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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต .ยกค ำร้อง ‘ไพลิน เทียนสุวรรณ’ ส.ส.สมุทรปรำกำร พปชร.   

ปมแจกเงินซื้อเสียง 
6 

2 แนวหน้ำออนไลน์ 'ส.ส.ไพลิน' โล่งอก! กกต.ยกค ำร้อง ปมแจกเงินซื้อเสยีงเลือกตั้ง 7 
3 MGR ออนไลน์ กกต. ยกค ำร้อง“ไพลิน”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง 9 
4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.ยกค ำร้อง “ไพลิน เทียนสวุรรณ”ปมแจกเงินซื้อเสยีง 10 
5 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด” รำยใหม่เพ่ิม 3 รำย มำจำกกกต.-เดินทำงข้ำมจังหวัด 12 

6 ข่ำวสดออนไลน์ ศบค. แถลงตัวเลขป่วยโควิด รำยวัน ยังกดเป็นศูนย์ไม่ลง พบที่มำจำก 
กกต.-จ.ภูเก็ต 

13 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด” รำยใหม่เพ่ิม 3 รำย มำจำกกกต.-เดินทำงข้ำมจังหวัด 14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ นักวิชำกำรหวัน่ 4 กุมำรช้ ำพิษกำรเมืองแนะลำออกลดควำมขดัแย้ง 15 
2 เนชั่นออนไลน์ "ชินวรณ์" เตือนฝ่ำยค้ำนอย่ำหลงประเด็น อภิปรำย 3 พ.ร.ก. 16 
3 แนวหน้ำออนไลน์ ปชป.งัดหลักฐำนแจงสลำยชุมนุม’53 17 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปชป.'งัดหลักฐำนแจงยิบ'อภสิทิธิ์'ไม่ได้สั่งฆ่ำปชช.เหตุสลำยชมุนุมปี 53 19 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "รำเมศ" ปชป. ยกค ำตัดสินศำลป้อง "มำร์ค" ไม่ได้สั่งฆ่ำ ปปช. 21 
6 ไทยรัฐออนไลน์ รำเมศ แจงยิบ “ชุมนุมปี 53” ใส่ร้ำย “มำร์ค” ยกค ำตัดสิน  23 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ "จตุพร"ร ำลึก 28 ปีพฤษภำทมิฬ ห่วงปำกท้องปลุกม็อบหิวโหย 25 
8 ไทยรัฐออนไลน์ "วรงค์" ส่งจม.ถึง "ธนำธร" ชี้ เจ็บแต่คนข้ำงตัวไม่เจ็บ  27 
9 MGR ออนไลน์ อีกแล้ว! “ปิยบุตร” น ำเสนอ กำรพิจำรณำคดี “กษัตริย์” 30 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "แรมโบ้" ซัด "เต้น" ณัฐวุฒิ ตอบแทนบุญคุณนำยเก่ำ  32 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ อย่ำให้จบแบบเดิม! 'คณะก้ำวหน้ำ'ยกเหตุกำรณ์พฤษภำ 35 'ขู่ 'บิ๊กตู'่ 34 
12 แนวหน้ำออนไลน์ ‘คณะก้ำวหน้ำ’ติดแฮทแท็ก#ตำมหำควำมจริงเหตุกำรณ์พฤษภำ  36 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 28 ปี พฤษภำทมิฬ'พลังประชำรัฐ'ฤำสำมัคคีธรรม 2 38 
2 เนชั่นออนไลน์ พรรคร่วม "งัดข้อ" พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อต้องเลือก “ศก.พัง-กำรเมืองเคลื่อน” 40 
3 ข่ำวสดออนไลน์ FootNote รหัสนัย ภำยใต้ “ข่ำวปล่อย” “ประยุทธ์” นัดพบกับ”สุเทพ” 42 
4 เนชั่นออนไลน์ “คณะก้ำวหน้ำ” บลั๊ฟเดือด 22 พ.ค. “เรำเอำแน่” 44 
5 เนชั่นออนไลน์ เด็กสนธิรัตน ์โพสต์เดือดท้ำคนอยำกเป็นรมต.ต้องแสดงเทือกเถำเหลำกอ 46 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ "กำรเมืองถึงระดับโรงเรียน" 47 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถ้ำไม่ใช่รัฐบำลลุงตู่ 51 
8 ข่ำวสดออนไลน์ พ้ืนที่กำรข่ำว #ตำมหำควำมจริง พื้นที่กำรเมือง : วิเครำะห์กำรเมือง 53 
9 แนวหน้ำออนไลน์ Change with คิด & ท ำ 55 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
  

  
     

 
 

 

 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่ 18 พฤษภำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  และผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลื อกตั้ ง                     
ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ณ ห้องประชุม 604 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 

18 ม.ีค. 2563 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

18 พ.ค. 63 09.30 น. 

 

 

13.30 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร        
กำรเลือกตั้ ง นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำร      
กำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำร
พัฒนำพรรคกำรเมือง 
ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ 

19 พ.ค. 63 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

20 พ.ค. 63 10.00 น. 
 

 สถำนีโทรทัศน์ MCOT HD 
ถนนพระรำม 9 

บันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

18 พ.ค. 63 09.30 น. 
  
 
 
13.30 น.  

 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

ห้องประชุม  ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

19 พ.ค. 63 13.00 น.  
 

ห้องประชุม  ชั้น 8 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ น ำ ย ดุ ษ ฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์                
รอง เ ลขำธิ ก ำ รคณะกรรมกำรกำร เลื อ กตั้ ง       
ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

20 พ.ค. 63 10.00 น. 
 

 สถำนีโทรทัศน์ MCOT HD 
ถนนพระรำม 9 

บันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมล ลักษณ พระบรมรำชินี 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 17 พฤษภำคม 2563 - 14:20 น.  

กกต.ยกค าร้อง ‘ไพลิน เทียนสุวรรณ’ ส.ส.สมทุรปราการ พปชร. ปมแจกเงินซื้อเสียง 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2189555   

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2189555
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ไพลิน-เทียนสุวรรณ.jpg
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วันอำทิตย์ ท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 15.17 น. 

'ส.ส.ไพลิน' โล่งอก! กกต.ยกค าร้อง ปมแจกเงินซ้ือเสียงเลือกตั้ง 

 
กกต.ยกค าร้อง"ไพลิน เทียนสุวรรณ"ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง เผยกองพิสูจน์หลักฐานกลางสตช.ตรวจสอบไม่
พบDNAและลายนิ้วมือแฝงของผู้ถูกร้องบนพยานวัตถุ 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2563 เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.
กรณีหลังประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 
สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นำยสมหมำย สุดสิน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 สมุทรปรำกำร ผู้ถูกร้องที่ 2 กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.
มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ แล้ว ได้ควำมว่ำ ผู้ร้องกล่ำวอ้ำงว่ำ เมื่อ
วันที่ 23 มีนำคม 2562 เวลำ 18.45 น.บริเวณร้ำนค้ำหมู่ท่ี 12 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 
ผู้ถูกร้องที่ 2 ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 คน คนละ 500 บำท เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ น.ส.
ไพลิน พร้อมทั้งขอดูเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.1/6 
จำกกำรไต่สวนพยำนที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นผู้รับเงิน ให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำกกล้องวงจร
ปิดซึ่งติดตั้งท่ีหน้ำร้ำนค้ำของพยำนตำมวันและเวลำที่มีกำรกล่ำวอ้ำง ไม่ใช่ผู้ถูกร้องที่ 2 แต่หลังจำกนั้นพยำนที่ผู้ร้องอ้ำง
ว่ำเป็นผู้รับเงินคนหนึ่งได้มีหนังสือขอแก้ไขถ้อยค ำของตนว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำกกล้องวงจรปิด คือ ผู้ถูก
ร้องที่ 2 โดยอ้ำงว่ำในกำรให้ถ้อยค ำครั้งแรก พยำนต้องรีบกลับไปฟอกไตที่บ้ำน ประกอบกับภำพไม่ชัดเจน และพยำน
เพ่ิงลอกต้อกระจกตำมำ พยำนสับสนระหว่ำงสีเสื้อของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่ใส่มำในวันที่ขอดูรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และท ำ
เครื่องหมำยในใบรำยชื่อกับวันที่ผู้ถูกร้องที่ 2 มำแจกเงินซื้อเสียง 

ส่วนพยำนอีกคนหนึ่งมำให้ถ้อยค ำเพ่ิมเติมว่ำ เหตุที่ในครั้งแรกให้ถ้อยค ำว่ำบุคคลที่ปรำกฎตำมภำพไม่ใช่ผู้ถูก
ร้องที่ 2 นั้น เนื่องจำกพยำนเกิดควำมสับสนและขอยืนยันว่ำบุคคลที่ปรำกฎตำมภำพคือผู้ถูกร้องที่ 2 กำรให้ถ้อยค ำของ
พยำนผู้ร้องจึงมีลักษณะกลับไปกลับมำ มีน้ ำหนักน้อย ไม่น่ำเชื่อถือ ประกอบกับผู้ถูกร้องที่ 2 ปฏิเสธว่ำมิได้กระท ำกำร
ตำมท่ีมีข้อกล่ำวหำ อีกท้ังจำกกำรตรวจสอบธนบัตรฉบับละ 500 บำท จ ำนวน 6 ฉบับ และเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับ
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บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 แผ่น ที่ผู้ร้องอ้ำงเป็นพยำนวัตถุ โดยกองพิสูจน์หลักฐำนกลำง ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ ผลตรวจสอบไม่พบสำรพันธุกรรม DNA และลำยนิ้วมือแฝงของผู้ถูกร้องที่ 2 บนพยำนวัตถุท้ังสองรำยกำร และ
กำรตรวจแฟ้มข้อมูลภำพวงจรปิดของกลำงซึ่งถูกบันทึกไว้ในวันที่ 23 มีนำคม 2562 ช่วงระหว่ำงเวลำ 17.00 - 20.00 
น.ที่พยำนผู้ร้องอ้ำงว่ำมีภำพเหตุกำรณ์ขณะที่ผู้ร้องที่ 2 จ่ำยเงินให้แก่พยำนแต่ภำพล้ม ก็ไม่พบภำพบุคคลและไม่พบกำร
ตัดต่อของแฟ้มข้อมูลภำพดังกล่ำว ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ ผู้ถูกร้องทั้งสอง กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) ตำมค ำร้องแต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/493321  
  

https://www.naewna.com/politic/493321
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เผยแพร:่ 17 พ.ค. 2563 15:48    

กกต. ยกค าร้อง“ไพลิน”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลอืกตั้ง 
เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.กรณีหลังประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำ

รัฐ (พปชร.) ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นำยสมหมำย สุดสิน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เขต 7 สมุทรปรำกำร ผู้ถูกร้องที่ 2 กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ แล้ว ได้ควำมว่ำ ผู้ร้องกล่ำวอ้ำงว่ำ เมื่อวันที่ 23 

มีนำคม 2562 เวลำ 18.45 น.บริเวณร้ำนค้ำหมู่ที่ 12 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร ผู้ถูก

ร้องที่ 2 ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 คน คนละ 500 บำท เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ น.ส.ไพลิน 

พร้อมทั้งขอดูเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.1/6 

จำกกำรไต่สวนพยำนที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นผู้รับเงิน ให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำก

กล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งที่หน้ำร้ำนค้ำของพยำนตำมวันและเวลำที่มีกำรกล่ำวอ้ำง ไม่ใช่ผู้ถูกร้องที่ 2 แต่หลังจำกนั้นพยำน

ที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นผู้รับเงินคนหนึ่งได้มีหนังสือขอแก้ไขถ้อยค ำของตนว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำกกล้องวงจรปิด 

คือ ผู้ถูกร้องที่ 2 โดยอ้ำงว่ำในกำรให้ถ้อยค ำครั้งแรก พยำนต้องรีบกลับไปฟอกไตที่บ้ำน ประกอบกับภำพไม่ชัดเจน และ

พยำนเพ่ิงลอกต้อกระจกตำมำ พยำนสับสนระหว่ำงสีเสื้อของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่ใส่มำในวันที่ขอดูรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

และท ำเครื่องหมำยในใบรำยชื่อกับวันที่ผู้ถูกร้องที่ 2 มำแจกเงินซื้อเสียง 

ส่วนพยำนอีกคนหนึ่งมำให้ถ้อยค ำเพ่ิมเติมว่ำ เหตุที่ในครั้งแรกให้ถ้อยค ำว่ำบุคคลที่ปรำกฎตำมภำพไม่ใช่ผู้ถูก

ร้องที่ 2 นั้น เนื่องจำกพยำนเกิดควำมสับสนและขอยืนยันว่ำบุคคลที่ปรำกฏตำมภำพคือผู้ถูกร้องที่ 2 กำรให้ถ้อยค ำของ

พยำนผู้ร้องจึงมีลักษณะกลับไปกลับมำ มีน้ ำหนักน้อย ไม่น่ำเชื่อถือ ประกอบกับผู้ถูกร้องที่ 2 ปฏิเสธว่ำมิได้กระท ำกำร

ตำมท่ีมีข้อกล่ำวหำ อีกท้ังจำกกำรตรวจสอบธนบัตรฉบับละ 500 บำท จ ำนวน 6 ฉบับ และเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับ

บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 แผ่น ที่ผู้ร้องอ้ำงเป็นพยำนวัตถุ โดยกองพิสูจน์หลักฐำนกลำง ส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติ ผลตรวจสอบไม่พบสำรพันธุกรรม DNA และลำยนิ้วมือแฝงของผู้ถูกร้องที่ 2 บนพยำนวัตถุท้ังสองรำยกำร และ

กำรตรวจแฟ้มข้อมูลภำพวงจรปิดของกลำงซึ่งถูกบันทึกไว้ในวันที่ 23 มีนำคม 2562 ช่วงระหว่ำงเวลำ 17.00 - 20.00 

น.ที่พยำนผู้ร้องอ้ำงว่ำมีภำพเหตุกำรณ์ขณะที่ผู้ร้องที่ 2 จ่ำยเงินให้แก่พยำนแต่ภำพล้ม ไม่พบภำพบุคคลและไม่พบกำร

ตัดต่อของแฟ้มข้อมูลภำพดังกล่ำว ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ ผู้ถูกร้องทั้งสอง กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร

เลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) ตำมค ำร้องแต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 

 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000051426  

  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000051426
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กกต.ยกค าร้อง “ไพลิน เทียนสุวรรณ”ปมแจกเงินซื้อเสียง 

 
กกต.ยกค ำร้อง “ไพลิน เทียนสุวรรณ” ส.ส.สมุทรปรำกำร พปชร. ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง  

วันที่17 พ.ค.63 เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.กรณีหลัง
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 
สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นำยสมหมำย สุดสิน ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 สมุทรปรำกำร ผู้ถูกร้องที่ 2 กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.
มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ แล้ว ได้ควำมว่ำ ผู้ร้องกล่ำวอ้ำงว่ำ เมื่อ
วันที่ 23 มีนำคม 2562 เวลำ 18.45 น.บริเวณร้ำนค้ำหมู่ท่ี 12 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 
ผู้ถูกร้องที่ 2 ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 คน คนละ 500 บำท เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ น.ส.
ไพลิน พร้อมทั้งขอดูเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.1/6 
จำกกำรไต่สวนพยำนที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นผู้รับเงิน ให้ถ้อยค ำสอดคล้องกันว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำกกล้องวงจร
ปิดซึ่งติดตั้งท่ีหน้ำร้ำนค้ำของพยำนตำมวันและเวลำที่มีกำรกล่ำวอ้ำง ไม่ใช่ผู้ถูกร้องที่ 2 แต่หลังจำกนั้นพยำนที่ผู้ร้องอ้ำง
ว่ำเป็นผู้รับเงินคนหนึ่งได้มีหนังสือขอแก้ไขถ้อยค ำของตนว่ำ บุคคลที่ปรำกฎตำมภำพที่ได้จำกกล้องวงจรปิด คือ ผู้ถูก
ร้องที่ 2 โดยอ้ำงว่ำในกำรให้ถ้อยค ำครั้งแรก พยำนต้องรีบกลับไปฟอกไตที่บ้ำน ประกอบกับภำพไม่ชัดเจน และพยำน
เพ่ิงลอกต้อกระจกตำมำ พยำนสับสนระหว่ำงสีเสื้อของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่ใส่มำในวันที่ขอดูรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และท ำ
เครื่องหมำยในใบรำยชื่อกับวันที่ผู้ถูกร้องที่ 2 มำแจกเงินซื้อเสียง 

ส่วนพยำนอีกคนหนึ่งมำให้ถ้อยค ำเพ่ิมเติมว่ำ เหตุที่ในครั้งแรกให้ถ้อยค ำว่ำบุคคลที่ปรำกฎตำมภำพไม่ใช่ผู้ถูก
ร้องที่ 2 นั้น เนื่องจำกพยำนเกิดควำมสับสนและขอยืนยันว่ำบุคคลที่ปรำกฏตำมภำพคือผู้ถูกร้องที่ 2 กำรให้ถ้อยค ำของ
พยำนผู้ร้องจึงมีลักษณะกลับไปกลับมำ มีน้ ำหนักน้อย ไม่น่ำเชื่อถือ 
 ประกอบกับผู้ถูกร้องที่ 2 ปฏิเสธว่ำมิได้กระท ำกำรตำมที่มีข้อกล่ำวหำ อีกทั้งจำกกำรตรวจสอบธนบัตรฉบับละ 500 
บำท จ ำนวน 6 ฉบับ และเอกสำรแจ้งเจ้ำบ้ำนเกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 2 แผ่น ที่ผู้ร้องอ้ำงเป็นพยำน
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วัตถุ โดยกองพิสูจน์หลักฐำนกลำง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผลตรวจสอบไม่พบสำรพันธุกรรม DNA และลำยนิ้วมือแฝง
ของผู้ถูกร้องที่ 2 บนพยำนวัตถุท้ังสองรำยกำร  
และกำรตรวจแฟ้มข้อมูลภำพวงจรปิดของกลำงซึ่งถูกบันทึกไว้ในวันที่ 23 มีนำคม 2562 ช่วงระหว่ำงเวลำ 17.00 - 
20.00 น.ที่พยำนผู้ร้องอ้ำงว่ำมีภำพเหตุกำรณ์ขณะที่ผู้ร้องที่ 2 จ่ำยเงินให้แก่พยำนแต่ภำพล้ม ไม่พบภำพบุคคลและไม่
พบกำรตัดต่อของแฟ้มข้อมูลภำพดังกล่ำว ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่ำ ผู้ถูกร้องทั้งสอง กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) ตำมค ำร้องแต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/434722  
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วันท่ี 18 พฤษภำคม 2563 - 11:42 น.  

ผู้ติดเชื้อไวรสั “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 3 ราย มาจากกกต.-เดินทางข้ามจังหวัด 

 
ศบค.แถลง พบผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 3 ราย มาจากกกต.-เดินทางข้ามจังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 

วันที่ 18 พ.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ว่ำ วันนี้ พบผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมเติม 3 รำย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ยังอยู่ที่ 3,031 รำย รวมรักษำหำยแล้ว 2,857 รำย ยังรักษำอยู่ใน 
รพ. 118 รำย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม รวมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 รำย 
ส าหรับผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 

รำยที่ 1 เป็นหญิงไทย อำยุ 29 ปี โดยติดเชื้อจำกกำรสัมผัสผู้ป่วยรำยก่อนหน้ำในส่วนรำชกำร ที่เป็นข่ำวก่อน
หน้ำ (กกต.) 

