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รวมข่าววันอาทิตย์
เสาร์      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้  

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.ถก ตร. พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขต 4 วันที่ 20 มิ.ย.นี ้ 5 

 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้า ‘วิษณ’ุ เล็งผ่อนปรน! พรก.ฉกุเฉินเลือกตั้งซ่อมล าปาง เข้มป้องกัน‘โควิด-19’ 6 
2 สยามรัฐ "วิษณุ" แย้ม เตรียมผ่อนปรน พรก. ฉุกเฉินฯ เปิดช่องเลือกตั้งซ่อม เขต 4 

ล าปาง 
7 

3 ผู้จัดการออนไลน ์ “วิษณ”ุ เผยเล็งผ่อนปรนข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางสนามเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง 

8 

4 ไทยรัฐออนไลน ์ เล็งผ่อนปรนขอ้ก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 9 
5 เดลินิวส์ 'ค านูณ' เสนอแนวทาง 10 ขอ้ เปลี่ยนไทยได้ใน 3 ปี! 10 
6 เดลินิวส์ "วันชัย"แนะบิก๊ตู่"สร้างNew Normal ทางการเมือง 12 
7 ไทยโพสต์ ไม่ใช่นายกฯเก่าก่อน 'ส.ว.วันชัย' ชี้ 'บิ๊กตู'่ เปลี่ยนไปมาก! 13 
8 แนวหน้า สว. ชม ‘ประยทุธ’์ โชว์ภาวะผู้น าสู้วิกฤติไวรัส รับวิถีใหมท่างการเมือง 15 
9 คมชัดลึก ล าปางดอยแม้ว 'เจ้าพ่อดอยเงิน' เต็งหนึ่ง 19 
10 โพสต์ทูเดย ์ ปูด"สนธิรัตน์"ใช้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานซื้อใจส.ส.คนละ10 ล้านแลกหนุน

รักษาเก้าอี ้
21 
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รวมข่าววันอาทิตย์
เสาร์      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้  

 
 
 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ 10 ปสีลายการชุมนุมคนเสื้อแดง: ส ารวจชีวิต “ตัวละครเอก” ของ 

ศอฉ. และ นปช. ใน 5 ฉากส าคัญการเมืองไทย 
22 

2 ข่าวสดออนไลน์ สะพานการเมือง จาก 2553 มายัง 2563 พลังเก่า พลังใหม่ 26 
3 มติชนออนไลน ์ โครงร่างต านานคน : พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ‘หัวหน้าพรรค’ 

จาก‘ป้อมปันสุข’  
27 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุม/กจิกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
18 พฤษภาคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 604 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกต้ัง และ นายปกรณ ์มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
การประชุม/กจิกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
18 พฤษภาคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 604 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง และ นายแสวง บุญมี  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง 

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง และ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล  
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.ถก ตร. พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขต 4 วันที่ 20 มิ.ย.นี ้
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 - 14:34 น. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง นายฐิติพล 
ทศรฐผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง พร้อมหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของ กกต. ล าปาง และเจ้าหน้าที่ ได้
ประชุมร่วมกับ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง พร้อมผู้ก ากับการ สภ.จาก 6 แห่ง ใน 
5 อ าเภอของ จ.ล าปาง เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง หลัง นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคเพื่อ
ไทย เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งทาง กกต.ได้ประกาศวัน
เลือกตั้งแล้ว คือ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2188491 
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‘วิษณุ’ เลง็ผ่อนปรน! พรก.ฉุกเฉินเลือกตัง้ซ่อมล าปาง เข้มป้องกัน‘โควิด-19’ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.19 น. 
 

 
 
“วิษณ”ุ เผยเล็งผ่อนปรนข้อก าหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง พร้อมเข้ม
มาตรการป้องโควิด-19 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้ งซ่อมเขต 4 จ.
ล าปาง ในช่วงการระบาดโควิด-19 ว่า จ าเป็นต้องมีการผ่อนปรนข้อก าหนดในพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้ โดยเฉพาะข้อผ่อนปรน
เรื่องการหาเสียงที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย. เนื่องจากการตั้งหน่วยเลือกตั้งต้องใช้สถานที่ในโรงเรียน รวมถึงการ
ลงคะแนนเสียงที่ต้องจัดระเบียบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือและสวม
หน้ากากอนามัย รวมถึงการนับคะแนนและการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งหากเกินเวลาเคอร์ฟิว สิ่งเหล่านี้ต้องมีการผ่อน
ปรนมาตรการต่างๆ หรือหากการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นเพียงแนวคิดไว้ก่อน เพราะทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
เดือนมิ.ย. ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้ และขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางด้วย แต่หากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังประกาศอยู่ก็จ าเป็นต้องผ่อนปรนบางประการ โดย
ให้เพียงเฉพาะพื้นที่เลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก็ได้มีการประสานข้อมูลมายัง
กระทรวงมหาดไทยและ ศบค. แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493132 
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"วิษณุ" แย้ม เตรียมผ่อนปรน พรก. ฉุกเฉนิฯ เปิดช่องเลอืกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:34 น. 
 

 
 

วันที่ 16 พ.ค.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง ในช่วงการ
ระบาดโควิด-19 ว่า จ าเป็นต้องมีการผ่อนปรนข้อก าหนดในพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้ โดยเฉพาะข้อผ่อนปรนเรื่องการหาเสียงที่
จะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย. เนื่องจากการตั้งหน่วยเลือกตั้งต้องใช้สถานที่ในโรงเรียน รวมถึงการลงคะแนนเสียงที่ต้องจัด
ระเบียบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย รวมถึง
การนับคะแนนและการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งหากเกินเวลาเคอร์ฟิว สิ่งเหล่านี้ต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ หรือ
หากการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นเพียงแนวคิดไว้ก่อน เพราะทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
เดือนมิ.ย. ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้ และขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางด้วย แต่หากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังประกาศอยู่ก็จ าเป็นต้องผ่อนปรนบางประการ โดย
ให้เพียงเฉพาะพื้นที่เลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก็ได้มีการประสานข้อมูลมายัง
กระทรวงมหาดไทยและศบค.แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/155660 
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“วิษณ”ุ เผยเล็งผ่อนปรนข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง 
วันเสารท์ี่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:48 น. 
 

 
 
“วิษณุ” เผยเล็งผ่อนปรนข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง พร้อมเข้ม
มาตรการป้องโควิด-19 

วันนี้ (16 พ.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง ในช่วงการ
ระบาดโควิด-19 ว่า จ าเป็นต้องมีการผ่อนปรนข้อก าหนดใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ โดยเฉพาะข้อผ่อนปรนเรื่องการหาเสียง
ที่จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. เนื่องจากการตั้งหน่วยเลือกตั้งต้องใช้สถานที่ในโรงเรียน รวมถึงการลงคะแนนเสียงที่ต้องจัด
ระเบียบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย รวมถึง
การนับคะแนนและการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งหากเกินเวลาเคอร์ฟิว สิ่งเหล่านี้ต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ หรือ
หากการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นเพียงแนวคิดไว้ก่อน เพราะทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
เดือน มิ.ย. ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น หากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้ และขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางด้วย แต่หาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังประกาศอยู่ก็ จ าเป็นต้องผ่อนปรนบาง
ประการ โดยให้เพียงเฉพาะพื้นที่เลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ได้มีการประสาน
ข้อมูลมายังกระทรวงมหาดไทย และ ศบค.แล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000051059 
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เล็งผ่อนปรนข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.ล าปาง เขต 4 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:38 น. 
 

