด้วย คือ ฝ่ายเผด็จการย่อมใช้วิธีเศรษฐกิจ, วิธีการเมือง, วิธีใช้ก าลังทหารต ารวจ, 
วิธีจิตวิทยาที่ท าให้คนลุ่มหลงในระบอบเผด็จการ ซึ่งฝ่ายต่อสู้เผด็จการจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้โดยอาศัยหลักทฤษฏี
สังคมที่ถูกต้องสมานกับรูปธรรมที่ประจักษ์ด้วยแล้ววินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่สภาพของก าลังของทั้งสองฝ่ายตาม
ท้องที่และกาลสมัย ผมไม่อาจบรรยายให้ครบถ้วนในครั้งนี้ได้ 
 แต่ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งที่ควรระมัดระวัง คือ การที่ฝ่ายเผด็จการส่งคนมาแทรกซึมในขบวนการต่อต้าน
เผด็จการซึ่งจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนในขบวนการ อันเป็นการบั่นทอนก าลังของขบวนการ 
ผมขอให้ท่านทั้งหลายระลึกอีกอย่างหนึ่งว่า ในบรรดาบุคคลแห่งฝ่ายต่อต้านเผด็จการนั้นย่อมมีความแตกต่างกันใน
จุดหมายปลายทางแห่งระบอบสังคม ฉะนั้น จึงควรพิจารณาว่าความต้องการเบื้องต้นที่ตรงกันคืออะไร แล้วสถาปนา
ความสามัคคีตามพ้ืนฐานนั้นก่อน ผมสังเกตว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นิสิตนักศึกษานักเรียนโดยความสนับสนุนของ
มวลราษฎรได้สมานสามัคคีกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ ฉะนั้นถ้าสมานสามัคคีกันต่อไปเพ่ือให้ได้
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบเบื้องต้นก็จะเป็นคุณูปการแก่การต่อต้านเผด็จการให้ส าเร็จได้” 
ปรีดี พนมยงค์, “เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร”, ปาฐกถาให้แก่สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส, เมือง Tours, วันที่ 4 
กรกฎาคม 2517.” 
 อีกด้านหนึ่ง วันนี้เช่นกัน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช. (กลุ่มคนเสื้อแดง) กล่าวว่า มีแนวคิดเรื่องการจัด
งานใหญ่ร าลึก 10 ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. เมษา-พฤษภา 2553 แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 จนถึงขณะนี้ยัง
ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะมีคนร่วมงานจ านวนมาก จึงขอพักแผนงานเดิมไว้ก่อน และปรับรูปแบบงานเป็นกิจกรรม
ออนไลน์เหมือนที่เคยจัดไปเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ต่างกันคือ งานวันที่ 10 เม.ย.ได้ประสานงานกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ 
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เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
ร่วมเขียนบทความร าลึก 
 ในวันที่ 19 พ.ค. ได้เชิญบุคคลหลากหลาย ทั้งนักวิชาการ อาทิ นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
สื่อสารมวลชน น.ส.ลักขณา ปันวิชัย “ค า ผกา” และนิสิต นักศึกษา นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ “เพนกวิน” นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.จุฑา
ทิพย์ สิริขันธ์ ประธาน สนท. โดยเขียนบทความร าลึกเหตุการณ์เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเพจยูดีดีนิวส์ 
 นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า แม้ว่าแต่ละคนจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ได้สัมผัสและรับรู้สถานการณ์ทางการเมืองที่
เกิดความรุนแรงจนมีคนเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยตามแง่มุมของตน ซึ่งเป็นเจตนาที่อยากให้เรื่องนี้
ถูกพูดถึงจากคนทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เพียงแต่แกนน า นปช. หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น เป้าหมายในการจัดกิจกรรม
ไม่ใช่เพ่ือรื้อฟ้ืนความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นใหม่ เพราะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งยังอยู่ ไม่ได้หายไป แม้แต่ในยุค 
คสช.ซึ่งอ้างว่าเข้ามาเพ่ือแก้ไขก็ไม่ได้ท าตามที่พูด แต่กลับท าให้ปัญหาลงลึกและขยายตัวจนปรากฏพลังนิสิต นักศึกษา
ขึ้นทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมากว่า 40 ปี 
 นายณัฐวุฒิ กล่าวด้วยว่า การพูดถึงความสูญเสียของประชาชนเกือบร้อยชีวิตจึงหมายถึงความพยายามคลี่คลาย
สถานการณ์ด้วยความจริงและหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นทางออกเดียวของวิกฤตนี้ ถ้าคนเกือบร้อยชีวิตถูกสังหารกลางเมือง
หลวงแล้วเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้ การพูดเรื่องปรองดอง ประชาธิปไตย หรือแม้กระทั่งปฏิรูปอย่างที่ผู้มีอ านาจ
ประกาศมาตลอดก็ไม่มีความหมาย วันที่ 19 พ.ค. ติดตามเนื้อหาสาระ 10 ปี เมษา-พฤษภา 53 ได้ตั้งแต่ช่วงเช้า จะมี
บทความร าลึกของบุคคลต่างๆ เผยแพร่ตลอดทั้งวัน รวมถึงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าที่” แน่นอน, ยิ่งท าความชัดเจนให้เกิดขึ้น อย่างปฏิเสธไม่ได้ ว่า “คณะก้าวหน้า” ที่เคยจัดงานเรี่ยไร ระดมเงิน
แจกชาวบ้านคนละ 3,000 บาท ด้วยรหัส 24 และ 75 สองช่วงการไลฟ์สดนั้น ถูกวิจารณ์ว่า แอบอิง การปฏิวัติ 2475 
หรือไม่ วันนี้มีค าตอบให้เรียบร้อย 
 อีกประเด็น การที่ นายปิยบุตร หยิบยกเอา “เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร” ของ ท่านปรีดี มาน าเสนอ ก็
แทบไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อน นอกจากต้องการใช้เนื้อหาเรื่องนี้ “ปลุกเร้า” มวลชน โดยแทนที่ นายปิยบุตร จะพูดเอง ก็
หยิบยกเอาค าพูดของท่านปรีดีมาบอกเล่าแทน อย่างนี้ได้ทั้งความขลัง และได้ทั้งท าให้เห็นว่า “อยู่ฝ่ายท่านปรีดี” ตีกิน
เนียนๆ ไปด้วย 
 ส่วนกรณีของ นายณัฐวุฒิ ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่การประชันบทความของบุคคลที่เรียกได้ว่า เป็น “อีแอบ” มา
นานบางคน เพราะต้องการที่จะรักษาสถานความเป็นกลางทางวิชาการเอาไว้ แต่วันนี้ คนที่มีชื่อเหล่านี้ ไม่น่าจะเรียก
ตัวเองว่า เป็นกลางได้แล้ว แม้ว่า ผลงานที่ผ่านมา จะเอียงข้างไปก่อนแล้ว นอกจากนั้น ก็คือ การร าลึกถึงผู้เสียสละชีวิต
และเลือดเนื้อ ที่ทุกคนก็ล้วนแต่เสียใจด้วย และจริงๆ ก็ไม่มีใครอยากเห็นคนไทยฆ่ากันเอง นอกเสียจากแกนน าผู้ปลุก
ระดม และบ้าคลั่งความรุนแรงบางคนเท่านั้น 
 ความสูญเสีย จึงน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก มากกว่าที่จะเอาความสูญเสียเหล่านั้น มาปลุกปั่น
ขึ้นใหม่ เพ่ือสร้างความแตกแยก จนน าไปสู่การนองเลือดอีก อย่างไม่จบสิ้น อย่างนี้ความสูญเสียและงานร าลึกก็ไม่มีวัน
จบสิ้นเช่นกัน เราจะต้องแสดงความเสียใจให้กับผู้สูญเสียไปอีกก่ีร้อยครั้ง??? 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049609 
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"เพื่อไทย" ขดุ "พินิจ" ลงชิง ส.ส.รักษาพื นที่-ป้องกันแชมป์แทนลูกชาย 

 
"พินิจ จันทรสุรินทร์" อดีตนักการเมืองรุ่นเก๋าลายคราม ลุยเอง ลงชิ ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง หวังรักษาพ้ืนที่แทนลูกชาย 
แชมป์เก่าที่เสียชีวิตลง 
  เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
ล าปางเขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ส านักงาน กกต.เสนอว่าด้วย นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพความเป็น ส.ส.ของ นายอิทธิรัตน์ สิ้นสุดลง จึง
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน แทนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว ตามท่ีเานอข่าวไปนั้น  

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) ว่า ผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส.ล าปางเขต 4 แทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุ
รินทร์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิตลงนั้น แน่ชัดแล้วว่าจะเป็น นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
และเป็นนักการเมืองรุ่นเก๋า ที่รับใช้ชาวล าปางมายาวนาน อีกทั้งยังบิดาของ นายอิทธิรัตน์ ด้วย ล่าสุด นายพินิจ ได้แจ้ง
ความจ านงถอนชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพ่ือไทย และพรรคได้แจ้งเรื่องไปที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว รอขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วให้ นายพินิจ แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัคร 
ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1842749 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1842749
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ล่ามือยิงเลเซอร์-ข้อหาปลุกป่ัน ตู่จี ให้มั่นคงเอาผิด 
 

 

