
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Mcot ออนไลน์ กกต.เชิญชวนใชส้ิทธิเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง พร้อมขอให้แจ้ง

เบำะแสทุจริต 
6 

2 MGR ออนไลน์ กกต.เชิญชวนใชส้ิทธิเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง พร้อมขอให้แจ้ง
เบำะแสทุจริต 

7 

3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. คิกออฟชวนใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง 8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ เปดิควำมจริงที่คณะก้ำวไกลตำมหำ 9 
2 แนวหน้ำออนไลน์ อ่ำนเลย‘หมอวรงค’์เฉลยชัด! ควำมจริงที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรตำมหำปี 53 10 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "หมอวรงค์" โพสต์ตอบ"ควำมจริงที่ตำมหำ" 11 
4 ไทยรัฐออนไลน์ “เพนกวิน” น ำ สนท. ยื่นหนังสือร้อง “บิ๊กตู่” ตัดงบซื้ออำวุธมำช่วยโควิด-19 12 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เตือนรัฐบำลสิ่งที่รออยู่ข้ำงหน้ำมันน่ำกลัว 13 
6 คมชัดลึกออนไลน์ "จตุพร" ห่วงคนอดอยำก จี้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตือน "บิ๊กตู่" ฝืนใช้ต่อ

ขอให้โชคดี 
15 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธำนญำติวีรชนฯ หวั่นประวัติศำสตร์ ซ้ ำรอยพฤษภำ 35 17 
8 แนวหน้ำออนไลน์ ประธำนญำติวีรชนฯ เตือน‘บิ๊กตู่’ลำออกก่อนถูกไล่ ซ้ ำรอยพฤษภำทมิฬ 18 
9 มติชนออนไลน์ “ประธำนญำติวีรชน” หวั่นประวัติศำสตร์ซ้ ำรอบปี 35 20 
10 มติชนออนไลน์ ‘โรม’ สวน ‘พปชร.’ ก้ำวหน้ำ-ก้ำวไกล ล้วนอดีต อนค. คิดเหมือนกัน 

ผิดตรงไหน? 
22 

11 ข่ำวสดออนไลน์ ส.ส.โรม ลั่น "พรรคก้ำวไกล" ไม่เคยถูก "คณะก้ำวหน้ำ" ครอบง ำ! 23 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส.โรม ยืนยันพรรคก้ำวไกล ไม่ถูกคณะก้ำวหน้ำครอบง ำ 24 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "สว.สมชำย" หนุน "ลุงตู่" ต่อ พรก.ฉุกเฉิน แต่คลำยล็อกบำงประกำร

ให้ประชำชนอยู่รอด 
25 

14 แนวหน้ำออนไลน์ ศึกใน'พปชร.'ปะทุ! 'สำมมิตร-ธรรมนัส'พลิกขั้วผนึกก๊วน'บิ๊กป้อม'บีบ
เปลี่ยน หน.พรรค 

26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 เนชั่นออนไลน์ "บิ๊กป้อม" จ่อนั่ง "หวัหนำ้พรรค พปชร."หลัง"สำมมิตร-ธรรมนสั"เอำด้วย 27 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พ่ีศร'ี เหน็บเลเซอร์ 'ตำมหำควำมจริง' เป็นของเล่นพวกเด็กอมมือตก

ขอบ เวทีกำรเมือง 
28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ ทักษิณ ชินวัตร : 14 เดือนหลังยุบไทยรักษำชำติ กับกำรรักษำ

ระยะห่ำงทำงกำรเมืองไทย          
29 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทักษิณ'ชม'ธนำธร'ยังหนุ่ม มีอนำคตทำงกำรเมือง ส่วนเรื่องกลับไทยมันมี
เงื่อนไขอยู่ 

32 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กำรเมืองขยับเมื่อโควิดเป็นศูนย์ 33 
4 ข่ำวสดออนไลน์ ตำมหำควำมจริง 35 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : ไฟต์เดิมพันศึกรอบด้ำน 36 
6 ไทยรัฐออนไลน์ คำบลูกคำบดอก : ติดกับดักตัวเอง 38 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ล็อกต่อไป 40 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
  

  
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วันที่  14 พฤษภำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมด้วย                      
นำยกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำร ประชุมคณะท ำงำนติดตำมและเฝ้ำระวัง         
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 502 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานตดิตามและเฝา้ระวงัการระบาดของโรตดิเชือ้ไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

15  พฤษภำคม  2563 
 

10.00 น. ห้องประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  
กำรเลือกตั้ง ประชุมเตรียมกำรเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัด
ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง   
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 

 

13 พ.ค. 63  16:47 น.  

กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเ์ลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ใช้สิทธิเลอืกตั้ง 

 
กกต. 13 พ.ค.-กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรอบคอบร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เลือกคนดี พร้อมเชิญชวนแจ้งเบาะแสทุจริต 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้ (13 พ.ค.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เริ่มประชำสัมพันธ์กำร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิต โดยก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งภำยใน 45 วัน  ในแคมเปน “ใช้สิทธิ์อย่ำงรอบคอบ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัด
ล ำปำง ประกอบด้วย อ ำเภอเกำะคำ เสริมงำม สบปรำบ เถิน และแม่พริก ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย
อำยุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งที่ 4 มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 
วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ทั้งนี้ในกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง จะไม่มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ำนอกเขตจังหวัด  ดังนั้นผู้ที่
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำไว้ ต้องกลับไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ หำกติดกิจ
ธุระไม่สำมำรถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ให้ถือว่ำกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำไว้เป็นกำรแจ้งเหตุอันไม่อำจไปใช้
สิทธิ์ได้ โดยอนุโลม กำรลงคะแนนเสียงของประชำชนคือกำรแสดงเจตจ ำนงเลือกคนที่มั่นใจ เพ่ือไปพัฒนำประเทศ หนึ่ง
เสียงก็ถือว่ำส ำคัญ ในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนตัวแทนที่เป็นคนดี มีควำมสำมำรถ จึงขอเชิญชวน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน 

พร้อมกันนี้ยังขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หำกพบเห็นเหตุ
ทุจริตเลือกตั้ง หรือเบำะแสกำรกระท ำผิด สำมำรถแจ้งข้อมูลได้ท่ีส ำนักงำน กกต. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือแอพพลิเคชั่นตำ
สับปะรด.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/view/5ebbc231e3f8e40af9443161  
  

https://www.mcot.net/view/5ebbc231e3f8e40af9443161
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เผยแพร:่ 13 พ.ค. 2563 16:55   ปรับปรุง: 13 พ.ค. 2563 17:15   โดย: ผู้จดักำรออนไลน์  

กกต.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล าปาง พร้อมขอใหแ้จ้งเบาะแสทุจรติ 

 
 

กกต.เดินหน้าประชาสัมพันธ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรอบคอบร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
เลือกคนดี พร้อมเชิญชวนแจ้งเบาะแสทุจริต 

วันนี้ (13 พ.ค.) ส ำนักงำน กกต.ได้เริ่มประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
เนื่องจำกนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิตลง โดยก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งภำยใน 45 วัน ในแคมเปญ “ใช้สิทธิอย่ำง
รอบคอบ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” ในเขตเลือกตั้งที ่4 ของจังหวัดล ำปำง ประกอบไปด้วย อ ำเภอเกำะคำ เสริมงำม สบ
ปรำบ เถิน และแม่พริก ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทยอำยุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งที่ 4 มำแล้ว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ทั้งนี้ ในกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงจะไม่มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ำนอกเขตจังหวัด  ดังนั้น ผู้ที่
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำไว้ ต้องกลับไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ หำกติดกิจ
ธุระไม่สำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้ถือว่ำกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ำไว้เป็นกำรแจ้งเหตุอันไม่อำจไปใช้
สิทธิได้โดยอนุโลม กำรลงคะแนนเสียงของประชำชนคือกำรแสดงเจตจ ำนงเลือกคนที่มั่นใจเพ่ือไปพัฒนำประเทศ  หนึ่ง
เสียงก็ถือว่ำส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนตัวแทนที่เป็นคนดี มีควำมสำมำรถ จึงขอเชิญชวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน  

พร้อมกันนี้ยังขอเชิญชวนให้ทุกคน ร่วมกันท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หำกพบเห็นเหตุ
ทุจริตเลือกตั้ง หรือเบำะแสกำรกระท ำผิด สำมำรถแจ้งข้อมูลได้ท่ีส ำนักงำน กกต. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือแอปพลิเคชันตำ
สับปะรด 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000049971  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000049971
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13 May 2020 17:06 น. 
กกต. คิกออฟชวนใช้สทิธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 
 
กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรอบคอบร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เลือกคนดี เชิญ
ชวนแจ้งเบาะแสทุจริต 

วันนี้ (13 พ.ค.63) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้เริ่มประชำสัมพันธ์ กำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 
4 ล ำปำง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำก นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เสียชีวิตลง โดยก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งภำยใน 45 
วัน ในแคมเปน “ใช้สิทธิ์อย่ำงรอบคอบ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”   

ส ำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดล ำปำง ประกอบไปด้วยอ ำเภอเกำะคำ เสริมงำม สบปรำบ เถิน และแม่พริก 
ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทยอำยุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขต
เลือกตั้งที่ 4 มำแล้ว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน  นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

 

อ้ำอิง : https://www.thansettakij.com/content/434149  

 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/434149
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13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:37 น.     

'หมอวรงค'์ เปิดความจริงที่คณะก้าวไกลตามหา 

 
13 พ.ค.2563 -  นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์

เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ควำมจริงที่ตำมหำ” มีเนื้อหำว่ำ นี่คือควำมจริงที่คณะก้ำวไกลต้องกำรตำมหำ โดยเฉพำะเหตุกำรณ์
ชุมนุมทำงกำรเมืองในปี 2553 สำมำรถหำอ่ำนฉบับเต็มจำกรำยงำนของ คอป. 

1.กำรปรำศรัยมีลักษณะเป็นกำรยั่วยุ ชี้น ำ หรือส่งเสริมให้ใช้ควำมรุนแรง เช่น “พ่ีน้องไม่ต้องเตรียมอะไรมำก 
ขวดแก้วคนละใบ มำเติมน้ ำมันเอำข้ำงหน้ำ บรรจุให้ได้ 75 ซีซี ถึง 1 ลิตรรับรองว่ำ กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่ำงแน่นอน” 
"เผำไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง" นอกจำกนี้กำรชุมนุมไม่ได้เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ แต่มีกองก ำลังชุดด ำติดอำวุธ 
2.วันที่ 10 เมษำ ที่สี่แยกคอกวัวและหน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ  มีผู้ เสียชีวิต 26 คน เป็นพลเรือน 21 คน รวมสื่อ
ต่ำงประเทศคือ 1 คน ทหำร 5 คน บำดเจ็บรวมกว่ำ 864 คน ในจ ำนวนนี้เป็นทหำรกว่ำ 300 คน พบหลักฐำนว่ำมีชำย
ชุดด ำใช้อำวุธสงครำมปฏิบัติกำร เป็นเหตุให้ พ.อ.ร่มเกล้ำ ธุวธรรม เสียชีวิตด้วย 3.มีหลักฐำนว่ำเสียชีวิตเพรำะชำยชุดด ำ 
9 คน แยกเป็นทหำร 6 คน ต ำรวจ 2 คน และประชำชนกลุ่มคนรักสีลม 1 คน 4.กำรปฏิบัติกำรของชำยชุดด ำได้รับกำร
สนับสนุนจำกกำร์ด นปช.บำงคน 
5.วันที่ 29 เม.ย 53 มีกำรน ำคนเสื้อแดงบุกเข้ำตรวจค้นพ้ืนที่ โรงพยำบำลจุฬำฯ อ้ำงเป็นแหล่งซ่องสุมทหำร ขณะที่แกน
น ำเสื้อแดงอ้ำงกำรบุกค้นโรงพยำบำลไม่ใช่มติของแกนน ำ เป็นเพียงควำมคิดเห็นส่วนตัวของคนน ำพำ 6.ไฟไหม้จำกห้ำง 
CEN แล้วลำมไปยังห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในระหว่ำงไฟไหม้นั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ และทหำรยังไม่ได้เข้ำไป นี่คือควำมจริง
บำงส่วนของคณะกรรมกำร คอป. ที่ได้รับกำรรับรองให้ท ำหน้ำที่ จำกรัฐบำลยิ่งลักษณ์เพ่ือแสวงหำควำมจริง 

7.นอกจำกนี้แล้ว ในปี2552 ยังมีกำรบุกเข้ำไปท ำลำยกำรประชุมอำเซียนซัมมิท ที่โรงแรมรอยัล คลิฟบีช รี
สอร์ต พัทยำ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2552 8.ทรำบหรือไม่ว่ำ กำรชุมนุมของ กปปส. ศูนย์เอรำวัณ ได้สรุปยอดรวม
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต จำกกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ทั้งสิ้นถึง 807 รำย มีบำดเจ็บ 782 รำย และเสียชีวิต 25 รำย แต่ไม่
เคยมีแกนน ำรำยใด เอำผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตมำปลุกระดมเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมืองเลย  คณะก้ำวไกลควรหยุด
หลอกตัวเอง หยุดค้ำควำมขัดแย้ง หยุดเคียดแค้น หยุดจมปลักกับอดีต หยุดควำมคิดที่จะให้วิถีไทยต้องไปตำมตะวันตก 
หยุดกำรปลุกระดม เพรำะทุกครั้งเมื่อมีกำรชุมนุม ไม่ว่ำฝ่ำยใด คนที่สูญเสียและเป็นเหยื่อมำกท่ีสุด ไม่ใช่แกนน ำ แต่เป็น
ประชำชน #ควำมจริงที่ตำมหำ #หยุดเอำประชำชนมำเป็นเหยื่อ 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65814  

https://www.thaipost.net/main/detail/65814
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วันพุธ ที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 13.37 น. 

อ่านเลย‘หมอวรงค’์เฉลยชัด! ความจริงที่คณะก้าวหน้าต้องการตามหาปี 53 

 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย 

(รปช.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  ควำมจริงที่ตำมหำ 
นี่คือควำมจริงที่คณะก้ำวไกลต้องกำรตำมหำ โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองในปี 2553 สำมำรถหำอ่ำนฉบับ
เต็มจำกรำยงำนของคอป. 