 
 

รองนายกฯ “วิษณุ” เผย เล็งผ่อนปรนข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 พร้อม
เข้มมาตรการป้องโควิด-19 

วันที่ 16 พ.ค. 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 
ในช่วงการระบาดโควิด-19 ภายหลังประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุวันที่ 20 มิ.ย. 2563 ว่า จ าเป็นต้องมีการ
ผ่อนปรนข้อก าหนดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ โดยเฉพาะข้อผ่อนปรนเรื่องการหาเสียงที่
จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. เนื่องจากการตั้งหน่วยเลือกตั้งต้องใช้สถานที่ในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงต้องจัดระเบียบ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงการนับ
คะแนนและการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งหากเกินเวลาเคอร์ฟิว สิ่งเหล่านี้ต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ หรือหากการ
เลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า วันนี้เป็นเพียงแนวคิดไว้ก่อน เพราะทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย. ซึ่ง
เมื่อถึงตอนนั้นหากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้ และขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางด้วย แต่หาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังประกาศอยู่ก็จ าเป็นต้องผ่อนปรนบางประการ โดยให้เพียง
เฉพาะพื้นที่ เลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) มีการประสานข้อมูลมายัง
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 
ศบค. แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845863 
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'ค านณู'เสนอแนวทาง 10 ข้อ เปลี่ยนไทยได้ใน 3 ปี! 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.46 น. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก 
ระบุว่า "10 ข้อเปลี่ยนประเทศได้ใน 3 ปี" หากสามารถท า 10 ข้อนี้ได้ ชี้แจงภาพรวมต่อประชาชน และต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีก็จะสร้าง New normal ใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ และนอกจากจะเป็นคณะรัฐมนตรี
ตามปกติแล้ว นับแต่นี้ไปยังจะเพิ่มบทบาทเป็นคณะรัฐมนตรีเฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปประเทศอีกต่างหาก เวลาที่
เหลืออยู่ 3 ปีจะทรงคุณค่าย่ิง  

สามารถเปลี่ยนประเทศได้ในระดับส าคัญเมื่อถึงวันที่ 6 เมษายน 2566 อันเป็นวันครบรอบ 5 ปีแผนปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ 
 

1. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติกลไกและกระบวนการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาครึ่งหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์อีกครึ่งหนึ่ง โดยใช้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และแก้ปัญหาความยากจนที่ สศช. (สภาพัฒน์) ยกร่างเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2561 เป็นฐาน
ตั้งต้น ให้ด าเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน 

2. นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1 ต่อรัฐสภา ในฐานะร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 

3. นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับใหม่ และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง. (4) ที่ผ่านการพิจารณาและตรวจแก้มาแล้วจากคณะกรรมการยก
ร่างที่ประกอบด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาครึ่งหนึ่งและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีกครึ่งหนึ่งมาแล้ว 2 ชุด 2 
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รอบใช้เวลารวม 2 ปี เข้าสู่รัฐสภา ในฐานะร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 270  

4. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนชุดใหม่ 
5. นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหรือก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งตามข้อ 2 ให้ถือว่าการจัดกลไกและกระบวนการใน

การยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิตหรือการประกอบสัมมาอาชีวะของประชาชน หรือ 
Regulatory Guillotine คือหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดนี้ที่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 
1 ปี  

6. นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยราชการให้ร่วมมือกับคณะกรรมการตามข้อ 4 ปฏิบัติตามกระบวนการ 
Regulatory Guillotine อย่างเคร่งครัด 

7. หนึ่งในข้อปฏิบัติตามข้อ 6 คือการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวนกฎหมายในระดับกระทรวงขึ้นทุกกระทรวง 
และคณะกรรมการทบทวนกฎหมายระดับชาติ โดยต้องมีองค์ประกอบจากภาคประชาชนและภาค
ผู้ประกอบการเข้าร่วมด้วยอย่างมีนัยยะส าคัญตามที่คณะกรรมการตามข้อ 4 ก าหนด 

8. นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อประชาชนให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ Regulatory Guillotine โดยขอให้
ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามถึงกฎหมายรวมทั้งกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงความเห็นในการยกเลิกหรือปรับปรุง 

9. นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้คณะกรรมการตามข้อ 4 ท าหน้าที่เสริมคณะกรรมการกฤษฎีกาในการยกร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นเร่งด่วนที่จะมีนัยยะต่อการเปลี่ยนแปลง หรือที่
สภาพัฒน์เรียกว่า Big rock ที่ก าลังปรับปรุงใหม่อยู่ในขณะนี ้

10. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ชุดใหม่ ตามค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่  19/2561 ข้อ 13 เรียกประชุม
คณะกรรมการครั้งแรกโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2563 และมีค าสั่งให้ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ตามค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 
19/2561 ข้อ 7 ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสริม สศช. (สภาพัฒน์) ซึ่งมีงาน
ล้นมือ กับทั้งให้เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 4  

"เชื่อว่าหลายข้อใน 10 ข้อนี้อยู่ในใจของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทราบมาว่าบาง
ข้อ โดยเฉพาะข้อ 10 มีก าหนดจะท าในเร็ว ๆ นี้ ผมเพียงแต่รวบรวม เสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้เล่าภาพรวมให้
ประชาชน รัฐสภา และข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรม อย่างเป็นระบบและเป็นแพจเกจ เท่านั้น" 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774798 
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"วันชัย"แนะบิก๊ตู่"สร้างNew Normal ทางการเมือง 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.09 น. 
 

 
 

“วันชัย”ชี้ “ประยุทธ์”เปลี่ยนไป ทั้งท่าทีและบุคลิก แนะกล้าโละโควตาคนการเมือง เชื่อส่งผลเป็นผู้น าในยาม
วิกฤต แนะ 6 เคล็ดลับสอดคล้อง New Normal 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า ประเทศไทยจัดการปัญหาวิกฤตโควิด-19ครั้งนี้
เป็นอย่างดี เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมโลก หากสังเกตุจะเห็นได้ว่า ท่าทีและบุคลิกของนายกฯ เปลี่ยนไปมาก ทั้ งการ
พูดจา การท างาน การแสดงออก และการประสานงาน รวมทั้งรูปแบบต่างๆ คนที่ท างานด้วยและคนทั่วไปเห็นแล้ว
ต่างก็กล่าวกันว่าพล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่ง 
ทั้งนี้ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคือการมีศรัทธาในตัวผู้น า ในสถานการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศครั้งใหญ่ต่อไปนี้พล.อ.ประยุทธ์ ควรจะต้องน าต่อไป แต่ต้องไม่ใช่เป็นการน าแบบเดิม ท าแบบเดิม รูป
แบบเดิมๆ ถ้าอย่างนั้นคงไม่เหมาะกับ New Normal ทางการเมืองแน่นอน 

ถ้าจะน าเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันว่าควรจะท าดังต่อไปนี้  
1. บุคลิกท่าทที่วงท านองเห็นว่าเปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นจะลดข้อครหาส่วนตัวของท่านได้มาก 
2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีมงานในภาคส่วนการเมืองให้ดูดี ตรงงาน ตรงคน ตรงใจของประชาชน คัดคนที่ดีมีฝีมือ  
  ลดโควต้า ลดคนทีเ่ป็นข้อครหา เอาคนเอางานเป็นตัวตั้ง  
3. กล้าท าการปฏิรูปที่ส าคัญๆ ให้เกิดการเปลี่ยน แปลง โดนใจประชาชน ให้เห็นผลโดยเร็ว 
4. น าแก้เศรษฐกิจ แก้ความเดือดร้อน แก้ความทุกข์ยากของประชาชน  
5. น าแก้ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างรวดเร็วและรุนแรง และ 
6. น าสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ได้ในยุคสมัยนี ้

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774790
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ไม่ใช่นายกฯเก่าก่อน 'ส.ว.วันชัย' ชี้ 'บิ๊กตู'่ เปลี่ยนไปมาก! 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:09 น. 
 