 
‘ก้าวหน้า’ สวนกลับ คนท าคือประชาชน 
“บิ๊กตู่” โยนฝ่ายความมั่นคงเอาผิดมือยิงเลเซอร์ “ตามหาความจริง” โยงพฤษภา 53 ลั่นอย่าก่อเหตุป่วน โต้ไม่ได้สั่งท า
โพลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่อ้างผลโพลทีวี 88 เปอร์เซ็นต์หนุนต่ออายุยาแรง “กฤษณะ” เผย ตร.มีข้อมูลแล้วพลิก ก.ม.
เชือดฐานปลุกปั่น“กลุ่มก้าวหน้า” โพสต์หราคนฉายแสงส่องสว่างคือ ปชช. “ช่อ” ตีปี๊บชวนร่วมกิจกรรมล่าความจริง 
12-20พ.ค. เย้ยฉายภาพกลางกรุงแค่จุดเริ่มต้น “วิโรจน์” ท้ากห.ดีเบตไลฟ์พิสูจน์กัน หวดทหารกินภาษีคนไทย ปลาย
กระบอกปืนต้องหันหาศัตรูไม่ใช่ ปชช. รองโฆษก พปชร.แซะก้าวไกลยอมถูกครอบง าเข้าข่ายผิด ก.ม.พรรคการเมือง 
“ณัฐชา” สวนทันควันลูกไม้เดิมๆชี้ช่องยุบพรรค พท. จวกแท็กติก “นายกฯตู่” ยื้ออ านาจเปิดแนวรุกอภิปรายถล่มทาง
โซเชียล เข็น “พินิจ จันทรสุรินทร์” ลงชิง ส.ส.รักษาพ้ืนที่เขต 4 ล าปาง 
จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 10 พ.ค. มีกลุ่มบุคคลฉายข้อความปริศนาด้วยล าแสงเลเซอร์หลายสถานที่ มีข้อความ “ตามหา
ความจริง” ทั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วัดปทุมวนาราม แยกราชประสงค์ กระทรวงกลาโหม และบางจุดฉายภาพ
เหตุการณ์สลายการชุมนุม เดือน พ.ค.53 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม มอบให้ฝ่ายความ
มั่นคงติดตามว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ขออย่าสร้างความปั่นป่วนช่วง แก้ปัญหาโควิด-19 
“บิ๊กตู่” โวยหยุดป่วนการเมืองพันโควิด 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ ต่อมา เวลา 13.50 น. ที่ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยแถลงข่าวภายหลังประชุม ครม. ว่า ถือเป็นวันแรก พบปะกันทั้ง ครม.จัดระยะห่าง
เรียบร้อย น่ายินดีทุกคนแข็งแรงกันอยู่ในการฝ่าฟันอุปสรรคประเทศ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน 
ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าฝ่ายไหนพูด หรือเสนออะไรมา ตนรับฟังน ามาพิจารณาในการบริหารราชการเสมอ ขอบคุณประชาชน
ทุกคนด้วย วันนี้หลายค าถามที่ส่งมาเกี่ยวกับความมั่นคง ตนคงไม่ตอบเรื่องนี้ อย่างกรณีเหตุการณ์ยิงแสงเลเซอร์ตาม
สถานที่เชิงสัญลักษณ์เหตุการณ์พฤษภาปี 53 ทั้งเขตวัดปทุมวนาราม และกระทรวงกลาโหม เป็นเรื่องที่ความมั่นคงต้อง
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ไป พิจารณาดูว่ามีความผิดอะไรกันหรือเปล่า กระท าการ แบบในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม น าหลายๆ
เรื่องมาพัวพันในขณะที่ประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลก าลังแก้ปัญหาเร่งด่วนโควิด-19 
ขอสามัคคีฟื้นฟู ปท.อย่าก่อเหตุวุ่นวาย 
นายกฯกล่าวว่า ทั้งนี้ ตนไม่ได้ท างานคนเดียว ท างานด้วย ศบค. เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่จากทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ฉะนั้นเป็นผลงานร่วมกัน ทุกกระทรวงและทุกพรรคร่วมรัฐบาล และยินดีรับฟัง ความคิดเห็นส่วนอ่ืนๆด้วย ตามช่องทาง
ที่เหมาะสม วันนี้คนไทยจ าเป็นต้องร่วมมือแก้โควิด-19 ร่วมฟ้ืนฟู ประเทศภายหลังสถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว วันนี้อย่า
เพ่ิง เคลื่อนไหวอย่างอ่ืนให้สับสนอลหม่านวุ่นวายกันอีกเลย ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะสนับสนุนอย่างไรในการท างาน 
หรือการที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาท าให้เกิดความสับสนวุ่นวายอลหม่านในเวลานี้ ท่ านต้องตัดสินใจต้องคิดแล้ว วันนี้ตน
ต้องการความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่ก็ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไปแล้ว ไม่ได้ท าเพ่ือการเมือง 
ท าให้คนไทยที่เดือดร้อนจากโควิด-19 รัฐบาลท าอะไร นอกกฎหมายไม่ได้ วันนี้เราต้องการความรักสามัคคี เราจะต้อง
รอดไปด้วยกัน ด้วยความรักสามัคคี เผื่อแผ่แบ่งปันน้ าใจให้กันและกัน นั่นคือ new normal ของประเทศไทย 
ไม่ได้สั่งท าแต่ยกโพลทีวี 88% ให้ต่อ พ.ร.ก. 
นายกฯกล่าวว่า ส่วนการต่ออายุ พ.ร.ก.การ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น อยู่ที่ ศบค.พิจารณา ต้องค านึงถึง
มาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นหลัก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีผลส ารวจความคิดเห็นหรือโพลใครท ามาแล้ว แต่เป็นเรื่องของ
โพลไป เท่าที่ทราบ มีสื่อบางส านักได้ท าขณะนี้ ทราบว่ามีผู้เห็นชอบให้ต่ออายุของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 88% และมี
ผู้ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก 12% จึงขอย้ าอีกครั้งการท า ของสื่อตนไม่ได้ท าทั้งสิ้นและไม่ได้สั่งให้ใครไปท าข่าว ที่ออกมาอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ต้องดูมาตรการทางด้านสาธารณสุข เป็นหลัก ให้
ความส าคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อลดลงและน้อยลงจนเหลือศูนย์ แต่ยัง นอนใจไม่ได้ จ าเป็นต้องดูถึง
ความร่วมมือที่จะไม่ท า ให้ตัวเลขการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ควรอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เดินหน้าไปสู่การปลดล็อกหรือ
ผ่อนคลายมาตรการระยะท่ี 2 และ 3 
“บิ๊กป้อม” ให้ จนท.แกะรอยเลเซอร์ปริศนา 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า กรณีคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุคนฉายแสงส่องหา ความจริงคือ
ประชาชนจะมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ว่า เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก าลังดูอยู่ เมื่อถามว่าเป็นลักษณะการแสดงเชิง
สัญลักษณ์ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ไม่ทราบ เมื่อถามว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการ กระท าของคณะก้าวหน้า
หรือไม่ รองนายกฯ ตอบว่า “ยังไม่รู้ ก าลังดูอยู่นะ” 
ตร.มีข้อมูลแล้วพลิกกฎหมายเอาผิด 
เช้าวันเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้เรียกประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว โดยมี พล.ต.อ.
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น. 
พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น. และ พล.ต.ต.เมธี รักพันธ์ ผบก.น.6 ร่วมประชุมที่ส านักงาน ผบ.ตร.ไม่อนุญาต
ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวก่อนประชุมว่า ฝากไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุจะท าอะไรต้องระวัง อย่าท าให้เป็น
ความขัดแย้งของคนในชาติ ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาว่า เข้าข่ายความผิดใด ต ารวจมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ยังไม่มี
การเรียกบุคคลใดมาสอบปากค ามีรายงานว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลายท้องที่ของ บช.น. ผบ.ตร.สั่งการให้ บก.
สส.บช.น.เป็นแม่งานรวบรวมพยานหลักฐาน และพิจารณาว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใด 
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ฐานปลุกป่ันใช้เหตุเดือน พ.ค.เคลื่อนไหว 
ต่อมา พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ต ารวจและฝ่ายความมั่นคงติดตาม
สถานการณ์ใกล้ชิดกับผู้กระท าให้สังคมสับสน กรณีกลุ่มคนยิงเลเซอร์ข้อความ “ตามหาความจริง” ให้ฝ่ายกฎหมาย
ส านักงานต ารวจแห่งชาติตรวจสอบรายละเอียดว่าเข้าข่ายความผิดใดไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยเฉพาะการ
ยุยงปลุกปั่น เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณา ต ารวจมีข้อมูลอยู่แล้ว โดยเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยเดือน พ.ค. เป็น
สัญลักษณ์การเคลื่อนไหว ฝ่ายความมั่นคงห่วงใยและเฝ้าระวังใกล้ชิดที่มีบุคคลออกมากล่าวอ้างยอมรับพฤติกรรมการ
กระท า ต ารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งหมด ต้องหาพยานหลักฐานอ่ืนให้เพียงพอ ตอนนี้ยังไม่มีการเรียกมาสอบปากค า 
ก าลังดูว่าผู้อยู่เบื้องหลังใช้เรื่องนี้มารณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะหวังผลอะไรหรือไม่ ไม่อยากให้
ประชาชนตัดสินหรือเชื่อเพียงเพราะว่าเห็นภาพที่ปรากฏเท่านั้น ส่วนจะเป็นน้ าผึ้งหยดเดียวน าไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ 
ยังไม่อยากโฟกัส ทุกภาคส่วนก าลังช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 อยู่ 
“ก้าวหน้า” โพสต์คนลงมือคือ ปชช. 
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 11 พ.ค.เฟซบุ๊กเพจคณะก้าวหน้าโพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความว่า พฤษภา 35|53 ความจริง
ต้องปรากฏ ถีบลงเขา-เผาลงถังแดง 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภา 35 พฤษภา 53 กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่าง
เลือดเย็น กี่ครั้งท่ีผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า ไม่เพียงไม่ต้องรับโทษ แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอ านาจ ทุกครั้งความจริงถูกท าให้เลือน
หาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง พอกันทีกับการที่ขอเพียงมีอ านาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มี
อ านาจว่าไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่าใครคือคนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริง ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพวกเรา 
“ประชาชน” คนธรรมดาที่ก าลังร่วมกัน #ตามหาความจริง ซึ่งต่อมาก็มีแกนน าและ ส.ส.พรรคก้าวไกล พากันร่วมโพสต์
ทวิตเตอร์และติดแฮชแท็กดังกล่าวด้วยหลายคน 
ฉายภาพกลางกรุงมันแค่จุดเริ่มต้น 
ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า #ตามหาความจริงกับเรา 12-20 พ.ค.นี้ 
ทางเพจคณะก้าวหน้า ฉายภาพกลางกรุงมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ความจริงต้องปรากฏ 
ท้า กห.ดีเบตไลฟ์พิสูจน์ความจริง 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์ทวิตเตอร์ว่า โฆษกกลาโหมแถลงไม่เหมาะสม 
ขอถามกลับว่าการที่ทหารใช้กระสุนจริงยิงประชาชนนี่เหมาะสมหรือ 10 ปีแล้วกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า หาคนผิด
ไม่ได้นี่เหมาะสมหรือและต้องเงียบๆยอมตายฟรี ถึงจะไม่สร้างความแตกแยกหรือ ถ้ากลาโหมคิดว่ายิงเลเซอร์ตามหา
