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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย โดน กกต.หั่นเงินอุดหนุนเฉียดสิบล้าน จากเหตุ เชียงใหม่  

เขต 8 ถูกใบส้ม 
5 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.เปิดวงเงินอุดหนุนพรรคการเมืองปิ63 7 
3 สยามรัฐออนไลน์ กกต.เปิดยอดเงินอุดหนุน "68 พรรค" ปี 63 วงเงิน 120 ลา้น 10 
4 Mcot ออนไลน์ กกต.ขยายเวลาปิด สนง.วินิจฉัยคดีถึง 30 พ.ค. 12 
5 MGR ออนไลน์ กกต.พบอีก 2 จนท.ตดิเชื้อโควดิ-19 เป็นคนใกลช้ิดในกลุ่มเดิม 13 
6 News 1 ออนไลน์ กกต.พบอีก 2 จนท.ติดเชื้อโควิด-19 เป็นคนใกล้ชิดในกลุ่มเดิม 14 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ สนง.กกต.รับ จนท. 2 รายติดโควิด ปิด สนง.วินิจฉัยคดีถึง 30 พ.ค. 15 
8 มติชนออนไลน์ กกต.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สองราย ปิดส านักวินิจฉัยยาวถึง 30 พ.ค. 16 
9 ไทยรัฐออนไลน์ คน กกต.ป่วยอีก 2 ก่อนหน้าติด 4 ราย 17 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เผย พปชร. ส่งคนเดิม "วัฒนา" ลงเลือกตั้งซ่อม ล าปาง เขต 4 19 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ รอสุกงอม ! บิ๊กเพ่ือไทย แนะฝ่ายค้าน ขบวนการนักศึกษา สู้นอกกรอบ 20 
3 ข่าวสดออนไลน์ ส.ส.รฐับาล เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด    21 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม'ปัดสั่งจับตาพิเศษวันครบรอบรัฐประหาร 22 พ.ค. 22 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "โฆษกรฐับาล" ยัน นายกฯ ไม่เคยพูดปรับ ครม. เขินติดโผ รมช.คลัง 23 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เหวง' โต้ยบิ 'ปชป.' ยนืกระต่ายขาเดียว นปช. คนเสื้อแดงไม่มีกองก าลังติดอาวุธ 24 
7 มติชนออนไลน์ แกนน าแดง ตอกกลับ ‘แรมโบ้’ อยากแฉก็แฉมา 30 
8 คมชัดลึกออนไลน์ "สมศักดิ์"ร าลึกถึงวันตั้ง"กลุ่มสามมิตร" 31 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมศักดิ์' ดึงสติแย่งชามข้าวใน พปชร. บอกเอาไว้โควิดหายค่อยว่ากัน 32 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เตือนม็อบไร้แกนน าน่ากลัว! อีก 1-2 เดือนก็รู้ชะตากัน 33 
11 ข่าวสดออนไลน์ แกนน าแดง แฉแซ่บ! "แรมโบ้อีสาน" เคยขอตั้งกองก าลัง ร้องไห้ฟูมฟาย 35 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว! นปช.แฉเอง 'คนแดนไกล' เคาะโปรเจ็กต์ม็อบเสื้อแดงปี 53 36 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘คณะก้าวหน้า’ ปลุกคนขับไล่รัฐบาล ‘บิ๊กตู’่ สืบทอดอ านาจ 37 
14 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้"แนะจับตา "ธนาธร"กับคณะ ชี้เป็น "นักป่วนเมือง " 38 
15 เนชั่นออนไลน์ "บิ๊กป้อม"อุบพร้อมนั่ง "หัวหน้าพรรค พปชร." 39 
16 เนชั่นออนไลน์ "พท." จ่อยื่นญัตติด่วน สอบใช้เงินกู้ หนุนญัตติ "พรรคก้าวไกล" 40 
17 แนวหน้าออนไลน์ ดัดหลัง 'ก้าวหน้า'! เด็ก ปชป. ส่งรายงาน' ของจริง'ให้'ทอน-ปิยบุตร' เลิกเป็น

กบในกะลา 
41 

18 มติชนออนไลน์ บิ๊กป้อมไม่ห่วงวันครบรอบรัฐประหาร ยันการเคลื่อนไหวท าได้ ถ้าไม่ผิด กม. 43 
19 แนวหน้าออนไลน์ 'แรมโบ้' ปูดแผนนักป่วนเมือง 'ทอน-คณะก้าวหน้า'โหนคดีเสื้อแดง 44 
20 MGR ออนไลน์ จบแบบไหน? “คณะก้าวหน้า” ประกาศ “พลิกตอนจบ” เอา “บิ๊กสุ-ลุงตู”่ 45 
21 ข่าวสดออนไลน์ แรมโบ้ ซัด "ธนาธร-ช่อ-ปิยบตุร" นักป่วนเมือง  48 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปารีณา' แจ้งจับ 'ปิยบุตร-คณะก้าวหน้า'เที่ยงวันนี้  49 
23 มติชนออนไลน์ 10 ปีสลายเสื้อแดง ‘ก้าวหน้า’ ท้าชนเต็มตัว 50 
24 มติชนออนไลน์ ครบรอบสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ชี้ 10 ปี ไม่มีอะไรดีขึ้น ถูกฆ่าซ้ าๆ 52 
25 ข่าวสดออนไลน์ 10 ปี พฤษภา 53 เผย "ธนาธร-ชัชชาติ" ก าลังท าบางสิ่ง ในวันที่ 19  พ.ค.    53 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ อดีตเมื่อ ปี 35 อดีต พฤษภาคม 53 ปจัจุบัน วันนี้ 54 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วย...การเปลี่ยนแปลง!!! 55 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่ใช่เวลาแย่งชามข้าว 57 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ "มาดดีไปไม่รอด" 59 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เลยจุด “ลอยตัว” ไปแล้ว 60 
6 เนชั่นออนไลน์ 10 ปีสลายเสื้อแดง ‘ก้าวหนา้’ ท้าชนเต็มตวั 62 
7 มติชนออนไลน์ จาก กรณี ‘ชินคอร์ป’ ปี 2549 มา กรณี ‘การบินไทย’ ปี 2563 64 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
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    การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

20 พ.ค. 63 10.00 น. 
 

 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD 
ถนนพระราม 9 

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

20 พ.ค. 63 10.00 น. 
 

 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD 
ถนนพระราม 9 

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 - 14:17 น. 

เพื่อไทย โดน กกต.หั่นเงินอุดหนุนเฉียดสิบล้าน จากเหตุ เชียงใหม่เขต 8 ถูกใบสม้ 
 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊กคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความเผยแพร่มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 อนุมัติการ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจ าปี 2563 รวม 68 พรรคการเมือง รวมวงเงินทั้งสิ้น 120,087,841.85 
บาท ตามหลักเกณฑ์มาตรา 83 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ในการนี้ ส านักงานกกต. โดยกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมือง ขอน าเรียนข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวของแต่ละพรรคการเมือง ประกอบด้วย           
1. พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเงินอุดหนุน 37,332,493.39 บาท 2. พรรคประชากรไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,571,117.59 
บาท 3. พรรคความหวังใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 447,560.08 บาท 4. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้รับเงิน
อุดหนุน 574,718.23 บาท 

5. พรรคเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 11,355,849.04 บาท (โอนจริง 1,672,093.92 บาท) 6. พรรคเพ่ือแผ่นดิน 
ได้รับเงินอุดหนุน 427,004.51 บาท 7. พรรคชาติพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 385,474.00 บาท 8. พรรคชาติไทยพัฒนา 
ได้รับเงินอุดหนุน 497,912.83 บาท 9. พรรคอนาคตไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,272,266.26 บาท10. พรรคภูมิใจไทย 
ได้รับเงินอุดหนุน 845,841.45 บาท 11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,081,033.77 บาท 12. พรรค
ประชาสามัคคี ได้รับเงินอุดหนุน 843,396.36 บาท 13. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 2,137,414.04 บาท 
14. พรรคพลังชล ได้รับเงินอุดหนุน 660,705.48 บาท 15. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน ได้รับเงินอุดหนุน 693,062.07 
บาท 16.พรรคพลังสหกรณ์ ได้รับเงินอุดหนุน 940,862.63 บาท 

17. พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับเงินอุดหนุน 494,374.39 บาท18. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้รับเงินอุดหนุน 
703,261.45 บาท 19. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,261,033.23 บาท 20. พรรคไทรักธรรม ได้รับ
เงินอุดหนุน 6,707,694.64 บาท 21. พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,926,388.68 บาท 22. พรรครักษ์ธรรม 
ได้รับเงินอุดหนุน 601,479.01 บาท 23. พรรคเพ่ือชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 663,975.20 บาท 24. พรรคพลัง
ประชาธิปไตย ได้รับเงินอุดหนุน 800,003.59 บาท 25. พรรคภราดรภาพ ได้รับเงินอุดหนุน 299,130.80 บาท 

26. พรรคพลังไทยรักชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 2,115,641.55 บาท 27. พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 
536,271.76 บาท 28. พรรคก้าวไกล ได้รับเงินอุดหนุน 358,009.71 บาท 29. พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 
551,413.07 บาท 30. พรรคมติประชา ได้รับเงินอุดหนุน 551,464.57 บาท 31. พรรคประชาภิวัฒน์ ได้รับเงินอุดหนุน 
640,063.34 บาท 32. พรรคพลเมืองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,150,528.97 บาท 33. พรรครวมใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/26-8.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

603,798.84 บาท 34. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,271,001.93 บาท 35. พรรคไทยธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 
554,857.41 บาท 36. พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับเงินอุดหนุน 790,199.97 บาท 37. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้รับ
เงินอุดหนุน 6,680,216.55 บาท 

38. พรรคสยามพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 392,074.84 บาท 39. พรรคเพ่ือคนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
144,622.98 บาท 40. พรรคพลังปวงชนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,581,324.45 บาท 41. พรรคพลังไทยรักไทย ได้รับเงิน
อุดหนุน 147,378.28 บาท 42. พรรคพลังชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 310,637.27 บาท 43. พรรคประชาชาติ ได้รับเงิน
อุดหนุน 573,778.43 บาท 44. พรรคแผ่นดินธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 248,435.58 บาท 45. พรรคคลองไทย ได้รับเงิน
อุดหนุน 219,709.14 บาท 46. พรรคประชาธรรมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 740,816.92 บาท47. พรรคประชานิยม ได้รับ
เงินอุดหนุน 340,673.91 บาท 

48. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเงินอุดหนุน 13,570,414.54 บาท 49. พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 
1,751,685.33 บาท 50. พรรคพลังรัก ได้รับเงินอุดหนุน 4,242.86 บาท 51. พรรคชาติพันธุ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
2,206.42 บาท52. พรรคภูมิพลังเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุน 18,523.16 บาท53. พรรคพลังสังคม ได้รับเงินอุดหนุน 
442,231.13 บาท 54. พรรคพลังแรงงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 287,135.82 บาท 55. พรรคสุจริตชน ได้รับเงินอุดหนุน 
652,382.32 บาท 56. พรรคพลังศรัทธา ได้รับเงินอุดหนุน 500,074.75 บาท 57. พรรคพลังแผ่นดินทอง ได้รับเงิน
อุดหนุน 71,693.71 บาท 58. พรรคกลาง ได้รับเงินอุดหนุน 162,684.68 บาท 59.พรรคพลังเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
436,400.24 บาท 60. พรรคประชาไทย ได้รับเงินอุดหนุน 519,022.47 บาท 

61. พรรคกรีน ได้รับเงินอุดหนุน 512,483.68 บาท 62. พรรคพัฒนาประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,026.20 
บาท 63. พรรคฐานรากไทย ได้รับเงินอุดหนุน 7,943.11 บาท 64. พรรคสามัญชน ได้รับเงินอุดหนุน 496,547.38 
บาท  65. พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้รับเงินอุดหนุน 512,009.71 บาท 66. พรรคเพ่ือไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 
7,900.00 บาท 67. พรรคคนงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 700,004.87 บาท 68. พรรคสร้างชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 
403,257.28 บาท 

ส าหรับกรณีพรรคเพ่ือไทย ซึ่งกกต.ได้มีค าวินิจฉัยให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร 
(ผู้ถูกกล่าวหา) สมาชิกพรรคเพื่อไทย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา ยกเลิกการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 
ใหม่ และให้ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหา ประกอบกับกกต.ได้มีมติเห็นชอบหลักฐานการใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ครั้งที่เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จ านวนเงินรวม 9,683,755.12 บาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ดังนั้น พรรคเพ่ือไทย จะต้องถูกหักจ านวนเงินที่กกต. ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรตาม
มาตรา 83 (5) พ.ร.ป. ฉบับเดียวกัน (11,355,849.04 – 9,683,755.12) คงเหลือ 1,672,093.92 บาทและให้ส่งคืนเข้า
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง จ านวน 9,683,755.12 บาท 

ทั้งนี้ หากภายหลังมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่น
ฟ้อง ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้นต่อไป ตามมาตรา 83 (5) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 และข้อ 27ของระเบียบกกต.ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2190965 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2190965
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จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.04 น.                      

กกต.เปิดวงเงินอดุหนนุพรรคการเมืองปี63 

                     

 

 

 

 
 
กกต.เปิดวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ปี 63 ทั้งหมด 68 พรรค รวม 120 ล้าน ส่วน พท.โดยหั่นค่าจัด

เลือกตั้งใหม่ เขต 8 เชียงใหม่ จากปม “สุรพล เกียรติไชยา” กว่า 9 ล้าน เหลือเงินอุดหนุนส่งคืนพรรคเพียงล้านเศษ     
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.  เฟซบุ๊ก “กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดข้อมูลวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจ าปี 2563 ภายหลังจาก
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ได้มีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจ าปี 
2563 รวม 68 พรรคการเมือง รวมวงเงินทั้งสิ้น 120,087,841.85 บาท ตามหลักเกณฑ์มาตรา 83 ของ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

โดยประกอบด้วย 1. พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเงินอุดหนุน 37,332,493.39 บาท 2. พรรคประชากรไทย ได้รับ
เงินอุดหนุน 1,571,117.59 บาท 3. พรรคความหวังใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 447,560.08 บาท 4. พรรคเครือข่ายชาวนา
แห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 574,718.23 บาท 5. พรรคเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 11,355,849.04 บาท (โอน
จริง 1,672,093.92 บาท) 6. พรรคเพ่ือแผ่นดิน ได้รับเงินอุดหนุน 427,004.51 บาท 7. พรรคชาติพัฒนา ได้รับเงิน
อุดหนุน 385,474.00 บาท 8. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน  497,912.83 บาท 9. พรรคอนาคตไทย ได้รับ
เงินอุดหนุน 1,272,266.26 บาท 10. พรรคภูมิใจไทย ได้รับเงินอดุหนุน 845,841.45 บาท 
 11. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้รับเงินอุดหนุน  1,081,033.77 บาท 12. พรรคประชาสามัคคี ได้รับเงิน
อุดหนุน  843,396.36 บาท 13. พรรคประชาธิปไตยใหม่  ได้รับเงินอุดหนุน 2,137,414.04 บาท 14. พรรคพลังชล 
ได้รับเงินอุดหนุน  660,705.48 บาท 15. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน ได้รับเงินอุดหนุน  693,062.07 บาท 16. พรรค
พลังสหกรณ์ ได้รับเงินอุดหนุน 940,862.63 บาท 17. พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับเงินอุดหนุน  494,374.39 บาท 18. 
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้รับเงินอุดหนุน  703,261.45 บาท 19. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
1,261,033.23 บาท 20. พรรคไทรักธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 6,707,694.64 บาท 
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 21. พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,926,388.68 บาท 22. พรรครักษ์ธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 
601,479.01 บาท23. พรรคเพ่ือชาติ ได้รับเงินอุดหนุน  663,975.20 บาท 24. พรรคพลังประชาธิปไตย ได้รับเงิน
อุดหนุน 800,003.59 บาท25. พรรคภราดรภาพ ได้รับเงินอุดหนุน 299,130.80 บาท 26. พรรคพลังไทยรักชาติ ได้รับ
เงินอุดหนุน 2,115,641.55 บาท27. พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 536,271.76 บาท 28. พรรคก้าวไกล ได้รับ
เงินอุดหนุน 358,009.71 บาท 29. พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 551,413.07 บาท 30. พรรคมติประชา ได้รับ
เงินอุดหนุน 551,464.57 บาท 
 31. พรรคประชาภิวัฒน์ ได้รับเงินอุดหนุน  640,063.34 บาท 32. พรรคพลเมืองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
1,150,528.97 บาท 33. พรรครวมใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 603,798.84 บาท 34. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับเงิน
อุดหนุน 1,271,001.93 บาท 35. พรรคไทยธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 554,857.41 บาท 36. พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับเงิน
อุดหนุน 790,199.97 บาท 37. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 6,680,216.55 บาท 38. พรรคสยาม
พัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 392,074.84 บาท 39. พรรคเพ่ือคนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 144,622.98 บาท 40. พรรคพลัง
ปวงชนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,581,324.45 บาท 
 41. พรรคพลังไทยรักไทย ได้รับเงินอุดหนุน 147,378.28 บาท 42. พรรคพลังชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
310,637.27 บาท 43. พรรคประชาชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 573,778.43 บาท 44. พรรคแผ่นดินธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 
248,435.58 บาท 45. พรรคคลองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 219,709.14 บาท 46. พรรคประชาธรรมไทย ได้รับเงิน
อุดหนุน 740,816.92 บาท 47. พรรคประชานิยม ได้รับเงินอุดหนุน 340,673.91 บาท 48. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับ
เงินอุดหนุน 13,570,414.54 บาท 49. พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,751,685.33 บาท 50. พรรคพลังรัก 
ได้รับเงินอุดหนุน 4,242.86 บาท 
 51. พรรคชาติพันธุ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,206.42 บาท 52. พรรคภูมิพลังเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุน 
18,523.16 บาท 53. พรรคพลังสังคม ได้รับเงินอุดหนุน 442,231.13 บาท 54. พรรคพลังแรงงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
287,135.82 บาท 55. พรรคสุจริตชน ได้รับเงินอุดหนุน 652,382.32 บาท 56. พรรคพลังศรัทธา ได้รับเงินอุดหนุน 
500,074.75 บาท 57. พรรคพลังแผ่นดินทอง ได้รับเงินอุดหนุน 71,693.71 บาท 58. พรรคกลาง ได้รับเงินอุดหนุน 
162,684.68 บาท 59. พรรคพลังเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 436,400.24 บาท 
  60. พรรคประชาไทย ได้รับเงินอุดหนุน 519,022.47 บาท 61. พรรคกรีน ได้รับเงินอุดหนุน 512,483.68 บาท 
62. พรรคพัฒนาประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,026.20 บาท 63. พรรคฐานรากไทย ได้รับเงินอุดหนุน 7,943.11 
บาท 64. พรรคสามัญชน ได้รับเงินอุดหนุน 496,547.38 บาท 65. พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
512,009.71 บาท 66. พรรคเพ่ือไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 7,900.00 บาท 67. พรรคคนงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
700,004.87 บาท และ68. พรรคสร้างชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 403,257.28 บาท 
 ทั้งนี้ส าหรับกรณีพรรคเพื่อไทย ซึ่ง กกต.ได้มีค าวินิจฉัยให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยา
กร (ผู้ถูกกล่าวหา) สมาชิกพรรคเพ่ือไทย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา ยกเลิกการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ และให้ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหา ประกอบกับ กกต.ได้มีมติเห็นชอบหลักฐานการ
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ใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จ านวนเงินรวม 9,683,755.12 บาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
 
 ดังนั้น พรรคเพ่ือไทย จะต้องถูกหักจ านวนเงินที่ กกต.ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรตาม
มาตรา 83 (5) ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (11,355,849.04 - 9,683,755.12) คงเหลือ 1,672,093.92 
บาท และให้ส่งคืนเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง จ านวน 9,683,755.12 บาท ทั้งนี้ หากภายหลังมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดน้อยกว่าที่ กกต.ยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืน
ให้แก่พรรคการเมืองนั้นต่อไป....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/775121 
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สยามรัฐออนไลน์ 18 พฤษภาคม 2563 13:41 น. 