 
 

16 พ.ค. 63 - นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าเป็นที่ยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์ 
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น าต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าประเทศไทย
เราจัดการปัญหานี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโลกได้เป็นอย่างดี จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าท่าทีและ
บุคลิกของนายกฯ เปลี่ยนไปมาก ทั้งการพูดจา ทั้งการท างาน ทั้งการแสดงออกและการประสานงาน รวมทั้งรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ใช่บุคลิกของนายกฯก่อนเก่า ทั้งคนที่ท างานด้วยและคนทั่วไปเห็นแล้วก็กล่าวกันว่าพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไป
และเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่ง ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศที่ส าคัญนั้นก็คือการมีศรัทธาในตัวผู้น า ในสถานการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งใหญ่ต่อไปนี้มี
การพูดกันว่าใครจะเป็นผู้น าต่อการเปลี่ยนแปลง เขามองกันไปที่ผู้น าของพรรคการเมืองทุกพรรค...ซึ่งยังไม่เห็น แม้แต่
บุคคลภายนอกก็ยังไม่มีใครโดดเด่นพอ พูดกันไปพูดกันมารวมทั้งผลงานที่ท ากันมาในสถานการณ์นี้เขาจึงมองกันมาที่
พลเอกประยุทธ์ที่ควรจะต้องน าต่อไป แต่ต้องไม่ใช่เป็นการน าแบบเดิม ท าแบบเดิม รูปแบบเดิมๆ ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่
เหมาะกับ New Normal ทางการเมืองแน่นอน ดังนั้น ถ้าจะน าเพื่อการเปลี่ยนแปลง เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าควรจะ
ท าดังต่อไปนี ้

1. บุคลิกท่าทที่วงท านองเห็นว่าเปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นๆ ก็จะลดข้อครหาในส่วนตัวของท่านไปได้มาก 
2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีมงานในภาคส่วนการเมืองให้ดูดี ตรงงาน ตรงคน ตรงใจของประชาชน คัดคนที่ดีมีฝีมือ  
  ลดโควต้า ลดคนที่เป็นข้อครหา เอาคนเอางานมาเป็นตัวตั้ง 
3. กล้าน าท าการปฏิรูปที่ส าคัญๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดนใจประชาชนให้เห็นผลโดยเร็ว 
4. น าต่อการแก้เศรษฐกิจ แก้ความเดือดร้อน แก้ความทุกข์ยากของประชาชน 
5. น าต่อการแก้ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง 
6. น าต่อการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ได้ในยุคสมัยนี้ 
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ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ รวมทั้งประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปหมด ทั้งส่วนตัวและสังคม ใครไม่เปลี่ยนก็

อยู่ยาก การเมืองก็เหมือนกัน หนีไม่พ้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่ส าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะที่คนพูดถึงพลเอก
ประยุทธ์ว่าขอให้เปลี่ยนแปลง แค่นี้แหละก็น าประเทศชาติและประชาชนให้พ้นวิกฤตไปได้ และจะน ามาซึ่งความ
ศรัทธาและความเชื่อมั่น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66084 
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สว. ชม ‘ประยุทธ์’ โชว์ภาวะผู้น าสู้วิกฤติไวรัส รับวิถีใหม่ทางการเมอืง 
วันอาทิตยท์ี่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.  
 

 
 

“บิ๊กตู่” โพสต์ขอบคุณเศรษฐีช่วยชาติ ช่วยประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ในขณะที่สว.ชมนายกฯมีภาวะผู้น า
ในช่วงแก้ไขปัญหาไวรัส ด้านโหร คมช.ฟันธงดวงบิ๊กตู่ แข็งโป๊กลุยงานอีกยาว เชื่อยังไม่มีการปรับ ครม. ขณะที่ จุ
รินทร์ ตั้ง 2 รองโฆษก“ชัยชนะ –อัครเดช” ช่วยงาน ราเมศ เป็นโทรโข่งให้ ปชป. 
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าประเทศไทยจัดการปัญหาวิกฤตโควิด -19ครั้งนี้ เป็น
อย่างดี เป็นที่เช่ือมั่นของสังคมโลก 

“หากสังเกตจะเห็นได้ว่า ท่าทีและบุคลิกของนายกฯ เปลี่ยนไปมาก ทั้งการพูดจา การท างาน การแสดงออก
และการประสานงาน รวมทั้งรูปแบบต่างๆคนที่ท างานด้วย และคนทั่วไปเห็นแล้วต่างก็กล่าวกันว่า พล.อ.ประยุทธ์
เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่งทั้งนี้ ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศคือการมีศรัทธาในตัวผู้น า ในสถานการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งใหญ่ 
ต่อไปนี้พล.อ.ประยุทธ์ ควรจะต้องน าต่อไป แต่ต้องไม่ใช่เป็นการน าแบบเดิม ท าแบบเดิม รูปแบบเดิมๆถ้าอย่างนั้น คง
ไม่เหมาะกับ New Normal ทางการเมืองแน่นอน” 
 
แนะ6เคล็ดลับรับวิถีใหม่ทางการเมือง 

นอกจากนี้ นายวันชัย ระบุอีกว่า ถ้าจะน าเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ควรจะท า
ดังต่อไปนี้ 1.บุคลิกท่าทีท่วงท านองเห็นว่าเปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นจะลดข้อครหาส่วนตัวของท่านได้มาก 2.
ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีมงานในภาคส่วนการเมืองให้ดูดี ตรงงาน ตรงคน ตรงใจของประชาชน คัดคนที่ดีมีฝีมือ ลดโควต้า 
ลดคนที่เป็นข้อครหา เอาคนเอางานเป็นตัวตั้ง 3.กล้าท าการปฏิรูปที่ส าคัญๆ ให้เกิดการเปลี่ยน แปลง โดนใจ
ประชาชน ให้เห็นผลโดยเร็ว 4.น าแก้เศรษฐกิจ แก้ความเดือดร้อน แก้ความทุกข์ยากของประชาชน 5.น าแก้ทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างรวดเร็วและรุนแรง และ6.น าสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ได้
ในยุคสมัยนี้ 
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โหร คมช. ชี้ไม่ใช่เวลาเพื่อการเมือง 
ทางด้านนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหรคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.)กล่าวถึงสถานการณ์ใน

บ้านเมืองในเวลานี้ว่าเรื่องของโควิด-19 ต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤติไปทั่วโลก ส่วนของบ้านเราถือว่าควบคุมได้ดี ต้องให้
เครดิตรัฐบาล เพราะแม้แต่ต่างชาติ ยังชื่นชมและภายในเดือนพฤษภาคม ทุกอย่างน่าคลี่คลาย ส่วนด้านการเมือง 
เวลานี้ น่าเป็นเรื่องของส่วนรวมมากกว่า ยังไม่ควรมีการเคลื่อนไหวใดๆเพราะจะมีแต่ เสียกับเสีย ที่ออกมาเคลื่อนไหว
ไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไร เพราะบ้านเมืองก าลังจะดีเข้าที่เข้าทาง 

“ทุกอย่างก าลังคลี่คลาย ที่ออกมากันไม่รู้คิดยังไง ผมขอถามว่าคิดอะไรอยู่เพราะบ้านเมืองก าลังสงบเข้าที่เข้า
ทาง ได้รับค าชื่นชมยังไม่พอใจอีกเหรอ ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายอะไรก็ตาม แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองบางคนที่ออกมาครั้งนี้ 
ออกมาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายมากกว่า เวลานี้ควรเป็นเวลารักสามัคคี เพื่อผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ ให้ได้ก่อน ไม่ใช่มา
ทะเลาะเพื่อหวังผลทางการเมืองเป็นเวลาที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน ขณะที่บางคนขับเคลื่อนแต่บางคนไม่ขับเคลื่ อนไม่
ช่วยกันเหมือนมือไม่ช่วยกันพายแต่เอาเท้าราน้ า” 
 
แนะคง พรก. อยู-่ยังไม่มีเปลี่บนแปลง 

นายวารินทร์ยังกล่าวอีกว่าบอกเลยว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังส าคัญ น่าคงอยู่ก่อน เพราะเมื่อคงอยู่จะบ้านเมืองของ
เราผู้ที่มีหน้าที่จะได้ท างานโดยสะดวกไม่ต้องมีการขัดแข้งขัดขาซึ่งกันและความจริงตรงนี้ไม่ต้องท าโพล หรืออะไร 
ประชาชนเองไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว เท่าที่เห็นก็มีแต่นักการเมืองเท่านั้นซึ่งทางโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์ ก็บอกว่าใน
เดือนมิถุนายน การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ก็ยังไม่ปรากฏกลุ่มต่างๆที่ออกมาเรียกร้อง หรือมาบีบคั้น
อะไรต่างๆ จะไม่ได้ผล ถ้าหากเคลื่อนไหวจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนฉะนั้น ขอให้ทุกกลุ่มนิ่งไว้ท าหน้าที่ของ
ตัวเองไว ้
 
ชี้ ’บิ๊กตู’่ ลุยงานต่อ-ปรับ ครม. พ้น มิย. 