ความจริงไม่เหมาะสม พร้อมเปิดเวทีสาธารณะแบบออนไลน์เอาประเด็นที่ยิงเลเซอร์บนอาคารมาดีเบตไลฟ์กับตัวแทน
ประชาชนดีไหม กองทัพพร้อมดีเบตกับประชาชนหรือไม่ หากคนรุ่นใหม่ๆค้นหาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์
และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เกี่ยวกับกรณีตามหาความจริง เขาจะใช้วิจารณญาณตัดสินและสรุปได้โดยปราศจากอคติ 
เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเลย 
ปลายกระบอกปืนหันหาศัตรูไม่ใช่ ปชช. 
นายวิโรจน์ระบุอีกว่าปลายกระบอกปืนของทหารควรหันไปหาอริราชศัตรู หาใช่หันไปหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินที่ใช้
ซื้อมัน หากสิ่งที่ทหารกลุ่มหนึ่งกระท าในวันนั้นยังไม่ถูกช าระ ผู้กระท าความผิด ยังไม่ถูกลงโทษ ภาพลักษณ์ของทหาร
ยังคงตกต่ า ยากจะกู้กลับมาได้ ค าว่ากล้าหาญมักถูกใช้กับทหาร แต่ทหารกลุ่มหนึ่งไม่คู่ควรกับค านี้เลย ที่ผ่านมาไม่เคย
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รับผิดในสิ่งที่ตนเคยก่อขึ้น บางคนยังมีพฤติกรรมเก่งกับคนมือเปล่า เก่งเวลารุมท าร้ายคนไม่มีทางสู้ คนพวกนี้ไม่ใช่กล้า
หาญ ค าว่าทหารก็ไม่ควรใช้ กล้ารุมคนไม่มีทางสู้ นี่เขาไม่เรียกว่ากล้าเขาเรียกว่ากุ๊ย อาวุธ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงที่ทหารได้
รับมาจากภาษีประชาชน ชุดที่สวมใส่อยู่มาจากภาษีประชาชน นักเลงเขายังไม่ท าคนมือเปล่าเลย แต่นี่เป็นทหารกลุ่ม
หนึ่งที่ปฏิบัติการชั่วร้ายในปี 53 ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ 
“ทิพานัน” แซะก้าวไกลให้ “ช่อ” ครอบง า 
ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท่ีมีกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคก้าวไกลบาง
คนท ากิจกรรมภายใต้แฮชแท็ก “ตามหาความจริง” ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลควรชี้แจงว่าพรรคยินยอมให้ น.ส.พรรณิ
การ์ วานิช และคณะก้าวหน้าควบคุม ครอบง าหรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ ล าดับเวลาโพสต์ข้อความและแฮช
แท็กริเริ่มโดย น.ส.พรรณิการ์และคณะก้าวหน้า ต่อมาทีมโฆษกพรรค กรรมการบริหาร และ ส.ส.พรรคก้าวไกลได้
เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขยายออกไป อาจเข้าข่ายฝืน พ.ร.บ.พรรค การเมืองมาตรา 28 ที่พรรค
การเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง าหรือชี้น า
หรือไม่ มีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 
“ณัฐชา” ข าลูกไม้เดิมชี ช่องยุบพรรค 
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า สิ่งที่พรรคก้าวไกลในฐานะพรรค การเมืองเป็นตัวแทน
ประชาชนมีสิทธิทวงถามความยุติธรรมที่มีเงื่อนง ามา 10 ปี การทวงถามความจริง ควรเป็นหน้าที่คนในชาติด้วยซ้ า หาก
จะยุบเพราะพวกเราทวงถามความเป็นธรรมให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์ มันน่าสังเวชกว่ากรณีเงินบริจาคเท่ากับเงิ นกู้ของพรรค
อนาคตใหม่เสียอีก ที่ ส.ส.ก้าวไกลร่วมสนับสนุนแคมเปญและแฮชแท็กดังกล่าวเพราะสืบทอดเจตนารมณ์จากพรรค
อนาคตใหม่ที่ถูกยุบคือการเรียกร้องสิทธิเเละเสรีภาพของประชาชน ที่ว่า น.ส.พรรณิการ์ และคณะก้าวหน้าครอบง า
พรรคตลกมาก ไม่มีใคร ครอบง าเราได้เราคือสายเลือดเดียวกันที่บอบช้ าจากการท าร้ายของศาลรัฐธรรมนูญ ดูเหมือน
พรรครัฐบาลต้องการชี้ช่องใช้อ านาจเดิมๆเล่นงาน เล่นสกปรกทางการเมือง พรรคก้าวไกลคือประชาชน มีสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญที่จะหาความจริง เพ่ือปกป้องศักดิ์และศรีของวีรชนที่สละชีวิต 
พท.จวกแท็กติกยื อคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ที่พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ไม่ทราบว่านายกฯเป็นคนสั่งให้ท าโพลเรื่องการ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ เพราะต่อมา กอ.รมน.บอกว่านายกฯไม่ได้สั่ง จะเป็นแท็กติก ที่นายกฯเปิดประเด็นใหม่ให้คน
ตามมาแก้ข่าวเป็นระยะๆ เป็นการซื้อเวลาคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ถ้ายังคงไว้นายกฯจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะรวบ
อ านาจมาเก็บไว้ ถ้าจริงใจฟังเสียงประชาชน ส านักข่าวท าโพลส่วนใหญ่เป็นทิศทางเดียวกัน ไม่ต้องให้ กอ.รมน.ท าให้
เปลืองงบฯ เส้นแบ่งระหว่างการลงไปท าโพลกับท าไอโอใกล้กันมากจนแยกไม่ออก ถ้านายกฯจริงใจ ไม่ต้องให้ กอ.รมน.
ไปท าเสียงสะท้อนจากประชาชนไปถึงรัฐบาลอยู่แล้ว ต้องเร่งยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเร็วที่สุด 
เปิดแนวรุกอภิปรายผ่านโซเชียล 
นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า พรรคพยายามตรวจสอบ ขอเปิดสภาฯสมัยวิสามัญถกปัญหาโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเสียงตอบรับ
จึงจะจัดเสวนาถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันที่ 14 พ.ค. เวลา 14.00-16.00 
น. ผ่านแฟนเพจพรรค และเพ่ือไทยวอร์ริเออร์ มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
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พันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ ว รองหัวหน้าพรรค นาย
วัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ นักวิชาการ เข้าร่วม 
ฉะหมกเม็ดผวา 19 พ.ค.วันสลายม็อบ 
นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที เพราะสร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชน ยิ่งกว่าการควบคุมโรค ไม่สอดคล้องกับการผ่อนปรนของ ศบค. เช่น มาตรการผ่อนปรนระยะ 2 
ที่จะเปิดห้าง แต่เวลาปิดห้าง 22.00 น.ตรงกับเคอร์ฟิวน่ากังวล ขณะนี้ พ.ร.บ.โรคติดต่อที่ใช้ถือว่าเอาอยู่ รัฐบาลยังใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ จึงน ามาสู่ความสงสัยว่ารัฐบาลมีวาระ ซ่อนเร้นหรือไม่ วันที่ 19 พ.ค.จะครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สลาย
การชุมนุมบริเวณราชประสงค์ ส่งผลต่อความกังวลต่อผู้มีอ านาจหรือไม่ การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเพียงเพ่ือการยืดเวลา
ต่อเวลาให้รัฐบาล เพราะไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือไม่ 
เฉ่งขึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินรักษาอ านาจ 
น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที ไม่มีผลต่อ
การควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว แต่เป็นการใช้อ านาจเกินความจ าเป็น สร้างความ เดือดร้อนให้ประชาชนที่เพ่ิงเริ่ม
ประกอบอาชีพได้บ้าง ยิ่งถ้าจะให้เปิดห้างสรรพสินค้ามากขึ้ น ต้องรีบยกเลิกเคอร์ฟิวเพราะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ต้องเดินทางไปท างาน ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงมากแล้ว ไม่จ าเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
อีก แค่ใช้กฎหมายปกติของสาธารณสุขก็ควบคุมได้ อดแปลกใจไม่ได้ท าไมรัฐบาลต้องส ารวจความคิดเห็นประชาชนให้
เปลืองงบฯ ท าให้เริ่มสงสัยเจตนารมณ์ท าโพลของรัฐบาล ต้องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือรักษาอ านาจตัวเอง
หรือไม่ หลังจากประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักจากมาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึงก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจกระจายเป็น
วงกว้าง รวมทั้งการเตรียมเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาที่ไม่พอใจรัฐบาล 
ครม.อนุมัติ 4 ธ.ค.“วันรู้รักสามัคคี” 
ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯเปิดเผยว่า ครม.มีมติอนุมัติให้วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันรู้รักสามัคคี 
จากข้อเสนอของมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน ตั้งแต่ปี 
2561 หลังเหตุการณ์ทีมเยาวชนหมูป่า อะคาเดมี ติดถ้ าหลวง-ขุนน ้านางนอน จ.เชียงราย วันที่ 2 ก.ค.เป็นวันพบทีมหมู
ป่าฯครั้งแรกเป็นกระแสไปทั่วโลก จึงเสนอให้เป็น “วันรู้รักสามัคคี” ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่ตนเป็น
ประธาน เห็นว่าถ้าจะยึดวันที่ 2 ก.ค.ที่พบทีมหมูป่าฯคงไม่ถูก ไปเจอประวัติศาสตร์ว่าประเทศ ไทยได้ยินค าว่า “รู้รัก
สามัคคี” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.34 ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชพระกระแสเริ่มค าดังกล่าวขึ้นมา พระองค์รับสั่งใน
วันนั้นด้วยว่า “ว่าไม่ได้ อีกหน่อยอาจจะมีวันรู้รักสามัคคีเกิดขึ้น คิดว่าถ้าไม่มีตอนนี้ อีกก่ีปีก็สามารถจะรอได้” บัดนี้เมื่อ
จะมีวัน “รู้รักสามัคคี” ก็ใช้วันที่ 4 ธ.ค.ติดกับวันที่ 5 ธ.ค.เป็นวันที่มีกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ 
ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั งล าปาง 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกฯแถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
ล าปางเขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ส านักงาน กกต.เสนอว่าด้วยนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
พรรคเพ่ือไทยเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 จึงเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพความเป็น ส.ส.ของนายอิทธิรัตน์ สิ้นสุดลง จึง
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน จึงเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว 
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“พินิจ” ลงเองป้องกันแชมป์ให้ลูกชาย 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทยว่า ผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส.ล าปางเขต 4 แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย ที่เสียชีวิต แน่ชัดแล้วว่าจะเป็นนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเป็นนักการเมืองเก๋าที่รับ
ใช้ชาวล าปางมายาวนาน บิดาของนายอิทธิรัตน์ ล่าสุดนายพินิจ ได้แจ้งความจ านงถอนชื่อตัวเองออกจากการเป็นผู้สมัคร 
ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค และพรรคได้แจ้งเรื่องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว รอขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วให้นายพินิจ 
แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยต่อไป 
 