กกต.เปิดยอดเงินอดุหนุน  
"68 พรรค" ป6ี3 วงเงนิ 120 ล้าน 

 
วันที่ 18 พ.ค.63ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” ของกองทุนเพ่ือการ

พัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดข้อมูลวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจ าปี 
2563 ภายหลังจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ได้มีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
พรรคการเมือง ประจ าปี 2563 รวม 68 พรรคการเมือง รวมวงเงินทั้งสิ้น 120,087,841.85 บาท ตามหลักเกณฑ์มาตรา 
83 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

โดยประกอบด้วย 1. พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเงินอุดหนุน 37,332,493.39 บาท 2. พรรคประชากรไทย ได้รับ
เงินอุดหนุน 1,571,117.59 บาท 3. พรรคความหวังใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 447,560.08 บาท 4. พรรคเครือข่ายชาวนา
แห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 574,718.23 บาท 5. พรรคเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 11,355,849.04 บาท (โอน
จริง 1,672,093.92 บาท) 6. พรรคเพ่ือแผ่นดิน ได้รับเงินอุดหนุน 427,004.51 บาท 7. พรรคชาติพัฒนา ได้รับเงิน
อุดหนุน 385,474.00 บาท 8. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน  497,912.83 บาท 9. พรรคอนาคตไทย ได้รับ
เงินอุดหนุน 1,272,266.26 บาท 10. พรรคภูมิใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 845,841.45 บาท 

11. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้รับเงินอุดหนุน  1,081,033.77 บาท 12. พรรคประชาสามัคคี ได้รับเงิน
อุดหนุน 843,396.36 บาท 13. พรรคประชาธิปไตยใหม่  ได้รับเงินอุดหนุน 2,137,414.04 บาท 14. พรรคพลังชล 
ได้รับเงินอุดหนุน  660,705.48 บาท 15. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน ได้รับเงินอุดหนุน  693,062.07 บาท 16. พรรค
พลังสหกรณ์ ได้รับเงินอุดหนุน 940,862.63 บาท 17. พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับเงินอุดหนุน  494,374.39 บาท 18. 
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้รับเงินอุดหนุน  703,261.45 บาท 19. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
1,261,033.23 บาท 20. พรรคไทรักธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 6,707,694.64 บาท 

21. พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,926,388.68 บาท 22. พรรครักษ์ธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 
601,479.01 บาท23. พรรคเพ่ือชาติ ได้รับเงินอุดหนุน  663,975.20 บาท 24. พรรคพลังประชาธิปไตย ได้รับเงิน
อุดหนุน 800,003.59 บาท25. พรรคภราดรภาพ ได้รับเงินอุดหนุน 299,130.80 บาท 26. พรรคพลังไทยรักชาติ ได้รับ
เงินอุดหนุน 2,115,641.55 บาท27. พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 536,271.76 บาท 28. พรรคก้าวไกล ได้รับ
เงินอุดหนุน 358,009.71 บาท 29. พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 551,413.07 บาท 30. พรรคมติประชา ได้รับ
เงินอุดหนุน 551,464.57 บาท 

31.พรรคประชาภิวัฒน์ ได้รับเงินอุดหนุน   640,063.34 บาท 32. พรรคพลเมืองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
1,150,528.97 บาท 33. พรรครวมใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 603,798.84 บาท 34. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับเงิน
อุดหนุน 1,271,001.93 บาท 35. พรรคไทยธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 554,857.41 บาท 36. พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับเงิน

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200518/bbf41cc3cbcc4ef88d8cf9c983a28bf8c67e57b41e283dfad9201d5d162a412d.jpg?itok=YTI6244Q
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อุดหนุน 790,199.97 บาท 37. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 6,680,216.55 บาท 38. พรรคสยาม
พัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 392,074.84 บาท 39. พรรคเพ่ือคนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 144,622.98 บาท 40. พรรคพลัง
ปวงชนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,581,324.45 บาท 

41. พรรคพลังไทยรักไทย ได้รับเงินอุดหนุน 147,378.28 บาท 42. พรรคพลังชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
310,637.27 บาท 43. พรรคประชาชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 573,778.43 บาท 44. พรรคแผ่นดินธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 
248,435.58 บาท 45. พรรคคลองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 219,709.14 บาท 46. พรรคประชาธรรมไทย ได้รับเงิน
อุดหนุน 740,816.92 บาท 47. พรรคประชานิยม ได้รับเงินอุดหนุน 340,673.91 บาท 48. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับ
เงินอุดหนุน 13,570,414.54 บาท 49. พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,751,685.33 บาท 50. พรรคพลังรัก 
ได้รับเงินอุดหนุน 4,242.86 บาท 

51. พรรคชาติพันธุ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,206.42 บาท 52. พรรคภูมิพลังเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุน 
18,523.16 บาท 53. พรรคพลังสังคม ได้รับเงินอุดหนุน 442,231.13 บาท 54. พรรคพลังแรงงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
287,135.82 บาท 55. พรรคสุจริตชน ได้รับเงินอุดหนุน 652,382.32 บาท 56. พรรคพลังศรัทธา ได้รับเงินอุดหนุน 
500,074.75 บาท 57. พรรคพลังแผ่นดินทอง ได้รับเงินอุดหนุน 71,693.71 บาท 58. พรรคกลาง ได้รับเงินอุดหนุน 
162,684.68 บาท 59. พรรคพลังเพ่ือไทย ได้รับเงินอุดหนุน 436,400.24 บาท 

60. พรรคประชาไทย ได้รับเงินอุดหนุน 519,022.47 บาท 61. พรรคกรีน ได้รับเงินอุดหนุน 512,483.68 บาท 
62. พรรคพัฒนาประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,026.20 บาท 63. พรรคฐานรากไทย ได้รับเงินอุดหนุน 7,943.11 
บาท 64. พรรคสามัญชน ได้รับเงินอุดหนุน 496,547.38 บาท 65. พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
512,009.71 บาท 66. พรรคเพ่ือไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 7,900.00 บาท 67. พรรคคนงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 
700,004.87 บาท และ68. พรรคสร้างชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 403,257.28 บาท 

ทั้งนี้ส าหรับกรณีพรรคเพื่อไทย ซึ่ง กกต.ได้มีค าวินิจฉัยให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยา
กร (ผู้ถูกกล่าวหา) สมาชิกพรรคเพ่ือไทย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา ยกเลิกการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ และให้ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหา ประกอบกับ กกต.ได้มีมติเห็นชอบหลักฐานการ
ใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จ านวนเงินรวม 9,683,755.12 บาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

ดังนั้น พรรคเพ่ือไทย จะต้องถูกหักจ านวนเงินที่ กกต.ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรตาม
มาตรา 83 (5) ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (11,355,849.04 - 9,683,755.12) คงเหลือ 1,672,093.92 
บาท และให้ส่งคืนเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง จ านวน 9,683,755.12 บาท ทั้งนี้ หากภายหลังมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดน้อยกว่าที่ กกต.ยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืน
ให้แก่พรรคการเมืองนั้นต่อไป 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/156096  
 
 

https://siamrath.co.th/n/156096
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กกต.ขยายเวลาปิด สนง.วินิจฉัยคดีถึง 30 พ.ค. 

 

 

 

 

 

ส านักงานกกต. 18 พ.ค.-ส านักงานกกต.สั่งปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อถึง 30 พ.ค. หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เพิ่ม 2 คน  ล่าสุดผลตรวจเป็นลบ ให้กักตัวอีก 14 วัน ส่วนจะเปิดท าการเม่ือไหร่ ขอประเมินอีกครั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) หรือ (ศบค.) แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 2 รายและซึ่งมีรายงานว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของ
ส านักงานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) และเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย  โดย 
2 รายล่าสุดที่พบเกิดจากการที่ทางส านักงานกกต.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเจ้าหน้าที่กกต.ที่ใกล้ชิดผู้ติด
เชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นซ้ าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากในการตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผล
ตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4  ไม่พบเชื้อ และกักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน  

แต่เมื่อใกล้ครบก าหนด 14 วัน เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีอาการไอ จึงเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ ท าให้
ส านักงานเกิดความกังวล เกรงว่าอาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฎอาการ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดส านักวินิจฉัยและคดี
ซึ่งเป็นจุดที่พบเชื้อ และเริ่มเปิดให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางส านักงาน
ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้นในวันนี้(18 พ.ค.) ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสบายใจและสร้างความ
มั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานอ่ืน จึงได้จัดตรวจเจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านี้ ท าให้พบว่ามี
เจ้าหน้าที่ของส านักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 2 รายโดยไม่ปรากฏอาการ ท าให้ขณะนี้ส านักงานกกต.พบ
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดแล้ว 6 ราย 

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดเข้ารับการรักษาตัว ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลการตรวจเชื้อล่าสุดมาให้
ส านักงานทราบว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบ อย่างไรก็ตาม จะยังเฝ้าดูอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเป็นเวลา 14 วันเพ่ือ
ความปลอดภัย ขณะที่ส านักงานกกต.จะสั่งปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อไปจนถึงวันที่  30 พฤษภาคม โดยให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะเปิดท าการเมื่อใด ทางส านักงานขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่ โดยจะ
ประเมินสถานการณ์เมื่อใกล้ถึงวันที่  30 พฤษภาคม. 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ec2332fe3f8e40af9446e14 

https://www.mcot.net/viewtna/5ec2332fe3f8e40af9446e14
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กกต.พบอีก 2 จนท.ตดิเชื้อโควิด-19 เป็นคนใกล้ชิดในกลุม่เดมิ ปดิซ้ าส านักวินิจฉัยและคดี
ยาวถึง 30 พ.ค. 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงาน กกต. ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด รวม
ส านักงาน กกต. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 6 ราย พร้อมสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึง
วันที่ 30 พ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน  

วันนี้ (18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.)ได้แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 3 รายนั้น มีรายงานว่าในจ านวนนี้ 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงาน กกต. เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย 
โดย 2 รายล่าสุดที่พบนั้นมาจากการที่ทางส านักงาน กกต.ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่ 
กกต.ในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นซ้ าเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าในรายที่ 4 นั้น ในการ
ตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4 ไม่พบเชื้อ และได้ท าการกักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 
14 วัน แต่เมื่อใกล้ครบเวลากักตัวมีอาการไอจึงเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ ท าให้ส านักงานเกิดความกังวลเกรงว่า
อาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการอยู่ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดส านักวินิจฉัยและคดี จุดที่มีการพบเชื้อและเริ่มเปิด
ให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. โดยทางส านักงานต้องการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน
มากขึ้นในวันที่ 18 พ.ค. ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสบายใจและสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานอ่ืน จึงได้จัดตรวจ
เจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านี้ ท าให้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของส านักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อ
เพ่ิมอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด รวมขณะนี้ส านักงาน กกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 6 ราย 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัว ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งผล
การตรวจเชื้อล่าสุดมาให้ส านักงานทราบว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบ แต่ก็จะยังเฝ้าดูอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเป็นเวลา 
14 วันเพ่ือความปลอดภัย ขณะที่ทางส านักงาน กกต.จากเดิมที่จะเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและคดีให้มา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้นก็จะมีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่
ที่ไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะมีการเปิดท าการเมื่อใดทางส านักงานขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อเพ่ิม
หรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เม่ือใกล้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000051703 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000051703
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กกต.พบอีก 2 จนท.ติดเชื้อโควิด-19  
เป็นคนใกล้ชิดในกลุ่มเดิม ปิดซ้ าส านักวินิจฉัยและคดียาวถึง 30 พ.ค. 
เจ้าหน้าที่ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงาน กกต. ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด รวม
ส านักงาน กกต. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 6 ราย พร้อมสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึง
วันที่ 30 พ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน  

วันนี้ (18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.)ได้แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 3 รายนั้น มีรายงานว่าในจ านวนนี้ 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงาน กกต. เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย 
โดย 2 รายล่าสุดที่พบนั้นมาจากการที่ทางส านักงาน กกต.ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่ 
กกต.ในกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นซ้ าเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าในรายที่ 4 นั้น ในการ
ตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4 ไม่พบเชื้อ และได้ท าการกักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 
14 วัน แต่เมื่อใกล้ครบเวลากักตัวมีอาการไอจึงเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ ท าให้ส านักงานเกิดความกังวลเกรงว่า
อาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการอยู่ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดส านักวินิจฉัยและคดี จุดที่มีการพบเชื้อและเริ่มเปิด
ให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. โดยทางส านักงานต้องการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน
มากขึ้นในวันที่ 18 พ.ค. ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสบายใจและสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานอ่ืน จึงได้จัดตรวจ
เจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านี้ ท าให้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของส านักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อ
เพ่ิมอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด รวมขณะนี้ส านักงาน กกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 6 ราย 
  อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัว ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งผล
การตรวจเชื้อล่าสุดมาให้ส านักงานทราบว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบ แต่ก็จะยังเฝ้าดูอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเป็นเวลา 
14 วันเพ่ือความปลอดภัย ขณะที่ทางส านักงาน กกต.จากเดิมที่จะเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและคดีให้มา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้นก็จะมีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่
ที่ไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะมีการเปิดท าการเมื่อใดทางส านักงานขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อเพ่ิม
หรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เม่ือใกล้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000051703 

https://news1live.com/detail/9630000051703
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 จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.19 น.                      

สนง.กกต.รับ จนท. 2 รายติดโควิด ปดิ สนง.วินิจฉัยคดีถึง 30 พ.ค. 
                    
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่18 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.)ได้แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 3 รายนั้น มีรายงานว่าในจ านวนนี้ 2 รายเป็น
เจ้าหน้าที่ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงานกกต. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับท่ีพบการติดเชื้อไปก่อน
หน้านี้ 4 ราย 
 โดย 2 รายล่าสุดที่พบนั้นมาจากการที่ทางส านักงานกกต.ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้
เจ้าหน้าที่กกต.ในกลุ่มท่ีใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ4รายก่อนหน้านั้นซ้ าเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา  เนื่องจากเห็นว่าในรายที่4นั้น 
ในการตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4  ไม่พบเชื้อ และได้ท าการกักตัวที่บ้านพัก
เป็นเวลา14วัน แต่เมื่อใกล้ครบเวลากักตัวมีอาการไอ จึงเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ  ท าให้ส านักงานเกิดความ
กังวลเกรงว่าอาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฎอาการอยู่ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดส านักวินิจฉัยและคดีจุดที่มีการพบเชื้อ
และเริ่มเปิดให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 
 โดยทางส านักงานต้องการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.  ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ความสบายใจและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานอ่ืน จึงได้จัดตรวจเจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 
รายก่อนหน้านี้ ท าให้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของส านักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด  
รวมขณะนี้ส านักงานกกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดแล้ว 6 ราย 
 อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัว ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งผลการ
ตรวจเชื้อล่าสุดมาให้ส านักงานทราบว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบ แต่ก็จะยังเฝ้าดูอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเป็นเวลา 14
วันเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ทางส านักงานกกต. จากเดิมที่จะเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและคดีให้มา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้น ก็จะมีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่  30 พ.ค. โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน  ส่วนจะมีการเปิดท าการเมื่อใดทางส านักงาน กกต. ขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่คน
ใดติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เมื่อใกล้ถึงวันที่  30 พ.ค.                    
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/775137 

https://www.dailynews.co.th/politics/775137
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วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

กกต.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สองราย ปิดส านักวินิจฉัยยาวถึง 30 พ.ค. 

 
กกต.พบจนท. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย เป็นคนใกล้ชิดผู้ป่วยกลุ่มเดิม ด้านส านักงานฯปิดส านักวินิจฉัยและคดี
ยาวถึง 30 พ.ค. 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 3 รายนั้น มีรายงานว่าในจ านวนนี้2รายเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักสืบสวนและวินิจฉัยคดีของส านักงานกกต. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อ ไปก่อนหน้านี้ 4 
ราย โดย 2 รายล่าสุดที่พบนั้นมาจากการที่ทางส านักงานกกต.ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่
กกต.ในกลุ่มท่ีใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ4รายก่อนหน้านั้นซ้ าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าในรายที่4นั้น พบว่า
การตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4 ไม่พบเชื้อ และได้ท าการกักตัวที่บ้านพักเป็น
เวลา14วัน แต่เมื่อใกล้ครบเวลากักตัว มีอาการไอ จึงเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อ ท าให้ส านักงานฯ เกิดความกังวล
เกรงว่าอาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่ปรากฎอาการอยู่ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดส านักวินิจฉัยและคดีจุดที่มีการพบเชื้อและ
เริ่มเปิดให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม โดยทางส านักงานฯ ต้องการให้เจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสบายใจและสร้างความมั่นใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอ่ืน จึงได้จัดตรวจเจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านี้ ท าให้พบว่ามีเจ้าหน้าที่
ของส านักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 2 ราย โดยไม่ได้ปรากฏอาการใด รวมขณะนี้ส านักงานกกต.พบเจ้าหน้าที่ติด
เชื้อโควิด-16 แล้ว 6 ราย 
  อย่างไรก็ตาม ส านักงานฯจะมีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะมีการเปิดท าการเมื่อใดทางส านักงานญ ขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่คนใดติด
เชื้อเพ่ิมหรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เม่ือใกล้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_306066 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_306066
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2019/09/คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต..jpg
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19 พ.ค. 2563 05:28 น. 

คน กกต.ป่วยอีก 2 ก่อนหน้าติด 4 ราย  
 
 
 
 
 
 
ปิด สนง.-สอบโรค หมอวิตกเข้าฤดูฝน 

ยังชะล่าใจไม่ได้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3 คน โดย 2 รายติดมาจากเพ่ือนร่วมงานในส านักงาน 
กกต.หลังตรวจรอบแรกไม่พบ มาเจอเพราะตรวจซ้ า ส่งผลต้องปิดส านักงานเฉพาะส่วนยาวถึงสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ยอด
ตายยังนิ่งเท่าเดิม สธ.เตือนไทยเข้าหน้าฝน อากาศชื้นอาจมีผลต่อเชื้อไวรัสมรณะ ย้ าหมอต้องแยกอาการผู้ป่วยให้ออก 
“โควิด-19-ไข้หวัดใหญ่” เพ่ือการรักษาที่แม่นย า ด้าน สสจ.เชียงใหม่ยันไม่ได้ตรวจพลาด หนุ่มกลับจากภูเก็ตติดเชื้อโค
วิด-19 จริง คาดใกล้หายจึงหาเชื้อไม่พบ ส่วนในต่างแดน แต่ละชาติเริ่มปลดล็อกประเทศ แม้ยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมไม่หยุด 
โดย “ฝรั่งเศส-เยอรมน”ี กลับมาเจอติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ในบางพ้ืนที่หลังคลายล็อกดาวน์ 
 ผ่านมากว่าสี่เดือนที่ไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 จนพบผู้ติด
เชื้อทั่วประเทศทะลุ 3 พันคน เสียชีวิต 56 ราย และรักษาหายกว่า 2.8 พันราย โดยปัจจุบันไทยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ แต่จ านวนไม่มาก 
ติดเชื้อเพิ่ม 3 รายสัมผัสผู้ป่วย 

ทั้งนี้ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.แถลงสถานการณ์ในไทยว่า 
มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ท าให้ยอดผู้ป่วยสะสมล่าสุด 3,031 ราย รักษาหายป่วยสะสม 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เพ่ิมเติม โดยผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 56 ราย ส าหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า โดย 
2 รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี และชายไทย 55 ปี ติดเชื้อจากหน่วยงานราชการใน กทม. ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 15 
พ.ค.สถานที่ราชการดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย กรมควบคุมโรคก าลังติดตามผู้ที่ใกล้ชิดเพ่ือให้เข้ารับการตรวจต่อไป 
ส่วนอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี เป็นพนักงานขายสินค้าที่ จ.ภูเก็ต มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่ท างานที่ จ.
ภูเก็ตและเดินทางกลับไปยัง จ.ปราจีนบุรี จากข้อมูลของ จ.ภูเก็ต มีผู้ที่เดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต และตรวจพบเชื้อโควิด-
19 ในเดือน มี.ค. 7 คน เม.ย. 5 คน และ พ.ค. 2 คน การเดินทางข้ามจังหวัดประชาชนมีอิสระ แต่ต้องเข้าใจว่ามีความ
เสี่ยงหากมีอาการต้องรีบเข้าตรวจ 
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ศูนย์ราชการฯติดเชื้ออีก 
เมื่อถามว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ที่ติดเชื้อจากส่วนราชการใน กทม.เป็นส่วนราชการใด นพ.ทวีศิลป์ตอบว่า 

เป็นหน่วยงานราชการเดิมที่เคยมีผู้ติดเชื้อที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลังจากนี้กรมสอบสวนโรคจะลงไป
สอบสวนโรคเพ่ิมเติมในหน่วยงานนั้น ก็ขอให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด 
ห่วงอิตาลีแพร่เชื้อรอบ 2 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 4,801,875 ราย เสียชีวิต 316,671 ราย 
ที่น่าสนใจคือที่อิตาลี นายกรัฐมนตรีของอิตาลีแถลงการณ์ระบุว่า การผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ประชาชนต้องยอมรับหากระบาดระลอกใหม่รัฐบาลต้องปิดเมืองอีกครั้ง ขณะที่อินเดียมีการขยาย
มาตรการล็อกดาวน์ไปถึง 31 พ.ค.เพราะมีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น 9 หมื่นราย ส่วนเกาหลีใต้ยังคุมเข้มอยู่ กรุงโซล และ
เมืองอินชอน บังคับให้ใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านทุกคน หากไม่สวมใส่จะถูกปรับสูงสุด 5 หมื่นบาท และยังสั่งปิด
สถานบันเทิงทุกแห่งหลังเกิดการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง จนล่าสุดติดเชื้อจากกรณีดังกล่าวไปแล้ว 168 ราย 
กกต.เช็กซ้ าติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมกรณีท่ี ศบค.แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 3 ราย ว่า ในจ านวนนี้ 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่
ส านักวินิจฉัยและคดีของส านักงาน กกต.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย โดย 
2 รายล่าสุดที่พบนั้น มาจากส านักงาน กกต.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อให้เจ้าหน้าที่ กกต.ในกลุ่มที่
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าซ้ าอีกรอบในวันที่ 14 พ.ค.ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพ่ิมอีก 2 ราย 
รวมติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย ขณะที่ส านักงาน กกต.จากเดิมที่จะเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและคดี ให้เข้าไป
ปฏิบัติงานที่ส านักงานมากขึ้น ก็มีค าสั่งให้ปิดส านักงานวินิจฉัยและคดี ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค.โดยให้เจ้าหน้าที่ที่
ไม่ได้ติดเชื้อปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะเปิดท าการเมื่อใดทางส านักงานขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อเพ่ิมหรือไม่ โดย
จะประเมินสถานการณ์เม่ือใกล้ถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/1847533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/1847533
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19 พ.ค. 2563 09:54 น. 

"บิ๊กป้อม" เผย พปชร. ส่งคนเดมิ "วัฒนา" ลงเลือกตั้งซ่อม ล าปาง เขต 4 

 

 

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พลังประชารัฐ เผย พรรคส่งคนเดิม "วัฒนา สิทธิ

วัง" ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง มั่นใจได้เสียงเพ่ิม ย้ า ไม่รู้ข่าวตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

วันที่ 19 พ.ค. เมื่อเวลา 09.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง เขต 4 จ.