นายวารินทร์กล่าวด้วยว่าในการปรับ ครม. มีแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ ถ้าจะมี ก็ช่วงปลายเดือนมิถุนายนไป
แล้ว แต่ไม่ใช่เร็ววันนี้แม้แต่ในพลังประชารัฐเองยังไม่ควรมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใดๆควรร่วมแรงร่วมใจ
ขับเคลื่อนดีกว่าไม่ใช่มาก่อปัญหาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเมื่อเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว 

“ส าหรับดวง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังต้องท าหน้าที่ต่อ แต่จะเหนื่อยหนักหน่อย ส่วนคนที่ยังไม่มีหน้าที่ก็อย่าเพิ่ง
เลยเพราะถ้าออกมาก็จะเสียหายมากกว่าให้ผู้ที่มีหน้าที่ใดท าหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อ เพราะช่วงเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคมและกันยายน จะมีเรื่องของภัยธรรมชาติเราควรที่จะตั้งรับและสามัคคี ส าหรับการท างานของ 3 ป.ยังมีหน้าที่
เดินไปด้วยกันแต่ต้องมาคุยกัน จับมือกัน และอย่าไปฟังใคร”โหร คมช.ย้ า 
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วิษณุเล็งผ่อนปรน พรก. รับ ลต. ซ่อมล าปาง 
ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง วันที่ 20 มิถุนายน 

ในช่วงการระบาดโควิด-19ว่า จ าเป็นต้องมีการผ่อนปรนข้อก าหนดใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯให้โดยเฉพาะข้อผ่อนปรนเรื่อง
การหาเสียงที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.เนื่องจากการต้ังหน่วยเลือกตั้งต้องใช้สถานที่ในโรงเรียน รวมถึงการลงคะแนนเสียง
ที่ต้องจัดระเบียบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือและสวมหน้ากาก
อนามัยรวมถึงการนับคะแนน การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งหากเกินเวลาเคอร์ฟิว 

นายวิษณุกล่าวอีกว่าสิ่งเหล่านี้ ต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆหรือ หากการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอีกครั้ง 
เพราะเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว วันนี้เป็นเพียงแนวคิดไว้ก่อน เพราะทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.ซึ่งเมื่ อ
ถึงตอนนั้น หากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายนี้และขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางด้วย แต่หาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังประกาศอยู่ก็จ าเป็นต้องผ่อนปรนบางประการ โดยให้เพียงเฉพาะ
พื้นที่ เลือกตั้ งเท่ านั้น  ซึ่ งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ ง(กกต.) ก็ ได้มีการประสานข้อมูลมายัง
กระทรวงมหาดไทยและศบค.แล้ว 
 
ปชป. พร้อมลุยงานสภาเต็มที่ 

ในส่วนนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ 22 
พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ปิดสมัยประชุมสภา ส.ส.ของพรรคจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อยู่กับพี่
น้องประชาชน ในช่วงปิดสมัย ทุกคนมุ่งช่วยเหลืออยู่เคียงข้างประชาชนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 
19ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าหน้ากากผ้า จัดท าถุงยังชีพ จัดข้าวกล่อง สนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรองให้กับชุมชนและ
หน่วยงานทางการแพทย์ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกรณีประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนและอื่นๆอย่าง
เต็มที่ การร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้ละมือเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้ ทุกคนมีหลักการที่ส าคัญคือการอยู่ร่วม
เคียงข้างประชาชนไม่ทิ้งกัน 

ในการลงพื้นที่ ได้รับรู้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆก็เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อน าปัญหาต่างๆไปสะท้อนผ่านสภา
ผู้แทนราษฎร ช่วงเปิดสมัยประชุมนี้ โดยได้เตรียมความพร้อมเรื่องการตั้งกระทู้ เสนอญัตติ การหารือ ในสภาฯเพื่อ
เป็นช่องทาง ที่ส าคัญในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและยังมีการเตรียมร่างกฎหมายส าคัญอีกหลายฉบับที่จะ
ได้เสนอต่อสภา และการท างานในสภาจะมุ่งเน้นการท างานที่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 
ยันถก พรก. 3 ฉบับยึดประโยชน์ชาติ 

นายราเมศ กล่าวว่าการเตรียมการอภิปราย พรก.เกี่ยวกับการกู้เงินทั้ง 3ฉบับนั้นหลักการคือยึดประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง ส.ส.ทุกคน จะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันโดยผ่านกระบวนการประชุมส.ส.และ
ตัวแทนพรรคในฐานะวิปพรรคไปประสานกับวิปรัฐบาลคาดการณ์ว่าหากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ก าหนดวันประชุมสภาเป็นที่แน่นอนแล้ว นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.ก็จะเรียกประชุม ส.ส.เพื่อก าหนด
ทิศทางในการท างานในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ต่อไป 
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นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้มีค าสั่งแต่งตั้งรองโฆษกพรรคฯเพิ่มเติมอีก 2 คน คือ นายชัย
ชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี มารับผิดชอบด้านการเมือง และ
ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยพรรคเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอย่างเต็มที่ 
 
“นายกฯ”ขอบคุณมหาเศรษฐี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวว่า “ตามที่ผมได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงมหา
เศรษฐีของประเทศ ขอให้ทุกท่านท าโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคน
ไทยที่ก าลังเดือดร้อนโดยตรงและเป็นรูปธรรม ซึ่งผมได้รับการตอบรับจากทุกท่านแล้ว ผมขอขอบคุณจากใจจริง ไม่ใช่
แค่เรื่องจ านวนหรือมูลค่าโครงการที่ท่านท า แต่ที่ส าคัญมากกว่า คือการตอบรับจากทุกท่านที่พร้อมจะช่วยกันคนละไม้
คนละมือออกไปบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องคนไทย สิ่งนี้ตอกย้ าว่าคนไทยนั้นมีความพิเศษ มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากล าบาก ความสามัคคี ความโอบอ้อมอารี และน้ าใจของคนไทยที่มีต่อพี่
น้องร่วมชาติและผู้อื่นเป็นสิ่งพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกครับ 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายท่าน ซึ่งแม้จะไม่ได้รับจดหมายจากผม ก็ได้แสดงความพร้อมและเสนอตัวที่จะ
ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทยและประเทศไทยของเรา รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเองที่ได้พร้อมใจกันออกมาท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุขช่วยเหลือสังคม ตามที่ได้เห็นบนสื่อต่างๆ ในช่วงนี้ 

ผมมั่นใจว่าแรงสนับสนุนจากผู้อาวุโสของสังคมและผู้มีศักยภาพ จะเป็นอีกหนึ่งแรงก าลังส าคัญที่ผนึกเข้ากับ
แรงก าลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ช่วยกันน าพาประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่
ยากล าบากนี้ไปได ้

ผมขอชื่นชม และขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านเดินหน้าท าโครงการหรือกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ให้ส าเร็จลุล่วงตามเจตนารมย์อันดีงามของท่าน ขอบคุณครับ #ประเทศไทยต้องชนะ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493242 
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ล าปางดอยแม้ว 'เจ้าพ่อดอยเงิน' เต็งหนึง่ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:58 น. 
 