อ้างถึง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1842641 
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พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.15 น. 

ก้าวไกลโวยถูกชี ช่องยุบพรรค โดนจริงน่าสังเวชกว่า อนค. 

. 
โฆษกก้าวไกลซัดรองโฆษกพปชร.ชี ช่องยุบก้าวไกล ระบุหากยุบพรรคน่าสังเวชกว่าคดีเงิ นกู้อนค. ปัด”คณะ
ก้าวหน้า”ไม่ได้ชักใยแต่เป็นสายเลือดเดียวกัน สานต่ออุดมการณ์อนค. 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรณี น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รอง
โฆษกพรรคพลังประชารัฐ พาดพิงถึงพรรคก้าวไกล กรณีให้ความเห็นในการด าเนินกิจกรรมภายใต้แฮชแท็ก #ตามหา
ความจริง เเละวิพากษ์วิจารณ์ว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช เเละคณะก้าวหน้า ครอบง า หรือควบคุมกิจกรรมทางการเมือง
นั้น อาจเข้าข่ายผิดพ.ร.ป. พรรคการเมือง โดยมีโทษถึงยุบพรรคเเละเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคนั้น  
 ตนคิดว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีสิทธิทวงคือความยุติธรรมที่มี
เงื่อนง ามาสิบปี การเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการสูญเสียจากเหตุการณ์ชุมนุมในเดือนพ.ค. ปี 2553 เป็นสิ่งที่ควรท า สิ่งที่
เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ต้องฝักใฝ่ฝ่ายใด  เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากความอยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ แต่จบด้วย
ความสูญเสียที่ต้องแลกด้วยชีวิตคนบริสุทธิ์ 99 ศพ วันนี้การทวงถามความจริงไม่ใช่หน้าที่ของพรรคก้าวไกลหรือคณะ
ก้าวหน้า แต่ควรเป็นหน้าที่คนในชาติด้วยซ้ า ประเด็นการยุบพรรคที่น.ส.ทิพานันกล่าวนั้นหากจะยุบเพราะพวกเราทวง
ถามความเป็นธรรมให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วละก็ ตนคิดว่ามันน่าสังเวชกว่ากรณีเงินบริจาคเท่ากับเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่
เสียอีก 
 นายณัฐชา กล่าวว่า การที่ส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาร่วมสนับสนุนแคมเปญและแฮชแท็กดังกล่าว เพราะมัน
เป็นสิ่งพรรคก้าวไกล สืบทอดเจตนารมณ์ มาจากพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไป คือการเรียกร้องต่อสิทธิเเละเสรีภาพของ
ประชาชน ส่วนประเด็นที่ว่าน.ส.พรรณิการ์ และคณะ คณะก้าวหน้า ครอบง าพรรคก้าวไกล เป็นเรื่องตลก ไม่ใคร
ครอบง าเราได้ เพราะ เราคือสายเลือดเดียวกัน  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774071 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/774071
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13 พฤษภาคม 2563  

ท้าชนยิงเลเซอร์! สั่งหาช่องเอาผิด-ถกด่วนทีมสอบสวน 

 
"เอก ป๊อก ช่อ" ท้าชนรับยิงเลเซอร์ "ประยุทธ์" สั่งหาช่องเอาผิด - ผบ.ตร. ถกด่วนทีมสอบสวน ด้าน พปชร. ชี ช่อง
ยุบพรรคก้าวไกล หลังโพสต์สอดคล้อง "คณะก้าวหน้า" 

จากกรณีมีภาพยิงเลเซอร์ข้อความ “ตามหาความจริง” ปรากฏในสถานที่เชิงสัญลักษณ์ เช่น วัดปทุมวนาราม 
สถานีบีทีเอส อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กระทรวงกลาโหม เมื่อคืนวันที่ 10 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา เพ่ือสื่อนัยถึงการสลาย
การชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี 2553 โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. โฆษก
กระทรวงกลาโหม ออกมาต าหนิการกระท า พร้อมหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อเอาผิดกับการกระท าดังกล่าว 
ล่าสุดวานนี้ (12 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงเหตุยิงเลเซอร์ตามสถานที่เชิงสัญลักษณ์ เหตุการณ์ พฤษภาปี 53 โดยตอบข้อถามสื่อมวลชนถึง
การหาหลักฐานว่า เพียงพอที่จะโยงถึงกลุ่มการเมือง “คณะก้าวหน้า” หรือไม่นั้น โดยนายกฯกล่าวว่า ตนไม่ตอบเรื่องนี้ 
เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายความม่ันคงที่ต้องตรวจสอบ และไปพิจารณาว่ามีความผิดอะไรหรือไม่ในการกระท าการเช่นนั้น 
ในช่วงเวลานี้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ในการน าหลายๆ เรื่องมาพัวพันในวันนี้ รวมถึงพัวพันเรื่องการแก้ปัญหา
โควิดที่รัฐบาลก าลังแก้อย่างเร่งด่วน เพราะมีประชาชนเดือดร้อน 
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าจาก
กรณีดังกล่าว โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  
(ผบช.น.) พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (ผบก.สส.บช.น.) พล.ต.ต.เมธี รักพันธ์ ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวก่อนประชุมว่า ฝากไปยังกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ หากจะท าอะไรก็ต้องระวัง อย่าท าให้เป็นความขัดแย้งของ
คนในชาติ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดใดบ้าง ทั้งนี้ต ารวจมี
ข้อมูลอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการเตรียมเรียกบุคคลใดเข้ามาสอบปากค า 
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มีรายงานว่า เนื่องจากมีการยิงเลเซอร์ในหลายท้องที่ของนครบาล พล.ต.อ.จักรทิพย์ จึงสั่งการให้ศูนย์สืบสวน บช.น. 
เป็นแม่งานในการรวบรวมพยานหลักฐาน และพิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใด 
คณะก้าวหน้ารับจัดอีเวนท์ยิงเลเซอร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊คคณะก้าวหน้า ได้โพสต์คลิปวีดิโอพร้อมข้อความระบุ
ว่า “พฤษภา 35|53 ความจริงต้องปรากฏ ถีบลงเขา-เผาลงถังแดง14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภา ’35 พฤษภา ’53 กี่ครั้งที่
ประชาชนมือเปล่า ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น กี่ครั้งที่ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า ไม่เพียงไม่ต้องรับโทษ 
แต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอ านาจ ทุกครั้งความจริงถูกท าให้เลือนหาย ความยุติธรรมไม่เคยมาถึง พอกันทีกับการที่ขอ
เพียงมีอ านาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มีอ านาจว่า ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่าใครคือ
คนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริง ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือพวกเรา “ประชาชน” คนธรรมดาที่ก าลังร่วมกัน #ตามหา
ความจริง” 
ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า # ตามหาความจริงกับเรา 12-20 
พ.ค.นี้ ทางเพจ#คณะก้าวหน้า ฉายภาพกลางกรุงมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น #ความจริงต้องปรากฏ 
พปชร.จี “พิธา”แจงก้าวหน้าครอบง า 
ทางด้านพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรค แถลงว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล ควรออกมาชี้แจงว่า พรรคก้าวไกลยินยอมให้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช และคณะก้าวหน้า ควบคุม ครอบง า 
หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ เป็นการกระท าของกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. 
พรรคก้าวไกลทั้งสิ้น ซึ่งการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 
“ประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อ #ตามหาความจริง ที่น าโดยคณะก้าวหน้าที่โพสต์ข้อความทางทวิต
เตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊คพร้อมคลิปวีดีโอและ #ตามหาความจริง ในค่ าของวันที่ 11 พ.ค. เพ่ือเชิญชวนให้ติดตามข้อมูล
ภายใต้ #ตามหาความจริงระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. และต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกัน น.ส. พรรณิการ์ ก็ได้โพสต์ข้อความทาง
ทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่า “ตามหาความจริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพร้อมทั้งเชิญ
ชวนให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊คคณะก้าวหน้าระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. 63” 
ชี ช่องเอาผิดยุบพรรค 
ซึ่งอาจมีความมีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับกันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหวของ ส.ส. พรรคก้าวไกล 
เพราะทั้งล าดับเวลาในการโพสต์ข้อความและ #ตามล่าหาความจริง ที่ริเริ่มน าโดยน.ส. พรรณิการ์ วานิช ตั้งแต่เวลา 
9.23 น. ของวันที่ 11 พ.ค. และต่อมาทีมโฆษกพรรค ทีมรองเลขาธิการพรรค ทีมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. 
พรรคก้าวไกลได้เผยแพร่ข้อความและกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อเนื่องขยายออกไป 
ดังนั้นจึงเกิดการตั้งค าถามว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของพรรคก้าวไกล ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรค
การเมือง 2560 มาตรา 28 ที่พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอัน
เป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคตาม มาตรา 92 
พรรคก้าวไกลปัดถูกครอบง า 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กล่าวโฆษกพรรคก้าวไกล ตอบโต้ว่า กรณีรองโฆษก พปชร.พาดพิงว่า ตนคิดว่าสิ่งที่พรรค
ก้าวไกลในฐานะพรรคการเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีสิทธิทวง คือความยุติธรรมที่มีเงื่อนง ามาสิบปี การ
เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการสูญเสียจากเหตุการณ์ชุมนุมในเดือนพ.ค. ปี 2553 เป็นสิ่งที่ควรท า สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ต้อง
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
“วันนี้การทวงถามความจริงไม่ใช่หน้าที่ของพรรคก้าวไกล หรือคณะก้าวหน้า แต่ควรเป็นหน้าที่คนในชาติด้วยซ้ า 
ประเด็นการยุบพรรคที่น.ส.ทิพานันกล่าวนั้นหากจะยุบเพราะพวกเราทวงถามความเป็นธรรมให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วละก็ 
ตนคิดว่ามันน่าสังเวชกว่ากรณีเงินบริจาคเท่ากับเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่เสียอีก” 
นายณัฐชา กล่าวว่า การที่ส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาร่วมสนับสนุนแคมเปญและแฮชแท็กดังกล่าว เพราะมันเป็นสิ่ง
พรรคก้าวไกล สืบทอดเจตนารมณ์ มาจากพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไป คือการเรียกร้องต่อสิทธิเเละเสรีภาพของ
ประชาชน ส่วนประเด็นที่ว่าน.ส.พรรณิการ์ และคณะ คณะก้าวหน้า ครอบง าพรรคก้าวไกล เป็นเรื่องตลก ไม่ใคร
ครอบง าเราได้ เพราะเราคือสายเลือดเดียวกัน 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880243?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880243?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880243?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

นายกฯซัดเรื่องไม่เหมาะสม สั่งล่ามือยิงเลเซอร์ ตร.รวบรวมหลักฐาน 

 
 