รำยที่ 2 เป็นชำยไทย อำยุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดียวกับผู้ป่วยรำยที่ 1 โดยที่ท ำงำนดังกล่ำว มี
ผู้ป่วยแล้ว จ ำนวน 6 รำย 

รำยที่ 3 เป็นหญิงไทย อำยุ 27 ปี ภูมิล ำเนำภูเก็ต อำชีพพนักงำนขำยสินค้ำ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็น
ผู้ป่วยที่เดินทำงกลับไป จ.ปรำจีนบุรี 

นพ.ทวีศิลป์กล่ำวว่ำ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหำนครก็พบว่ำเป็นกลุ่มก้อนหนึ่ง แต่ของภูเก็ตอีก 
1 รำยที่เป็นรำยใหม่นี้ ถ้ำจ ำได้ก่อนหน้ำนี้ไปที่จังหวัดปรำจีนบุรีเดินทำงจำกภูเก็ตและไปตรวจยืนยันที่ปรำจีนบุรี 1 คน 
และท่ีเชียงใหม่อีก1คน จึงเป็นเหตุของกำรหำที่มำที่ไป เป็นกำรสอบสวนโรค 

ทั้งนี้ พบว่ำ มีผู้เดินทำงออกไปจำก จ.ภูเก็ต ในเดือน มี.ค. พบผู้ป่วยเดินทำงไป 7 รำย เดือนเม.ย. 5 รำย และ 
พ.ค. 2 รำย ซึ่งเกิดจำกกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด และเป็นธรรมดำของกำรเดินทำง แต่ต้องเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/general/news-465590  
  

https://www.prachachat.net/general/news-465590
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18 พ.ค. 2563 - 11:43 น.  

ศบค. แถลงตัวเลขป่วยโควิด รายวัน ยังกดเป็นศูนย์ไม่ลง พบที่มาจาก กกต.-จ.ภเูก็ต  

 
ศบค. รายงาน ผู้ป่วยโควิดล่าสุด ประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย โดยพบที่มาการติดเชื้อ จาก
สถานที่ท างานเดียวกัน และ จ.ภูเก็ต 

เมื่อเวลำ 11.30 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด-19) หรือ ศบค. ท ำเนียบรัฐบำล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยสถำนกำรณ์ผู้ป่วยโควิด -19 
ประจ ำวัน ว่ำ ผู้ป่วยรำยใหม่อยู่ที่ 3 รำย อยู่ในสถำนที่กักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ป่วยสะสม 3,031 รำย ผู้ป่วยหำยกลับบ้ำน
ได้รำยใหม่ 1 รำย รวมกลับบ้ำนได้สะสม 2,857 รำย อยู่ในโรงพยำบำล 118 รำย ไม่มีรำยงำนผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติม คงที่ 
56 รำย 
ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 
รำยที่ 1 เป็นหญิงไทย อำยุ 29 ปี โดยติดเชื้อจำกกำรสัมผัสผู้ป่วยรำยก่อนหน้ำในส่วนรำชกำร ที่เป็นข่ำวก่อนหน้ำ 
รำยที่ 2 เป็นชำยไทย อำยุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดียวกับผู้ป่วยรำยที่ 1 โดยที่ท ำงำนดังกล่ำว มีผู้ป่วยแล้ว 
จ ำนวน 6 รำย 
รำยที่ 3 เป็นหญิงไทย อำยุ 27 ปี ภูมิล ำเนำภูเก็ต อำชีพพนักงำนขำยสินค้ำ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็นผู้ป่วยที่
เดินทำงกลับไป จ.ปรำจีนบุรี 
ทั้งนี้ พบว่ำ มีผู้เดินทำงออกไปจำก จ.ภูเก็ต 7ในเดือน มี.ค. พบผู้ป่วยเดินทำงไป 7 รำย เดือนเม.ย. 5 รำย และ พ.ค. 2 
รำย ซึ่งเกิดจำกกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด เป็นธรรมดำของกำรเดินทำง แต่ต้องเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_4149538  
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วันท่ี 18 พฤษภำคม 2563 - 11:42 น.  

ผู้ติดเชื้อไวรสั “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 3 ราย มาจากกกต.-เดินทางข้ามจังหวัด 

 
 
ศบค.แถลง พบผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 3 ราย มาจากกกต.-เดินทางข้ามจังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 
วันที่ 18 พ.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ว่ำ วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 เพ่ิมเติม 3 รำย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ยังอยู่ที่ 3,031 รำย รวมรักษำหำยแล้ว 2,857 รำย ยังรักษำอยู่ใน รพ. 118 
รำย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม รวมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 รำย 
ส าหรับผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 
รำยที่ 1 เป็นหญิงไทย อำยุ 29 ปี โดยติดเชื้อจำกกำรสัมผัสผู้ป่วยรำยก่อนหน้ำในส่วนรำชกำร ที่เป็นข่ำวก่อนหน้ำ 
(กกต.) 
รำยที่ 2 เป็นชำยไทย อำยุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดียวกับผู้ป่วยรำยที่ 1 โดยที่ท ำงำนดังกล่ำว มีผู้ป่วยแล้ว 
จ ำนวน 6 รำย 
รำยที่ 3 เป็นหญิงไทย อำยุ 27 ปี ภูมิล ำเนำภูเก็ต อำชีพพนักงำนขำยสินค้ำ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็นผู้ป่วยที่
เดินทำงกลับไป จ.ปรำจีนบุรี 
นพ.ทวีศิลป์กล่ำวว่ำ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหำนครก็พบว่ำเป็นกลุ่มก้อนหนึ่ง แต่ของภูเก็ตอีก 1 รำยที่
เป็นรำยใหม่นี้ ถ้ำจ ำได้ก่อนหน้ำนี้ไปที่จังหวัดปรำจีนบุรีเดินทำงจำกภูเก็ตและไปตรวจยืนยันที่ปรำจีนบุรี  1 คน และที่
เชียงใหม่อีก1คน จึงเป็นเหตุของกำรหำที่มำที่ไป เป็นกำรสอบสวนโรค 
ทั้งนี้ พบว่ำ มีผู้เดินทำงออกไปจำก จ.ภูเก็ต ในเดือน มี.ค. พบผู้ป่วยเดินทำงไป 7 รำย เดือนเม.ย. 5 รำย และ พ.ค. 2 
รำย ซึ่งเกิดจำกกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด และเป็นธรรมดำของกำรเดินทำง แต่ต้องเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/general/news-465590  
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17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:45 น.     

นักวิชาการหวั่น 4 กุมารช้ าพิษการเมือง 

แนะลาออกลดความขดัแย้ง  

 
 

17 พ.ค.2563 นำยโอฬำร ถิ่นบำงเตียว อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ กล่ำวว่ำ 4 กุมำรในพปชร.ที่มีนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง และ หัวหน้ำพปชร. และนำยสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำนและ เลขำธิกำรพรรค เป็นแกนน ำ ไม่มีบำรมีทำงกำรเมือง แต่เข้ำมำได้เพรำะนำยสมคิด จำตุ
ศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ ที่ผ่ำนมำพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชำ นำยกฯฝำกควำมหวังแก่คนกลุ่มนี้จึงให้ต ำแหน่งส ำคัญ แต่
กำรท ำงำนตลอด1ปีที่ผ่ำนมำ กลับไม่สำมำรถแก้ปัญหำเศรษฐกิจได้ท ำให้ภำพลักษณ์รัฐบำลรวมทั้งตัวนำยกฯตกต่ ำเปิด
ช่องให้ฝ่ำยค้ำนโจมตีทุกวินำที 

ดังนั้นในฐำนะที่ของผู้ควบคุมพรรคและรัฐบำลอย่ำง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯและ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคจับตำอยู่ พร้อมแนวร่วมสส.ในพปชร.ก็เห็นชัดว่ำ กลุ่ม4ยอดกุมำรไม่มีควำมหมำยและเป็นสิ่ง
แปลกปลอมของพปชร. ไม่มีพวกไม่มีเครือข่ำย ที่จะสำมำรถอยู่ในระบบกำรเมืองที่ใช้มือสส.เป็นกำรสร้ำงอ ำนำจต่อ ไป
ได้ จึงเห็นว่ำ 4กุมำร ที่มำไกลมำกแล้ว จึงเห็นควรให้เสียสละลำออกก่อนที่จะถูกไล่ให้บอบช้ ำไปกว่ำนี้   และเมื่อออกไป
แล้ว จะส่งผลให้พปชร.ลดควำมขัดแย้งในพรรคและเดินต่อไปได้ 

นำยโอฬำร กล่ำวว่ำ ขณะเดียวกันเมื่อ4กุมำรไม่อยู่ จะเกิดกำรเขย่ำต ำแหน่งครม.ใหม่ ดึงคนที่เหมำะสมทั่งคน
นอกคนในมำกอบกู้เศรษฐกิจ รวมทั้งยังถือเป็นโอกำสไปเจรจำกับพรรคร่วมรัฐบำลต่ำงๆ ปรับโควต้ำเพ่ือกู้ภำพลักษณ์ 
และสร้ำงควำมนิยมให้รัฐบำลพล.ประยุทธ์  ยกตัวอย่ำงเช่น ขอดึงกระทรวงแรงงำนกลับคืนมำจำกพรรคร่วมพลัง
ประชำชำติไทย (รปช.)เพรำะที่ผ่ำนมำกำรท ำงำนเป็นจุดอ่อนของรัฐบำล โดยเฉพำะกำรแกปัญหำโควิด -19  หม่อม
รำชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ไม่สำมำรถช่วยเหลือผู้ใช้แรงงำนได้เท่ำท่ีควร  
อย่ำงเช่นกำรระบุว่ำให้คนตกงำนไปหำงำนในเว็บไซต์ กูเกิล หรือแม้แต่สิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ
จำกโควิด-19 จำก 62% ของเงินเดือน(เพดำนขั้นสูงสุด 15,000 บำท)เป็น 75% เข้ำสู่ครม. ไม่ส ำเร็จ ถูกต่อต้ำนจำก 
บอร์ดประกันสังคมเพรำะเกรงว่ำจะกระทบกองทุนระยะยำว จนมีกระแสข่ำวว่ำ จะขอปรับขึ้นเบี้ยประกันสังคมเป็น
28.5% จำกเดิมจ่ำย12.5%  ในสถำวะคนยำกล ำบำก สิ่งเหล่ำนี้สะท้อนควำมไม่เข้ำใจคนแรงงำน หำเช้ำกินค่ ำซึ่งอำจ
วิเครำะห์ได้ว่ำ รมว.แรงงำน มีจุดยืนทำงสถำนะสังคมแตกต่ำงกัน "แกนน ำพปชร.ควรถือโอกำสนี้เจรจำกับนำยสุเทพ 
เทือกสุบรรณ แกนน ำ รปช.เพ่ือ สสับเปลี่ยนเก้ำอ้ี อำจเอำกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือ กระทรวงศึกษำธิกำรไปให้
อำจจะเหมำะสมกับ หม่อมรำชวงศ์ จัตุมงคลมำกกว่ำนั่งอยู่กระทรวงแรงงำน" นักวิชำกำรกล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66143   

https://www.thaipost.net/main/detail/66143
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"ชินวรณ์" เตือนฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็น อภิปราย 3 พ.ร.ก.  
 

 
"ชินวรณ์" เตือนฝ่ำยค้ำนอย่ำหลงประเด็น กำรอภิปรำย พ.ร.ก. 3 ฉบับ ชี้ไม่ใช่อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 

     นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ รองประธำนวิปรัฐบำล ได้กล่ำวถึงกำรที่วิปฝ่ำย
ค้ำน เรียกร้องขออภิปรำย พ.ร.ก. 3 ฉบับ จ ำนวน 10 วันว่ำ ฝ่ำยค้ำนคงเสนอควำมเห็นตำมควำมรู้สึก แต่โดยข้อเท็จจริง
กำรประชุมสภำต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ ไม่ซ้ ำประเด็นต้องอภิปรำยสลับกัน  ประธำนสภำสำมำรถยุติกำรอภิปรำยได้ 
หรือที่ประชุมเสนอปิดอภิปรำยได้ เพรำะฉะนั้นจ ำนวนวันที่จะอภิปรำยต้องมีกำรหำรือกันก่อน 
      ส ำหรับพระรำชก ำหนดทั้ง 3 ฉบับนั้น เป็นกฏหมำยที่ออกโดยฝ่ำยบริหำร ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 172 ซึ่งฝ่ำยค้ำน
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำว่ำจะยืนยันอนุมัติหรือไม่ พ.ร.ก. 3 ฉบับนี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และสำมำรถอภิปรำยถึง
รำยละเอียดของแผนงำนว่ำเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ถึงมือประชำชนหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ และ
อีกประกำรคือกำรพิจำรณำอนุมัติพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว หำกฝ่ำยค้ำนไม่อนุมัติก็ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรที่ได้ท ำมำแล้ว  
      เพรำะฉะนั้นฝ่ำยค้ำนอย่ำหลงประเด็นแต่ขอให้เตรียมอภิปรำยได้เต็มที่โดยต้องอยู่ในกรอบดังกล่ำว ที่ส ำคัญฝ่ำย
ค้ำนยังสำมำรถติดตำมตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่ำงเต็มที่ผ่ำนกรรมำธิกำรชุดต่ำง ๆ หำกพบควำมบกพร่อง ผิดพลำด ทุจริต
คอร์รัปชั่นก็สำมำรถยื่นให้องค์กรอิสระต่ำง ๆ ตรวจสอบตำมหลักธรรมมำภิบำลได้  
      นอกจำกนี้ฝ่ำยค้ำนก็ยังมีดำบอำญำสิทธิ์กล่ำวคือ สำมำรถยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลได้ทันที   แต่โดย
ควำมเห็นส่วนตัวแล้ว ตนสนับสนุนให้มีกำรอภิปรำยในสภำมำกกว่ำ เพรำะมีสิทธิ์พูดสลับกันทั้งสองฝ่ำย หำกฝ่ำยค้ำน
เข้มแข้ง มีข้อมูลดีก็จะเกิดประโยชน์ในกำรตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง  
    ส ำหรับวิปรัฐบำลจะได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องนี้ในวันที่ 25 พฤษภำคมนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11005?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11005?line


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 

วันอำทิตย์ ที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 13.19 น. 

ปชป.งัดหลักฐานแจงสลายชุมนุม’53 ฮึ่ม!ใครใส่ร้าย‘อภิสิทธิ์’สั่งฆ่าปชช.เตรียมแจ้ง
ด าเนินคด ี

 
ปชป.งัดหลักฐานแจงสลายชุมนุม’53 ฮึ่ม!ใครใส่ร้าย‘อภิสิทธิ์’สั่งฆ่าปชช.เตรียมแจ้งด าเนินคดี 
17 พฤษภำคม 2563 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรกล่ำวพำดพิงนำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค ปชป. เรื่องกำรสลำยกำรชุมนุมท ำให้คนเสียชีวิต ว่ำ บุคคลกลุ่มที่ออกมำกล่ำวหำ
ใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นกำรสร้ำงวำทะกรรมเพ่ือท ำลำยนำยอภิสิทธิ์ ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ ทั้งๆที่เรื่ อง
ดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิสูจน์จำกกระบวนกำรยุติธรรมจนสิ้นกระแสควำมว่ำนำยอภิสิทธิ์ ไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมที่
กล่ำวหำ  
หลักฐำนจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือปรองดองแห่งชำติ  (คอป.) ยืนยัน
ชัดเจนในเรื่องกำรชุมนุมเมื่อ ปี 2553 กำรชุมนุมครั้งนั้นเป็นกำรชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญชัดเจน และในบริเวณกำรชุมนุมดังกล่ำวก็มีกลุ่มชำยชุดด ำแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมมีกำรใช้อำวุธสงครำม 
รำยงำนของ คอป. มีรำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำกที่ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องต่ำงๆ  
แต่ที่อยำกจะชี้แจงให้เห็นคือมีข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่ส ำคัญคือกำรพิสูจน์ควำมจริงผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรม ที่มีกำรยื่น
ฟ้องนำยอภิสิทธิ์ ต่อศำลอำญำในข้อหำเจตนำฆ่ำผู้ชุมนุม ได้ร่วมกันก่อให้ผู้อ่ืนกระท ำควำมผิดด้วยกำรใช้ สั่งกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ทหำรหน่วยต่ำงๆ เข้ำปฏิบัติกำรผลักดันผู้ชุมนุม สลำยกำรชุมชุม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 288 
เป็นข้อหำที่หนักหนำเอำกำร คดีนี้ศำลชั้นต้นยกฟ้อง เพรำะไม่มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีนี้ ศำลอุทธรณ์ยืนตำมศำล
ชั้นต้น ควำมหมำยคือยกฟ้องตำมศำลชั้นต้น คดีข้ึนสู่ศำลฎีกำศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยกฟ้องเช่นกัน  
คดีนี้ยังไมจ่บเหตุเพรำะเม่ือคดีไม่อยู่ในอ ำนำจของศำลอำญำ อ ำนำจกำรพิจำรณำคดีก็ตกไปอยู่กับ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระที่มีอ ำนำจโดยตรง มีกำรยื่นค ำร้องให้เอำผิดทั้งหมด 3 คน คือ 1.นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี 2.นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ เมื่อครั้ง
ด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรทหำรบก ในข้อหำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ สั่งใช้ก ำลังทหำร ต ำรวจ และ
ข้ำรำชกำรพลเรือนเข้ำสลำยกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบำดเจ็บเป็นจ ำนวนมำก  
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ผลกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. รับฟังเป็นยุติว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำย โดยให้เหตุผลไว้
น่ำสนใจคือ “อยู่ในช่วงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ซึ่งปรำกฏข้อเท็จจริงตำมค ำพิพำกษำของศำล
ว่ำกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. มิใช่กำรชุมนุมโดยสงบตำมรัฐธรรมนูญ และมีบุคคลที่มีอำวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม 
นปช. จึงมีเหตุจ ำเป็นที่ ศอฉ. ต้องใช้มำตรกำรขอพ้ืนที่คืน เพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในบ้ำนเมือง โดยมีค ำสั่งให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่น ำอำวุธติดตัว หำกมีควำมจ ำเป็นสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือระงับยับยั้งได้ไปตำมสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์เฉพำะ
หน้ำ หรือป้องกันตนเองได้ อันเป็นไปตำมหลักสำกล ตำมนัยค ำพิพำกษำศำลแพ่ง ในคดีหมำยเลขด ำที่ 1433/2553” 
ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระบุไว้ชัดเจนว่ำทั้งนำยอภิสิทธิ์ นำยสุเทพ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้กระท ำควำมผิด
ตำมท่ีกล่ำวหำ และศำลฎีกำได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดีเลขที่ 1699/2560 “ว่ำกำรกระท ำของนำยอภิสิทธิ์และนำยสุเทพเป็น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง” ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องต้องกัน 
“เรื่องดังกล่ำวนี้ควรจะยุติ เพรำะได้ผ่ำนกำรค้นหำควำมจริงด้วยกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ควรที่จะมำใช้วำทะกรรมใน
กำรปลุกปั่นให้ประชำชนเข้ำใจผิดในข้อมูล” นำยรำเมศ กล่ำว 
นำยรำเมศ กล่ำวอีกว่ำ ข้อเท็จจริงปรำกฏผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรมในหลำยคดี เช่น ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 1699/2560 
คดีอำญำที่นำยอภิสิทธิ์และนำยสุเทพได้ยื่นฟ้องนำยธำริต เพ็งดิษฐ์ “หน้ำที่ 9 บรรทัดที่ 1-4 ระบุไว้ชัดตอนหนึ่งว่ำ “ใน
ตอนค่ ำมีชำยชุดด ำใช้อำวุธปะปนอยู่ในกลุ่ม นปช. และซุ่มอยู่บนอำคำรในบริเวณดังกล่ำวด้วย มีกำรยิงกันด้วยเครื่องยิง
ลูกระเบิด M79 จำกกองก ำลังไม่ทรำบฝ่ำย มีเจ้ำหน้ำที่ทหำรและพลเรือนเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก” นี่คือผลกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตำมค ำพิพำกษำ 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เลขที่ 6646-6674/2561 คดีแพ่งที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเผำอำคำรพำณิชย์ของประชำชน ศำลพิพำกษำ
ให้แกนน ำชดใช้ค่ำเสียหำย 19,347,000 บำท โดยให้เหตุผลในหน้ำที่ 54 บรรทัดที่ 6-10 ระบุเหตุผลไว้ชัดว่ำ “ผลแห่ง
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่อำคำรและทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 4 ที่ถูกบุคคลผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. วำงเพลิงเผำท ำลำยนั้น 
เป็นผลที่เกิดจำกค ำปรำศรัยของจ ำเลยที่ 6  ถึง ที่ 8 โดยเข้ำลักษณะเป็นผู้ยุยงส่งเสริมในกำรละเมิดของบุคคลผู้ชุมนุม
ในกลุ่ม นปช. ที่ร่วมกันเผำอำคำร” 
“นี่คือกำรชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือ ควำมจริงเหล่ำนี้ต่ำงหำกท่ีควรค้นหำแล้วน ำมำเผยแพร่ให้ประชำชนได้ทรำบ
ข้อเท็จจริง” นำยรำเมศ กล่ำว  
นำยรำเมศ กล่ำวด้วยว่ำ นำยอภิสิทธิ์ นำยสุเทพ ขณะนั้นเป็นผู้น ำที่พยำยำมเจรจำเพ่ือหำทำงออกให้กับประเทศตลอด
มำ แต่กำรเจรจำก็ล้มไปเพรำะแกนน ำ นปช. รับค ำสั่งมำให้ยกเลิกกำรเจรจำ และทั้ง นำยอภิสิทธิ์ และ นำยสุเทพ ไม่
เคยเรียกร้องให้มีกำรนิรโทษกรรมให้กับตนเอง ต่อสู้คดีจำกข้อกล่ำวหำ จนผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบกำรพิสูจน์ด้วย
กระบวนกำรยุติธรรมว่ำไม่ได้ท ำผิดตำมที่กล่ำวหำ ไม่ได้สั่งฆ่ำพ่ีน้องประชำชน 
“ศำลฎีกำได้ตัดสินจ ำคุกนำยจตุพรที่ได้กล่ำวหำนำยอภิสิทธิ์ในคดีหมิ่นประมำทที่ได้มีกำรใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ว่ำเป็น
ฆำตกรสั่งฆ่ำประชำชนระหว่ำงกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. ฉะนั้นใครที่จะน ำควำมเท็จในลักษณะดังกล่ำวมำใส่ร้ำยนำย
อภิสิทธิ์ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในกำรที่จะถูกด ำเนินคดีต่อไป” นำยรำเมศ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/493297  
  

https://www.naewna.com/politic/493297
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17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:49 น.     