ล าปาง ว่า ทางพรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นคนเก่า นายวัฒนา สิทธิวัง และม่ันใจว่าจะได้เพ่ิมมาอีกเสียง และกรณีนี้ไม่

จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน   

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1847683 
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รอสุกงอม ! บิ๊กเพ่ือไทย แนะฝ่ายค้าน ขบวนการนักศึกษา สู้นอกกรอบ กฎกติกา                 
จึงจะเอาชนะเผด็จการสืบทอดอ านาจได้   
 

 
 
18 พ.ค.63 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

อย่าคาดหวังว่าความขัดแย้งเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งของพรรคการเมืองแกนน ารัฐบาลจะเป็นชนวนให้รัฐบาลเผด็จ
การซ่อนรูปนี้ล้มคว่ า เพราะโครงสร้างอ านาจ เครือข่ายเผด็จการยังแข็งแกร่งมาก 
1. รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการคสชปี 60 ดีไซน์มาเพ่ือพวกเขา 
2. กลุ่มนายทุน ขุนศึก ศักดินา อ ามาตย์ ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม และพรรคการเมืองฝ่าย
เผด็จการยังสมประโยชน์กันอย่างเหนียวแน่น 
 3. สมาชิกวุฒิสภา250 คนทายาทอสูรยังคงเป็นเสาค้ ายันในการสืบทอดอ านาจให้รัฐบาลนี้ 
4. รัฐบาลนี้ยังมี พ. ร. ก. ฉุกเฉิน และได้ใช้อ านาจผ่านระบบราชการ ผ่านกองทัพ และผ่านกอ .รมน. อย่างเข้มข้นจน
อาจเรียกได้ว่าเป็นรัฐทหารแล้ว ครอบง าประเทศครอบง าประชาชนทุกพ้ืนที่ 
5. การชุมนุมเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาคและประชาธิปไตยของนักเรียน นิสิต นักศึกษาปัญญาชนฝ่าย
ประชาธิปไตยท าได้ยากยิ่ง 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พรรคการเมืองฝ่ายค้านและนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตย จะต้องไม่คาดหวังอะไรกับการแย่งชิงผลประโยชน์และต าแหน่งของพรรค
การเมืองฝ่ายเผด็จการ ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องอดทน ใช้ความจริง ขยายเครือข่าย ให้คนส่วนใหญ่รู้เท่าทันกลเกมแห่ง
อ านาจ การโกหก หลอกลวงที่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ครอบง าประเทศไว้ เมื่อสถานการณ์สุกงอมจึงลุกขึ้นสู้ และการ
ต่อสู้นั้น เมื่อจ าเป็นก็จะต้องสู้นอกกรอบ นอกกฎ กติกาของโจรกบฏจึงจะชนะน าเอาความเป็นธรรม น าเอาสิทธิ 
เสรีภาพความเสมอภาคและประชาธิปไตยท่ีแท้จริงมาได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66236 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/66236
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18 พ.ค. 2563-13:39 น. 

ส.ส.รัฐบาล เสนอแจกคูปอง คนจนท่ัวประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด !    

 
 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการลง
พ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โควิด -19 อีกหลายกลุ ่ม และมาตรการเยียวยาที ่ออกมายังไม่สามารถ
ครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนได้หมดทุกคน ยังมีประชาชนจ านวนหนึ่งที่มีฐานะยากล าบาก ไม่
สามารถเข้าถึงมาตรการการเยียวยาจากรัฐบาลได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว  

ก็จะยากจนขึ้นอีกไม่มีอาหารกิน อาจถึงขั้นอดตายได้ จึงขอเสนอให้รั ฐบาลเข้ามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ 
ของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ ้งกันแล้วโดยมุ ่งเน้นช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีอาหารกินในชีวิตประจ าวันด้วย  

นายเทพไท กล่าวว่า รัฐบาลสามารถด าเนินการได้ใน3รูปแบบคือ 1.จัดตั้งโรงทานของรัฐบาล ตาม
จุดส าคัญกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีอาหารกิน ได้รับการบริการจากโรงทานของรัฐบาล ที่
เปิดบริการฟรีทุกวัน 2.รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ ่มคน
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งในสังคมเมือง และคนในชนบทโดยใช้ระบบกลไก ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น หรือก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีข้อมูล และรู้ดีที่สุดว่ามีใครบ้าง หรือครอบครัวไหนบ้าง ที่สมควรจะ
ได้รับการดูแลโดยการแจกถุงยังชีพให้บ้าง และ 3.รัฐบาลจัดท าคูปองอาหาร แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีฐานะ
ยากจน ทั่วประเทศ สามารถน าคูปองไปแลกกับอาหารตามร้านค้าต่างๆได้ และร้านค้าก็จะน าคูปองมาขึ้นเงินกับ
รัฐบาลต่อไป 

“ทั้ง3รูปแบบนี้ ผมว่าแนวทางการแจกคูปองอาหารให้กับคนยากคนจน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด มี
ความสะดวก ไม่ยุ ่งยาก และครอบคลุมคนยากจนได้มากที่สุด จะเป็นการง่ายส าหรับการบริห ารจัดการของ
รัฐบาล ต่อพ่ีน้องประชาชนคนยากจน ตัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  

และการรั่วไหลของเม็ดเงินงบประมาณ ถ้าเป็นการแจกเงินสดก็อาจจะมีการใช้เงินผิดประเภทได้ จึงขอ
สนับสนุนให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเยียวยาประชาชนคนยากจน ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล และถูกสังคมมองข้ามไป 
โดยการแจกจ่ายคูปองอาหารให้กับประชาชนอดอยาก ยากจน ได้มีอาหารกินประทังชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้
ด้วย” นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4150007 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4150007
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4150007
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4150007
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4150007
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A31-6.jpg
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'บิ๊กป้อม'ปัดสั่งจับตาพเิศษวันครบรอบรัฐประหาร 22 พ.ค. 
   

 
 
18 พ.ค. 63 -  ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรายงานกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องในวันครบรอบรัฐประหาร 22 พ.ค. ที่อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีการยิงเลเซอร์ #ตามหา
ความจริง ว่า ยังไม่ได้รับรายงาน และไม่จ าเป็นต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ เราก็ท าทุกอย่างตามปกติ เพราะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันดูแลมาตลอด และมีขั้นตอนในการรักษาความสงบอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า การออกมาเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ ท าได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวจะ
เป็นสัญลักษณ์แบบไหน เพราะหากจะเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์แบบไม่ผิดกฎหมายก็สามารถท าได้ ถ้าผิดกฎหมายก็ท า
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะท าต้องศึกษากฎหมายว่าท าได้หรือไม่. 
 
อ้าองอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66240 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/66240
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18 พฤษภาคม 2563 - 14:03 น. 

"โฆษกรัฐบาล" ยัน นายกฯ ไม่เคยพูดปรับครม. เขินติดโผ รมข.คลัง 

 
 
"โฆษกรัฐบาล" ยัน นายกฯ ไม่เคยพูดปรับครม. ขอโฟกัสแก้ปัญหาประชาชน  เขินติดโผ"รมช.คลัง" ย้ า ยังคง 
พ.ร.ก.ฉุนเฉิน หวั่นเลิกทันที ระบาดรอบสอง  
          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 พ.ค.2563  ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสการปรับครม.ว่า นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีปรารถในเรื่องดังกล่าว ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย 
ซ่ึงการปรับครม. อ านาจอยู่ที่ตัวนายกฯ หากจะตัดสินใจ ต้องเป็นนายกฯ ช่วงเวลานี้ คุยกันแต่เรื่องงานการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนเท่านั้น  
          เมื่อถามว่า กระแสที่มีชื่อนางนฤมล จะเป็น รมช.คลัง นางนฤมล กล่าวแบบเขินๆ ว่า”ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้
เลย” ส่วนกรณีที่มีบางฝ่ายเรียกร้องให้นายกฯ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  นางนฤมล กล่าวว่า เรื่องนี้ นายกฯ
มอบหมายให้ตนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีการพิจารณาสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดย ศบค.และมีการตัดสินใจ 
ผ่อนปรนเป็นขั้นตอน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการวิเคราะห์ในทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุ ข เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งนายกฯ
ทราบดีว่า มีผลกระทบทางสังคม และเศรษฐกิจ จึงเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยียวยา ส่วนจะมีการผ่อนปรน
อะไรเพ่ิมเติม ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขผู้ติดเชื้อ ว่าทางสาธารณสุขีความเห็นอย่างไร ต้องค่อยๆ ดู ค่อยๆเป็นค่อยๆไป สิ่งที่
น่าเป็นห่วงคือ หากรัฐบาลปลดล็อคทันที แบบปล่อยหมดเหมือนบางประเทศ จะส่งผลให้มีการระบาดในระลอก
สอง ดังนั้นจึงค่อยๆ พิจารณาข้อมูล และค่อยๆ ผ่อนคลาย   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431151?adz= 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/431151?adz
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18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:19 น.      

'เหวง' โต้ยิบ 'ปชป.' ยืนกระต่ายขาเดียว นปช.คนเสื้อแดงไมม่ีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด า 
ไม่ได้เผาบ้านเผาเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
18 พ.ค.63 - นพ.เหวง โตจิราการ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)  โพสต์

ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ตอบพรรคประชาธิปัตย์ 

นปช.คนเสื้อแดงไม่มีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด า ไม่ได้เผาบ้านเผาเมือง ผมไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายใดๆต่อ
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ แต่ผมต้องการให้ประเทศนี้ตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐ นิติ ธรรม ที่ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ไม่ใช่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 

หลายเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังค้างคาใจประชาชนไทยทั้งประเทศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแม้
วันเวลาจะผ่านมายาวนานแล้วก็ตามและก็ไม่ใช่เรื่องฟ้ืนฝอยหาตะเข็บแต่เป็นเรื่องที่ยังคงส่งผลสะเทือนอยู่  กรณีมีผู้ใส่
ร้ายป้ายสี อ.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสของประเทศไทยโดยการตะโกนในโรงหนังว่า “ปรีดีฆ่านายหลวง”เกี่ยวข้อง
กับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่?ซึ่งเป็นเรื่องเท็จโกหกสิ้นเชิง ผมน าขึ้นมาเปิดประเด็นเพ่ือให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ชี้แจง
เพราะเรื่องนี้ค้างคาใจประชาชนจ านวนมากยาวนานมาจนแม้ปัจจุบันและอาจจะยาวนานต่อไปอีกในอนาคต 

กรณีกระชากประธานรัฐสภาออกจากการท าหน้าที่ประธานในการประชุมรัฐสภา รวมไปถึงการยกเก้าอ้ีทุ่มใส่
บริเวณท่ีนั่งซึ่งปกติจะเป็นที่นั่งของพรรคการเมืองปรปักษ์หากมีใครนั่งอยู่คงจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้กรณีขว้างเอกสาร
ขนาดใหญ่ใส่ประธานรัฐสภา ไม่มีค าเตือนค าแนะน าหรือค าต าหนิจากผู้อาวุโสที่ “เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา”แม้เพียงค า
เดียว 

แม้จะอธิบายว่าประธานรัฐสภาท าหน้าที่เอียงข้างกะเท่เร่ช่วยเหลือพรรคการเมืองฝ่ายปรปักษ์ของตนจริง แล้ว
สมควรละหรือที่จะท าเช่นนั้นภายในรัฐสภาที่ท่านพูดกันว่า “รัฐสภาอันทรงเกียรติ”และต่อหน้าประชาชนไทยทั้ง
ประเทศจากพรรคการเมืองที่ “เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา” 
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กรณีสปก.4-01 ซึ่งแก่นของเอกสารสิทธิ์นี้ระบุชัดตั้งแต่สมัยท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ว่า ต้องให้คนจนที่ตั้งใจมั่นที่
จะท าอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นและห้ามน าไปท าธุรกรรมรวมไปถึงห้ามออกเอกสารสิทธิ์สปก.4-01บนพ้ืนที่สูงชันเกิน30
องศา แต่มีการออกเอกสารสิทธิ์สปก.4-01.บนพ้ืนที่ใกล้หาดทะเลสวยงามความชันเกิน30องศาให้กับมหาเศรษฐีภูเก็ตท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องเช่นนี้เกิดข้ึนได้อย่างไร และจนถึงวันนี้พรรคประชาธิปัตย์อธิบายอย่างไร 

ยังมีเรื่องอีกจ านวนมากที่ประชาชนต้องการค าตอบจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ขอยกเพียงสามเรื่องข้างต้นซึ่ง
เรื่องทั้งหมดที่ผมตั้งค าถามไว้ ไม่ได้ต้องการลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ผมต้องการให้ พรรค
ประชาธิปัตย์ช่วยผดุงหลักนิติรัฐ นิติธรรมที่เที่ยงแท้ เที่ยงธรรม ให้คงคู่อยู่กับประเทศไทยไปชั่วกาลปาวสาน 

ผมมีข้อคิดเห็นที่ตอบพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือยืนยันต่อสาธารณชนว่า นปช.คนเสื้อแดงไม่มีชายชุดด าไม่ได้เผา
บ้านเผาเมือง ๑.เรื่องชายชุดด าและความรับผิดชอบของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งแต่10เมษา53จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลอภิสิทธิ์และหน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถจับหรือยิงชายชุดด าได้แม้เพียงคนเดียว 

รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์เมษา-พฤษภา53จนประมาณกรกฏา54แต่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชา
ชีวะ ไม่สามารถจับกุมชายชุดด าได้แม้แต่คนเดียว ยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงกองก าลังติดอาวุธห้าร้อยคนที่ได้พูดถึงไว้(ใน
เสนาธิปัตย์บอกชัดว่า ฐานความจริงของศอฉ.มีกองก าลังติดอาวุธ500คน) 
ตั้งแต่วันที่10เมษายน2553ที่มีก าลังทหารกว่าหมื่นนายยึดครองพ้ืนที่ถนนตะนาวสี่แยกคอกวัว ถนนดินสอ และกระจาย
วงกว้างเป็นรัศมีกว่าหนึ่งกม.จากเวทีสะพานผ่านฟ้าของเสื้อแดง 

จ านวนทหารของรัฐบาลที่กระจุกตัวอยู่บริเวณนั้น หนาแน่นมากจนสามารถสั่งให้หาเข็มได้แม้เล่มเดียวหรือจับ
มดได้แม้ตัวเดียว แต่นี่ไม่สามารถจับกุม หรือยิงท าร้ายหรือฆ่าชายชุดด าแม้แต่คนเดียว และตั้งแต่วันที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวช
ชาชีวะกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงนปช.มีชายชุดด าลากยาวไปจน19พฤษภาคม2553 เกิดการสังหารประชาชนจ านวนมาก
ตามล าดับซึ่งเวลาต่อมาศาลได้มีค าสั่งการตายของประชาชนจ านวนประมาณ19รายไปแล้วว่าเสียชีวิตจากระสุน
ความเร็วสูงแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นชายชุดด า 

เรื่องท่ีน่าประหลาดใจเป็นที่สุดก็คือ เมื่อมีการตายที่ผิดธรรมชาติต้องมีการชัณสูตรพลิกศพตามกฏหมายและส่ง
ส านวนไปให้ศาลมีค าสั่งการตายว่าผุ้ตายเป็นใคร?ตายเพราะอะไร?ใครเป็นคนท าให้ตาย?ตามประมวลวิอาญาม.150 

ท าไมรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ท าการชัณสูตรพลิกศพให้ครบเกือบร้อยราย และส่งส านวนให้ศาลมีค าสั่งการตายตาม
ประมวลวิอาญาม.150ดังกล่าว รวมไปถึงกรณีการตายของ “พ.อ.ร่มเกล่า ธุวธรรม”และ “เสธ.แดง พล.ต.ขัตติยะสวัสดิ
ผล”ด้วย ท าไมที่ทั้งสองศพไม่มีการยื่นเรื่องต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งการตาย ผมยังรอว่าเมื่อไรจะมีการยื่นเรื่องต่อร่มเกล้า
และเสธ.แดงต่อศาล เพ่ือให้มีค าสั่งการตายจะได้ชัดเจนว่า ทั้งสองกรณี ใครท าให้ตาย? 
 

ซึ่งตามกม.ได้ก าหนดเวลาให้ด าเนินการภายในสามเดือนและขอต่อออกไปได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 
จนมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในราวปีพศ.2555ผ่านไปแล้วเกือบหกปีจึงด าเนินการยื่นเรื่องเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งการตายซึ่งน่า
เสียดายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีเวลาสั้นดังนั้นจึงยื่นศาลให้มีค าสั่งการตายได้เพียงประมาณ19ศพ แล้วค าสั่งการตายก็
ออกมาชัดเจนว่า ตายจากกระสุนความเร็วสูง บางรายศาลได้ระบุชัดว่ามาจากฝั่งทหารรัฐบาล(ศอฉ.)บางรายกระทั่งระบุ
ว่ามาจากทหารบนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส แล้วยังเหลืออีกเกือบ90ศพ 
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พอมีการรัฐประหาร การด าเนินการตามประมวลวิอาญาม.150ก็สดุดหยุดลงทันที ทุกศพที่ศาลสั่งการตายล้วน
ไม่มีการต่อสู้กับชายชุดด าล้วนไม่เกี่ยวข้องกับชายชุดด าแม้แต่หกศพวัดปทุมวนาราม ศาลก็มีค าสั่งชัดเจนว่า “ไม่มีการ
ต่อสู้กับชายชุดด า ร่างกายผู้ตายไม่พบเขม่าดินปืน ไม่มีการยิงต่อสู้กับทหาร” 

จนถึงวันนี้ครบสิบปีแล้ว ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่สามารถจับชายชุดด าหรือกองก าลังติดอาวุธได้แม้แต่คนเดียวใน
สมัยพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วงจับ ผู้ต้องสงสัยห้าคน แล้วแถลงข่าวว่าจับชายชุดด ามาได้แล้ว ผม คุณจตุพร พรหมพันธ์ 
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ได้ขอเข้าพบเพ่ือขอรายละเอียดและความจริง ท่านผบ.สตช.ก็ตอบว่า ไม่ได้ตั้งข้อหา ว่าเป็นชายชุด
ด า แต่ตั้งข้อหาว่า มีอาวุธร้ายแรงที่ไม่สามารถมีในครอบครองได้ และพกพาอาวุธร้ายแรงไปในสถานที่สาธารณและใน
เมือง สองข้อหาเท่านั้น 

ปรากฏว่าความคืบหน้าของคดีในปัจจุบันคือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องผุ้ต้องหาสามคนและอีกสองคน
ศาลลงโทษในสองข้อหาที่มีอาวุธร้ายแรงและพกพาอาวุธร้ายไปในเมืองและสถานที่สาธารณเท่านนั้น ยังคงต้องรอค า
พิพากษาศาลฏีกาต่อไป 

เอกสารคอป.เขียนโดยคณิต ณ.นครที่เป็นปฏิปักษ์กับทักษิณมาอย่างยาวนานก่อนรัฐประหาร19กันยา49และก็
ยังเป็นปฏิปักษ์กับทักษิณตราบจนปัจจุบัน และ สมชาย หอมลออ ที่เป็น เอ็นจีโอใหญ่ที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกด า
เช่นกันเพราะทักษิณต้องการพยุงคนจนให้ลุกขึ้นยืนและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยตนเองอย่างแข็งแรง 

จึงประเมินว่า เอ็นจีโอ นั้นเป็น เพียง พวก “นายหน้าค้าความจน” ท าให้เอ็นจีโอส่วนใหญ่ของประเทศเกลียด
ทักษิณและผมทราบจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีการประชุมเอ็นจีโอเพ่ือร่วมกันขับไล่ทักษิณเป็นจ านวนมากเพ่ือร่วมเปิด
ประตูให้เกิดรัฐประหาร19กันยาในคราวพธม.ดังนั้นเอกสารคอป.ของสองคนที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกด าจึงรับฟังไม่ได้
เลย 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจ านวนมาก ขอยกตัวอย่างเรื่องชายชุดด าในเอกสารของคอป.บอกว่าพบ
ชายชุดด าหลายที่โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันและตรงข้ามกับการวิจัยด้วยคณะอาจารย์ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ
ทักษิณนปช.คนเสื้อแดง หรือรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยืนยันว่าชายชุดด าปรากฏตัวเวลา๒๐.๒๐น.๑๐เมษา๕๓ ซึ่งการ
ยิงบ้าระห่ ายุติแล้ว 

ดังนั้นภาพที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เผยแพร่อย่างบ้าเลือดนับพันครั้งออกทีวีรวมการเฉพาะกิจที่มีวีดีโอชายชุดด าก าบัง
เสาไฟฟ้ายิงปืนมีไฟพวยพุ่งเป็นพวงใหญ่จึงเป็นเรื่องเท็จ เพราะชายชุดด าปรากฏหลังการยิงบ้าเลือดหยุดสิ้นเชิงแล้ว 

นอกจากนี้เรื่องการตายร่มเกล้าและหกศพวัดปทุมในเอกสารของคอป.ก็เป็นเรื่องเท็จสิ้นเชิง 
ผมได้เขียนเป็นบทความยาวหลายที่แล้ว ถ้าต้องการอ่านโปรดเข้าไปอ่านในเฟซในเพจของผมค าสั่งการตายของศาลเรื่อง
หกศพวัดปทุม ตบหน้าคอป.ศอฉ.และรัฐบาลอภิสิทธิ์สิ้นเชิงที่กล่าวหาว่าชายชุดด ายิงต่อสู้กั บทหารบนรางรถไฟฟ้าแล้ว
ท าให้ทหารต้องยิงเข้าไปในวัดปทุมฆ่าหกศพบในวัดปทุม 

เช่นเดียวกับ ผังล้มเจ้า ที่ศอฉ.ของรัฐบาลอภิสิทธิ์แพร่ภาพนับพันๆครั้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องเท็จ
เป็นเรื่องโกหกสิ้นเชิงในช่วงผมไปขอหลักฐานเรื่องชายชุดด าจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ สส.พรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งได้
น าเอาภาพทหารพรานที่มีความนิยมชมชอบเสธ.แดง และบางคนมีความใกล้ชิดจนได้ไปท่องเที่ยวร่วมกัน มาให้ผมดูและ
น าเอาภาพเสธ.แดงน าพาผู้คนจ านวนหนึ่งฝึกวิชากระบี่กระบองที่ท้องสนามหลวงมาให้ผมดู(มีใครที่ไม่ใช่คนวิกลจริตสติ
ฟ่ันเฟือนจะไปฝึกกองก าลังติดอาวุธที่ท้องสนามได้หรือ?) 
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แล้วน าเอาภาพที่ชายอาชีพเก็บของเก่าขายสวมชุดพร้อมโม่งด าแล้วถือปืนเอ็ม16โชว์ในหน้าหนังสือพิมพ์ความ
เป็นจริงต่อมาก็คือ ชายดังกล่าวเป็นผู้รักประชาธิปไตยจึงมาร่วมชุมนุมในตอนที่ประชาชนรวบรวมอาวุธจากรถถังติดปืน
ใหญ่ตรงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า แต่พลขับทิ้งรถไปพร้อมอาวุธสงครามจ านวนมาก ประชาชนจึงรวบรวมไปที่เวทีเพ่ือคืน
ต ารวจ ชายผู้เก็บของเก่าขายช่วยเก็บไปเวทีด้วยและต้องการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกโดยน าปืนM16ยกขึ้นชูให้ช่าง
ภาพถ่ายแล้วช่างภาพก็น าไปเผยแพร่ 
แต่ไม่ใช่ชายชุดด า 