 นายกฯ มอบฝ่ายความมั่นคง เร่งตรวจสอบ “มือป่วนยิงเลเซอร์” ตามหาความจริง ลั่นไม่เหมาะสม โยงหลาย
เรื่องพัวพันช่วงนี้ “บิ๊กป้อม” สั่งจนท.ตรวจสอบ กลุ่มยิงเลเซอร์ป่วนในกทม.“บิ๊กช้าง”ชี้เป็นเรื่อง ตร.เอาผิดตาม กม.”
คณะก้าวหน้า”ยิงเลเซอร์ตึกกห. ขณะที่ ผบ.ตร.เรียกประชุมคดียิงเลเซอร์สั่งศูนย์สืบฯนครบาลลุยสอบ“บิ๊กปั๊ด”ฮ่ึมระวัง
อย่าให้ปั่นขัดแย้งคนในชาติ ให้ฝ่าย กม.ดูความผิด “รองโฆษก ตร.”ชี้จ่อฟันผิดยุยงปลุกปั่น-พรบ.คอมพ์ ซัดคนชักใยหวัง
ผลอะไร ‘รองโฆษก พปชร.’ซัด’ก้าวไกล’เข้าข่ายผิด กม. เสี่ยงยุบพรรค ฐานปล่อยให้’คณะก้าวหน้า’ ครอบง า ยั่วยุให้
ขัดแย้ง 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.)พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรียกประชุม
ติดตามความคืบหน้ากรณีเมื่อคืนวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปรากฎมีการฉายข้อความปริศนาด้วยล าแสงเลเซอร์ใน
หลายสถานที่เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย,วัดปทุมวนาราม, แยกราชประสงค์,กระทรวงกลาโหมและบางจุดมีการฉาย
ภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม  2553พร้อมกับระบุข้อความผ่านแสง
เลเซอร์ว่า“ตามหาความจริง”นั้น ซึ่งมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. 
พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธ์ ผบก.น.6 
เข้าร่วมประชุมด้วยโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพ 
ตร.มีข้อมูล-ยังไม่เรียกสอบ 
  โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.กล่าวว่าฝากไปยังกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ หากจะท าอะไร ก็ต้องระวัง อย่า
ท าให้เป็นความขัดแย้งของคนในชาติ ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าว จะเข้าข่ายความผิด
ใดบ้าง ทั้งนี้ ต ารวจมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการเตรียมเรียกบุคคลใดเข้ามาสอบปากค า 
มีรายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องจากมีการยิงเลเซอร์ในหลายท้องที่ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ทาง ผบ.ตร.จึงสั่งการให้
ศูนย์สืบสวน บช.น.เป็นแม่งานในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใด 
ตร.จ่อผิดยุยงปลุกปั่ม-กม.คอมพ์ 
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  ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.กล่าวถึงกรณีมีการฉายข้อความปริศนาด้วยล าแสงเลเซอร์ใน
หลายสถานที่ส าคัญของกทม.ว่าขณะนี้ต ารวจและฝ่ายความมั่นคง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ฝ่ายกฎหมาย 
สตช.ท าการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าเข้าข่ายความผิดใด ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยเฉพาะการยุยง
ปลุกปั่นก็เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ต ารวจมีข้อมูลอยู่แล้ว โดยเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยเดือน พ.ค.เป็น
สัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวซึ่งฝ่ายความมั่นคง มีความห่วงใย และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
ซัดคนน าไปขยายผลหวังผลอะไร 

ส่วนที่มีบุคคลออกมากล่าวอ้างและยอมรับเรื่องพฤติกรรมและการกระท านั้น ทางต า รวจอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบทั้งหมด แม้จะมีบางกลุ่มออกมาแสดงเจตจ านงว่าเป็นคนก่อเหตุแต่ก็ต้องหาพยานหลักฐานอื่นๆ ให้เพียงพอจึง
จะสามารถเรียกมาให้ปากค าได้ ตอนนี้ยังไม่มีการเรียกมาสอบปากค าแต่อย่างใดและก าลังดูว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังใช้เรื่องนี้
มารณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะเพ่ือหวังผลอะไรหรือไม่ ซึ่งไม่อยากให้ประชาชนตัดสิน หรือ เชื่อ
เพียงเพราะว่าเห็นภาพที่ปรากฏเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นน้ าผึ้งหยดเดียวและน าไปสู่ความขัดแย้ง หรือไม่ 
ยังไม่อยากโฟกัส เพราะทุกภาคส่วนก าลังช่วยกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 
นายกฯสั่งล่าตัว-ชี ไม่เหมาะสม 

ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ถึงเหตุยิง
เลเซอร์ตามสถานที่เชิงสัญลักษณ์เหตุการณ์พฤษภาปี 53มีหลักฐานพอที่จะโยง”คณะก้าวหน้า”หรือไม่ว่า เรื่องนี้ตนไม่
ตอบเพราะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง ที่ต้องตรวจสอบและไปพิจารณาว่ามีความผิดอะไรหรือไม่ในการกระท าการ
เช่นนั้น ในช่วงเวลานี้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการน าหลายๆเรื่องมาพัวพันในวันนี้รวมถึงพัวพันเรื่องการ
แก้ปัญหาโควิดที่รัฐบาลก าลังแก้อย่างเร่งด่วน เพราะมีประชาชนเดือดร้อน 
‘บิ๊กป้อม’สั่งสอบมือป่วนเลเซอร์ 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะก้าวหน้ายิง
เลเซอร์ #ตามหาความจริงและ #ความจริงต้องปรากฏที่กระทรวงกลาโหม วัดปทุมวนาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
รวมไปถึงสถานที่ส าคัญในกรุงเทพฯ ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ว่าเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก าลังตรวจสอบ เมื่อถามว่าเป็นการ
แสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง ร าลึกเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2553หรือไม่พล.อ.ประวิตรกล่าวว่ายัง
ไม่ทราบว่าเป็นผีมือของคณะก้าวหน้าหรือไม่ 
‘บิ๊กช้าง’จี้เอาผิด’คณะก้าวหน้า’ 
ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวสั้นๆ ถึงกรณีที่’คณะก้าวหน้า’ยอมรับว่าเป็นผู้ยิงข้อความเลเซอร์ #
ตามหาความจริง ที่ตึกของกระทรวงกลาโหม ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องไปด าเนินการตามกฎหมาย 
ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องและยังไม่เห็นรายละเอียด ส่วนจะ
ผิดพรก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริง 
พปชร.ชี ’ก้าวไกล’ส่อผิดยุบพรรค 
ทางด้านน.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีท่ีกรรมการบริหารพรรค รวมถึงส.ส.พรรคก้าว
ไกลจ านวนหนึ่ง มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมภายใต้แฮชแทก ตามหาความจริง ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมเดือน
พฤษภาคม 2553ในสื่อโซเชียลมีเดียและทางทวิตเตอร์ว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ควรออกมา
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ชี้แจงว่าพรรคก้าวไกลยินยอมให้ น.ส.พรรณิการ์และคณะก้าวหน้า ควบคุม ครอบง าหรือชี้น ากิจกรรมทางการเมือง
ดังกล่าวหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นการกระท าของกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งสิ้น การกระท า
ดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ คณะกรรมการบริหารพรรค
ก้าวไกล 
ปล่อยให’้คณะก้าวหน้า’ ครอบง า 
“ประชาชนทั่วไปมองเห็นว่ากิจกรรมภายใต้หัวข้อแฮชแทกตามหาความจริงที่น าโดยคณะก้าวหน้าที่โพสต์ข้อความทาง
ทวิตเตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊กพร้อมคลิปวีดีโอและแฮชแทกตามหาความจริงในค่ าของวันที่  11 พ.ค. เพ่ือเชิญชวนให้
ติดตามข้อมูลภายใต้แฮชแทกตามหาความจริงระหว่างวันที่ 12-20พ.ค.และต่อมา เวลาไล่เลี่ยกัน น.ส.พรรณิการ์ ได้
โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความว่าตามหาความจริงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น 
พร้อมเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 12-20 พ.ค. 63 ประชาชนเห็นว่ามี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนสอดรับกันเป็นกระบวนการกับความเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่ได้เผยแพร่
ข้อความและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องขยายออกไป ดังนั้น จึงเกิดการตั้งค าถามว่าการกระท าดังกล่าว เป็นการ
กระท าของพรรคก้าวไกลที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง 2550มาตรา28ที่พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท า
การใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือ ชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง 
ซึ่งมีโทษถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคตาม มาตรา 92”น.ส.ทิพานัน 
กล่าว 
จ้องยุยงปลุกปั่นให้ขัดแย้งในชาติ 
รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องว่าคณะก้าวหน้า ควรเลิกหมกหมุ่นกับอดีต ให้สมกับชื่อกลุ่มที่ต้องการเดินหน้า 
แสวงหาอนาคตอันศิวิไลซ์มิใช่หรือ ควรตระหนักและเสนอความคิดอันมีประโยชน์ ที่ จะน าพาให้ประชาชนที่เคย
ลงคะแนนเสียงให้อยู่ดีกินดี ไม่ใช่ย้อนเวลาหาอดีต ที่มีแต่จะสร้างความเกลียดชังขึ้นในสังคม น าไปสู่ความขัดแย้งที่มีแต่
จะพาประเทศด าดิ่งไปสู่ความยากจน ความทุกข์ เพียงเพราะจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นหรือ 
นอกจากนี้ สังคมก็มีค าถามว่าการน าเหตุการณ์ในอดีตมาแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือคณะก้าวหน้าเองโดยอาศัย
เหตุการณ์ที่กลุ่มคนเสื้อแดง ตกเป็นจ าเลยของสังคมมาเผยแพร่ซ้ า เป็นการโจมตีกลุ่มเสื้อแดงทางอ้อมหรือไม่ โดยคณะ
ก้าวหน้าไม่เสียประโยชน์อะไรเลยใช่หรือไม่ อีกท้ัง อาจแอบแฝงเจตนายุยงปลุกปั่น ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเสื้อสีต่างๆ 
ปะทุซ้ าขึ้นมาใหม่เพ่ือฉกฉวยประโยชน์ท านองท าตัวเป็นตาอยู่ ยั่วยุให้ขัดแย้งกันอีกครั้งหลังจากท่ีพรรคอนาคตใหม่อาจ
เคยฉวยโอกาสจับปลาในบ่อเพ่ือนมาแล้ว และมาครั้งนี้ในฐานะคณะก้าวหน้า ก็ยังจะไม่ลงทุนลงแรงจับปลาเอง จะฉวย
โอกาสให้คนอ่ืนจับปลาให้แล้วยุให้ทะเลาะกัน เพ่ือคณะก้าวหน้าจะแย่งปลาไปง่ายๆอีกหรือไม่ 
3แกนน าพปชร.พบ’สมคิด’เคลียร์ใจ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค พร้อมนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคเดินทางเข้าพบ นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้หารือกันประมาณ 2 ชั่วโมงร่วมทานโจ๊ก ก่อนที่ทั้งหมด จะเดินทางเข้าประชุม 
ครม.ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก 
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นายอุตตม เผยว่าเป็นการมาหารือเรื่องงาน ส่วนปัญหาในพรรคนั้น ได้พูดและให้ข่าวไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรเพ่ิมเติม วันนี้
ไม่ขอพูดอะไรเรื่องนี้อีกแล้ว ด้านนายสนธิรัตน์ กล่าวเพียงสั้นๆ ถึงปัญหาในพรรคมีการเคลียร์กันเรียบร้อยหรือยังว่า 
เคลียร์เรื่องอะไรก็คุยกันหมดแล้ว ให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้ว ขอให้ไปถาม หัวหน้าพรรคฯ ขณะที่นายสมคิด กล่าวถึงข่าว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นัดเคลียร์ปัญหารอยร้าวในพรรคเรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้ง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และตนอยู่ด้วยว่า ไม่ได้คุยอะไร เมื่อถามว่าตกลงการปรับ ครม.ช่วงนี้ ยังไม่มีใช่
หรือไม่นายสมคิดตอบปฏิเสธว่าไม่รู้ๆ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/492402  
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ค าถามถึง "นายปิยบุตร แสงกนกกุล"  

