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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเขต จัดเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งว่าง 6 
2 MGR ออนไลน์ กกต. ให ้สธ. แนะหน่วยเลือกตัง้ซ่อมล าปางป้องกันโควิด-19 ขอขยับเวลา

เคอร์ฟิว 
7 

3 แนวหน้าออนไลน์ ‘กกต.’ เคาะเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ‘ล าปาง’ ลดแออัด ขอรัฐบาลเลื่อน
‘เคอร์ฟิว’ 

8 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เตรียมจ าลองหนว่ยเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 9 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. จ าลองหน่วย ลต.ล าปาง ขอ รบ. เลื่อนเคอร์ฟิวในพ้ืนที่ 10 
6 มติชนออนไลน์ กกต.เตรียมมาตรการป้องกันโควิด รับเลือกตั้งซ่อมล าปาง 11 
7 MGR ออนไลน์ กกต. เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการจัดเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 12 
8 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เตรียมชงรัฐบาลขยายเวลาเคอร์ฟิว 13 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' มั่นใจได้เพ่ิม 1 เสียงให้กับรัฐบาล ศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง 14 
10 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ ชงยืดเคอร์ฟิว-เพ่ิมหน่วย ซ่อม ส.ส.ล าปาง 15 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 AMARIN  ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" มั่นใจ คว้าเก้าอ้ีเลือกตั้งซ่อมล าปาง ปัดไม่รู้ปมหัวหน้าพรรค 17 
2 NNT ออนไลน์ พลเอก ประวิตร มั่นใจได้ ส.ส.เพ่ิม 1 ที่นั่ง จากการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 18 
3 NNT เขต 3 เชียงใหม่ กกต. ก าหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ล าปาง 19 
4 NNT เขต 3 เชียงใหม่ 22- 26 พ.ค. 63 นี ้กกต.ล าปาง เปิดรับสมัคร ส.ส. เพ่ือรับเลือกตั้ง 20 
5 เนชั่นออนไลน์ "พปชร." ส่ง "วัฒนา" ล้างตา "เลือกตั้งซ่อม" ล าปาง 21 
6 ข่าวสดออนไลน์ “บิ๊กป้อม” มั่นใจคว้าเก้าอ้ีเพ่ิม เลือกตั้งซ่อมล าปาง ไม่รู้ปมนั่งหัวหน้าพรรค 22 
7 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เผยส่งคนเดิมลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง มั่นใจได้เสียงเพ่ิม 23 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แอมเนสตี้' มาแล้ว! ถล่มยับ10 ปีความยุติธรรมไม่เกิด 24 
9 ข่าวสดออนไลน์ ครบ 10 ปี "แอมเนสตี้" จี้ รัฐ น าคนสั่งสังหารหมู่ ปี 53 มาลงโทษให้หมด! 26 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เตือนยุติใส่ร้ายเสื้อแดง! หากไม่หยุดขอท้าทาย 27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 มติชนออนไลน์ ‘ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ ร่ายยาว สลายชุมนุม’53 ‘นปช. แพ้จริงหรือ?’ 30 
12 ไทยรัฐออนไลน์ ‘สันติ’ ตีมึนยึดคลังเสื้อแดง-ร าลึก 10 ปี จัดเสวนาพฤษภา 53 32 
13 มติชนออนไลน์ ดัน ‘เสี่ยแฮงค์ อนุชา’ นั่งเลขาฯ พปชร. เผยบิ๊กรัฐบาลร่วมหนุน 36 
14 PPTV ออนไลน์ “สันติ" ยัน พลังประชารัฐ ไม่มีความขัดแย้ง 37 
15 คมชัดลึกออนไลน์ ฟังชัด  ๆ"แรมโบ้อีสาน" แฉเบื้องหลังนักการเมืองหนุนม็อบ นปช. ปี 53 38 
16 เนชั่นออนไลน์ เวทีเสวนา 'ก้าวหน้า' เตือนประเทศไทยถึงจุดเดือด 40 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน' โกรธมาก เครือข่ายกลุ่มอภิสิทธิ์ชนฆ่าเสื้อแดง 42 
18 คมชัดลึกออนไลน์ ไม่ทนอีกแล้ว "ปารีณา" แจ้งความเอาผิด "ปิยะบุตร"คณะก้าวหน้า 45 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ สะพัด! กลุ่ม4 กุมารจ่อตั้งพรรคใหม่ 'สร้างไทย' หลังอยู่ พปชร. ยาก 46 
20 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' ชี้ปมปัญหาการเมืองไทยคือ 'อ านาจสูงสุด' ไม่ได้อยู่ที่

ประชาชน 
47 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' ยื้อแสดงทรัพย์สิน 'ช่อ' มีแค่ 3.3 ล้าน 49 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เหยี่ยวถลาลม 19 พ.ค. 2563 : ระบอบ 3 ป. 51 
2 ข่าวสดออนไลน์ รอยร้าวแยกในพลังประชารัฐ บทเรียน ประยุทธ์ จันทร์โอชา 53 
3 ข่าวสดออนไลน์ 10 ปี สลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : คณะก้าวหน้าเสนอปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม 
54 

4 เนชั่นออนไลน์ นปช. อ่อนแรง ‘ก้าวหน้า’ รับไม้ต่อสู้แนวใหม่ 58 
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วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง               
พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วโรกาส             
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD 
ถนนพระราม 9 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
บนัทกึเทปถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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น
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วันที่  20 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง 
เลขาธิการ กกต. และคณะผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ถนนพระราม 9

ผูบ้รหิาร อสมท. ใหก้ารตอ้นรบั ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
กรรมการการเลอืกตัง้ และผูบ้รหิารของ สนง.กกต. 
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สยามรัฐออนไลน์ 19 พฤษภาคม 2563 13:16 น.  

กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเขต จัดเลือกตั้ง สส. แทนต าแหน่งว่าง 

 
กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเขต จัดเลือกตั้ง สส.แทนต าแหน่งว่าง นอภ.สบปราบ เป็นประธาน มี ตร. 

สาธารณสุขอ าเภอ ร่วมเป็นกรรมการ/อัศวิน ล าปาง 
วันที่ 19 พ.ค.63 นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง เผิดเผยว่า ขณะนี้ 

ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในค าสั่ง
ที่ 16/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง หลังคนเดิมเสียชีวิตลง และทาง กกต.ได้ก าหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้ และก าหนด
วันรับสมัครลงเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2563 ทาง กกต.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งดังกล่าว ประกอบด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ , พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท , นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คือ นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หลังมีการแต่งตั้งจากทาง กกต. ทางคณะกรรมการ ประจ าเขต ก็มีการประชุม เพ่ือ
คัดเลือกประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นายพนมพร ตุ้ยกาศ ซึ่งยังมีต าแหน่งเป็น
นายอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง เพ่ือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กกต. จัดการเลือกตั้ง แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งพ้ืนที่ในเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มี 5 อ าเภอ ได้แก่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก 

ส าหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.เขตดังกล่าว ล้วนเป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.สบปราบ ทั้งสิ้น 
ประกอบด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอสบปราบ , พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้ก ากับการ สภ.สบปราบ , นายศุภฤกษ์ 
ทิฉลาด สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ และ นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ปลัดอ าเภอสบปราบ เป็นผู้อ านวยการ กกต.เขต 
4 ล าปาง และคณะกรรมการ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/156382 
  

https://siamrath.co.th/n/156382
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200519/6bed2b4aa5dbceeb3fdfe7ab8bed0af9db88077abb4b3540489c570c695ab8d4.jpg?itok=-ECVvjBk
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เผยแพร่: 19 พ.ค. 2563 16:14   ปรับปรุง: 19 พ.ค. 2563 17:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กกต.ให้ สธ.แนะหน่วยเลือกตั้งซ่อมล าปางป้องกันโควิด-19 ขอขยับเวลาเคอร์ฟิว 

 
กกต.ประชุมเห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 เตรียมจ าลองหน่วยเลือกตั้งซ่อมล าปาง ดึง สธ.ให้

ค าแนะน า พร้อมขอรัฐบาลออกข้อก าหนดเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่วันเลือกตั้ง 
วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกต.เห็นชอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดใน

การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีข้ึนในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 
พ.ค.นี้ ตามที่ส านักงานเสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งใน 5 อ าเภอรวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วย
ลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 300-
400 คนจากเดิมที่เป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มา
ช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากาก
อนามัยหรือแบบผ้า และ Face Shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้
มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีไข้ รวมทั้งให้ กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และ
หลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดหน่วย
เลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัดหน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมา
ให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทาง กกต.จังหวัดล าปางน าไปด าเนินการและ
ฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางส านักงานได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อนเวลา
เคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่งคะแนน 
เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000052269 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000052269
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วันอังคาร ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.24 น. 

‘กกต.’ เคาะเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ‘ล าปาง’ ลดแออัด ขอรัฐบาลเลื่อน‘เคอรฟ์ิว’ 
 

 
‘กกต.’เคาะเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง‘ล าปาง’ลดแออัด ขอรัฐบาลเลื่อน‘เคอร์ฟิว’ 
19 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบกับมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวัน
เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคม นี้ ตามที่ส านักงาน กกต.เสนอ โดยจากจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอ รวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วย
เลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 300-400 คน จากเดิมที่เป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการ
แออัด โดยจะดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ 
พร้อมทั้งตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือแบบผ้า และ Face Shield 
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีไข้ 

นอกจากนี้ให้ กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้
สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัด
หน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทางกกต.จังหวัดล าปาง น าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ า
หน่วย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางส านักงานได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อนเวลา
เคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่งคะแนน 
เก็บอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/493759 
 

https://www.naewna.com/politic/493759
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19 พ.ค. 2020 16:29:03 

กกต.เตรียมจ าลองหน่วยเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง  

 
กกต. 19 พ.ค.-กกต.เตรียมจ าลองหน่วยเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง เชิญสาธารณสุขให้ค าแนะน าป้องกันโค

วิด-19 ปกป้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ด้วยการเพิ่มหน่วยลงคะแนน พร้อมขอรัฐบาลออกข้อก าหนดเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวใน
วันเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่
ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ตามที่ส านักงาน กกต.
เสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอ รวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง จากเดิม 
321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วย เป็นประมาณ 300-400 คน จากเดิม 600 
คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม.มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัย หรือแบบผ้า  และ
หน้ากากเฟสชิลด์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงหรือมีไข้ 

รวมทั้งให้ กกต.ประจ าเขตเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้
สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง 

ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงาน กกต.จะมีการจัดหน่วยจ าลองขึ้น และมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ กกต.
จังหวัดล าปาง น าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางส านักงาน กกต.ได้มีการ
ประสานไปยังรัฐบาล ในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 
จ.ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่งคะแนน เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้ง
อาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ec3a6dfe3f8e40aef43dca1  

https://www.mcot.net/viewtna/5ec3a6dfe3f8e40aef43dca1
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อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.16 น.                      

กกต.จ าลองหน่วยลต.ล าปาง ขอรบ. เลื่อนเคอร์ฟิวในพ้ืนที ่

 
              
กกต.เตรียมจ าลองหน่วยเลือกตั้งซ่อมล าปาง ดึงสธ.ให้ค าแนะน าป้องกันโควิด พร้อมขอรัฐบาลออกข้อก าหนดเลื่อน
เวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่วันเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกต.เห็นชอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
ในการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 22-
26 พ.ค.นี้ ตามที่ส านักงานเสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอรวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วย
ลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 300-
400คนจากเดิมที่เปน็ 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด  
 มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม) มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุด
ล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือแบบผ้า และFace Shield ตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่  มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีไข้ 

รวมทั้งให้กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิ
ยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัด
หน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทางกกต.จังหวัดล าปางน าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 
 อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางส านักงานได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อนเวลา
เคอร์ฟิวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่งคะแนน 
เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด.                                                           
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/775404 

https://www.dailynews.co.th/politics/775404
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 17:47 น.  