ยังมีอีกกรณีที่สะพายลอยคนข้ามถนนชายที่รักประชาธิปไตยก็เอาปืนM16ที่ทหารทิ้งไว้บริเวณนั้นขึ้นชูให้
นักข่าวช่างภาพบันทึกภาพเป็นที่ระลึกช่างภาพได้น าไปเผยแพร่เมื่อสอบสวนในรายละเอียดก็ไม่ใช่ชายชุดด าและไม่ใช่
พวกติดอาวุธที่มายิงต่อสู้กับทหารแต่อย่างไร 

ในวันที่19พฤษภาคม2553เสนาธิปัตย์ได้บรรยายไว้ว่าต้องการปราบปรามการชุมนุมให้ราบคาบ จึงใช้กองทัพ
ทั้งสามเหล่าทัพด้วยก าลังพลสองหมื่น(จ านวนพลทั้งหมดในการปราบเสื้อแดงมีถึง67,000คน)กระสุนร่วมสองแสนนัด 
กระสุนสไนเปอร์2000พันเพ่ือก าจัดฐานอาวุธที่เสนาธิปัตย์เขียนชัดเจนว่า ศอฉ.ระบุไว้ว่าฐานอาวุธของคนเสื้ อแดงมี
จ านวนห้าร้อยคน พร้อมอาวุธ M16 AK47 M79 M67 กล้องเล็งยิง แต่การปราบปรามวันนั้นไม่สามารถฆ่าหรือจับชาย
ชุดด าได้แม้แต่คนเดียว และหากชายชุดด ามีจริง500คนพร้อมอาวุธดังกล่าวที่เสนาธิปัตย์เขียนไว้ 

ทหารไทยต้องตายเป็นเรือนร้อยหรือเรือนพันทีเดียวแต่นี่เสนาธิปัตย์ เขียนไว้ว่ามีทหารตายเพียงหนึ่งคนและ
บาดเจ็บจ านวนหนึ่งไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรหรือบาดเจ็บเพราะอะไร 

หากเป็นการตายหรือบาดเจ็บจากการยิงของชายชุดด าศอฉ.และเสนาธิปัตย์ต้องประโคมเป็นข่าวใหญ่เบ้อเร่อ
เป็นเวลาหลายวันหลายเดือนติดต่อกันอย่างแน่แท้เช่นเดียวกับคลิปที่น ามาจากอัลจาชีเราะห์ที่ซื้อมาจากฟรีแลนซ์(ตาม
ค าท่ีตอบธาริตเพ็งดิษฐ์อธิบดีดีเอสไอในขณะนั้น)แต่นี่ไม่ได้ประโคมไว้เช่นนั้น 

แปลว่าขนทหารไปสองหมื่นนายใช้กระสุนสองแสนนัดฆ่าคนไปร่วมสิบคนในวันนั้น แต่ไม่มีชายชดด าแม้แต่คน
เดียว สิบปีผ่านไปแล้ว ยังไม่สามาถจับชายชุดด าได้แม้แต่คนเดียว ยังไม่สามารถแสดงว่ามีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด าได้
แม้แต่คนเดียว สิบปียังไม่พอหรือ ต่อให้อีกร้อยปีพวกคุณก็ไม่สามารถหาชายชุดด าหรือกองก าลังติดอาวุธชายชุดด าได้
แม้แต่คนเดียวง 

เพราะไม่มีชายชุดด า ไม่มีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกที่ ศอฉ.ร่วมกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะแต่งข้ึนเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดง และนปช.เพ่ือโยนความตายทั้งหมดไปให้คนเสื้อแดงและนปช.และปกป้อง
พวกตนทั้งหมดจากความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาอ้างว่าที่ต้องใช้ทหาร67,000นายงบประมาณ3,000ล้านกระสุน
เจ็ดแสนนัดเพราะต้องการยิงป้องกันตัวและปกป้องประชาชนจากการยิงของชายชุดด า 

2.ผมเคารพและยอมรับค าพิพากษาศาลแต่ผมมีความไม่เข้าใจซึ่งไม่เป็นการล่วงละเมิดศาลเพราะศาลฏีกาแพ่ง
พิพากษาเรื่องการเผา สองครั้ง ไม่ตรงกันเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ท่านพิพากษาว่าคนเสื้อแดงหยุดการชุมนุม
ไปแล้ว คนเผาไม่ใช่นปช.ไมเกี่ยวกับนปช.เป็นใครไม่รู้ไปเผาส่วนอีกเนื่องหนึ่งก็พิพากษาว่า คนที่ได้รับแรงปลุกเร้าจาก
แกนน าคนเสื้อแดงไปเผา 

ผมยังไม่เข้าใจครับในฐานะที่เป็นมนุษย์ผมต้องยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผมไม่ได้พูดเรื่องการเผาไม่ได้
พูดถึงเรื่องอนุสาวรีย์ชัยฯแม้แต่น้อย ไม่เคยไปเฉียดใกล้อนุสาวรีย์ชัยแม้แต่น้อยในการเคลื่อนไหว เมษา-พฤษภา 53 
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แต่ในเรื่องนี้ศาลฏีกามีค าพิพากษามาแล้วผมก็ต้องเคารพส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างค าพิพากษาศาลซึ่งผมฟัง
ว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งค าพิพากษาผูกพันทุกองค์กรแต่ประชาชนไทยทั้งประเทศก็เห็ นแล้วว่า ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ “ทักษิณ หรือระบอบทักษิณ “ขัดกับหลักนิติรัฐ นิติธรรมหลายครั้งหลายหน 

แม้กระทั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญยังยอมรับต่อสาธารณเลยว่า ค าวินิจฉัยเรื่อง “ท ากับข้าวจนนายกรัฐมนตรี
สมัครสุนทรเวชของพรรคพลังประชาชนต้องพ้นต าแหน่ง”เขียนแบบรีบๆลวกๆ สุกเอาเผากินแล้วค าวินิจฉัยยุบพรรค
สามพรรคคือพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย พรรคชาติไทย ให้ความยุติธรรมหรือไม่ ปกติทุกๆศาลต้อง
อนุญาตให้จ าเลยต่อสู้จนสิ้นกระแสความสงสัยทุกถ้อยกระทงความ ศาลทุกๆศาลต้องอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหามีการแถลง
ปิดคดีด้วยเอกสารครั้งวินิจฉัยยุบพรรคศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต ไม่ยอมรับการแถลงปิดคดีด้วยเอกสารอ้างว่าต้อง
เสียเวลาคุณบรรหารในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยจึงขอร้องที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาแต่ปรากฏว่าหลังจากแถลงปิดคดี
ด้วยวาจาเพียงไม่ก่ีชั่วโมงก็มีค าวินิจฉัยยุบพรรคสามพรรคซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่า จะใช้เวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมงพิจารณาค า
แถลงปิดคดีด้วยวาจาของสองพรรคใหญ่คือ พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยได้ 

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า วันที่๒ธันวาคม๒๕๕๑ที่มีค าวินิจฉัยยุบพรรคนั้นมันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินไม่ทราบว่าตั้งใจ
จงใจหรือไม่ที่พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยหันรีหันขวางไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากการยึดสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมืองอย่างไร เพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสนามบินนานาชาติ 

พธม.ยึดมาหลายอาทิตย์แล้ว ต่างชาติเดือดร้อนทั่วโลกมีหลายชาติก าลังส่งหน่วยสังหารพิ เศษเพ่ือเข้ามาน า
เครื่องบินของเขากลับประเทศซึ่งตามกติกานานาชาติ สนามบินนานาชาติเป็นอธิปไตยร่วมกันของนานาชาติ ดังนั้นหาก
พธม.ยังยึดต่อไปอีกสักวันกองก าลังพิเศษของชาติต่างๆก็จะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาจัดการ 

แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์จะรับมืออย่างไร จะไม่กลายเป็นสงครามระหว่างประเทศไปหรือนี่เป็นเรื่องที่ยังค้างคาใจ
ประชาชนทั้งประเทศไม่หายแม้จะโล่งใจเพราะศาลรัฐธรรมนูญยุบสามพรรคการเมืองสามพรรคหมายถึงรัฐบาลสมชาย 
วงศ์สวัสดิ์ล่มสลายไปด้วยท าให้พธม.สามารถประกาศชัยชนะและออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมือง
ได้อย่างสง่างามชูคอตั้งบ่าเดินแถวออกมาด้วยอาการลิงโลดอย่างยิ่ง 

3.รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้ใช้วิธีการทางสากลในการรับมือการชุมนุมทางการเมืองที่สากลโลกได้วางแนวทางไว้ใน
กรณีของฝรั่งเศสที่มีม๊อบจ านวนเป็นแสนเผารถยนต์ร้านค้าเป็นจ านวนร้อยเป็นเวลาต่อเนื่องหลายวันแต่รัฐบาลฝรั่งเศส
ไมเ่คยใช้ทหารทั้งกองทัพพร้อมอาวุธสงครามออกมาปราบปรามเข่นฆ่าประชาชน 

เกาหลีใต้เมื่อหลายปีก่อน มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเป็นรายวัน ใช้ระเบิดเพลิงขว้างใส่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
ต่อเนื่องหลายวันเผาสถานที่จ านวนมาก แต่เกาหลีใต้ในยุคใหม่ไม่ใช่ยุคทรราชชุนดูวาน เขาใช้ต ารวจเท่านั้นในการรับมือ
การชุมนุมด้วยความรุนแรงของประชาชนเขาไม่ได้ใช้และไม่เคยใช้กองทัพทั้งสามเหล่าทัพทั้งกองทัพมาปราบปรามเข่น
ฆ่าสังหารประชาชน 

ซึ่งหลักการห้ามใช้ทหารมาปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนได้วางไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงสมัยรัฐบาลอนันท์ปันยา
รชุนแต่มาหายไปในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยสร้างเรื่องโกหก ว่ามีชายชุดด า มีกองก าลังติดอาวุธไว้ยิงทหารทั้งๆ
ที่เกรียงไกรค าน้อยที่ตายศพแรกในวันที่10เมษา53,15.00น.ไม่มีชายชุดด าไม่มีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด าไม่มีการยิง
ต่อสู้กับทหารรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่ศอฉ.ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ใช้ปืนสงครามยิงกระสุนจริงฆ่าเกรียงไกรค าน้อยอย่างอ ามหิต 
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แล้วที่รัฐบาลประกาศว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเจ็ดประการ ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลท าตามนั้นเลย เรื่อง
ก็ด้วยแก็สน้ าตาจากนั้นก็ตามด้วยกระสุนจริงเลย ยกตัวอย่างที่ไทยคม8เมษายน2553 ที่หน้ากองทัพภาคหนึ่ง 10
เมษายน2553 

ดังนั้นผมยังยืนยันว่า1.คนเสื้อแดง นปช.ไม่มีชายชุดด า ไม่มีกองก าลังติดอาวุธชายชุดด า2.คนเสื้อแดงนปช.
ชุมนุมโดยสันติปราศจากการใช้อาวุธตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อปี2552และป2ี553 3.นปช.เคารพการพิพากษาของศาล 
ขณะนี้ก็อยู่ในเรือนจ าจ านวนมากและก าลังเดินหน้าเข้าสู้เรือนจ าอีกหลายคนหลายคด ี
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66246 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 15:01 น. 

แกนน าแดง ตอกกลับ ‘แรมโบ้’ อยากแฉก็แฉมา พร้อมอธิบาย เตือนนายกฯ ระวังโดนทรยศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แกนน าแดง ตอกกลับ ‘แรมโบ้’ ฝากเตือนนายกฯระวังโดนทรยศ 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ แกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) กล่าวถึงกรณี นายสุภรณ์ อัตถาวงษ์ พาดพิงพิงกลุ่ม นปช.ว่า ตนในฐานะน้องนายสุภรณ์ อยากบอกพ่ีว่า หยุดกับ
พฤติกรรมที่ก าลังท าและแสดง หลายคนที่เคยศรัทธานายสุภรณ์ เขารู้สึกสะอิดสะเอียน กับพฤติกรรมที่นายสุภรณ์ก าลัง
ท า 

“ถ้าพ่ีไม่หยุดผมจะพูดบ้าง ว่าแท้ที่จริงคนอย่างพ่ีก็ไม่ได้มีค่าอะไรในเวทีนปช. จะขึ้นเวทีเขายังไม่มีเวลาให้ ผม
ต้องแบ่งเวลาให้ ถ้าพ่ีไม่แกล้งมึน พ่ีคงจ าได้ และขอนะครับอย่ามาพูดว่า ผมไม่มีฐานะทางสังคมท่ีจะโต้ตอบกับพ่ี ผมเคย
ด ารงต าแหน่งโฆษกกระทวงมหาดไทย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และทุกต าแหน่งที่ได้มาไม่
เคยอ้อนวอน และร้องไห้ขอใครเหมือนพ่ี สิ่งพ่ีท ามาทั้งหมด อาจได้ดังใจบ้าง ไม่ ได้ดังใจบ้าง แต่จะได้อะไรดังใจทั้งหมด 
พวกผมยอมรับในชะตากรรมที่ท าไปทั้งหมดเพราะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า เราาท าเพ่ือส่วนรวม และหากมีสิ่งผิดพลาดพวก
เราก็ยอมรับในชะตากรรม แม้ต้องติดคุก บาดเจ็บ ล้มตาย เพราะเราเชื่อในความบริสุทธิใจ ด้วยจิตใจที่ห้าวหาญ อาจไม่
เหมือนพ่ี ที่ดูห้าวหาญแต่ใจเสาะยิ่งกว่าเด็ก 2 ขวบ แต่ถ้าคุณแรมโบ้มีอะไรแฉ มาเลยครับ พวกเราก็พร้อมอธิบาย แต่
อย่าเอาความรู้สึกน้อยใจ ที่ท าเรื่องขอเงินคนทางไกล มาจัดตั้งกองก าลังแล้วเขาไม่ให้ เพราะไม่ใช่แนวทางที่เขาคิด 
อยากฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า คนๆหนึ่งทรยศต่อเจ้านายคนหนึ่ง เพ่ือให้ตัวเองมีที่ยืนใน
สังคมได้ ในที่สุดเขาก็ทรยศท่านได้ เพ่ือตัวเอง ผมเชื่อว่า ผู้น าฉลาดจะไม่เลี้ยงลูกน้องสันดานทรยศ” นายพิพัฒน์ชัย 
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2191123 
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18 พฤษภาคม 2563 - 15:14 น. 

"สมศักดิ์"ร าลึกถึงวันตัง้"กลุ่มสามมิตร" 

 
 
"สมศักดิ์"โพสต์เฟซบุ๊กร าลึกถึงวันตั้ง"กลุ่มสามมิตร" สุดอาลัย"ภิรมย์"จากไปไม่ได้ร่ าลา ให้ค าม่ันเดินหน้า
นโยบายเกษตรหากมีโอกาส 
    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ก่อน
การเลือกตั้ง ส.ส. ประมาณ 1 ปี นายภิรมย์ พลวิเศษ แวะมาหาตนที่ร้านกินเส้น ตนได้คุยกับนายภิรมย์  ซึ่งเป็น
การพูดคุยกันครั้งแรก คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว ตนประทับใจมากและคิดว่ าโชคดีที่รับนัด เพราะนายภิรมย์รู้จริงเรื่อง
ของสังคมการเมืองและชาวบ้าน  คิดว่าคนแบบนี้ไม่น่าพลาดพลั้งทางการเมือง 
 ในอดีตถ้าไม่เจอกระแสของอดีตนายกฯ นายทักษิณ ชินวัตร ในภาคอีสานขณะนั้น รับรองไม่พลาดแน่นอน นาย
ภิรมย์ รู้แก่ใจดีว่า ที่ผ่านมาพลาดเพราะอะไร จึงได้น าประสบการณ์มาปรับแก้และสร้างความจริงให้ปรากฏ ตนฟัง
แล้วมีความเห็นตรงกันเพราะมีประสบการณ์ในชนบทเหมือนกัน แล้วต่อมาตนได้เชิญนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม มาฟังด้วยตัวเอง และพวกเราก็ท าการเมืองในนามของ  กลุ่มสามมิตร เพ่ือเป็นการพบปะพ่ีน้อง
ประชาชนก่อนการเลือกตั้งเป็นปี   

 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า แม้จะเป็นช่วงของ คสช. แต่เราท าการเมืองแบบเข้าถึงพี่น้องประชาชนเข้าไปรับฟัง
ปัญหาของประชาชน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง เพ่ือสะท้อนปัญหาน ากลับมาแก้ไขในรูปแบบของ
นโยบาย  อาทิ การแก้ปัญหาเรื่องน้ า, เรื่องที่ดิน ส.ป.ก., เรื่องความยากจน ,เรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ า ผนวกกับ
อีกหลายนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ถือว่าดีมีประโยชน์ แต่ระหว่างหาเสียงท าความเข้าใจ
กับพ่ีน้องประชาชน ท าไมบางคนไม่เชียร์หรือเชียร์ไม่เต็มที่ เราจึงวิเคราะห์ปัญหา และเราก็เสนอให้ใช้ค าว่า  "ลุงตู่" 
แทน "พล.อ.ประยุทธ์"  เพราะฟังดูแล้ว นุ่มนวล ประชาชนเข้าถึงได้ จนเกิดกระแสตอบรับ ท าให้ทุกฝ่ายรับฟัง
ความคิดเห็นของพวกเรามากขึ้น และการรวมกลุ่มครั้งนี้ นายภิรมย์ ได้มีโอกาสพบผู้สนับสนุนบ่อยครั้ง มีโอกาสพบ
นายสุริยะ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พวกเรารักกันมาก 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431175?adz= 
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18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:14 น.      

'สมศักดิ์' ดึงสติแย่งชามข้าวใน พปชร. บอกเอาไว้โควิดหายก่อนค่อยว่ากัน 
   

 
 
18 พ.ค. 63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวถึงปัญหาและความวุ่นวายภายในพรรคว่า เวลานี้ยังไม่เหมาะ ที่จะมาพูดถึงเรื่องพรรค ตนเป็น
นักการเมืองเห็นว่าไม่ควรที่จะพูดอะไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่เวลานี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆอยู่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบและไม่ได้
ติดตาม  เมื่อถามว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรค มาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง มองอย่างไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า 
ไม่ทราบและไม่กล้าออกความเห็น เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องนี้ 

ต่อข้อถามว่า ถึงเวลาที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันแล้วหรือยัง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่
ทราบรายละเอียด ถ้าเป็นเรื่องการเมือง เรื่องในพรรค ตนไม่พูด ส่วนที่บอกว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับกลุ่มสามมิตรที่
เคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยนั้น นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "จะไปสามมิตรอะไรล่ะ นี่สามมิตรก็ตายไปคนหนึ่งแล้วไง(นายภิรมย์ พล
วิเศษ)" 

เมื่อถามว่า หากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปแล้ว มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ 
นายสมศักดิ์ ตอบว่า ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66259 
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18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:26 น.   

'จตุพร' เตือนม็อบไร้แกนน าน่ากลัว! อีก 1-2 เดือนก็รู้ชะตากันแล้วว่าอะไรรออยู ่
และจะเอาไมอ่ยู่ 
 
 
 
 
 

 
18 พ.ค.63 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

เฟซบุ๊กไลฟ์ส่วนตัวในรายการ PEACE TALK ตอนหนึ่งว่า เหตุการณ์พฤษภา 2535 ความตายของประชาชนส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในวันนี้ เนื่องจากฝ่ายปราบปรามเชื่อว่า ถ้าจับแกนน าได้แล้ว เมื่อการชุมนุมไร้แกนน าก็จะยุติ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
เพราะการชุมนุมไร้แกนน าน าได้ไปสู่การล้อมปราบในคืนวันที่ 18 พ.ค. 2535 จนมีคนตายร่วมสูญหายร่วม 80 ชีวิต 
บาดเจ็บกว่า 6000 คน  

ส่วนกรณีคณะก้าวหน้ายิงแสงเลเซอร์ตามหาความจริงนั้น ตนอยู่ในจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องลุกขึ้นมาอธิบาย
เหตุการณ์ หากอธิบายไม่ระมัดระวังแล้ว ย่อมเกิดความย่อยยับอีกเช่นเคย เพราะความจริงจะเป็นเช่นไรนั้น ทุกคนที่
เกี่ยวข้องย่อมรู้ดีหมด แต่เป็นความจริงที่คนพูดความจริงต้องกลายเป็นคนผิดเสมอ เหตุการณ์พฤษภา2553 เป็นความ
ตายที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ก่อการร้าย เป็นคนไม่จงรักภักดี เป็นพวกเผาบ้านเผาเมือง ทั้งที่ทุกศพตายก่อนไฟไหม้ทั้งสิ้น 
ยกเว้น 6 ศพวัดปทุมที่ตายพร้อมไฟไหม้ ตลอดเวลา เราทวงความยุติธรรมให้กับคนตาย ซึ่งสู้ไม่ได้เลย บรรดาสารพัด
โฆษกออกมายกตัวอย่างนั้น เอาเถอะท่านเป็นฝ่ายชนะ ผมเป็นฝ่ายตาย เป็นฝ่ายติดคุก ดีไม่อธิบายว่า พวกผมตาย
กันเองตามวาทกรรมฆ่ากันเอง แต่พวกผมรักกันมาก 

6 ศพวัดปทุมฯ ถ้าไปดูส านวนพลิกศพแล้ว จะรู้ว่าแต่ละศพเขาตายให้กัน ศพหนึ่งตาย ศพที่สองไปช่วยศพที่
หนึ่ง ศพที่สามไปช่วยศพที่สอง ศพที่สี่ไปช่วยศพที่สาม ศพที่ห้าไปช่วยศพที่สี่ และศพที่หกไปช่วยศพที่ห้า นั่นละหรือ
ครับฆ่ากันเอง เหตุการณ์ทั้งปวง พ่อแม่วีรชนอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวด แกนน าต่อสู้ท าหน้าที่เยียวยาประคับประคอง
หัวใจ และต้องต่อสู้คดีในชั้นศาล เมื่อมีการพูดแต่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอ่ืน แต่ถามจริงเชื่อแบบนี้ หรือ ความตายร่วม 
100 ศพ เขาตายจากอะไร และ 6 ศพวัดปทุมฯชันสูตรแล้วไม่มีเขม่าดินปืน ตนพูดความจริงมาตลอดจนต้องเข้าคุก และ
ยิ่งตามหาความจริงยิ่งเจ็บปวด เพราะฝ่ายตายเป็นฝ่ายผิด ด้วยเหตุนี้ วันที่ 18 พ.ค.จึงเป็นรอยต่อประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
และการยึดอ านาจในปี 2557 ก็เป็นรอยต่อจากปี 2553 
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นายจตุพรกล่าวว่า การยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เป็นการเริ่มต้นของการพลิกฟ้ืน เพราะสถานการณ์โลกไม่ได้เอ้ือ
อะไรเลย แล้วในประเทศล าบาก เราจะอยู่กันอย่างไร เพราะไม่ได้คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคยบอกว่า ม็อบที่น่ากลัว
คือ ม็อบไร้แกนน าปี2535 ไมม่ีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ปีนี้อีก1-2เดือนก็รู้ชะตากันแล้วว่าอะไรรออยู่ และจะเอาไม่อยู่ ที่
น าเสนอท้ังหมดไม่ได้เสนอเพ่ือล้ม ถ้าต้องการให้ล้มต้องนั่งรอ อย่างไรก็มาถึง ที่ต้องน าเสนอเพราะไม่ต้องการให้ใครต้อง
บาดเจ็บล้มตายกันอีก และผมไม่ต้องการให้พฤษภาทมิฬรอบสองเกิดขึ้นมาอีก เพราะผมรู้ว่ามันจะแรงกว่ารอบที่หนึ่ง 
เพราะรอบที่หนึ่งไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ แต่รอบนี้มาพร้อมปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 

ประธานนปช.กล่าวว่า เมื่อวันที่17 พ.ค. ที่อนุสาวรีย์วีรชนเดือนพฤษภา ภาวนาในใจว่า อย่างให้เกิดขึ้นมาอีก 
ได้ไปร่วมงานร าลึกเหตุการณ์พฤษภา 2535 และร่วมย้ายกระดูกวีรชนไปฝากไว้วัดชนะสงคราม เพราะจะใช้พ้ืนที่สร้าง
อนุเสาวรีย์วีรชนพฤษภา 2535 ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการเท่านั้น ดังนั้น ทุกฝ่ายแม้มีความเชื่อ
ทางการเมืองอย่างไรเมื่อถึง 17 พ.ค.ของทุกปี จะมาร่วมงานกันที่สวนสันติพร ส่วนวันที่ 19 พ.ค.นี้ นปช.จะท าบุญที่วัด
นวลจันทร์ เพ่ืออุทิศบุญกุศลให้วีรชนที่ตายจากการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อพฤษภา 2553 ขอเชิญชวนพ่ีน้อง
มาร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/66260
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18 พ.ค. 2563-17:07 น. 