 
คอลัมน์ข้าพระบาท ทาสประชาชน ฐานเศษรฐกิจ ฉบับ 3574 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.63 โดย...ประพันธุ์ 
คูณมี 
            ในขณะที่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั้งโลก ก าลังตกอยู่สถานการณ์วิกฤติร้ายแรง ต่อหน้าความเป็น
ความตาย อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 ที่ท าให้ผู้คนที่ติดเชื้อ เจ็บป่วย ล้มตาย
กันเป็นเบือ สถานการณ์ท่ัวโลก 11 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยัน 4,180,305 ราย เสียชีวิต 283,860 ราย อยู่ในการ
รักษา 2,405,669 ราย กลับบ้านรักษาหาย 1,490,776 ราย           
 ส่วนประเทศไทย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยัน 3,015 ราย เสียชีวิตแล้ว 56 ราย กลับบ้านรักษาหาย 
2,796 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163 ราย ซึ่งในช่วงเวลาร่วม 4 เดือน ที่โลกท้ังโลกและประเทศไทย ต้องเผชิญกับ
ภาวะวิกฤติ ทุกคนทุกประเทศต่างทุ่มเทเพ่ือรับมือแก้ไขกับปัญหาดังกล่าว ที่แทบท าให้โลกต้องหยุดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม จนหมดสิ้น โดยมุ่งความสนใจทุ่มเทเพ่ือช่วยชีวิตประชาชนในประเทศของตน        
กล่าวส าหรับประเทศไทย ทุกกลไกและทุกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์
ทั้งหมด ต่างต้องท างานหนักเหนื่อย ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ด้วยชีวิตและความรู้ความสามารถ เพ่ือจะควบคุมการ
ระบาดของโรค และช่วยชีวิตพ่ีน้องไทยผู้ติดเชื้อ ให้ปลอดภัยรอดชีวิต รัฐบาลต้องระดมทุกมาตรการ เพ่ือให้วิกฤติครั้งนี้
คลี่คลายผ่านพ้นไปได ้
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/434017?as= 
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ความจริงในวันเผาเมือง 

 
        ร าลึกเผาบ้านเผาเมืองปีนี ต่างไปจากปีก่อนๆ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจถึงกับตกใจเมื่อเจอกับสิ่งนี้ที่สนามบิน!เธออายุ 67 แล้ว 
เจ้าหน้าที่ต ารวจถึงกับตกใจเมื่อเจอกับสิ่งนี้ที่สนามบิน!เธออายุ 67 แล้ว 
            แสงเลเซอร์มาก่อน 
            คนเสื้อแดงยังไม่ทันขยับ 
            ถูกคนเสื้อสีส้มตัดหน้าเคลื่อนไหวไปซะก่อน 
            และเขาก าลังตามหาความจริงกัน 
            ความจริงอะไร? 
            แค่บอกว่าเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วมีกองก าลังติดอาวุธชุดด าเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับม็อบเสื้อแดง กลับพากันปฏิเสธ
ว่า "ชายชุดด า" ไม่มีจริง 
            หาว่าเป็นแค่วาทกรรมป้ายสีคนเสื้อแดง แต่คลิปกองก าลังติดอาวุธชุดด าใช้อาวุธสงครามยิงทหารว่อนไปหมด 
            คนเสื้อแดงไม่ได้เผา คนเผาคือทหาร แต่แกนน าคนเสื้อแดงปลุกระดมบนเวทีว่า "เผาเลยครั บพ่ีน้อง ผม
รับผิดชอบเอง" 
 
            คนเสื้อแดงไม่ได้ถือถังแก๊ส แต่เป็นถังดับเพลิง มันก็แปลก วิธีการดับเพลิงของคนเสื้อแดงคือโยนถังดับเพลิง
เข้ากองไฟ 
            ฉะนั้นหากจะตามหาความจริง ต้องยอมรับความจริง แล้วค้นหาความจริงในทุกด้าน            แต่...อย่าไปหา
ให้เมื่อยเลย เสี่ยงติดโควิด-๑๙ อีกต่างหาก 
            แค่น ารายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) ที่มี "คณิต ณ นคร" เป็นประธาน นั่งอ่านที่บ้าน ก็ได้ความจริงเกือบ ๑๐๐% แล้ว 
            ยกตัวอย่างมาเหตุการณ์เดียว ส าหรับความพยายามที่จะบอกว่ากองก าลังติดอาวุธชุดด าไม่มีจริง เป็นแค่วาท
กรรมทางการเมือง 
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            "...เหตุการณ์ส าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดคือที่สี่แยกคอกวัวและถนนดินสอ วันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๓ 
มีผู้เสียชีวิต ๒๖ ราย เป็นพลเรือน ๒๑ ราย รวมทั้งนายมูราโมโตะ ช่างภาพชาวญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ๕ นาย รวมทั้ง 
พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม 
            มีผู้บาดเจ็บทั้งผู้ชุมนุมและทหารรวมกว่า ๘๖๔ คน เป็นเจ้าหน้าที่ทหารกว่า ๓๐๐ นาย             โดยพบ
หลักฐานว่ามีคนชุดด าไม่ทราบฝ่ายแน่ชัด ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสาร บริเวณสี่
แยกคอกวัว ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. โดยใช้ระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาวุธปืนเล็กยาวหรืออาวุธสงครามยิงเจ้าหน้าที่
ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสาร เสียชีวิต ๑ นาย 
            ส าหรับที่ถนนดินสอ จากหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ต่อเนื่องมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มคน
ชุดด าเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นในเวลา ๒๐.๔๔ น. 
            จากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จากทาง คอป. หลังจากมีการโจมตีแล้วเราพบว่ามีร่องรอย
กระสุนที่มีวิถีการยิงมาจากที่เจ้าหน้าที่อยู่ ถ้าบนถนนตะนาวก็คือจากทิศทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารมาทางสี่แยกคอก
วัว ถ้าที่ถนนดินสอจากสะพานวันชาติมาทางวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีร่องรอยมาก..." 
            ก็ตรงไปตรงมา.... 
            ทหารใช้อาวุธจริง มีคนตายจริง และมีกองก าลังติดอาวุธชุดด าใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับทหารจริง 
            นี่คือความจริงที่ถนนราชด าเนินในคืนวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๓  
            แต่....คนเสื้อแดงตัดตอนความจริงแค่ครึ่งเดียว คือมีทหารยิงประชาชน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65753 
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หมาไทยคาบขนมปัง 

 
      
 
    นับถอยหลังสมัยประชุมรัฐสภาใกล้เปิดวันที่ 22 พ.ค.นี้ เปรียบเสมือนการเปิดเทอมของ ส.ส.และ  ส.ว. อย่างไรก็ตาม 
การกลับมาท างานแบบเต็มสูบของสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้มีอะไรใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงมากมาย และมีเรื่องให้ตามหลาย
ประเด็น 
            หนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงคือ สถานที่ท างานของ ส.ส.ที่ต้องย้ายไปโซนใหม่ ที่ผ่านมาใช้ห้องประชุมจันทรา ซึ่ง
เป็นของฝั่ง ส.ว. โดยตั้งแต่ 22 พ.ค.จะย้ายไปใช้ห้องประชุมของตัวเอง คือห้องประชุมสุริยัน 
            บรรดา ส.ส.หลายคนก็ตื่นเต้น แอบไปส ารวจพื้นที่กันมาแล้ว 
            ล่าสุด ปะหน้า สมคิด คงเชื้อ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย เจ้าตัวร่ายยาวเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้ฟัง          
“ไปเดินดูมาแล้ว ห้องใหญ่มาก แต่ผมรู้สึกแปลกๆ ยังไงไม่รู้ มันดูไม่โมเดิร์น เหมือนหมาไทยคาบขนมปัง จะเป็นไทยก็ไม่
เป็นไทย ครึ่งๆ กลางๆ เพราะหมาไทยต้องคาบลูกชิ้นหรือกระดูก”   
            และในฐานะที่ สมคิด เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการก่อสร้างรัฐสภา
ล่าช้า หลังจากท่ีเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลความคืบหน้าก็ถึงกับบ่นพึม 
            "ดูแล้วยังไงก็ไม่เสร็จแน่ๆ ปลายปีนี้น่าจะมีการขยายสัญญาครั้งที่ 5 ชัวร์ ทั้งนี้เปิดประชุมสภามา คณะ กมธ.ก็
จะประชุมอีกสัก 1-2 ครั้ง แล้วก็จะสรุปเพื่อเสนอเข้าท่ีประชุมใหญ่สภาให้ตรวจสอบอีกครั้ง" 
            เฮ้อ...กว่าจะได้สภาใหม่ท าไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้น้อ วัยรุ่นเซ็ง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65756 
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บันทึกหน้า 4 

 
         ไทยโพสต์ อิสรภพแห่งความคิด สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังอยู่ในช่วงขาลง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุ
โยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า 
"มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ท าให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย หายป่วยสะสม 2,798 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติม 
ตัวเลขวันนี้ถือว่าต่ ามากๆ แต่เมื่อยังไม่เป็นศูนย์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจ ถ้าจะเป็นศูนย์ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
ยอมรับว่าเรามีความกังวลใจเรื่องการระบาดรอบสองเหมือนกัน" ก็เป็นอันว่าต้องช่วยกันลุ้นอีกระยะ เพราะดูบทเรียน
ประเทศอ่ืนๆ แม้ตัวเลขลงมาที่ศูนย์แล้วยังดีดกลับขึ้นไปได้อีก ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้ซ้ ารอย 
…0 