'ปชป.'งัดหลักฐานแจงยิบ'อภิสิทธิ์'ไม่ไดส้ั่งฆ่าปชช.เหตุสลายชุมนุมปี 53  

 
 

17 พ.ค.63- นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกรณีมีกำรกล่ำวพำดพิงนำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค ปชป. เรื่องกำรสลำยกำรชุมนุมท ำให้คนเสียชีวิตว่ำ บุคคลกลุ่มที่ออกมำกล่ำวหำ
ใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นกำรสร้ำงวำทะกรรมเพ่ือท ำลำยนำยอภิสิทธิ์ ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ ทั้งๆที่เรื่อง
ดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิสูจน์จำกกระบวนกำรยุติธรรมจนสิ้นกระแสควำมว่ำนำยอภิสิทธิ์ ไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมที่
กล่ำวหำ 

ทั้งนี้ หลักฐำนจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือปรองดองแห่งชำติ  
(คอป.) ยืนยันชัดเจนในเรื่องกำรชุมนุมเมื่อ ปี 2553 กำรชุมนุมครั้งนั้นเป็นกำรชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญชัดเจน และในบริเวณกำรชุมนุมดังกล่ำวก็มีกลุ่มชำยชุดด ำแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมมีกำรใช้
อำวุธสงครำม รำยงำนของ คอป. มีรำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำกที่ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องต่ำงๆ  
แต่ที่อยำกจะชี้แจงให้เห็นคือมีข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่ส ำคัญคือกำรพิสูจน์ควำมจริงผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรม ที่มีกำรยื่น
ฟ้องนำยอภิสิทธิ์ ต่อศำลอำญำในข้อหำเจตนำฆ่ำผู้ชุมนุม ได้ร่วมกันก่อให้ผู้อ่ืนกระท ำควำมผิดด้วยกำรใช้ สั่งกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ทหำรหน่วยต่ำงๆ เข้ำปฏิบัติกำรผลักดันผู้ชุมนุม สลำยกำรชุมชุม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 288 
เป็นข้อหำที่หนักหนำเอำกำร  

คดีนี้ศำลชั้นต้นยกฟ้อง เพรำะไม่มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีนี้ ศำลอุทธรณ์ยืนตำมศำลชั้นต้น ควำมหมำย
คือยกฟ้องตำมศำลชั้นต้น คดีข้ึนสู่ศำลฎีกำศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำยกฟ้องเช่นกัน  
อย่ำงไรก็ตรำม คดีนี้ยังไม่จบเหตุเพรำะเมื่อคดีไม่อยู่ในอ ำนำจของศำลอำญำ อ ำนำจกำรพิจำรณำคดีก็ตกไปอยู่กับ 
ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีมีอ ำนำจโดยตรง มีกำรยื่นค ำร้องให้เอำผิดทั้งหมด 3 คน คือ 1.นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เมื่อ
ครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 2.นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่ำจินดำ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรทหำรบก ในข้อหำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบสั่งใช้ก ำลัง
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ทหำร ต ำรวจ และข้ำรำชกำรพลเรือนเข้ำสลำยกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบำดเจ็บ
เป็นจ ำนวนมำก  

นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ ผลกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. รับฟังเป็นยุติว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย โดยให้เหตุผลไว้น่ำสนใจคือ “อยู่ในช่วงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ซึ่งปรำกฏ
ข้อเท็จจริงตำมค ำพิพำกษำของศำลว่ำกำรชุมนุมของกลุ่มนปช. มิใช่กำรชุมนุมโดยสงบตำมรัฐธรรมนูญ และมีบุคคลที่มี
อำวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนปช. จึงมีเหตุจ ำเป็นที่ ศอฉ. ต้องใช้มำตรกำรขอพ้ืนที่คืน เพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขใน
บ้ำนเมืองโดยมีค ำสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำอำวุธติดตัว หำกมีควำมจ ำเป็นสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือระงับยับยั้งได้ไปตำม
สถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำ หรือป้องกันตนเองได้ อันเป็นไปตำมหลักสำกล ตำมนัยค ำพิพำกษำศำลแพ่ง ใน
คดีหมำยเลขด ำที่ 1433/2553” 

ส ำหรับ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระบุไว้ชัดเจนว่ำทั้งนำยอภิสิทธิ์ นำยสุเทพพล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้
กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำ และศำลฎีกำได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดีเลขที่1699/2560 “ว่ำกำรกระท ำของนำยอภิสิทธิ์
และนำยสุเทพเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง” ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้อง
ต้องกัน 

“เรื่องดังกล่ำวนี้ควรจะยุติ เพรำะได้ผ่ำนกำรค้นหำควำมจริงด้วยกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ควรที่จะมำใช้วำทะ
กรรมในกำรปลุกปั่นให้ประชำชนเข้ำใจผิดในข้อมูล” 

โฆษกพรรค ปชป. ระบุว่ำ ข้อเท็จจริงปรำกฏผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรมในหลำยคดีเช่น ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  
1699/2560 คดีอำญำที่นำยอภิสิทธิ์และนำยสุเทพได้ยื่นฟ้องนำยธำริต เพ็งดิษฐ์ “หน้ำที่ 9 บรรทัดที่ 1-4 ระบุไว้ชัดตอน
หนึ่งว่ำ “ในตอนค่ ำมีชำยชุดด ำใช้อำวุธปะปนอยู่ในกลุ่ม นปช. และซุ่มอยู่บนอำคำรในบริเวณดังกล่ำวด้วย มีกำรยิงกัน
ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด M79 จำกกองก ำลังไม่ทรำบฝ่ำย มีเจ้ำหน้ำที่ทหำรและพลเรือนเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก” นี่คือ
ผลกำรไต่สวนข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตำมค ำพิพำกษำ 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เลขที่ 6646-6674/2561 คดีแพ่งที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเผำอำคำรพำณิชย์ของประชำชน ศำล
พิพำกษำให้แกนน ำชดใช้ค่ำเสียหำย 19,347,000 บำท โดยให้เหตุผลในหน้ำที่54 บรรทัดที่ 6-10 ระบุเหตุผลไว้ชัดว่ำ 
“ผลแห่งควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่อำคำรและทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 4 ที่ถูกบุคคลผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. วำงเพลิงเผำ
ท ำลำยนั้น เป็นผลที่เกิดจำกค ำปรำศรัยของจ ำเลยที่ 6  ถึง ที่ 8 โดยเข้ำลักษณะเป็นผู้ยุยงส่งเสริมในกำรละเมิดของ
บุคคลผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. ที่ร่วมกันเผำอำคำร” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66157  

: https://www.naewna.com/politic/493403  
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อำทิตย์ที่ 17 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14.57 น. 

"ราเมศ" ปชป. ยกค าตัดสินศาลป้อง "มาร์ค" ไม่ได้สั่งฆ่าปปช. 
โฆษกปชป.ยกค ำตัดสินของศำล ป้อง“มำร์ค”ไม่ได้สั่งฆ่ำปชช.ในเหตุสลำยม็อบปี 53 ซัดฝ่ำยตรง
ข้ำมสร้ำงวำทะกรรมจองเวร ขู่เอำผิดคนป้ำยสี  

 
 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ แถลงว่ำ จำกกรณีที่มี
กำรกล่ำวพำดพิงนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ สมัยเป็นนำยกรัฐมนตรี เรื่องกำรสลำยกำร
ชุมนุมท ำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี 2553 ว่ำ บุคคลกลุ่มที่กล่ำวหำใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ ถือเป็นกำรสร้ำงวำทะกรรมเพ่ือท ำลำย
นำยอภิสิทธิ์ ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ ทั้งๆที่เรื่องดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิสูจน์จำกกระบวนกำรยุติธรรมแล้วว่ำนำยอภิสิทธิ์ 
ไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำ 

ซึ่งหลักฐำนจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือปรองดองแห่งชำติ (คอป.) 
ยืนยันชัดเจนในเรื่องกำรชุมนุมเมื่อ ปี 2553 ว่ำกำรชุมนุมครั้งนั้นเป็นกำรชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีค ำวินิจฉัย
ของศำลรัฐธรรมนูญชัดเจน และในบริเวณกำรชุมนุมดังกล่ำวก็มีกลุ่มชำยชุดด ำแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมมีกำรใช้อำวุธ
สงครำม รำยงำนของ คอป. ยังมีรำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำกที่ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องต่ำงๆ อีกทั้งผลกำรพิสูจน์ควำม
จริงผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรม ที่มีกำรยื่นฟ้องนำยอภิสิทธิ์ ต่อศำลอำญำในข้อหำเจตนำฆ่ำผู้ชุมนุม ซึ่งศำลชั้นต้น ศำล
อุทธรณ์ และศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำตรงกันให้ยกฟ้อง 
โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวต่อว่ำ นอกจำกนี้ กรณีที่มีผู้ยื่นร้องต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ ( ป.ป.ช.) ให้เอำผิดทั้งหมด 3 คน คือ 1.นำยอภิสิทธิ์ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 2. นำยสุเทพ เทือก
สุบรรณ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี 3. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำร
ทหำรบก 
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ในข้อหำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ สั่งใช้ก ำลังทหำร ต ำรวจ และข้ำรำชกำรพลเรือนเข้ำ
สลำยกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบำดเจ็บเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งป.ป.ช.วินิจฉัยว่ำทั้ง 3 
คนไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำ เพรำะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำย ในช่วงกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉกุเฉินที่มีควำมร้ำยแรง 
ซึ่งปรำกฏข้อเท็จจริงตำมค ำพิพำกษำของศำลว่ำกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. ไม่ใช่กำรชุมนุมโดยสงบตำมรัฐธรรมนูญ และ
มีบุคคลที่มีอำวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม ดังนั้น เรื่องนี้จึงควรจะยุติ เพรำะได้ผ่ำนกำรค้นหำควำมจริงด้วย
กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว และไม่ควรใช้วำทะกรรมมำปลุกปั่นประชำชน 
นำยรำเมศ กล่ำวต่อว่ำ ขณะเดียวกัน ศำำลฎีกำได้ตัดสินจ ำคุกนำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนนปช. ที่กล่ำวหำนำย
อภิสิทธิ์ ในคดีหมิ่นประมำท ใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ว่ำเป็นฆำตกรสั่งฆ่ำประชำชนระหว่ำงกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. ฉะนั้น
ใครที่จะน ำควำมเท็จในลักษณะดังกล่ำวมำใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในกำรที่จะถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774961  
          : https://www.komchadluek.net/news/politic/431071?adz=  
   

https://www.dailynews.co.th/politics/774961
https://www.komchadluek.net/news/politic/431071?adz
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17 พ.ค. 2563 16:06 น. 

ราเมศ แจงยิบ “ชุมนมุปี 53” ใส่ร้าย “มารค์” ยกค าตัดสิน ยัน ไมส่ั่งฆ่าใคร 

 
 
นายราเมศ รัตนเชวง โฆษก ปชป.แจงยิบ “ชุมนุมนปช.ปี 53” ใส่ร้าย “มาร์ค” ยกค าตัดสินศาลฎีกา-ป.ป.ช.ยัน ไม่
มีการสั่งฆ่าใคร ระบุ ใครน าความเท็จมาพูดต้องถูกด าเนินคดี โต้ หาความจริงคนยุยงเผาห้างดีกว่า  

วันที่ 17 พ.ค. นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกปชป. กล่ำวถึงกรณีกำรกล่ำวพำดพิง นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีต
นำยกฯ และหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในกำรขอคืนพ้ืนที่ว่ำ เป็นกำรสั่งสลำยกำรชุมนุมท ำให้คนเสียชีวิตว่ำ บุคคลกลุ่ม
ที่ออกมำกล่ำวหำใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ สร้ำงวำทกรรมเพ่ือท ำลำยนำยอภิสิทธิ์ด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ ทั้งท่ีเรื่องนี้ผ่ำนกำร
พิสูจน์จำกกระบวนกำรยุติธรรมจนสิ้นกระแสควำมแล้วว่ำ นำยอภิสิทธิ์ ไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำ โดย
หลักฐำนจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือปรองดองแห่งชำติ  (คอป.) ยืนยัน
ชัดเจน กรณีกำรชุมนุมเม่ือปี 2553 เป็นกำรชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ระบุชัดเจน 
และในกำรชุมนุมมีกองก ำลังติดอำวุธกลุ่มชำยชุดด ำแฝงตัวในกำรชุมนุม มีกำรใช้อำวุธสงครำมยิงเจ้ำหน้ำที่ทหำร ซึ่งมี
รำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำก ยืนยันข้อเท็จจริง รวมถึงภำพ คลิปของสื่อมวลชน 

แต่ที่อยำกจะชี้แจงให้เห็นคือ มีข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่ส ำคัญคือ กำรพิสูจน์ควำมจริงผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
ที่มีกำรยื่นฟ้อง นำยอภิสิทธิ์ ต่อศำลอำญำในข้อหำเจตนำฆ่ำผู้ชุมนุม ได้ร่วมกันก่อให้ผู้อ่ืนกระท ำควำมผิดด้วยกำรใช้ สั่ง
กำรให้เจ้ำหน้ำที่ทหำรหน่วยต่ำงๆ เข้ำปฏิบัติกำรผลักดันผู้ชุมนุม สลำยกำรชุมชุม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 
288 เป็นข้อหำที่หนักหนำเอำกำร คดีนี้ ศำลชั้นต้นยกฟ้อง เพรำะไม่มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีนี้ ศำลอุทธรณ์ยืน
ตำมศำลชั้นต้น ควำมหมำย คือ ยกฟ้องตำมศำลชั้นต้น คดีข้ึนสู่ศำลฎีกำศำลฎีกำ มีค ำพิพำกษำยกฟ้องเช่นกัน 

“คดีนี้ยังไม่จบ เหตุเพรำะเมื่อคดีไม่อยู่ในอ ำนำจของศำลอำญำ อ ำนำจกำรพิจำรณำคดีก็ตกไปอยู่กับ ป.ป.ช. ซึ่ง
เป็นองค์กรอิสระที่มีอ ำนำจโดยตรง มีกำรยื่นค ำร้องให้เอำผิดทั้งหมด 3 คน คือ 1.นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เมื่อครั้งด ำรง
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 2.นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำรทหำรบก ในข้อหำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ สั่งใช้ก ำลังทหำร 
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ต ำรวจ และข้ำรำชกำรพลเรือน เข้ำสลำยกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบำดเจ็บเป็น
จ ำนวนมำก ผลกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. รับฟังเป็นยุติว่ำ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำย โดย
ให้เหตุผลไว้น่ำสนใจ คือ “อยู่ในช่วงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ซึ่งปรำกฏข้อเท็จจริงตำมค ำ
พิพำกษำของศำลว่ำ กำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. มิใช่กำรชุมนุมโดยสงบตำมรัฐธรรมนูญ และมีบุคคลที่มีอำวุธปืนปะปน
อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. จึงมีเหตุจ ำเป็นที่ ศอฉ. ต้องใช้มำตรกำรขอพ้ืนที่คืน เพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในบ้ำนเมือง โดยมี
ค ำสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำอำวุธติดตัว หำกมีควำมจ ำเป็นสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือระงับยับยั้งได้ไปตำมสถำนกำรณ์ หรือ
เหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำ หรือป้องกันตนเองได้ อันเป็นไปตำมหลักสำกล ตำมนัยค ำพิพำกษำศำลแพ่ง ในคดีหมำยเลขด ำที่ 
1433/2553” ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระบุไว้ชัดเจนว่ำ ทั้งนำยอภิสิทธิ์ นำยสุเทพ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้
กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำ และศำลฎีกำได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดี เลขที่ 1699/2560 “ว่ำกำรกระท ำของนำยอภิสิทธิ์
และนำยสุเทพ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง” ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้อง
ต้องกัน 

เรื่องดังกล่ำวนี้ควรจะยุติ เพรำะได้ผ่ำนกำรค้นหำควำมจริงด้วยกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ควรที่จะมำใช้วำทกรรม
ในกำรปลุกปั่นให้ประชำชนเข้ำใจผิดในข้อมูล” นำยรำเมศ กล่ำว 

โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวต่อว่ำ ข้อเท็จจริงปรำกฏผ่ำนกระบวนกำรยุติธรรมในหลำยคดี เช่น ค ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำท่ี 1699/2560 คดีอำญำที่นำยอภิสิทธิ์และนำยสุเทพได้ยื่นฟ้องนำยธำริต เพ็งดิษฐ์ หน้ำที่ 9 บรรทดัที่ 1-4 ระบุ
ไว้ชัดตอนหนึ่งว่ำ “ในตอนค่ ำมีชำยชุดด ำใช้อำวุธปะปนอยู่ในกลุ่ม นปช. และซุ่มอยู่บนอำคำรในบริเวณดังกล่ำวด้วย มี
กำรยิงกันด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด M79 จำกกองก ำลังไม่ทรำบฝ่ำย มีเจ้ำหน้ำที่ทหำรและพลเรือนเสียชีวิตเป็นจ ำนวน
มำก” นี่คือผลกำรไต่สวนข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตำมค ำพิพำกษำ 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เลขที่ 6646-6674/2561 คดีแพ่งที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเผำอำคำรพำณิชย์ของประชำชน ศำลพิพำกษำ
ให้แกนน ำชดใช้ค่ำเสียหำย 19,347,000 บำท โดยให้เหตุผลในหน้ำที่ 54 บรรทัดที่ 6-10 ระบุเหตุผลไว้ชัดว่ำ “ผลแห่ง
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่อำคำรและทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 4 ที่ถูกบุคคลผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. วำงเพลิงเผำท ำลำยนั้น 
เป็นผลที่เกิดจำกค ำปรำศรัยของจ ำเลยที่ 6 ถึง ที่ 8 โดยเข้ำลักษณะเป็นผู้ยุยงส่งเสริมในกำรละเมิดของบุคคลผู้ชุมนุมใน
กลุ่ม นปช. ที่ร่วมกันเผำอำคำร” ควำมจริงเหล่ำนี้ต่ำงหำกที่ควรค้นหำ แล้วน ำมำเผยแพร่ให้ประชำชนได้ทรำบ
ข้อเท็จจริง 

นำยอภิสิทธิ์ นำยสุเทพ ขณะนั้นเป็นผู้น ำที่พยำยำมเจรจำเพ่ือหำทำงออกให้กับประเทศตลอดมำ แต่กำรเจรจำ
ก็ล้มไปเพรำะแกนน ำ นปช.รับค ำสั่งมำให้ยกเลิกกำรเจรจำ และบุคคลทั้งสองไม่เคยเรียกร้องให้มีกำรนิรโทษกรรมให้กับ
ตนเอง ต่อสู้คดีจำกข้อกล่ำวหำ จนผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบกำรพิสูจน์ด้วยกระบวนกำรยุติธรรมว่ำ ไม่ได้ท ำผิดตำมที่
กล่ำวหำ ไม่ได้สั่งฆ่ำพ่ีน้องประชำชน ศำลฎีกำได้ตัดสินจ ำคุกนำยจตุพร ที่ได้กล่ำวหำนำยอภิสิทธิ์ในคดีหมิ่นประมำท ที่
ได้มีกำรใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ว่ำ เป็นฆำตกรสั่งฆ่ำประชำชนระหว่ำงกำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. ฉะนั้นใครที่จะน ำควำมเท็จ
ในลักษณะดังกล่ำวมำใส่ร้ำยนำยอภิสิทธิ์ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในกำรที่จะถูกด ำเนินคดีต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1846431  
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อำทิตย์ที่ 17 พฤษภำคม 2563 เวลำ 16.34 น. 