แกนน าแดง แฉแซ่บ! "แรมโบ้อีสาน" เคยขอตัง้กองก าลัง ร้องไห้ฟูมฟายการเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
แกนน าเสื้อแดง ตีปาก แรมโบ้ เลิกพูดใส่ร้าย แฉ วีกรรมสุดแสบ เสนอโปรเจคตั้งกองก าลัง เกาะขอบเวทีขอ
ขึ้นพูด เตือน “ประยุทธ์” เอาพวกขี้ขลาดแต่ปากดีไว้ใกล้ตัว 

วันนี้ (18 พ.ค.) นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ แกนน าแนวร่วม นปช.และ อดีตโฆษกกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวถึงกรณี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวพาดพิงแนว ร่วม นปช.บ่อยครั้ง
ว่า ตนในฐานะพ่ีน้องที่เคยร่วมต่อสู้กับนายสุภรณ์มา และรู้จักนิสัยใจคอของนายสุภรณ์ดี  

อยากขอให้นายสุภรณ์หยุดการกระท าต่างๆ ที่ท าให้คนอ่ืนและแนวร่วม นปช.เสียหาย หากยังไม่หยุดตน
ก็จะขอพูดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่นายสุภรณ์ พยายามตั้งกองก าลังแล้วท าโป รเจคไปเสนอคนทางไกล แต่เขาไม่
เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในวันนั้นนายสุภรณ์รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียดายอย่างไร  
“ผมไม่เคยคิดว่าคนที่เคยขอขึ้นเวที นปช. แล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น จนผมต้องเสียสละเวลาบนเวทีให้ นาย
สุภรณ์คงจ าได้ วันนี้จะมาสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยวิธีน่ารังเกียจเช่นนี้ หากมีข้อมูลจริง ขอให้แฉออกมาเลย อย่า
พยายามสร้างความก ากวม พวกเราพร้อมอธิบายต่อสังคม ที ่ผ ่านมาพวกเราเคยเป็นอะไรกันมามากมาย 
แม้กระทั่งนักโทษต้องติดคุกติดตารางเพราะเราเชื ่อมั ่นในสิ ่งที ่เราท าและเชื ่อมั ่นในแนวทางประชาธิปไตย  
แตกต่างจากบางคนที่สร้างภาพว่าตัวเองกล้าหาญ แต่ขี้ขลาด ใจเสาะ ปากดี ร้องไห้แล้วขอต าแหน่ง” 

นายพิพัฒน์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ก็ต้องขอบอกไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.
กลาโหมว่า อย่าเอาคนที่มีนิสัยขี้ขลาด ใจเสาะ ปากดีแล้วร้องไห้ไปขอต าแหน่งแบบนี้ไปอยู่ใกล้ตัว คนคนนี้ทรยศ
นาย เ ก ่า ไ ด ้ส ัก ว ัน ก ็ท ร ย ศ ท ่า น ไ ด ้ ผ ม เ ชื ่อ ว ่า ผู ้น า ที ่ฉ ล าด จ ะ ไ ม ่เ ลี ้ย ง ล ูก น ้อ ง ส ัน ด า น ท รย ศ อ้าง อิง  :    
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4151795 

 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4151795
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/%E0%B9%81%E0%B8%89%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
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18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:32 น.    

 เอาแล้ว! นปช.แฉเอง 'คนแดนไกล' เคาะโปรเจ็กต์มอ็บเสือ้แดงปี 53 ยัน 'แรมโบ้' เคยชง
เรื่องไปขอแต่ไม่ผ่าน   

 

 
 
18 พ.ค.63 - นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์  อดีตทีมโฆษกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

(นปช.) กล่าวถึงกรณีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวพาดพิงแนวร่วม นปช.บ่อยครั้งว่า 
ตนในฐานะพ่ีน้องที่เคยร่วมต่อสู้กับนายสุภรณ์มา และรู้จักนิสัยใจคอของนายสุภรณ์ดี อยากขอให้นายสุภรณ์หยุดการ
กระท าต่างๆ ที่ท าให้คนอ่ืนและแนวร่วม นปช.เสียหาย หากยังไม่หยุดตนก็จะขอพูดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่นายสุภรณ์ 
พยายามตั้งกองก าลังแล้วท าโปรเจ็กต์ไปเสนอคนทางไกล แต่เขาไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แนวทางการต่อสู้ เ พ่ือ
ประชาธิปไตย ในวันนั้นนายสุภรณ์รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียดายอย่างไร  

"ผมไม่เคยคิดว่าคนที่เคยขอขึ้นเวที นปช. แล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น จนผมต้องเสียสละเวลาบนเวทีให้ นาย
สุภรณ์คงจ าได้ วันนี้จะมาสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยวิธีน่ารังเกียจเช่นนี้ หากมีข้อมูลจริง ขอให้แฉออกมาเลย อย่าพยายาม
สร้างความก ากวม พวกเราพร้อมอธิบายต่อสังคม ที่ผ่านมาพวกเราเคยเป็นอะไรกันมามากมาย แม้กระท่ังนักโทษต้องติด
คุกติดตาราง เพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราท าและเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตย แตกต่างจากบางคนที่สร้างภาพว่า
ตัวเองกล้าหาญ แต่ข้ีขลาด ใจเสาะ ปากดี ร้องไห้แล้วขอต าแหน่ง” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66263 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/66263
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18 พฤษภาคม 2563 

‘คณะก้าวหน้า’ ปลุกคนขับไล่รัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ สืบทอดอ านาจ 
 

  

 
“คณะก้าวหน้า” ปลุกคนขับไล่รัฐบาล “บิ๊กตู”่ สืบทอดอ านาจ เทียบรัฐประหารยุครสช.เหมือนรัฐประหาร ปี 57 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “คณะก้าวหน้า” โพสต์ข้อความ ระบุว่า “หนังม้วนเดิม
ที่ตอนจบจะต้องไม่เป็นแบบเดิม” เมื่อเปรียบเทียบการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 กับการรัฐประหาร 22 
พฤษภาคม 2557 นั้นมีลักษณะการสืบทอดอ านาจโดยใช้วิธีการคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น: 
1.ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย เอ้ือให้มีการสืบทอดอ านาจได้โดยง่าย เช่นการไม่ก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง การให้ ส.ว.มาจากการสรรหาจากคณะรัฐประหาร และให้อ านาจ ส.ว. สูงมาก 
เช่นการให้ ส.ว.มีอ านาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับหลังการ
รัฐประหารทั้งสองครั้งนั้น ต่างร่างโดยคนเดียวกัน ชื่อ “มีชัย ฤชุพันธ์” 

2.มีการตั้งพรรคการเมืองที่มุ่งสืบทอดอ านาจให้คณะรัฐประหาร มีการใช้อ านาจทั้งทางกฎหมายและอ านาจ
ปืนในการข่มขู่คุกคามกดดันให้ ส.ส. และนักการเมืองย้ายเข้ามาสังกัดพรรคตนเอง  เพ่ือให้ลงเลือกตั้งและจะ
ได้ ส.ส. เป็นจ านวนมาก แล้วค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายทหารในคณะรัฐประหาร และไม่ได้ลงเลือกตั้ง โดยใน
การเลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535 มีพรรคสามัคคีธรรม ส่วนในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ก็มีพรรคพลังประชารัฐ 

3.ที่ส าคัญที่สุด การรัฐประหารและการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะมี
นักการเมืองและพรรคการเมืองให้ร่วมเป็นนั่งร้านให้เผด็จการเพียงเพราะต้องการได้อ านาจและผลประโยชน์ในฐานะที่
เป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่สิ่งที่น่าคิดที่สุด ก็คือหากนักการเมืองและพรรคการเมืองพิจารณาจากสถานการณ์และ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแล้ว ย่อมทราบดีว่าไม่พอใจและเบื่อหน่ายการสืบทอดอ านาจเช่นนี้ 

นักการเมืองและพรรคการเมืองทุกฝ่าย จะยอมปล่อยให้ประชาชนลงถนนไปขับไล่เผด็จการแล้วต้องบาดเจ็บล้ม
ตายกันอีกครั้งหรือ? จะยอมให้หนังม้วนเดิมเม่ือปี 2535 กลับมาฉายซ้ าอีกครั้งอย่างนั้นหรือ? 
ทุกคนทุกฝ่ายยังมีโอกาสร่วมมือกันหยุดสืบทอดอ านาจ  เดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย  สะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชน และให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันบนกติกาที่ยุติธรรมได้และหนังเรื่องนี้ตอนจบจะต้อง
ไม่เป็นเหมือนเดิม 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881039 

https://www.facebook.com/ThailandProgressiveMovement/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881039
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18 พฤษภาคม 2563 - 18:07 น. 

"แรมโบ"้แนะจับตา "ธนาธร"กับคณะ ชี้เป็น "นักป่วนเมือง "  

 
 

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า เรื่องนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค.ตระหนักดีว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจท าให้การ
ใช้ชีวิตของประชาชนไม่สะดวกสบายเหมือนปกติ แต่เท่าที่ได้ใช้ พ.ร.ก .ฉุกเฉินมาเดือนเศษ จะเห็นได้ว่า พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน สามารถจ ากัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ตามเป้าที่วางเอาไว้  

“ขอยืนยันว่า การที่รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่เพื่อกระชับอ านาจหรือสืบทอดอ านาจตามที่บางฝ่าย
เข้าใจแต่ประการใด แต่เพื่อเป้าหมายขจัดโรคร้ายเท่านั้น เมื่อสถานการณ์ระบาดคลี่คลายลง นายกฯจะเป็นผู้
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาที่นายกฯตั้งขึ้น” 

เมื่อถามถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มยิงเลเซอร์ตามหาความจริงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2553 นั้น นาย
สุภรณ์ กล่าวตอบว่า เหตุการณ์ปี53  ตนร่วมอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร ฉะนั้นนักการเมือง
กลุ่มใหม่ ที่ก าลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ ไม่ต้องมาเรียกร้องหรือตามหาอะไร เพราะความจริงได้ปรากฏตามค าพิพากษา
ของศาลในคดีต่างๆอยู่แล้ว 
“ผมได้ข่าวมาว่าจะมีกลุ่มนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในนามคณะก้าวหน้าจะใช้เหตุการณ์พฤษภาปี53มาเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อขับไล่รัฐบาล ผมว่าเป็นการเอาการชุมนุมของนปช.คนเสื้อแดง มาตีกินมาแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมืองของพวกตนเอง โดยไม่มีความจริงใจในการตามหาความจริงอย่างที่ว่า เป้าหมายคือการก่อความ
วุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะท าให้ประชาชนเดือดร้อน" 

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า ขอให้นายธนาธรและคณะหยุดการเคลื่อนไหว ขณะนี้รัฐบาลก าลังแก้ปัญหาให้กับ
ประเทศชาติ รัฐบาลเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ดังนั้นนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวพรรณิ
การ์ วาณิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ควรหยุดการกระท า ปล่อยให้พรรคก้าวไกล ไปท าหน้าที่ตรวจสอบในสภา
ผู้แทนฯดีกว่าจะเคลื่อนไหวข้างถนนแบบนี้ เขาไม่เรียกว่านักประชาธิปไตย แต่เขาเรียกว่านักป่วนเมืองมากกว่า"  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431198?adz= 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/431198?adz
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18 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:17 

"บิ๊กป้อม"อุบพร้อมนั่ง"หัวหน้าพรรค พปชร."  

 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม" โยน สื่อ ว่ากันไปเองทั้งนั้น ถึงปม ขัดแย้งใน "พปชร." เผย ไม่เห็นมีอะไร อุบ พร้อมขึ้น "หัวหน้าพรรค"  

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 ที่ ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง ปัญหาภายในพรรคพปชร.ที่มีความขัดแย้งอย่างหนัก เรื่องการ
เปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการพรรคว่า ว่า ไม่เห็นมีอะไรเลย  มีแต่สื่อท่ีว่ากันไปเองทั้งนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11053?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11053?line
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18 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:34 

"พท." จ่อยื่นญัตติด่วน สอบใช้เงินกู้ หนุนญัตติ "พรรคก้าวไกล"  
พท. เอาด้วย หนุนญัตติพรรคก้าวไกล สอบใช้เงินกู้สู้โควิด 27พฤษภาคม นี้ เตรียมยื่นให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
            นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) 
เปิดเผยว่า วิป ฝ่ายค้านมีมติเบื้องต้นต่อ การสนับสนุนญัตติที่ ส.ส.พรรคก้าว ไกลเข้าชื่อยื่นเสนอต่อสภาฯ ตั้ง
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะพร้อมใจยื่นให้เป็นญัตติด่วน ที่สภาฯ ต้องเร่งพิจารณาเนื่องจากประเด็นดังกล่าว
จ าเป็นต้องด าเนินการ โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้เงินกู้ ตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) จ านวน 3 ฉบับที่ รัฐบาล
ประกาศให้ใช้ โดยการยื่นญัตติดังกล่าวนั้น จะยื่นเมื่อสภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัยประชุม ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ 
            นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่าการตั้งกมธ.วิสามัญยเพ่ือตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้น ถือเป็นสิทธิที่สภาฯ 
สามารถท าได้ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ก่อนการใช้เงิน ระหว่างการใช้และหลังการใช้เงิน ซึ่งแตกต่างจากการ
ให้หน่วยงาน เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบที่ท าได้เฉพาะหลังการใช้งบประมาณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ตนเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลจะไม่ขัดขวาง  
               ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ตั้งคณะกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.นั้น ตนมองว่าเป็นกรรมการที่ไม่มีผลทางกฎหมาย หากเทียบกับกมธ.วิสามัญ ที่
สามารถด าเนินการได้ภายใต้อ านาจอีกท้ังหากภาคประชาสังคมสนใจเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ กมธ.วิสามัญฯ สามารถ
แต่งตั้งบุคคลภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาร่วมตรวจสอบได้. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11060?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11060?line


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.51 น. 

ดัดหลัง'ก้าวหน้า'! เด็กปชป.ส่งรายงาน'ของจริง'ให'้ทอน-ปิยบุตร'เลิกเป็นกบในกะลา 
 
 
  
 
 
 
 
"เชาว์" ดัดหลังคณะก้าวหน้า เตรียมส่งรายงาน คอป.-ค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ชี้ชัดชุมนุมปี 53 ขัดรธน.มีกองก าลังติด
อาวุธ ขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ ใช้อ านาจตามกฎหมายพ้นข้อหาฆ่า ปชช. ให้"ธนาธร-ปิยบุตร"เลิกเป็นกบในกะลา ช่วยตาม
หาความจริงใครบงการกองก าลังติดอาวุธ เตือนเลิกบิดเบือนข้อมูลก่อนจบแบบเดิมพา"พรรคก้าวไกล"ซวยไปด้วย 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟชบุ๊กเรื่อง “คณะ
ก้าวหน้าจะก้าวไปไหน ระวังพาพรรคก้าวไกลซวย จะจบไม่สวยแบบเดิมๆ” โดยมีเนื้อหาว่า  

ผมรู้สึกไม่สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่ใช้โอกาสเดือนพฤษภาคม น าเหตุการณ์พฤษภาทมิฬมา
เชื่อมโยงกับความสูญเสียระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่าวหาอดีตนายกอภิสิทธิ์ อย่างไม่เป็นธรรม 
ทั้ง ๆ ที่สองเหตุการณ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง มีข้อเท็จจริงที่จะกล่าว ดังนี้ 

1. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เกิดจากนายทหารกลุ่มหนึ่งที่ยึดอ านาจแล้วมีการสืบทอดอ านาจ จนประชาชนลุกฮือ
ขึ้นมาต่อต้าน และจบลงที่การปราบปรามประชาชน แต่เหตุการณ์ปี 53 ต่อเนื่องจากปี 52 มีกลุ่มการเมืองที่เสียอ านาจ
ได้ปลุกระดมประชาชนให้ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีที่มาจากการโหวตของสภา น าไปสู่การล้ม
ประชุมอาเซียน ปี 52 และการใช้กองก าลังติดอาวุธปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมปี  53 จนน าไปสู่โศกนาฏกรรมที่น ามาซึ่ง
ความสูญเสียทั้งพลเรือนและต ารวจ ทหาร ลามไปสู่การเผาบ้านเผาเมือง 

2. รัฐบาลพล.อ.สุจินดา ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองจากการใช้อ านาจในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แต่
รัฐบาลอดีตนายกอภิสิทธิ์ ตั้งกรรมการอิสระค้นหาความจริง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คาบเกี่ยวมาจนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มี
ผลสรุปออกมาชัดเจนว่าการชุมนุมในปี 53 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีการใช้อาวุธสงคราม ที่ส าคัญคืออดีตนายกอภิสิทธิ์ 
ไม่เคยคิดนิรโทษกรรมใด ๆ แต่ยึดหลักให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้า พร้อมเข้าสู่กลไกตรวจสอบทุกรูปแบบ ในขณะ
ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย พ่วงคดีทุจริตของนายทักษิณ จนน าไปสู่ทางตันทางการเมืองและ
เกิดการรัฐประหารตามมาในปี 57 

3. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ไม่สามารถเอาผิดใครได้เพราะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม  แต่เหตุการณ์ในปี 
53 มีค าตัดสินของศาลหลายคดีที่ชี้ชัดถึงการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ลงโทษผู้ชุมนุมท่ีกระท าผิดจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมี
ค าพิพากษาให้เยียวยาผู้ชุมนุมในกรณีที่พบการกระท าเกินกว่าเหตุ ที่ส าคัญคือข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตนายกอภิสิทธิ์ว่า
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เจตนาฆ่าประชาชนนั้น ที่ศาลฎีกามีค าพิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้นเพราะฟ้องผิดศาลต่อมา ปปช.ก็มีค าวินิจฉัยว่าไม่
มีความผิด และก าลังมีการไล่เช็คบิลนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอกับพวก ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเป็น
เครื่องมือรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยกลั่นแกล้งอดีตนายกอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ให้จ าคกุ 2 ปี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

นอกจากนี้ยังมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1699/2560 ในคดีที่อดีตนายกอภิสิทธิ์และนายสุเทพ ฟ้องนายธาริต ใน
ความผิดตามมาตรา 157 และมาตรา 200 มีเนื้อหาบางตอนระบุว่า มีกองก าลังติดอาวุธปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมปะทะ
กับเจ้าหน้าที่จนน าไปสู่ความสูญเสียทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม ขณะที่การควบคุมสถานการณ์ของอดีตนายกอภิสิทธิ์
และนายสุเทพ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6646-6674/2561 กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเผาอาคารพาณิชย์ของประชาชน ก็ระบุเหตุผลไว้แจ้งชัดว่า ผลแห่งความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่อาคารและทรัพย์สิน ที่ถูกผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. วางเพลิงเผาท าลายนั้น เป็นผลที่เกิดจากค าปราศรัยของ
จ าเลยที่ 6 ถึง ที่ 8 โดยเข้าลักษณะเป็นผู้ยุยงส่งเสริมในการละเมิดของบุคคลผู้ชุมนุมในกลุ่ม นปช. ที่ร่วมกันเผาอาคาร 

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า จึงเห็นได้ว่าประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือ
คืนความเป็นปกติสุขให้กับประเทศชาติและประชาชนของอดีตนายกอภิสิทธิ์ เป็นที่แจ้งชัดว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายเพ่ือความสงบของบ้านเมือง จึงแตกต่างกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่มีการก่ออาชญากรรมโดยรัฐ เอาผิดไม่ได้
เพราะมีนิรโทษกรรม แต่เหตุการณ์ปี 53 รัฐบาลอภิสิทธิ์ คืนความสงบให้บ้านเมือง และไม่เคยคิดนิรโทษกรรมให้ตัวเอง 
ซึ่งความจริงวิญญูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างของสองเหตุการณ์นี้ แต่น่าเสียดายที่หาส านึก
บริสุทธิ์ไม่ได้จากกลุ่มคนในคณะก้าวหน้า 

"เมื่อคณะก้าวหน้ายังท าตัวเป็นกบในกะลา ต้องการยัดเยียดชุดความคิด บิดเบือนความจริง สร้างความ
แตกแยกแบบไม่รู้จบ ผมก็จะให้ความรู้เป็นทานด้วยการจัดส่งรายงาน คอป.ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1699/2560 และค า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 6646-6674/2561 ไปให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง และถ้าท่านอยากตามหาความจริง ผมแนะน าให้ท่านหาความจริงหน่อยว่า ใครอยู่เบื้องหลังกองก าลังติดอาวุธ 
ที่น าไปสู่โศกนาฏกรรมของบ้านเมือง และท่ีส าคัญอยากเตือนว่า ขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีไปในทางที่สร้างสรรค์ 
อย่าเดินย่ ารอยเดิม จนกลายเป็นคณะก้าวหน้า ที่ก้าวไปไม่ถึงไหน สุดท้ายกลายเป็นหนังม้วนเดิมที่จบแบบเดิม พาให้
พรรคก้าวไกลซวยไปด้วย แล้วพวกท่านจะโทษใครไม่ได้เลย เพราะท าตัวเองทั้งสิ้น"นายเชาว์ระบุท้ิงท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493536 
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วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 - 16:42 น. 