1.กำรปรำศรัยมีลักษณะเป็นกำรยั่วยุ ชี้น ำ หรือส่งเสริมให้ใช้ควำมรุนแรง เช่น “พ่ีน้องไม่ต้องเตรียมอะไรมำก 
ขวดแก้วคนละใบ มำเติมน้ ำมันเอำข้ำงหน้ำ บรรจุให้ได้ 75 ซีซี ถึง 1 ลิตรรับรองว่ำ กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่ำงแน่นอน” 
"เผำไปเลยพ่ีน้องผมรับผิดชอบเอง" นอกจำกนี้กำรชุมนุมไม่ได้เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ แต่มีกองก ำลังชุดด ำติดอำวุธ  2.
วันที่ 10 เมษำ ที่สี่แยกคอกวัวและหน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ มีผู้เสียชีวิต 26 คน เป็นพลเรือน 21 คน รวมสื่อต่ำงประเทศ
คือ 1 คน ทหำร 5 คน บำดเจ็บรวมกว่ำ 864 คน ในจ ำนวนนี้เป็นทหำรกว่ำ 300 คน พบหลักฐำนว่ำมีชำยชุดด ำใช้อำวุธ
สงครำมปฏิบัติกำร เป็นเหตุให้พ.อ.ร่มเกล้ำ ธุวธรรม เสียชีวิตด้วย 3. มีหลักฐำนว่ำเสียชีวิตเพรำะชำยชุดด ำ 9 คน แยก
เป็นทหำร 6 คน ต ำรวจ 2 คน และประชำชนกลุ่มคนรักสีลม 1 คน 4.กำรปฏิบัติกำรของชำยชุดด ำได้รับกำรสนับสนุน
จำกกำร์ด นปช.บำงคน 5.วันที่ 29 เม.ย 53 มีกำรน ำคนเสื้อแดงบุกเข้ำตรวจค้นพ้ืนที่ โรงพยำบำลจุฬำฯ อ้ำงเป็นแหล่ง
ซ่องสุมทหำร ขณะที่แกนน ำเสื้อแดงอ้ำงกำรบุกค้นโรงพยำบำลไม่ใช่มติของแกนน ำ เป็นเพียงควำมคิดเห็นส่วนตัวของ
คนน ำพำ 6.ไฟไหม้จำกห้ำง CEN แล้วลำมไปยังห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในระหว่ำงไฟไหม้นั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ และทหำรยัง
ไม่ได้เข้ำไป นี่คือควำมจริงบำงส่วนของคณะกรรมกำรคอป. ที่ได้รับกำรรับรองให้ท ำหน้ำที่ จำกรัฐบำลยิ่งลักษณ์เพ่ือ
แสวงหำควำมจริง 7.นอกจำกนี้แล้ว ในปี2552 ยังมีกำรบุกเข้ำไปท ำลำยกำรประชุมอำเซียนซัมมิท ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ
บีช รีสอร์ต พัทยำ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2552 8.ทรำบหรือไม่ว่ำ กำรชุมนุมของกปปส. ศูนย์เอรำวัณ ได้สรุปยอด
รวมผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต จำกกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ทั้งสิ้นถึง 807 รำย มีบำดเจ็บ 782 รำย และเสียชีวิต 25 รำย 
แต่ไม่เคยมีแกนน ำรำยใด เอำผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตมำปลุกระดมเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมืองเลย คณะก้ำวไกลควร
หยุดหลอกตัวเอง หยุดค้ำควำมขัดแย้ง หยุดเคียดแค้น หยุดจมปลักกับอดีต หยุดควำมคิดที่จะให้วิถีไทยต้องไปตำม
ตะวันตก หยุดกำรปลุกระดม เพรำะทุกครั้งเมื่อมีกำรชุมนุม ไม่ว่ำฝ่ำยใด คนที่สูญเสียและเป็นเหยื่อมำกที่สุด ไม่ใช่แกน
น ำ แต่เป็นประชำชน #ควำมจริงที่ตำมหำ #หยุดเอำประชำชนมำเป็นเหยื่อ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/492499  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNAlOM1vexb4IdPFSd7ql7NK3pSnNL46Z5lqK-1CdFFVifp5J5cp842gRwPO7MW4Ybwe_TzVPihAZbrSLGrV1RQAXP7hf4DnBLdx0mUX9iu-wVUfqu2oZHi4Z57bZ3mGllW8kxGwUZz8WMt-vAlN-aix6G2mn1aq0ZyqJuQFN2YS4vGHhmUb1Gdt4WZAMpQPe_nnbD6pDIVHubFuQsqvRtn_o5RmxBMBqtiyeZdxioqR3BAfZTD_FgPqCmlTPhFA5uhfV6hJZSRmHkdSvYzTbs4FoLnYPW9O0Bj6cYxawySVEsiQS5JKcxjsAvM3aHRQeEAlN18b98Vg6Y1v68s7saI6I&__tn__=%2ANKH-R
https://www.naewna.com/politic/492499
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13 พฤษภำคม 2563 - 14:01 น.  

"หมอวรงค"์ โพสต์ตอบ"ความจริงที่ตามหา" 
 

 
"  

13 พ.ค. 63  "นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  
โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง จัดกิจกรรม "ตามหาความจริง" ฉำยเลเซอร์ตำมสถำนที่่ต่ำงๆ ทั่ว
กรุงเทพฯ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมในอดีต รวมถึงสถำนที่รำชกำร  โดยระบุว่ำ  "ควำมจริงที่ตำมหำ" นี่คือควำมจริงที่
คณะก้ำวไกลต้องกำรตำมหำ โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองในปี 2553 สำมำรถหำอ่ำนฉบับเต็มจำกรำยงำน
ของ คอป. 1.กำรปรำศรัยมีลักษณะเป็นกำรยั่วยุ ชี้น ำ หรือส่งเสริมให้ใช้ควำมรุนแรง เช่น “พ่ีน้องไม่ต้องเตรียมอะไรมำก 
ขวดแก้วคนละใบ มำเติมน้ ำมันเอำข้ำงหน้ำ บรรจุให้ได้ 75 ซีซี ถึง 1 ลิตรรับรองว่ำ กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่ำงแน่นอน” 
"เผำไปเลยพ่ีน้องผมรับผิดชอบเอง" นอกจำกนี้กำรชุมนุมไม่ได้เป็นกำรชุมนุมอย่ำงสงบ แต่มีกองก ำลังชุดด ำติดอำวุธ 2.
วันที่ 10 เมษำ ที่สี่แยกคอกวัวและหน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ มีผู้เสียชีวิต 26 คน เป็นพลเรือน 21 คน รวมสื่อต่ำงประเทศ
คือ 1 คน ทหำร 5 คน บำดเจ็บรวมกว่ำ 864 คน ในจ ำนวนนี้เป็นทหำรกว่ำ 300 คน พบหลักฐำนว่ำมีชำยชุดด ำใช้อำวุธ
สงครำมปฏิบัติกำร เป็นเหตุให้พ.อ.ร่มเกล้ำ ธุวธรรม เสียชีวิตด้วย 3. มีหลักฐำนว่ำเสียชีวิตเพรำะชำยชุดด ำ 9 คน แยก
เป็นทหำร 6 คน ต ำรวจ 2 คน และประชำชนกลุ่มคนรักสีลม 1 คน 4.กำรปฏิบัติกำรของชำยชุดด ำได้รับกำรสนับสนุน
จำกกำร์ด นปช.บำงคน 5.วันที่ 29 เม.ย 53 มีกำรน ำคนเสื้อแดงบุกเข้ำตรวจค้นพ้ืนที่ โรงพยำบำลจุฬำฯ อ้ำงเป็นแหล่ง
ซ่องสุมทหำร ขณะที่แกนน ำเสื้อแดงอ้ำงกำรบุกค้นโรงพยำบำลไม่ใช่มติของแกนน ำ เป็นเพียงควำมคิดเห็นส่วนตัวของ
คนน ำพำ 6.ไฟไหม้จำกห้ำง CEN แล้วลำมไปยังห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในระหว่ำงไฟไหม้นั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ และทหำรยั ง
ไม่ได้เข้ำไป นี่คือควำมจริงบำงส่วนของคณะกรรมกำรคอป. ที่ได้รับกำรรับรองให้ท ำหน้ำที่ จำกรัฐบำลยิ่งลักษณ์เพ่ือ
แสวงหำควำมจริง 7.นอกจำกนี้แล้ว ในปี2552 ยังมีกำรบุกเข้ำไปท ำลำยกำรประชุมอำเซียนซัมมิท ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ
บีช รีสอร์ต พัทยำ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2552 8.ทรำบหรือไม่ว่ำ กำรชุมนุมของกปปส. ศูนย์เอรำวัณ ได้สรุปยอด
รวมผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต จำกกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ทั้งสิ้นถึง 807 รำย มีบำดเจ็บ 782 รำย และเสียชีวิต 25 รำย 
แต่ไม่เคยมีแกนน ำรำยใด เอำผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตมำปลุกระดมเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมื องเลย คณะก้ำวไกลควร
หยุดหลอกตัวเอง หยุดค้ำควำมขัดแย้ง หยุดเคียดแค้น หยุดจมปลักกับอดีต หยุดควำมคิดที่จะให้วิถีไทยต้องไปตำม
ตะวันตก หยุดกำรปลุกระดม เพรำะทุกครั้งเมื่อมีกำรชุมนุม ไม่ว่ำฝ่ำยใด คนที่สูญเสียและเป็นเหยื่อมำกที่สุด ไม่ใช่แกน
น ำ แต่เป็นประชำชน#ควำมจริงที่ตำมหำ #หยุดเอำประชำชนมำเป็นเหยื่อ  
อ้ำงอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/430628?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=politic  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/430628?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/430628?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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13 พ.ค. 2563 13:43 น. 

“เพนกวิน” น า สนท. ยื่นหนังสือร้อง “บิ๊กตู่” ตัดงบซือ้อาวุธมาช่วยโควิด-19 
 

 
 
“เพนกวิน” น าทีมสภานิสิตนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย บุกกระทรวงกลาโหม  ยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” 
เรียกร้องให้ตัดงบประมาณซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 

เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่กระทรวงกลำโหม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีกลุ่มสภำนิสิตนักเรียน
นักศึกษำแห่งประเทศไทย (สนท.) น ำโดย นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือ เพนกวิน เดินทำงไปยื่นจดหมำยถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เรียกร้องตัดงบประมำณของกระทรวงกลำโหม เพ่ือให้
น ำงบดังกล่ำวไปเยียวยำประชำชนในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 
ทั้งนี้ เมื่อมำถึงเจ้ำหน้ำที่ทหำรได้เชิญให้เข้ำไปแลกบัตร และเข้ำมำยังห้องรับรองภำยในกระทรวงกลำโหม จำกนั้นทำง
กลุ่มยื่นหนังกับทำง พ.ท.หญิงศรัญญำ อำจหำญ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรี่องรำวร้องทุกข์กระทรวงกลำโหม โดยทำงกลุ่ม
ต้องกำรแถลงข่ำว แต่เจ้ำหน้ำที่ทหำรเข้ำไปพูดคุยเจรจำให้แถลงข่ำวด้ำนนอกกระทรวง  บริเวณทำงเท้ำฝั่งตรงข้ำม
กระทรวงกลำโหม หรือหัวมุมกรมแผนที่เดิม 

จำกนั้นทำงกลุ่มได้อ่ำนแถลงกำรณ์ โดยกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำงกลุ่มเดินทำงมำยื่นหนังสือขอร้อง
ขอให้ทางกระทรวงกลาโหมตัดลดงบประมาณที่จะน าไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ลง แล้วน าเงินงบประมาณดังกล่าว
ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำรด ำเนินมำตรกำรเยียวยำ
ประชำชนที่เดือดร้อนรำยละ 5,000 บำท ที่รัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำนั้นเต็มไปด้วยควำม
ผิดพลำด จึงเห็นว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวควรมีกำรปรับลดงบประมำณกระทรวงกลำโหมลง และควรที่จะระงับโครงกำรที่
ไม่จ ำเป็นออกไปก่อน. 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1843163  

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1843163
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 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:02 น.     
'จตุพร' เตือนรัฐบาลสิง่ที่รออยู่ข้างหน้ามันน่ากลัว และอาจน าไปสูค่วามตายอีกครั้งหน่ึงได้ 
 

 
 
13 พ.ค.63 -  นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) กล่ำวใน

รำยกำร PEACE TALK เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินว่ำ ในฐำนะประชำชน 
และได้สัมผัสกับควำมรู้สึกของประชำชน จะสะท้อนอุณหภูมิควำมเดือดร้อน และควำมต้องกำรให้ยกเลิก เนื่องจำกไม่
ต้องกำรให้ประเทศเดินไปสู่กับดักควำมยำกจนในอนำคตอีก ไม่ใด้ใช้ช่องทำงยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน เพ่ือไปขับไล่นำยกฯ
และรัฐบำล แต่เห็นสิ่งที่รออยู่ข้ำงหน้ำมันน่ำกลัว อำจน ำไปสู่ควำมตำยอีกครั้งหนึ่งได้ เมื่อทุกประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย 
โดยเฉพำะเหตุกำรณ์พฤษภำ 2535 และพฤษภำ 2553 กำรชุมนุมไม่ได้เกิดจำกปัญหำเศรษฐกิจ แต่ถ้ำในอนำคตกำร
ชุมนุมเกิดจำกควำมหิวโหยแล้ว ใครจะไปฟังใครได้ หำกประเมินสถำนกำรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนำคตต่ ำกว่ำควำมเป็น
จริง จะได้รู้ว่ำนรกมีจริง ก็ขอให้ตีขิมนั่งรอได้เลย เมื่อควำมหิวของประชำชนเกิดมำแล้ว 

ดังนั้นโอกำสของรัฐบำลคงหนีไม่พ้น ต้องได้เจอแน่ และมันต้องเดินทำงมำถึง อีกอย่ำงกำรเรียกร้องให้ยกเลิก 
พรก.ฉุกเฉินนั้น ไม่ได้น ำเสนอเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมืองของตัวเองเลย  โพลสื่อส ำนักไหนไม่รู้ระบุว่ำ 88% ให้ต่อ 
พรก.ฉุกเฉินนั้น ถ้ำประชำชนไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้แล้ว แรงงำนยิ่งเดือดร้อนมำกขึ้น คนท ำงำนต้องเปลี่ยนแปลง
มำกขึ้น เพรำะหำงำนท ำยำกข้ึนตำมไปด้วย ยิ่งมองเห็นอะไรจะเกิดขึ้นข้ำงหน้ำ นำยกรัฐมนตรีเชื่อโพลนี้หรือไม่ ถ้ำเชื่อก็
ขอให้โชคดี อย่ำได้ยกเลิก เมื่อตัวเลขสถำนกำรณ์ผู้ติดเชื้อมีแค่นี้ จ ำเป็นต้องมี พรก.ฉุนเฉินด้วยหรือ วันนี้ไม่ได้คิดอ่ำน
ทำงกำรเมืองอะไรเลย พูดในฐำนะประชำชน ต้องกำรให้บ้ำนเมือง ประชำชนยืนหยัดกันได้ 