กกต.เตรียมมาตรการป้องกันโควิด รับเลือกตั้งซ่อมล าปาง พร้อมขอรบ.เลื่อนเวลาเคอร์ฟิว 

 
กกต.เตรียมมาตรการป้องกันโควิด รองรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง เขต 4 พร้อมขอรัฐบาลออกข้อก าหนด

เลื่อนเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่วันเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมกกต.เห็นชอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิดในการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ซึ่งเปิดรับ
สมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ตามท่ีส านักงานเสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอรวม 163,530 คน 
จะมีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น รบ..400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ต่อหน่วยประมาณ 300-400 คน จากเดิมที่เป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม) มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการ
ประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือแบบผ้า และFace Shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยก
เพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีไข้ รวมทั้งให้กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของ
คนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง 
ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัดหน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทางกกต.จังหวัด
ล าปางน าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางส านักงานฯ ได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อน
เวลาเคอร์ฟิวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่ง
คะแนน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2193271 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2193271
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/09/6-89-e1537954412643.jpg
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เผยแพร่: 19 พ.ค. 2563 18:00   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กกต.เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการจัดเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
ที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เห็นชอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ใน

การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 
22-26 พฤษภาคมนี้ ตามที่ส านักงานเสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอรวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิม
หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 
300-400คน จากเดิมที่เป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม) 
มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากาก
อนามัยหรือแบบผ้า และFace Shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มา
ใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีไข้ รวมทั้งให้ กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในแต่ละหมู่บ้านว่า ให้ไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิด
หน่วยลงคะแนนแล้วให้กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง  
 ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัดหน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทาง กกต.จังหวัด
ล าปางน าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000052311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000052311
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สยามรัฐออนไลน์ 19 พฤษภาคม 2563 18:28 น. การเมือง  

กกต.เตรียมชงรัฐบาลขยายเวลาเคอร์ฟิว วันเลือกตั้งซ่อมสส.ล าปาง –เพิ่มหน่วย ลต.          
ลดการแออัด 

 
วันที่ 19 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรการการเลือกตั้ง (กกต.)เห็นชอบกับมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยจะมีขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พ.ค.นี้ ตามที่ส านักงานเสนอ โดยจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 
อ าเภอรวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 300-400คนจากเดิมท่ีเป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด  

นอกจากนี้จะมีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม) มาช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้า
ใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือแบบผ้า และFace Shield 
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีไข้ 

รวมทั้งให้กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิ
ยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ทางส านักงานจะมีการจัด
หน่วยจ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทางกกต.จังหวัดล าปางน าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางส านักงานได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อนเวลา
เคอร์ฟิวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่งคะแนน 
เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/156507 
  

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/156507
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200519/c47a2f5a57470026fe1191ec9d5b6a5e65e692f395a44af54292a4b30b3c6507.JPEG?itok=i5yhENnc
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19 พฤษภาคม 2563  

'บิ๊กป้อม' มั่นใจไดเ้พิ่ม 1 เสียงให้กับรัฐบาล ศึกเลือกตั้งซอ่มล าปาง 

 
 
"ประวิตร" เผย ส่ง "วัฒนา" สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง มั่นใจได้ ส.ส. เพ่ิมอีก 1 เสียงให้กับรัฐบาล ปัดตอบกระแส

ข่าวว่าที่หัวหน้าพรรค 
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปาง แทน นายอิทธิ
รัตน์ จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิต ว่า จะส่งผู้สมัครคนเดิม คือ นายวัฒนา สิทธิวัง โดยไม่จ าเป็นต้องหารือ
กับพรรคร่วมรัฐบาล และม่ันใจว่าจะได้ ส.ส. เพ่ิมอีก 1 เสียงให้กับรัฐบาล 

ส่วนกระแสข่าว ที่มีชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร ตอบเพียงสั้นๆ ว่า
ไม่รู้ 

ส าหรับ นายวัฒนา เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดล าปาง และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ล าปาง ในนามพรรค
พลังประชารัฐ ลงสู้ศึกการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ผลปรากฏว่า นายวัฒนา ได้ 30,368 คะแนน แพ้ นาย
อิทธิรัตน์ ที่ได้ไป 42,984 คะแนน ทิ้งห่างกว่า 12,000 คะแนน โดยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสล้างตาของ 
นายวัฒนา 

ทั้งนี้ ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจ.ล าปางนั้น ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ เกาะคา เสริมงาม สมปราบ เถิน และ
แม่พริก 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881179 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881179
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วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 - 08:25 น.  

‘กกต.’ ชงยืดเคอร์ฟิว-เพิ่มหน่วย ซ่อม ส.ส.ล าปาง ‘บิ๊กป้อม’ ส่งคนเดิมชน ‘พินิจ’ มั่นใจ
เพิ่มเสียงพปชร. 

 

กกต.’ ชงยืดเคอร์ฟิว-เพิ่มหน่วย ซ่อมส.ส.ล าปาง ‘บิ๊กป้อม’ ส่งคนเดิมชน ‘พินิจ’ ม่ันใจเพิ่มเสียงพปชร. 
ส าหรับความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ในวันที่ 20 มิถุนายน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ 
ตามที่ส านักงานกกต.เสนอ จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 5 อ าเภอรวม 163,530 คน จะมีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนน
เลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วย เป็น 400 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยประมาณ 300-400 คน 
จากเดิมท่ีเป็น 600 คนต่อหน่วย เพ่ือลดการแออัด มีการดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม) มาช่วยคัดกรอง
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าใช้สิทธิ ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหา และให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือ
แบบผ้าและเฟซชิลด์ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดคูหาแยกเพ่ือรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงหรือมีไข้ 

รวมทั้งให้กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านว่าให้ไปใช้สิทธิ
ยังหน่วยเลือกตั้งในเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก และหลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดหน่วยเลือกตั้ง ส านักงานจะมีการจัดหน่วย
จ าลองขึ้นและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อแนะน าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ก่อนที่จะก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้ทางกกต.จังหวัดล าปางน าไปด าเนินการและฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วย 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางส านักงานฯ ได้มีการประสานไปยังรัฐบาลในการที่จะขอให้ออกข้อก าหนดเพ่ือเลื่อน
เวลาเคอร์ฟิวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับและการจัดส่ง
คะแนน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้งอาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/เลือกตั้ง2.jpg
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ขณะที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้
สัมภาษณ์กรณีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปาง พรรคพปชร.ว่า พรรคพปชร.ได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็น
ผู้สมัครส.ส.คนเดิม คือ นายวัฒนา สิทธิวัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคพปชร. และม่ันใจว่า จะได้เพ่ิมมาอีกเสียง และ
กรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน เมื่อถามถึงข่าวการเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. พล.อ.ประวิตร กล่ าวว่า 
“ไม่รู้ ๆ” 

อย่างไรก็ตามหากย้อนดูผลการเลือกตั้งในพ้ืนที่เขต 4 จ.ล าปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพ่ือไทย(พท.)ที่ เสียชีวิต คว้าชัยชนะ 42,984 คะแนน เหนือ นายวัฒนา สิทธิวัง จาก
พรรคพปชร. ที่ได้ 30,368 คะแนน ไป 12,616 คะแนน ถือว่าชนะกันขาดลอย โดยมี น.ส.พิมดารา ศิริสลุง จากอดีต
พรรคอนาคตใหม่(อนค.) ได้ไป 26,471คะแนน เข้ามาเป็นอันดับที่ 3 ทั้งนี้ในส่วนของพรรคพท. ที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา ผู้สมัครส.ส. ซึ่งมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธานฯ มีมติเสนอ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปาง
หลายสมัย บิดาของนายอิทธิรัตน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกต้ังซ่อมเขต 4 จังหวัดล าปาง โดยพื้นที่เขต 4 เป็นฐาน
เสียงของพรรคพท.ที่นายพินิจ และครอบครัวท าพ้ืนที่มาโดยตลอด อีกทั้งประชาชนและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ในพ้ืนที่ต่างเป็นมวลชนที่เลือกพรรคพท. จนชนะเลือกตั้งแบบยกจังหวัด จึงต้องจับตาดู
ว่าพรรคพปชร.จะใช้กลยุทธ์ใดมาสู้ให้ได้ชัยชนะกับอดีตส.ส.หลายสมัย อย่าง “พินิจ จันทรสุรินทร์” ที่หวนคืนสนาม
เลือกตั้งอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2193658  
 

 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2193658
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19 พ.ค. 63 

"บิ๊กป้อม" มั่นใจ คว้าเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมล าปาง ปัดไม่รู้ปมหัวหน้าพรรค 
 

 
 
 
 
"บิ๊กป้อม" ม่ันใจ คว้าเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 ส่ง "วัฒนา สิทธิวัง" สู้ศึก ปัดไม่รู้ปมได้เป็นหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ 
วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ กรณีส่งผู้สมัครลง
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า ทางพรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นผู้สมัครคนเก่าคือนาย
วัฒนา สิทธิวัง และมั่นใจว่าจะได้เพ่ิมมาอีกเสียง และกรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน 
เมื่อถามถึงข่าวการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า "ไม่รู้ ๆ" 
 
อ้างอิง : https://www.amarintv.com/news/detail/31389 
 
 
 
 
 
  

https://www.amarintv.com/news/detail/31389
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19 พ.ค. 2563  

 
พลเอก ประวิตร มั่นใจได้ ส.ส.เพิ่ม 1 ที่นั่ง จากการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัด

ล าปาง โดยส่งผู้สมัครคนเดิมลงรับสมัครเลือกตั้ง 
 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนนายอิทธิ
รัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิตว่า ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้สมัครคนเดิม  โดยไม่
จ าเป็นต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล และม่ันใจว่าจะได้ ส.ส. เพ่ิมอีก 1 เสียงให้กับรัฐบาล 

ส่วนกระแสข่าว การได้เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พลเอก ประวิตร ระบ ุเพียงสั้นสั้นว่า ไม่รู ้
 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200519093208972  
 
 
 
 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200519093208972
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เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563 

กกต.ก าหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 
๔ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่๔ จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า ตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เ ขตเลือกตั้งที่ ๔ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ 
นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการ เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต เลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดล าปาง จึงก าหนดให้ใช้ 
ศาลาประชาคมอ าเภอสบปราบ เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขต
เลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้ง ให้น าหลักฐานเอกสารที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดมายื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ าเขตเลือกตั้งด้วยตนเองภายในระยะเวลา
และสถานที่ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/9125 
 
 
 
 
 

https://region3.prd.go.th/topic/news/9125
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เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563 

22- 26 พ.ค. 63 นี้ กกต.ล าปาง เปิดรับสมัคร ส.ส. เพื่อรับเลอืกตั้ง แบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง 
ของเขตเลือกตั้งที ่4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 
     
  กกต.ล าปาง ก าหนดให้ ศาลาประชาคมอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง โดย ก าหนด
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้ง ให้น าหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด มายื่นต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาและสถานที่ ที่ก าหนด 
      นางสาวณัฐนรี  อินทร์พิจิตร์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2523 นั้น 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 42 ของระเบียบคณะกรรมการการ เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต เลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง จึงก าหนดให้ใช้ 
ดังกล่าว เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัด
ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/9142 
 

https://region3.prd.go.th/topic/news/9142
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19 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:26  

"พปชร." ส่ง "วัฒนา" ล้างตา "เลือกตั้งซ่อม" ล าปาง 

 
  

"บิ๊กป้อม" เผย ส่ง "วัฒนา" ล้างตา สู้ศึก "เลือกตั้งซ่อม" ล าปาง หลังเที่ยวก่อนแพ้ขาดกว่าหม่ืนคะแนน ม่ันใจ
รอบนี้เข้าป้าย 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อม เขต4 จ.ล าปางแทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุ
รินทร์ จากพรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตว่า ว่า จะส่งผู้สมัครคนเดิม คือนายวัฒนา สิทธิวัง โดยไม่จ าเป็นต้องหารือกับพรรคร่วม
รัฐบาล  และมั่นใจว่าจะได้ ส.ส. เพ่ิมอีก 1 เสียงให้กับรัฐบาล ส่วนกระแสข่าว ที่มีชื่อพล.อ.ประวิตร การได้เป็นว่าที่หัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ พลเอกประวิตรตอบเพียงสั้นสั้นว่าไม่รู้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนายวัฒนา เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดล าปาง และเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต4ล าปาง ใน
นามพรรคพปชร. ลงสู้ศึกการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค.62 ผลปรากฎว่านายวัฒนา ได้ 30,368 คะแนน แพ้นายอิทธิรัตน์ ที่
ได้ไป 42,984 คะแนน ทิ้งห่างกว่า 12,000 คะแนน โดยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสล้างตาของนายวัฒนา 

ทั้งนี้ ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจ.ล าปางนั้น ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ เกาะคา เสริมงาม สมปราบ เถิน และแม่
พริก 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11089 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11089
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19 พ.ค. 2563 - 10:28 น.  

 “บิ๊กป้อม” มั่นใจคว้าเก้าอี้เพิ่ม เลือกตั้งซ่อมล าปาง ไม่รู้ปมนั่งหัวหน้าพรรค  

 
 “บิ๊กป้อม” มั่นใจคว้าเก้าอ้ีเพิ่ม เลือกตั้งซ่อมล าปาง ไม่รู้เรื่องได้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 19 พ.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์กรณีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 ล าปาง ว่า ทางพรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นผู้สมัคร
คนเก่า นายวัฒนา สิทธิวัง และมั่นใจว่าจะได้เพิ่มมาอีกเสียง และกรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล
ก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4155343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4155343
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/บิ๊กป้อม-เลือกตั้งซ่อมลำปาง.jpg
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เผยแพร:่ 19 พ.ค. 2563 11:07   ปรับปรุง: 19 พ.ค. 2563 13:32   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 “บิ๊กป้อม” เผยส่งคนเดิมลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง มั่นใจได้เสียงเพิ่ม 
 

 
 
 

วันนี้ (19 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์กรณีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล าปาง ว่าทางพรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นคนเก่า และมั่นใจว่าจะได้
เพ่ิมมาอีกเสียง และกรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน 

เมื่อถามถึงข่าวการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รู้ๆ” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000052047 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000052047
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19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:07 น.       