"จตุพร"ร าลึก 28 ปีพฤษภาทมิฬ ห่วงปากท้องปลุกม็อบหิวโหย 

“จตุพร”ร ำลึก 28 ปีพฤษภำทมิฬ ยังได้ประชำธปิไตยลุ่มๆ ดอนๆ ยันสบืทอดเจตนำรมณ์วีรชน 

เตือนเศรษฐกิจปำกท้องท ำเกิดม็อบหิวโหย  

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่สถำนีโทรทัศน์พีซทีวี มีกำรจัดรำยกำรลมหำยใจ พีซทีวี เวทีทัศน์ โดยนำยจตุพร พรหมพันธุ์ 

ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) กล่ำวว่ำ วันนี้ 17 พ.ค. ครบ 28 ปี เหตุกำรณ์พ.ค. 

2535 ตนในฐำนะท่ีอยู่ในเหตุกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ เป็นคนพฤษภำ ดังนั้นวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ำ มีพิธีท ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีร

ชนผู้ล่วงลับทั้งที่เสียชีวิต และ สูญหำย ซึ่งตลอดระยะเวลำ 28 ปีมำนี้คนที่สูญหำยหมำยควำมว่ำ เสียชีวิตและไม่มีโอกำส

น ำศพมำประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำกว่ำ 40 ชีวิต และ สิ่งที่ญำติวีรชน 2535 ได้เรียกร้องมำตลอดคือ กำรทวงคืนร่ำง

ที่ไร้วิญญำณเหล่ำนั้น แต่ด้วยเวลำที่ล่วงไปกว่ำ 28 ปี ก็ไม่ทรำบว่ำกระดูกยังเหลืออยู่หรือไม่ ในท่ำมกลำงควำมสูญเสีย

นั้นญำติผู้สูญเสียก็มีทั้งที่สำมำรถน ำศพมำประกอบพิธีกรรมและไม่มีศพน ำประกอบพิธีกรรมได้และยังคงหวังว่ำวันหนึ่ง

จะได้น ำอัฐิมำบรรจุไว้ ในอนุสำวรีย์วีรชน พ.ค. 2535 ที่สวนสันติพร 

นำยจตุพร กล่ำวต่อว่ำ ภำยหลังเหตุกำรณ์นั้นได้มีกำรนิรโทษกรรมให้กับผู้ปรำบปรำมและประชำชน มีเพียงยุคหลัง

เท่ำนั้นที่ นิรโทษกรรมให้กับผู้ปรำบปรำม หรือให้กับผู้ใช้อ ำนำจ หลังจำกนั้นพล.อ.สุจินดำ ครำประยูร นำยกรัฐมนตรี ก็

ลำออก จึงเป็นที่มำของกำรตั้งนำยอำนันท์ ปันยำรชุนขึ้นเป็นนำยกรัฐมนตรี โดยมีภำรกิจเดียวคือกำรจัดกำรเรื่องกำร

เลือกตั้งและกำรจัดกำรภำยในกองทัพ เป็นครั้งแรกท่ีพลเรือนขึ้นมำจัดกำรทหำรอย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด 

นำยจตุพร กล่ำวอีกว่ำ ดังนั้นที่ตนพูดเรื่องนี้ก็เพรำะว่ำประเด็นข้อเรียกร้องหลัก เมื่อ 28 ปีที่แล้วคือนำยกรัฐมนตรีมำ

จำกกำรเลือกตั้ง และในเวลำนั้น ประเทศไม่ได้มีผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจปำกท้อง แต่กระทบเรื่อง

ประชำธิปไตย แต่ ปัญหำที่เกิดขึ้นคือ 28 ปีผ่ำนมำ เรำได้ประชำธิปไตยที่แข็งแรงหรือไม่ ซึ่งตนสำมำรถตอบได้เลยว่ำ 
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ลุ่มๆดอนๆ และยิ่งถอยห่ำงจำกค ำว่ำประชำธิปไตย โดยเฉพำะปัจจุบันยิ่งยำกล ำบำก เพรำะไม่ว่ำจะไปทำงไหนมีแต่ทำง

ตัน ต่อให้ยุบสภำผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนเพรำะรัฐธรรมนูญ ฉบับ2560 ให้ส.ว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี 

นำยจตุพร กล่ำวอีกว่ำ วันนี้ สถำนกำรณ์ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น ในพรรคพลังประชำรัฐ ตนมองว่ำเป็นจุดที่ต้องวิเครำะห์และ

เป็นจุดเปลี่ยนทำงกำรเมืองอย่ำงชัดเจน โดยเชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชำรัฐจะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของทุก

อย่ำง เพรำะพรรคกำรเมืองอยู่ในสภำพอ่อนแอ พรรคประชำธิปัตย์ก็เป็นปัญหำ พรรคภูมิใจไทยก็ดูเหมือนว่ำจะแข็งแรง

แต่มีปัญหำกับพรรคร่วมพัวพันกันเต็มไปหมด ขณะที่พรรคฝ่ำยค้ำนเองก็อยู่ท่ำมกลำงควำมเหนื่อยยำกท้ังในเรื่องกติกำที่

ก ำหนดไว้ ดังนั้นหำกปัญหำเศรษฐกิจปำกท้องทวีควำมรุนแรงถึงขีดสุด สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือ แบบพ.ค.ปี 2535 จะ

กลับมำอีกครั้ง เพรำะสิ่งที่ตนพยำยำมบอกคือ ในเดือนพ.ค. 2535 เศรษฐกิจดีแต่ในอนำคต เศรษฐกิจพัง แล้วจะ

กลำยเป็นม็อบหิวโหย ซึ่งตู้ปันสุขก็เป็นตัวอย่ำงให้เห็นแล้วว่ำ จิตใจคนได้ขำดหำยไปค่อนข้ำงมำกจำกควำมหิวท ำให้

ไม่ได้ใช้สมองคิด แต่ใช้ท้องคิด เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีควำมกังวล 

“ดังนั้นครบรอบ 28 ปีพ.ค. 2535 ผมยังยืนอยู่ ณ จุดเดิม และยังมีควำมหวังว่ำ ทุกดวงวิญญำณและทุกชีวิตที่สูญหำย 

อย่ำงน้อยที่สุดควรจะได้รับกระดูกมำประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ และยังคงยืนยันว่ำ จะสืบทอดเจตนำรมณ์ของวีรชน

เหล่ำนั้น พร้อมกล่ำวสดุดี วีรชนพฤษภำประชำธรรม หรือพฤษภำ2535 ควำมตำยของวีรชนจะไม่สูญเปล่ำ แต่จะเป็น

พลังให้กับผู้รักประชำธิปไตยสืบไป”นำยจตุพร กล่ำว. 

 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/774983  
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ไทยรัฐออนไลน์17 พ.ค. 2563 16:58 น. 

"วรงค์" ส่งจม.ถึง "ธนาธร" ชี้ เจ็บแต่คนข้างตัวไม่เจ็บ แถมปล่อยเล่นเกมเสี่ยง 

 

"หมอวรงค์" ส่งจดหมายถึง "ธนาธร" ชี้ "ทอน" เจ็บแต่คนข้างตัวไม่เจ็บ อยากให้ไตร่ตรอง ที่ผ่านมาเขาคนนั้น
ผิดพลาดมหันต์ เหมือนปล่อยให้ไปตาย แถมรักษาพรรคไว้ไม่ได้ หวังอยากให้เปลี่ยน แต่ถ้ายังเหมือนเดิมก็ช่วย
ไม่ได้  
วันที่ 17 พ.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom ส่งจดหมำยถึงทอน (ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ) ชี้ ทอนเจ็บแต่คนข้ำงตัวไม่เจ็บ ร่ำยยำวหลำยเหตุกำรณ์ 
"ทอน-ช่อ" เล่นเกมเสี่ยง เขำคนนั้นไม่ยอมลงมำเสี่ยงด้วย แนะควรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้ำไม่ท ำก็ช่วยไม่ได้  
จดหมำยถึงทอนคิดว่ำทอนคงจะพอเข้ำใจนะว่ำ คนที่ชอบโกหกชนิดไม่สนใจว่ำประชำชนจะคิดอย่ำงไร โกหกแบบซ้ ำ
แล้วซ้ ำอีก คนไทยเขำจะมองว่ำ ถ้ำไม่ใช่สุขภำพจิตไม่ดี ก็มำจำกสันดำน ถ้ำไม่ใช่ทั้งสองอย่ำ ง ก็น่ำจะสมองส่วนหน้ำ 
(cerebrum) ไม่ท ำงำน สภำพที่ทอนต้องเป็นแบบนี้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยที่กล่ำว ทอนน่ำจะต้องมองไปที่ข้ำงตัวทอนด้วย 
ทอนสังเกตไหม คนข้ำงตัวทอน เมื่อทอนเจ็บแต่เขำไม่เจ็บ เขำเป็นฝ่ำยที่ต้องดูแลกฎหมำย เพรำะเขำเป็นนักกฎหมำย 
แต่กลำยเป็นว่ำ กำรที่เป็นทั้งนักกฎหมำย และเป็นเบอร์สอง แต่มีส่วนท ำให้เบอร์หนึ่งอย่ำงทอนต้องล ำบำก 
อยำกให้ทอนลองไตร่ตรอง 
1.ปล่อยให้เบอร์หนึ่งอย่ำงทอน ต้องสิ้นสภำพ ส.ส. ชนิดเรียกว่ำตำยน้ ำตื้น เพรำะฝ่ำยกฎหมำยต้องศึกษำกติกำก่อนที่
จะต้องลงแข่งขัน หรือว่ำฝ่ำยกฎหมำยของทอนเขำไม่อ่ำนรัฐธรรมนูญเลยเหรอ 
ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เขำบังคับใช้กับผู้สมัคร ส.ส. ห้ำมถือหุ้นสื่อ แต่เขำปล่อยให้ทอนถือหุ้นสื่อ จนถึงวันสมัคร 
ส.ส. ซึ่งเรื่องนี้ควำมผิดอยู่ที่เกลอของทอนเต็มๆ ที่ต้องย้ ำเตือนทอนในฐำนะนักกฎหมำย แต่กลับปล่อย ไม่เตือน ถึงบอก
แล้วไงว่ำ ใครใกล้เขำมักจะไม่รอด และทอนก็ไม่รอดจริงๆ 
2.นอกจำกรักษำทอนไม่ได้ ยังรักษำพรรคไว้ไม่ได้อีก ในคดีเงินกู้ จริงอยู่แม้ว่ำเรื่องกำรกู้เงิน จะเป็นกำรหลุดจำกปำกของ
ทอน แต่เมื่อทอนหลุดปำกไปแล้ว นักกฎหมำยพรรค ต้องตั้งหลักและก ำกับบท ไม่ใช่ปล่อยให้ทอนกับช่อเล่นกันสนุก
สองคน 
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เป็นหน้ำที่ของเกลอ ต้องคุมเกมให้ได้ หรือว่ำทอนดื้อเอง ถึงทอนจะดื้ออย่ำงไร ต้องอยู่ในเกม เห็นเกลอทอนออกมำ 
เรื่องเอกสำรหลุดของ กกต. ซึ่งมันสำยเกินไปแล้ว ในเชิงกลยุทธ์ถ้ำเขำคุมเกมส์ได้ตั้งแต่ทอนพลั้งปำกพูด สถำนกำรณ์
น่ำจะดีกว่ำนี้ แต่กลำยเป็นว่ำ เขำปล่อยทอนหรือว่ำเขำก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงท ำให้นอกจำกเขำรักษำทอนไม่ได้ เขำยังรักษำ
พรรคไว้ไม่ได้อีกด้วย 
3.เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท ำลำยเกียรติยศของทอนมำก แม้แต่สำวกของทอนยังต ำหนิ นั่นคือแคมเปญ "เมย์เดย์เมย์เดย์ เรำ
ช่วยกัน" มำพร้อมๆ กับข้อควำมที่ทอนโพสต์ "ผู้ที่เดือดร้อนรับได้เลยทันทีอย่ำงทั่วหน้ำ 3,000 บำท ไม่ต้องพิสูจน์ควำม
จน" แคมเปญบลั๊ฟรัฐบำล แต่ทอนเองท ำไม่ได้ เข้ำข่ำยหลอกลวงประชำชน หลอกลวงสำวก กำรคิดท ำแบบนี้คนที่เป็น
เบอร์สอง ต้องไม่ปล่อยให้ออกมำ เพรำะดูก็รู้ว่ำเจ๊งแน่ แต่กำรที่เกลอของทอนปล่อยให้ทอนกับช่อเล่น เท่ำกับหวังดี
ประสงค์ร้ำยคือ ปล่อยให้ไปตำย 
4.หรือแม้แต่แคมเปญล่ำสุดอย่ำง #ตำมหำควำมจริง ที่ปล่อยช่อออกมำเล่น นอกจำกแย่งซีนแกนน ำนปช. ซึ่งปกติแล้ว
มันควรเป็นบทบำทของพวกเขำ แต่กลำยเป็นว่ำ เหล่ำแกนน ำนปช.ยิ่งเจ็บ เพรำะทอนน่ำจะรับรู้ได้ คลิปต่ำงๆ ถูกเอำมำ
แชร์เหมือนต้องกำรตอกย้ ำให้ เหล่ำแกนน ำไม่ได้เกิด และที่ส ำคัญในช่วงเวลำแบบนี้ อำรมณ์ประชำชนเขำไม่รับ  งำนนี้
เกลอของทอน ควรจะยับยั้ง เพรำะอดีตเคยปล่อยทอนไปตำยหลำยครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้เท่ำกับว่ำเขำยังปล่อยช่อออกไป
ตำยอีกด้วย นี่คือตัวอย่ำงเล็กๆ น้อยๆ ที่อยำกให้ทอนได้ไตร่ตรอง และเห็นถึงควำมไม่ธรรมดำของเขำ 
  นอกจำกนั้นแล้ว เกลอของทอนยังมีลักษณะโกหกซ้ ำๆ เหมือนทอน แต่ คนนอกมองทอนโกหก เป็นตัวตน ดู
เป็นธรรมชำติ มำจำกเบื้องลึกของหัวใจจริงๆ แต่เกลอของทอน เป็นกำรโกหกแบบหน้ำด้ำน ที่เขำเรียกเจ้ำเล่ห์กว่ำมำก 
ดูกำรโกหกไม่เป็นธรรมชำติ เช่น  
1.ครั้งที่ประชำชนเขำจับได้ว่ำ ทอนไม่ได้ท ำบลำยทรัสต์ ตำมที่เคยพูดก่อนเลือกตั้ง เกลอของทอนก็ออกมำแก้ต่ำงให้ 
โดยให้สัมภำษณ์ว่ำ ทอนยังไม่ได้ปฏิญำณตนกำรเป็น ส.ส. ถือว่ำทอนยังไม่ได้เป็น ส.ส. 
แต่สุดท้ำยถูกชำวเน็ตเอำคลิปมำแฉว่ำ ทอนปฏิญำณตนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ประธำนสภำจะอ่ำนค ำนิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ และให้ทอนออกจำกห้องประชุม 
กำรที่เกลอของทอนออกมำโกหกว่ำทอนยังไม่ได้ปฏิญำณตน ทั้งๆ ที่เขำก็นั่งในห้องประชุมสภำใกล้ทอน รู้ทั้งที่รู้ว่ำทอน
ปฏิญำณตนแล้ว แต่เขำก็ยังกล้ำโกหก...คิดดูเอำละกัน 
2.ถ้ำทอนจ ำได้ พรรคเคยมีมติขับ ส.ส.ออกจำกพรรค 4 คน มีกำรให้ข่ำวต่อสื่ออย่ำงชัดเจน ว่ำพรรคมีมติขับออก แต่
สุดท้ำยเกลอของทอนเอง ก็โกหกแบบไม่สนควำมจริง อ้ำงว่ำองค์ประชุมไม่ครบ แต่ก็ถูก ส.ส.คนหนึ่งเอำเทปบันทึกกำร
ประชุมมำแฉว่ำ เกลอของทอนเป็นประธำนในที่ประชุม เป็นคนขำนและถูกบันทึกเสียงไว้ว่ำองค์ประชุมครบแล้ว ให้ ลง
มติได้ เท่ำกับว่ำเกลอของทอนก็โกหกแบบหน้ำตำเฉยอีก ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่ำองค์ประชุมครบ 
3.กำรโกหกครั้งนี้ของเกลอของทอน ถือว่ำเป็นครั้งที่ classic และเป็นครั้งที่เรียกว่ำ typical เจ้ำเล่ห์ เพรำะมันฟ้องถึง
กำรแสดงออกของสีหน้ำและแววตำ นั่นคือกำรออกมำแถลงเอกสำรหลุดของ กกต. ต่อคดียุบพรรค กำรเรียกเอกสำร
หลุดนั้นดูน่ำสนใจอยู่แล้ว และมำเจอคนประเภทเลือกสิ่งที่ตนเองต้องกำรบิดเบือนน ำเสนอ ยิ่งสร้ำงควำมสับสนให้
ประชำชนเข้ำใจผิดได้ง่ำย แต่โชคร้ำยที่ตัวผมเอง กลับได้เอกสำรหลุดของ กกต.ชิ้นนั้นด้วย เมื่อมำอ่ำนดูแล้ว รู้เลยว่ำเขำ
บิดเบือนประเด็นไหนบ้ำง โดยเฉพำะที่อ้ำงว่ำเมื่อมีกำรยกค ำร้องเรื่องต้องยุติ เกลอของทอนก็ตีควำมกฎหมำยผิดมำตรำ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

อย่ำงที่กล่ำวให้ทอนเห็นภำพ เขำยังมีตรรกกะแปลกๆ ที่นึกไม่ถึงว่ำเคยเป็นอดีตอำจำรย์สอนกฎหมำยมหำวิทยำลัยมีชื่อ
ของประเทศ เช่น Lawfare หรือ นิติสงครำม สังเกตดูว่ำ ทอนและเพ่ือนๆ ชอบท ำในสิ่งที่หมิ่นเหม่ต่อกำรผิดกฎหมำย ก็
ในเมื่อบ้ำนเมืองมีขื่อมีแป เรำเป็นนิติรัฐ ทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย แต่เมื่อพวกทอนท ำผิดกฎหมำย แล้วจนตรอก 
เกลอของทอนก็จะออกมำสร้ำงกระแสว่ำถูกกฎหมำยเล่นงำน ทั้งๆที่กฎหมำยนี้มีมำก่อนแล้ว ไม่ว่ำเ ป็นใคร ถ้ำท ำผิด
กฎหมำย ก็ต้องผิด แต่เกลอของทอน กลับมำปั่นกระแสว่ำ ถูกกฎหมำยเล่นงำนด้วย ค ำว่ำ lawfare หรือนิติสงครำม 
แทนที่จะยึดมั่นในกฎหมำย ปฏิบัติตำมกฎหมำย จะได้ไม่ผิด แต่นี่กลำยเป็นท ำผิดกฎหมำยแล้ว ว่ำเขำมำกลั่นแกล้ง 
แบบนี้ไม่น่ำเชื่อเลยว่ำเกลอคนนี้เหรอ ที่เป็นนักกฎหมำยที่เขียนจดหมำยถึงทอน อยำกจะบอกทอนว่ำ แม้ทอนจะโกหก
เป็นนิสัย จมปลักกับควำมขัดแย้งในอดีต แต่ทอนเป็นคนมีพลัง คนนอกเขำสังเกตพลังของทอนได้ แต่กลำยเป็นว่ำ เกลอ
ของทอนก็จะเล่นเกมของเขำคนเดียว แต่เกมที่ทอนกับช่อเล่นนั้น เป็นเกมเสี่ยงที่เกลอไม่มำเสี่ยงด้วย เท่ำกับว่ำเมื่อทอน
กับช่อเจ็บ เกลอไม่เจ็บด้วย และเขำก็เอำตัวรอดได้ 

ทำงที่ดีทอนน่ำจะเปลี่ยน mind set ใหม่ ถ้ำมองโลกบวก หยุดโกหก หยุดจำบจ้วง หยุดสร้ำงควำมขัดแย้ง 
คิดถึงประโยชน์ชำติ และประชำชน โดยเฉพำะควำมอยู่ดีกินดี และควำมผำสุกของประชำชน รักษำวัฒนธรรมประเพณี
ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไว้ ท ำอะไรทุกครั้งเอำประโยชน์ประชำชนเป็นตัวตั้ง ทอนน่ำยังมีอนำคตที่ดีต่อกำรเมืองไทยนะ 
แต่ถ้ำยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ก็ช่วยไม่ได้ ก็ต้องสู้กันไป หวังว่ำทอนน่ำจะเปลี่ยน 
หมอวรงค์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1846504  
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เผยแพร:่ 17 พ.ค. 2563 17:43   ปรับปรุง: 17 พ.ค. 2563 21:39   โดย: ผู้จดักำรออนไลน์  

อีกแล้ว! “ปิยบุตร” น าเสนอ การพิจารณาคด ี“กษัตริย”์ กรณีพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ที ่รธน.
คุ้มครอง ท าได้หรือไม ่? 