นำยจตุพรกล่ำวว่ำ กำรร ำลึกเหตุกำรณ์ชุมนุมในเดือนพฤษภำ2535 และ2553 นั้น ตนมีชีวิตต่อสู้ในเหตุกำรณ์
เดือนพฤษภำแตกต่ำงกัน  ในปี2535 น ำขบวนประชำชนไปประกำศสู้ในรั้วมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แต่ปี2553 กลับ
ประกำศยุติกำรต่อสู้ เพ่ือไม่ต้องกำรให้ประชำชนล้มตำยกันมำกมำย  เหตุกำรณ์2553 ประชำชนออกมำเรียกร้อง
ประชำธิปไตย ต้องกำรให้ยุบสภำฯ แล้วถูกปรำบด้วยอำวุสงครำม ใช้สไนเปอร์ยิงผู้ชุมนุมเป็นครั้งแรก ดังนั้นกำรพูดถึง
ประวัติศำสตร์จึงไม่ใช่กำรสร้ำงควำมแตกแยกเพียงด้ำนเดียวตำมที่ฝ่ำยอ ำนำจกล่ำวหำ  วันนี้ฝ่ำยอ ำนำจต้องมีจิตใจที่
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กว้ำงขึ้น เพรำะกำรจัดงำนร ำลึกประวัติศำสตร์ไม่ใช่กำรสร้ำงควำมแตกแยก  เนื่องจำกบำดแผลมีมำกมำยที่ต้องพูดถึง
และอยำกให้แต่ละฝ่ำยช่วยประคับประคองกัน อย่ำท ำให้เขำไม่มีที่ยืน ถ้ำฝ่ำยอ ำนำจบอกเป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยก 
จึงเป็นทัศนที่อันตรำยอย่ำงยิ่ง 
"เรำไม่ได้ร ำลึกด้วยควำมอำฆำตแค้น แต่ต้องกำรให้เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องกำรให้ใครมำตำยอีก วันนี้ผู้ปกครองอำจรู้สึก
กับงำนร ำลึก ขอให้มองอีกด้ำนว่ำ พ่อแม่ผู้ตำยอยู่กับควำมทุกข์มำกี่สิบปีแล้ว ดังนั้นงำนร ำลึกจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะเยียวยำ
หัวใจของผู้สูญเสีย พร้อมได้สดุดีวีรชนกัน ขอให้ฝ่ำยอ ำนำจใจกว้ำงกันบ้ำง"นำยจตุพรกล่ำว 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65821  

 

https://www.thaipost.net/main/detail/65821
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13 พฤษภำคม 2563 - 15:07 น.  

"จตุพร" ห่วงคนอดอยาก จี้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตือน "บิ๊กตู่" ฝืนใช้ต่อขอให้โชคด ี

 
"จตุพร" ส่งสัญญาณคนเดือดร้อน อดอยาก หิวโหยมีทั่วประเทศ ย้ าเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลายทุกข์ พร้อมเย้ย 
"บิ๊กตู่" หากดึงดันใช้ต่อ "ขอให้โชคดี" 

วันที่ 13 พ.ค. 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) กล่ำวย้ ำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และถ้ำยังคงใช้ต่อไปอีกก็ "ขอให้
โชคดี" 
ซึ่งเมื่อวำนนี้(12 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ อ้ำงโพลของสื่อสำรส ำนักหนึ่ง ที่ส ำรวจควำมเห็นประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
โดยระบุว่ำ 88% ไม่ต้องกำรให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ยืนยันว่ำกำรยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนั้น เป็นอ ำนำจของ
นำยกรัฐมนตรี พร้อมย้ ำว่ำถ้ำไม่ยกเลิก "ขอให้โชคดีนะครับ" 

โดยตนในฐำนะประชำชน และได้สัมผัสกับควำมรู้สึกของประชำชน จะสะท้อนอุณหภูมิควำมเดือดร้อน และ
ควำมต้องกำรให้ยกเลิก เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้ประเทศเดินไปสู่กับดักควำมยำกจนในอนำคตอีก  
"ผมไม่ใด้ใช้ช่องทางยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อไปขับไล่นายกฯและรัฐบาล แต่เห็นสิ่งท่ีรออยู่ข้างหน้ามันน่ากลัว และ
อาจน าไปสู่ความตายอีกครั้งหนึ่งได้ เม่ือทุกประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์พฤษภา 2535 และ
พฤษภา 2553 การชุมนุมไม่ได้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่ถ้าในอนาคตการชุมนุมเกิดจากความหิวโหยแล้ว ใครจะ
ไปฟังใครได้ และหากประเมินสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่ ากว่าความเป็นจริง จะได้รู้ว่านรกมีจริง ก็
ขอให้ตีขิมนั่งรอได้เลย เม่ือความหิวของประชาชนเกิดมาแล้ว ดังนั้นโอกาสของรัฐบาลคงหนีไม่พ้น  ต้องได้เจอแน่ 
และมันต้องเดินทางมาถึง อีกอย่างการเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ไม่ได้น าเสนอเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองของตัวเองเลย" นำยจตุพร กล่ำว  

ทั้งนี้ นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ตนพยำยำมจะบอกว่ำ อะไรมันจะเกิด ถ้ำคนมีสมองคิดได้ก็แล้วไป โพลสื่อส ำนักไหน
ไม่รู้ว่ำ 88% ให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ถ้ำประชำชนไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้แล้ว แรงงำนยิ่งเดือดร้อนมำกขึ้น 
คนท ำงำนต้องเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น เพรำะหำงำนท ำยำกขึ้นตำมไปด้วย ยิ่งมองเห็นอะไรจะเกิดขึ้นข้ำงหน้ำ 
นำยกรัฐมนตรีเชื่อโพลนี้หรือไม่ ถ้ำเชื่อก็ขอให้โชคดี อย่ำได้ยกเลิก เมื่อตัวเลขสถำนกำรณ์ผู้ติดเชื้อมีแค่นี้ จ ำเป็นต้องมี 
พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ด้วยหรือ วันนี้ไม่ได้คิดอ่ำนทำงกำรเมืองอะไรเลย พูดในฐำนะประชำชน ต้องกำรให้บ้ำนเมือง ประชำชน
ยืนหยัดกันได้ 
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ส่วนกำรร ำลึกเหตุกำรณ์ชุมนุมในเดือนพฤษภำทั้ง ปี 2535 และ ปี 2553 นั้น นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ตนมีชีวิตต่อสู้ใน
เหตุกำรณ์เดือนพฤษภำแตกต่ำงกัน โดยในปี 2535 ตนน ำขบวนประชำชนไปประกำศสู้ในรั้วมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
แต่ปี 2553 ตนกลับประกำศยุติกำรต่อสู้ เพ่ือไม่ต้องกำรให้ประชำชนล้มตำยกันมำกมำยอีก 
อย่ำงไรก็ตำม ประวัติศำสตร์กำรชุมนุมต่อสู้ทำงกำรเมืองย่อมมีควำมงดงำมและต้องพูดร ำลึกถึงกัน  เช่น 14 ต.ค. 2516 
เป็นชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เหตุกำรณ์เมื่อ 6 ต.ค. 2519 เป็นสถำนกำรณ์สะท้อนถึงควำมบ้ำคลั่งฝ่ำยอ ำนำจ  ปี 
2535 เป็นกำรชุมนุมเพ่ือต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ  

ส ำหรับเหตุกำรณ์ ปี 2553 ประชำชนออกมำเรียกร้องประชำธิปไตย ต้องกำรให้ยุบสภำ แล้วถูกปรำบด้วยอำวุ
สงครำม ใช้สไนเปอร์ยิงผู้ชุมนุมเป็นครั้งแรก ดังนั้นกำรพูดถึงประวัติศำสตร์จึงไม่ใช่กำรสร้ำงควำมแตกแยกเพียงด้ำน
เดียวตำมท่ีฝ่ำยอ ำนำจกล่ำวหำ 

ดังนั้นวันนี้ฝ่ำยอ ำนำจต้องมีจิตใจที่กว้ำงขึ้น เพรำะกำรจัดงำนร ำลึกประวัติศำสตร์ไม่ใช่กำรสร้ำงควำมแตกแยก 
เนื่องจำกบำดแผลมีมำกมำยที่ต้องพูดถึงและอยำกให้แต่ละฝ่ำยช่วยประคับประคองกัน  อย่ำท ำให้เขำไม่มีที่ยืน ถ้ำฝ่ำย
อ ำนำจบอกเป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยก จึงเป็นทัศนที่อันตรำยอย่ำงยิ่ง 
"เราไม่ได้ร าลึกด้วยความอาฆาตแค้น แต่ต้องการให้เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องการให้ใครมาตายอีก วันนี้ผู้ปกครองอาจ
รู้สึกกับงานร าลึก ก็ขอให้มองอีกด้านว่า พ่อแม่ผู้ตายอยู่กับความทุกข์มากี่สิบปีแล้ว ดังนั้นงานร าลึกจึงเป็นสิ่งเดียว
ที่จะเยียวยาหัวใจของผู้สูญเสีย พร้อมได้สดุดีวีรชนกัน ขอให้ฝ่ายอ านาจใจกว้างกันบ้าง" 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430645?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/430645?adz
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13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:19 น.     

ประธานญาติวีรชนฯ หว่ันประวัติศาสตร ์
ซ้ ารอยพฤษภา 35 แนะ 'บิ๊กตู่' ลาออกก่อนถูกขับไล่ 

 
13 พ.ค.63 - นำยอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำฯ  35 กล่ำวว่ำ ในวำระครบ 

28 ปีของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ขอแสดงควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองที่แนวโน้มจะซ้ ำรอยประวัติศำสตร์
ของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬในปี 2535 ซึ่งห่วงว่ำจะเกิดควำมไม่สงบและจะท ำให้คนเจ็บและคนตำยอีกเป็นจ ำนวนมำก 
ทั้งนี้มำจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีลักษณะกำรสืบทอดอ ำนำจไม่ต่ำงจำกรัฐบำลพล.อ.สุจินดำ ใน
อดีต และจะยิ่งรุนแรงยิ่งกว่ำ เพรำะปัจจุบันปัญหำเศรษฐกิจจะยิ่งทับถมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหำมำกขึ้น  ซึ่งในสมัย
พฤษภำคม 2535 เศรษฐกิจยังไม่แย่เท่ำนี้ 

นำยอดุลย์ กล่ำวต่อว่ำ หำกมองย้อนหลังจะพบว่ำพล.อ.ประยุทธ์  เข้ำสู่ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและสืบทอด
อ ำนำจไม่ต่ำงจำกพล.อ.สุจินดำและยังแย่กว่ำพลเอกสุจินดำ เพรำะสมัยนั้นยังไม่กล้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีเองหลังปฏิวัติ 
แต่ให้นำยอำนันท ์ปันยำรชุน เป็นแทน และตนเองมำสืบทอดอ ำนำจภำยหลัง แต่พล.อ.ประยุทธ์ กล้ำเป็นนำยกรัฐมนตรี
เอง แต่ก็บริหำรประเทศได้ย่ ำแย่โดยเฉพำะทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ทรุดหนักมำตลอดหลำยปี ซึ่งส่งผลกระทบมำจนถึง
ปัจจุบัน 
ก่อนจะเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทยก็ย่ ำแย่มำกอยู่แล้ว ขยำยตัวเฉลี่ยได้ต่ ำสุด พอมำเจอวิกฤต
ไวรัส ซึ่งเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยำ ท ำให้เห็นควำมล้มเหลวในกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ในทุกด้ำน 
นับตั้งแต่เรื่องหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์ขำดแคลน กำรปิดเมืองโดยไม่มีแผนงำนรองรับ กำรเยียวยำที่ล้ำช้ำและ
ไม่ทั่วถึง ควำมวุ่นวำยของพรรคร่วมรัฐบำล และควำมแตกแยกในพรรคพลังประชำรัฐเอง  ยิ่งตอกย้ ำควำมไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรประเทศ กำรกู้เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือมำเยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่จะ
น ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์นำยทุน และ กำรทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือรักษำต ำแหน่งของตนและพวกพ้อง 

อีกทั้ง กำรคงพรก.ฉุกเฉินทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ไม่มีควำมสำมำรถจะบริหำรประเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำลังน ำประเทศเข้ำสู่กลียุค ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ซึ่งหำกไม่เปลี่ยนแปลง
ประชำชนจะทนกันไม่ไหวแน่จำกกำรตกงำนและควำมอดอยำก และต้องออกมำขับไล่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมปั่นป่วน
วุ่นวำยจนควบคุมไม่ได้ 
"ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำ 35 ไม่อยำกให้มีกำรเสียเลือดเสียเนื้อกันเหมือนในอดีตที่ญำติทุกคน
ต้องเจ็บปวดจำกกำรสูญเสียคนที่รัก จึงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และจัดให้มีกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือประเทศไทยจะได้ฟ้ืนกลับมำแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้อีกครั้ง ประชำชนจะได้กลับมำมีควำมหวัง
อีกครั้งหนึ่ง"นำยอดุลย์ กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65822  

https://www.thaipost.net/main/detail/65822
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วันพุธ ที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 16.00 น. 