'แอมเนสตี้' มาแล้ว! ถล่มยับ10 ปีความยุติธรรมไม่เกดิ ไร้การเยียวยาเสื้อแดง แต่ความจริง'
ยิ่งลักษณ'์แจกหัวละ 7.75 ล้าน 
 

 
 
19 พ.ค.63- แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแลออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พฤษภา 53 เหตุการณ์

ปราบปรามที่ร้ายแรงสุดครั้งหนึ่งของรัฐบาลในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยระบุว่านอกจากการด าเนินคดีอาญา
กับแกนน าและผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนแล้ว ความยุติธรรมยังคงไม่เกิดขึ้น ไม่มีการเปิดเผยความจริง และไม่มีการ
เยียวยาต่อครอบครัวของผู้ที่ถูกสังหารในระหว่างความรุนแรงครั้งนั้น รัฐบาลไทยต้องน าตัวผู้ที่คาดว่ามีส่วนรับผิดชอบ
ทางอาญาต่ออาชญากรรมระหว่างการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 มาลงโทษ 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ทางการไทยเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งสุดท้าย เพ่ือสลายการชุมนุมของผู้
ประท้วงหลายพันคน หลังการประท้วงติดต่อกันหลายเดือนในกรุงเทพฯ ซึ่งบางครั้งเกิดความรุนแรงขึ้น และมีการโจมตี
ท าร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม การเผชิญหน้าที่รุนแรงหลายครั้งส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิต 94 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1,283 คน โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตประกอบด้วยผู้ประท้วง นักข่าว ผู้
ที่ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังไม่มีการพิสูจน์ถึง
สาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตบางหลาย ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของวันสุดท้ายในการปราบปรามที่รุนแรง แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องทางการไทยให้น าตัวผู้มีส่วนรับผิดชอบทางอาญาทั้งหมดมาลงโทษทันที ตามกระบวนการที่
เป็นธรรมของศาลพลเรือน และให้การเยียวยาอย่างเป็นผลต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต  
 ภายหลังเหตุความรุนแรง รัฐบาลประกาศในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ว่าจะมี “การสอบสวนอย่างเป็นอิสระ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างการประท้วง” “ในลักษณะที่โปร่งใส” แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาล ผู้บัญชาการทหาร หรือเจ้าหน้าที่ทหารรายใดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการครั้งนั้นถูกด าเนินคดี ในขณะที่ได้มีการ
ด าเนินคดีอาญากับแกนน าและผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนแล้ว แอมเนสตี้ระบุว่าเมื่อมีการละเมิดและปฏิบัติมิชอบด้าน
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สิทธิมนุษยชน ผู้ที่คาดว่ามีส่วนรับผิดชอบทางอาญาทั้งหมดต้องถูกน ามาลงโทษตามการพิจารณาที่เป็นธรรมของศาลพล
เรือน หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน การลงโทษทางวินัยหรือตามมาตรการของฝ่าย
บริหารอาจไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเน้นย้ าว่า การขาดความยุติธรรม ความจริง และการเยียวยาจากรัฐบาลส าหรับผู้ที่
ถูกสังหารและท าร้ายระหว่างการชุมนุมในปี 2553 เน้นให้เห็นปัญหาการลอยนวลพ้นผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ยังเกิดข้ึนต่อไป รวมทั้งรัฐบาลเพิกเฉยต่อกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมและการใช้
ก าลัง เหตุที่ทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากการละเมิดเหล่านี้ได้ ท าให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวโดยทั่วไป และ
เปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติมิชอบและการละเมิดเช่นนี้อีก โดยผู้กระท าไม่ต้องถูกลงโทษ ทางการไทยต้องด าเนินคดีทาง
อาญาโดยทันทีต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและอดีต และบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบ รวมทั้งผู้ท าหน้าที่สั่งการ โดยต้อง
รับประกันว่าจะมีการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ทั้งยังต้องจัดให้มีการเยียวยาอย่างเต็มที่ต่อญาติของผู้เสียชีวิตและ
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามแถลงการณ์ของแอมเนสตี้ กลับไม่พูดถึงกรณีที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ด้วยการทุบสถิติงบเยียวยาเหยื่อทางการเมืองกว่า 2,000 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับชดเชยในอัตราสูงสุดคือกรณีที่
เสียชีวิต ได้ถึงรายละ 7.75 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าชดเชยการเสียชีวิต 4.5 ล้านบาท ค่าท าศพ 2.5 แสนบาท และค่า
เยียวยาจิตใจส าหรับญาติผู้เสียชีวิตอีก 3 ล้านบาท. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66326
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19 พ.ค. 2563 - 15:37 น.  

ครบ 10 ปี "แอมเนสตี"้ จี้ รัฐ น าคนสั่งสังหารหมู่ ปี 53 มาลงโทษให้หมด!  

 
  
 “แอมเนสตี้” แถลงการณ์ ครบรอบ 10 ปี พฤษภา 53 ความยุติธรรมยังมาไม่ถึง ชี้ รัฐต้องน าคนมี
ส่วนรับผิดทางอาญาทมาลงโทษทั้งหมด เยียวยาญาติผู้สูญเสีย  

วันที ่ 19 พ.ค. แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั ่นแนล (Amnesty International) ออกแถลงการณ์เนื ่องใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี พฤษภา 53 เหตุการณ์ปราบปรามที่ร้ายแรงสุดครั้งหนึ่งของรัฐบาลในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย โดยระบุว่า 

นอกจากการด าเนินคดีอาญากับแกนน าและผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนแล้ว ความยุติธรรมยังคงไม่เกิดขึ้น 
ไม่มีการเปิดเผยความจริง และไม่มีการเยียวยาต่อครอบครัวของผู้ที่ถูกสังหารในระหว่างความรุนแรงครั้งนั ้น 
รัฐบาลไทยต้องน าตัวผู ้ที ่คาดว่ามีส่วนรับผิดชอบทางอาญาต่ออาชญากรรมระหว่างการชุมนุมเมื ่อเดือน
พฤษภาคม 2553 มาลงโทษ 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ทางการไทยเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งสุดท้าย เพ่ือสลายการชุมนุมข อง
ผู้ประท้วงหลายพันคน หลังการประท้วงติดต่อกันหลายเดือนในกรุงเทพฯ ซึ่งบางครั้งเกิดความรุนแรงขึ้น และมี
การโจมตีท าร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม  

การเผชิญหน้าที่รุนแรงหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 94 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็ บอย่างน้อย 1,283 คน 
โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตประกอบด้วยผู้ประท้วง นักข่าว ผู ้ที ่ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาสาสมัคร 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังไม่มีการพิสูจน์ถึงสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตบางหลาย  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4157353 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4157353
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/19-พค-10-ปี-2553.jpg
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19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:33 น.       

'จตุพร' เตือนยุตใิส่ร้ายเสื้อแดง! หากไม่หยดุขอท้าทาย ไม่ว่าใครก็ตามให้นัดหมาย 
มาพูดเรื่องคนตาย  
 

 
19 พ.ค.63- ที่วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ (นปช.)นายยศวริศ ชูกล่อม นายอารี ไกรนรา นายศักดิ์ระพี พรหมชาติ นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ แกนน านปช. 
และแนวร่วมคนเสื้อแดงร่วมกันท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้วีรชนที่ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์เมษา-พฤษภา2553 มีการท าบุญตัก
บาตร แด่พระภิกษุสงฆ์จ านวน 9 รูปพร้อมถวายสังฆทาน ผ้าบังสุกุลและกรวดน้ าให้วีรชนรวมถึงทหารที่เสียชีวิตใน
เหตุการณ์ดังกล่าว 

นายจตุพรกล่าวภายหลังพิธีว่า ไม่ควรมีใครต้องมาตายจากการเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตย รวมถึงวีรชนทุก
เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น 14 ตุลาคม2516  6 ตุลาคม 2519  พฤษภาคม2535 และการต่อสู้อ่ืนใดของภาคประชาชน ตน
และพวกพ้อง ได้นัดหมายกันว่า พ่ีน้องเราที่ได้ร่วมการต่อสู้เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด สะดวกตอนเช้าก็ตัก
บาตรตอนเพลก็ถวายพระเพล หลังเพลก็ท าบุญสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชน ในวาระครบรอบ 10 ปีนี้ ในฐานะ 
ประธานนปช.ที่ได้ร่วมในการต่อสู้และเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน การล้อมปราบประชาชน 
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ใช้เวลาอภิปราย 4 ชั่วโมง ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้พูดไปหมดแล้ว รวมทั้งการตั้งเวทีปราศรัย เวทีแถลง
ข่าว เห็นชัดเจน ขณะนั้น มีความพยายามถอนประกันตนทุกสัปดาห์ ในเรื่องของการแสวงหาความยุติธรรมให้กับคนที่
ตาย 
 “ช่วง10 ปี ยิ่งตามหาความจริงมากเท่าไหร่ จะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้น ฝ่ายที่พูดความจริงจะลงท้ายด้วยคุก
ตะราง  ลงท้ายด้วยการลงโทษ ฝ่ายที่ลงมือฆ่าไม่มีใครถูกด าเนินคดีแม้แต่เพียงรายเดียว ความพยายามที่จะรื้อค้นหรือ
กล่าวใส่ร้ายกันอีกนั้น ขอเตือนว่า ควรจะยุติ เพราะหากไม่ยุติก็ประกาศท้าทายว่า ไม่ว่าใครก็ตามให้นัดหมายกันมา ที่
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จะพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เพราะความจริงคือมีคนตายมากท่ีสุด ในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยของประเทศไทย”นาย
จตุพรกล่าว 

นายจตุพรกล่าวอีกว่า เหตุการณ์ 14 ตุลาคมกว่า 70 ชีวิต เหตุการณ์6 ตุลาคมกว่า 40 ชีวิต พฤษภาทมิฬตาย
สูญหายกว่า 80 ชีวิต แต่เหตุการณ์พฤษภาคมปี 2553 ตายร่วมร้อยกว่าชีวิต ตายในเหตุการณ์และภายหลังเหตุการณ์ มี
หลายชีวิตที่ตายภายหลัง รวมถึงมีผู้บาดเจ็บกว่า 2 พันคน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีนี้ คนเสื้อแดงอยู่อย่างเจียมเนื้อ
เจียมตัว แล รู้ว่าเราไม่สามารถสู้ในกระบวนการใดได้ เพียงแต่ได้ท าหน้าที่แสวงหาความยุติธรรม ซึ่งได้ท าอย่างครบถ้วน 
แม้ว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมก็ตาม ในวาระ 10 ปีนี้ เราต้องยอมรับความจริงว่า ไม่สามารถที่จะทวงหาความยุติธรรม
ให้กับคนที่ตายได้ ตนได้พยายามท าหน้าที่ ฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ มอบหมายให้ นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม 
เป็นทนายไปฟ้องก็ฟ้องได้คนเดียว แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า  

ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น แน่นอนที่สุดความตายที่ผิดธรรมชาติ จะต้องมีการไต่สวนส านวนชันสูตร
พลิกศพ ซึ่งกว่า 10 คดี ศาลได้ไต่สวนระบุชัดเจนว่า ความตายที่เกิดขึ้น เกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อ้างว่าได้รับ
ค าสั่งจากศอฉ. ซึ่งต่อมาก็ได้มีการฟ้องจ าเลยในคดีนี้ 2 คนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี 1 คนและรองนายกรัฐมนตรี 1 
คน  โดยจ าเลยทั้งสองคนได้ต่อสู้ว่า เขตอ านาจศาลนั้นไม่ได้เป็นของศาลอาญา ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยโดยอธิบดีศาลอาญา 
มีความเห็นแย้งว่า ในฐานความผิดคดีฆ่าคนตาย และพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนั้น อันเป็นผล จากการไต่
สวนส านวนชันสูตรพลิกศพ  

ศาลได้ชี้ว่าผู้ตายเป็นใคร ตายด้วยเหตุอะไร ใครเป็นคนร้ายที่ท าให้ตาย เป็นอ านาจของศาลอาญา ซึ่งถือว่าเป็น
คดีแรกๆที่ อธิบดีศาลอาญามีความเห็นแย้งกับผู้พิพากษาในบัลลังก์ แต่เรื่องนี้ก็จบลงตรงที่ ให้เป็นอ านาจของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เรื่องเมื่อผ่านป.ป.ช.ก็ชี้มูลว่า ไม่มีความผิด ท าให้คดีนี้เรื่องไปไม่ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ดังนั้นที่บอกว่าศาลพิพากษา ไม่ได้กระท าความผิดนั้น เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง เพราะศาลไม่เคยพิพากษา
จ าเลยในคดีนี้ เพราะเป็นเรื่องเขตอ านาจศาล  

ประธาน นปช.กล่าวว่า ประเด็นต่อมาที่บอกว่าในคดีที่จ าคุกตน ที่ระบุว่า ไปกล่าวหา เรื่องการสั่งฆ่าประชาชน 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแต่เป็นคนละข้อเท็จจริงกัน ในคดีที่ฟ้องตนนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ในปี 2553 แต่เป็นเหตุการณ์ในปี 2552 
แต่พยายามชี้แจงดูเสมือนหนึ่งว่า ในฐานฆ่าประชาชนนั้น ศาลได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วนั้นเป็น 
เหตุการณ์ปี 52 ไม่ใช่ในปี 53 ขอเตือนอีกครั้งไม่ว่าในส่วนการเมืองใดก็ตาม ความจริงที่หนีไม่พ้น คือมีคนตายเกิดขึ้น 
และตนยังเรียกร้องว่า ท าไมไม่มีการไต่สวนส านวนชันสูตรพลิกศพ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม 
เพราะเป็นเรื่องที่ค้างคาใจคน ที่ถูกน ามาใช้ในการอธิบายกันทุกปี ทั้งท่ีความตายที่ผิดธรรมชาติตามประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา ต ารวจและเจ้าหน้าที่จะต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือนและสามารถขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน 
ในขั้นตอนอัยการ 1 เดือนขยายได้ 2 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าระหว่างต ารวจและอัยการขยายการไต่สวนเต็มที่แล้วไม่เกิน 
6 เดือน ทุกครอบครัว ที่เป็นครอบครัววีรชน อยู่กับความทุกข์ ไม่ได้แตกต่างกันกับกว่าร้อยชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นอย่าพยายามอธิบายหาเศษหาเลยกัน หลายคนมีความเก่ียวข้อง 

“ขอเตือนอีกครั้งว่า ในฐานะประธานคนเสื้อแดง ไม่ได้ปลุกคนเสื้อแดงขึ้นมาต่อสู้ใหม่ แต่คนปลุกคนเสื้อแดงคือ
ฝ่ายปราบปรามคนเสื้อแดง ที่พยายามประโคมข่าวในขณะนี้ ไม่ว่าคนที่อยู่ใน ศอฉ.หรือคนที่มีความเ กี่ยวข้อง ผม
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พยายามไม่ตอบเป็นรายประเด็นนั้น เนื่องจากไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ ท่ามกลางที่ประเทศที่ต้องสู้กับโค
วิด19 และภาวะเศรษฐกิจปากท้องที่แสนสาหัส หากต้องการพิสูจน์ความจริง ก็พร้อมทุกกรณี บทเรียนต่างๆในทุก
เหตุการณ์เรามักจะพูดว่าควรจะเป็นครั้งสุดท้าย ในการเข่นฆ่าประชาชนและประชาชนที่ตายไม่มีเขม่าดินปืนในมือ ไม่
พบว่าผู้ตายมีอาวุธแม้แต่รายเดียว จึงไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย อย่างที่ผู้ถืออ านาจรัฐกล่าวอ้าง การสร้างวาทกรรมเรื่องเผาบ้าน
เผาเมืองนั้นเพียงเพ่ือต้องการกลบศพ เนื่องจากผู้เสียชีวิตถูกฆ่าก่อนที่ไฟจะไหม้ แต่ 6 ศพที่ วัดปทุมฯถูกฆ่าขณะไฟ
ไหม้”นายจตุพรกล่าว 

นายจตุพรกล่าวอีกว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก่อนการ
รัฐประหาร2557 ไม่กี่นาที ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในสังคมไทย แต่ก็เห็นชัดว่า ระบอบเผด็จการทหาร ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนได้ แม้แปลงร่างเข้ามาตั้งพรรคการเมือง ก็ไม่แตกต่างจาก
พรรคสามัคคีธรรม ที่ตั้งข้ึนมารองรับการสืบทอดอ านาจคณะรัฐประหารเมื่อปี 2534 ก่อนจบลงที่เหตุการณ์ พฤษภา 35 
ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ที่จะครบรอบการรัฐประหารปี 2557 นปช.ไม่มีกิจกรรมอะไร เพียงแต่แกนน านปช. จะแสดง
ความคิดเห็นและจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารผ่านช่องทางต่างๆเท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66328
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 13:44 น.  