 

 วันนี้ (17 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 

แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์หัวข้อ “[INTERREGNUM - EP08 สภำวะยกเว้น : ควำม

คุ้มกันตำมรัฐธรรมนูญของกษัตริย์กับกำรพิจำรณำคดีหลุยส์ คำเปต์]” โดยเนื้อหำระบุว่ำ “ภำยหลังงดใช้รัฐธรรมนูญ 

1791 และระงับต ำแหน่งกษัตริย์เป็นกำรชั่วครำวแล้ว มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำชุดใหม่ ในครั้งนี้ได้ขยำยสิทธิเลือกตั้ง

ออกไปกว้ำงขวำงมำกขึ้น เปลี่ยนชื่อสภำเป็น สภำ Convention ผลจำกกำรขยำยสิทธิเลือกตั้งนี้เอง ท ำให้ได้สมำชิก

สภำหัวก้ำวหน้ำฝ่ำยซ้ำยเข้ำมำมำกขึ้น ในกำรประชุมสภำนัดแรก สภำมีมติยกเลิกระบอบกษัตริย์และประกำศให้

ฝรั่งเศสเป็นสำธำรณรัฐ แบบเป็นทำงกำรอีกครั้งหนึ่ง จำกนั้นได้ตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือท ำหน้ำที่สืบสวนสอบสวนคดีของ

หลุยส์ คำเปต์ ประเด็นปัญหำที่ถูกหยิบยกมำพิจำรณำเป็นเรื่องแรกๆ คือ ตำมหลักกฎหมำยรัฐธรรมนูญแล้ว หลุยส์ 

คำเปต์ หรือ อดีตพระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 จะถูกพิจำรณำคดีได้หรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หลักกำรในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน

ได้รับรองให้ “องค์พระมหำกษัตริย์ไม่อำจถูกละเมิดได้และเป็นที่เคำรพสักกำระ” 

  สมำชิกสภำได้ถกเถียงในประเด็นดังกล่ำวอย่ำงเผ็ดร้อน ในตอนนี้ จะพำผู้ฟังไปทรำบถึงเหตุผล วำทศิลป์ ของ

สมำชิกสภำแต่ละฝ่ำยที่น ำมำใช้ตอบโต้กัน รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบกับประวัติศำสตร์รัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่ฉบับ

แรก 27 มิถุนำยน 2475 ต่อเนื่องมำถึงฉบับ 10 ธันวำคม 2475, 2489, 2490, 2492 ซ่ึงก็มีประเด็นปัญหำนี้เช่นเดียวกัน 

ในท้ำยที่สุด เอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันขององค์กษัตริย์ที่รัฐธรรมนูญได้มอบให้นั้น คือ ประเด็นปัญหำส ำคัญในกำรจัดวำง

ต ำแหน่งแห่งที่ของกษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชำธิปไตย ตำมระบอบ Constitutional Monarchy 

ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ทุ ก ท่ ำ น ล อ ง ฟั ง ร ำ ย ก ำ ร  Interregnum ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ ม ำ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั น ดู ค รั บ . . . ” 

อย่ำงไรก็ตำม วันนี้เช่นกัน เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมำชิกพรรค

รวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์หัวข้อ “จดหมำยถึงทอน” เอำไว้อย่ำงน่ำสนใจ โดยเฉพำะที่พูดถึง “เกลอของ

ทอน” โดยระบุว่ำ  
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  “นอกจำกนั้นแล้ว เกลอของทอนยังมีลักษณะโกหกซ้ ำๆ เหมือนทอน แต่ คนนอกมองทอนโกหก เป็นตัวตน ดู

เป็นธรรมชำติ มำจำกเบื้องลึกของหัวใจจริงๆ แต่เกลอของทอน เป็นกำรโกหกแบบหน้ำด้ำน ที่เขำเรียกเจ้ำเล่ห์กว่ำมำก 

ดูกำรโกหกไม่เป็นธรรมชำติ เช่น  

1. ครั้งที่ประชำชนเขำจับได้ว่ำ ทอนไม่ได้ท ำบลำยทรัสต์ ตำมที่เคยพูดก่อนเลือกตั้ง เกลอของทอนก็ออกมำแก้ต่ำงให้ 

โดยให้สัมภำษณ์ว่ำ ทอนยังไม่ได้ปฏิญำณตนกำรเป็น ส.ส. ถือว่ำทอนยังไม่ได้เป็น ส.ส. แต่สุดท้ำยถูกชำวเน็ตเอำคลิปมำ

แฉว่ำ ทอนปฏิญำณตนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ประธำนสภำจะอ่ำนค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ และให้ทอนออกจำก

ห้องประชุม กำรที่เกลอของทอนออกมำโกหกว่ำทอนยังไม่ได้ปฏิญำณตน ทั้งๆ ที่เขำก็นั่งในห้องประชุมสภำใกล้ทอน รู้

ทั้งท่ีรู้ว่ำทอนปฏิญำณตนแล้ว แต่เขำก็ยังกล้ำโกหก...คิดดูเอำละกัน 

2. ถ้ำทอนจ ำได้ พรรคเคยมีมติขับ ส.ส.ออกจำกพรรค 4 คน มีกำรให้ข่ำวต่อสื่ออย่ำงชัดเจน ว่ำ พรรคมีมติขับออก แต่

สุดท้ำยเกลอของทอนเอง ก็โกหกแบบไม่สนควำมจริง อ้ำงว่ำ องค์ประชุมไม่ครบ แต่ก็ถูก ส.ส.คนหนึ่งเอำเทปบันทึกกำร

ประชุมมำแฉว่ำ เกลอของทอนเป็นประธำนในที่ประชุม เป็นคนขำนและถูกบันทึกเสียงไว้ว่ำองค์ประชุมครบแล้ว ให้ลง

มติได้ เท่ำกับว่ำ เกลอของทอนก็โกหกแบบหน้ำตำเฉยอีก ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่ำองค์ประชุมครบ 

3. กำรโกหกครั้งนี้ของเกลอของทอน ถือว่ำเป็นครั้งที่ classic และเป็นครั้งที่เรียกว่ำ typical เจ้ำเล่ห์ เพรำะมันฟ้องถึงกำร

แสดงออกของสีหน้ำและแววตำ นั่นคือ กำรออกมำแถลงเอกสำรหลุดของ กกต. ต่อคดียุบพรรค กำรเรียกเอกสำรหลุดนั้นดู

น่ำสนใจอยู่แล้ว และมำเจอคนประเภทเลือกสิ่งที่ตนเองต้องกำรบิดเบือนน ำเสนอ ยิ่งสร้ำงควำมสับสนให้ประชำชนเข้ำใจผิด

ได้ง่ำย แต่โชคร้ำยที่ตัวผมเอง กลับได้เอกสำรหลุดของ กกต.ชิ้นนั้นด้วย เมื่อมำอ่ำนดูแล้ว รู้เลยว่ำ เขำบิดเบือนประเด็น

ไหนบ้ำง โดยเฉพำะที่อ้ำงว่ำ เมื่อมีกำรยกค ำร้องเรื่องต้องยุติ เกลอของทอนก็ตีควำมกฎหมำยผิดมำตรำ อย่ำงที่กล่ำวให้

ทอนเห็นภำพ เขำยังมีตรรกกะแปลกๆ ที่นึกไม่ถึงว่ำเคยเป็นอดีตอำจำรย์สอนกฎหมำยมหำวิทยำลัยมีชื่อของประเทศ 

เช่น Lawfare หรือ นิติสงครำม สังเกตดูว่ำ ทอนและเพ่ือนๆ ชอบท ำในสิ่งที่หมิ่นเหม่ต่อกำรผิดกฎหมำย ก็ในเมื่อ

บ้ำนเมืองมีขื่อมีแป เรำเป็นนิติรัฐ ทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย แต่เมื่อพวกทอนท ำผิดกฎหมำย แล้วจนตรอก เกลอ

ของทอนก็จะออกมำสร้ำงกระแสว่ำ ถูกกฎหมำยเล่นงำน ทั้งๆ ที่กฎหมำยนี้มีมำก่อนแล้ว ไม่ว่ำเป็นใคร ถ้ำท ำผิด

กฎหมำย ก็ต้องผิด แต่เกลอของทอน กลับมำปั่นกระแสว่ำ ถูกกฎหมำยเล่นงำนด้วย ค ำว่ำ lawfare หรือนิติสงครำม 

แทนที่จะยึดมั่นในกฎหมำย ปฏิบัติตำมกฎหมำย จะได้ไม่ผิด แต่นี่กลำยเป็นท ำผิดกฎหมำยแล้ว ว่ำเขำมำกลั่นแกล้ง 

แบบนี้ไม่น่ำเชื่อเลยว่ำเกลอคนนี้เหรอ ที่เป็นนักกฎหมำย...”  

  แน่นอน, สิ่งที่ “ปิยบุตร” โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว อำจอ้ำงได้ว่ำ ต้องกำรท ำเรื่องนี้ให้เป็นงำนวิชำกำร และ

สำมำรถแลกเปลี่ยนถกเถียงกันได้ ในเมื่อประเทศปกครองในระบอบประชำธิปไตย ซึ่งถือว่ำ เป็นกำรประเทืองปัญญำ

เสียด้วยซ้ ำ เหมือนอย่ำงท่ีเคยอ้ำงมำตลอด  

แต่ทว่ำ เรื่องที่หยิบยกมำนั้น เป็นเรื่องที่ “ปิยบุตร” เองก็น่ำจะรู้อยู่แก่ใจว่ำ ตัวเองก ำลังถูกเพ่งเล็งว่ำ หมิ่นเหม่ต่อกำร

หมิ่นเบื้องสูงมำตลอด ดังนั้น ใครๆ ก็คิดได้อยู่แล้วว่ำ กำรน ำเสนอเรื่องนี้ต้องกำรสร้ำงผลกระทบอย่ำงไรในสังคมไทย

หรือไม่ หรือว่ำนี่เอง คือ กำร “ผลิตซ้ ำ” ในทำงสังคม เพ่ือให้มีคนพูดถึงอยู่ซ้ ำๆ  จนกลำยเป็นเรื่องชำชินและธรรมดำในที่สุด นั่นเอง? 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000051463   

https://mgronline.com/politics/detail/9630000051463
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ไทยรัฐออนไลน์17 พ.ค. 2563 17:50 น. 

"แรมโบ"้ ซดั "เต้น" ณฐัวุฒิ ตอบแทนบุญคุณนายเก่า เพราะได้โบนสัเป็นรมต. 

 

"แรมโบ้" ซัด "เต้น" ณัฐวุฒิ ตอบแทนบุญคุณนำยเก่ำ จนวันตำย อำจเพรำะได้โบนัสเป็นรมต. ไล่ทบทวนตัวเอง เคยท ำ
อะไรให้บ้ำนเมืองเสียหำย ชี้ รอ "สมหวัง อัสรำษี" แฉ ใครฮุบเงินบริจำคค่ำท ำศพวีรชนเสื้อแดงจนต้องถูกฟ้องล้มละลำย  
วันที่ 17 พ.ค. นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีที่ นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน ำ
กลุ่ม นปช. เรียกร้องให้รัฐบำลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และไปใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ว่ำ เรื่องของกำรพิจำรณำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นั้น นำยกฯ ได้ประเมินสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำอยู่แล้ว ทั้งนี้จะต้องพิจำรณำควบคู่กับด้ำนสำธำรณสุขด้วย ซึ่งหำก
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรำยใหม่ยังไม่นิ่ง ก็ยังไม่สำมำรถยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ทันที 
นำยสุภรณ์ กล่ำวต่อว่ำ ขณะเดียวกัน นำยกฯ ยังได้ให้ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ไปพิจำรณำศึกษำ
เปรียบเทียบควำมจ ำเป็นในกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ซึ่งรองนำยกฯ วิษณุ ก็ระบุแล้วว่ำ หำกใช้ พ.ร.บ.
โรคติดต่อ ที่ให้อ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรบริหำรจัดกำรอำจเกิดควำมลักลั่นได้ เช่น บำงจังหวัดอำจตึง บำง
จังหวัดอำจหย่อนยำน เหมือน จ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงำ ที่เคยเกิดปัญหำก่อนหน้ำนี้ ที่มีกำรโยกย้ำยของคน จึง
จ ำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มำคุมอีกฉบับหนึ่ง และรัฐบำลได้ใช้กฎหมำยทั้งสองฉบับนี้คู่ขนำนกันมำตลอด 
นำยสุภรณ์ ยังยืนยันว่ำ ที่นำยกรัฐมนตรี ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ ไม่ใช่เพื่อควบคุมควำมเคลื่อนไหว หรือปฏิกิริยำของฝ่ำย
ที่ไม่เห็นด้วย ที่วิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของรัฐบำล เพรำะนำยกรัฐมนตรีไม่มีเวลำมำคิดเรื่องกำรเมือง หรือควำม
เคลื่อนไหวใดๆ ในขณะนี้เพรำะต้องเร่งแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนเป็นหลัก ทั้งนี้ นำยกฯ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจำก
ทุกฝ่ำย หำกเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
นำยสุภรณ์ กล่ำวอีกว่ำ วันๆ สมองของนำยณัฐวุฒิคิดแต่เรื่องกล่ำวหำโจมตีนำยกรัฐมนตรี ไม่เคยคิดอะไรที่สร้ำงสรรค์ 
กำรคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีควำมจ ำเป็นแล้วแต่ค่อยๆ ทยอยผ่อนปรนทีระยะๆ ท ำให้ไม่ผิดพลำด ไม่ให้เข้ือแพร่กระจำย ไม่รู้
ว่ำนำยณัฐวุฒิเอำสมองส่วนใหนมำคิดว่ำนำยกฯ ต้องกำรคงไว้เพ่ือควบคุมกำรชุมนุม และกำรวิพำกวิจำรณ์ของ
นักกำรเมืองฝ่ำยค้ำน สมองคิดได้แค่นี้จริงๆ น่ำสงสงสำรคิดแบบปัญญำอ่อนที่สุด นำยณัฐวุฒิอย่ำพยำยำมท ำลำยสมำธิ
กำรท ำงำนของนำยกฯเลย ไม่ได้ผลหรอก เพรำะนำยกฯ และ ศบค. เดินมำถูกทำงจนทั่วโลกให้กำรยอมรับ ชื่นชมกำร
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แก้ปัญหำโควิดของประเทศไทย ก็มีแต่พวกขี้อิจฉำริษยำนั่นแหละที่ไม่เคยชื่นชมนำยกฯ และรัฐบำล ทั้งที่ทุ่มเทท ำงำน
จนสำมำรถควบคุมปกป้องให้คนไทยให้สูญเสียน้อยที่สุดจำกไวรัสโควิด 
"ผมว่านายณัฐวุฒิควรนิ่งๆ ตั้งสมาธิทบทวนตัวเองในอดีตว่า เคยคิดร้ายอะไร ท าอะไรให้บ้านเมืองเสียหายย่อยยับ
บ้างหรือเปล่า ดีกว่าที่จะออกมาพูดจายุยงปลุกปั่น ให้เกิดความเกลียดชังรัฐบาลและนายกฯ เพื่อให้กลับไปมีการ
ชุมนุมชุลมุนวุ่นวายอีก เหมือนที่เคยท ากันมาจนบ้านเมืองเสียหายย่อยยับ เศรษฐกิจพังพินาศ 
"มีอดีตแกนน า นปช. เช่น นายสมหวัง อัสราษี และคนเสื้อแดงจ านวนมาก ที่คิดผิดกลับตัวกลับใจหลายคนพูดคุย
กับผม บางคนมาพบผมด้วยตัวเองพร้อมจับมือร่วมกัน จะช่วยกันท างานเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน 
เรายังมีโอกาสที่สังคมจะให้อภัยพวกเรา แต่คนอย่างนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อได้โบนัสเป็นถึงรัฐมนตรีสองกระทรวง ยาก
ที่จะกลับตัวกลับใจอย่างแน่นอน 
จ าเป็นต้องท างานตอบแทนบุญคุณเจ้านายเก่าจนวันตาย เขายอมตายเพื่อตอบแทนบุญคุณ ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไร
หรอก มีแต่อ านาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่า อย่าให้พวกผมและเพื่อนออกมาแฉอะไรมากกว่านี้เลย 
พวกท่านจะไม่เหลือคุณค่าความเป็นมนุษย์ แม้แต่จะเดินบนถนนต้องเอาปี๊บมาคลุมหัว คุณสมหวัง อัสราษี ฝาก
เตือนมาบอกด้วยว่า มีแกนน าบางคนที่เอาเงินที่ประชาชนบริจาคช่วยเหลือค่าท าศพวีรชนและข่วยเหลือครอบครัว
นับสิบๆ ล้านบาท แต่กลับน าไปใช้ส่วนตัว จนท าให้นายสมหวังถูกสรรพากรฟ้องล้มละลาย สักวันหนึ่งคุณสมหวัง
จะออกมาพูดความจริง ถ้าแกนน าคนนั้นไม่หยุดนิ่ง และยังออกมาท าตัวปากดีมากนัก แต่คุณสมหวังยังไม่เอ่ยชื่อ
ตอนนี้ว่าเป็นใคร จะขอชี้แจงด้วยตัวเองเม่ือมีโอกาสเหมาะๆ" นายสุภรณ์ กล่าว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1846544  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1846544
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18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:43 น.     