ประธานญาติวีรชนฯ เตือน‘บิ๊กตู่’ลาออกก่อนถูกไล่ ซ้ ารอยพฤษภาทมิฬ 
 

 
 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563 นำยอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำฯ 35 กล่ำว

ว่ำ ในวำระครบ 28 ปีของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ขอแสดงควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองที่แนวโน้มจะซ้ ำรอย
ประวัติศำสตร์ของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬในปี 2535 ซึ่งห่วงว่ำจะเกิดควำมไม่สงบและจะท ำให้คนเจ็บและคนตำยอีก
เป็นจ ำนวนมำก ทั้งนี้มำจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีลักษณะกำรสืบทอดอ ำนำจไม่ต่ำงจำกรัฐบำล
พล.อ.สุจินดำ ในอดีต และจะยิ่งรุนแรงยิ่งกว่ำ เพรำะปัจจุบันปัญหำเศรษฐกิจจะยิ่งทับถมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหำ
มำกขึ้น ซึ่งในสมัยพฤษภำคม 2535 เศรษฐกิจยังไม่แย่เท่ำนี้ 

นำยอดุลย์ กล่ำวต่อว่ำ หำกมองย้อนหลังจะพบว่ำพล.อ.ประยุทธ์  เข้ำสู่ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและสืบทอด
อ ำนำจไม่ต่ำงจำกพล.อ.สุจินดำและยังแย่กว่ำพลเอกสุจินดำ เพรำะสมัยนั้นยังไม่กล้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีเองหลังปฏิวัติ 
แต่ให้นำยอำนันท ์ปันยำรชุน เป็นแทน และตนเองมำสืบทอดอ ำนำจภำยหลัง แต่พล.อ.ประยุทธ์ กล้ำเป็นนำยกรัฐมนตรี
เอง แต่ก็บริหำรประเทศได้ย่ ำแย่โดยเฉพำะทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ทรุดหนักมำตลอดหลำยปี  ซึ่งส่งผลกระทบมำจนถึง
ปัจจุบัน  
ก่อนจะเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทย ก็ย่ ำแย่มำกอยู่แล้ว ขยำยตัวเฉลี่ยได้ต่ ำสุด พอมำเจอวิกฤต
ไวรัส ซึ่งเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยำ ท ำให้เห็นควำมล้มเหลวในกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ในทุกด้ำน 
นับตั้งแต่เรื่องหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์ขำดแคลน กำรปิดเมืองโดยไม่มีแผนงำนรองรับ กำรเยียวยำที่ล้ำช้ำและ
ไม่ทั่วถึง ควำมวุ่นวำยของพรรคร่วมรัฐบำล และควำมแตกแยกในพรรคพลังประชำรัฐเอง  ยิ่งตอกย้ ำควำมไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรประเทศ กำรกู้เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือมำเยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่จะ
น ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์นำยทุน และ กำรทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือรักษำต ำแหน่งของตนและพวกพ้อง 

อีกท้ัง กำรคงพรก.ฉุกเฉินทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ำ รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ไม่มีควำมสำมำรถจะบริหำรประเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำลังน ำประเทศเข้ำสู่กลียุค ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ซึ่งหำกไม่เปลี่ยนแปลง
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ประชำชนจะทนกันไม่ไหวแน่จำกกำรตกงำนและควำมอดอยำก และต้องออกมำขับไล่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมปั่นป่วน
วุ่นวำยจนควบคุมไม่ได้ 

“ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำ 35 ไม่อยำกให้มีกำรเสียเลือดเสียเนื้อกันเหมือนในอดีตที่
ญำติทุกคนต้องเจ็บปวดจำกกำรสูญเสียคนที่รัก จึงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และ
จัดให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือประเทศไทยจะได้ฟ้ืนกลับมำแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้อีกครั้ง ประชำชนจะได้กลับมำมี
ควำมหวังอีกครั้งหนึ่ง” นำยอดุลย์ กล่ำว 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/492573  
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วันท่ี 13 พฤษภำคม 2563 - 16:45 น.  

“ประธานญาติวีรชน” หวั่นประวัติศาสตร์ซ้ ารอบปี 35 เหตุบิ๊กตู่สืบทอดอ านาจ            
แก้ศก.ล้มเหลว 

 

 

 

ปธ.ญาติวีรชนหว่ันประวัติศาสตร์ซ้ ารอยปี35 ชี้ บ๊ิกตู่ แก้ศก.ล้มเหลว ซ้ าเติมสืบทอดอ านาจ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นำยอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำฯ 35 กล่ำวว่ำ ในวำระ
ครบ 28 ปีของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ตนขอแสดงควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองที่แนวโน้มจะซ้ ำรอย
ประวัติศำสตร์ของเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬในปี 2535 ซึ่งห่วงว่ำจะเกิดควำมไม่สงบและจะท ำให้คนเจ็บและคนตำยอีก
เป็นจ ำนวนมำก ทั้งนี้มำจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ ที่มีลักษณะกำรสืบทอดอ ำนำจไม่ต่ำงจำกรัฐบำล
พลเอกสุจินดำในอดีต และจะยิ่งรุนแรงยิ่งกว่ำ เพรำะปัจจุบันปัญหำเศรษฐกิจจะยิ่งทับถมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหำ
มำกขึ้น ซึ่งในสมัยพฤษภำคม 2535 เศรษฐกิจยังไม่แย่เท่ำนี้ 

นำยอดุลย์กล่ำวว่ำ หำกมองย้อนหลังจะพบว่ำพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เข้ำสู่ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและสืบ
ทอดอ ำนำจไม่ต่ำงจำกพลเอกสุจินดำและยังแย่กว่ำพลเอกสุจินดำ เพรำะสมัยนั้นพลเอกสุจินดำยังไม่กล้ำเป็น
นำยกรัฐมนตรีเองหลังปฏิวัติ แต่ให้นำยอนันต์ ปันยำรชุน เป็นแทน และตนเองมำสืบทอดอ ำนำจภำยหลัง แต่พลเอก
ประยุทธ์กลับกล้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีเอง แต่ก็บริหำรประเทศได้ย่ ำแย่โดยเฉพำะทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ทรุดหนักมำตลอด
หลำยปี ซึ่งส่งผลกระทบมำจนถึงปัจจุบัน 

นำยอดุลย์กล่ำวว่ำ ก่อนจะเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทยก็ย่ ำแย่มำกอยู่แล้ว ขยำยตัว
เฉลี่ยได้ต่ ำสุด พอมำเจอวิกฤตไวรัส ซึ่งเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยำ ท ำให้เห็นควำมล้มเหลวในกำรบริหำรประเทศของ
รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ในทุกด้ำน นับตั้งแต่เรื่องหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์ขำดแคลน กำรปิดเมืองโดยไม่มี
แผนงำนรองรับ กำรเยียวยำที่ล้ำช้ำและไม่ทั่วถึง ควำมวุ่นวำยของพรรคร่วมรัฐบำล และควำมแตกแยกในพรรคพลัง
ประชำรัฐเอง ยิ่งตอกย้ ำควำมไม่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรประเทศ ล่ำสุด กำรกู้เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท เพื่อมำเยียวยำ
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ก็มีแนวโน้มที่จะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์นำยทุน และ กำรทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือรักษำต ำแหน่งของ
ตนและพวกพ้อง อีกท้ัง กำรคง พรก. ฉุกเฉิน 
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“ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ไม่มีควำมสำมำรถจะบริหำรประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ก ำลังน ำประเทศเข้ำสู่กลียุค ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ซึ่งหำกไม่เปลี่ยนแปลงประชำชนจะทนกันไม่ไหว
แน่จำกกำรตกงำนและควำมอดอยำก และต้องออกมำขับไล่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมปั่นป่วนวุ่นวำยจนควบคุมไม่ได้ 
ดังนั้น ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรญำติวีรชนพฤษภำ 35 ไม่อยำกให้มีกำรเสียเลือดเสียเนื้อกันเหมือนในอดีตที่ญำติ
ทุกคนต้องเจ็บปวดจำกกำรสูญเสียคนที่รัก จึงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และจัดให้
มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือประเทศไทยจะได้ฟ้ืนกลับมำแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้อีกครั้ง ประชำชนจะได้กลับมำมี
ควำมหวังอีกครั้งหนึ่ง”นำยอดุลย์กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2184093  
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วันท่ี 13 พฤษภำคม 2563 - 15:50 น.  

‘โรม’ สวน ‘พปชร.’ กา้วหน้า-ก้าวไกล ล้วนอดีต อนค. คิดเหมือนกัน ผิดตรงไหน? 

 

 
“โรม” ย้อน รองโฆษกพปชร. ชี้ ก้าวหน้า-ก้าวไกล คืออดีตอนาคตใหม่ คิดเหมือนกัน ครอบง าตรงไหน ท่ีท าตามสั่งบิ๊กตู่ทุกเร่ือง 
ท าไมไม่ถูกมองบ้าง 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีฝ่ำยควำมมั่นคงล่ำมือ
ยิงเลเซอร์ข้อควำมตำมหำควำมจริงในข้อหำปลุกปั่น ว่ำ ข้อควำมที่ยิงเลเซอร์ มีส่วนไหนที่ไปสร้ำงควำมเสียหำยต่อตัว
อำคำรและสถำนที่หรือไม่ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกและกระทบอะไรกับควำมมั่นคงของชำติ หำกว่ำกันตำมกฎหมำย
ไม่มีข้อหำใดที่จะมำด ำเนินคดีได้ ตนสงสัยว่ำ กำรออกมำแบบนี้ของฝ่ำยควำมมั่นคงเหมือนเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพ 
และข่มขู่ประชำชนหรือไม่ เพรำะข้อควำมนั้นไม่ได้มีอะไรที่กระทบกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ หำกจะกระทบคง
เป็นกลุ่มบุคคลที่กระท ำกำรในเหตุกำรณ์นั้น ส่วนตนคิดว่ำข้อควำมที่ยิงเลเซอร์ คือกำรอยำกค้นหำควำมจริงว่ำเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อเหตุกำรณ์เดือนพฤษภำคม ปี2553 ฝ่ำยควำมมั่นคงอย่ำไปกังวลกับเรื่องนี้มำกเกินไป 

นำยรังสิมันต์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐมีกำรพำดพิงว่ำ พรรคก้ำวไกลเสี่ยงถูกยุบ
พรรค เพรำะถูกคณะก้ำวหน้ำครอบง ำ หลังติดแฮชแทกตำมหำควำมจริงนั้น ตนขอย้ ำอีกครั้งว่ำ ส.ส.ของพรรคก้ำวไกล 
และสมำชิกของคณะก้ำวหน้ำ คืออดีตสมำชิกของพรรคอนำคตใหม่ ที่ ถูกยุบไปแล้ว ไม่แปลกที่เรำจะมีควำมเห็นที่
ตรงกัน แต่เป็นคนละเรื่องกับกำรครอบง ำพรรค กำรที่รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐออกมำพูดแบบนี้ แสดงว่ำไม่เข้ำใจ
ว่ำ กำรถูกครอบง ำกับควำมเห็นที่เหมือนกันเป็นอย่ำงไร ตนถำมกลับว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ ถูกครอบง ำโดยพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมหรือไม่ เพรำะทุกอย่ำงเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน ยืนยันว่ำเรำไม่ได้ถูกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะก้ำวหน้ำครอบง ำ แต่อุดมกำรณ์และแนวทำงกำรท ำงำน
ของเรำตรงกัน เพรำะเรำมำจำกอดีตอนำคตใหม่เหมือนกัน 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2183923  
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ส.ส.โรม ลั่น "พรรคก้าวไกล" ไมเ่คยถูก "คณะก้าวหน้า" ครอบง า!  

 
 
รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ลั่น พรรคไม่เคยถูก "คณะก้าวหน้า" ครอบง า ถามยิงเลเซอร์ สร้างความเสียหายต่อ
อะไรหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รองเลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล  กล่ำวถึงกรณีฝ่ำยควำม
มั่นคงล่ำมือยิงเลเซอร์ข้อควำม #ตำมหำควำมจริง ในข้อหำปลุกปั่น ว่ำ ข้อควำมที่ยิงเลเซอร์ มีส่วนไหนไปสร้ำงควำม
เสียหำยต่อตัวอำคำรและสถำนที่หรือไม่ สร้ำงควำมแตกแยกและกระทบอะไรกับควำมมั่นคงของชำติ หำกว่ำกันตำม
กฎหมำยไม่มีข้อหำใดที่จะด ำเนินคดีได้ สงสัยว่ำกำรออกมำแบบนี้ของฝ่ำยควำมมั่นคงเหมือนเป็นกำรละเมิดสิทธิ
เสรีภำพและข่มขู่ประชำชนหรือไม่ เพรำะข้อควำมนั้นไม่ได้มีอะไรกระทบกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ หำกจะ
กระทบคงเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท ำกำรในเหตุกำรณ์นั้น ข้อควำมที่ยิงเลเซอร์คือกำรอยำกค้นหำควำมจริงว่ำเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเดือนพ.ค.2553 ฝ่ำยควำมมั่นคงอย่ำไปกังวลกับเรื่องนี้มำกเกินไป 

นำยรังสิมันต์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีมีกำรพำดพิงพรรคก้ำวไกลเกี่ยวข้องเรื่องนี้ และถูกคณะก้ำวหน้ำครอบง ำ 
ตนขอย้ ำอีกครั้งว่ำ ส.ส.พรรคก้ำวไกล และสมำชิกของคณะก้ำวหน้ำ คืออดีตสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้ว ไม่
แปลกที่เรำจะมีควำมเห็นที่ตรงกัน แต่เป็นคนละเรื่องกับกำรครอบง ำพรรค กำรที่รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐพูดแบบ
นั้น แสดงว่ำไม่เข้ำใจว่ำกำรถูกครอบง ำกับควำมเห็นที่เหมือนกันเป็นอย่ำงไร  ตนถำมกลับว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ ถูก
ครอบง ำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หรือไม ่

เพรำะทุกอย่ำงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ยืนยันว่ำเรำไม่ได้ถูกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะก้ำวหน้ำ
ครอบง ำ แต่อุดมกำรณ์และแนวทำงกำรท ำงำนของเรำตรงกัน เพรำะเรำมำจำกอนำคตใหม่เหมือนกัน 

 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4121792  

 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4121792


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:09 น.  

ส.ส.โรม ยืนยันพรรคก้าวไกล ไม่ถูกคณะก้าวหน้าครอบง า ยิงเลเซอร์หาความจริงเพราะ
คิดเห็นตรงกัน 

 
13 พ.ค.63 - นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีฝ่ำยควำมมั่นคงล่ำมือยิงเลเซอร์

ข้อควำมตำมหำควำมจริงในข้อหำปลุกปั่น ว่ำ ข้อควำมที่ยิงเลเซอร์ มีส่วนไหนที่ไปสร้ำงควำมเสียหำยต่อตัวอำคำรและ
สถำนที่หรือไม่ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกและกระทบอะไรกับควำมมั่นคงของชำติ หำกว่ำกันตำมกฎหมำยไม่มีข้อหำ
ใดที่จะมำด ำเนินคดีได้ ตนสงสัยว่ำกำรออกมำแบบนี้ของฝ่ำยควำมมั่นคงเหมือนเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพและข่มขู่
ประชำชนหรือไม่ เพรำะข้อควำมนั้นไม่ได้มีอะไรที่กระทบกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ หำกจะกระทบคงเป็นกลุ่ม
บุคคลที่กระท ำกำรในเหตุกำรณ์นั้น ส่วนตนคิดว่ำข้อควำมที่ยิงเลเซอร์คือกำรอยำกค้นหำควำมจริงว่ำเกิดอะไรขึ้นเมื่อ
เดือน พ.ค.2553 ฝ่ำยควำมมั่นคงอย่ำไปกังวลกับเรื่องนี้มำกเกินไป 

นำยรังสิมันต์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่มีกำรพำดพิงว่ำพรรคก้ำวไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และถูกคณะก้ำวหน้ำ
ครอบง ำ ตนขอย้ ำอีกครั้งว่ำ ส.ส.ของพรรคก้ำวไกล และสมำชิกของคณะก้ำวหน้ำ คืออดีตสมำชิกของพรรคอนำคตใหม่ 
ที่ถูกยุบไปแล้ว ไม่แปลกท่ีเรำจะมีควำมเห็นที่ตรงกัน แต่เป็นคนละเรื่องกับกำรครอบง ำพรรค กำรที่รองโฆษกพรรคพลัง
ประชำรัฐออกมำพูดแบบนั้นแสดงว่ำไม่เข้ำใจว่ำกำรถูกครอบง ำกับควำมเห็นที่เหมือนกันเป็นอย่ำงไร ตนถำมกลับว่ำ 
พรรคพลังประชำรัฐ ถูกครอบง ำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหมหรือไม่ เพรำะทุกอย่ำง
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ยืนยันว่ำเรำไม่ได้ถูกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิน และคณะก้ำวหน้ำครอบง ำ แต่อุดมกำรณ์และ
แนวทำงกำรท ำงำนของเรำตรงกันเพรำะเรำมำจำกอดีตอนำคตใหม่เหมือนกัน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65836  
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13 พฤษภำคม 2563 - 16:43 น.  