 
 

มีความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยแล้ว "เจ้าพ่อดอยเงิน" พินิจ จันทรสุรินทร์ จะหวนคืนสังเวียน หลังลูกชาย -
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขต 4 เสียชีวิต 40 กวา่ปีมาแล้ว "พินิจ" มีป้อมค่ายที่แข็งแกร่ง ยากที่ข้าศึกจะมาตี
แตกได ้

การเลือกตั้งซ่อมล าปางยุคโควิดระบาด อาจมีบทสรุปคล้ายเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ เมื่อพรรคเพื่อไทยอุ้ม “เจ้า
พ่อดอยเงิน” ลงสนามรักษาที่นั่งเดิม  

กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.2563 โดยเปิดรับ
สมัครผู้ลงสมัคร ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ค.2563 

นับแต่ปี 2544 เป็นต้นมา สนามเลือกตั้งล าปาง พรรคการเมืองในเครือข่ายของ “ทักษิณ ชินวัตร” ไม่ว่าไทย
รักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทย ชนะ“ยกจังหวัด” มาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง 

ส าหรับผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 เฉพาะเขต 4 ล าปาง ปรากฏว่า อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย 
ได้ 42,984 คะแนน ,วัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 30,368 คะแนน และพิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ 
26,471 คะแนน  

มีความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยแล้ว “เจ้าพ่อดอยเงิน” พินิจ จันทรสุรินทร์ จะหวนคืนสังเวียน หลังลูกชาย-
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง เขต 4 เสียชีวิตด้วยอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 

บ้านดอยเงิน ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง ยังตกอยู่ในความเศร้าโศก แต่การเมืองยังเดินหน้า การเลือกตั้ง
ซ่อมยังต้องมี พรรคเพื่อไทยไม่ประมาทพรรคคู่แข่ง จึงต้องกล่อม “พินิจ” ลงสนามอีกครั้ง 

40 กว่าปีมาแล้ว “พินิจ” มีป้อมค่ายที่แข็งแกร่งทางตอนใต้ของล าปาง ยากที่ข้าศึกจะมาตีแตกได้ 
"พินิจ"ไม่ใช่คนล าปาง เขาเกิดที่ อ.ลอง จ.แพร่ ก่อนจะมาท างานที่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง ปักหลักเล่นการเมือง

ท้องถิน่มาแต่ปี 2510 และปี 2518 ได้เป็น ส.ส.ล าปาง สมัยแรกในสีเสื้อพรรคธรรมสังคม 
กระทั่งยุคทักษิณ พินิจน าลูกชาย-อิทธิรัตน์ มาลงสนามด้วย ก็ได้เป็น ส.ส.ทั้งพ่อทั้งลูก เมื่อพรรคไทยรักไทย

ถูกยุบ พินิจได้น าลูกชาย-จรัสฤทธิ์ มาลงสนามแทนตัวเอง 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯ และ ส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 
เดิมที "พินิจ" วางแผนจะสมัครนายก อบจ.ล าปาง แต่เมื่อลูกชายเสียชีวิตกระทันหัน "พินิจ" ก็ต้องลงสนาม

แทน ตามข้อเสนอของ “ป๋าโรจน”์ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ล าปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย 
หลายคนนึกถึงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 เมื่อ กกต. มีมติแจกใบส้มให้ สุรพล เกียรติไชยากร พรรค

เพื่อไทย จึงมีเลือกตั้ง 26 พ.ค.2562 ปรากฏว่า ศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ ชนะเลือกตั้งได้ 75,891 คะแนน 
ส่วนนเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 27,861 คะแนน 

หัวคะแนนแถวเขต 8 เชียงใหม่ ทราบดีว่า "พรรคเพื่อไทย" เทคะแนนให้ "พรรคอนาคตใหม่" จึงส่งผลให้ "ศรี
นวล" ได้เป็น ส.ส. (ตอนหลังศรีนวลย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย) 

หันมาดูเขต 4 ล าปาง พิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ ได้ 26,471 คะแนน ซึ่งในครั้งนี้ พรรคก้าวไกล 
(อดีตอนาคตใหม่) คงไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. เพื่อให้เกียรติแก่พรรคเพ่ือไทย 

แม้ วัฒนา สิทธิวัง อดีตรองประธาน ส.อบจ.ล าปาง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ล าปาง พรรคพลังประชารัฐ จะได้ 3 
หมื่นกว่าคะแนน ก็ยากที่จะคว้าชัย หากพรรคก้าวไกลเทคะแนนหนุนเจ้าพ่อดอยเงิน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431001 
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ปูด"สนธิรัตน"์ใช้งบกองทนุอนุรักษ์พลังงานซื้อใจส.ส.คนละ10 ล้านแลกหนุนรักษาเก้าอี้ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:23 น. 
 

 
 

ศึกชิงเก้าเก้าอีห้ัวหน้าพปชร.ยังคุกรุ่น ฝ่ายบิ๊กป้อมเตรียมปูด"สนธิรัตน"์ใช้งบกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานซื้อใจส.ส.คนละ10 ล้านหนุนรักษาเก้าอี ้

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค และ เลขาธิการ
พรรค พลังประชารัฐ ว่า ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ล่าสุดแกนน าหลายคนได้ออกมาปฏิเสธไม่ได้ยื่นใบลา
ออกจากกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้ นายอุตตม สาวนายน ต้องพ้นจากหัวหน้าพรรคโดยปริยาย แต่ที่ต้องลดกระแส
ลงเพราะยังไม่สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ เนื่องจากต้องรอเวลาให้มีการยกเลิก พรก.
ฉุกเฉิน หรือให้ กกต. ประกาศให้พรรคการเมืองด าเนินการประชุมพรรคการเมืองได้ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในเดือน
มิ.ย.นี ้

ขณะเดียวกัน มีรายงานทางกลุ่มที่สนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค 
เตรียมน าหลักฐาน เรื่องที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค เคลื่อนไหวเพื่อรักษาเก้าอี้
ตัวเองเอาไว้ มาเปิดเผย โดยในช่วงเย็นเมื่อวันที่ 15 พ.ค ผ่านมา นายสนธิรัตน์ ได้เรียก ส.ส. ของพรรคหลายคน ไป
พบยังห้องท างานที่กระทรวงพลังงาน พร้อมได้เสนอความดูแลให้กับ ส.ส. เป็นตัวเลข 8 หลัก แต่มีข้อแลกเปลี่ยน คือ 
จะต้องยกมือสนับสนุนให้ อยู่ในต าแหน่งเลขาธิการพรรค และรมว.พลังงาน ต่อไป 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายสนธิรัตน์ ได้เสนอให้ดูแล ส.ส.ผ่านทาง งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใน
วงเงินคนละ 10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ฝ่ายที่สนับสนุนพล.อ.ประวิตร ได้รวบรวมหลักฐาน ซึ่งเบื้องต้นเป็นคลิปเสียงเพื่อ
น ามาเปิดเผยต่อไป ส าหรับผู้ที่ถูกวางไว้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ยังคงเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แม้เจ้าตัวจะ
ปฏิเสธ แต่เป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลามากกว่า ส่วนเลขาธิการพรรค เป็น นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท แกนน ากลุ่ม
สามมิตร 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/623619 

https://www.posttoday.com/politic/news/623619
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10 ปีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : ส ารวจชีวิต “ตัวละครเอก” ของ ศอฉ. และ นปช. ใน 5 ฉากส าคัญ 
การเมืองไทย 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:52 น. 
 