‘ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ ร่ายยาว สลายชุมนุม’53 ‘นปช.แพ้จริงหรือ?’ ขอโทษท าได้เท่านี้ แต่จะ
เดินหน้าต่อ 
 

 
 

‘ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ ร่ายยาว สลายชุมนุม’53 ‘นปช.แพ้จริงหรือ?’ ขอโทษท าได้เท่านี้ แต่จะเดินหน้าต่อ 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนน า นปช. เผยแพร่ข้อเขียนผ่านเพจ “ยูดีดีนิวส์ UDD 

news” ในวาระครบรอบ 10 ปี สลายชุมนุม นปช. ที่แยกราชประสงค์ 
นายณัฐวุฒิระบุว่า 10 ปีแล้วที่การชุมนุมต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยเรียกร้องการเลือกตั้งใหม่ของ นปช.จบลงด้วยความตาย 
หยดเลือด คราบน้ าตายังไม่เหือดหาย 

“เรา” ถูกจัดวางบนหน้าประวัติศาสตร์ให้เป็นผู้แพ้ ตลอดทศวรรษที่ทุกกลไกอ านาจนิยมทุ่มสรรพก าลังเบียด
ขับให้พ้นจากพ้ืนที่ทางการเมืองของสังคมไทย แต่คนเสื้อแดงยังอยู่ 
“เรา” อยู่ในฐานะผู้แพ้จริงหรือ ? 

จุดยืนในการต่อสู้ หลักการที่ยึดกุมอย่างมั่นคง ข้อเรียกร้องที่ปรากฏชัดบนเวทีชุมนุม สาระทางการเมืองที่กู่ก้อง
มายาวนาน ถูกท าลายลงสิ้น ไม่ได้ยินผู้คนพูดถึงในปัจจุบันกระนั้นหรือ ? 
เปล่าเลย … 

จุดยืนประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐประหาร เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมทั้งที่มา เนื้อหา และการบังคับใช้ 
ต้องการเลือกตั้งเสรี โปร่งใส ภายใต้กติกาท่ีเป็นธรรม ไม่ยอมรับยุติธรรมสองมาตรฐาน ปฏิเสธอ านาจนอกระบบ ไม่สยบ
ต่อเผด็จการอ านาจนิยม 

สิ่งเหล่านี้ยังด ารงอยู่ ผู้มีบทบาททางการเมืองกลุ่มใหม่ๆ นิสิต นักศึกษา คนหนุ่มสาว ประชาชนผู้สนใจการเมือง
มากมายมหาศาลต่างยังพูดถึงและต่อสู้ในจุดยืนและข้อเรียกร้องเดียวกัน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ณัฐวุฒิ-ใสยเกื้อ-1.jpg
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ต่างกับคนบางกลุ่ม 
พวกเขาต้องสถานปาหลักการ ความเชื่อ และข้อเรียกร้องใหม่ตลอดเวลาเพ่ือสนองรับวิถีเผด็จการ แม้กระทั่ง

ถอดวางสถานะเจ้าของอ านาจอธิปไตย สนับสนุนให้คนกลุ่มเดียวรัฐประหาร สร้างกติกาสูงสุดเพ่ือสืบทอดอ านาจ น าพา
บ้านเมืองไปด้วยกลไกตรวจสอบพิกลพิการเพียงใดก็รับได้ 

การเมืองใหม่แต่งตั้ง 70 เลือกตั้ง 30 สภาประชาชน ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ต่อต้านเผด็จการรัฐสภา ฯลฯ 
วันนี้มีแต่ความว่างเปล่า หลายคนถึงกับอับอายที่จะพูดถึงมันและตีบตันในการอธิบายทั้งในหลักการและรูปธรรม บาง
เรื่องต้องรับเอาไว้เสียเองทั้งท่ีเคยแสดงท่าทีเดียดฉันท์ เช่น การมีอยู่และบทบาทของวุฒิสภา 250 คนในปัจจุบัน 

นายณัฐวุฒิระบุด้วยว่า “เรา” ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ได้ชี้วัดด้วยสีเสื้อที่สวมใส่ แต่ “เรา” คือพลัง
ของประชาชน…. เมื่อ “เรา” คือสิ่งนี้จึงไม่มีวันหายไป…. 

“เรา” มีทั้งผู้เผชิญสถานการณ์เมื่อสิบปีที่แล้ว และผู้ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่รับรู้ เข้าใจ เห็นใจ หรือกระทั่งมิได้
รู้สึกอันใดแต่ประสงค์จะน าพาสังคมไทยไปในทิศทางเดียวกัน 

“เรา” ต้องแบกรับค าว่าพ่ายแพ้ที่ถูกเขียนขึ้นด้วยกระบอกปืนของผู้มีอ านาจ โดยมีหยดเลือดของพวกเราเป็น
หยาดหมึก แต่ “เรา” สร้างชัยชนะได้ด้วยอ านาจของตัวเองผ่านการเลือกตั้งตลอดมา 

ใช่… กว่า 10 ปีแล้วที่ “เรา” ชนะในวิถีทางประชาธิปไตยตลอดเวลา 
นี่คือสิ่งที่ “เรา” ต่อสู้ และนี่คือชัยชนะที่ได้มา แม้กระทั่งผู้เผด็จการก็ยังซุกตัวอยู่ใต้ความชอบธรรมนี้ โดยอ้าง

ว่าก่อรัฐประหารเพื่อสร้างประชาธิปไตย 
“เรา” มิเคยต่อสู้ เ พ่ือสร้างเผด็จการ พวกเขาต่างหากที่ต้องบดบังซากร่างที่แท้จริงของตนใต้เสื้อคลุม

ประชาธิปไตย แต่ชัยชนะของ “เรา” ไม่ยั่งยืน มิอาจต้านอิทธิฤทธิ์มหาศาลของขบวนการอ านาจนิยม จนกว่าความหมาย
ของค าว่า “เรา” จะขยายตัวและทรงพลังยิ่งกว่านี้ 

“เรา” ต้องหมายถึงประชาชนทั้งหมด แม้จะคิดแตกต่างหรือกระทั่งเกลียดชังกัน แต่ “เรา” ต้องไม่เป็นท่อนฟืน
ของเปลวไฟเผด็จการ ไม่เป็นสะพานให้อ านาจนิยมเดินข้ามหัวไปแสวงหาผลประโยชน์ 

“ผมเป็นแกนน ำ นปช.ที่ชีวิตยังผูกติดกับเหตุกำรณ์เมษำ-พฤษภำ 2553 มิใช่ด้วยควำมชิงชังคลั่งแค้น แต่เป็น
ควำมรับผิดชอบในฐำนะแกนน ำที่ต้องแสวงหำควำมจริงและควำมยุติธรรมให้คนตำย อย่ำได้กังวลว่ำจะสร้ำงควำม
แตกแยก เพรำะควำมยุติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งสำมัคคี และสำมัคคีเท่ำนั้นที่จะสร้ำงอนำคตที่งดงำมให้ประเทศชำติและ
ประชำชน 10 ปีที่แล้วมีคนเกือบ 100 ชีวิตถูกยิงตำยกลำงถนน ทั้งประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ไม่ควรมีใครต้องสูญเสีย เรำ
ท ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขำตลอดมำ ถึงเวลำจะอุทิศควำมยุติธรรมบ้ำงหรือยัง ? 
ทุกประเทศด ำรงอยู่ด้วยควำมหลำกหลำย ไม่มีทำงที่แนวคิดฝ่ำยใดจะอยู่ล ำพัง และไม่มีทำงที่คนอีกฝ่ำยจะสูญสลำย
หำยไป 

ผมพร้อมร่วมมือกับคนทุกกลุ่ม เพรำะ ‘เรำ’ คือประชำชน ปล.ถึงเพ่ือนผู้เสียชีวิต เสียใจต่อชะตำกรรมของ
เพ่ือนเสมอ ขอโทษที่ยังท ำทุกอย่ำงได้เท่ำนี้ แต่เรำจะเดินหน้ำต่อไป” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2192602 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/66376 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2192602
https://www.thaipost.net/main/detail/66376
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 พ.ค. 2563 05:25 น. 

 
‘สันติ’ ตีมนึยึดคลังเสื้อแดง-ร าลึก 10 ปี จัดเสวนาพฤษภา 53 

บิ๊ก พปชร.กลบรอยร้าวศึกใน “ประวิตร” ท่องคาถาไม่รู้ๆยึด หน.พรรค “สันติ” ตีมึนไม่ทราบเรื่องจองเก้าอ้ี
เลขาฯพรรคและ รมว.คลัง “ประยุทธ์” ปิดปากไม่ตอบปมร้อนปรับ ครม.งานเข้า รมต. 4 กุมาร หลัง “สนธิรัตน์” โดน
ครหาแจกงบฯกองทุนพลังงานสร้างมุ้ง ส.ส. ถึงคิว “สุวิทย์” กระทรวง อว.ถูกร้องเรียนส่อล็อกสเปกจัดซื้อครุภัณฑ์ 
“ประเดิมชัย” ชงเข้า กมธ.ป.ป.ช.ซัดพิรุธโครงการ 400 ล้าน แต่เสนอราคาต่ าสุดน้อยกว่าราคากลางแค่ 8.5 หมื่นบาท 
“คณะก้าวหน้า” ขุดเหตุการณ์พฤษภา 53 จัดเสวนาเลิกวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวล “พวงทอง” คาดหลังโควิดม็อบลง
ถนนแน่ “ธนาธร” ปลุกปฏิรูปสร้าง รบ.พลเรือนอ านาจเหนือกองทัพ ยกพลัง นศ.ยุคออนไลน์เปลี่ยนประเทศได้ “ปา
รีณา” ขึ้นโรงพักแจ้งจับข้อหายุยงต่อต้านรัฐบาล 
กระแสข่าวความขัดแย้งและความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐแบ่งขั้วกดดันให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคน
ใหม่และปรับ ครม.เกลี่ยเก้าอ้ีรัฐมนตรีกันใหม่ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้ง
แกนน าพรรคตัวละครส าคัญๆต่างพยายามปิดปากไม่พูดถึง แต่ไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้ 
“บิ๊กตู”่ ปิดปากไม่ตอบปมร้อนการเมือง 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ค. ที่ตึก สันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ ต่อมาเวลา 12.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้
ลงมาแถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม.ผ่านไลฟ์เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯแถลงเพียงแค่เรื่อง ครม.มีมติเห็นชอบ
เลือกแก้วิกฤติการบินไทย ด้วยการน าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูของศาล โดยไม่ได้ตอบค าถามการเมืองใดๆที่สื่อมวลชนส่ง
ค าถามให้ทีมงานก่อนล่วงหน้าในการประชุม ครม.ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นค าถามความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ 
กระแสข่าวการปรับ ครม. ที่นายกฯเคยติงแล้วยังไม่ใช่เวลาการเมือง เป็นช่วงเวลาแก้ปัญหาโควิด -19 และการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง ที่มีการน าเหตุการณ์ เม.ย.-พ.ค.ปี 53 มาเป็นประเด็นเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เกรงว่าจะ
บานปลายหรือไม่ รวมถึงไม่ได้ตอบค าถามการแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 
“บิ๊กป้อม” ท่องคาถาไม่รู้ๆนั่ง หน.พปชร. 

ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา
รัฐ ให้สัมภาษณ์การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง เขต 4 จ.ล าปางว่า พรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นคน
เก่าคือนายวัฒนา สิทธิวัง โดยมั่นใจพรรคจะได้เพ่ิมอีกเสียง ไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อน เมื่อถามถึงข่าว
การเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รู้ๆ” 
“สันติ” ตีมึนยึด รมว.คลัง–เลขาฯพรรค 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวปรับ
โครงสร้างพรรคมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลขาธิการพรรคและมีข่าวปรับ ครม.จะมาเป็น รมว.คลังว่ายังไม่รู้อะไรเลย ไม่เคยมี
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ใครทาบทาม ไม่เคยมีคุยกัน กับนายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้คุยถึงข่าวที่ออกมา 
ยังไม่มีอะไร เมื่อถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงพร้อมรับต าแหน่งหรือไม่ นายสันติตอบว่าอย่าพูดล่วงหน้า ไม่ดีทุกอย่าง
ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปพูดหรือคิด เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พรรคมีการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่ นายสันติ ตอบว่า ไม่ทราบๆ เมื่อ
ถามว่ามีข่าวพรรคจะมีประชุมเดือน มิ.ย.เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค นายสันติกล่าวว่า ยังไม่มี หากมีประชุมก็
ตามวาระประจ าปี ประชุมอ่ืนไม่ทราบและไม่ทราบข่าวว่ามีกรรมการบริหารพรรคบางคนลาออก พรรคพลังประชารัฐ
วันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย สามัคคีดีเลิศ ส.ส.ของพรรคทุกคนลงพ้ืนที่ท างาน ไม่มีใครบอกว่าอยากเป็นอะไรเลย ทุก
อย่างอยู่ที่กระบวนการของพรรคทั้งหมดข่าวก็คาดการณ์กันไปไม่รู้ว่ามาจากไหน 
 “ชวน” ย้ าห้ามขาด ส.ส.เสียบบัตรเเทน 

เมื่อเวลา 13.30 น.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ หารือร่วมกับนายสุชาติ ตันเจริญ รอง ประธาน
สภาฯ คนที่ 1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 เตรียมความพร้อมการประชุมสภาฯสมัยสามัญวันที่ 27 
พ.ค.เพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ นายชวนกล่าวว่า การลงมติของ ส.ส.คงให้สมาชิกมาลงคะแนน ที่นั่งจะมีบัตร
ลงคะแนนของ ส.ส.ทุกคนอยู่แล้ว การเว้นระยะห่างไม่น่าจะมีปัญหา แต่ให้สมาชิกระมัดระวังขอร้องให้ใส่หน้ากาก
อนามัยทุกคน ยกเว้นตอนอภิปรายต้องเอาหน้ากากออก ไม่เช่นนั้นเสียงจะก้อง เมื่ออภิปรายจบแล้วออกไปข้างนอกได้ 
พอลงมติถึงจะเชิญทุกคนกลับเข้ามา ไม่อะลุ่มอล่วยให้เสียบบัตรแทนกัน เพราะเป็นระเบียบและกฎหมายไม่สามารถท า
แทนกันได ้
 “ลูกไวพจน์” แจ้ง ป.ป.ช.เงินฝาก 721 บาท 

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 9 ราย กรณีเข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 1.นายพี
ระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม กรณีเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 มีทรัพย์สิน 
5,653,549 บาท มีหนี้สิน 3,602,928 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,050,620 บาท 2.นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ บุตรชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร เป็น ส.ส.วันที่ 25 
ก.พ.63 มีทรัพย์สิน 1,129,145 บาท โดยแจ้งครอบครองทรัพย์สินแค่เงินฝากในบัญชีธนาคาร 5 บัญชี มียอดเงินรวม 
721 บาท กับรถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,128,425 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืม 978,425 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่า
หนี้สิน 150,720 บาท 3.นายอุดม คชินทร อดีต ส.ว. มีทรัพย์สิน 59,327,577 บาท 
“ช่อ” พ้น ส.ส.มี 3 ล้าน-“พงศกร” หนี้ 23 ล. 

ขณะเดียวกัน ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของอดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนที่พ้น
จากต าแหน่งเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 กรณีการยุบพรรค ประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พ้น
จากต าแหน่งวันที่ 21 ก.พ.2563 มีทรัพย์สิน 3,326,293 บาท มีหนี้สิน 559,091 บาท หนี้ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจาก
ธนาคารเพ่ือน าไปซื้อรถตู้ 533,234 บาท เทียบกับตอนยื่นเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ที่มีทรัพย์สิน 
3,319,567 บาท น.ส.พรรณิการ์มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยประมาณ 6,726 บาท พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีต ส.ส.
บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 10,936,970 บาท มีหนี้สิน 23,595,473 บาท รวมหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 12,658,503 บาท 
หนี้สินส่วนหนึ่งจากการเป็นลูกหนี้ของ พ.ท.หญิง ฐิติยา รังสิตพล จ านวน 22,490,924 บาท น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 
อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 7,427,518 บาท มีหนี้สิน 4,013,153 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,414,365 
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บาท นายนิรามาน สุไลมาน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 89,476,547 บาท นายช านาญ จันทร์เรือง อดีต ส.ส.
บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 66,670,307 บาท น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีทรัพย์สิน 
4,522,936 บาท 
อานิสงส์หุ้นสื่อ “ธนาธร” ไม่ต้องยื่นบัญชี 

ขณะที่อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคคนอ่ืน อาทินายปิยบุตร 
แสงกนกกุล นายสุรชัย ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และ น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ได้ยื่นขอขยายเวลาการยื่น
บัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 30 วัน ส่วนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่อยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน เนื่องจากค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญพ้นสภาพ ส.ส.ในช่วงปลายปี 2562 จากคดีถือครองหุ้นสื่อ จึงถือว่าไม่มี
คุณสมบัติด ารงต าแหน่ง ส.ส.มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 
กกต.ขอขยายเคอร์ฟิว ลต.ซ่อมล าปาง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กกต.เห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการจัดการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ตามที่ส านักงานเสนอ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5 อ าเภอรวม 163,530 คน จะ
เพ่ิมหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 321 หน่วยเป็น 400 หน่วยเลือกตั้งลดการแออัด ดึง อสม.ช่วยคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าคูหาและให้กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือแบบผ้า และ Face Shield 
ตลอดเวลา จัดคูหาแยกรองรับกรณีตรวจพบผู้มาใช้สิทธิมีไข้ ให้ กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ไปใช้สิทธิยังหน่วยเลือกตั้งเวลาเท่าใด เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจ านวนมาก หลังเปิดหน่วยลงคะแนนแล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยท าความสะอาดภายในหน่วยทุก 1 ชั่วโมง และส านักงานฯประสานรัฐบาลจะขอให้ออก
ข้อก าหนดเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปางในวันเลือกตั้ง เนื่องจากคาดว่าการนับ
และการจัดส่งคะแนนเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าหน้าที่อาจเกินเวลาเคอร์ฟิวที่กฎหมายก าหนด 
“เอ”๋ แจ้งจับคณะก้าวหน้ายุยงต้าน รบ. 

เมื่อเวลา 12.00 น. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.พชรพล เผ่า
ส าราญ รอง ส.ว. (สอบสวน) สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด าเนินคดีเอาผิดกับคณะก้าวหน้าในข้อหาน าข้อความอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์ จากกรณีเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า น าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ โพสต์ข้อความยุยงปลุกปั่นต่อต้านรัฐบาลระบุว่า “1.ร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยเอ้ือการสืบทอด
อ านาจ เช่น ไม่ก าหนดให้นายกฯมาจากการเลือกตั้ง ให้ ส.ว.มาจากการสรรหาจากคณะรัฐประหารร่วมโหวตนายกฯ  
รัฐธรรมนูญร่างโดยคนเดียวกันชื่อ “มีชัย ฤชุพันธุ์” 2.ตั้งพรรคการเมืองมุ่งสืบทอดอ านาจใช้อ านาจทั้งกฎหมายและ
อ านาจปืนข่มขู่คุกคามกดดันให้ ส.ส.และนักการเมืองเข้าสังกัดให้ลงเลือกตั้งได้ ส.ส.จ านวนมากแล้วค่อยโหวตนายกฯท่ี
เป็นนายทหารในคณะรัฐประหาร 3.การสืบทอดอ านาจส าเร็จลุล่วงไปได้ เพราะมีนักการเมืองและพรรคการเมืองร่วม
เป็นนั่งร้านให้เผด็จการ เพราะต้องการได้อ านาจ ผลประโยชน์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล” 
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“ธนาธร” ปลุกปฏิรูปมี รบ.อยู่เหนือกองทัพ 
นายธนาธรกล่าวว่า เป็นเรื่องความจริงที่เจ็บปวดในอดีตที่ไม่มีใครอยากรับฟังหรือพูดถึง ย้อนกลับเหตุการณ์ 6 

ตุลา 19 กว่าจะได้รับการสถาปนาว่าเป็นการอาชญากรรมโดยรัฐ ต้องใช้มากกว่า 20 ปี เหตุการณ์ปี 53 ยังไม่ได้รับการ
ช าระ เวลานี้เป็นห้วงของการต่อสู้และแย่งชิงความทรงจ า ฝ่ายหนึ่งต้องการลบให้คนลืมอดีต พูดแต่เรื่องปรองดองและ
สามัคคี คือการห้ามมาท้าทาย แต่อีกฝ่ายประชาชนพยายามค้นหาความจริงแล้วเอามาตีแผ่ การจะท าให้ประเทศ
เดินหน้าได้ต้องเกิดการปฏิรูป 3 ด้าน 1.กระบวนการยุติธรรม อย่าให้เกิดการใช้เทคนิคกฎหมายเพ่ือให้คนปราบปราม
ประชาชนพ้นผิด 2.กองทัพปี 35 เราท าไม่ส าเร็จแต่รอบนี้ต้องยืนยันรวมกันว่าจะต้องปฏิรูปให้รัฐบาลพลเรือนมีอ านาจ
เหนือกองทัพ ต้องท าให้กองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้ และ 3.การเปิดประวัติศาสตร์บาดแผลให้เป็นวาระสาธารณะ เอา
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มาคุยกันอย่างมีเหตุผล เพ่ือไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 
ยกพลัง นศ.ออนไลน์เปลี่ยน ปท.ได้ 

นายธนาธรกล่าวอีกว่าเห็นพลังของนักศึกษารอบนี้แตกต่างจากอดีตมีการจัดการผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีผู้น า
ขึ้นมาโดดๆ แต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกระจายตัวไปหลายพ้ืนที่ ความเดือดร้อนของประชาชนสะสมใกล้ถึงจุดเดือด รอ
จังหวะจะระเบิดออกมา เราไม่ต้องการเห็นประเทศไปสู่ทางตันและสูญเสียจากการชุมนุมอีก แต่เราปล่อยประเทศที่ไม่มี
ความยุติธรรม เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ าต่อไปอีกไม่ได้ เราอยู่ในยุคสมัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีเทคโนโลยีที่
อดีตไม่มี เป็นโอกาสแห่งยุคสมัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ ภายใต้การต่อสู้อย่างสันติ 
ร าลึก 10 ปี สลายชุมนุมเสื้อแดง 

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ หน้าศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า กลุ่มคนเสื้อแดง 50 คน ทยอย
รวมตัวกันร าลึกถึงวันครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปช. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.53 ที่มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจ านวนมาก มีแกนน าคนส าคัญ อาทิ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ น.ส.ณัฏฐา 
มหัทธนา (โบว์) แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว อดีตแกนน า นศ. เข้าร่วมผูกผ้าแดง จุด
เทียน วางดอกไม้ร าลึกผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ ที่ป้ายราชประสงค์ เจ้าหน้าที่ กทม.น ากระถางมาตั้งกั้นไม่ให้ผู้ใดเข้าไปท า
กิจกรรม ระหว่างท าพิธีจุดเทียนร าลึกมีหญิงรายหนึ่งระบุว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปีนกระถางที่วางกั้น
เข้าไปผูกผ้าแดงที่ป้ายราชประสงค์ ไม่สนใจค าเตือนของเจ้าหน้าที่ ก่อน ตะโกนเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้เสียชีวิต 
บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. นายอารีย์ ไกรนรา แยกไปจัดพิธีท าบุญตักบาตร
ให้ผู้เสียชีวิต ที่วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ขณะที่กลุ่มนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางธิดา ถาวรเศรษฐ นพ.เหวง โตจิราการ แยก
จัดงานเสวนาออนไลน์ร าลึก ที่ศูนย์ข่าวยูดีดีนิวส์ ย่านถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1848398 
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 12:58 น.  

ดัน ‘เสี่ยแฮงค์ อนุชา’ นั่งเลขาฯ พปชร. เผยบิ๊กรัฐบาลร่วมหนุน 
 

 
ดัน ‘เสี่ยแฮงค์ อนุชา’ นั่งเลขาฯพปชร. เผยบิ๊กรัฐบาลร่วมหนุน 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง

คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ 
พรรค พปชร. จะเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าพรรค และมีการผลักดัน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นเลขาธิการพรรค อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสม ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า จะ
สนับสนุนนายอนุชา นาคาศัย แกนน าพรรคจากกลุ่มสามมิตร ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรค พปชร. การปรับเปลี่ยนคาดว่าจะ
มีข้ึนในการประชุมใหญ่พรรคเดือนมิถุนายนนี้ 

ส าหรับนายอนุชามีบทบาทอย่างสูงในช่วงเลือกตั้งเมื่อต้นปี 2562 และต่อมาได้ท างานประสานกับ พล.อ.
ประวิตรมาโดยตลอด ก่อนจะมีข่าวว่ามีการผลักดันขึ้นนั่งเลขาธิการพรรค พปชร.ในครั้งนี้โดยมีบุคคลส าคัญในรัฐบาลให้
การสนับสนุน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2192509 
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เผยแพร่ 19 พ.ค. 2563,13:46น. ปรับปรุงล่าสุด 19 พ.ค. 2563,15:34น.โดย PPTV Online 

“สันติ" ยัน พลังประชารัฐ ไม่มีความขัดแย้ง 

 
“สันติ" ยัน พลังประชารัฐ ไม่มีความขัดแย้ง 

กรณีความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่มรกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค และการปรับ
คณะรัฐมนตรี ล่าสุดนายสันติ พร้อมพัฒน์ ยืนยันไม่มีความขัดแย้ง พร้อมมองว่าข่าวที่ออกมาเป็นการคาดการณ์และ
วิเคราะห์กันไปเอง 

วันที่ 19 พ.ค. 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยนาย
สันติจะขยับขึ้นเป็น รมว.คลัง แทนนายอุตตม สาวนายน หลัง พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ผ่านสภาฯ โดยระบุขออย่า
เพ่ิงพูดล่วงหน้า และทุกอย่างไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องออกมาพูด หรือคิดเรื่องนี้ ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่มีความ
ขัดแย้ง พร้อมมองว่าข่าวที่ออกมาเป็นการคาดการณ์และวิเคราะห์กันไปเอง 
บิ๊กป้อม ไม่การันตี "อุตตม" นั่งเก้าอ้ีหน.พปชร.ต่อหรือไม่ 
 "ประวิตร" ยันส่งวัฒนา สิทธิวัง ชิงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง 

ส่วนการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดล าปาง  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการส่งผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จังหวัดล าปาง ลงสมัครรับเลือกตั้ง แทน นายอิทธิ
รัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส. พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิต ยืนยันว่าจะส่ง นาย วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส. คนเดิมในการ
เลือกตั้งครั้งท่ีแล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล และม่ันใจว่าจะได้ ส.ส. เพ่ิมอีก 1 เสียงให้กับรัฐบาล และ
เมื่อถามถึงกระแสข่าวนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร ตอบเพียงว่า "ไม่รู้" และเข้าประชุม ครม. ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.pptvhd36.com/ 
        : https://www.thaipost.net/main/detail/66340 

  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/124392?utm_source=web_pptv&utm_campaign=InboundLink&utm_medium=125697_1
https://www.pptvhd36.com/
https://www.thaipost.net/main/detail/66340
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/05/19/445c2b0a05.webp
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/05/19/8cb983e76f.jpg
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19 พฤษภาคม 2563 - 15:35 น.  