"สว.สมชาย" หนุน "ลงุตู่" ต่อ พรก.ฉุกเฉิน แต่คลายล็อกบางประการให้ประชาชนอยู่รอด 
 

 
 
13 พ.ค.63  นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก เห็นด้วยที่จะให้ต่อ พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน แต่ต้อง ควบคู่กับมำตรกำรคลำยล็อกบำงประกำร ให้ภำคธุรกิจและประชำชนอยู่รอด โดยระบุรำยละเอียดว่ำ 
เห็นด้วยครับที่จะให้นำยกลุงตู่ต่อ พรก.ฉุกเฉินคงอ ำนำจให้ ศ.บ.ค.จัดกำรภัยร้ำยไวรัสโควิด19ให้มั่นใจก่อน 
แต่ต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับมำตรกำรคลำยล็อคบำงประกำรเพื่อให้ภำคธุรกิจและชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
อยู่รอดไปพร้อมกันด้วย 

ขอเสนอในส่วนกำรสื่อสำรและกำรผ่อนคลำยในแต่ละจังหวัด ใช้หลักจิตวิทยำ ปรับพฤติกรรม ให้รำงวัล กับคน
ท ำด ีโดยแบ่งเป็น3สี ที่คนไทยคุ้นจำกไฟสัญญำนจรำจรครับ แยกแผนปลดล๊อค เป็น 3 แบบ แบ่งตำมสีพ้ืนที่ดังนี้ 1)
จวสีเขียว คือ”จังหวัดปลอดภัย” คือปลอดกำรติดเชื้อโควิดต่อเนื่องแล้ว14 -21วัน หรือไม่มีผู้ติดเชื้อแบบกระจำยมำก
ถือเป็นจังหวัดปลอดภัย 
เพรำะระยะที่ผ่ำนมำ40กว่ำจังหวัดนั้นไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อมำนำน น่ำจะผ่อนคลำยให้ไปมำหำสู่กันได้ จะได้เกิด
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ กำรขนส่งสินค้ำ ถ้ำจวใดปลอดภัยต่อเนื่องและพร้อมใจกันก็อำจพิจำรณำยกเลิกเวลำเคอร์ฟิว 
เป็นรำงวัลก็ดีครับ 

2)จวสีเหลืองคือจังหวัดเฝ้ำระวัง คืออำจมีผู้ติดเชื้อไม่สม่ ำเสมอ อำจมีข้ึนหรือลดลงบ้ำงแต่ไม่ต่อเนื่อง 
3)จวสีแดงคือจังหวัดแพร่ระบำด ต่อเนื่อง และยังพบอยู่เป็นระยะๆยังคงใช้มำตรกำรเข้มควบคุม แบ่งผ่อนคลำยบำงส่วน 
ช่วยกันคิดพิจำรณำดูนะครับ สมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ ประธำนคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพ
และกำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำ 
13 พค 2563 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/430667?adz=  
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วันพุธ ที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

ศึกใน'พปชร.'ปะทุ! 'สามมิตร-ธรรมนัส'พลิกขั้วผนึกก๊วน'บิ๊กป้อม'บีบเปลี่ยน หน.พรรค 

 
ศึกในพปชร.ปะทุอีก "สามมิตร-ธรรมนัส"พลิกขั้วเล่นตามเกมก๊วน “บิ๊กป้อม” พร้อมไขก๊อก กก.บห.เกิน 18 เสียง
เพิ่มแรงกดดันเปลี่ยนหัวหน้าพรรค รอสัญญาณโควิดซาค่อยเปิดหน้าลุย 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีควำมเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) อีกครั้ง
หนึ่ง หลังช่วงก่อนหน้ำนี้เคยมีควำมพยำยำมเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้ำพรรค จำกนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง มำเป็น 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี รวมถึงพยำยำมล็อบบี้ให้กรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) ลำออก ให้ถึง
กึ่งหนึ่ง เพ่ือน ำไปสู่กำรเลือก กก.บห.ชุดใหม่ แต่ปรำกฏว่ำ มีกก.บห.ที่พร้อมจะลำออกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ท ำให้ต้องยุติกำร
ด ำเนินกำรไปก่อน รวมถึงท่ำทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม  ที่ไม่ต้องกำรให้มีกำร
เคลื่อนไหวในช่วงที่ทุกฝ่ำยก ำลังแก้ปัญหำโควิด-19 ขณะที่กลุ่มสำมมิตรซึ่งครั้งก่อนยังมีท่ำทีสนับสนุนฝั่งของนำยสมคิด 
จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี 
แต่ล่ำสุดหลังพูดคุยกับพล.อ.ประวิตรไปแล้ว นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม ได้เปลี่ยนท่ำทีและได้เซ็นใบลำ
ออกจำก กก.บห.ไว้แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ยื่นเพรำะต้องรอสัญญำณและรอสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำยก่อน ถึงจะยื่น
พร้อมกับคนอ่ืนๆ ที่มีกำรเซ็นใบลำออกไว้แล้วเช่นเดียวกัน นอกจำกนี้ ยังมีนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ก่อน
หน้ำนี้ไม่แสดงท่ำทีใดๆ ก็ได้ตัดสินใจแบบเดียวกัน 

รวมถึงกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้ำมีท่ำทีสนับสนุนฝ่ำยนำยสมคิด แต่
ล่ำสุดได้เปลี่ยนท่ำทีและเซ็นใบลำออกจำก กก.บห.ไว้แล้วเช่นเดียวกัน ท ำให้ขณะนี้เสียงของฝ่ำยที่ต้องกำรให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหัวหน้ำพรรค น ำโดยนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และประธำนวิปรัฐบำล นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.
ชลบุรี และประธำน ส.ส. เกิน 18 เสียง หรือเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ซึ่งตำมข้อบังคับพรรคหำก กก.บห.ลำออกเกินกึ่งหนึ่ง จะ
ท ำให้ กก.บห.ชุดปัจจุบันสิ้นสุดลง ต้องเลือก กก.บห.ชุดใหม่ 

ทั้งนี้ คำดว่ำ จะมีกำรยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  เพ่ือจัดประชุมใหญ่เลือก กก.บห.ชุดใหม่
หลังจำกได้รับสัญญำณและสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย อย่ำงไรก็ตำม อีกทำงหนึ่ง ตำมข้อบังคับพรรค หำกหัวหน้ำ
พรรคลำออกเองเพียงคนเดียว จะท ำให้  กก.บห.ชุดดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่งโดยอัตโนมัติ  ขณะที่เรื่องกำรปรับ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) นั้น เป็นอ ำนำจของนำยกฯ ที่จะตัดสินใจ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/492639  

https://www.naewna.com/politic/492639
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13 พฤษภำคม 2020 เวลำ 22:00  

"บิ๊กป้อม" จ่อนั่ง "หัวหน้าพรรค พปชร."หลงั"สามมิตร-ธรรมนัส"เอาด้วย 

 
 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำถึงควำมเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลังจำกก่อนหน้ำนี้เคยมีควำมพยำยำม

เปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้ำพรรค  จำกนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง มำเป็นพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี รวมถึงพยำยำมล็อบบี้ให้กรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.)  ลำออก ให้ถึงกึ่งหนึ่ง เพ่ือน ำไปสู่กำร
เลือก กก.บห.ชุดใหม่ แต่ปรำกฏว่ำ มี กก.บห.ที่พร้อมจะลำออกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ท ำให้ต้องยุติกำรด ำเนินกำรไปก่อน รวมถึง
ท่ำทีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรเคลื่อนไหวในช่วงที่ทุกฝ่ำย
ก ำลังแก้ปัญหำโควิด-19 
อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ล่ำสุด กลุ่มสำมมิตรซึ่งก่อนหน้ำนี้ยังมีท่ำทีสนับสนุนนำยสมคิด  จำตุศรีพิทักษ์ รอง
นำยกรัฐมนตรี นั้น แต่ในขณะนี้ หลังมีกำรพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม ได้
เปลี่ยนท่ำที และได้เซ็นใบลำออกจำกกก.บห.ไว้แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ยื่น เพรำะต้องรอสัญญำณและรอสถำนกำรณ์โค
วิด-19 คลี่คลำยก่อน ถึงจะยื่นพร้อมกับคนอ่ืนๆ ที่มีกำรเซ็นใบลำออกไว้แล้วเช่นเดียวกัน  นอกจำกนี้ ยังมีนำย
สมศักดิ์ เทพสุทินรมว.ยุติธรรม ที่ก่อนหน้ำนี้ไม่แสดงท่ำทีใดๆ ก็ได้ตัดสินใจแบบเดียวกัน 

รวมถึงกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้ำมีท่ำทีสนับสนุนฝ่ำยนำยสมคิด แต่
ล่ำสุดได้เปลี่ยนท่ำทีหลังจำกกลุ่มสำมมิตรตัดสินใจเช่นนั้น โดยได้เซ็นใบลำออกจำก กก.บห.ไว้แล้วเช่นเดียวกัน ท ำให้
ขณะนี้เสียงของฝ่ำยที่ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำพรรค น ำโดยนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ
ประธำนวิปรัฐบำล นำยสุชำติชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธำน  ส.ส. นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร นำย
พุทธิพงษ์ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกิน 18 เสียง หรือเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ซึ่งตำมข้อบังคับพรรค
หำก กก.บห.ลำออกเกินกึ่งหนึ่ง จะท ำให้ กก.บห.ชุดปัจจุบันสิ้นสุดลง ต้องเลือกกก.บห.ชุดใหม่ 

โดยคำดว่ำจะมีกำรยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือจัดประชุมใหญ่เลือกกก.บห.ชุดใหม่หลังจำก
ได้รับสัญญำณและสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย อย่ำงไรก็ตำม อีกแนวทำงหนึ่งตำมข้อบังคับพรรค หำกหัวหน้ำพรรค
ลำออกเองเพียงคนเดียว  จะท ำให้กก.บห.ชุดดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่งโดยอัตโนมัติ  ขณะที่ เรื่ องกำรปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้นเป็นอ ำนำจของนำยกฯ ที่จะตัดสินใจ 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10805?line=   

https://www.nationweekend.com/content/politics/10805?line
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14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:54 น.     

'พี่ศรี' เหน็บเลเซอร ์'ตามหาความจริง' เป็นของเล่นพวกเด็กอมมอืตกขอบเวทีการเมือง 
 

 
 
14 พ.ค. 63 - นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  
"ตำมหำควำมจริง ผลงำนของพวกเด็กอมมือ หำกิจกรรมเล่นยำมว่ำงเว้นจำกกำรตกขอบเวทีทำงกำรเมืองก็เท่ำนั้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65876  
 
 
 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/65876
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13 พ.ค. 2563 - 18:59 น.  

ทักษิณ ชินวัตร : 14 เดือนหลังยุบไทยรักษาชาติ กับการรักษาระยะห่างทางการเมืองไทย         
ในภาวะโควิด-19 ระบาด  

 
ทักษิณ ชินวัตร : 14 เดือนหลังยุบไทยรักษาชาติ กับการรักษาระยะห่างทางการเมืองไทยในภาวะโควิด-19 ระบาด 

- BBCไทย 

"วันนี้ผมไม่พูดเรื่องกำรเมืองนะ" นำยทักษิณ ชินวัตร ทักทำยกับทีมงำนบีบีซีไทยย้ ำถึงเงื่อนไขกำรให้สัมภำษณ์
กับเรำอีกครั้ง หลังจำกกำรให้สัมภำษณ์ท่ีฮ่องกงเมื่อปลำยเดือน มี.ค. ปีที่แล้ว 
แม้จะพูดเช่นนั้น ทว่ำเมื่อต้นเดือนนี้ ชื่อของเขำปรำกฏเป็นเจ้ำภำพในงำนสวดอภิธรรมศพผู้หญิงคนหนึ่งที่จบชีวิตตัวเอง 
โดยก่อนตัดสินใจดังกล่ำว เธอได้โพสต์ภำพวำด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ทำงเฟซบุ๊ก และเล่ำเรื่องรำว
ควำมยำกล ำบำกในชีวิตที่ต้องเผชิญท่ำมกลำงวิกฤตกำรระบำดของโรคโควิด-19 
"ผมมันตกจอไปนำนแล้ว เอำผมมำออกท ำไม ผมมันโนเนมไปแล้ว" 

ค ำอธิบำยต่อมำจำกเจ้ำของภำพใบหน้ำยิ้มชื่นที่ปรำกฏอยู่บนขวดเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือซึ่ง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย
หลำยคนน ำออกแจกจ่ำยในหลำยพ้ืนที่ทำงภำคอีสำน บนขวดพลำสติกใสมีข้อควำม "เป็นห่วงพ่ีน้องชำวไทยจำกใจ

❤❤" เขียนด้วยลำยมือพร้อมลำยเซ็นก ำกับชื่อ ส ำทับด้วยต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีคนที่  23 ปรำกฏหรำ ขวดเจล
แอลกอฮอล์ล้ำงมือชนิดเดียวกันยังมีรุ่น "ภำพคู่พ่ีน้อง" ของนำยทักษิณ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกแจกจ่ำยด้วย 
บีบีซีไทยพบกับเขำที่บ้ำนพักในท ำเลทองใจกลำงกรุงลอนดอนเมื่อสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 14 เดือน หลังจำกบุคคลที่ได้ชื่อ
เป็น "นำยใหญ่" ของสมำชิกตั้งแต่ระดับปลำยแถวยันแกนน ำของพรรคไทยรักษำชำติ  เดินเกมกำรเมืองพลำด ถูกศำล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ท ำให้อนำคตทำงกำรเมืองของคนหนุ่มสำวหลำยคน ต้องถูก "เว้นวรรค"  และท ำให้เขำต้องถูก
วิจำรณ์ว่ำไม่รู้จัก "ที่ต่ ำ ที่สูง" ทั้งยังต้องกำร "ดึงฟ้ำต่ ำ" 