 
 

ประวัติศาสตร์การชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 มีความหมายอย่างไร ขึ้นอยู่กับอ านาจทางการเมืองในแต่ละ
ยุคสมัย คนการเมือง-ขุนทหารที่รับบท "ตัวละครเอก" ในบางช่วง อาจหมดความส าคัญลงในเวลาต่อมา เมื่อเปลี่ยน "ผู้
ก ากับ" ปรับฉากทัศน์การเมืองใหม่ สถานะ "ผู้ดี-ผู้ร้าย" อาจกลับกลายเมื่อประชาชนในฐานะ "ผู้ชม" สลับมุมมองหรือ
ทดลองเพ่งพินิจด้วยประสบการณ์ที่ต่างออกไป 

บีบีซีไทยส ารวจชีวิต "ตัวละครเอก" ของ 2 ขั้วการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา บทบาท-หลักการ-จิต
วิญญาณของพวกเขาเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร หลังผ่านบททดสอบใน 5 เหตุการณ์ส าคัญของการเมืองไทย 

พลันที่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) น าโดยนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง บุกเข้าไป
ภายในอาคารรัฐสภา ถ.อู่ทองใน เมื่อ 7 เม.ย. 2553 จนประธานสภาต้องสั่งปิดประชุมแบบฉับพลัน บรรดาสมาชิกผู้
เกียรติสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) บางส่วนต้องปีนรั้วหนีออกทางพระที่นั่งวิมานเมฆ 

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยกระดับการใช้อ านาจ จากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ไม่มีค าประกาศ "ยุบสภาทันที" ตามที่ นปช. เรียกร้อง ตรงกันข้ามประมุขฝ่ายบริหารได้ประกาศ "ภาวะฉุกเฉิน" ใน
พื้นที่  6 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นนทบุรี และบางส่วนของสมุทรปราการ , ปทุมธานี , นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ถูกจัดตั้งขึ้นภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 
รอ.) ถ.พหลโยธิน ใช้เป็นกองบัญชาการของฝ่ายรัฐบาล มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 
เป็นผู้อ านวยการ ร่วมด้วยกรรมการอีก 27 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้บริหารส่วนราชการทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร 
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10 เม.ย. 2553 วันที่อภิสิทธิ์ "ทุกข์ที่สุดตั้งแต่เป็นนายกฯ" 
3 วันหลังการประกาศใช้ "กฎหมายพิเศษ" ศอฉ. เปิด "ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่" ถ.ราชด าเนิน ก่อนจบลงด้วย

เหตุนองเลือดที่สี่แยกคอกวัว วันที่นายอภิสิทธิ์บอกว่า "ทุกข์ที่สุดตั้งแต่เป็นนายกฯ" 
"คืนนั้นผมร้องไห้อยู่นานมาก ในชีวิตการเมืองของผม ผมไม่เคยต้องการเห็นความสูญเสียของคนไทยไม่ว่าจะ

เป็นใคร แต่มาเกิดขึ้นในยุคที่ผมเป็นนายกฯ ผมทบทวนแล้วทบทวนอีก คิดตลอดเวลาต้องตัดสินใจอย่างไร... ผมรู้ว่าไม่
ว่าตัดสินใจอย่างไร ชีวิตผมไม่เหมือนเดิม" นายอภิสิทธิ์เผยความรู้สึกบนเวทีปราศรัยใหญ่ของ ปชป. กลางสี่แยกราช
ประสงค์ เมื่อ 23 มิ.ย. 2554 

ผลจากปฏิบัติการเมื่อ 10 เม.ย. 2553 และการปรากฏตัวของ "ชายชุดด า" ท าให้มีผู้เสียชีวิต 24 ราย (เฉพาะ
บริเวณแยกคอกวัว และหน้า รร.สตรีวิทยา) 

ฉายา "นายกฯ มือเปื้อนเลือด" ติดตัว-บาดใจผู้น าคนที่ 27 ตั้งแต่บัดนั้น ท าให้ชื่อนายอภิสิทธิ์ถูกมองว่ายากจะ
ไปต่อในทางการเมือง แต่ถึงกระนั้นผู้น าคนที่ 8 ของ ปชป. ยังน าพรรคเข้าสู่สนามเลือกต้ัง 2 ครั้ง และต้องปราชัยทั้ง 2 
หน ในปี 2554 และ 2562 ก่อนประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค และหยุดสถานะผู้แทนราษฎรไว้ที่ 27 ปี ใน
เวลาไม่ถึง ชม. ก่อนสภาโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้น าคณะรัฐประหารปี 2557 กลับมาเป็นผู้น าประเทศ
สมัยที่ 2 
 
พล.อ.อนุพงษ์ : "ถ้ามีเหตุต้องตีด้วยกระบอง ต้องไม่ตีซ้ า" 

ย้อนกลับไปเหตุการณ์ชุมนุม นปช. เมื่อ 10 ปีก่อน นายสุเทพเป็นทั้ง ผอ.ศอฉ. และหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในช่วงต้น ๆ ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนส่งมอบภารกิจหลังให้ พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตั้งแต่ 16 เม.ย. 2553 เมื่อจ าเป็นต้องใช้ยุทธการทางทหารในการ
รับมือ-ก าราบความเคลื่อนไหวของ นปช. 

นายสุเทพแสดงความประทับใจต่อค าพูดของ พล.อ.อนุพงษ์ ถึงขั้นจดลงสมุดบันทึกประจ าตัวของเขา ดังนี้ 
"เราเป็นทหารของชาติ ต้องควบคุมวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้มงวด ควบคุมให้ได้ ฝ่าย นปช. แม้เขาจะ

เป็นการ์ด นปช. เราต้องปฏิบัติต่อเขาตามหลักสากล เคารพสิทธิของเขา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา ถ้ามี
เหตุต้องตีด้วยกระบอง ต้องไม่ตีซ้ า เขาขว้างก้อนอิฐ ฝ่ายเราต้องไม่ขว้างตอบ เจ้าหน้าที่ที่ไม่สวมเครื่องแบบห้ามพก
อาวุธ เราเป็นทหารของชาติ เป็นสุภาพบุรุษ ท าทุกอย่างเฉพาะที่จ าเป็น..." นายสุเทพอ้างถึงค าพูดของ ผบ.ทบ. 
ระหว่างการประชุมก าลังพล และถ่ายทอดทุกถ้อยค าลงในหนังสือ "ค าให้การพระสุเทพ ปภากโร กรณีการก่อเหตุร้าย
ในการชุมนุม นปช. เมื่อปี 2553" 
 
สุเทพตั้งส านักกฎหมายช่วยเหลือทางคดีแก่นายทหาร 

ตลอดห้วงเวลาที่แกนน ารัฐบาลต้องร่วมคิด-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมกินอยู่หลับนอนกับบรรดาแม่ทัพนายกองภายใน
ค่ายทหาร ซึ่งมี พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ร.11รอ. (ยศขณะนั้น) เป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างได้ "วัดใจ" กัน และ
พัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างนายสุเทพ กับ "พี่น้อง 3 ป." - บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.
กลาโหม, บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. และ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ. - จึงไม่แปลก
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หากนายสุเทพจะออกหน้า-ออกปากปกป้องนายทหารทุกระดับที่เข้าร่วมปฏิบัติการในช่วง 69 วันของการชุมนุมคน
เสื้อแดง และยังตั้งส านักกฎหมายพัชรวิชญ์ แอดโวเคทส์ ช่วยเหลือทางคดีแก่นายทหารที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา/จ าเลย
ในคดีต่าง ๆ 

เอกสาร 155 หน้าของนายสุเทพที่ส่งถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีสลายการชุมนุม นปช. ถูกเขียนขึ้นขณะที่เขาด ารงสมณเพศ
เมื่อปี 2558 โดยระบุว่า "ได้พิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของสมณะ" ก่อนยืนยันว่าไม่อาจละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดูแลความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ศอฉ. อย่างเคร่งครัด สุจริตต่อหนา้ที่ จริงใจต่อประชาชน เสียสละเพื่อประเทศชาต ิ