บิ๊กป้อม ไม่ห่วง วันครบรอบรัฐประหาร ยัน การเคลื่อนไหวท าได้ ถา้ไม่ผิดกม. 
 
 
 
 
 
 
 
‘บิ๊กป้อม’ ระบุ ไม่พบเคลื่อนไหวครบรอบรัฐประหาร ยัน ทุกหน่วยงานมีแผนป้องกันความไม่สงบอยู่แล้ว 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์กรณีท่ีใกล้ครบรอบวันรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม มีการรายงานกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไร ว่า ไม่
เห็นมีอะไรไม่มีอะไร ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้อนว่า ก็ไม่มีแล้ว จะเฝ้า
ระวังอะไรก็ท าตามปกติเขามีขั้นตอนที่จะป้องกันความไม่สงบ ทุกหน่วยงานเขาร่วมมือกันดี 

เมื่อถามถึงการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์สามารถท าได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์คือ
อย่างไร แล้วตนจะตอบได้อย่างไร ถ้ามีแล้วไม่ผิดกฎหมายก็ท าได้ แต่ถ้าผิดกฎหมายจะท าได้หรือไม่ ไม่น่าถาม เมื่อถาม
ย้ าว่า การยิงเลเซอร์ของคณะก้าวหน้า ขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดรองนายกฯ กล่าวว่า ต้องไปศึกษาก่อนที่จะท า
อะไร 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2191507 
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วันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.22 น. 

'แรมโบ้' ปูดแผนนักป่วนเมือง 'ทอน-คณะก้าวหน้า'โหนคดีเสื้อแดงปลุกไล่รบ. 
  
 
 
  
 
 
 
"แรมโบ้"ซัด “ธนาธร-คณะก้าวหน้า”โหนเหตุการณ์ปี53 หวังตีกินการเมือง เย้ยไม่ใช่นักปชต. แค่พวกป่วนเมือง
มากกว่า 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เเจ้าของฉายา" แรมโบ้อีสาน" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มยิงเลเซอร์ตามหาความจริง เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 ว่า 
เหตุการณ์ปี 53  ตนร่วมอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร ฉะนั้นนักการเมืองกลุ่มใหม่ ที่ก าลัง
เคลื่อนไหวอยู่นี้ ไม่ต้องมาเรียกร้องหรือตามหาอะไร เพราะความจริงได้ปรากฏตามค าพิพากษาของศาลในคดีต่างๆ อยู่
แล้ว 
 “ผมได้ข่าวมาว่า จะมีกลุ่มนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในนามคณะก้าวหน้า จะใช้เหตุการณ์พฤษภาปี 53 มา
เคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือขับไล่รัฐบาล ผมว่า เป็นการเอาการชุมนุมของนปช.คนเสื้อแดง มาตีกินมาแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกตนเองโดยไม่มีความจริงใจในการตามหาความจริงอย่างที่ว่าเป้าหมายคือการก่อความ
วุ่นวายให้เกิดข้ึนในบ้านเมืองซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะท าให้ประชาชนเดือดร้อน"นายสุภรณ์ กล่าว 

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า ขอให้นายธนาธร และคณะก้าวหน้า หยุดการเคลื่อนไหว ขณะนี้รัฐบาลก าลังแก้ปัญหา
ให้กับประเทศชาติ เราเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน  ดังนั้นนายธนาธร น.ส.พรรณิการ์ วาณิช และนายปิย
บุตร แสงกนกกุล ควรหยุดการกระท า ปล่อยให้พรรคก้าวไกล ไปท าหน้าที่ตรวจสอบในสภาผู้แทนฯดีกว่าจะเคลื่อนไหว
ข้างถนนแบบนี้ เขาไม่เรียกว่านักประชาธิปไตย แต่เขาเรียกว่านักป่วนเมืองมากกว่า" 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493592 
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18 พ.ค. 2563 19:06    

จบแบบไหน? “คณะก้าวหน้า” ประกาศ “พลิกตอนจบ” เอา “บิ๊กสุ-ลุงตู่” บทเรียน “คน
ทักษิณ” ส่งชิกสุกงอมลุย 
 
 
 
 
 
 

 
“คณะก้าวหน้า” ประกาศกร้าว “พลิกตอนจบ” บทเรียนรัฐประหารยุค “บิ๊กสุ-ลุงตู่” กลเกมสืบทอดอ านาจ 

“นคร” รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แนะฝ่ายค้าน ขบวนการนักศึกษา ให้รอสถานการณ์สุกงอม สู้นอกกรอบก็ต้องสู้  
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (18 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก คณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความหัวข้อ “[ หนังม้วนเดิมที่ตอนจบ

จะต้องไม่เป็นแบบเดิม ]” 
โดยระบุว่า “เมื่อเปรียบเทียบการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 กับการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 

นั้น มีลักษณะการสืบทอดอ านาจโดยใช้วิธีการคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น : 
1. ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย เอ้ือให้มีการสืบทอดอ านาจได้โดยง่าย เช่น การไม่ก าหนดให้

นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง การให้ ส.ว.มาจากการสรรหาจากคณะรัฐประหาร และให้อ านาจ ส.ว. สูงมาก 
เช่น การให้ ส.ว.มีอ านาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับหลังการ
รัฐประหารทั้งสองครั้งนั้น ต่างร่างโดยคนเดียวกัน ชื่อ “มีชัย ฤชุพันธุ์” 

2. มีการตั้งพรรคการเมืองที่มุ่งสืบทอดอ านาจให้คณะรัฐประหาร มีการใช้อ านาจทั้งทางกฎหมายและอ านาจปืน
ในการข่มขู่คุกคามกดดันให้ ส.ส. และนักการเมืองย้ายเข้ามาสังกัดพรรคตนเอง เ พ่ือให้ลงเลือกตั้งและจะได้ ส.ส. เป็น
จ านวนมาก แล้วค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายทหารในคณะรัฐประหาร และไม่ได้ลงเลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้ง 
22 มีนาคม 2535 มีพรรคสามัคคีธรรม ส่วนในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ก็มีพรรคพลังประชารัฐ 

3. ที่ส าคัญที่สุด การรัฐประหารและการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารนั้น ส าเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะมี
นักการเมืองและพรรคการเมืองให้ร่วมเป็นนั่งร้านให้เผด็จการเพียงเพราะต้องการได้อ านาจและผลประโยชน์ในฐานะที่
เป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
 แต่สิ่งที่น่าคิดที่สุด ก็คือ หากนักการเมืองและพรรคการเมืองพิจารณาจากสถานการณ์และความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนแล้ว ย่อมทราบดีว่า ไม่พอใจและเบื่อหน่ายการสืบทอดอ านาจเช่นนี้ 
 นักการเมืองและพรรคการเมืองทุกฝ่าย จะยอมปล่อยให้ประชาชนลงถนนไปขับไล่เผด็จการแล้วต้องบาดเจ็บล้ม
ตายกันอีกครั้งหรือ? จะยอมให้หนังม้วนเดิมเม่ือปี 2535 กลับมาฉายซ้ าอีกครั้งอย่างนั้นหรือ? 
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 ทุกคนทุกฝ่ายยังมีโอกาสร่วมมือกันหยุดสืบทอดอ านาจ เดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย สะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชน และให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันบนกติกาที่ยุติธรรมได้ และหนังเรื่องนี้ตอนจบจะต้อง
ไม่เป็นเหมือนเดิม 
 อีกด้าน นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ความขัดแย้งภายใน
พรรคแกนน ารัฐบาล ไม่ท าให้รัฐบาลล้มได้ อย่าคาดหวังว่า ความขัดแย้งเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งของพรรคการเมืองแกนน า
รัฐบาลจะเป็นชนวนให้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ล้มคว่ า เพราะโครงสร้างอ านาจ เครือข่ายเผด็จการยังแข็งแกร่งมาก 
 1. รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช.ปี 60 ดีไซน์มาเพ่ือพวกเขา 

2. กลุ่มนายทุน ขุนศึก ศักดินา อ ามาตย์ ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม และพรรค
การเมืองฝ่ายเผด็จการยังสมประโยชน์กันอย่างเหนียวแน่น 
 3. สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ทายาทอสูรยังคงเป็นเสาค้ ายันในการสืบทอดอ านาจให้รัฐบาลนี้ 
 4. รัฐบาลนี้ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และได้ใช้อ านาจผ่านระบบราชการ ผ่านกองทัพ และผ่าน กอ.รมน. อย่างเข้มข้น
จนอาจเรียกได้ว่า เป็นรัฐทหารแล้ว ครอบง าประเทศครอบง าประชาชนทุกพ้ืนที่ 
 5. การชุมนุมเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและประชาธิปไตยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน
ฝ่ายประชาธิปไตยท าได้ยากยิ่ง 
 หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พรรคการเมืองฝ่ายค้านและนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตย จะต้องไม่คาดหวังอะไรกับการแย่งชิงผลประโยชน์และต าแหน่งของพรรค
การเมืองฝ่ายเผด็จการ  
 ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องอดทน ใช้ความจริง ขยายเครือข่าย ให้คนส่วนใหญ่รู้เท่าทันกลเกมแห่งอ านาจ การ
โกหก หลอกลวงที่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ครอบง าประเทศไว้ เมื่อสถานการณ์สุกงอมจึงลุกข้ึนสู้ และการต่อสู้นั้น เมื่อ
จ าเป็นก็จะต้องสู้นอกกรอบ นอกกฎ กติกาของโจรกบฏจึงจะชนะ น าเอาความเป็นธรรม น าเอาสิทธิ เสรีภาพความเสมอ
ภาคและประชาธิปไตยท่ีแท้จริงมาได้” 
 ส าหรับ “นคร” เป็นคนที่เคยน าความจาก “ทักษิณ” มาบอกคนไทยว่า อยากกลับบ้าน โดยขอความเห็นใจจาก
ประชาชน และผู้มากบารมี  
 โดยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก EasyYukhon เผยแพร่คลิปรายการ “ขยี้ข่าวทอล์ค” ซึ่งมี นายนคร มาฉิม 
รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ร่วมรายการ โดยมี นายยุคล วิเศษสังข์ เป็นพิธีกรด าเนินรายการ  
 นายนคร เปิดเผยถึงการสนทนากับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ท่านอยากจะกลับประเทศไทย 
ในสภาท่านหมดหวัง ในสภาทุกอย่างเป็นไปตามเกมที่ฝ่ายเผด็จการก าหนดไว้ทั้งหมด คงไม่มีทางที่จะชนะได้ ท่านใช้ค า
นี้  
 “มีทางเดียวที่ท่านจะได้กลับบ้าน คือ ประชาชนเรียกร้องให้ท่านกลับมา และได้รับความเมตตาปรานีจากผู้มี
บารมีของประเทศเท่านั้นแหละ”... 
 จากทั้งสองโพสต์ดังกล่าว จริงอยู่, ช่วงนี้เป็นช่วงของการร าลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญของเดือนพฤษภาคมหลาย
เหตุการณ์ อาจไม่แปลก ที่ฝ่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองจะน าเอาเรื่องต่างๆ มาตอกย้ า มาสร้างราคาประชาธิปไตย เพ่ือ
การเล่นเกมการเมือง โดยเฉพาะต่อรัฐบาลที่พวกเขาหมายหัวอยู่แล้ว ว่า สืบทอดอ านาจเผด็จการ  
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แต่กระนั้น ถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นถึงความไม่ธรรมดาอยู่ไม่น้อย ด้านหนึ่งสังเกตหรือไม่ ว่ามีการเดินเกมเพ่ือ
กระทบเบื้องสูง ปลุกเร้า สร้างรากฐานที่เป็นปฏิปักษ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ไร้รากวัฒนธรรม ปฏิเสธค่านิยมประเพณี
ดั้งเดิม และคลั่งค่านิยมตะวันตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา เรื่องนี้เห็นได้จากการสื่อออกมาทางโลกโซเชียลมากมาย  
 ยิ่งมีคนปลุกเร้าเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง เพ่ือล้มล้างแล้วละก็ มีหรือคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะไม่เดินตาม และ
สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น ถึงตอนนี้คงไม่มีใครคิดว่า ไม่มีคนที่คิดปลุกเร้าเรื่องนี้ 
 ขณะเดียวกัน ค าว่า “ตอนจบจะต้องไม่เหมือนเดิม” แสดงว่า มีกระบวนการคิดที่จะเคลื่อนไหวให้เกิดเหตุการณ์
ซ้ าอีก แต่จะ “พลิกตอนจบ” นั่นเอง?  
 ยิ่งโพสต์ของ “นคร” ซึ่งถือว่า เป็นคนที่ “ทักษิณ” ไว้ใจอย่างมาก ถือว่าเป็นการ “แบไต๋” ให้เห็นเลยด้วยซ้ าว่า 
จะมีการเคลื่อนไหวตอนไหน กลุ่มคนที่เป็นพันธมิตรเคลื่อนไหวมีใครบ้าง จ าเป็นต้องสู้นอกกรอบก็ต้องสู้ เพ่ือเอาชนะ
เผด็จการสืบทอดอ านาจ นี่คือ ประเด็น  
 เพียงแต่ “ตอนจบ” ยังไม่รู้ว่า จะลงเอยอย่างไร แต่ที่แน่ๆ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนเดิม 
ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ส่วน “ผู้น า” มีหลายคนเผยออกมาแล้วว่า เตรียมการ “ลี้ภัย” ที่ฝรั่งเศสเอาไว้แล้ว  
 ถ้าอย่างนี้ เท่ากับปิดประตูการแก้ปัญหาทางการเมืองในสภาเรียบร้อย? และเห็นชัดว่า การเคลื่อนไหวที่
ร้อนแรงข้ึนทุกวัน คือ การบ่มเพาะสถานการณ์ให้ “สุกงอม” พร้อมลงสู่ท้องถนน นั่นเอง  
 จะว่าไปแล้วก็สยองความคิดคน ที่เห็นชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงบันไดอันไร้ค่า เป็นแค่ซากศพที่จะไต่เต้าไขว่คว้า
อ านาจมาเป็นของตัวเอง ด้วยข้ออ้างอันหวานหู..ไม่ว่าใคร! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000051850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000051850
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18 พ.ค. 2563 19:20 น. 

แรมโบ้ ซัด "ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร" นักป่วนเมือง ตีกินม็อบเสื้อแดง แสวงหาประโยชน์    
   
 
 
 
 
  
 
 
'แรมโบ้' ซัด “ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร” แค่นักป่วนเมือง ใช้เหตุชุมนุมปี 53 ตีกินทางการเมือง ป้อง 'บิ๊กตู่' คงพ.ร.ก.ก.
ฉุกเฉินฯ หวังสกัดโรดระบาด ไม่ใช่สืบทอดอ านาจ 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้
รัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค.ตระหนักดีว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาจท าให้การใช้ชีวิตของ
ประชาชนไม่สะดวกสบายเหมือนปกติ แต่ที่ใช้มาเดือนเศษ สามารถจ ากัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ตามเป้าที่วาง
เอาไว้ และยืนยันว่ามีเป้าหมายขจัดโรคร้าย ไม่ใช่เพ่ือกระชับอ านาจหรือสืบทอดอ านาจตามที่บางฝ่ายเข้าใจ เมื่อ
สถานการณ์ระบาดคลี่คลายลง นายกฯจะตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาที่นายกฯ ตั้งขึ้น 

นายสุภรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีการเคลื่อนไหวยิงเลเซอร์ "ตามหาความจริง" เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 
ตนอยู่ในนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร นักการเมืองกลุ่มใหม่ที่ก าลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ ไม่ ต้องมาเรียกร้อง
หรือตามหาอะไร เพราะความจริงได้ปรากฏตามค าพิพากษาของศาลในคดีต่างๆอยู่แล้ว และทราบว่ากลุ่มนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ในนามคณะก้าวหน้า จะใช้เหตุการณ์พฤษภาปี 53 มาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือขับไล่รัฐบาล เป็นการเอา
การชุมนุมของนปช.คนเสื้อแดง มาตีกินมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกตนเองโดยไม่มีความจริงใจในการ
ตามหาความจริงอย่างที่ว่า เป้าหมายคือการก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะท าให้
ประชาชนเดือดร้อน 

“ขอให้นายธนาธร และคณะหยุดการเคลื่อนไหว ขณะนี้รัฐบาลก าลังแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ รัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน นายธนาธร และ น.ส.พรรณิการ์ วาณิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ควรหยุดการกระท า 
ปล่อยให้พรรคก้าวไกล ไปท าหน้าที่ตรวจสอบในสภาผู้แทนฯ ดีกว่าจะเคลื่อนไหวข้างถนนแบบนี้ เขาไม่เรียกว่านัก
ประชาธิปไตย แต่เขาเรียกว่านักป่วนเมืองมากกว่า" นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4152496 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4152496
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19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:31 น.      

'ปารีณา' แจ้งจับ 'ปิยบุตร-คณะก้าวหน้า'เทีย่งวันนี้ โทษฐานปลุกปัน่ หนักแผ่นดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 พ.ค.63-นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กเมื่อ

คืนที่ผ่านมาว่า พรุ่งนี้จะไปแจ้งความ ปิยะบุตร และคณะก้าวหน้า สภ โพธาราม 12:00น. ต่อไปนี้ จะแจ้งจับ คนหนัก
แผ่นดิน ที่พยายามปลุกปั่น ไปทีละคน ก่อนบ้านเมืองจะกลับสู่สภาพเดิม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66296 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/66296
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19 พฤษภาคม 2020 เวลา 6:45 

10 ปีสลายเสื้อแดง ‘กา้วหน้า’ ท้าชนเต็มตัว 

 
AddThis Sharing Buttons 

 
 

 

ครบรอบหนึ่งทศวรรษส าหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พอดี 
ซึ่งวันที่ 19 พ.ค.นั้นถือเป็นวันเสียงปืนแตกในความคิดของกลุ่มเสื้อแดงก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นวันที่ทหารได้เคลื่อนก าลังพลเข้า
สลายการชุมนุมใจกลางกทม. จึงไม่แปลกที่ปีนี้จะมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
การปลุกความทรงจ าว่า "ที่นี่มีคนตาย" ด้วยการน าสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการชุมนุมในอดีตมาประดับบริเวณสี่แยกราชประสงค์ 
ซึ่งเป็นใจกลางของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

รูปแบบของกิจกรรมคนเสื้อแดงเป็นลักษณะนี้มาตลอด 9 ปี โดยสลับกับการจัดการปราศรัยเพ่ือเป็นกิจกรรมที่ท าให้
มวลชนได้มาพบกัน จนกระทั่งมาถึงปีที่ 10 ซึ่งเป็นที่ส าคัญและมีความตั้งใจว่าจะงานร าลึกให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดย
เน้นถึงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิต 

ทว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเจ้าภาพหลักอย่างแกนน านปช.ที่เคยร่วมชุมนุมในเวลานั้น กลับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เคยเป็นเชิงรุกมาเป็นเชิงรับอย่างสิ้นเชิง  

โดยเมื่อไม่นานมานี้ 'จตุพร พรหมพันธุ์' ประธานนปช. บอกผ่านทางเฟซบุ๊กว่ามีเพียงการท าบุญเท่านั้น รวมไปถึง
การจัดเวทีเสวนาทางออนไลน์ของแกนน าคนอ่ืนๆ  

"ครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุม "พฤษภา 53" ร่วมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนเมษา-พฤษภา 53 วันที่ 
19 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดนวลจันทร์" ข้อความในเฟซบุ๊กของจตุพรที่สื่อสารกับมวลชน 

นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรี่ยวแรงที่อ่อนลงไปทุกทีของแกนน านปช. เพราะตลอดทศวรรษนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่
ราชประสงค์ บรรดาแกนน าส่วนใหญ่เผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนัก โดยเฉพาะคดีความที่มีติดตัวกันคนละไม่
น้อย รวมไปถึงการเข้ามาคุมอ านาจของคสช.กว่า 5 ปีที่มีการตัดท่อน้ าเลี้ยงของเสื้อแดงอย่างไล่ปิด 'พีชทีวี' ซึ่งเป็นสื่อหลัก
ของกลุ่มคนเสื้อแดงหลายครั้ง ประกอบกับ การใช้กลไกรัฐปูพรมเพ่ือแยกมวลชนเสื้อแดงออกมา 

ท่ามกลางความอ่อนแรงของแกนน าเสื้อแดงนั้นสวนทางกลับ "คณะก้าวหน้า" อย่างสิ้นเชิง ทั้งๆที่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เม่ือปี 2553  

คณะก้าวหน้า น าโดย 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ 'พรรณิการ์ วานิช' อดีตโฆษก
พรรคอนาคตใหม่ ออกมาปลุกกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เริ่มตั้งแต่การฉายแสงเลเซอร์ข้อความ "ตามหาความจริง" ไปยัง
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมกับประกาศว่า "หนังม้วนเดิมที่ตอนจบจะต้องไม่เป็นแบบเดิม" 
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ท่วงท่าและท่าทีของคณะก้าวหน้าเวลานี้ หากจะเรียกแบ่งบทบาทกันเล่นก็ว่าได้ โดย 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' อดีต
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินหน้าให้ความเห็นต่อประเด็นทางเศรษฐกิจและสถานะของการบินไทย รวมไปถึงการประสานให้
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่วงโควิด19 

ขณะที่ 'ปิยบุตร-ช่อ' เปิดหน้าบู๊ทางการเมืองชัดเจนด้วยการพยายามเอากระแสเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนพ.ค.
มาเร้าความรู้สึกของประชาชน 

หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 มีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะได้เห็นการชุมนุมทางการเมืองอีกครั้ง ตามค า
ประกาศกลางแฟลชม็อบเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า "เจอกันใหม่ปีหน้า(2563)" เพราะกระแสของม็อบนักศึกษาก่อเริ่มคุกรุ่นได้ที่
นับตั้งแต่เกิดการยุบพรรคอนาคตใหม่ 

แต่เมื่อจังหวะและสถานการณ์ไม่เป็นใจ ท าให้คณะก้าวหน้าต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยพยายามเล่นกับ
กระแสในโลกออนไลน์แทน จนก่อให้เกิดกระแสที่เรียกว่า "MOB FROM HOME" 

มาเวลานี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายและเหมือนจังหวะจะเป็นใจ ท าให้กิจกรรมของคณะก้าวหน้าได้รับความ
สนใจมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 19 พ.ค. คณะก้าวหน้าประกาศว่าจะมีกิจกรรมเสวนา “จาก The Look of Silence ถึงความเงียบ
แห่งเดือนพฤษภาคม” โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และแขกรับเชิญพิเศษเหนือ
ความคาดหมาย 

โดยหลายฝ่ายจับตามองว่า "แขกรับเชิญพิเศษเหนือความคาดหมาย" ที่ว่านั้น คือ ใคร ซึ่งอาจจะมีผลให้กิจกรรมของ
คณะก้าวหน้าในระยะยาวมีพลังมากข้ึน จากเดิมที่ยังไม่ปังมากนัก เนื่องจากสังคมให้ความสนใจกับสถานการณ์โควิด19
มากกว่าการเมือง 

19 พ.ค.นี้อาจไม่เพียงแต่เป็นวันครบรอบเหตุการณ์ของคนเสื้อแดงเท่านั้น แต่เป็นการประกาศเริ่มต้นการต่อสู้
บทใหม่ของคณะก้าวหน้าก็เป็นไปได้   

   
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11078?line= 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11078?line
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 09:01 น. 

ครบรอบสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ชี้ 10 ปีไม่มอีะไรดีขึ้น ถูกฆ่าซ้ าๆ ด้วยวาทกรรม ‘เผาบ้านเผา
เมือง’ อยู่กับ ปชต.ปลอมๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครบรอบสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ชี้ 10 ปีไม่มีอะไรดีขึ้น ถูกฆ่าซ้้าๆ ด้วยวาทกรรม ‘เผาบ้านเผาเมือง’ อยู่กับ ปชต.
ปลอมๆ 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นางธิดา ถาวรเศรษฐ เผยแพร่ข้อเขียนเรื่อง “10 ปี 10 เมษา-19 พฤษภา 2553” 
ความตอนหนึ่งว่า “ในวาระ 10 ปี เหตุการณ์ 10 เมษา-พฤษภา ปี 53 โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ล่าสุดของ

ประวัติศาสตร์ไทย ในการปราบปรามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้ด าเนินการยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชนเพ่ือ
เลือกตั้งใหม ่

ด้านประชาชน นอกจากถูกปราบปรามอย่างเหี้ยมโหด …… ยิ่งกว่านั้น ประชาชนยังถูกฆ่าซ้ าแล้วซ้ าอีก ด้วยการ
ถูกประณามว่าเป็นพวกควายของนักการเมือง เป็นพวกถูกจ้างมาชุมนุม เป็นผู้ก่อการร้าย เผาบ้านเผาเมือง ถึงไม่ยกย่อง
เขาเป็นวีรชน แต่ในฐานะประชาชนมือเปล่ามาเรียกร้องให้ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ก็ไม่ควรถูกกระท าเยี่องนี้จากผู้เห็นต่าง
ทางการเมือง 

และนี่คือสิ่งที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีคนตายโดยการถูกปราบปราม ใช้อาวุธจริง ยิ่ง
กว่าต่อสู้กับข้าศึกมารุกรานจากประเทศอ่ืน…. 

10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีอะไรดีขึ้นทางการเมือง….ที่บ่งบอกว่าประเทศก าลังก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและมี
อนาคต ตรงข้าม สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะผู้ปกครองอยู่ในอ านาจจากการท ารัฐประหารได้
เกินกว่า 5 ปี และสืบทอดมาเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยปลอมๆ มีรัฐธรรมนูญล้าหลัง และการเมืองล้าหลังไป
กว่า 70 ปี ประชาชนจึงต้องทวงถามความยุติธรรมและท าความจริงให้ปรากฏ เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
ผู้ถูกกระท าซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบ …. เราแน่ใจว่าตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่มีประชาธิปไตยที่อ านาจ
เป็นของประชาชน ความยุติธรรมและการท าความจริงให้ปรากฏ ยังเกิดข้ึนไม่ได้  

เราจะตามหาและทวงถามความจริง ความยุติธรรมกันต่อไป ไม่ใช่เพ่ือคนตายเฉพาะพลเรือนร่วมร้อยคน หรือ
เฉพาะคนบาดเจ็บพลเรือนกว่าสองพันคน ไม่ใช่เพ่ือคนเสื้อแดงและ นปช. แต่เราจะเรียกร้องเพ่ือประชาชนไทยทั้งหมด 
เพ่ืออนาคตการเมืองไทยจะได้ก้าวไปข้างหน้า เพ่ืออนาคตที่ประชาชนไทยทั้งหมดจะได้อยู่ร่วมกั นโดยไม่ต้องมีผู้ถือ
อาวุธ….” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2192104 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2192104
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ธิดา-10ปีสลายชุมนุม.jpg
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19 พ.ค. 2563 09:33 น. 

10 ปี พฤษภา 53 เผย "ธนาธร-ชัชชาติ" ก าลังท าบางสิ่ง ในวันท่ี 19 พ.ค.    

 
ร าลึก 10 ปี พฤษภา 53 กับเรื่องที่ไม่เคยเผยมาก่อน "ธนาธร-ชัชชาติ" ท าอะไร ในวันที่ 19 พ.ค. "หนูหริ่ง-ดร.ประแสง" 
เล่าครั้งแรก ผ่านเฟซบุ๊ก  

กว่า 3652 วัน หรือ 10 ปีผ่านไป ส าหรับเหตุการณ์การสลายการชุมนุม "กระชับพื้นท่ี" ช่วงเดือนเมษา-พฤษภา 
2553 ที่มีคนเจ็บ คนตาย มากท่ีสุดครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในความทรงจ า
ของคนจ านวนมาก ว่าวันนั้น ก าลังท าอะไร ที่ไหน อย่างไร? และส าหรับหลายคน วันๆนี้ มีความทรงจ าที่น่าเจ็บปวด 
และไม่อยากพูดถึงอีก แต่บางคน ก็ความทรงจ าที่น่าจดจ า และจะเล่ามันทุกครั้งเมื่อถึงวันครบรอบหลังการสลายการ
ชุมนุมปี 2553 "สมบัติ บุญงามอนงค์" หรือ บก.ลายจุด แกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง ที่เคลื่อนไหวเป็นคนแรกๆ หลัง
เหตุการณ์ดังกล่าว จนถูกจับกุมด าเนินคดี ถูกคุมขังในช่วงเวลาหนึ่ง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เล่าย้อนร าลึกวันวานดังกล่าว โดย
ระบุว่า 
  "เรื่องที่ผมไม่เคยเขียนเล่าในที่สาธารณะส าหรับเหตุการณ์ เมย.-พค 53 เรื่องหนึ่งคือ ตอนทีเวทีใหญ่ที่ราช
ประสงค์ถูกล้อมและมวลชนไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้ ผมมาช่วยครูประทีปที่เวทีย่อยคลองเตย หลังจากขึ้นพูดบนเวที 
Thanathorn Juangroongruangkit (ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้มาคุยกับผมที่หลังเวทีเล่าปัญหาที่ถนนราชปรารภว่ามี
ประชาชนโดนยิงที่นั่นหลายคนมาก (น้องเณอเป็นหนึ่งในนั้น) เพราะมวลชนพยายามหาทางเข้าไปที่เวทีใหญ่ แต่ทหาร
ยิงสกัด ผมถามธนาธรว่าเขาต้องการให้ผมท าอะไร ?  
"พ่ีหนูหริ่งต้องไปตั้งเวทีที่สามเหลี่ยมดินแดงเพ่ือไม่ให้คนหลุดเข้าไปในแดนสังหาร" ไม่ต้องคิดอะไรมาก ผมปฏิเสธทันที 
ผมจะไปรับผิดชอบชีวิตคนได้อย่างไร ถ้าผมตั้งเวทีแล้วคนยังเข้าไปในราชปรารภเขาไม่เชื่อผมเกิดเจ็บตายขึ้นมา คนตั้ง
เวทีอยุ่ตรงนั้นจะไม่กลายเป็นการส่งคนเข้าไปตายเหรอ ผมปฏิเสธเสียงแข็ง "ขออภัยครับเอกผมท าสิ่งนั้นไม่ได้" 
การสนทนาก็จบลง ผมเดินไปยังพ้ืนที่โดยรอบๆเวทีที่คลองเตยสักพักใหญ่ ธนาธรมายืนข้างผมอีกครั้ง 
"ถ้าพ่ีไม่ช่วยจะมีคนโดนยิงและตายที่นั่นอีกเยอะ เราไม่มีทางอ่ืนนอกจากตั้งเวทีเรียกคนให้ออกห่างจากถนนราชปรารภ" 
ผมสบถในใจที่ได้ยินเอกพูดแบบนั้นกับผมเป็นครั้งที่สอง จริงๆผมโกรธเขามากท่ีเอาภาระนี้โยนใส่บ่าผม แล้ววันรุ่นขึ้นผม
ก็ยืนอยู่บนรถหกล้อที่มีชุดเครื่องเสียงตรงสามเหลี่ยมดินแดง เพื่อท าภาระกิจที่ผมกลัวที่จะท า" 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4155110 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4155110
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18 พ.ค. 2563 - 19:29 น. 

อดีตเมื่อ ปี 35 อดตี พฤษภาคม 53 ปัจจุบัน วันนี้  

วิเคราะห์การเมือง  
อดีตเมื่อ ปี 35 อดีต พฤษภาคม 53 ปัจจุบัน วันนี้ - จากเดือนพฤษภาคม 2535 มาเดือนพฤษภาคม 2553 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2563 
 มิได้เป็นตัวเลขซึ่งบ่งบอกกาลเวลาซึ่งผ่านเลยมาแล้ว 18 ปี เวลาซึ่งผ่านเลยมาแล้ว 10 ปีอันว่างโหวง ไร้
ความหมายแต่อย่างใด เพราะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ล้วนมี “ตัวละคร” 

เมื่อ 18 ปีก่อนมี พล.อ.สุจินดา คราประยูร เมื่อ 10 ปีก่อนมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว ณ วันนี้เป็นอย่างไร 
  เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า พล.อ.สุจินดา คราประยูร หมดบทบาทไปแล้ว นั่นก็คือเป็นทหารแก่คนหนึ่ง แต่
ก็ต้องยอมรับ ว่ากระบวนการอันเป็นรากฐานให้กับการมีอ านาจของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ยังมีให้เห็นอย่าง
เด่นชัด ไม่ว่าจะมองผ่านรัฐธรรมนูญ มองผ่านพรรคการเมือง  

ถามว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 ใครมีบทบาทส าคัญในการยกร่าง ถามว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใครมี
บทบาทส าคัญในการยกร่าง แล้วการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองเล่าตอบอะไรได้บ้าง  

อย่าลืมบทสรุปที่ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อนพวกเรา” เป็นอันขาด เพราะหากไม่มี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก็ไม่มีพรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่มีรัฐบาลอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี 

พรรคสามัคคีธรรมเป็นรากฐานให้กับ พล.อ.สุจินดา คราประยูร อย่างไร พรรคพลังประชารัฐก็เป็น
รากฐานให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างนั้น แม้กระทั่งการตระเตรียมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคน
ใหม่ก็อย่างนั้น นี่ย่อมเป็นการเวียนไปเวียนมาของ รัฐธรรมนูญ ของพรรคการเมือง  
  ปฏิบัติการ #ตามหาความจริง จึงทรงความหมายในทาง “ความคิด”เป็นความคิดในการกระตุก กระตุ้น
ให้มองการเมืองอย่างเปรียบเทียบจากเดือนพฤษภาคม 2535 มายังเดือนพฤษภาคม 2553 และก็ลงเอยมายัง
ภาพการเมืองเดือนพฤษภาคม 2563 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4152511 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4152511
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/VK-20-MAY.jpg
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ว่าด้วย...การเปลี่ยนแปลง!!! 
 
 
 
 
    
  
 
        
 เห็นข่าวแวบๆ...ในเว็บไซต์ ผู้จัดการ วันวาน ว่าคุณพ่ี ค านูณ สิทธิสมาน ส.ว.และคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความ
ยากจน เหลื่อมล้ า ของวุฒิสภา ท่านได้โพสต์แนวทางแก้ปัญหา 10 ข้อ เพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยภายใน 3 ปี เอาไว้ให้
บรรดาแฟนเพจได้รับรู้ รับทราบ อันเป็นอะไรที่น่าสนใจ น่าคิด  น่าสะกิดใจ อยู่พอสมควรเหมือนกัน... 
            คือในรายละเอียดของแนวทางดังกล่าว จะมีอะไรบ้างนั้น คงต้องไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกัน เพราะถ้าหยิบมา
ไล่ให้เห็นเป็นข้อๆ นอกจากเป็นอะไรที่ยาวไป เผลอๆ...อาจโดนผู้ควบคุม ดูแล คอลัมน์ใน ไทยโพสต์ ท่านหั่น ท่านเจียน 
จน อ่านไม่รู้เรื่อง เอาเลยก็ไม่แน่!!! เพราะฉะนั้น...ใครที่สนใจว่า ส.ว. หรือ ส.อะไรต่อมิอะไรในอดีต อีกไม่รู้กี่ ส.ต่อกี่ ส. 
อย่างคุณพ่ี ค านูณ ผู้คลุกคลี ตีโมง อยู่ในแวดวงการเมืองตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา แบบเดียวกับอดีตรัฐมนตรี
สาธารณสุข คุณพ่ี วิทยา แก้วภราดัย เขานั่นแหละ ท่านคิดลึก คึกฤทธิ์ ออกมาในแนวไหน อย่างไร ก็คงไม่ยากที่จะไป
ตามหาอ่านกันเอาเอง... 
            แต่โดยสรุปรวมความตาม อารมณ์-ความรู้สึก แล้ว...ก็ออกจะเป็นอะไรที่ เข้าท่า มิใช่น้อย โดยเฉพาะถ้าหาก
สิ่งที่ท่าน ส.ว.ค านูณท่านเสนอแนะ เกิดเป็นจริงขึ้นมา หรือเกิดการช่วยสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ต่อผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบ หรือต่อรัฐบาล จนคิดหยิบเอาสิ่งเหล่านี้ไปท าให้เป็นเรื่องจริงๆ จังๆ ไม่ใช่แค่ปล่อยให้เป็นแค่ความเพ้อ 
ความฝัน แบบลมๆ แล้งๆ ของ ส.ว. ค านูณ ท่านโดยล าพัง เพราะโดยกรรมวิธี หรือกระบวนการ ในการท าให้
ข้อเสนอแนะเหล่านี้มีความเป็นไปได้ มันคงต้องอาศัย การเมือง ที่ผิดแผก แตกต่าง ไปจากเดิมอยู่บ้าง หรืออาจเรียกว่า 
การเมืองใหม่ ก็คงพอได้... 
            คือจะไปจมอยู่กับการไล่ฟัด ไล่งับ แค้นจัด-กัดดะ-ฝังเขี้ยวจมน่อง ระหว่างกันและกัน คงไม่น่าจะได้ต่อไปอีก
แล้ว ไม่ว่าจะฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหน หรือจะแบ่งมุ้ง แยกมุ้ง เพ่ือต่อรองเก้าอ้ีกันภายใน ก็ยิ่งยากซ์ซ์ซ์ท่ีจะเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไป
เท่านั้น มีแต่ต้อง นิว นอร์มอล กันใหม่หมด โดยเฉพาะผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด หรือผู้น ารัฐบาล อย่างท่าน
นายกฯ บิ๊กตู่ ที่มี บุญ หรือมี พ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หล่นทับหัวแม่เท้า จนชักหัวแม่เท้าหลบแทบไม่ทัน ถ้าหาก
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สามารถน าเอา บุญ เหล่านี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หรือใช้กันแบบ นิว บิ๊กตู่ โอกาสที่จะ เปลี่ยนประเทศไทยภายใน 
3 ปี อย่างที่ท่าน ส.ว. ค านูณ ท่านว่าไว้ จึงอาจพอเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น... 
            ซึ่งถ้าดูจากบุคลิก ลักษณะ จากกิริยา อาการ ของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ในช่วงหลังๆ ก็ชักจะเริ่มมีอะไร นิวๆ อยู่
บ้างเหมือนกัน อย่างน้อย...ก็ชักไม่ค่อยวี้ดๆ แว้ดๆ เหมือนเก่า ชักพูดน้อยลง ฉุนเต่าน้อยลง ตามล าดับ อันออกจะเป็น
อะไรที่ กลมกลืน ไปกับบรรยากาศความเป็นไปของโลก และของประเทศไทยมิใช่น้อย เพราะภายใต้การออกฤทธิ์ ออก
เดช ออกอาละวาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 คราวนี้ อะไรที่ยังคงเป็นไปในแบบเดิมๆ ไม่คิดเปลี่ยนแปลงใดๆ แม้แต่น้อย 
ไม่ว่าจะฝ่ายไหน ต่อฝ่ายไหนก็แล้วแต่ โอกาสที่จะ ตาย...กับ...ตาย อันเนื่องมาจาก ไวรัสแท้ๆ หรือจาก ไวรัสทาง
ความรู้สึก ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ... 
            พูดง่ายๆ ว่า...แม้แต่กระทั่งฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น หรือฝ่ายที่ต้องด ารงตนอยู่ในด้านตรงกันข้ามกับรัฐบาลก็ตาม 
ถ้าหากไม่คิดเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงไล่งับ ไล่ฟัด แบบแค้นจัด-กัดดะ-ฝังเขี้ยวจมน่องอีกต่อไป โอกาสที่ต้องเจอกับ
รายการ ทัวร์ลง ย่อมมีความเป็นไปได้ดังที่เห็นๆ กันอยู่ในทุกวันนี้ เพราะการออกฤทธิ์ ออกเดช ออกอาละวาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 คราวนี้ มันได้สร้าง อารมณ์-ความรู้สึก ใหม่ๆ ให้กับผู้คนจ านวนไม่น้อย ไม่ว่าในระดับโลก หรือในแต่
ละสังคม ส่วนจะออกไปในทางบวก หรือในทางลบ ก็แล้วแต่ แต่คงไม่ใช่อารมณ์ -ความรู้สึกแบบเดิมๆ อีกต่อไป และ
ภายใต้สภาพเช่นนี้ ยิ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยแล้ว ยิ่งไม่คิดเปลี่ยนแปลงใด คงมิได้โดยเด็ดขาด... 
            เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง หรือการ นิว นอร์มอล ของผู้น ารัฐบาลอย่าง บิ๊กตู่ นั้น...มันจะไปไกล ไปแรง ถึงขั้น
ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนประเทศไทยภายใน 3 ปี อย่างที่ ส.ว. ค านูณ ท่านพยายามเสนอแนะเอาไว้ หรือไม่ อย่างไร คงเป็น
เรื่องที่ต้องคอยลุ้น คอยติดตาม กันไปเป็นระยะๆ เพราะโดย เงื่อนไข และ เหตุปัจจัย หรือโดย สภาพแวดล้อม นั้น คง
ต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า ค่อนข้างเอ้ืออ านวยให้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พอสมควร แต่โดย อัตตา หรือ 
ตัวตน ของผู้ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม จะยัง เหมียนน์น์น์เดิมม์ม์ม์ หรือเป็นไปในแบบเดิมๆ หรือไม่???  
อันนี้นี่แหละ...ที่คงต้อง ลุ้น ต้องคอย ตามไปดู อย่างชนิดมิอาจกะพริบตาได้เลย... 
            และสิ่งที่น่าสนใจเอามากๆ ก็คือว่า...ดูเหมือนว่าท่าน ส.ว. ค านูณ ท่านเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่ว่ากันมั่งแล้ว หรือดังที่ได้สรุปเอาไว้ว่า...“เชื่อว่า...หลายข้อใน 10 ข้อ (ที่ตัวเองเสนอแนะ) มีอยู่ในใจของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทราบว่าบางข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 10 (ว่าด้วยความสามัคคี 
ปรองดอง) มีก าหนดจะท าเร็วๆ นี้...” จริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อ คงหนีไม่พ้นต้องตามไป ลุ้น หรือ ตามไปดู กันอีกที ก่อนที่ 
ธรรมชาติ จะบังคับให้ต้อง เปลี่ยน กันจนได้... 
            ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้  จาก Sophia Bedford-Pierce...“There is nothing lost by discarding  your 
faults. - การสลัดข้อบกพร่องทิ้งไป ไม่ท าให้คุณต้องสูญเสียอะไรเลย...” 