และยังเป็นกำรให้สัมภำษณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่นำนหลังจำกคณะท ำงำนในส ำนักงำนอัยกำรคดีศำลสูง  ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด (อสส.) มีมติไม่ยื่นอุทธรณ์คดีฟอกเงินของนำยพำนทองแท้ ชินวัตร บุตรชำย  และได้ส่งเรื่องไปยังกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งล่ำสุด นสพ.ไทยโพสต์รำยงำนว่ำดีเอสไอ มีควำมเห็นแย้งค ำสั่งไม่อุทธรณ์คดีดังกล่ำว 
นำยทักษิณ วันนี้ดูสงวนท่ำทีกว่ำเมื่อ 1 ปีก่อน ในกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับบ้ำนเมืองและรัฐบำล 
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เมื่อถูกขอให้มองภำพกำรแก้ปัญหำโรคโควิด-19 ของไทยเขำจึงเริ่มต้นด้วยกำรชื่นชมไทยว่ำมีอัตรำกำรเสียชีวิตต่ ำ แต่
เขำเชื่อว่ำนั่นเป็นเพรำะระบบสำธำรณสุขที่เข้มแข็งอยู่ก่อนแล้ว 

"ผมเป็นห่วงเรื่องกำรตรวจ เพรำะถ้ำเรำตรวจน้อย เรำพบน้อยแน่นอน แต่กำรตรวจก็ไม่จ ำเป็นต้องตรวจ
ทั้งหมดซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยสูง สำมำรถใช้ทฤษฎีเรื่องกำรสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยงบำงกลุ่มได้" เขำบอกว่ำเฝ้ำติดตำมกำรแก้ปัญหำ
กำรระบำดใหญ่ของไวรัสตัวนี้อย่ำงใกล้ชิด สอบถำมที่ปรึกษำ นักวิทยำศำสตร์ แพทย์ และนักวิชำกำรอยู่ตลอดเวลำ จน
เชื่อว่ำเขำเข้ำใจเชื้อโรคและกำรระบำดนี้ได้ดีพอควร เขำเห็นผู้น ำหลำยชำติในโลก "ไม่เข้ำใจเชื้อโรคนี้อย่ำงแท้จริง" จึง
แก้ปัญหำโดยไม่ได้ค ำนึงถึงผลกระทบทำงเศรษฐกิจ และหำกเขำได้มีโอกำสแก้ปัญหำประเทศตอนนี้ก็จะ "ไม่ล็อกดำวน์" 

อดีตนำยกรัฐมนตรีที่เคยเผชิญวิกฤตกำรระบำดของไข้หวัดนกในปีช่วงปี  2547-2548 บอกว่ำได้ศึกษำเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัสที่ท ำให้เกิดโรคไข้หวัดนกและโรคซำร์สที่เคยระบำดครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2546 และไวรัสที่ท ำให้โรคโควิด-19 
แล้ว เขำเชื่อว่ำไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ไม่ได้ร้ำยแรงมำกไปกว่ำเชื้อไวรัสที่ท ำให้เกิดโรคซำร์ส ดังนั้นจึงมองมำตรกำรล็
อกดำวน์กับกำรเพ่ิมระยะห่ำงทำงสังคมที่รัฐบำลทั่วโลกก ำลังท ำอยู่เป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสีย และหำกมีอ ำนำจเขำจะ "คลำย
เรื่องของกำรล็อกดำวน์ทันที" 
"เรำมำดูทั้งโลกติด (โรคโควิด-19) แล้ว 3 ล้ำนกว่ำคน จำกประชำกรโลก 7 พันล้ำนคน…ถือว่ำเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ ำมำก… 
เรำก ำลังเอำเปอร์เซ็นต์ต่ ำนี้มำแลกกับเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคนโดยเฉพำะ ในประเทศก ำลังพัฒนำที่ไม่มีแรงอุดหนุน
อะไรมำกมำย ถำมว่ำคุ้มไหม ผมว่ำไม่คุ้ม…คนข้ำงล่ำงเขำจะถำมว่ำถ้ำไม่ติดโคโรนำ ถ้ำอดตำยละ…ทั่วโลกนี่ต้องคิดว่ำยัง
มีคนที่ไม่มีเงินออมและมีหนี้ครัวเรือนจ ำนวนมำก จะให้เขำเสียสละอย่ำงไร" 
ความผิดพลาดในอดีต 

พูดง่ำยแต่ท ำยำกน่ำจะเป็นค ำพูดที่เหมำะสมส ำหรับคนดูไม่ใช่คนแก้ปัญหำอย่ำงนำยทักษิณในวันนี้ เพรำะ
ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ในภำคใต้ปลำยปี 2548 ไม่ถึงปีก่อนที่รัฐบำลของเขำจะถูกท ำรัฐประหำร เขำเองถูกกล่ำวหำว่ำ
ให้ควำมช่วยเหลือคนในจังหวัดภำคใต้ไม่เพียงพอและไม่ทันท่วงที 
หรือย้อนไปสองปีก่อนหน้ำนั้น รัฐบำลของเขำในยุคที่มีนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนำยวัฒนำ เมืองสุข "ลูกเขยเจ้ำสัว" ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ถูกวิจำรณ์
ว่ำปกปิดข้อมูลกำรระบำดของไข้หวัดนก ซึ่งถึงวันนี้นำยทักษิณยังปฏิเสธว่ำไม่ใช่กำรปกปิด แต่เป็นเพรำะหน่วยงำนรัฐ
รำยงำนข้อมูลโดยไม่ประสำนงำนกันในช่วงแรก 
แต่นำยจักรภพ เพ็ญแข โฆษกรัฐบำลในยุคนั้นเพิ่งออกมำเตือนควำมจ ำด้วยกำรโพสต์ข้อควำมทำงเฟซบุ๊กเมื่อเดือน ม.ค.
ที่ผ่ำนมำ ว่ำเขำเองที่ยอมรับต่อหน้ำสื่อต่ำงชำติว่ำ รัฐบำล "ท ำพลำดไป" ในกำรแก้ปัญหำโรคระบำด ซึ่งนั่นได้ท ำให้กำร
แก้ไขปัญหำท ำได้ส ำเร็จ 
ช่วยไม่ได้มาก 

วันนี้คนในภำคอีสำนอำจก ำลังบีบขวดเค้นเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือรุ่นที่มีข้อควำม "คนแดนไกลห่วงใยประชำชน" 
อยู่ข้ำงขวด 
และวันนี้ "คนแดนไกล" คนนั้นก็ยังชวนให้น่ำเชื่อว่ำรู้สึกเห็นใจคนจนที่ต้องหำเช้ำกินค่ ำที่เมืองไทย แต่มหำเศรษฐีอันดับ
ที่ 16 ของไทย บอกว่ำ "ผมคงไม่สำมำรถจะช่วยคนเป็นล้ำน ๆ คนได้ แต่ก็ช่วยตำมก ำลังตำมน้ ำใจ เช่น ไปช่วยตำม
โรงพยำบำล ซื้อชุดพีพีอี ซื้อเครื่องช่วยหำยใจ ซื้อหน้ำกำกให้บ้ำง ส่วนชำวบ้ำนนี่บำงทีพวกมีกิจกรรมทั้งหลำย ก็ขอร่วม
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บริจำค ไปท ำกับข้ำวเลี้ยงคนบ้ำง เอำตังค์ไปแจกร้อยสองร้อยอะไรแบบนี้ ขอให้ผมบริจำคร้อยสองร้อย ผมก็ช่วยบริจำค
กองนั้นกองนี้บ้ำง ผมก็ท ำได้แค่นี้ละครับ" 

เมื่อถำมว่ำนั่นเป็นเพรำะเขำรู้ว่ำคนไทยได้ "ก้ำวข้ำม" ทักษิณ ชินวัตร ไปแล้วหรือไม่ ค ำตอบที่สวนกลับมำทัน
ควันคือ "สำธุ ขอให้เป็นจริงเถิด"มหำเศรษฐีหกหมื่นล้ำนปฏิเสธว่ำกำรที่ชื่อของเขำปรำกฏเป็นเจ้ำภำพงำนศพตำมที่เขำ
บอกว่ำเป็นกำรจัดแจงของ ส.ส.ในพ้ืนที่ หรือกำรมีทั้งชื่อและภำพอยู่บนขวดแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคนั้นไม่ได้เป็นเพรำะ
เขำต้องกำรกลับมำอยู่ในจุดสนใจอีกครั้ง ตรงกันข้ำมเขำเชื่อว่ำก้ำวย่ำงใด ๆ ต้องเป็นไปอย่ำงระมัดระวัง ไม่ให้ถูกมองได้
ว่ำเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง 
แต่เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ำควำมช่วยเหลือที่เขำให้กับคนรำกหญ้ำที่เคยเป็นฐำนเสียง ดูจะห่ำงไกลกับมหำเศรษฐีหมื่น
ล้ำนที่อำยุกำรท ำงำนในสภำสั้นกุดอย่ำงนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ผลิตและมอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์มูลค่ำหลำยแสน
บำทต่อเครื่องให้โรงพยำบำลหลำยแห่ง นำยทักษิณกลับมองว่ำเป็นกำรกระท ำที่จะส่งผลดีต่ออนำคตทำงกำรเมืองของ
ผู้น ำคณะก้ำวหน้ำ 
"ธนำธรก็ยังหนุ่ม มีอนำคตทำงกำรเมืองก็มีมำก แม้จะถูกลงโทษไปบ้ำง ก็คิดว่ำได้ท ำก็เป็นสิ่งที่ดีเพรำะตอนนี้คนไทยต้อง
ช่วยกันทุกฝ่ำย" 
อยากกลับไทย ? 

เมื่อกลำง ก.พ.ที่ผ่ำนมำ นำยนคร มำฉิม รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยผ่ำนกำรสัมภำษณ์ทำงโซเชียลมีเดีย
ช่องหนึ่งว่ำ นำยทักษิณอยำกกลับประเทศไทย ผ่ำนกำรเรียกร้องของประชำชน และควำมเมตตำของผู้บำรมีในประเทศ 
"เรำก็รู้ ๆ อยู่มันมีเงื่อนไขอยู่" เขำบอก ทั้งส ำทับว่ำ "คนรักประชำธิปไตย"อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ แต่ถึงอย่ำงนั้นนำยทักษิณยัง
พูดในเชิงเหน็บแนมอีกว่ำ "วันนี้ยังเป็นคนไทยที่เขำไม่ให้เป็นคนไทยอยู่แล้ว พำสปอร์ตไทยก็ไม่มี อยู่เมืองนอก ก็ท ำใน
ฐำนะคนเคยเป็นนำยกฯ มีคนเคยสนับสนุนเรำมำกมำย เรำก็เป็นห่วงเขำ (ชำวบ้ำน) เท่ำนั้นเอง" 
อดีตนำยกรัฐมนตรีที่ยังมีคดีควำมรอเขำกลับมำพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์อีกอย่ำงน้อย  6 คดี ต้องอยู่ในต่ำงประเทศในฐำนะ
พลเมืองของชำติที่ตัวเองไม่ได้ถือก ำเนิด แม้จะยืนกรำนว่ำไม่ต้องกำรยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง แต่เขำก็ไม่ปฏิเสธเรื่องที่
บรรดำ ส.ส.อีสำนของพรรคเพื่อไทยยังคงท ำหน้ำสื่อกลำงน ำควำมช่วยเหลือจำกเขำลงไป"แจกจ่ำย"ในพ้ืนที่ 
"ก็ท ำแบบเงียบ ๆ อะไรท ำได้ก็ท ำไป ผมเดือน ๆ หนึ่งก็ค่ำใช้จ่ำยสูง เลยต้องมำท ำมำหำกินที่ลอนดอน เดี๋ยวไม่พอกิน" 
โชคทางธุรกิจในลอนดอน 

ในขณะที่กำรเดินทำงของคนทั่วโลกก ำลังหยุดชะงัก แตน่ั่นไม่ใช่อุปสรรคของมหำเศรษฐี นำยทักษิณบินเพ่ิงบิน
ข้ำมฟ้ำจำกดูไบมำลอนดอน เพ่ือมำดูธุรกิจที่ลงทุนไว้และก ำลังไปได้สวย อุปกรณ์ตลับเล็ก ๆ ที่ใช้ตรวจดีเอ็นเอของผู้ใช้ 
ได้รับกำรปรับปรุงให้ใช้ตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ได้ และหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขของอังกฤษ ได้สั่งซื้อไป
หลำยพันชิ้นเพื่อใช้ในกำรตรวจหำผู้ติดเชื้อ 

เมื่อถำมเขำว่ำ สนใจที่จะส่งเครื่องมือนี้กลับไปให้ประเทศไทยใช้หรือไม่ นำยทักษิณ  ตอบว่ำหำกได้รับ "CE 
marking" หรือเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำกทำงกำรอังกฤษ 
รำวเดือนมิถุนำยนแล้ว "แน่นอนผมยินดีที่จะให้เครื่องมือนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณสุขของไทย ไปช่วยตรวจคนไทย
หำเชื้อโควิดในขณะนี้" 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4122550   

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4122550
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13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 22:34 น. 