ฟังชดัๆ "แรมโบ้อีสาน" แฉเบื้องหลังนักการเมืองหนุนม็อบ นปช. ปี 53  

 
 
ฟังชัดๆ "แรมโบ้อีสาน" แฉเบื้องหลังนักการเมืองหนุนม็อบ นปช. ปี53 (ชมคลิป)  
19 พ.ค. 63  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  อดีตแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.  เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้เปิดเผยถึงกรณีการชุมนุมของ
กลุ่มคนเสื้อแดง หรือ นปช. เม่ือปี 53 โดยนายสุภรณ์ ระบุว่า  

ตอบค าถาม ที่ถามว่าการชุมนุม ปี 53 ของแนวร่วม นปช.นั้น เป็นการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณ เพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย จริงหรือไม่ ผมกล้าตอบได้เต็มปากเต็มค าว่า  
1. การการต่อสู้นั้นมีคนชักใย อยู่เบื้องหลัง  
2. มีการใช้งบประมาณ ในการเคลื่อนไหวการชุมนุม  
3. มีการรับบริจาคเงินจากประชาชน  
4.เป็นการต่อสู้โดยมีพรรคการเมือง พรรคหนึ่ง หนุนหลัง 
5. เป็นการต่อสู้ที่จะน าบางคน ต้องการที่จะเข้าไปมีอ านาจและมีต าแหน่งใหญ่ๆโตๆทางการเมือง 

ทั ้ง  5 ข ้อนี ้ ผมยืนย ันว ่า เป ็นข้อเท็จจร ิง ไม ่ได ้โกหก และผมยืนย ันว ่าในการต่อสู ้ในการเร ียกร ้อง
ประชาธิปไตย ปี 53 นั้น เสมือนหนึ่งได้มีการหลอกลวงประชาชน เพื่อจะมาเป็นก าแพง เป็นเครื่องมือ ในการที่
จะท าให้บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง หรือพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง และแนวร่วม นปช.บางคนให้มีโอกาสกลับมามี
อ านาจรัฐ โดยการบีบให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา หรือคืนอ านาจให้ประชาชน การเอาพี่น้องประชาชน มา
เป็นแนวร่วม การเอาพ่ีน้องประชาชนมาต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตายนั้น ถือว่าเป็นความสูญ เสียที่ยิ่งใหญ่ 
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สิ่งที่ผมจะเรียกร้องวันนี้ ก็คือว่า ต้องการให้ทุกคนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ เมื่อทุกอย่างมันได้ผ่านไป
แล้ว ก็ขอให้ทุกคนได้คิดใหม่ ท าใหม่ ได้คิดดี ท าดี อยากให้ทุกคน กลับเนื้อ กลับตัว กลับใจ ไม่อยากให้ทุกคน 
อาศัยเหตุการณ์ในปี 53 บนความเจ็บปวด ของวีรชนที่สูญเสีย เอามาเป็นเครื่องมือ หรือมาสร้างความแตกแยกใน
บ้านเมืองอีก เพราะเรารู้แก่ใจดีว่า การต่อสู้ในวันนั้น มันไม่ได้เป็นต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการ
ต่อสู้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อหวังกลับมามีอ านาจ แล ะมีผลประโยชน์ ให้กับ
บุคคล ให้กับพรรคการเมือง และให้ตัวเอง  

นี่คือสิ่งที่ผมยืนยัน และมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้กลับเนื้อกลับใจมาสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ให้เกิดความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทย ยังให้โอกาสเรา พี่น้องประชาชนคนไทย แล ะ
สังคม ยังให้อภัยเราได้ ผมไม่ปรารถนา ที่จะเห็นการ อ้างถึงเหตุการณ์ เมื่อปี  53  การอ้างถึงความสูญเสีย แล้วไป
โทษฝ่ายโน่น ฝ่ายนี้ ว่าใช้ความรุนแรง แต่ผมเรียกร้องให้ทุกคน กลับมาสร้างความสันติสุข ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย
ของ เรา  ผมเชื ่อ เหล ือ เก ินว ่า  เมื ่อท ุกคนค ิด ไ ด ้ เหม ือนที ่ผมค ิด  นั ่นหมายความว ่า  ประชาชนคน ไทย 
สังคมไทย  ประเทศไทย จะมีแต่ความสงบร่มเย็น และไม่มีเรื่องขัดแย้ง ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันอีก   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431297?adz= 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431297?adz
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19 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:54  

เวทีเสวนา 'ก้าวหน้า' เตือนประเทศไทยถึงจุดเดือด 

 
  

'ก้าวหน้า' จัดเสวนาร าลึกปี 53 เตือน ประเทศไทยใกล้ถึงจุดเดือดพร้อมแตกหัก 
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.คณะก้าวหน้าได้จัดเวทีเสวนาผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์จัดเสวนาหัวข้อ "เลิกวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวล 

จาก The Look of Silence ถึงความเงียบแห่งเดือนพฤษภาคม"  โดยนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ กล่าว
ว่า ภาพยนตร์เรื่องThe Look of Silence เป็นการสะท้อนความรุนแรงทางการเมือง โดยมีการเล่าเรื่องด้วยความปราณีต
ผ่านหลายมุมมอง ซึ่งก่อให้เกิดค าถามว่าเมื่อไหรสังคมไทยจะสามารถน าเสนอสารคดีลักษณะนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา หลังปี 
2553 กระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงโดยตรงและอ้อม องค์กรอิสระไม่มีสถานะเป็นองค์กรอิสระมานานแล้ว โดยเฉพาะ
หลังปี 2557 มีปัจจัยพิเศษเข้ามาแทรกแซง จึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย  

"ประเทศไทยต้องมีการปลดล็อคครั้งใหญ่ที่ท าให้หลุดวังวนความขัดแย้งเพ่ือสร้างประชาธิปไตย ความยุติธรรมอยู่ใต้
อ านาจทางการเมืองมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น ต้องปลดล็อคทางการเมืองด้วยการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะ
การจะต้องมีนายกฯที่มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริง" นายศิโรตม์ กล่าว 
รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีการแบ่งฝ่ายจนเกิดการปฏิเสธในการ
ยอมรับชุดความจริง ท าไมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่สั่งฟ้องคดีนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไปยังศาล เพ่ือให้เอาความจริงมาเปิดเผยในชั้นศาล วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเป็นเรื่องที่มี
มานานแล้วโดยการอ้างว่าควรให้อภัยกันนั้นเป็นการปล่อยให้การกระท าผิดผ่านพ้นไปเท่านั้น ซึ่งเป็นการท าให้สังคมเย็นชา
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและไม่เอาคนผิดลงมาลงโทษเพ่ือให้เกิดบทเรียน และป้องกันไม่ให้เกิดการล้อมปราบอีก 

"การท าให้วัฒนธรรมนี้ยุติได้จะต้องเอาพวกเขามาลงโทษให้ได้ แต่จะท าได้ก็ต่อเมื่อเรามีประชาธิปไตย ถ้าเราเอา
ทหารออกจากการเมืองได้เราจะต้องท าเรื่องนี้ให้ชัดเจน ซึ่งต้องฝากไว้เป็นภารกิจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีสีมาด าเนินการต่อ 
และต้องไม่หยุดขุดคุ้ยเรื่องนี้" รศ.ดร.พวงทอง กล่าว 
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 รศ.ดร.พวงทอง กล่าวว่า ยืนยันบนหลักการว่าใครท าผิดต้องได้รับการลงโทษ การนิรโทษกรรมถ้าจะเกิดขึ้นจะต้อง
ไม่เป็นลักษณะเหมาเข่งรวมไปถึงแกนน าฝ่ายต่างๆ แต่เน้นนิรโทษกรรมเพ่ือช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคดีความที่
ปราศจากความยุติธรรม ความคับแค้นของคนก าลังกระจายไปทั่วประเทศ ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขและจะกลับมาภายหลัง
โรคระบาดโควิด19คลี่คลายลง ภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่มีความสามารถและไม่มีความเข้าใจประชาชน 
อาจมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการลงถนนอีกครั้งเพ่ือแสดงพลังของตัวเอง 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เป็นเรื่องความจริงที่
เจ็บปวดในอดีตที่ไม่มีใครอยากรับฟังหรือพูดถึง ย้อนกลับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กว่าจะได้รับการสถาปนาว่าเป็นการ
อาชญากรรมโดยรัฐต้องใช้เวลานานมากกว่า 20 ปี เหตุการณ์ปี 2553 ก็เช่นกันก็ยังไม่ได้รับการช าระ ถ้าเราไม่เรียนรู้ความ
จริงเลยจะท าให้ประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้  

"ปี 2553 เคยไปร่วมสนับสนุนเรียกร้องให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ เพราะเชื่อว่าการให้ประชาชนก าหนด
ทิศทางด้วยตัวเองเป็นหนทางที่ดีที่สุด การเกิดการยิงกันกลางเมืองในเวลานั้นมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่สังคมไม่รู้เลยว่า
ใครเป็นคนท า ซึ่งเป็นความล้มเหลวของรัฐ ไม่มีความจริงใจจากผู้มีอ านาจที่จะค้นหาความจริงเหล่านี้ ถ้าประชาชนไม่มี
อ านาจย่อมไม่มีทางจะคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปี 2553ได้" นายธนาธร กล่าว  

นายธนาธร กล่าวอีกว่า เวลานี้เป็นห้วงเวลาของการต่อสู้และแย่งชิงความทรงจ า โดยฝ่ายหนึ่งต้องการให้ลบความ
ทรงจ าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หรือ เหตุการณ์ปี 2553 เพ่ือให้คนลืมอดีตและมาพูดแต่เรื่อง
การปรองดอง ซึ่งการปรองดองและความสามัคคีในความหมายนี้ คือ การห้ามมาท้าทาย แต่อีกฝ่ายหนึ่งปรากฎว่าประชาชน
ก าลังพยายามค้นหาความจริงแล้วเอามาตีแผ่ให้สังคม การจะท าให้ประเทศเดินหน้าได้จะต้องเกิดการปฏิรูป 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1.การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อย่าให้เกิดการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพ่ือให้คนปราบปรามประชาชนพ้นผิด 
2.การปฏิรูปกองทัพ ซึ่งปี 2535 เราท าไม่ส าเร็จแต่รอบนี้เราต้องยืนยันรวมกันว่าจะต้องปฏิรูปกองทัพให้ได้ ให้รัฐบาลพล
เรือนมีอ านาจเเหนือกองทัพให้ได้ ต้องท าให้กองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้ และ 3.การเปิดประวัติศาสตร์บาดแผล ท าให้เป็น
วาระสาธารณะเอาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มาคุยกันอย่างมีเหตุผล เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั้นจะต้องเรียนรู้จาก
ประวัติศาสตร์และสร้างพลังสังคมร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอยอีก  

"ผมเห็นพลังของนักศึกษาในรอบนี้ที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีการจัดการผ่านระบบออนไลน์และไม่มี
ผู้น าที่ขึ้นมาโดดๆเหมือนในอดีต แต่เป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการกระจายตัวไปในหลายพ้ืนที่ ผมเห็นว่าความ
เดือดร้อนของประชาชนสะสมใกล้ถึงจุดเดือดเต็มที พบเจอกับคนที่ทนไม่ไหวแล้ว เป็นสิ่งจับต้องได้และรอจังหวะที่มันจะ
ระเบิดออกมา เราไม่ต้องการเห็นประเทศไปสู่ทางตันและการสูญเสียจากการชุมนุมอีก แต่เราปล่อยประเทศไทยที่ไม่มีความ
ยุติธรรมและเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ าต่อไปอีกไม่ได้ เราอยู่ในยุคสมัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้โดยเรามีเทคโนโลยีที่อดีตไม่
มี นี่เป็นโอกาสแห่งยุคสมัยเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ภายใต้การต่อสู้อย่างสันติวิธี" นายธนาธร กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11123 
         : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4158167 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11123
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4158167
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19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:00 น.     