อย่าให้จบแบบเดิม! 'คณะก้าวหน้า'ยกเหตุการณ์พฤษภา 35 'ขู ่'บิ๊กตู่' 

 
18 พ.ค. 63 -  เพจเฟซบุ๊ก"คณะก้ำวหน้ำ"โพสต์ข้อควำม ในหัวข้อ "หนังม้วนเดิมที่ตอนจบจะต้องไม่เป็นแบบเดิม" ว่ำ 
"เมื่อเปรียบเทียบกำรรัฐประหำร 23 กุมภำพันธ์ 2534 กับกำรรัฐประหำร 22 พฤษภำคม 2557 นั้นมีลักษณะกำรสืบ
ทอดอ ำนำจโดยใช้วิธีกำรคล้ำยคลึงกันอยู่หลำยประกำร เช่น: 
1.ร่ำงรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหำไม่เป็นประชำธิปไตย เอ้ือให้มีกำรสืบทอดอ ำนำจได้โดยง่ำย เช่นกำรไม่ก ำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง กำรให้ ส.ว.มำจำกกำรสรรหำจำกคณะรัฐประหำร และให้อ ำนำจ ส.ว. สูงมำก 
เช่นกำรให้ ส.ว.มีอ ำนำจร่วมโหวตนำยกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับหลังกำร
รัฐประหำรทั้งสองครั้งนั้น ต่ำงร่ำงโดยคนเดียวกัน ชื่อ “มีชัย ฤชุพันธ์” 
2.มีกำรตั้งพรรคกำรเมืองที่มุ่งสืบทอดอ ำนำจให้คณะรัฐประหำร มีกำรใช้อ ำนำจทั้งทำงกฎหมำยและอ ำนำจปืนในกำร
ข่มขู่คุกคำมกดดันให้ ส.ส. และนักกำรเมืองย้ำยเข้ำมำสังกัดพรรคตนเอง เพ่ือให้ลงเลือกตั้งและจะได้ ส.ส. เป็นจ ำนวน
มำก แล้วค่อยโหวตนำยกรัฐมนตรีที่เป็นนำยทหำรในคณะรัฐประหำร และไม่ได้ลงเลือกตั้ง โดยในกำรเลือกตั้ง 22 
มีนำคม 2535 มีพรรคสำมัคคีธรรม ส่วนในกำรเลือกตั้ง 24 มีนำคม 2562 ก็มีพรรคพลังประชำรัฐ 
3.ที่ส ำคัญที่สุด กำรรัฐประหำรและกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรัฐประหำรนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพรำะมีนักกำรเมือง
และพรรคกำรเมืองให้ร่วมเป็นนั่งร้ำนให้เผด็จกำรเพียงเพรำะต้องกำรได้อ ำนำจและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบำล 
แต่สิ่งที่น่ำคิดที่สุด ก็คือหำกนักกำรเมืองและพรรคกำรพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์และควำมรู้สึกนึกคิดของประชำชนแล้ว 
ย่อมทรำบดีว่ำไม่พอใจและเบื่อหน่ำยกำรสืบทอดอ ำนำจเช่นนี้ 
นักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองทุกฝ่ำย จะยอมปล่อยให้ประชำชนลงถนนไปขับไล่เผด็จกำรแล้วต้องบำดเจ็บล้มตำยกัน
อีกครั้งหรือ? จะยอมให้หนังม้วนเดิมเม่ือปี 2535 กลับมำฉำยซ้ ำอีกครั้งอย่ำงนั้นหรือ? 
ทุกคนทุกฝ่ำยยังมีโอกำสร่วมมือกันหยุดสืบทอดอ ำนำจ เดินหน้ำร่ำงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย สะท้อนเจตนำรมย์
ของประชำชน และให้ทุกคนทุกฝ่ำยสำมำรถอยู่ร่วมกันบนกติกำที่ยุติธรรมได้และหนังเรื่องนี้ตอนจบจะต้องไม่เป็น
เหมือนเดิม" 
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นอกจำกโพสต์ข้อควำมดังกล่ำวแล้ว ยังมีคลิปวิดีโอ ประมำณ 4 นำทีกว่ำ ซึ่งฉำยภำพของเหตุกำรณ์รัฐประหำรของ 
รสช. ในปี2534 และกำรสืบทอดอ ำนำจของพล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ก่อนจะจบด้วยโศกนำฎกรรมด้วยเหตุกำรณ์
พฤษภำคม 2535 บรรยำยโดยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ที่ได้หยิบยกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมำ
เปรียบเทียบกับกำรรัฐประหำรของ คสช. ในปี2557 ต่อด้วยกำรสืบทอดอ ำนำจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี พร้อมเตือนให้รัฐบำลท ำรัฐธรรมนูญฉบับให้เป็นประชำธิปไตย จะได้ไม่เกิดเหตุกำรณ์ซ้ ำรอยเหมือน
ปี2535 หรือหนังม้วนเก่ำจะได้ไม่จบเหมือนเดิมอีก. 
 
อ้ำงอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/66208  
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วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 09.38 น. 

‘คณะก้าวหน้า’ติดแฮทแท็ก#ตามหาความจริงเหตุการณ์พฤษภา 35 พฤษภา 57 

 
 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 25 63 เพจเฟซบุ๊ก “คณะก้ำวหน้ำ” โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ “หนังม้วนเดิมที่ตอนจบจะต้องไม่
เป็นแบบเดิม”  
เมื่อเปรียบเทียบกำรรัฐประหำร 23 กุมภำพันธ์ 2534 กับกำรรัฐประหำร 22 พฤษภำคม 2557 นั้นมีลักษณะกำรสืบ
ทอดอ ำนำจโดยใช้วิธีกำรคล้ำยคลึงกันอยู่หลำยประกำร เช่น: 
1.ร่ำงรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหำไม่เป็นประชำธิปไตย เอ้ือให้มีกำรสืบทอดอ ำนำจได้โดยง่ำย เช่นกำรไม่ก ำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง กำรให้ ส.ว.มำจำกกำรสรรหำจำกคณะรัฐประหำร และให้อ ำนำจ ส.ว. สูงมำก 
เช่นกำรให้ ส.ว.มีอ ำนำจร่วมโหวตนำยกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับหลังกำร
รัฐประหำรทั้งสองครั้งนั้น ต่ำงร่ำงโดยคนเดียวกัน ชื่อ “มีชัย ฤชุพันธ์” 
2.มีกำรตั้งพรรคกำรเมืองที่มุ่งสืบทอดอ ำนำจให้คณะรัฐประหำร มีกำรใช้อ ำนำจทั้งทำงกฎหมำยและอ ำนำจปืนในกำร
ข่มขู่คุกคำมกดดันให้ ส.ส. และนักกำรเมืองย้ำยเข้ำมำสังกัดพรรคตนเอง เพ่ือให้ลงเลือกตั้งและจะได้ ส.ส. เป็นจ ำนวน
มำก แล้วค่อยโหวตนำยกรัฐมนตรีที่เป็นนำยทหำรในคณะรัฐประหำร และไม่ได้ลงเลือกตั้ง โดยในกำรเลือกตั้ง 22 
มีนำคม 2535 มีพรรคสำมัคคีธรรม ส่วนในกำรเลือกตั้ง 24 มีนำคม 2562 ก็มีพรรคพลังประชำรัฐ 
3.ที่ส ำคัญที่สุด กำรรัฐประหำรและกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรัฐประหำรนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพรำะมีนักกำรเมือง
และพรรคกำรเมืองให้ร่วมเป็นนั่งร้ำนให้เผด็จกำรเพียงเพรำะต้องกำรได้อ ำนำจและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบำล 
  แต่สิ่งที่น่ำคิดที่สุด ก็คือหำกนักกำรเมืองและพรรคกำรพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์และควำมรู้สึกนึกคิดของ
ประชำชนแล้ว ย่อมทรำบดีว่ำ ไม่พอใจและเบื่อหน่ำยกำรสืบทอดอ ำนำจเช่นนี้ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
 
 
 
นักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองทุกฝ่ำย จะยอมปล่อยให้ประชำชนลงถนนไปขับไล่เผด็จกำรแล้วต้องบำดเจ็บล้มตำยกัน
อีกครั้งหรือ? จะยอมให้หนังม้วนเดิมเม่ือปี 2535 กลับมำฉำยซ้ ำอีกครั้งอย่ำงนั้นหรือ? 
ทุกคนทุกฝ่ำยยังมีโอกำสร่วมมือกันหยุดสืบทอดอ ำนำจ เดินหน้ำร่ำงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย สะท้อนเจตนำรม
ของประชำชน และให้ทุกคนทุกฝ่ำยสำมำรถอยู่ร่วมกันบนกติกำที่ยุติธรรมได้และหนังเรื่องนี้ตอนจบจะต้องไม่เป็น
เหมือนเดิม  #ตำมหำควำมจริง #3553พฤษภำควำมจริงต้องปรำกฏ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/493439  
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17 พฤษภำคม 2563 - 12:50 น.  

28 ปี พฤษภาทมิฬ'พลงัประชารัฐ'ฤาสามัคคีธรรม 2 

 

ควำมพยำยำมของ "บ้ำนป่ำรอยต่อ" เพ่ือยึดหัวหำด"พปชร." ท ำให้ภำพจ ำในอดีตชัดเจน 28 ปี พฤษภำทมิฬ'พลังประชำ

รัฐ'ฤำสำมัคคีธรรม 2 ....คอลัมน์ท่องยุทธภพ โดย ขุนน้ ำหมึก 

ปีนี้ ครบรอบ 28 ปี เหตุกำรณพ์ฤษภาทมิฬ วันที่ 17 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และสูญหำย ร่วม
ร ำลึกเหตุกำรณ์พฤษภำวิปโยค เป็นวันที่รัฐบำลของ พล.อ. สุจินดำ ครำประยูร นำยกรัฐมนตรี ส่งทหำรและต ำรวจหลำย
พันคน เข้ำสลำยกำรชุมนุมต่อต้ำนนำยกฯ ที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง ที่สะพำนผ่ำนฟ้ำ 
ก่อนหน้ำนั้น วันที่ 22 มี.ค.2535 มีกำรเลือกตััังทั่วไป “พรรคสำมัคคีธรรม” ที่ก่อตั้งโดยเครือข่ำยคณะรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยแห่งชำติ (รสช.) ได้ ส.ส.มำกที่สุด จึงรวบรวมพรรคกำรเมืองอ่ืนๆในสภำผู้แทนฯ เลือก พล.อ.สุจินดำ ที่ไม่ได้ลง
สมัคร ส.ส. เป็นนำยกรัฐมนตรี 
สามัคคีธรรม 
กลำงปี 2534 “บิ๊กเต้” พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล แกนน ำคณะทหำร รสช. ปีกทัพฟ้ำ มอบให้ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 
และ น.ต.ฐิติ นำครทรรพ ไปประสำนกับนักกำรเมืองอำวุโสสำยเหนือ จัดตั้งพรรคสำมัคคีธรรม 
แกนหลักของฝ่ำยนักเลือกตั้ง ประกอบด้วย ณรงค์ วงศ์วรรณ,พินิจ จันทรสุรินทร์ และสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
พ่อเลี้ยงณรงค์ อำสำเป็นหัวหน้ำพรรคสำมัคคีธรรม และน ำทัพเลือกตั้ง ได้ ส.ส.มำ 79 ที่นั่งตำมเป้ำหมำย จับมือกับ
พรรคพันธมิตร รสช.อย่ำงพรรคชำติไทย,พรรคกิจสังคม,พรรครำษฎร และพรรคประชำกรไทย ตั้งรัฐบำลผสม ภำยใต้
กำรชี้น ำของคณะทหำร “สุ ตุ๋ย เต้” 
หำกไม่สะดุดกรณีสหรัฐระงับวีซ่ำเข้ำประเทศ พ่อเลี้ยงณรงค์ก็ได้เป็นนำยกรัฐมนตรีแล้ว 
พรรคลูกผสม 
พรรคพลังประชำรัฐ ก็มีเสียงวิจำรณ์ว่ำเป็นพรรคทหำร หรือพรรคสำมัคคีธรรมคืนชีพ เนื่องจำกมีกำรรวบรวมอดีต ส.ส.
จำกหลำยพรรคกำรเมืองมำร่วมงำนกัน 
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หลังฉำกพลังประชำรัฐ ก็มีเงำร่ำงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ 
ควำมต่ำงของพลังประชำรัฐกับสำมัคคีธรรม อยู่ตรงที่มี “แทรกโนแคร็ตกำรเมือง” ในนำม “เครือข่ำยประชำรัฐ” น ำ
โดย สมคิด จำตุศรีพิทักษ์,อุตตม สำวนำยน ,สุวิทย์ เมษินทรยี์ และสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นผู้ก่อร่ำงสร้ำงพรรค 
เครือข่ำยประชำรัฐ ได้ท ำให้ควำมเป็นพรรคทหำรเจือจำงลงไปบ้ำง ตัวละครหลังม่ำนลำยพรำงทั้งหลำย จึงยอมให้ 
อุตตม สำวนำยน เป็นหัวหน้ำพรรค และสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขำธิกำรพรรค 
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดแรก จึงเป็นกำรผสมผสำนเครือข่ำยงำนประชำรัฐกับนักกำรเมืองอำชีพ 
สามัคคีธรรมมาแล้ว 
ในสมรภูมิเลือกตั้ง นักกำรเมืองเป็นกองก ำลังส ำคัญ เพ่ือช่วงชิงชัยชนะ หลังเลือกตั้งบรรดำนักเลือกตั้ง จึงจัดแถวจัดทัพ
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ำ 
หนึ่งปีผ่ำนไป ตัวละครหลังม่ำนเปิดตัวออกมำเป็นผู้เล่นเอง จึงท ำให้เกิดคลื่นใต้น้ ำในพรรค มีกำรตรวจเช็คไพร่พลกัน
ใหม่ จนเหลืออยู่ 3 ก๊กใหญ่ๆ 
ก๊กสำมมิตร มี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ,สมศักดิ์ เทพสุทิน และอนุชำ นำคำศัย เป็นแกนน ำ มีก ำลัง ส.ส.อยู่ในมุ้งประมำณ 
20 คน นับรวมกลุ่มก ำแพงเพชรสำยวรำเทพ รัตนำกร 
ก๊กวิรัช-ส.ส.เฮ้ง สำยตรง “บ้ำนป่ำรอยต่อ” ที่รวบรวม ส.ส.ไว้ในมือมำกกว่ำ 30 คน ผนึกก ำลังกับกลุ่มเพชรบูรณ์ และ
กลุ่มบ้ำนริมน้ ำ 
ก๊กผู้กองธรรมนัส ได้เก็บตก ส.ส.ภำคต่ำงๆ มำไว้ไม่ต่ ำกว่ำ 10 คน มินับกลุ่มอิสระอย่ำงกลุ่มชลบุรี(พลังชล) ,กลุ่มด้ำม
ขวำนไทย(บำงส่วน) และกลุ่มปำกน้ ำ 
เวลำนี้ 2 ก๊กใหญ่ก ำลังผลักดันให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีบทบำทในพรรคมำกขึ้น และมองข้ำมช็อตถึง
กำรปรับ ครม.แบบยกทิ้ง 3 กุมำร 
หำกพลังประชำรัฐไม่มี “กลุ่มสมคิด” ก็ไม่ต่ำงอะไรกับพรรคสำมัคคีธรรม ที่มี “บิ๊กเต้” พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล เป็น
หัวหน้ำพรรคตัวจริงนััันแล 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431061?adz=  
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พรรคร่วม "งดัข้อ" พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อต้องเลอืก “ศก.พัง-การเมอืงเคลื่อน” 

 

อ านาจพิเศษ เมื่อใช้แล้วจะติดใจ เมื่อถึงเวลำเลิกใช้จะคิดถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี รมว.
กลำโหม จึงสั่งกำรทำงลับให้ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงพ้ืนที่ส ำรวจควำม
คิดเห็น หรือท ำโพล 
ถำมประชำชนวำ เห็นด้วยหรือไม่ กับกำรต่ออำยุกำรบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุม
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะครบก ำหนดบังคับใช้ในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ 
“พล.อ.ประยุทธ์” ผู้มำพร้อมอ ำนำจพิเศษล้นมือ เมื่อครั้งมีเป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอ ำนำจ
ตำมมำตรำ 44 ที่รัฐธรรมนูญ ออกค ำสั่ง-สั่งกำร “ข้ำรำชกำร” ให้ด ำเนินตำมนโยบำยได้ทันทีทันใด 
แต่หลังกำรจัดตั้งรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อ ำนำจสั่งกำรของพล.อ.ประยุทธ์ ถูกลดทอนลงไปมำก เพรำะรัฐมนตรีที่มำจำก 
“พรรคร่วมรัฐบาล” ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมสั่ง อำจมีนอกลู่นอกทำง เพ่ือต่อรองผลประโยชน์ให้ได้มำกที่สุด หน้ำงำนที่ออกมำ
จึงไร้เอกภำพ 
เกือบขวบปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมบริหำรประเทศกับ “นักกำรเมือง” ในใจลึก ไม่ถนัด-ไม่ชอบ แต่เมื่อสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดโรค "โควิด-19" ขยำยวงกว้ำง จึงไม่รอช้ำที่จะรวบอ ำนำจ ภำยหลังประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือสั่งกำรทุก
อย่ำงด้วยตัวเอง เน้นไปที่สั่งงำนให้ ข้ำรำชกำรท ำ 
ส่งผลให้นักกำรเมือง แม้จะมีต ำแหน่งแต่ไม่มีอ ำนำจที่จะสำมำรถ สั่งการ-สั่งงาน ได ้
หำกย้อนไปในช่วงที่ ครม.ต้องตัดสินใจมอบอ ำนำจให้ พล.อ.ประยุทธ์ บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีข้อถกเถียงใน ครม.ว่ำ จะ
ประกำศใช้เป็นระยะเวลำกี่เดือน ใจลึกของ พล.อ.ประยุทธ์ อยำกบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เต็มอัตรำที่กฎหมำยให้ประกำศใช้ได้ 
คือ 3 เดือน 
ทว่ำโดนลูกเขี้ยวของ “รัฐมนตรี” จำกพรรคประชำธิปัตย์ดักคอไว้ ให้ประกำศใช้ครั้งละ 1 เดือน แล้วค่อยประเมินผล 
ก่อนจะต่ออำยุหรือไม่ จน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมถอยตำมข้อเสนอแนะ 
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เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ยังชินกับกำรใช้อ ำนำจพิเศษ แต่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด -19 ดีขึ้นตำมล ำดับ จึงต้องหลัง
พิงกระแสประชำชน ด้วยกำรสั่งกำรทำงลับให้ กอ.รมน. จัดท ำโพล เพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรต่ออำยุ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน 
ประกอบกับช่วงเดือนปลำยเดือนพฤษภำคม จะมีอีเวนต์ส ำคัญ เชิงสัญลักษณ์ทำงกำรเมือง โดยเฉพำะเหตุกำรณ์รัฐประหำร 
รัฐบำล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 22 พ.ค. กระแสกำรเมืองอำจกลับมำร้อนแรงจนยืดเยื้อ ส่วนจะไปถึงเดือน ก.ค.หรือไม่ก็
ต้องวัดดีกรีกันอีกครั้ง 
กำรหยั่งเชิงเพ่ือต่ออำยุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกอ่ำนเกมว่ำ มองไกลไปกว่ำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด-19 
แต่ข้ำมชอตไปถึงกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองนอกสภำฯ ที่ฝ่ำยตรงข้ำมพยำยำมโหมกระแส 
เมื่อเจตนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกตีควำมว่ำ กำรขยำย พ.ร.ก. มีนัยทำงกำรเมืองแอบแฝง ท ำให้บรรดำ พรรคร่วม
รัฐบาล และ ฝ่ายตรงข้าม จึงต้องออกมำขวำงคอ! 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11010?line=   
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FootNote รหสันัย ภายใต้ “ข่าวปล่อย” “ประยุทธ์” นัดพบกับ”สุเทพ”  

 
FootNote รหัสนัย ภายใต้ “ข่าวปล่อย” “ประยุทธ์” นับพบกับ”สุเทพ” 
ท าไมจึงมีข่าวการ นัดพบระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ กับ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ปรำกฏขึ้น 
นี่ย่อมเป็น “ปุจฉำ” อันแหลมคมในทำงกำรเมือง 
เป็นกำรเมืองในระบบรัฐสภำ เพรำะว่ำพรรครวมพลังประชำ ชำติไทยที่ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ มีส่วนอย่ำงส ำคัญก็
เป็นพรรค ร่วมรัฐบำล 
ส.ส.ของพรรครวมพลังประชำชำติไทยเคยขำนชื่อ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชำ ดังฉำดฉำนเมื่อเดือนมิถุนำยน 2562 
ส่งผลอย่ำงฉับพลันให้ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล หัวหน้ำพรรค รวมพลังประชำชำติไทยได้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระ ทรวงแรงงำน 
จึงไม่แปลกหำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะพบกับ นำยสุ เทพ เทือกสุบรรณ 
กระนั้น สังคมก็ “มโน” ไปได้ว่าเป้าประสงค์มีมากกว่านั้น 
อย่าลืมเป็นอันขำดว่ำ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เคยมีควำมสัมพันธ์ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม อย่ำงไร 
ต้องมองย้อนกลับไปเมื่อ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนำยกรัฐมนตรีในรัฐบำล นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชวีะ 
ต้องมองย้อนกลับไปเมื่อเกิดเหตุกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองครั้งใหญ่ในเดือนเมษำยน พฤษภำคม 2553 และ นำยสุ
เทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้อ ำนวยกำรศอฉ. 
ต้องมองย้อนกลับไปยังบทบำทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
เมื่อเดือนเมษำยน พฤษภำคม 2553 ว่ำเป็นอย่ำงไร 
ประสำนเข้ำกับปฏิบัติกำร # ตำมหำควำมจริง ก็จะมีค ำตอบว่ำเหตุใดข่ำวกำรพบระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
กับ นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงทรงควำมหมำย 
เป็นควำมหมำยอันสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ก่อนวันที่ 22 พฤษภำคม อย่ำงแนบแน่น 
ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม เมื่อปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม ในปี 2563 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/นายก-สุเทพ.jpg
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การเมืองในสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนรัฐประหำรเดือนกันยำยน 2549 ต่อสำยยำวโยงมำยังก่อนและหลังรัฐประหำรเมื่อ
เดือนพฤษ ภำคม 2557 อย่ำงแนบแน่น 
โดยเฉพำะเมื่อผ่ำนสถำนกำรณ์เดือนเมษำยน พฤษภำคม 2553 
โดยเฉพำะเมื่อผ่ำนสถำนกำรณ์เดือนพฤษภำคม 2557 
การรอคอยวันที่ 22 พฤษภาคม 2593 จึงทรงความหมายยิ่งในท่ามกลางความร้อนแรงของการเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4146771  
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“คณะก้าวหน้า” บลั๊ฟเดือด 22 พ.ค. “เราเอาแน”่ 

 

“แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ” คอนเฟิร์มกับทีมงำน 22 พ.ค. “เรำเอำแน่” เกทับบลั๊ฟกลับ ผบ.ทบ. 