'ทักษิณ'ชม'ธนาธร'ยังหนุ่ม มีอนาคตทางการเมือง ส่วนเรื่องกลับไทยมันมีเงื่อนไขอยู่ 

 
13 พ.ค.63- บีบีซีไทยสัมภาษณ์นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักใจกลางกรุงลอนดอน เม่ือสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมา  เมื่อถามว่าคนไทยได้ "ก้าวข้าม" ทักษิณ ชินวัตร ไปแล้วหรือไม่ ค าตอบท่ีสวนกลับมาทันควันคือ 
"สาธุ ขอให้เป็นจริงเถิด" 

มหำเศรษฐีหกหมื่นล้ำนปฏิเสธว่ำกำรที่ชื่อของเขำปรำกฏเป็นเจ้ำภำพงำนศพตำมที่เขำบอกว่ำเป็นกำรจัดแจง
ของ ส.ส.ในพ้ืนที่ หรือกำรมีทั้งชื่อและภำพอยู่บนขวดแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อโรคนั้นไม่ได้เป็นเพรำะเขำต้องกำรกลับมำอยู่ใน
จุดสนใจอีกครั้ง ตรงกันข้ำมเขำเชื่อว่ำก้ำวย่ำงใด ๆ ต้องเป็นไปอย่ำงระมัดระวัง  ไม่ให้ถูกมองได้ว่ำเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับ
กำรเมือง แต่เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ำควำมช่วยเหลือที่เขำให้กับคนรำกหญ้ำที่เคยเป็นฐำนเสียง  ดูจะห่ำงไกลกับมหำ
เศรษฐีหมื่นล้ำนที่อำยุกำรท ำงำนในสภำสั้นกุดอย่ำงนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ผลิตและมอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
มูลค่ำหลำยแสนบำทต่อเครื่องให้โรงพยำบำลหลำยแห่ง นำยทักษิณกลับมองว่ำเป็นกำรกระท ำที่จะส่งผลดีต่ออนำคต
ทำงกำรเมืองของผู้น ำคณะก้ำวหน้ำ 
"ธนำธรก็ยังหนุ่ม มีอนำคตทำงกำรเมืองก็มีมำก แม้จะถูกลงโทษไปบ้ำง ก็คิดว่ำได้ท ำก็เป็นสิ่งที่ดีเพรำะตอนนี้คนไทยต้อง
ช่วยกันทุกฝ่ำย" 

ถำมว่ำเมื่อกลำง ก.พ.ที่ผ่ำนมำ นำยนคร มำฉิม รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย  เปิดเผยผ่ำนกำรสัมภำษณ์ทำง
โซเชียลมีเดียช่องหนึ่งว่ำ นำยทักษิณอยำกกลับประเทศไทย ผ่ำนกำรเรียกร้องของประชำชน และควำมเมตตำของผู้มี
บำรมีในประเทศ "เรำก็รู้ ๆ อยู่มันมีเงื่อนไขอยู่" เขำบอก ทั้งส ำทับว่ำ "คนรักประชำธิปไตย"อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ แต่ถึงอย่ำง
นั้นนำยทักษิณยังพูดในเชิงเหน็บแนมอีกว่ำ "วันนี้ยังเป็นคนไทยที่เขำไม่ให้เป็นคนไทยอยู่แล้ว พำสปอร์ตไทยก็ไม่มี อยู่
เมืองนอก ก็ท ำในฐำนะคนเคยเป็นนำยกฯ มีคนเคยสนับสนุนเรำมำกมำย เรำก็เป็นห่วงเขำ (ชำวบ้ำน) เท่ำนั้นเอง" 
อดีตนำยกรัฐมนตรีที่ยังมีคดีควำมรอเขำกลับมำพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์อีกอย่ำงน้อย  6 คดี ต้องอยู่ในต่ำงประเทศในฐำนะ
พลเมืองของชำติที่ตัวเองไม่ได้ถือก ำเนิด แม้จะยืนกรำนว่ำไม่ต้องกำรยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง แต่เขำก็ไม่ปฏิเสธเรื่องที่
บรรดำ ส.ส.อีสำนของพรรคเพื่อไทยยังคงท ำหน้ำที่สื่อกลำงน ำควำมช่วยเหลือจำกเขำลงไป"แจกจ่ำย"ในพื้นที่ 
"ก็ท ำแบบเงียบ ๆ อะไรท ำได้ก็ท ำไป ผมเดือน ๆ หนึ่งก็ค่ำใช้จ่ำยสูง เลยต้องมำท ำมำหำกินที่ลอนดอน เดี๋ยวไม่พอกิน". 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65870  

https://www.thaipost.net/main/detail/65870
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14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

การเมืองขยับเมือ่โควิดเป็นศูนย์ 

 
           ไมท่ันขำดค ำ! 
                 เมื่อวันอังคำร "ลุงตู่" บอกว่ำ  
            "การจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น เราจะต้องดูมาตรการทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งผมได้ให้
ความส าคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้ติดเชื้อลดลงและน้อยลงจนเหลือ ๐ เปอร์เซ็นต ์แต่ก็ยังนอนใจไม่ได้แม้จะ
เหลือ ๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม" 
                รุ่งขึ้นวันพุธ คุณหมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงข่ำวว่ำ.... 
                "มีข่าวดีไม่มีผู้ป่วยรายใหม่" 
                อีกด้ำนหนึ่ง พรรคเพื่อไทย พรรคก้ำวไกล นักเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง พำกันประโคมว่ำ รัฐบำลต้องยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทันที  
                ฉะนั้นเมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็น ๐ ซึ่งเป็นข่ำวดีของคนไทยทั้งชำติ ก ำลังจะกลำยเป็นข่ำวร้ำยในทำง
กำรเมือง เพรำะนี่คือเงื่อนไขให้ฝ่ำยแค้นน ำไปจุดชนวน 
                เมื่อไม่มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่แล้ว ท ำไมยังต้องบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
                รัฐบำลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อปิดปำกคนเห็นต่ำงทำงกำรเมือง 
                ก็...ประมำณนั้น!     
                ต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ เรำก ำลังอยู่ในวิกฤติที่ไม่มีรัฐบำลชำติไหนในโลกเคยประสบมำก่อน   
                และเรำได้เห็นหลำยประเทศประกำศคลำยล็อก แล้วกลับมำล็อกใหม่อีกครั้ง 
                บำงประเทศประกำศขยำยเวลำล็อกดำวน์ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนำยนแล้ว และบำงประเทศยำวไปถึงเดือน
กรกฎำคม 
                ท ำไมถึงเป็นแบบนั้น?  
                เพรำะทุกประเทศเข็ดขยำด ไม่อยำกให้มีกำรระบำดรอบสอง  
                อำจจะมีบำงประเทศที่ประชำชนยังติดเชื้อล้มตำยเป็นหมื่นเป็นแสน แต่พยำยำมจะปลดล็อก เพรำะให้
ควำมส ำคัญกับเศรษฐกิจมำกกว่ำชีวิตประชำชน ดังเช่นสหรัฐอเมริกำ  
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                นั่นไม่ใช่เส้นทำงท่ีไทยจะเดินตำม  
                กำรแก้ปัญหำต้องมีข้ันตอน และข้อมูลที่รอบด้ำน  
                ไม่ใช่คิดอยำกจะท ำอะไรก็ท ำ หรือไม่ก็อยำกเอำชนะ  
                หำกรัฐบำลเอำตำมฝ่ำยแค้น แล้วเกิดกำรระบำดรอบสองขึ้นมำ คนที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐบำล ส่วนฝ่ำย
ค้ำนเปิดตูด จะรับผิดชอบอะไรได้ นอกจำกด่ำรัฐบำลไปวันๆ  
                ฉะนั้นวันนี้แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อรำยใหม่ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เชื่อโควิด-๑๙ หมดไปจำกประเทศไทยแล้ว  
                ยังมีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอำกำรอีกจ ำนวนหนึ่ง    
                อำจยังมีคนติดเชื้อในระยะฟักตัว  
                ยังมีคนไทยที่เดินทำงกลับมำจำกต่ำงประเทศ ด้วยวิธีกำรหลบหนีเข้ำเมือง และไม่ได้กักตัวตำมมำตรกำร
กำรป้องกันโรค 
                จึงยังนิ่งนอนใจไม่ได้  
                ถ้ำจะให้ปลอดภัยที่สุด ต้องไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน ๑๔-๒๑ วัน ตำมไทม์ไลน์แล้วกำรบังคับใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงช่วงต้นเดือนมิถุนำยน  
                ก็น่ำจะลงล็อกพอดี  
                ล ำบำกกันอีกสักนิด เพื่อเจ็บครั้งเดียวจบ  
                ดีกว่ำเจ็บๆ หำยๆ แบบไร้อนำคต  
                ส่วนเรื่องของฝ่ำยแค้น ที่อยำกจะชุมนุม ก็ต้องปล่อยไปตำมกรรม      
                ใครกลัวตำยเพรำะไม่มีประชำธิปไตย แต่ไม่กลัวตำยเพรำะโควิด-๑๙ ก็เรียงหน้ำชุมนุมได้ และควรรักษำ
ระยะห่ำงกันสักนิด  
                ไม่งั้นมีโอกำสสูงที่จะติดเชื้อแบบกลุ่ม อย่ำงที่เคยเกิดในสนำมมวยและผับย่ำนทองหล่อ  
                ก็ถือซะว่ำ เจ็บ ตำย เป็นเรื่องธรรมชำติของมนุษย์.  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65848  
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14 พ.ค. 2563 - 00:10 น.  

ตามหาความจริง  

 
 
ตามหาความจริง - บทบรรณาธิการ - กรณีกำรยิงข้อควำม #ตำมหำควำมจริง ด้วยแสงเลเซอร์ ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร อย่ำงน้อย 6 แห่ง ซึ่งเก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์กำรปรำบปรำมประชำชนในเดือนพฤษภำคม 2553 
ประกอบด้วยบริเวณก ำแพงวัดปทุมวนำรำม บนรำงรถไฟฟ้ำบีทีเอสสยำมสแควร์ อำคำรเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ อำคำรใน
ซอยรำงน้ ำ อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย และกระทรวงกลำโหม ร ำลึกถึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำวที่ครบวำระ 10 ปี 
ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในท้องที่ดังกล่ำว สั่งให้ติดตำมหำผู้กระท ำและอยู่เบื้องหลัง เพ่ือน ำมำพิจำรณำว่ำมีควำมผิดข้อหำ
ใด จะสำมำรถด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้หรือไม่ 
ซึ่งจะต้องจับตาดูว่าจะใช้ฐานความ ผิดใด 

ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลำโหม ก็แถลงว่ำเป็นกำรกระท ำไม่เหมำะสม เป็นกำรแสดงออกและมีนัยยะ
ทำงกำรเมืองแอบแฝง ต้องกำรให้เกิดควำมเข้ำใจผิดกับสถำบันและองค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นกำรยั่วยุให้เกิดควำมแตกแยก ชี้น ำให้เกิดควำมหวำดระแวงและไม่เชื่อมั่นต่อกัน ไม่เป็น ผลดีต่อสังคมในสถำนกำรณ์
ของประเทศที่ก ำลังเผชิญปัญหำท้ำทำยร่วมกันอยู่ หำกมองว่ำต้องกำรตำมหำควำมจริง หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ก็
สำมำรถหำควำมจริงได้จำกหลักฐำนที่ปรำกฏพร้อมกับระบุด้วยว่ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ฝ่ำยควำมมั่นคงก ำลังติดตำมและ
พิจำรณำหำทำงด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอยู่ คำดว่ำสำมำรถหำตัวผู้กระท ำผิดได้ไม่ยำกจนเกินไป 
ทั้งฝ่ายต ารวจและทหารต่างออกมาแสดงท่าทีชัดเจน 

เหตุกำรณ์ล้อมปรำบปรำมประชำชนกลำงใจเมือง จนมีผู้ล้มตำยรวมแล้ว 99 ศพ ได้รับบำดเจ็บกว่ำ 2 พันชีวิต 
ยังไม่ได้มีกำรช ำระสะสำงอย่ำงเป็นธรรม ทั้งผู้สั่งกำร ผู้ลงมือ ยังลอยนวลอยู่ได้โดยไร้ผิดเป็นควำมจริงที่เกิดขึ้น โดยที่
กระบวนกำรยุติธรรมที่แท้จริงยังเข้ำไปไม่ถึง ข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดว่ำ คดีที่จะหำผู้รับผิดชอบต่อกำรปรำบปรำม 99 
ศพ ยังไม่มีคดีใดแม้แต่คดีเดียว ที่สำมำรถน ำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมได้ บำงส่วนเคยสำมำรถส่งฟ้องศำลได้ แต่สุดท้ำย 
มีกำรอ้ำงประเด็นข้อกฎหมำยจนตกไปจำกกระบวนกำรในที่สุด 

เป็นเหตุให้ การทวงถามความจริงและความเป็นธรรมในเรื่องนี้ จึงยังคงปรากฏอยู่ต่อไป 
 
อ้ำงอิง :  https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4116091   
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วิเคราะห์การเมอืง : ไฟต์เดิมพันศึกรอบด้าน 

 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทยวันที่ 13 พ.ค.กลายเป็นศูนย์ วันนี้ที่รอคอย อยากให้มีอีกเรื่อยๆ 
ถ้าสถานการณ์ยังดีต่อเนื่องก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลจะใส่กุญแจล็อกดาวน์ประเทศเอาไว้จนแน่นหนา คงต้อง
ทยอยผ่อนปรนไปตามไทม์ไลน์ที่ก าหนด หรืออาจเร็วกว่าเดิม 

จำกนั้นเข้ำสู่โหมดที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ต้องน ำรัฐนำวำกู้ซำก
วิกฤติเศรษฐกิจที่พินำศย่อยยับจำกพิษไวรัสมรณะ ถือเป็นงำนหนัก งำนช้ำง กว่ำจะกระเตื้องขึ้นจนเห็นหน้ำเห็นหลัง 
ต้องใช้เวลำแรมปีดังที่ “บิ๊กตู่” ว่ำไว้ ต้องระดมทุกสรรพก ำลัง ใช้สมำธิทุ่มเทแก้ปัญหำนี้ แต่แน่นอนว่ำระหว่ำงทำงต้อง
เผชิญกับคลื่นแทรก สัญญำณรบกวนรอบด้ำน คอยถ่วงแข้งถ่วงขำ ค่อนแคะปรำมำส แค่ฝนซำไม่ทันไร ไวรัสโรคระบำด
เบำลงไป ไวรัสกำรเมืองก็ส่อเค้ำกลับมำแรงทันที ตำมฉำกปลุกกระแสด้วยเลเซอร์ “ตามหาความจริง” ประวัติศำสตร์
กำรเมืองในอดีตพฤษภำ 35 พฤษภำ 53 ของคณะก้ำวหน้ำ-ก้ำวไกล “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ
บอกว่ำนี่แค่จุดเริ่มต้น 