'ทอน' โกรธมาก เครือข่ายกลุ่มอภิสิทธิ์ชนฆ่าเสื้อแดง ท าไมเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมอ ามหิต             
ถึงไม่ได้รับการช าระ  

 
19 พ.ค.63- ที่ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมเสวนาในประเด็น   ‘จาก The Look of 

Silence ถึง ความเงียบแห่งเดือนพฤษภาคม’  ซึ่งเป็นการเสวนาถึงเหตุการณ์สลายชุมนุมในปี 2535 และ 2553 รวมถึง
กิจกรรมการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Look of Silence เหตุการณ์การสังหารหมู่ประชาชนที่อินโดนีเซีย ซึ่งทาง
คณะจัดร่วมกับทาง Documentary club ผู้ถือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยมี พวงทอง ภวัครพันธุ์ นักวิชาการ
, ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระและสื่อมวลชน, วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรและนักแสดง และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นแกนน าคณะก้าวหน้า โดยมีพรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่
เป็นผู้ด าเนินรายการ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มต้นการเสวนามีการพูดถึงกิจกรรมการฉายเลเซอร์พร้อมแฮชแท็ก #ตามหาความจริง 
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโซเชียล และมีการน าเสนอข้อมูลความจริงชุดต่างๆ ออกมาเผยแพร่อีกมา อาทิ กรณี
ท าไมคนเสื้อแดงถึงต้องบุกไปโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือ กรณี สายชล แพบัว ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ปี 
2553 จากภาพถือดับเพลิงแต่ถูกบิดเบือนว่าเป็นถังแก๊ส แต่สุดท้ายศาลตัดสินยกฟ้อง ท าให้เขาต้องติดคุกโดยไม่มี
ความผิดเป็นเวลานาน 

ศิโรตม์ กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภา 2535 ตนยังเป็นนักศึกษา ซึ่งในช่วงที่มีการยิงกันครั้งแรกนั้น เกิด
จากการที่ประชาชนจะเดินขบวนจากสนามหลวงไปท าเนียบรัฐบาล โดยมีคนถูกยิงจุดแรกตรงแยกผ่านฟ้า ซึ่งค าถามที่
เราต้องการค าตอบ คือ การเดินขบวนของประชาชนไปท าเนียบรัฐบาล เป็นเหตุให้คนถูกยิงทิ้งได้เหรอ เป็นภาพสะเทือน
ใจ เพราะจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมีเวทีหนึ่งไปตรงผ่านฟ้าซึ่งมีอีกเวทีหนึ่งใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน เพราะผู้
ชุมนุมเยอะมาก ขณะเดียวกันเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปผ่านฟ้า ก็สวนกับคนได้รับบาดเจ็บที่ถูกยิง ส า หรับ
เหตุการณ์ปี 2553 ตนได้รับเชิญจากสื่อไปร่วมรายการหลายรายการ ก็ได้พบเรื่องการสร้างวาทกรรม สร้างความจริงอีก
ชุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ คนตายโดนชายชุดด ายิง เป็นต้น คิดว่า เป็นความพยายามของสื่อจ านวนหนึ่งที่มีอคติกับ
เสื้อแดงและมีอคติคนที่ต้องการประชาธิปไตยหลังรัฐประหาร 2549  รวมถึง นักวิชาการ หรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ 
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ก็มีส่วนด้วย คนเหล่านี้มีบทบาทอย่างนี้ตลอด เขาคิดว่าการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่เขาสนับสนุน และ
ตนเชื่อว่าเราได้เห็นเครือข่ายคนมีอ านาจในสังคมไทยแสดงออกในปี 2553 อย่างเต็มที่  สื่อ นักการเมือง ผู้น าความคิด 
ส าหรับเหตุการณ์ในปี 2553 เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าเขาพูดเรื่องเดียวกันว่า เสื้อแดงมีกองก าลัง มีชายชุดด า และทหาร 
ซึ่งจ าเป็นต้องปราบปราม เป็นต้น  

"ส าหรับการน าตัวผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ฝ่ายนี้ก็จะท างานกันอย่างเต็มที่ แซกแทรงโดยตรง
และโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตุลาการภิวัฒน์ หรือองค์กรอิสระก็ไม่อิสระ หลังรัฐประหาร 2557 เราไม่สามารถพูดได้แล้วว่า
มีกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้  ทั้งหมดนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ประเทศนี้จ าเป็นต้องมีการปลดล็อก
ครั้งใหญ่ ปลดล็อกพันธนาการต่างๆ ที่ท าให้ตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งที่ท าลายประชาธิปไตย ถ้าไม่ปลอดล็อกเราไม่
สามารถสร้างความยุติธรรมได้ ความยุติธรรมไม่สามารถแยกออกจากเรื่องอ านาจการเมือง และที่ผ่านมาถูกเหยียบใต้
อ านาจทางการเมือง 10 กว่าปีแล้ว ต้องปลดล็อกก่อน ต้องมีประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ เราถึงจะพูดกันอย่าง
ตรงไปตรงมาได้" ศิโรตม์ กล่าว  

ด้าน พวงทอง กล่าวว่า ส าหรับคนที่ตามรายงานเรื่องการสลายชุมนุมปี 2553 ถ้าไปค้นสิ่งแรกที่จะเจอคือ
รายงาน คอป. ซึ่งสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่มักน าไปใช้ ซึ่งรายงาน คอป. ส าหรับตนนั้นคือใบอนุญาตให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ เว
ชาชีวะ และ ศอฉ. ลอยนวลและโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุม คือ ชายชุดด า เพราะรายงานระบุว่า ชายชุดด าเป็นพวก
เดียวกันกับคนเสื้อแดง และทุกจุดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมีชายชุดด าโผล่มา และทหารป้องกันตัวเอง ยิงใสชายชุดด า 
กระสุนพลาด โดนประชาชน นี่เป็นรายงานที่อธิบายให้ความเห็นอกเห็นใจทหารเยอะมาก แต่ส าหรับรายงาน ศปช. ของ
เรา พบว่าจุดที่มีชายชุดด าโผล่ จุดเดียว คือ วันที่ 10 เมษายน ตรงแยกคอกวัว แต่ส่วนอื่นๆ ไม่เกิดขึ้น และการที่กองทัพ
ยิงประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุ คนเสียชีวิต  84 คนไม่มีใครมีอาวุธร้ายแรงในมือที่จะท าร้ายเจ้าหน้าที่รัฐได้ แต่
เรากลับพบว่าแทนที่เจ้าหน้าที่จะป้องกันตัว แต่เป็นเป็นการยิงระดับหัวขึ้นไป เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิยิงคนไม่มีอาวุธให้ตาย 
หลักฐานนี้คือการใช้ก าลังเกินกว่าเหตุ นี่เป็นความจริงอีกชุดที่ต่างจาก คอป.  

"ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลายเรื่องในรายงานของเรา ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องโดยศาลมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
การไต่สวน 18 ราย ศาลยืนยันผู้เสียชีวิตมาจากกระสุนฝั่งทหาร หรือกรณี 6 ศพในวัดปทุมวนาราม รายงานของ คอป. 
บอกมีชายชุดด า แต่การไต่สวนการตายของศาลอาญาระบุว่าไม่มีชายชุดด าอยู่เลย และในวัดซึ่งมีคนอยู่เป็นร้อยยืนยัน
ตรงกันว่าไม่มีใครเห็นชายชุดด า ส่วนอาวุธที่ทหารบอกว่าค้นได้จากในวัด ก็เกิดจากค้นได้หลังสลายชุมนุมหลายวัน 
พยานส าคัญคือต ารวจ 3 คน จากตึกส านักงานต ารวจแห่งชาติบอกว่าไม่เห็นมีการยิงออกมาจากวัด เห็นแต่ทหารยิงฝ่าย
เดียว ดังนั้น ศาลจึงฟันธงว่าไม่มีชายชุดด า ผู้เสียชีวิต 6 คน เสียชีวิตการกระท าของทหาร ข้อมูลหลายอย่างเราได้รับรอง
แล้วจากศาล เพียงแต่กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องถูกท าให้ชะงักงันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังรัฐประหาร 57  เป็นต้น
ว่า 3 เดือนให้หลังรัฐประหาร ศาลอาญาที่รับฟ้องคดีนี้ กลับบอกว่าตนไม่มีอ านาจในการพิจารณา ส าหรับตน การ
รัฐประหาร 57 แยกไม่ออกจากกระบวนการยุติธรรมสลายชุมนุมปี 2553" พวงทอง กล่าว  

ด้าน ธนาธร กล่าวว่า ท าไมเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมอ ามหิตขนาดนี้ ถึงไม่ได้รับการช าระ ท าไมเราไม่ยอมรับง่ายๆ
ว่า รัฐปราบปราบประชาชนแบบนี้ไม่ได้ ตนรู้สึกโกรธมาก เราจะปล่อยให้สิ่งอย่างนี้เกิดขึ้ นอีกหรือเปล่า ส าหรับรัฐ
สมัยใหม่คนตาย คนเจ็บขนาดนี้ โดยไม่รู้ใครท า มีการคนยิงกลางเมือง แต่สังคมไม่รู้ใครเป็นผู้กระท านี่คือความล้มเหลว
ของรัฐ ความล้มเหลวกระบวนการยุติธรรม พูดเรื่องความยุติธรรม ปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเป็น
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ประชาธิปไตย ถามว่าอะไรต้องเกิดก่อน ค าตอบคือ ต้องท าทั้ง 3 เรื่องนี้พร้อมกัน นี่คือเครือข่ายกลุ่มอภิสิทธิ์ชน เราพูด
เรื่องกระบวนการยุติธรรมโดดๆ ไม่ได้ ต้องพูดเรื่องใจกลางปัญหาด้วยว่า อ านาจเป็นของใคร และส าหรับข้อเสนอหลักๆ 
ที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าและปลดวิกฤตความขัดแย้งได้  คือ  

1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อย่าให้มีการประวิงเวลา อย่าให้มีการใช้เทคนิคทางกฎหมาย ท าให้กลุ่มคนที่มี
ส่วนร่วมในการปราบปรามประชาชนทุกกลุ่มรอดพ้นเงื้อมือกฎหมาย เพ่ือที่จะไม่เกิด 14 ตุลาฯ, 6 ตุลาฯ, พฤษภาฯ 35, 
พฤษภาฯ 53 ซ้ าอีก โดยที่หลังเหตุการณ์มักมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม อ้างว่าเพ่ือไม่ให้ประชาชนที่ร่วมเหตุการณ์
ต้องติดคุก หรือมีการด าเนินคดีโดยเลือกปฏิบัติ ใช้เทคนิคกฎหมายประวิงเวลาเพ่ือปกป้องผู้กระท าผิด คณะก้าวหน้า
เรียกร้องให้มีการด านินคดีตามกฎหมายในทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรม ต้องมีการไต่ สวน
หาตัวผู้กระท าผิดมารับผิดชอบ และชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม  

2. ปฏิรูปกองทัพ ท าให้รัฐบาลพลเรือนมีอ านาจเหนือกองทัพให้ได้ กองทัพต้องไม่สามารถสั่งเคลื่อนก าลังพลเอง
ได้หากปราศจากการยินยอมของรัฐบาลพลเรือน กองทัพต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการดูแลการชุมนุม ต้องไม่ใช้
ก าลังทหารเป็นก าลังหลัก รวมถึงไม่มีการใช้อาวุธสงครามกับผู้ชุมนุม นอกจากนี้ยังต้องจัดวางโครงสร้างและความคิด
อุดมการณ์ของกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนด้วย และ 3. เปิดประวัติศาสตร์บาดแผล ท า
เรื่องต่างๆ ให้เป็นสาธารณะ คนพูดคุยอย่างสันติ เอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล การจดจ าและพูดถึง
ประวัติศาสตร์นองเลือด ไม่ใช่การฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ รื้อฟ้ืนความขัดแย้ง แต่เป็นวิธีการส าคัญในการสร้างความตระหนัก
รู้ในสังคมถึงความสูญเสียจากในอดีต เมื่อสังคมจดจ าถึงความเลวร้ายของการสังหารประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น 
เราจึงจะสามารถสร้างความรู้สึกร่วมที่มีพลังมากพอจะเรียกร้องป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นองเลือดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกใน
อนาคต" ธนาธร กล่าว  

นอกจากนี้ วิญญู ซึ่งวีดีโอคอลมาร่วมเสวนา กล่าวว่า กระแสแฮชแท็ก #ตามหาความจริง มาแรงมาทางโซเชียล 
ท าให้ตนรู้สึกดีที่เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงนี้คนไม่มองข้าม เพราะทุกคนที่ทราบเรื่องราวนี้ย่อมสะเทือนใจ เพราะ
เหตุการณ์นี้ได้ท าให้เขาตาสว่าง ว่าเขาอยู่ในสังคมที่รัฐเองก็สามารถท าร้ายประชาชนได้เหมือนกัน ตื้นตันใจที่คนให้ความ
สนใจกับแฮชแท็กนี้ มีการพูดถึง และส่งต่อความจริงต่างๆ กันมากมาย ถือเป็นความส าเร็จอย่างหนึ่ง แต่ที่ส าคัญคือไม่
ควรจบแค่เดือนนี้ ควรเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง เรียกร้องกับภาคประชาชนให้ความจริงเสนอออกมา ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าวต้องน ามาลงโทษ เป็นสิ่งที่ประชาชนสมควรได้รับ ใครท าผิดกฎหมาย ท าร้ายประชาชน
ต้องรับผิดชอบ เหตการณ์ปี 2553 คนถูกท าร้ายร่างกาย คนถูกสังหารเยอะ ไม่อยากเชื่อว่าตนโตมาในประเทศที่ปล่อย
ให้มีคนถูกสังหารกลางเมืองเยอะขนาดนี้ ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่เปิดตาตนอย่างมาก และส าหรับความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้นมา ที่
สะเทือนใจมาก และต้องขอบคุณทุกคนช่วยกันน าเสนอ ข้อมูล ข้อเท็จจริงตามแฮชแท็กนี้ ก็คือกรณาผู้เสียชีวิตวัดปทุม
วนาราม เราทราบว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต แต่ที่ตกใจคือในร่างผู้เสียชีวิตนั้น ถูกยิงถึง 11 นัด ซึ่งเหลือเชื่อมาก ที่ผู้ติดอาวุธ
ท ากับผู้บริสุทธิ์แบบนี้ ท ากับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้ขนาดนี้.  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66386 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881351?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics   

https://www.thaipost.net/main/detail/66386
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881351?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881351?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

 
19 พฤษภาคม 2563 - 16:17 น.  