                                                                          ท่านขุนน้อย ว่าด้วย...การเปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66283 
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ไม่ใช่เวลาแย่งชามข้าว 

    
          สัปดาห์ที่แล้ว ข่าวแย่งชามข้าวในพลังประชารัฐช่างหนาหู มันน่าอนาถ เพราะขณะที่ประชาชนหวาดกลัว และ
เดือดร้อนจาก โควิด-๑๙ ส.ส.กลับคิดแต่เรื่องต าแหน่งทางการเมือง  
 ที่จริง "บิ๊กป้อม" น่าจะพูดให้ชัดว่า ไม่มีความขัดแย้ง และไม่เคยคิดจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เรื่องมัน
จะได้จบ 
            แต่ "บิ๊กป้อม" ก็เอาแต่เลียบค่าย  
            ทหารเลวหน้าค่ายก็เอาแต่ปล่อยข่าว เกิดความขัดแย้งรายวัน  
            เมือ่ไม่ชัด ผู้คนในสังคมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง  
            มูลเหตุของเรื่องคือ ที่พูดกันวงในว่า "บิ๊กป้อม" ซึ่งมีต าแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 
ต้องการเปลี่ยนตัว "อุตตม สาวนายน" ออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.  
            เนื่องจากไม่พอใจเพราะท่ีผ่านมาไม่ดูแลพรรค  
            ไม่มีความสัมพันธ์กับ ส.ส.  
            และท่ีส าคัญไม่เข้าใจการเมือง  
            มีข่าวแพลมมาว่าที่ผ่านมา "บิ๊กป้อม" แบกรับภารกิจ และค่าใช้จ่าย ส.ส.ของพรรคแต่เพียงผู้เดียว จึงควรเข้า
มามีบทบาทเต็มที ่
            และยังช่วยลดความขัดแย้งใน พปชร.อีกด้วย....  เวรกรรมครับ! 
            คนเป็น ส.ส.ยังต้องมีหัวหน้าแก๊ง หัวหน้าก๊วนคอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย  
            ไดโนเสาร์ชัดๆ! 
            การเมืองไทยยังไม่พัฒนาเลย  
            ก็อย่างว่า พรรคพลังประชารัฐก าเนิดจากกลุ่มก๊วนการเมืองหลายๆ กลุ่ม เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่มีอะไรผิดจาก
ความคาดหมาย  
            แต่ที่สงสัยไม่หาย "บิ๊กป้อม" อยากเป็นหัวหน้าพรรคจริงหรือ  
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            หรือแค่ทหารเลวหน้าค่ายยุส่ง 
            ในสถานการณ์ปัจจุบัน หากการเมืองนิ่ง โดยเฉพาะการเมืองในพรรครัฐบาล จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของประเทศ  
            นอกจากโควิด-๑๙ แล้ว ปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาใหญ่มากท่ีรัฐบาลต้องแก้ให้ได้หลังจากนี้ 
            หากจะลดบทบาททีม "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" แล้วให้ทีม "บิ๊กป้อม" มารับไม้ต่อ ค าถามคือ มี "ตัว"  หรือยัง 
            ถ้าไม่มี เอามือซุกหีบ จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่า  
            ที่ส าคัญ "บิ๊กป้อม" ต้องประเมินให้ถูก  
            ในสายตาประชาชน รัฐบาลลุงตู่ ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่เพราะมี "บิ๊กป้อม" คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง กลับกัน 
"บิ๊กป้อม" คือ "บ่อ"  
            ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากรัฐบาลประยุทธ์ ๑ ที่ "บิ๊กป้อม" นั่งควบ รองนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม มีภาพลบ ฉุดรัฐบาลหลายเรื่อง  
            ฉะนั้นนักการเมืองที่แย่งชามข้าวในขณะที่ประชาชนเจอวิกฤติ ต้องคิดให้ดี  
            เพราะสันหลังหวะกันทั้งนั้น.  
อ่านเอาเรื่อง ผักกาดหอม ไม่ใช่เวลาแย่งชามข้าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66281 
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"มาดดีไปไม่รอด" 
 
 
    
 
 
 
               ทีมงานคันปากเห็นด้วยกับแนวคิด วัชระ กรรณิการ์   โฆษกกระทรวงพลังงาน ที่เสนอให้คนอยากเป็น รมต.
ต้องส่งใบสมัคร เปิดเทือกเถาเหลากอคนเหมาะสม...ให้สังคมรับทราบ 
                หลังเจ้านาย "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ถูกปล่อย
ข่าวโจมตีหนักจากก๊วนเสือโหยอยากคุมพลังงาน ว่าจ่ายเงิน 8 หลักผ่านกองทุนพลังงาน ให้ ส.ส.หลายคน หวังสร้างมุ้ง
ตัวเองเพ่ือตอกตะปูยึดเก้าอ้ีเลขาฯ พรรค และยันต์กันผีต าแหน่ง รมต. 
                กระแสนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรดาเสือสิงห์กระทิงแรดใน พปชร. รุมทึ้งหวังยึดเก้าอ้ีของ 4 กุมาร ภายใต้
หัวหน้าทีม สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่ "มาดดี" แต่ไม่มีมือ ส.ส. หลังเสวยอ านาจมา 5 ปี ตั้งแต่ยุค คสช. 
                กลับมาที่ข้อเสนอของ "เด็กสนธิรัตน์" ที่ออกมาเปิดหน้าเต็มตัวช่วยเจ้านาย รวมทั้งตัวเขาเองด้วย คงเป็น
การดิ้นเฮือกสุดท้าย... 
                พร้อมน าภาพลักษณ์ดีของ "สนธิรัตน์" มาเป็นเดิมพัน ส่งสัญญาณไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
ในท านองว่าต้องการ ครม.ที่ยังมีเหลือภาพครึ่งเทพครึ่งมารอยู่บ้างพออธิบายสังคมได้ หรือสุดท้ายปรับ ครม.โควตา พป
ชร. มีเฉพาะสายมารข้างกายนายกฯ ทั้งหมดพร้อมเรียกทัวร์ลงร้องยี้แบนยาวๆ 
                แต่เอาเข้าจริงก็ต้องเห็นใจนายกฯ เพราะในเมื่ออาสาปฏิรูปการเมืองมา 5 ปีแล้ว แต่ล้มเหลว ก็ต้องยอม
ผลลัพธ์แบบเก่า ที่ไม่ต่างจากระบอบทักษิณที่เคยจงเกลียดจงชัง 
                สุดท้ายอาจต้องยอมจ านนการเมืองแบบเก่าที่มือ ส.ส.เป็นนั่งร้านขึ้นสู่อ านาจ และรัฐบาล พ่วง พปชร.เดิน
ต่อไปได้ ซึ่งต่างจาก ครม.ยุครัฐประหาร สามารถตัดสินใจเบ็ดเสร็จเลือกคน "มาดดี" มาท างาน 
                ดังนั้น 4 กุมาร จะมาโทษ "ลุงตู่" อย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะเมื่อมีโอกาสกลับไม่ท าความเข้าใจการเมือง ไม่
สร้างศรัทธาให้ ส.ส. แต่พอถูกไล่หนัก พ่ึงคิดสร้างมุ้ง แจกกล้วยอยากถามว่าสายไปไหม เสือด า 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66279 
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วิเคราะห์การเมือง : เลยจุด “ลอยตัว” ไปแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตามปรากฏการณ์แบบที่ “ซินแสเข่ง” นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง ผู้อ านวยการสถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์

ประเทศไทย จับยามสามตาวิเคราะห์ดวงการเมือง  
ฟันธงแบบไม่กั๊ก โหงวเฮ้งเดินอยู่ที่ “ปลายคาง” ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

รอบอายุ 75–76 ขวบปี มีความม่ันคงในดวงชะตา มีความเป็นผู้น าที่สามารถเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้มาแรงแซงโค้งจะ
ยึดเก้าอ้ีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปูทางต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป “อวยกันไส้แตก” ไม่กลัวหน้าแหก เสียยี่ห้อ 
“ซินแสเข่ง”  

แต่นั่นก็สวนทางไปกันคนละทิศคนละต ารากับ “โหรท็อปบูต” นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าส านักสุขิโต 
เชียงใหม่ เปิดนิมิตหลวงปู่เกวาลัน ส่งซิกถึงลูกศิษย์ทหารเสือ 

ดวงของ พล.อ.ประยุทธ์ยังต้องท าหน้าที่ต่อแต่จะเหนื่อยหน่อย การปรับ ครม.ยังไม่ใช่เวลานี้ แม้แต่ในพรรค
พลังประชารัฐเองก็ยังไม่ควรมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนดีกว่า ไม่ใช่มาก่อปัญหา
แบบนี้มันไม่ถูก เมื่อเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว 
 คนที่ยังไม่มีหน้าที่ก็อย่าเพ่ิงเลย เพราะถ้าออกมาก็จะเสียหายมากกว่า ให้ผู้มีหน้าที่ได้ท าหน้าที่เพ่ือบ้านเมืองต่อ 
เพราะช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จะมีเรื่องของภัยธรรมชาติ ควรจะตั้งรับด้วยความสามัคคี 
การท างานของ 3 ป. ยังมีหน้าที่เดินไปด้วยกัน แต่ต้องมาคุยกัน จับมือกัน และอย่าไปฟังใคร “นั่งทางนอกส่องทางใน” 
โหรวารินทร์อ่านดวงดาวเจือกับข้อมูลดิบจากลูกศิษย์ตามสูตรโหรท็อปบูตื โดยฟอร์ม “โหรวารินทร์” ย่อมข่ม “ซินแส
เข่ง” อยู่ในท ี

แต่ ณ นาทีนี้ เดาทางได้ในอารมณ์ของ “บิ๊กป้อม” ต้องเคลิ้มตาม “ซินแสเข่ง” ที่อวยไส้แตก บวกกับเสียงคณะ
แตรวงของขบวนแห่ “พ่ีใหญ่” ขึ้นยึดป้อมพลังประชารัฐ มัดเป็นเงื่อนไขโยงเขย่าเกมปรับ ครม. จ่อลุยหักดิบ ไม่ได้ยิ น
เสียงนกเสียงกา ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมแล้ว 
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 ตามแนวโน้มสถานการณ์มันจึงอยู่ที่ “เบอร์หนึ่ง” อย่าง “บิ๊กตู่” ผู้กุมดุลอ านาจถือสิทธิ์ขาดในการก ากับ 
“พังงา” รัฐบาลเรือเหล็ก บรรทุกภารกิจน าประเทศไทยฝ่ามรสุมโควิด วิกฤติหนักสุดในประวัติศาสตร์ ในภาวะเต็มไป
ด้วยสนิมเนื้อใน ระหว่างทางเต็มไปด้วยหินโสโครก โอกาสพลาดชนอับปางได้ทุกจังหวะ กัปตันจะเลือกเดินเรือตาม
ดวงดาวของ “ซินแส” หรือ “โหร” 
 ที่แน่ๆตามผล “ซูเปอร์โพล” ล่าสุด ประชาชนเริ่มหมดความอดทนกับเกมแย่งชิงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐ 
ยี้กลุ่มก๊กใน พปชร.ไร้กาลเทศะช่วงชิงชามข้าวกันไม่เว้นในภาวะความเป็นความตายของชาวบ้าน กระเทือนคะแนนนิยม
รัฐบาล “ลุงตู่” ลดลงฮวบฮาบ 
 จากฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาล ตกจากร้อยละ 46.9 เหลือร้อยละ 36.1 หายไปกว่าร้อยละ 10 สวน
ทางกับกลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลที่เพิ่มจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 34.1 ตัวเลขสวิงข้าง เปลี่ยนขั้วกันเห็นๆเลย 
 ล้อกับคนกลางๆที่เริ่มสะท้อนสัญญาณแรงๆไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ อย่างที่นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรอง
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก “เกรงใจประชาชนบ้าง” 
 นักการเมืองอยู่ดีๆก็ออกมาช่วงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่มีอะไรจะท ากันแล้วหรือ ไทยเพ่ิงผ่านยกแรกของ
การเอาชนะโควิด ยังต้องต่อสู้กับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ แต่พรรคกลับท าเรื่องบาดหัวใจประชาชน แย่งเก้าอ้ีกัน คนกลางๆ
ในสังคม กองเชียร์ “ลุงตู่” อารมณ์สะดุด 
 มันจึงเป็นอะไรที่เลยจุด “ลอยตัว” ตามข่าววงในที่ออกมา ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ปล่อยให้ พล.อ.ประวิตร
กับก๊วน ก๊ก แก๊ง ในพรรคพลังประชารัฐ ไปจัดการเคลียร์ปัญหาแย่งชามข้าวกันเอง ตัวนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบ
บริหารจัดการแค่ใน ครม. 

เมื่อโพลมันสะท้อนชัด คนกลางๆเริ่มออกอาการอึดอัด ความปั่นป่วนของแก๊งการเมืองในพลังประชารัฐมัน
กระเทือนคะแนนรัฐบาล “บิ๊กตู”่ คงลอยชาย ปล่อยให้ฟาดปากกันนัว ไม่นาน “ลูกหลง” ลามถึงตัว พล.อ.ประยุทธ์แน่ 
 แต่นั่นไม่นับฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งแถวรอ “ฉลองกฐิน” ตามลีลาของนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว
ไกล ทีม “จับตาย” พล.อ.ประวิตร ที่ไล่บี้กัดติด “พ่ีใหญ่” มาตั้งแต่การลากหนีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ รีบแสดงความ
ยินดีต้อนรับ “เวลคัม” พล.อ.ประวิตรนั่งแท่นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ 

“แต่ความจริงแล้วคุณประวิตรก็อายุมากแล้ว ควรจะไปใช้ชีวิตวัยเกษียณที่บ้านได้แล้ว ประเทศไทยบอบช้ ามาก
พอแล้วครับ อย่าท าร้ายประเทศไทยไปมากกว่านี้เลย” ยิ่งเสียงแห่เร้า ขบวนหาม “พ่ีใหญ่” ยึดค่ายพลังประชารัฐ
ร้อนแรง ยิ่งเรียกแขกสองข้างทาง เสียงอวย เสียงโห่ เสียงยี้ “บิ๊กตู”่หนีไม่ออก ต้องรับเป็นเจ้าภาพเอง. 

ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1847456 
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19 พฤษภาคม 2020 เวลา 6:45 

10 ปีสลายเสื้อแดง ‘ก้าวหน้า’ ท้าชนเต็มตัว 
ท่ามกลางความอ่อนแรงของแกนน าเสื้อแดงนั้นสวนทางกลับ "คณะก้าวหน้า" อย่างสิ้นเชิง  

ครบรอบหนึ่งทศวรรษส าหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) พอดี ซึ่งวันที่ 19 พ.ค.นั้นถือเป็นวันเสียงปืนแตกในความคิดของกลุ่มเสื้อแดงก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นวันที่ทหารได้
เคลื่อนก าลังพลเข้าสลายการชุมนุมใจกลางกทม. 
จึงไม่แปลกที่ปีนี้จะมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการปลุกความทรงจ าว่า "ที่นี่มีคนตาย" ด้วยการน าสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงการชุมนุมในอดีตมาประดับบริเวณสี่แยก
ราชประสงค์ ซึ่งเป็นใจกลางของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
รูปแบบของกิจกรรมคนเสื้อแดงเป็นลักษณะนี้มาตลอด 9 ปี โดยสลับกับการจัดการปราศรัยเพ่ือเป็นกิจกรรมที่ท าให้
มวลชนได้มาพบกัน จนกระทั่งมาถึงปีที่ 10 ซึ่งเป็นที่ส าคัญและมีความตั้งใจว่าจะงานร าลึกให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา 
โดยเน้นถึงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิต 

ทว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเจ้าภาพหลักอย่างแกนน านปช.ที่เคยร่วมชุมนุมในเวลานั้น กลับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เคยเป็นเชิงรุกมาเป็นเชิงรับอย่างสิ้นเชิง  
โดยเมื่อไม่นานมานี้ 'จตุพร พรหมพันธุ์' ประธานนปช. บอกผ่านทางเฟซบุ๊กว่ามีเพียงการท าบุญเท่านั้น รวมไปถึงการจัด
เวทีเสวนาทางออนไลน์ของแกนน าคนอ่ืนๆ  

"ครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุม "พฤษภา 53" ร่วมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนเมษา-พฤษภา 53 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดนวลจันทร์" ข้อความในเฟซบุ๊กของจตุพรที่สื่อสารกับมวลชน 
นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรี่ยวแรงที่อ่อนลงไปทุกทีของแกนน านปช. เพราะตลอดทศวรรษนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ราช
ประสงค์ บรรดาแกนน าส่วนใหญ่เผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนัก โดยเฉพาะคดีความที่มีติดตัวกันคนละไม่
น้อย รวมไปถึงการเข้ามาคุมอ านาจของคสช.กว่า 5 ปีที่มีการตัดท่อน้ าเลี้ยงของเสื้อแดงอย่างไล่ปิด 'พีชทีวี' ซึ่งเป็นสื่อ
หลักของกลุ่มคนเสื้อแดงหลายครั้ง ประกอบกับ การใช้กลไกรัฐปูพรมเพ่ือแยกมวลชนเสื้อแดงออกมา 

ท่ามกลางความอ่อนแรงของแกนน าเสื้อแดงนั้นสวนทางกลับ "คณะก้าวหน้า" อย่างสิ้นเชิง ทั้งๆที่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อปี 2553  

คณะก้าวหน้า น าโดย 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ 'พรรณิการ์ วานิช' อดีต
โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ออกมาปลุกกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เริ่มตั้งแต่การฉายแสงเลเซอร์ข้อความ "ตามหาความ
จริง" ไปยังสถานที่ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมกับประกาศว่า "หนังม้วนเดิมที่ตอนจบจะต้องไม่เป็นแบบเดิม" 
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ท่วงท่าและท่าทีของคณะก้าวหน้าเวลานี้ หากจะเรียกแบ่งบทบาทกันเล่นก็ว่าได้ โดย 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ' 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินหน้าให้ความเห็นต่อประเด็นทางเศรษฐกิจและสถานะของการบินไทย รวมไปถึงการ
ประสานให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่วงโควิด19 

ขณะที่ 'ปิยบุตร-ช่อ' เปิดหน้าบู๊ทางการเมืองชัดเจนด้วยการพยายามเอากระแสเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือน
พ.ค.มาเร้าความรู้สึกของประชาชน 
 หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 มีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะได้เห็นการชุมนุมทางการเมืองอีกครั้ง ตามค า
ประกาศกลางแฟลชม็อบเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า "เจอกันใหม่ปีหน้า(2563)" เพราะกระแสของม็อบนักศึกษาก่อเริ่มคุ
กรุ่นได้ที่นับตั้งแต่เกิดการยุบพรรคอนาคตใหม่ 

แต่เมื่อจังหวะและสถานการณ์ไม่เป็นใจ ท าให้คณะก้าวหน้าต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยพยายามเล่น
กับกระแสในโลกออนไลน์แทน จนก่อให้เกิดกระแสที่เรียกว่า "MOB FROM HOME" 

มาเวลานี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายและเหมือนจังหวะจะเป็นใจ ท าให้กิจกรรมของคณะก้าวหน้าได้รับความ
สนใจมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 19 พ.ค. คณะก้าวหน้าประกาศว่าจะมีกิจกรรมเสวนา “จาก The Look of Silence ถึงความ
เงียบแห่งเดือนพฤษภาคม” โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และแขกรับเชิญพิเศษ
เหนือความคาดหมาย 

โดยหลายฝ่ายจับตามองว่า "แขกรับเชิญพิเศษเหนือความคาดหมาย" ที่ว่านั้น คือ ใคร ซึ่งอาจจะมีผลให้
กิจกรรมของคณะก้าวหน้าในระยะยาวมีพลังมากขึ้น จากเดิมที่ยังไม่ปังมากนัก เนื่องจากสังคมให้ความสนใจกับ
สถานการณ์โควิด19มากกว่าการเมือง 

19 พ.ค.นี้อาจไม่เพียงแต่เป็นวันครบรอบเหตุการณ์ของคนเสื้อแดงเท่านั้น แต่เป็นการประกาศเริ่มต้นการต่อสู้
บทใหม่ของคณะก้าวหน้าก็เป็นไปได้    
 
อ้างอิง :  https://www.nationweekend.com/content/politics/11078?line= 
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 08:09 น. 

จาก กรณี ‘ชินคอร์ป’ ปี 2549 มา กรณ ี‘การบินไทย’ ปี2563 
 
 
 
 
 
 
การบินไทย – มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เมื่อปรากฏป้ายผ้าเขียนด้วยลายมือหน้าตึก “การบินไทย” ในลักษณะ 
“อุ้มการบินไทย ไม่อุ้มประชาชน” ทั้งๆ ที่มติและรายละเอียดการช่วยเหลือและเยียวยา ”การบินไทย” ยังไม่มีอะไร
เป็นทางการด้วยซ้ า ทุกอย่างล้วนด าเนินไปในแบบข้อ ”สันนิษฐาน” ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรื่องข้อเสนอเพ่ือยื่น “ล้มละลาย” 
ไม่ว่าจะเรื่องข้อเสนอให้ลดสัดส่วนหุ้น ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 อาการ “ขยับ” ของสหภาพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ”การบินไทย” นั่นแหละคือ “สายล่อฟ้า” อันทรงพลานุภาพยิ่ง 

เพราะยิ่งขยับยิ่งท าให้กรณี ”การบินไทย” เป็น ”การเมือง” 
หากถือกันว่าการตัดสินใจขาย ”ชินคอร์ป” ให้กับเทมาเส็กเม่ือเดือน มกราคม 2549 คือ สายล่อฟ้าอันทรงพ

ลานุภาพในทางการเมือง ก่อนรัฐประหาร ริ้วรอยอันปรากฏผ่าน “การบินไทย” ในห้วงแห่งการแพร่ระบาดของไวรัส โค
วิด-19 นี่แหละคือความอ่อนไหวยิ่ง 

น่าสังเกตว่า ไม่ว่ากรณีของ ”ชินคอร์ป” เมื่อปี 2549 ไม่ว่ากรณีของ ”การบินไทย” ในปี 2563 มีจุดเริ่ม
มาจากปมเงื่อนในทางเศรษฐกิจ แล้วขยายบานปลายกลายเป็นปมเงื่อนในทางการเมือง 

เพียงแต่ว่ากรณี ”ชินคอร์ป” เป็นสมบัติส่วนตัว ขณะที่กรณี ”การบินไทย” ด ารงอยู่อย่างเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมี
ความแตกต่าง ทั้งในรากฐานและวิถีด าเนินของเงินทุน อย่างมีนัยส าคัญ หากกรณี ”ชินคอร์ป” ในมือของนายกรัฐมนตรี 
มีความแหลมคมอย่างยิ่งยวดแล้ว กรณี ”การบินไทย” ในมือของนายกรัฐมนตรี จะมีความแหลมคมมากเพียงใด 

สัมผัสได้จากข้อความบนป้ายผ้าที่ว่า “อุ้มการบินไทย แต่ไม่อุ้มประชาชน” 
กรณี “การบินไทย” จึงไม่เพียงแต่เป็นหินลองทองอันคมแหลม หากแต่ก าลังด าเนินไปในลักษณะอันเป็นสัน

ปันน้ าในทางการเมืองอันละเอียดอ่อน อย่างเป็นพิเศษ 
เท่ากับเป็นบทพิสูจน์คะแนนและความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าด ารงอยู่อย่างไร 
เท่ากับเป็นบทพิสูจน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเชื่อใครระหว่างข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ข้อเสนอ

จากกระทรวงคมนาคม เพราะไม่เพียงจะสัมพันธ์กับ ”ดรีมทีม เศรษฐกิจ” หากสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ พรรค
ภูมิใจไทย อย่างมิอาจปฎิเสธ ได้ 

ทุกการตัดสินใจล้วนอยู่ในสายตาของ ”สังคม” อยู่ในการจ้องมองของ “ประชาชน” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2192065 
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