อดีต ผอ.ศอฉ. ซึ่งถูกคนเสื้อแดงกล่าวหาว่า "ออกค าสั่งฆ่าประชาชน" บอกว่าไม่เคยลืมภาพนายทหารที่
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

"ทุกวันนี้ หลังสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น ข้าพเจ้ากรวดน้ าอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้น และดวงวิญญาณของวีรชนที่ได้ต่อสู้เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินในเหตุการณ์ปี 2556-2557 ซึ่งเสียชีวิตด้วยน้ ามือ
ของคนกลุ่มเดียวกัน" นายสุเทพระบุในหนังสือค าให้การฯ 
 
นปช.-กปปส. สลับบท 

10 ปีหลังสลายการชุมนุม นปช. นายสุเทพยังคงต่อสู้กับศัตรูหน้าเดิมที่เขาเรียกว่า "ระบอบทักษิณ" ทว่าได้
พลิกไปสวมบทบาทใหม่ 

ปี 2556-2557 นายสุเทพน า ส.ส.ปชป. 9 คนถอดสูท-ทิ้งสภา-กระโจนลงสู่ท้องถนนในนามคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) เพื่อต่อต้านการออก "กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง" ของสภา ก่อนยกระดับเป็นการขับไล่ 
"รัฐบาลน้องสาว" น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีแกนน า นปช. อย่างนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ร่วมใช้อ านาจฝ่ายบริหารในฐานะ 
รมช.พาณิชย์ 

การปิดถนน-ปิดสถานที่ราชการ-ปิดเมืองที่ นปช. เคยท าในวันวาน ถูก กปปส. ท าซ้ า พร้อมป่าวประกาศว่า
เป็นมาตรการ "อารยะขัดขืน" ขณะที่แผนปฏิบัติการของ ศอฉ. ชุดนายสุเทพที่เคยใช้กับคนเสื้อแดง ก็ถูกดัดแปลงเป็น
แผนรับมือ "มวลชนนกหวีด" เมื่อรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อ 22 ม.ค. 2557 
สุดท้ายการชุมนุมของ กปปส. จบลงในวันที่ 204 เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ก่อรัฐประหาร 22 พ.ค. 
2557 

"คุณสุเทพ คุณกับมวลมหาประชาชน กปปส. เหนื่อยมามากแล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพบกในการเข้ามา
ดูแลแทนเอง" นายสุเทพกล่าวอ้างค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ที่บอกกับเขาก่อนประกาศกฎอัยการศึก 20 พ.ค. 2557 
และตามมาด้วยการยึดอ านาจในอีก 2 วันต่อมา 

บางกอกโพสต์รายงานข่าวนี้เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 โดยระบุว่านายสุเทพเล่าเรื่องนี้ในงานเลี้ยงอาหารค่ าที่ใช้ชื่อ
ว่า "กินข้าวกับลุงก านัน" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือแนวร่วม กปปส. ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในระหว่างการชุมนุม 
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และยังบอกด้วยว่าได้ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่หลังการชุมนุม นปช. ปี 2553 ว่าจะขุดรากถอนโคน "ระบอบ
ทักษิณ" อย่างไร ร้อนถึงโฆษก คสช. ต้องรีบออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการพูดคุยกัน 

ไม่นานหลังจากนั้น ผู้น าสูงสุดของ กปปส. เข้าอุปสมบท-อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์นาน 378 วัน ก่อนกลับมา
เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกทั้ง โดยประกาศตัวเป็น "กองเชียร์" พล.อ.ประยุทธ์อย่างไม่ปิดบัง และยังเป็นคนการเมือง
รายแรก ๆ ที่เปิดหน้าสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีกสมัย 

ปี 2561 นายสุเทพเมินเสียงวิจารณ์ว่า "ตระบัดสัตย์" หลังเคยบอกว่าจะไม่เล่นการเมือง แต่เขากลับเป็นโต้โผ
ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ก่อนส่งลงสนามเลือกตั้ง 2562 ขณะที่แกนน า กปปส. ยังกระจายตัวอยู่
ตามพรรค ได้แก่ ปชป., รปช. และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทว่าทั้งหมดได้กลับมา "รวมขั้วการเมือง" อีกครั้งใน
นามรัฐบาลผสม 19 พรรคภายใต้การน าของ "นายกฯ หน้าเดิม" 
 
2 แดงฮาร์ดคอร์ "พลิกขั้ว" มายืนเคียง พล.อ.ประยุทธ์ 

แต่ที่ "พลิกขั้ว" แบบสุด ๆ หนีไม่พ้น 2 แกนน าระดับ "ฮาร์ดคอร์" ของ นปช. สายเหนืออย่าง พ.ต.ท.ไวพจน์ 
อาภรณ์รัตน์ และสายอีสานอย่างนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ที่ย้ายเข้าสังกัด พปชร. พรรคเกิดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งหัวหน้า
คณะรัฐประหารกลับเข้าท าเนียบฯ อีกครั้งในฐานะนายกฯ ที่มาด้วยกลไกประชาธิปไตย ท่ามกลางเสียงวิจารณ์-การจับ
ตามองของนักการเมืองสังกัด พท. ว่า "พลังดูด" ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสารพัดคดีความที่ติดตัว "ดาวแดง" หรือไม่
อย่างไร 

หลังรัฐประหาร 2557 นายสุภรณ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกน าตัวไป "ปรับทัศนคติ" ภายในค่ายทหารที่ไม่เปิดเผย
ชื่อนาน 6 วัน พอพ้นประตูค่าย เขากราบเท้ามารดา และลั่นวาจาสาบานต่อหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา 
ว่า "จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต" 

ทว่า 4 ปีผ่านไป นายสุภรณ์ เจ้าของฉายา "แรมโบ้อีสาน" สถาปนาตัวเองเป็นแกนน า "กลุ่มพลังโคราช" 
ภายใต้สังกัด พปชร. แม้เป็น "ส.ต." (สอบตก) แต่ก็ได้เก้าอี้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมา
ปลอบใจ มีภารกิจส าคัญคือการเดินสายแจกป้าย "เรารักประเทศไทย" ให้แก่แกนน า "แดงกลับใจ" ในภาคอีสาน 
เพราะเชื่อว่าจะสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติได้ และท าหน้าที่วัด-ประเมินกระแสมวลชนให้แก่ระดับน า
ของรัฐบาล 

เช่นเดียวกับ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่เอ่ยค า "ขอโทษ" ผู้สนับสนุนทุกคน หลังย้ายจาก พท. มาลงสมัคร
และได้เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร พปชร. ทว่าไม่อาจพ้นจาก "บ่วงกรรม" ที่ก่อไว้ในอดีตได้ กรณีร่วมกับแกนน า นปช. รวม 
กรณีร่วมกับ นปช. 12 คนบุกล้มการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อปี 2552 

พ.ต.ท.ไวพจน์ ขาดจากสมาชิกภาพ ส.ส. เมื่อต้องค าพิพากษาให้จ าคุก 4 ปี ในคดีดังกล่าว แล้วส่งต่อเก้าอี้
ผู้แทนฯ ให้บุตรชายที่ก าชัยชนะในศึกเลือกตั้งซ่อมเมื่อ ก.พ. 2563 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4141028 
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สะพาน การเมือง จาก 2553 มายัง 2563 พลังเก่า พลังใหม ่
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:50 น. 
 