พฤษภาคม เดือนของนักต่อสู้ทำงกำรเมือง หลำยเหตุกำรณ์ที่ถูกบันทึกไว้หน้ำประวัติศำสตร์ของเมืองไทย มักจะเกิดขึ้น
ในเดือน พ.ค. ท ำให้บรรดำ นักเคลื่อนไหว-นักกิจกรรม ใช้เดือนนี้จัดอีเว้นต์ สร้ำงตัวตน-สร้ำงรำคำ 
“คณะก้ำวหน้ำ” ที่ท ำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ขออยู่เบื้องหลังแคมเปญ #ตามหา
ความจริง ที่ทีมงำนของ “คณะก้ำวหน้ำ” ยิงเลเซอร์สถำนที่ส ำคัญเชิงสัญลักษณ์ เพรำะรู้ดีว่ำหำกเอำตัวเองเข้ำไปอยู่ใน
แคมเปญดังกล่ำว จะถูก “ขั้วตรงข้ำม” น ำไปโจมตีได้ง่ำย 
เนื่องจำกตัวของ ธนำธร มีรูปร่วมชุมนุมกับ กลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) เมื่อปี 2553 
ท ำให้ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ ต้องกระโจนมำเดินเกมฉำกหน้ำเพียงคนเดียว 
ขณะที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ปรับบทบำทของตัวเอง “ฮาร์ดคอร์” มำกยิ่งขึ้น เมื่อเปิด
สอนประวัติศำสตร์กำรเมือง “บำงประเทศ” ในทุกช่องทำงของโซเชียลมีเดีย แม้จะเป็นบทบำทเดิมก่อนเข้ำสู่แวดวง
กำรเมือง แต่เมื่อตัวของ ปิยบุตร เป็นที่รู้จักมำกขึ้น ท ำให้ยอดคนชม-ยอดไลค์-ยอดแชร์ มีจ ำนวนเยอะมำกขึ้น จนถูก 
“ฝ่ำยควำมมั่นคง” จับตำในประเด็นกำรพูด 
แถมแฟนเพจของ "คณะก้ำวหน้ำ" ยังน ำเหตุกำรณ์ พฤษภาทมิฬ มำผลิตซ้ ำ ปรับค ำ-ปรับภำษำ ให้เข้ำใจง่ำยโดนใจ 
"แฟนคลับ" มำเผยแพร่ทำงแฟนเพจ และจะมีกำรน ำคลิปเหตุกำรณ์ พฤษภา53 มำผลิตซ้ ำเช่นกัน 
ด้ำน แนวร่วมคู่ขนำด เคลื่อนพลจุดกระแสวันครบรอบ 10 ปี 22 พ.ค. สลำยกำรชุมนุมนปช. บรรดำ “แกนน ำนปช.” 
อำทิ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนนปช. จัดรำยกำรผ่ำนช่อง Peace News เชิญชวนประชำชน ร่วมท ำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับวีรชน เม.ย.-พ.ค. 2535 ในวันที่ 19 พ.ค. ที่วัดนวลจันทร์ 
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ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แกนน ำนปช. แชร์คลิปเก่ำช่วงกำรชุมนุมของกลุ่มนปช. ผนึกก ำลังกับ “แดงไซเบอร์-ส้มไซเบอร์” ปลุก
กระแสโดยกำรน ำคลิปกำรปะทะกันระหว่ำง คนเสื้อแดง VS ทหำร ลงในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพำะเพจแนวร่วม และกลุ่ม
ลับคนรักทักษิณ-คนรักยิ่งลักษณ-์คนเสื้อแดง หวังจุดกระแสให้ “แฟนคลับ” ออกมำแสดงพลัง 
เพรำะเมื่อ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชำกำรทหำรบก (ผบ.ทบ.) คอนเฟิร์มไว้ ครบรอบรัฐประหำร 22 
พ.ค. "เขาเอาแน่นอน" ทำง “แกนน าคณะก้าวหน้า” คอนเฟิร์มกับทีมงำน 22 พ.ค. “เราเอาแน่” เกทับบลั๊ฟแหลก 
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับทีมงำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11018?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/11018?line
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17 พฤษภำคม 2020 เวลำ 19:38  

เด็กสนธิรตัน์ โพสต์เดือดท้าคนอยากเป็นรมต.ต้องแสดงเทอืกเถาเหลากอ 

 
เด็กสนธิรัตน์ ท้ำคนอยำกเป็นรมต.ต้องส่งใบสมัคร เปิดเทือกเถำเหลำกอคนเหมำะสม  

นำยวัชระ กรรณิกำร์ โฆษกกระทรวงพลังงาน ได้โพสต์ข้อควำมลงเฟซบุ๊กโดยระบุว่ำ  "เรื่อง...ใบสมัครรัฐมนตรี ผมฟัน
ธงว่ำเรื่องที่ท่ำนนายกรัฐมนตรีปวดหัวและหงุดหงิดใจมำกที่สุดในตอนนี้ น่ำจะเป็นเรื่องวุ่นๆในพรรคพลังประชารัฐ 
และข่ำวกำรปรับครม. ผมอยำกจะแยกเป็นเรื่องๆ ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องของพรรคพลังประชำรัฐก็ว่ำกันไปตำมครรลอง
และวิถีของกำรเมือง ซึ่งพรรคพลังประชำรัฐต้องรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจของตนเอง ว่ำจะได้รับควำมนิยมมำกขึ้นหรือ
น้อยลงในหมู่กองเชียร์และประชำชน ส่วนเรื่องกำรปรับครม.ผมมองว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุด เพรำะมีผลต่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำหรือไม่อย่ำงไร ของประเทศชำติและประชำชนโดยรวมดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเรำทุกคนต้องเอำใจช่วย
ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ในกำรเลือกสรรบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่ำงๆในอนำคต มีโผและมีกำรน ำ
รำยชื่อมำแปะไว้บนกระดำนข่ำวเต็มไปหมด ทั้งเกิดจำกกำรคำดเดำของสื่อ และเกิดจำกกิเลสของผู้ที่ต้องกำรจะเป็น 
"เอำแบบนี้ไหมครับ ผมขอท้ำท่ำนที่อยำกจะเป็นรัฐมนตรี จริงอยู่อ ำนำจกำรเลือกรัฐมนตรีเป็นของนำยกรัฐมนตรีแต่
เพียงผู้เดียว (ตำมกฎหมำยและทฤษฎี) แต่วันนี้ผมขอเสนอแนวทำงผ่ำนทำงเฟซบุ๊คนี้ ในกำรเลือกรัฐมนตรี ผมเสนอว่ำ
ต ำแหน่ง “รัฐมนตรี” ก็คือต ำแหน่งงำนต ำแหน่งหนึ่ง เหมือนกับต ำแหน่งแห่งหนในบริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆโดยทั่วไป
เช่นกัน เพรำะฉะนั้นใครที่คิดว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ หรือมีกิเลสที่อยำกจะเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ ก็
จงเปิดหน้ำยื่นใบสมัครงำนพร้อมประวัติ ผ่ำนช่องทำงสื่อมำตรงๆเลยดีไหมครับ ว่ำคุณเป็นใครมำจำกไหน 
เทือกเถาเหล่ากอเป็นใคร ร่ าเรียนอะไรมา เคยท างานที่ไหนแบบไหนอย่างไร จะสีด า สีเทา สีขาวบอกกันให้ชัดๆให้
ประชาชนได้รู้เช่นเห็นชาติกันชัดๆ จะได้ช่วยท่านนายกรัฐมนตรีในการเลือกอีกทางหนึ่ง" 
"เพรำะอย่ำลืมนะครับว่ำต ำแหน่งรัฐมนตรีที่พวกท่ำนฝันถึง นอกจำกจะเป็นชื่อเสียงและเกียรติยศของตัวท่ำนและ
เทือกเถำเหล่ำกอของท่ำนแล้ว สิ่งที่ส ำคัญที่สุด ที่ท่ำนว่ำที่รัฐมนตรีต้องไม่ลืมก็คือ มันมีผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำหรือล้ำ
หลังของประเทศชำติของพวกเรำทุกคนด้วยนะครับ ผมขอเสนอและท้ำแบบนี้ ท่านว่าที่รัฐมนตรีกล้าที่จะแบประวัติ
ของท่านให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบไหมครับ กรอกใบสมัคร และแจกแจงมาให้ละเอียด กล้าไหมครับ 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/11019?line=   

https://www.nationweekend.com/content/image_news/11019?line
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18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

"การเมอืงถึงระดับโรงเรียน" 

 
             ท าไม "จาตุรนต์" กับแก๊งโหน "ก่อการ ๒๔๗๕" จึงเร่งให้โรงเรียน "เปิดเทอม" เร็วๆ? 
            บำงคนอำจสงสัย........ 
 

                ก็ในเมื่อรัฐบำลประกำศแล้ว เพ่ือป้องกันโควิดแพร่เชื้อ ให้เลื่อนจำกกลำงพฤษภำ.ไปเปิดเทอมวันที่  ๑ 
กรกฎำ. 
                แล้วท ำไมจึงคลั่ง เร่งให้เปิดยิกๆ? 
                ห่วงเด็กเรียนไม่ทัน หรือพ่อ-แม่ห่วงตัวเอง? 
                หรือ ห่วงแผน "ก่อกำร ๒๕๖๓"....... 
                ที่อำศัยเด็กเป็นตัว "จุดปะทุ" หวังเป็นเงื่อนไขปลุกระดมโคส้ม-โคแดง ออกมำจลำจลเผำบ้ำน-เผำเมือง
อย่ำงฮ่องกง เป็น ๒๕๕๓/๒ จะไม่เป็นไปตำมแผน? 
                อันนี้ก็ไม่รู้นะ ........ 
                ก็ตั้งตุ๊กตำในมุมคิดไปเรื่อยๆ เพรำะมองไม่ออกจริงๆ ว่ำท ำไม แก๊งโหนก่อกำร ๒๔๗๕ จึงหยิบประเด็นเปิด
เทอมช้ำ-เร็ว ขึ้ันมำอัดรัฐบำลผิดสังเกต 
                ถึงข้ัน "นำยจำตุรนต์"......... 
                ซึ่งปกติจะให้รำคำตัวเองเป็นหลี่กงกงชักม่ำน-ชักใยอยู่ข้ำงหลัง ต้องแบกป้ำยอดีตรัฐมนตรีศึกษำอันไร้รำคำ 
ยุคยิ่งลักษณ์ ออกมำเล่นเองหน้ำฉำก 
                แสดงว่ำ กำรเลื่อนเปิดเทอม จำกเดิมท่ีคำดว่ำ น่ำจะเปิดมิถุนำ. เลื่อนไป ๑ กรกฎำ. ต้องมีนัยส ำคัญแฝงอยู่
แน่ 
                 ไม่งั้น แก๊งโหน ๒๔๗๕ ไม่ถึงต้อง "ออกอำกำร" จนพิรุธชัดปำนนี้! 
                ฉะนั้น....... 
                ลองมำไล่เรียงกันดู ว่ำเพรำะอะไร "ไพร่ส้ม-ไพร่แดง" จึงพล่ำนนัก ช่วงนี้?          
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                จะเห็นว่ำ ธนำธร-ปิยบุตร-พรรณิกำร์ หลังอนำคตใหม่ถูกยุบ มีสภำพไม่ต่ำง "สัมภเวสี" ร่อนเร่อยู่นอก
สำยสิญจน์ 
                เสื่อมไปจำกควำมคลั่ง-ควำมศรัทธำแฟนๆ ด้วยอัตรำควำมเร็วเร่ง ระดับสุนัขยกขำเยี่ยว! 
                กำรปลุกประเด็น จุดกระแสใดๆ ทำงโซเชียล ที่เคยฮอต ติดแฮชแท็กเป็นล้ำน  
                ตอนนี้ ๓ มะกอก ยังสู้ ๑ สิตำงค์ ติ๊กต๊อก ไม่ได้เลย! 
                ทอนยิงออกมำแต่ละมุก หวังโชว์วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ ก็ถูกชำวโซเชียลจับได้ ไปลอกเขำมำ ก๊อปปี้เขำมำ 
เป็นคน-เสียหมำ ถึงขนำดนั้น 
                เรียกว่ำ ที่จะโชว์ควำมเป็น "รุ่นใหม่-คิดน ำ" ให้แฟนๆ ซูฮกยกนิ้วว่ำ คิดเหนือ-ท ำเหนือ "นำยกฯ ประยุทธ์" 
ทุกช็อต 
                กลำยเป็น "ไฟชอร์ต" ตัวเอง ตำเหลือก-ตำพอง!...... 
                เอำแค่ล่ำสุด เห็นรัฐบำลแจกคนด้อยโอกำส คนตกงำนคนละ ๕,๐๐๐ บำท  
                เอำมั่ง...ช้ำงข้ี กูจะโก่งตูดข้ีแข่งช้ำง หวังเกทับ-ปลัฟแหลกนำยกฯ! 
                ไลฟ์สด ประกำศแจก ๓,๐๐๐ บำททุกคน ตัวเองรวยเป็นพัน-เป็นหมื่นล้ำน จะเกไพ่นำยกฯ ทั้งที แทนที่จะ
ควักเอง กลับประกำศระดมทุน 
                โธ่...โธ่....(ไอ้) เวร หลอกให้สำวกท่ีงมงำยควักเงินไปให้แจกเอำหน้ำ-เอำชื่อเอง 
                ได้ไป ๗ ล้ำนกว่ำ เงินมำตำโต ช่อกับทอนก็ท ำพำโลกันเอง ตกลงแจก-ไม่แจกกันยังไง เงิน ๗ ล้ำนกว่ำอยู่ที่
ไหน ถึงวันนี้ ยังไม่มีค ำตอบ!? 
                จำกเฟกนิวส์ เป็นเฟกสำมมะกอก  
                เมื่อฮือฮำ ถำมไถ่กันมำก ก็ยิงแสงเลเซอร์ "ตำมหำควำมจริง" เบี่ยงกระแสกลบไส้ตัวเองที่ก ำลังถูกลำก 
                แต่เบี่ยงไม่พ้น ถูกลำกจนได้ ด้วยชนชำวโซเชียล ทั้งขุด-ทั้งลำกที่ทอนตำมหำ กี่ขดๆ ลำกออกมำกองให้
เห็นเต็มหมด  
                ว่ำเมื่อ ปี ๒๕๕๓ เผำบ้ำน-เผำเมือง-ฆ่ำทหำร ที่ตำมหำ 
                ก็ทอนด้วยไง........ 
                ร่วมจลำจล ใส่เสื้อแดง สั่นกระดิ่ง จนถูกยิงแอ้งแม้ง ร้อง โอย..โอย..กูถูกกระสุนยำง! 
                ทอน-ช่อ-ปิยบุตร มันหมดรูป หมดพรรค หมดรำคำ สู้หมำอย่ำง "เตี้ย มช." ตัวเดียวก็ยังไม่ได้  
                สถำปนำเป็นแก๊งก้ำวหน้ำ แต่วันๆ ทั้งพูด-คิด-ท ำ มีแต่ "ก้ำวหลัง" อิงก่อกำร ๒๔๗๕ มำหำกินตะพึด-ตะพือ 
                "ซำกเก่ำ" ในครำบใหม่ "ก้ำวไกล" ก็ไม่ได้ไกลไปไหน ไกลวนอยู่ใกล้ๆ "วิปริต" กับ "วิปลำส"! 
                พูดกันตรงๆ...... 
                ท่ำนอำจำรย์ปรีดี "คณะรำษฎร" น ำเปลี่ยนกำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ เป็นระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในรัฐธรรมนูญ เมื่ัอ พ.ศ.๒๔๗๕ นั้น 
                ในส่วนดี ที่ก่อเกิดคุณูปกำรก็มำก 
                ในส่วนไม่ดี ก็มีปะปนเป็นธรรมดำ  
                แต่นั่น.... 
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                ทั้งด-ีไม่ดี เป็นอดีตที่ไม่ย้อนกลับ อดีตควรใช้เพ่ือกำรเรียนรู้-แก้ไข ดีรักษำไว้ ไม่ดีอย่ำน ำมำเป็นครรลอง 
                ประเด็นส ำคัญ  
                ไม่ควรยกเรื่องอดีตมำในเชิงเป็นไฟ พลิกแพลงใช้ เพ่ือเผำบ้ำน-เผำเมือง ด้วยจิตจัณฑำลแห่งตน! 
                สรุปคร่ำวๆ...... 
                มันไปต่อไม่ได้แล้ว ส ำหรับ เหิมเกริม-อหังกำร แบบชั่วช้ำ-จัณฑำล เช่นที่ พยำยำมโหน "อภิวัฒน์ ๒๔๗๕" 
                ปลุกปั่นให้ผู้คน "เกลียดบ้ำน-ชังสถำบัน" ชักน ำสู่รูปแบบอย่ำงในฮ่องกง ภำยใต้คอนโทรลสหรัฐฯ ดังเห็น
นั้น 
                อย่ำท ำต่อนะ นี่เตือนแบบซีเรียส! 
                ถ้ำยังขืนท ำ ด้วยชั่วช้ำ-โมหะ ไม่มีใครท ำอะไรพวกจัณฑำลทอนหรอก แต่สิ่งที่พวกตัวท ำนั่นแหละ 
                มันจะย้อนมำท ำเอง เพรำะที่นี่ คือ "ประเทศไทย" ผมบอกได้เท่ำนี้ ควำมจริง อยำกบอกทั้งหมด แต่ได้รับ
สิทธิ์เพ่ือบอกแค่นี้ 
                นำยกฯ ประยุทธ์น่ะ.... 
                ใครก็ไม่ต้องไม่อิจฉำ ไม่ต้องไปโค่นล้มท่ำนหรอก! 
                ท่ำนเป็นบุรุษผู้มำตำมกำลเวลำ 
                และก็จะไปตำมกำลเวลำ 
                ตัณหำ เพื่อรวย เพื่อโลภ เพื่ออ ำนำจ-วำสนำ เพื่อควำมยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไประแวงบุรุษผู้นี้ 
                ในจักรวำล ทุกอย่ำงล้วนก ำหนดไว้แล้ว ไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญ มำโดยบังเอิญ ไปโดยบังเอิญ และแตกดับ
โดยบังเอิญ              
                เพรำะจักรวำลนั้น......... 
                ค ำเต็มคือ "จักรวำลกรรม"! 
                มันยังเหลือ "ค้ำงคำ" สิ่งเดียวที่พวกโหนก่อกำร ๒๔๗๕ ผูกใจหวังใช้จุดไฟเอำเมืองรอบใหม่ให้ส ำเร็จจงได้ 
                แต่มันจะเป็นด้ำยสำนฝัน หรือเป็นด้ำยสำยสิญจน์จูงศพสู่เชิงตะกอน ไม่ช้ำก็รู้! 
                ภำคประชำชนทั่วไป แก๊งโหนก่อกำร ๒๔๗๕ หวังยำกแล้ว  
                ก็เหลือภำค "นักวิชำกวน" ในรั้วมหำ 'ลัยและตัวแกนครำบนิสิต-นักศึกษำภำยใต้ก ำกับบทเคลื่อนไหวจำก
อำจำรย์-นักกำรเมืองก๊วนหนึ่ง 
                แก๊งรั้วมหำ'ลัยนี้ เป็น "ขุมก ำลัง" แก๊งเดียวที่ยังเหลืออยู่ และแก๊งโหนก่อกำร ๒๔๗๕ หวังเอำมำกๆ ที่จะใช้
ในปฏิบัติกำรลงถนน "โค่นล้ม" รัฐบำลพลเอกประยุทธ์ 
                "แฟลชม็อบ"....... 
                หรือยุทธกำรเห่ำกระชำกโซ่ในรั้ว เขำประเมินว่ำ ก ำลังจุดติด แต่บังเอิญโควิดมำซะก่อน  
                กำรชุมนุมสุมฟืน เพำะขุมก ำลังนิสิต-นักศึกษำ-นักเรียน ก ำลังเดินหน้ำ ฮือฮำทั่วโซเชียล ต้องชะงัก 
                แม้กระท่ังในสภำ ส.ส.ยังปิดไฟ เปิดมือถือท ำแฟลชม็อบ! 
                เขำก็หวังว่ำ ๒๒ พฤษภำ.เปิดสมัยประชุม เป็นจังหวะเครือข่ำยขบวนกำรฝ่ำยกำรเมือง เคลื่อนไหวในระบบ
ได้แล้ว 
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                กำรสัมพันธ์สั่นคลอนบ้ำนเมือง "ตีพร้อมกัน" ทั้งจำกในและนอกสภำ จึงน่ำจะถูกก ำหนดเป็น "แผนปฏิบัติ
กำร" เพ่ือลงมือช่วง มิถุนำ.-กรกฎำ.-สิงหำ.-กันยำ. 
                หวังลำกรัฐบำล-กองทัพ-มวลชน และภำคนักศึกษำ ออกมำเผชิญหน้ำกันในท้องถนนให้จงได้! 
                แล้วภำคกำรเมืองแดง-ส้ม คอยผสมโรง และฉวยโอกำสตำมสถำนกำรณ์พลิกผัน! 
                ก็ ๒๒ พ.ค. เปิดสภำ เท่ำกับแก๊งโหนก่อกำร ๒๔๗๕  และแก๊งก่อกำรเผำเมือง ๒๕๕๓ พร้อมในแนวรบ 
                ก็รอ กองก ำลังแฟลชม็อบในครำบนิสิต-นักศึกษำ-นักวิชำกวนและนักเรียน นี่แหละ 
                ตำมแผน คิดว่ำ มิถุนำ.น่ำจะเปิดเทอม ขุมข่ำยที่ครู -อำจำรย์ชักใยนักเรียนไว้ ก็พร้อมประสำนแผน
เคลื่อนไหว 
                แต่เมื่อประกำศเลื่อนไปเปิดเทอมกรกฎำ. 
                ท ำให้ "ผิดแผน" อย่ำงแรง! 
                ในเมื่อ นิสิต-นักศึกษำ-นักเรียน ระดมพลเพื่อชุมนุมแฟลชม็อบในที่ตั้งไม่พร้อม กระบวนทัพตีเมืองก็เสีย 
                รบ "ปีกเดียว" ในสภำ ไม่มีปีกนิสิต-นักศึกษำ-นักเรียน ที่มีครู-อำจำรย์ประสำนแผนชักใย  
                กำรปลุกมวลชนลงถนน มันก็แป้ก! 
                จ ำกันได้มั้ย "หม่อมเหลือก" เขย่ำขวดเร่งเปิดเทอมทุกวัน 
                พร้อมๆ กันนั้น พวกแก๊งแฟลชม็อบ ก็ออกแถลงกำรณ์ตั้งเครือข่ำย นักเรียน นิสิต นักศึกษำเคียงข้ำง
ประชำชน เพ่ือประชำธิปไตย(คนป.) 
                จำกทุกภำคส่วน ร่วมกันเป็นเครือข่ำย เป้ำหมำยทุกมหำ 'ลัย ทุกโรงเรียน เคลื่อนไหวพร้อมกันในแนวทำง
เดียวกัน  
                ทุกวันนี้ เขำลงไปเล่นระดับนักเรียนประถม-มัธยมแล้ว ไม่แค่เพียงระดับมหำ'ลัยเท่ำนั้น 
                เพรำะอะไร เพรำะมีรัฐมนตรีศึกษำสมัยหนึ่ง บ่มเพำะครู-อำจำรย์พวกเขำฝังตัวไว้ เรียกว่ำซื้อหวยอนำคต
ร่วมกันไว้ตลอดมำ 
                จึงไม่ต้องแปลกใจ ท ำไมหมู่นี้จึงเกิดปฏิกิริยำเร่งเร้ำเปิดเทอม ขนำดโรงเรียนเตรียมฯ ยังมีบำงอำจำรย์เอำ
กะเขำ ถึงข้ันเคยจัดฉำกให้ถ่ำยรูปนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องด้วยไปตีขลุม 
                เรื่องเฟกนี่...... 
            นักการเมืองบางคน ตั้งแต่พ่อยันลูก "เฟกทั้งโคตร" บอกไม่เชื่อ! 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66202  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66202
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18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