ในสถานการณ์วิกฤติ สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งคือการบริหารจัดการให้ตรงตามความพอใจของประชาชนทุกฝ่าย กรณี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.สั่ งให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดท าโพลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังจากใช้มากว่า 1 เดือน แต่ไม่วายนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ได้อีก 
ทั้งที่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเรื่องพ้ืนฐานในสังคมประชาธิปไตย หากรัฐบาลไม่รับฟังหรือท าอะไรตาม
อ าเภอใจก็ถูกด่าอีกเช่นกัน ...0 

โดยปกติรัฐบาลก็จัดท าโพลทั้งที่ไม่เปิดเผยและเปิดเผยอยู่แล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ กรณีนี้แม้
นายกฯ ไม่ได้ยอมรับว่ารัฐบาลได้จัดท าโพล โดยบอกว่าอยู่ที่การพิจารณาของ ศบค. ซึ่งต้องค านึงถึงมาตรฐานในด้าน
สาธารณสุขเป็นหลัก ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะที่รัฐบาลต่อสู้กับไวรัสโควิดจนกราฟผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ ใกล้จะเป็นศูนย์ 
ก็เพราะนายกฯ รับฟังผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนั่นเอง แต่ฝ่ายค้าน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย 
กลับมองว่า “เป็นการซื้อเวลาในการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากยังคงไว้ พล.อ.ประยุทธ์จะได้ประโยชน์สูงสุด เพราะมีการรวบ
อ านาจมาไว้ที่ พล.อ.ประยุทธ์” จริงอยู่ นายกฯ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวบอ านาจไว้ที่ตัวเอง ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง
ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทยต่างหากท่ีกลืนเลือด โดนนายกฯ รวบอ านาจไปบริหารจัดการแทน แม้ประชาชนได้รับผลกระทบ
จาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่เมื่อตัวเลขติดเชื้อเป็นศูนย์ต่อเนื่อง 14 วัน ก็ต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ดี ...0 
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 ขณะที่ นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย มองว่า “รัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ วันที่ 19 พ.ค.จะ
ครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณราชประสงค์ ส่งผลต่อความกังวลต่อผู้อ านาจหรือไม่ การคง พ.ร.ก.
ฉุกเฉินเป็นเพียงเพ่ือการยืดเวลา ต่อเวลาให้รัฐบาล เพราะไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือไม่” แหม่! ถ้า
อยากเคลื่อนไหวก็เอาที่สบายใจ นัดชุมนุมกันเลย รัฐบาลก็อย่าใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปควบคุม แต่ประชาชนจะลงโทษเองว่า
เป็นการแสดงออกที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม เพราะจะเป็นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส หากจะค้าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ควร
ช่วยเหลือประชาชนที่โดนเจ้าหน้าที่จับกุมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เป็นการใช้อ านาจเกิดขอบเขตและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า ...0 
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช. เปิดเผยว่า ยังมีแนวคิดเรื่องการจัดงานใหญ่ร าลึก 10 ปีเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุม นปช. เมษาฯ-พฤษภาฯ 2553 แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 จึงขอพักแผนงานเดิมไว้ก่อน และปรับรูปแบบงาน
เป็นกิจกรรมออนไลน์ แต่กรณีเลเซอร์ #ตามหาความจริง บนอาคารสถานที่ต่างๆ กลับริเริ่มจาก คณะก้าวหน้า โดย ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช ชูแคมเปญ พฤษภา 35/53 ความจริงต้องปรากฏ ถีบ
ลงเขา-เผาลงถังแดง 14 ตุลา, 6 ตุลา, พฤษภา’35, พฤษภา’53 อันที่จริงประวัติศาสตร์มีหลายด้าน การแตกแยกทาง
ความคิดท าให้คนในชาติเข่นฆ่ากันเองในหลายเหตุการณ์ ซึ่งต้องตามหาความจริงให้ครบถ้วนด้วยว่า ใครบงการกอง
ก าลังชุดด าปะทะกันเมื่อ 10 เม.ย.53 วางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงที่วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้กรุงเทพฯ ไฟดับ
สนิท ตามยุทธศาสตร์ เผากรุงลงกา หวังให้เกิด สงครามกลางเมือง แล้ว ผู้บงการ จะเดินน าทัพเข้าเมืองกรุง ปฏิวัติ
ประชาชน แต่ล้มเหลว! ...0  

แซมซาย 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65764 
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เผยแพร:่ 13 พ.ค. 2563 02:03   ปรับปรุง: 13 พ.ค. 2563 09:18  

ยิงเลเซอร ์“ตามหาความจริง” เช็กเรตติ ง-กระแสยังไม่ได้ !? 
 

 
เมืองไทย 360 องศา 
ถือว่าเป็นอีกความพยายามที่ร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อเขย่า “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาลชุดนี  ล่าสุด ก็พยายามสร้างกระแส “ยั่วยุ” ด้วยการส่งพวกเด็กๆ 
ไปยิงแสงเลเซอร์เป็นข้อความว่า  “ตามหาความจริง” ในจุดที่ เป็นพื นที่ เป้าหมาย เช่น วัดปทุมวราราม 
กระทรวงกลาโหม เป็นต้น  

แน่นอนว่า เป้าหมายก็คือความพยายามในการสร้างกระแสช่วงเดือนพฤษภาคม กับคนที่เคยเป็นแนวร่วมของ
กลุ่ม “คนเสื้อแดง” หรือพวก นปช. ซึ่งก็คือเครือข่ายการเมืองที่เคยเคลื่อนไหวให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพ่ือ
ไทย รวมไปถึงแนวร่วม “ฝ่ายซ้าย” ที่เรียกว่า “ซ้ายอกหัก” ประเภท “ขบวนการล้มเจ้า” มาตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อน 
ซึ่งในปีนี้ก็คิดจะฉวยจังหวะจากเหตุการณ์เดือน “พฤษภาปี 35-53” จากเหตุการณ์รุนแรงทั้งสองเหตุการณ์  
  แม้ว่าที่ผ่านมาทุกปีจะมีการแยกกันจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน เพราะคนละเหตุการณ์ และคนละอารมณ์ อีกทั้ง 
“ต้นเหตุ” ก็ไม่เหมือนกัน เพียงแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือ เกี่ยวข้องกับ “ทหาร” เท่านั้น  
  อย่างไรกด็ี ในปีนี้หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีการ “ออกแบบใหม่” และหากพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นว่า มีกลุ่ม
ใหม่ที่เข้ามา “บริหารจัดการใหม่” ซึ่งก็คงคาดเดาไม่ผิดว่า “โปรโมเตอร์” รายใหม่ที่ออกหน้าในปีนี้ กลายเป็น “คณะ
ก้าวหน้า” ของ “สองเกลอ” นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เนื่องจากเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ไป
ปรากฏอยู่ในเครือข่ายออนไลน์ของแกนน ากลุ่มดังกล่าว  

หากพิจารณาในทางการเมือง ในแบบที่ไม่ต้องใช้ระบบคิดทางวิชาการเพ้อฝันซับซ้อน มันเหมือนกับการ
จับเอาเหตุการณ์ในอดีตมา “สร้างกระแสเกลียดชัง” ซึ่งในทีนี เป้าหมายก็คงมุ่งไปที่ “ฝ่ายทหาร” และเป้าหมาย
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หลักก็คงหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เวลาถือว่า “เป็นศูนย์กลางอ านาจ” ในยุคปัจจุบัน 
แม้ว่าหากพิจารณาจากแบ็กกราวนด์และความเชื่อของคนพวกนี  อาจจะมี “เป้าหมายอ่ืน” ที่นอกเหนือจากนี  ก็
เป็นได้  

แน่นอนว่า ทั้งสองเหตุการณ์คือ “พฤษภา 35” กับ “พฤษภา 53” มันมีที่มา และสาเหตุนั้นต่างกันแบบตรงกัน
ข้าม แต่หากพยายามเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายทหาร และต้องการให้ไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะก็ท าได้ไม่ยาก 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจาก “กระแส” และอารมณ์ร่วมในเวลานี้ ถือว่า “ยังไม่ได้” เนื่องจากนอกเหนือจากเหตุการณ์ได้
ผ่านมานานนับสิบปีแล้ว ถือว่า “เลยจุดพีก” มาไกลแล้ว และที่ส าคัญ บรรดากลุ่มแกนน าที่เคยเคลื่อนไหวก็ล้วนแตกกระ
สานซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง 

สิ่งที่เป็นจริงก็คือ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็น “เชื้อไฟ” ให้เกิดการปะทุได้ทุกปี หากมีเงื่อนไขที่ใช้การได้ 
เหมือนกับความพยายามปลุกกระแส “ปฏิวัติ 2475” ของคณะราษฎรในอดีตอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังต่อไม่ติด ยังเป็น
กระแสกันเฉพาะกลุ่ม  

อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นดังกล่าวยังไม่อาจประมาทได้ เพราะโอกาสที่จะขยายลุกลามก็เป็นไปได้
ตลอดเวลา ขณะที่ฝ่ายที่เคลื่อนไหวก็เหมือนกับเป็นการ “ลงทุนน้อย” ถือว่าไม่ขาดทุน แต่ในขณะเดียวกัน เป็นการ
สร้างกระแส ยั่วยุ หรือยั่วให้จับกุมวุ่นวายก็น่าจะเป็นผลส าเร็จแล้ว  
  แต่ก็อย่างว่านั่นแหละ บรรยากาศในยามนี้ถือว่ายังไม่เหมาะจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 
ท าให้ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวกันข้างนอก แม้ว่าจะ “คลั่งไคล้เสรีภาพ” กันขนาดไหนก็ตาม แต่ทุกคนก็ย่อม “กลัวติด
เชื้อ” ทั้งสิ้น เหมือนกับในเวลานี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ถึงอย่างไรในช่วงเวลานี้หรือเดือนนี้จะมีการ
เคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ตามพ้ืนที่เป้าหมายกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความหมายก็เหมือนกับการ “เลี้ยงกระแส” ให้แนว
ร่วมได้เห็นเท่านั้น 

ดังนั้น แม้ว่าจะพยายามเคลื่อนไหวกันแบบต่อเนื่องที่คราวนี้เป็นฝ่าย “คณะก้าวหน้า” ที่เป็นโปรโมเตอร์หลัก 
แต่อย่างที่บอกว่านั่นแหละในเมื่อกระแสหรือ “อารมณ์ร่วม” ยังไม่มา มันก็ยังไม่ได้ เพียงแต่ว่างานนี้ถือว่า “ลงทุนน้อย” 
เพ่ือหวังเช็กกระแส เลี้ยงมวลชนไปเรื่อยๆ ก็อาจถือว่าไม่ได้ขาดทุนอะไรนัก อย่างน้อยก็เอาไว้รอจังหวะคราวหน้า !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049670  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000049670
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วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 - 08:16 น.  