แนวโน้มยกระดับสงครำมไซเบอร์ กระตุ้นแนวร่วมมวลชนฟันน้ ำนมรุ่นใหม่รำวีกับรัฐบำล ทหำร และฝ่ำยควำม
มั่นคง เลือกหยิบมำแค่บำงเหตุกำรณ์ในอดีตหวังผลกำรเมืองเฉพำะฝั่งตัวเอง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-ปิยบุตร แสงกนก
กุล” ดูโอค่ำยสีส้มออกมำเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสอดรับกับทีมงำนสีแดง พรรคเพ่ือไทย เครือข่ำยนำยใหญ่คนแดนไกล 
แปรรูปขบวนรบโค่นกระดำนรัฐบำลทวงให้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเช้ำเย็น อ้ำงว่ำเพ่ือชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของพ่ีน้อง
ประชำชน แต่แฝงไว้ด้วยเหลี่ยมคูทำงกำรเมืองจ้องจะเคลื่อนไหว  นัดชุมนุมสุมไฟไล่รัฐบำล ตำมจังหวะที่ “คนป.” 
เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เคียงข้ำงประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย ก ำลังรอออกตัวอยู่ที่จุดสตำร์ต เงื่อนปมที่หยิบ
ยกมำขยี้ขยำยก็เป็นเรื่องเก่ำซ้ ำเดิม ดูเหมือนค่ำยสีส้มจะหมดมุกต้องไปหยิบเหตุกำรณ์ต่อสู้ของคนเสื้อแดงมำหำกิน ทั้งๆ
ที่เคยดูถูกนำยใหญ่แดนไกลและพลพรรคเสื้อแดงมำก่อน 
และแน่นอนว่ำปมแก้ปัญหำเศรษฐกิจปำกท้องที่เป็นจุดเปรำะบำงจำกพิษไวรัสโควิด-19 จะถูกเอำมำขยี้รัวๆ 
ชั่วโมงนี้ไม่ว่ำใครมำบัญชำกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจ ก็ “เก๊กซิม” ทั้งนั้น ต่อให้ฝ่ำยค้ำน ค่ำยส้ม-แดงเข้ำมำก็ใช่ว่ำจะท ำได้
ง่ำยๆ หมูๆ เหมือนที่คุยโวโอ้อวดเอำแค่ประเด็นกำรแจกเงิน 3,000 บำทของ “ธนาธร” สุดท้ำยเสียงด่ำเต็มโซเชียล 
แจกแค่จิ๊บจ๊อยกะปริดกะปรอย กระหน่ ำลงทะเบียนกันจนระบบล่ม แต่ได้ไปแค่กลุ่มคนหยิบมือเดียวเกิดปัญหำดรำม่ำ
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วุ่นวำย เทียบกับกำรแจกเงินเยียวยำ 5,000 บำทของรัฐบำล โปรเจกต์ใหญ่แจกคนนับสิบล้ำนคน แม้มีปัญหำขลุกขลัก
บ้ำง แต่ส่วนใหญ่ก็ถึงมือ ตรงเข้ำสู่บัญชีประชำชน ไม่มีปัญหำทุจริตฟำดหัวคิวเหมือนที่ผ่ำนๆมำ ของจริงกับมโนโซเชียล 
ต้องลงมือท ำถึงจะรู้ 

ตอนนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ กับนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ก ำลังแก้ปัญหำเยียวยำภำวะ
เศรษฐกิจกันมือเป็นระวิง แต่น่ำเห็นใจเพรำะเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ำยที่ยังติดอยู่  ส่วนตัวอ่ืนไม่ดับก็ขับไปคนละทิศ 
พำณิชย์ เกษตรฯ คมนำคม ท่องเที่ยว กระทรวงใครกระทรวงมัน  พรรคร่วมรัฐบำลเหมือนรวมกันเฉพำะกิจ แต่ไม่ใช่
กิจกำรบ้ำนเมือง 
แถมยังมีสนิมเนื้อในพรรคพลังประชำรัฐ ออกมำห้อยโหน  “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่
ใหญ่บิ๊กบราเธอร์ ผลักออกมาเป็นหนังหน้าไฟเกมเขย่าเก้าอ้ีหัวหน้า-เลขาฯพรรค พลังประชำรัฐ เพ่ือหวังผลต่อยอด
ไปถึงกำรปรับ ครม. 
ปล่อยโผกันออกมำสุดแหวก มีทั้งชื่อ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ขยับเป็น รมว.คลัง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” 
โฆษกรัฐบำล มำเป็น รมช.คลัง 
ว่ำกันว่ำ ขนำด “บิ๊กปอ้ม” เองยังงง ไม่รู้ว่ำโผนี้ลอยลมออกมำจำกฝ่ำยไหน สุดท้ำย “บิ๊กตู”่ ทุบโต๊ะเปรี้ยง ยังไม่ใช่เวลำ
มำเล่นเก้ำอ้ีดนตรี ในอำรมณ์ที่ “บิ๊กป้อม” ยังมึนไม่หำย แต่บรรดำทีมงำนจอมเขย่ำยังไม่ยอมหยุดแน่ คงรอจังหวะ
เหมำะจะกลับมำเขย่ำอีกรอบ ถือเป็นไฟต์เดิมพันของ “บิ๊กตู่” ศึกนอกเตรียมปะทะ ศึกในรอปะทุ เฉพำะหน้ำยังต้อง
จัดกำรปัญหำโควิด-19 ต้องสู้ด้วย “ภูมิคุ้มกันหมู่” วัคซีนธรรมชำติจำกพลังศรัทธำประชำชนเกื้อหนุน 

ขืนยังวนอยู่กับกำรเมือง old normal ต้องคอยป้อนกล้วยเลี้ยงลิงในพรรคพลังประชำรัฐ จ่ำยค่ำต๋งพรรคร่วม
รัฐบำล ลำกกระเตงเรือเหล็กปะผุฝ่ำหินโสโครก ภูเขำน้ ำแข็ง ยังไงก็ไปล ำบำก 
ถึงจุดหนึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศจะตั้งค ำถำมเปรียบเทียบ ระหว่ำงกำรไปต่อของ  “บิ๊กตู่” กับควำมอยู่รอดของชำติ
บ้ำนเมือง อันไหนจ ำเป็นกว่ำกัน. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1843556  
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คาบลูกคาบดอก : ติดกับดักตัวเอง 

 

 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเวลำนี้เกือบจะเป็นศูนย์ ถ้ำไม่เกิดวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ  ไวรัส

โควิด-19 คงไม่เห็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมได้ชัดขนำดนี้ พิสูจน์วิสัยทัศน์ผู้น ำ และควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงกำรเมือง
กำรปกครอง ใครของจริงหรือจอมปลอม โดยเฉพำะควำมบกพร่องในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทั้งฝ่ำยรำชกำรและ
ฝ่ำยกำรเมือง เกิดจำกช่องว่ำงในกำรแสวงหำผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน ภำยใต้ กำรใช้อ ำนำจ ปกป้องควำมผิด ฟอก
ด ำให้เป็นเทำ ฟอกเทำให้เป็นขำว อ ำนำจกำรตรวจสอบ ไม่ต่ำงอะไรจำกเสือกระดำษ 

ขยะชิ้นหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การบริหารการบินไทย ขำดทุนแล้วขำดทุนอีก ผิดแล้วผิดอีก ในที่สุดเมื่อยำมวิกฤติ
เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบิน ขำดทุนบักโกรก หนี้สินกับทรัพย์สินที่มีอยู่ใกล้เคียงกัน จ่อเข้ำสู่วิกฤติกำรล้มละลำย ถึง
จะมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธำน พิจำรณำฟื้นฟูการบินไทยเป็น
ครั้งสุดท้ำยก็ไม่น่ำจะรอด ทุกอย่ำงหมกเม็ดซุกปัญหำเอำไว้ใต้พรม จนสำยเกินแก้ 
สุดท้ำยจวนตัว คนในการบินไทยรีบโยนควำมผิดให้กับทักษิณ อ้ำงการบินไทยขำดทุนเพรำะทักษิณ เป็นยำสำมัญ
ประจ ำชำติ กำรเมืองวุ่นวำยก็เพรำะทักษิณ พรรคพลังประชารัฐทะเลำะกันก็เพรำะทักษิณ รัฐบำลแก้ปัญหำโควิด-19 
ไม่เข้ำเป้ำก็โทษทักษิณ ท ำเหมือนประชำชนกินแกลบกินร ำ 

ฐำนะกำรเงินการบินไทย ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 ปี 59 มีทรัพย์สินรวม 283,124 ล้ำนบำท มีหนี้สิน 
249,536 ล้ำนบำทปี 60 มีทรัพย์สิน 280,775 ล้ำนบำท มีหนี้สิน 248,762 ล้ำนบำท พอปี 61 สินทรัพย์รวม ลดลง
เหลือ 268,721 ล้ำนบำท มีหนี้สิน 248,265 ล้ำนบำท ปี 62 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 261,684 ล้ำนบำท มีหนี้สิน 242,517 
ล้ำนบำท 
ปี 59 ยังก ำไรสุทธิ ที่ 47 ล้ำนบำท ตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมำ ขำดทุนตลอด ปี 60 ขำดทุน 2,072 ล้ำนบำท ปี 61 ขำดทุน 
11,569 ล้ำนบำท ปี 62 ขำดทุน 10,803 ล้ำนบำท ข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลจำกกระทรวงกำรคลัง จึงเป็นที่เชื่อถือได้ไม่ได้
เป็นข้อมูลของฝ่ำยทักษิณแต่อย่ำงใด 

และถ้ำจะเปรียบเทียบรำยละเอียดรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร  ระหว่ำงปี 2556 ถึงปี 2558 คือก่อน
และหลังกำรยึดอ ำนำจปี 56 มีก ำไรสุทธิที่ 10,955.30 ล้ำนบำท ปี 57 มีก ำไรสุทธิ 15,572.56 ล้ำนบำท ปี 58 ก ำไรเริ่ม 
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ลดลง เหลือ 8,338.42 ล้ำนบำท หรือถ้ำจะโทษ ทักษิณ เมื่อปี 2549 ที่ถูกยึดอ ำนำจก็ยังมีก ำไรสุทธิที่ 8,991.60 

ล้ำนบำท 
หลักฐำนที่ชัดๆ ขนำดนี้ คงมีค ำตอบว่ำการบินไทยขำดทุนแบบสิ้นเนื้อประดำตัวเพรำะใคร 

จุดอ่อนของรัฐบำลชุดนี้ก็เหมือนรัฐบำลอื่นๆ คือ ก้ำวข้ำมทักษิณไม่พันเสียที จนคนลืมทักษิณไปแล้ว ก็ยังขุดมำ
เตือนควำมจ ำจนได้ เอะอะก็ ทักษิณ สภำพไม่ต่ำงจำกอำกำรขี้แพ้ชวนตี ทักษิณอำยุก็ 70 ปีไปแล้ว คนวัยนี้คงจะหำ
ควำมสุขมำกกว่ำควำมทุกข์ใส่ตัวเอง 

กำรที่พยำยำมยกเอำทักษิณมำเป็นตัวประกัน เพรำะหลำยสำเหตุอำจจะยังหำเหยื่อรำยใหม่ไม่ได้ หรือ
บริหำรงำนได้ดีเท่ำที่ทักษิณท ำเอำไว้ไม่ได้โลกก็เลยไม่จ ำ ชำวบ้ำนก็เลยยังคิดถึงทักษิณโดยเฉพำะในยำมวิกฤติ 
มือไม่พายยังเอาเท้าราน้ า. 
หมัดเหล็ก 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1843046  
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ล็อกต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 
ก ำลั งรอลุ้นว่ำในกลุ่มอาเซียน 10 ชาติ  ประเทศไหนจะประกำศชัยชนะสงครำมโควิดก่อนกัน ??                 

ประเทศกัมพูชา ของนำยกฯ ฮุนเซน ประกำศข่ำวยินดีว่ำกัมพูชำไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมำแล้วเกิน 1 เดือน ยอดผู้ติด
เชื้อสะสม 122 คน หำยกลับบ้ำนแล้ว 119 คน เหลือผู้ป่วยนอนโรงพยำบำล 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รำยเดียว! 

“เวียดนาม” ของ “นำยกฯเหวียน ซวนฟุก” มีประชำกร 95 ล้ำนคน โชว์ผลงำนทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 
270 คน ไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่หนึ่งรำย ประเทศลาวก็ไม่เบำ มีผู้ติดโควิด สะสมเพียง 19 รำย หำยกลับบ้ำนหมดแล้วไม่
เหลือเหยื่อโควิดแม้แต่หนึ่งคน อินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชำกรมำกที่สุด 270 ล้ำนคน มีผู้ป่วยติดโควิด สะสมทะลุ 
14,000 คน เทียบสัดส่วนผู้ติดเชื้อโควิด 14,000 คน ไม่ถึง 0.01 เปอร์เซ็นต์ของประชำกร 270 ล้ำนคน ส่วน 
“ฟิลิปปินส์” และ “มาเลเซีย” ช่วงแรกย่ ำแย่ แต่ช่วงหลังจ ำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในระดับน่ำพอใจ แต่ยอดผู้ป่วยสูงกว่ำ
ประเทศไทย หนึ่งช่วงตัว หนักที่สุดในกลุ่มอำเซียนยังเป็นสิงคโปร์ ซึ่งมีประชำกรเพียง 6 ล้ำนคน แต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด
ในสิงคโปร์ ทะลุ 25,000 คน กำรกลับมำแผลงฤทธิ์รอบ 2 ท ำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสิงคโปร์เพ่ิมพรวดจำกหนึ่งหมื่น
คน เป็นสองหมื่นห้ำพันคนภำยใน 2 สัปดำห์ ถ้ำมองแง่ดี แม้สิงคโปร์จะมีผู้ป่วยติดโควิด 25,000 คน แต่มีผู้เสียชีวิต
เพียง 21 รำย และมีชำวสิงคโปร์จริงๆ ติดโควิดไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์อีกกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติ 
แพร่เชื้อไวรัสโควิดติดต่อกันเองอ่วมอรไท 

“แม่ลูกจันทร์” สำธยำยมำซะยืดยำวเพ่ือจะกระตุกขำ “นายกฯ ลุงตู่” อย่ำรีบเปิดประตูให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินเข้ำเมืองไทยโดยไม่มมีาตรการกักตัว 14 วัน มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดวิกฤติซ้ ำรอยสิงคโปร์?? 
กำรสกรีนหำผู้ติดเชื้อที่ด่ำนสนำมบิน อย่ำงเดียวไม่พอ เพรำะโควิดมันลับลวง พรำง มันแพร่เชื้อย้อนหลังได้อีก 14 วัน 
แต่ “แม่ลูกจันทร์” สนับสนุนให้ “นายกฯ ลุงตู่” ตัดสินใจคลำยล็อกกลุ่มต่อไปให้เร็วขึ้นกว่ำแผนเดิม  เปิด
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหารในศูนย์การค้า คลินิกเสริมความงาม ร้านท าเล็บ ร้านนวด
แผนโบราณ ฯลฯ ให้กลับมำเปิดบริกำรตำมเดิม 
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ภำยใต้เงื่อนไขต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม กำรคลำยล็อกรอบใหม่จะไม่ท ำให้โควิด

กลับมำระบำดอย่ำงรุนแรง ถ้ำไม่มีเชื้อโควิดจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเพ่ิมเติม แต่การคลายล็อกรอบใหม่จะท ำให้คนที่
ก ำลังเดือดร้อนได้มีงำนท ำเพ่ิมอีกหลำยแสนคน คืนเสรีภำพให้ประชำชนกลับมำใช้ชีวิตตำมปกติหลังจำกต้องถูกล็อก
ดาวน์มำแล้วกว่ำหนึ่งเดือน 
ขอย้ ำว่ำ ถ้ำยังไม่ปลดล็อกให้ชำวต่ำงชำติไหลบ่ำเข้ำเมืองไทยโดยไม่มีมาตรการกักตัว 14 วัน วิกฤติโควิดไม่มีโอกำส
อำละวำดรอบ 2 แน่นอน ก่อนสิ้นเดือนมิถุนำยน สงครามโควิดปิดจ๊อบร้อยเปอร์เซ็นต์. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1842949  
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