 

สะพานการเมือง - มีเสียงขานรับจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ นาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นเสียงขานรับต่อ 10 ปี
แห่งสถานการณ์เมื่อเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 เป็นเสียงขานรับต่อปฏิบัติการ #ตามหาความจริง 

เหมือนกับจะเป็นการขานรับผ่านโลก “ออนไลน์” โดยเว็บเพจ UDD มีการน าคลิปค าอภิปรายของ  
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ออกเผยแพร่ โดยเว็บเพจ PEACE TV น าเสียงของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ออกเผยแพร่ นี่คือการ
ประสานพลังรุ่นเก่า กับ พลังรุ่นใหม่ 

ต้องยอมรับว่าปฏิบัติการ #ตามหาความจริง ยึดครองพื้นที่ “ออนไลน์” เห็นได้จากความสามารถในการสร้าง
กระแสจนท าให้ #ตามหาความจริง ระดมคนติดตามทะยานไปทะลุหลัก 1 ล้านและกลายเป็นเทรนด์อันดับ 1
ปฏิบัติการ โฟโต้ ซีรีส์ อยู่ในฐานะเป็น “ไวรัล” 

ขณะเดียวกัน แม้การขานรับไม่ว่าจะจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ว่าจะจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จะเริ่มต้น
ผ่านเครือข่าย “ออนไลน์” เช่นเดียวกันในเบื้องต้น แต่ในที่สุดก็แปรไปสู่การเคลื่อนไหวผ่าน “ภาคสนาม” 

ภาพการขานรับจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จึงทรงความหมาย ทรงความหมายไม่เพียง
เพราะ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ด ารงอยู่ในฐานะประธาน นปช. ไม่เพียงเพราะ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ด ารงอยู่ในฐานะ
เลขาธิการ นปช. หากแต่เพราะ 2 คนนี้มิได้ด ารงอยู่อย่างว่างโหวง เลื่อนลอย  ตรงกันข้าม เขามีเพื่อนร่วม 
ชะตากรรม เพราะเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนบนถนนราชด าเนิน กระทั่งจุดสุดท้าย ณ 
แยกราชประสงค ์เห็นคนตายต่อหน้าต่อตา เห็นคนบาดเจ็บต่อหน้าต่อตา  

ปรากฏการณ์ #ตามหาความจริง จึงด าเนินไปอย่างเชื่อมประสาน ประสานระหว่างคนรุ่นเดือนเมษายน 
พฤษภาคม 2553 กับคนรุ่นที่ผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และอยู่ในสถานการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม 
2563 

นี่คือการประสานพลังระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4137674 
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โครงร่างต านานคน : พล.อ.ประวิตร วงษส์ุวรรณ ‘หัวหน้าพรรค’จาก‘ป้อมปนัสุข’  
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น. 
 

 
 

คนที่สนใจติดตามการเมือง ในกลุ่มเลียบค่ายอยู่วงนอก หรือแม้จะคลุกวงในในบางมุม มองไม่เห็นทั้งภาพรวม
ของความเป็นไป ย่อมงุนงงสงสัยอย่างใหญ่หลวงว่า “หัวหน้าคนใหม่” ของ พลังประชารัฐ” จึงจะเป็น “พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ” 

แต่คนที่เข้าถึงแก่นการเมือง ย่อมไม่เพียงไม่สงสัยว่าท าไมเป็นเช่นนั้น แต่อาจจะเกิดค าถามในใจว่าท าไมถึง
เพิ่งมาเป็นเช่นนี ้

ความแตกต่างของความคิดความเห็น ไม่ได้สัมผัสความเป็น “พี่ป้อม”  ที่ยืนยงคงกระพันมายาวนานก่อนที่จะ
มาเป็น “พี่ใหญ่”  ของ “บูรพาพยัคฆ”์  ด้วยซ้ า  

คนที่รู้จักจะรับรู้รับทราบกันดีว่า สภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของ “ประวิตร วงษ์สุวรรณ”  
คือมีธรรมชาติของศูนย์กลางของเพื่อนพ้องน้องพี่  

เล่ากันว่าบ้านของ “พี่ป้อม”  ตั้งแต่หนุ่ม จนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  
นั่นคือเป็นสถานที่ที่ใครต่อใครแวะเวียนมาหา เป็นสถานที่พบปะเจอะเจอ  
เช้าขึ้นมา มี “หม้อข้าว”  และ “ส ารับกับข้าว”  ตั้งไว้ ต่างคนต่างมาตักกิน ล้อมวงโอภาปราศรัยไถ่ถาม

สารทุกข์สุกดิบ ใครเดือดร้อนเรื่องอะไร ใครจะช่วยใครได้  
อาหารนั้น “เจ้าของบ้านจัดหามายืนพื้นเป็นหลักไว้”  จากนั้นไปไหนต่อไหนมาก็ซื้อมาสมทบ กองรวม 
หิ้วกันมาเติมส ารับกันคนละถุงสองถุง ห่อสองห่อ หรือเข่งสองเข่ง  
แบ่งปัน กินกันอยู่ในบ้านนี ้ 
เล่ากันว่าความเป็นพี่ใหญ่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของวิถีชีวิตเช่นนี้  
หากคิดไม่ออกคนที่เล่าให้ฟังบอกให้นึกถึงธรรมชาติของ “ตู้ปันสุข”  ที่ก าลังฮิต  
“บ้านของ พล.อ.ประวิตร” เป็นตู้  
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ส่วนของที่ใส่ตู้นั้นอาจจะเริ่มโดยเจ้าของบ้าน แต่หลังจากนั้นใครมีใครก็เอามาใส่ ใครขาดแคลนอะไรก็มาหยิบ
เอาไป  

น่ันเป็นวัยหนุ่ม และวัยรับราชการ  
พอถึง “วัยการเมือง”  เรื่องที่เจือจานกันไม่ใช่แต่อาหารการกิน  
บ้าน “พล.อ.ประวิตร”  กลายเป็นที่รวมของสารพัดอย่าง  
ผู้มีอ านาจ ผู้มีทุน ผู้มีเครือข่ายฐานเสียง ผู้มีความสามารถเช่ียวชาญต่างแวะเวียนกันมา แลกเปลี่ยนแบ่งปัน  
เอาสิ่งที่ตัวมีลงกองกลาง เพื่อให้คนอื่นหยิบฉวยเอาไปใช้ ขณะที่หยิบเอาสิ่งที่ตัวขาดแต่คนอ่ืนมาแบ่งกลับไป  

 โดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”  เป็นแกน่กลางของการประสานทุกสิง่อย่างดังกล่าว  
เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นธรรมดาที่บารมีจะเกิดกับ “พล.อ.ประวิตร”   

เมื่อถึงคราวที่ประเทศเจอวิกฤตโควิด-19 ทีป่ระชาชนในทุกพื้นที่ชะเง้อหาผู้แทนฯ หรือ ส.ส.เพื่อร้องขอความ
ช่วยเหลือ 

ปัญหาที่เกิดขึน้คือ วิกฤตที่รุนแรงขนาดนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนหนักหนาสาหัส ท าให้ ส.ส.ต้องมีพลัง
ที่เพียงพอ ข้าวของ ทุนรอนต้องใช้มากมาย  

พลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล จะอ้างว่าไม่มีพลังเหล่านั้มย่อมไม่ได ้ 
แต่ในความเป็นจริง งบประมาณของ ส.ส.ไม่เกี่ยวกับการอยู่พรรคแกนน ารัฐบาล  

  ใครมีของตัวเองก็พอขยับไปรับหน้าชาวบ้านได้ ใครไมม่ีจะท าอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่า “ทอดทิ้งประชาชนที
เดือดร้อน”   

ในนาทีนี้เอง “ป้อมปันสุข”  เป็นที่พึ่งที่จ าเป็นส าหรับ ส.ส.ในภารกิจดังกล่าว  
ศูนย์กลางการเติมปัจจัย ที่ใครขาดมาเอาไปเท่าที่จ าเป็นต้องใช้  
เป็นทางออกของ “ส.ส.”  ทีห่าไม่ได้ หรือได้ไม่ทันกับการใช้งานจากบ้านคนอื่น  
“กระแสเปลี่ยนหัวหน้าจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาต”ิ คือเรื่องที่คนคลุกวงในสรุปให้ฟัง   

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2187585 