‘ก้าวไกล’โต้’พปชร.’ปมเลเซอรต์ามหาความจริง จับตาชี เป้า’ยุบพรรค ‘อีกรอบ 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2182899     

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2182899
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ยิงเลเซอร์-การเมือง.jpg
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13 พ.ค. 2563 - 09:18 น.  

ปารีณา ขอแรงหน่อย! ฉะเดือด "ช่อ" หลังรบัยิงเลเซอร ์"ตามหาความจริง"  

 
ปารีณา ขอแรงหน่อย จวกยับ "ช่อ พรรณิการ์" คณะก้าวหน้า หลังยอมรับยิงเลเซอร์ "ตามหาความจริง" สาธยาย
ความไม่เหมาะสม พร้อมติดแฮชแท็ก #พลเอกประวิตร 

จากกรณี คณะก้าวหน้า ฉายภาพเลเซอร์ #ตามหาความจริง และ #ความจริงต้องปรากฏ ไปยังสถานที่ส าคัญ
ที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมพฤษภา  2553 เช่น ซอยรางน้ า วัดปทุมวนาราม สยามพารากอน 
กระทรวงกลาโหม และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ต่อมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุเพียงว่า 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า จะมีความผิดเกี่ยวพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นาน 
ล่าสุดวันที่ 13 พ.ค. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวระบุว่า "#พลเอกประวิตร #ไม่เหมาะสม โพสต์นี้ขอแรงนิดหนึ่ง เพราะเห็น ช่อ พรรณิการ์ คนสวยสาย---ของธ
นาธร มาพูดส่งเดชว่า รองนายกฯบอกไม่ได้ว่าผิดข้อหาอะไร มันไม่ใช่หน้าที่ของท่าน และท่านก็ด าริสั้น ๆ ไปแล้วในเรื่อง
การยิงแสงไฟว่า ไม่เหมาะสม 

น.ส.ปารีณา ระบุต่อว่า พูดแค่นี้ยังแกล้งไม่เข้าใจอีก ต้องสาธยายหน่อย ไม่เหมาะสม ก็คือพฤติกรรมที่ท าไป
แล้ว ท าให้บุคคลนั้น ดูไม่ดี ต่ า สารเลว ชั่ว หนักแผ่นดิน และไม่ว่าบุคคลนั้นจะเอาภาษีประชาชนเงินเดือนผู้แทนฯไป
ศัลยกรรม เหลาหน้าให้เรียว ก็ไม่สามารถท าให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดูถูกต้อง 
"การไปส่องไฟแล้วออกไปประกาศความส าเร็จอย่างภาคภูมิใจ คือการพูดเองเออเอง และเท่าที่เห็นความส าเร็จของช่อ 
คือการได้ไปกิน จ.... หวาน ๆ ของธนาธรในต่างประเทศขณะสมัยประชุมสภา" น.ส.ปารีณา ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4119258  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4119258
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13 พฤษภาคม 2563 - 09:05 น.  

"แรมโบ้ อีสาน" เตือนสติเกลอเก่า "ตู่-จตุพร"หยุดความคิดสร้างความแตกแยก 

 
"แรมโบ้ อีสาน" เตือนสติเกลอเก่า "ตู่-จตุพร" หยุดความคิดสร้างความแตกแยก ชวนมาช่วยกันสร้างความสามัคคี
ให้บ้านเมืองตอบแทนคุณแผ่นดิน 
          13 พ.ค.2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายจตุพร พรหม
พันธุ์  ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช) พูดในรายการ PEACE TALKE ผ่านเฟซบุ๊ก
กรณ ี การยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเป็นตัวหนังสือตามสถานที่ต่างๆ  เพ่ือตอกย้ าเหตุการณ์สลายการชุมนุมในอดีตนั้น  
          " ผมเองในฐานะที่เคยเป็นอดีตแกนน าที่อยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ในยุคนั้นคนหนึ่ง อยากจะ
เตือนสตินายจตุพร ในฐานะเพ่ือนรักกันว่า "บทเรียนในอดีตพวกเราเคยตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนบางกลุ่ม  พวก
เราต้องยอมรับความจริงกันว่า  พวกเรามีจุดยืนที่เรียกว่าทฤษฎี 2 ขา  ขาที่1.เรามีจุดยืนเพ่ือประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง   
          แต่ขาที่ 2.เรามีจุดยืนเพ่ือผลประโยชน์ตนเอง  ในการรับใช้พรรคการเมืองเพราะพวกเราเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองกันเกือบทุกคนและเรายังมีผู้บังคับบัญชาคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังในการชุมนุม คงไม่ต้องให้เราบอกว่าเป็นใคร 
พอเลือกตั้งเสร็จทุกคนก็ได้รับรางวัลสมนาคุณความดีความชอบแกนน าทุกคนมีต าแหน่งทางการเมืองกันถ้วนหน้า   
          บางคนให้มีต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ บางคนได้ลูกหรือภรรยามาเป็น ส.ส.ในสภา แกนน าบางคนได้เป็นถึง
รัฐมนตรีในกระทรวงใหญ่ๆ  สองสามกระทรวงด้วยซ้ าไป  ที่ผมต้องพูดเพราะต้องทบทวนบทบาทความคิดตนเองว่าเราสู้
เพ่ือประชาชนสู้เพ่ือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือสู้เพ่ือพรรคการเมืองหรือสู้เพ่ือใครบางคน หรือสู้เพ่ืออยากมีอยากได้
ต าแหน่งของตัวเราเอง  เราต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันแบบไม่มีอคติกล่าวหาใส่ร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือพูดเพ่ือท าลาย
บรรยากาศให้บ้านเมืองมันมีปัญหาความขัดแย้งกลับขึ้นมาอีกเหมือนในอดีตมันได้ประโยชน์อะไร  อยากให้เพ่ือนลอง
ไตร่ตรองตั้งสติดูว่าผมพูดผิดหรือพูดถูก"   
           ยิ่งจตุพรพูดยิ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมา  พวกเราน่าจะน าบทเรียนความ
ขัดแย้งในอดีตที่ถูกกล่าวหาต่างๆ  นานาน ามาเป็นบทเรียนเตือนสติเตือนใจที่จะร่วมมือกันน าพาประเทศชาติไปสู่ความ
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สามัคคีให้ได้ไม่ดีกว่าหรือเพ่ือพิสูจน์ตนเองไม่เป็นอย่างที่คนอื่นกล่าวหา หรือไม่ก็กล้ายอมรับการความจริงแบบลูกผู้ชาย
ไปเลยว่าเราเดินทางผิดคิดผิดไปแล้วเราผิดพลาดจริงๆ  ไม่เห็นต้องไปกลัวอะไร ผมกลับมีมุมมองว่าถ้าคนเราเดินผิดคิด
ผิด เรากลับตัวกลับใจคิดใหม่ท าใหม่ สังคมยังให้โอกาสให้อภัยเราได้เสมอ 
           "จตุพร ต้องพึงระวังอย่าเดินหลงทางซ้ าสอง  ต้องพึงระมัดระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือการเมืองของใครอีก  ต้อง
หยุดการเดินหลงทางให้คนบางกลุ่มที่ก าลังพยายามคิดจะสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกให้บ้าน เมืองในขณะนี้ 
เราจะต้องไม่เป็นเครื่องมือให้ใครอีกต่อไป 
           เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อปี2552 และ2553 ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพวกเราว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นเช่นไร 
ยิ่งให้ผมพูดยิ่งจะเป็นการเผาพวกเดียวกัน อย่าให้ผมพูดเลย สุดท้ายประชาชนจะกล่าวหาว่า พวกเราเองต่างหากหลอก
เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือเป็นเกาะก าบังเรียกร้องคร่ าครวญหาประชาธิปไตย จนกระทั่งถูกยัดเยียดข้อหาพา
ประชาชนไปตาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้ใครบางคน ผมอายเขายิ่งผมพูดจะยิ่งเห็นธาตุแท้ของใครบางคนที่ท ากับพวก
เราและยิ่งบาปกันไปใหญ่ 
           ผมเองก็สุมแน่นเต็มหน้าอกไม่เคยคิดอยากระบายกับใคร ขณะนี้เวลานี้สมองคิดอย่างเดียว อยากไถ่บาปอยาก
กลับเนื้อกลับใจ อยากใช้ชีวิตและลมหายใจที่เหลืออยู่ตอบคุณแผ่นดิน หมั่นเข้าวัดท าบุญสร้างกุศลให้วีรชนทุกคนที่
ล่วงลับได้อโหสิกรรมให้พวกเราทุกคน  ขอชีวิตและลมหายใจที่เหลืออยู่ ทุ่มเทท างานให้ประเทศชาติและประขาชน เพื่อ
สร้างความปรองดองให้สันติสุขกับคืนมาสู่แผ่นดินไทย ซึ่งเป็นสิ่งพี่น้องประชาชนคนไทยต้องการ  
          ผมจึงฝากถึงเพ่ือนรักตู่จตุพร ขอเป็นค าพูดที่เพ่ือนเตือนสติเพ่ือน ขอให้ใช้สติทบทวนให้หนักแน่นค่อยๆ คิด
ทบทวนตัวเองเพราะชีวิตจริงไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเอง บทเรียนสอนใจความเจ็บปวดในชีวิตคงเตือนสติเพ่ือนให้
หยุดพอได้แล้ว มีอะไรคุยกันปรึกษากัน เพ่ือนคนนี้ยินดีพาเพ่ือนไปสู่หนทางที่พบความสงบในชีวิต เรามา สร้างบุญกุศล
ให้ประเทศชาติประชาชนร่วมกันก่อนสิ้นลมหายใจ เพราะชีวิตนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากโลกใบนี้ไปวันใหน ชีวิตนี้ไม่มีใครรู้
วันตายของตัวเราเองอาจจะช้าหรือเร็วแล้วแต่ชะตากรรม แต่ชีวิตที่ยังด ารงเหลืออยู่ในปัจจุบันเรามาท าความดีเพ่ือตอบ
แทนพระคุณแผ่นดินที่ให้เราเกิดมา ไม่ดีกว่าหรือ  
          ที่ผมพูดถึงเพ่ือนรักจตุพรไม่ได้มีอคติส่วนตัวแต่อย่างใด ก็เพียงเตือนกันในฐานะเพ่ือนรักอีกสักครั้ง ส่วนจตุพร
จะเห็นด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เพ่ือน จะเกลียดจะโกรธผมก็คงไม่ว่ากันแต่ผมพูดด้วยความหวังดีจะขอเตือนครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้าย และจะไม่ก้าวล่วงเพ่ือนอีกถือว่าเราได้คุยกับเพ่ือนเป็นที่สุดแล้ว" นายสุภรณ์กล่าว 
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