ถ้าไม่ใชร่ัฐบาลลุงตู่ 

 
          ลองวิเครำะห์เล่นๆ 
            หำกรัฐบำลที่บริหำรประเทศอยู่ในขณะนี้มำจำกพรรคเพ่ือไทย อนำคตใหม่  (ก้ำวไกล) คิดว่ำสถำนกำรณ์ ณ 
ปัจจุบันจะเหมือนหรือต่ำงจำกท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ 
            ทั้งปัญหำกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
            แนน่อนว่ำ นำยกรัฐมนตรีจะมำจำก ๔ คน คือ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์, ชัชชำติ สิทธิพันธุ์ และชัยเกษม 
นิติสิริ จำกเพ่ือไทย ถึงจะไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ตำมที 
            และหนึ่งเดียวจำกอนำคตใหม่ "ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ" 
            แต่...สุดท้ำยคนเคำะคือ "ทักษิณ ชินวัตร" ฉะนั้น "ธนำธร" น่ำจะเป็นแค่รองนำยกรัฐมนตรี 
            ส่วนรัฐมนตรี เช่นเคย ทักษิณจะเคำะในส่วนของพรรคเพื่อไทย คนที่อยู่ในข่ำยก็เยอะอยู่ 
            วัฒนำ เมืองสุข อำจเป็นรัฐมนตรีมหำดไทย 
            นคร มำฉิม เป็นอะไรดี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกฯ ดูแลกรมประชำสัมพันธ์ คอยเผยแพร่ข่ำวสำรเชียร์นำย
ใหญ่ 
            สุทิน คลังแสง อำจเป็นรัฐมนตรีคลัง มำกอบกู้เศรษฐกิจชำติ 
            ใครจะมำเป็นรัฐมนตรีสำธำรณสุข ที่แน่ๆ ไม่ใช่หมอเลี้ยบ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อำจเป็นหมอชลน่ำน ศรีแก้ว ฯลฯ 
            โฆษกรัฐบำลอำจเป็น อนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด รองโฆษกฯ อำจเป็น วัน อยู่บ ำรุง และอำจมี โบว์ ณัฏฐำ มหัทธ
นำ ร่วมทีม เพรำะระยะหลังมำนี้เธอเพ่ือไทยจ๋ำมำก 
            ถ้ำทีมงำนนี้บริหำรชำติท่ำมกลำงวิกฤติโควิด-๑๙ ประเทศจะตกอยู่ในสภำพอย่ำงไร? 
            รัฐบำลลุงตู่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ด่ำ จะต่ออำยุก็ไม่ได้ บอกให้ยกเลิกเร็วๆ ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อก็พอแล้ว 
            ต้องเสรีภำพน ำสุขภำพเท่ำนั้น! 
            แนะให้เยียวยำประชำชนหัวละหมื่นบำททุกคนบ้ำง เยียวยำเกษตรกรครัวเรือนละ ๓.๕ หมื่นบำท ๓ เดือนบ้ำง 
            น่ำจะคูณเลขเสียหน่อยก่อนค่อยพูด... จะเอำเงินมำจำกไหน 
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            อ้อ...ลืมไป อนำคตใหม่ โดย "รองนำยกฯ ธนำธร" คงจะไม่สนใจแก้ปัญหำโควิด-๑๙ สักเท่ำไหร่ 
            ขณะที่ประชำชนหวำดผวำโควิด "ธนำธร" คงจะให้ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" หำช่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ เผลอๆ 
ตั้งนักวิชำกำรมำตรำ ๑ เป็นประธำนยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
            แยกรำชอำณำจักรไทยเป็นสหพันธรัฐ ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร 
            หรือไม่ก็ก ำลังเดินหน้ำปฏิรูปกองทัพ ชี้หน้ำ...ทหำรมีไว้ท ำไม 
            ส่วนกำรบินไทย ปล่อยล้มละลำยให้หำยไปเลย แล้วเปิดเสรีกำรบินให้นำยทุนเขมือบ 
            และในเดือนพฤษภำคมแบบนี้ ถล่มกองทัพว่ำสังหำรคนเสื้อแดงร่วม ๑๐๐ ศพ 
            ต้องตำมหำควำมจริง! แต่หำกควำมจริงมุมไหนตัวเองไม่ปลื้มก็ไม่ต้องตำมหำ เช่น กองก ำลังติดอำวุธชุดด ำ ต้น
ตอที่ท ำให้ทหำรต้องใช้อำวุธจริง น ำมำซึ่งกำรบำดเจ็บล้มตำยจ ำนวนมำกทั้ง ๒ ฝ่ำย 
            ถ้ำจะให้เต็มพิกัดก็ต้องลำกพฤษภำทมิฬมำด้วย  
            ครับ....วิเครำะห์เล่นๆ ก็ประมำณนี้ 
            แต่...หำกเป็นควำมจริงคงจะวิเครำะห์ไม่ออก เพรำะคนไทยคงติดโควิดกันเป็นหมื่น ตำยเป็นพันคนแล้ว.  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66193  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66193
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18 พ.ค. 2563 - 00:01 น.  

พื้นที่การข่าว #ตามหาความจริง พื้นที่การเมือง : วิเคราะห์การเมอืง  

 
พ้ืนที่กำรข่ำว 

#ตำมหำควำมจริง 
พ้ืนที่กำรเมือง 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

ข่ำวกำรพบระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
แม้จะมิได้เป็นเรื่องแปลกเพรำะพรรครวมพลังประชำชำติไทยก็เป็นพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบำล เห็นได้จำก ม.ร.ว.จัตุมงคล 
โสณกุล เป็นรัฐมนตรีแรงงำน 
ในเมื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็อยู่พรรครวมพลังประชำชำติไทย 
กำรที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะได้รับควำมไว้วำงใจจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ไปพบและสนทนำจึงเป็น
เรื่องปกติและมีควำมเป็นไปได้ 
กระนั้น ข่าวนี้ก็ก่อให้เกิดอาการ “มโน” อย่างคึกคัก กว้างขวาง 
ปัจจัยหนึ่งมำจำกปรำกฏกำรณ์จำกปฏิบัติกำร #ตำมหำควำมจริง 
เพรำะว่ำเป้ำหมำยของปฏิบัติกำร #ตำมหำควำมจริง สัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นกับสถำนกำรณ์เมื่อเดือนเมษำยน 
พฤษภำคม 2553 
เป็นสถำนกำรณ์อัน นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เกี่ยวข้อง 
เป็นควำมเกี่ยวข้องโดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบทบำทร่วมด้วยใน 
“ศอฉ.” 
#ตามหาความจริง จึงมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นตัวละคร 
จะเข้ำใจข่ำวนี้ต้องประเมินจำกผลสะเทือนของ #ตำมหำควำมจริง 
เพรำะจำกปฏิบัติกำร #ตำมหำควำมจริง ไม่เพียงแต่ประสำนเข้ำกับกำรร ำลึกถึง “น้องเฌอ” หำกแต่ยังสร้ำงควำมคึกคักให้กับ “คน
เสื้อแดง” 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/H3A.-2.jpg
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ไม่ว่ำ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ว่ำ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 
เมื่อ นายจตุพร พรหมพันธุ์ คึกคัก เมื่อ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ คึกคัก ก็จ ำเป็นที่จะมีข่ำว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ตำมมำ 
สร้างความคึกคักในเชิงคู่ขนานการเมือง 
ในที่สุดแล้ว ทุกอย่ำงล้วนอยู่ในพ้ืนที่แห่งปฏิบัติกำร IO ทำงกำรเมือง 
เป็นปฏิบัติกำรอันเริ่มต้นจำก #ตำมหำควำมจริง เป็นปฏิบัติกำรอันน ำไปสู่ข่ำวกำรพบกันระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เป็นยุทธการการต่อสู้ทางด้าน “การข่าว” 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4147417  
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4147417
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วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
 

Change with คดิ & ท า  

 
Change with คิด & ท ำ 
 
เป็นเรื่องที่น่ำจะเข้ำใจได้ง่ำย เพรำะ “พูดกันทุกเช้ำเย็น” แต่เมื่อมำส ำรวจควำมเป็นจริง กลับเป็นว่ำ : กำรกระท ำ และ
กำรปฏิบัติ เป็นคนละเรื่อง 
“ประชาชนที่น่าเคารพ คือ ประชาชนที่เคารพตนเอง และเคารพผู้อ่ืน รวมทั้งคิดและท าเพื่อส่วนรวม” 
บ้ำนเมือง จะพัฒนำ เสมอภำค สร้ำงสรรค์ : ประชำชนต้องมีคุณภำพ Active Citizen 
ประชำชนที่มีคุณภำพ คือ มีควำมอิสระพ่ึงตนเอง สำมำรถหำข้อมูลควำมรู้ที่ดี ถูกต้อง ในกำรตัดสินใจ (คือ ต้องใช้
สติปัญญำ ควำมรู้ควำมจริง ในกำรคิดและท ำ) มีส่วนร่วมในกำรบริหำรปกครองบ้ำนเมือง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
ประชำชนต้องเคำรพตนเอง ท ำสิ่งที่ดีงำม เพ่ือตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งบ้ำนเมือง 
ประชำชนที่ดี ต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้คนดี 
บริหำรบ้ำนเมืองและขจัดคนไม่ดี ไม่ให้ก่อวิกฤติ ท ำร้ำยท ำลำยบ้ำนเมือง 
ประชำชน เป็นอย่ำงไร? ผู้น ำก็เป็นอย่ำงนั้น 
หรือผู้น ำเป็นอย่ำงไร? ประชำชนก็เป็นอย่ำงนั้น 
ประเทศพัฒนำ 
มีประชำธิปไตย ประชำชนต้องมีคุณภำพใช้สิทธิเสรีภำพ สร้ำงสรรค์ เพ่ือส่วนรวมจึงได้ผู้บริหำรประเทศที่ดีมีวิสั ยทัศน์ 
ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ท ำเพ่ือคนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมของประชำชนส่วนใหญ่ 
ประเทศท่ีไม่พัฒนำ 
เพรำะประชำชนส่วนใหญ่ไม่มีคุณภำพ อ ำนำจประชำธิปไตย ตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยผู้บริหำรประเทศ มำจำกกำรเลือก
ที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเป็นตัวแทนคนส่วนน้อย เอำเปรียบคนส่วนใหญ่ 
ผู้บริหำรหรือผู้น ำที่ดี ต้อง เคำรพประชำชน 
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เคำรพประชำชน คือ กำรเคำรพตนเองและผู้อ่ืน 
กำรเอำใจประชำชน โดยไม่สนใจว่ำ “ท ำผิดหรือถูก” : เกิดผลเสียหำยใหญ่หลวงประชำชนที่ท ำผิด ก็จะได้ใจ และ
เรียกร้องเพ่ือตนเองไม่สนใจส่วนรวมผู้น ำที่ปกป้องประชำชนที่ท ำผิด หรือไม่กล่ำวตักเตือน ไม่พัฒนำประชำชนเป็นผู้น ำ
ที่ไม่น่ำเคำรพ และมีเจตนำไม่ดีหรือหวังผลให้ประชำชนพึ่งพำผู้น ำไปตลอด 
กำรเคำรพรักประชำชน และบ้ำนเมือง คือ กำรคิดและท ำดี เพ่ือส่วนรวม 
กำรไม่เคำรพประชำชน คือ กำรโกงกิน ใช้อ ำนำจรัฐ (ส่วนรวม) แทรกแซงกระบวนกำรยุติธรรม 
ผู้น ำที่ดี ต้องให้เบ็ด สอนตกปลำ 
ผู้น ำไม่ดี คือ เอำปลำไปแจกตลอดกำล 
ผู้น ำที่ดี ต้องให้ ข้อมูล ควำมรู้ ที่ดี เป็นจริง มีประโยชน์ต่อประชำชน 
ผู้น ำที่ไม่ดี คือ ผู้น ำที่โกหก หลอกลวงประชำชน ให้ข้อมูลเท็จแก่ประชำชน 
ผู้น ำที่ดี ต้องพัฒนำประชำชนให้มีคุณภำพ 
ให้ควำมรัก ควำมรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง พัฒนำให้เป็นคนมีคุณภำพ (Active Citizen) 
ต้องตักเตือน ลงโทษ หำกท ำผิด ไม่ยอมปรับตัว ไม่พัฒนำตนเอง 
ที่ผ่ำนมำ ผู้น ำ (นักกำรเมือง ทหำร ข้ำรำชกำร นักวิชำกำร นักธุรกิจ ภำคประชำชนฯ) 
มักกล่ำวอ้ำง ประชำชนมำก่อน ท ำเพ่ือประชำชน 
แต่ควำมเป็นจริงมันฟ้อง ว่ำ “เป็นควำมเท็จ” เพรำะประชำชน ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม มีควำมเหลื่อมล้ ำมำกขึ้น ยำก
จนฯ ขณะที่นักกำรเมืองฯมีฐำนะ ร่ ำรวย มีอ ำนำจ มำกข้ึน 
- กำรเอำปลำไปแจก เอำใจประชำชนในทำงที่ผิด หวังให้พ่ึงพำนักกำรเมืองฯ เป็นสิ่งที่ผิดกำรให้ข้อมูลเท็จ กำรไม่สร้ำง
พัฒนำให้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ขยันอดทนฯ คือกำรท ำร้ำยประชำชน กำรเตือน และกำรพัฒนำ  “ประชำชนที่เห็นแก่
ตัว ขี้เกียจ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต” เป็นกำรแสดงควำมเคำรพประชำชน 
หลักประกันที่ม่ันคง ยั่งยืน ที่แสดงถึงกำรเคำรพประชำชน : คือ 
๑.ประชำชน มีคุณภำพ มีศักยภำพ ประสิทธิภำพ ท ำงำนได้ประสิทธิผล 
๒.โครงสร้ำงและระบบสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม กระบวนกำรยุติธรรมไม่เหลื่อมล้ ำ เป็นธรรมเอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณภำพ ฐำนะควำมเป็นอยู่ กำรมีสิทธิเสรีภำพที่ดีถูกต้อง 
นี่คือ พ้ืนฐำน และหลักส ำคัญของประเทศประชำธิปไตยท่ีแท้จริง 
วันนี้ คุณเคำรพประชำชน 
และประชำชน เคำรพตนเอง แล้วหรือยัง? 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44028  
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