ไม่ทนอีกแล้ว "ปารีณา" แจ้งความเอาผิด "ปยิะบุตร"คณะก้าวหน้า 

 
 
เอ๋ ปารีณา  ขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดคณะก้าวหน้าโพสต์เฟสบุ๊ค ปลุกคนขับไล่รัฐบาล  
จากเพจเฟสบุ๊คของคณะก้าวหน้า  ซึ ่งน าโดยนายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ  อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต

ใหม่  ได้มีการเฟสบุ๊คระบุว่า  “หนังม้วนเดิมที่ตอนจบจะต้องไม่เป็นแบบเดิม” เมื่อเปรียบเทียบการรัฐประหาร 
23 กุมภาพันธ์ 2534 กับการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นั้นมีลักษณะการสืบทอดอ านาจโดยใช้วิ ธีการ
คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น  
1.ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื ้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย เอื้อให้มีการสืบทอดอ านาจได้โดยง่าย เช่นการไม่ก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง การให้ ส.ว.มาจากการสรรหาจากคณะรัฐประหาร และให้อ านาจ ส.ว. สูง
มาก เช่นการให้ ส.ว.มีอ านาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ
หลังการรัฐประหารทั้งสองครั้งนั้น ต่างร่างโดยคนเดียวกัน ชื่อ “มีชัย ฤชุพันธ์” 
2.มีการตั้งพรรคการเมืองที่มุ่งสืบทอดอ านาจให้คณะรัฐประหาร มีการใช้อ านาจทั้งทางกฎหมายและอ านาจปืนใน
การข่มขู่คุกคามกดดันให้ ส.ส. และนักการเมืองย้ายเข้ามาสังกัดพรรคตนเอง เพ่ือให้ลงเลือกตั้งและจะได้ ส.ส. เป็น
จ านวนมาก แล้วค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายทหารในคณะรัฐประหาร และไม่ได้ลงเลือกตั้ง โดยในการ
เลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535 มีพรรคสามัคคีธรรม ส่วนในการเลือกตั้ ง 24 มีนาคม 2562 ก็มีพรรคพลังประชารัฐ 
3.ที ่ส าคัญที ่ส ุด การรัฐประหารและการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารนั ้นส าเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะมี
นักการเมืองและพรรคการเมืองให้ร่วมเป็นนั่งร้านให้เผด็จการเพียงเพราะต้องการได้อ านาจและผลประโยชน์ใน
ฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งในข้อความดังกล่าวนั้นนางสาวปารีณา  ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี เขต 3  พรรคพลัง
ประชารัฐ  มองว่าข้อความดังกล่าวเป็นการยุยงปลุกปั่นให้คนไทยลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431301?adz= 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4157668 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431301?adz
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4157668
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19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:11 น.   

สะพัด! กลุ่ม4 กุมารจ่อตั้งพรรคใหม่ 'สร้างไทย' หลังอยู่ พปชร. ยาก 

 
 
19 พ.ค.63- รายงานข่าวจากแกนน ารัฐบาล เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รมว.พลังงาน เลขาธิการพปชร. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อ พปชร.  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น ร่วมหารือท่ี โรงแรมหรรษา 
กรุงเทพฯ  เพ่ือรับมือหลังหากถูก สส.และแกนน าพปชร.ปีกของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธาน
ยุทธศาสตร์พปชร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ บริหารพปชร.โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค เพ่ือไปสู่การ
ปรับครม.แทน รัฐมนตรีกลุ่ม4กุมารของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯออกไป 

ทั้งนี้การหารือดังกล่าว คาดว่าจะมีการตั้งพรรคส ารองชื่อไว้ คือ "พรรคสร้างไทย" เพ่ือส ารองหากสุดท้ายถูก
ปรับออก เนื่องจากสถานการณ์ไม่สู้ดีทั้งในพปชร. และรัฐบาล  สอดคล้องกับสถานการณ์ของนายสมคิด ก็ไม่ได้เข้า
ประชุมครม.วันที่19 พค. หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สนับสนุนให้การบินไทยยื่นฟ้ืนฟูกิจการ ผ่านศาล
ล้มละลายกลาง สวนทางกับแนวคิดนายสมคิด ที่เสนอให้กระทรวงการคลังค้ าประกันบริษัทการบินไทย 5.4 หมื่นล้าน
บาท. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66354 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/66354
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20 พฤษภาคม 2563  

'ปิยบุตร' ชี้ปมปัญหาการเมืองไทยคือ 'อ านาจสูงสุด' ไม่ได้อยู่ท่ีประชาชน 
 

"ปิยบุตร" บรรยายพิเศษนักศึกษา มทส. ชี้ปมปัญหาการเมืองไทยคือ "อ านาจสูงสุด" ไม่ได้อยู่ที่ประชาชน - อัด 
"ศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่เคยร่วมปกป้อง รธน.- ต้านรัฐประหาร เผยแนวทางป้องกันยึดอ านาจ - ให้สัตยาบัน ไอซีซี 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นแกนน าคณะก้าวหน้า เปิดห้องเรียนออนไลน์ 
บรรยายวิชาความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก หัวข้อ “สิทธิของเรา กับ-ใน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และศาล
รัฐธรรมนูญ” ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยเริ่มต้นอธิบายถึงการก่อก าเนิด 
ทั้งความหมายและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ซึ่งได้อธิบายว่า 
การออกกฎหมายเป็นอ านาจนิติบัญญัติ การน ากฎหมายไปบังคับใช้เป็นอ านาจบริหาร การพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีเป็น
อ านาจตุลาการ ซึ่งทั้ง 3 อ านาจนี้จะมีได้ก็ในตอนที่มีรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญจะมีได้ก็เกิดจากอ านาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ โดยประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดของรัฐ โดยมอบ
อ านาจให้กลไกอ่ืนๆ น าอ านาจไปใช้แทน แต่รัฐธรรมนูญของไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองมากกว่าเป็นคุณค่า
พ้ืนฐานของคนในชาติที่เป็นฉันทามติของประชาชนที่แท้จริง ท าให้ไม่เกิดความรู้สึกหวงแหน เพราะเม่ือมีการรัฐประหาร
ก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทุกครั้ง 
"ส าหรับรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่จะพาบ้านเมืองไปสู่ทางตัน อีกท้ังยังเป็นดอกผลของการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท าได้ยากมาก แม้จะได้เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร ก็ยัง
ต้องเจอป้อมปราการของทั้ง ส.ว.และของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ มาตรา 279 ยังไม่มีความชอบธรรม ที่ได้ไปรับรอง
การกระท าของหัวหน้าคณะรัฐประหาร ทั้งนี้ บทเรียนของหลายๆ ประเทศทั่วโลกคือรัฐธรรมนูญที่แก้ยากๆ มักจะ
กลายเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการล้มทั้งระบอบ นอกจากนี้ ในวันที่ลากรถถังออกมาท าการรัฐประหารยึดอ านาจ วันนั้นมี
ความผิดฐานกบฎส าเร็จแล้วแต่ที่ไม่ต้องรับโทษเพราะมีการมาเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเอง อีกทั้งการที่
หัวหน้าคณะรัฐประหารยังคอยมาเที่ยวสั่งสอนคนอ่ืนให้เคารพกฎหมายแต่ตนเองดันฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ เป็นเรื่องที่กลับหัวกลับหางมาก" นายปิยบุตร กล่าว 
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นายปิยบุตร กล่าวในหัวข้อเรื่องสิทธิ โดยอธิบายหลักการเรื่องสิทธิว่า ในรัฐประชาธิปไตย เรื่องสิทธิเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ
เมื่อประชาชนเกิดมาแล้วคือผู้ทรงสิทธิ รัฐต้องปฏิบัติต่อประชาชนเสมือนเป็นองค์ประธานไม่ใช่ขี้ข้า การจะจ ากัดสิทธิ
ของประชาชนเป็นข้อยกเว้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อเป็นการออกตามพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาซึ่งมีที่มา
จากผู้ทรงสิทธิที่จะอนุญาติให้มาจ ากัดสิทธิได้ ทั้งนี้ การจะจ ากัดสิทธิต้องชี้ชัดว่าท าไปเพ่ืออะไร ท าเท่าที่จ าเป็น 
พอสมควรแก่เหตุ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่ใช่การจ ากัดสิทธิ แต่เป็นการก าจัดสิทธิมากกว่า 
นายปิยบุตร ยังได้บรรยายถึงเรื่องของที่มาหลักคิดของการก่อก าเนิดศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในประเทศตะวันตกต้องการให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยท าหน้าที่เป็นกลไกคุ้มครองเสียงข้างน้อยและประกัน
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ในหลายๆ ประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายขอบเขต
อ านาจให้สูงขึ้น ท าให้ศาลเข้ามายุ่งกับเขตแดนทางการเมืองมากขึ้น ก็เลยมักถูกตั้งค าถามถึงอ านาจ ความชอบธรรม 
และการเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญคือการพิทักษ์และ
รักษารัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีของประเทศไทย วันที่มีการรัฐประหารเกิดข้ึน ถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ที่ไหน ซ้ าร้ายเมื่อ
มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งครั้งล่าสุด หัวหน้าคณะรัฐประหารยังได้ออกค าสั่งให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ท าหน้าที่ต่อ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ต่อและรับเงินเดือน โดยที่ ไม่มีคดีให้ต้องวินิจฉัย นอกจากไม่ได้ท าหน้าที่ปกป้องและรักษา
รัฐธรรมนูญตามพันธกิจแล้ว การท าหน้าที่ที่ผ่านมายังเสมือนเป็นการท าหน้าที่รักษาการรัฐประหารหรือไม่ ? เป็นสิ่งที่
หลายคนตั้งค าถาม 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของการบรรยายนายปิยบุตร กล่าวสรุปว่า ปมปัญหาของประเทศไทย หากต้องขมวด
ปัญหาชวนให้นักศึกษาและประชาชนทุกคนช่วยกันขบคิดคือ อ านาจสูงสุดใช่เป็นของประชาชนหรือไม่ และประชาชน
เป็นผู้ให้ก าเนิดรัฐธรรมนูญจริง หรือแท้จริงแล้วเจ้าของประเทศท่ีแท้จริงเป็นของใครกันแน่ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง ถาม-ตอบ มีนักศึกษาส่งค าถามเข้ามาถามว่า เราจะป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญและการนิร
โทษกรรมของคณะรัฐประหารได้อย่างไร? นายปิยบุตรได้ตอบค าถามโดยการยกตัวอย่างกรณีของประเทศเยอรมันและ
ประเทศกรีซ โดยในกรณีของประเทศเยอรมันได้เขียนสิทธิและหน้าที่ในรัฐธรรมนูญให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามีสิทธิปฏิเสธค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ หรือขัดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ส่วนในกรณีของรัฐธรรมนูญกรีซได้ก าหนดไว้
ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารที่แย่งชิงอ านาจสูงสุดของประชาชนไป เขียนเอาไว้
ในรัฐธรรมนูญเลย และไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายค าพูดว่าต้องต่อสู้โดยสงบปราศจากอาวุธ เพราะนี่คือสิทธิและหน้าที่ที่
ต้องออกมาต่อสู้ไม่อย่างนั้นจะถูกพรากเอาอ านาจสูงสุดไป และในมาตราสุดท้ายก าหนดไว้ว่าให้ด าเนินคดีกับผู้แย่งชิง
อ านาจจากประชาชนโดยไม่มีอายุความ นอกจากนี้ วิธีป้องกันการรัฐประหารที่ใช้ในประเทศอ่ืนๆ คือการให้สัตยาบันเข้า
เป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เมื่อเกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษชนอย่างร้ายแรง ล าพังการเขียน
กฎหมายนิรโทษกรรมภายในประเทศ ผู้กระท าการก็สามารถถูกเอาผิดและถูกลงโทษได้ภายใต้ค าตัดสินของศาลอาญา
ระหว่างประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกกับ ICC 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881358?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66378 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881358?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881358?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thaipost.net/main/detail/66378
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20 พฤษภาคม 2563 

'ปิยบุตร' ยื้อแสดงทรัพย์สิน 'ช่อ' มีแค่ 3.3 ล้าน 
 

เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 6 อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ "ช่อ พรรณิการ์" มีแค่ 3.3 ล้าน               
"ปิยบุตร" ยื้อแสดงทรัพย์สิน 

ส านักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ส.และ ส.ว.รวม 9 ราย ระหว่าง
วันที่ 19 พ.ค.-17 มิ.ย. 

กรณีพ้นต าแหน่ง 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นต าแหน่งในวันที่ 21 ก.พ.2563 พร้อม
กันทั้งหมด โดยประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,326,293 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 104,045 
บาท เงินลงทุน 857,748 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอ่ืน 964,500 บาท หนี้สิน 
รวม 559,091 บาท เมื่อเทียบกับตอนยื่นเข้ารับต าแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,726 บาท 

พล.ท.พงศกร รอดชมภู แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 10,936,970 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 778,207 บาท เงินลงทุน 
1,353,400 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 
196,363 บาท ทรัพย์สินอ่ืน 309,000 บาท หนี้สินรวม 23,595,473 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 12,658,503
บาท 
ส่วน น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 7,427,518 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินผู้ยื่น 4,347,585 บาท 
ทรัพย์สินคู่สมรส 3,079,933 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน รวม 
4,013,153 บาท 

นายนิรามาน สุไลมาน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 89,476,547 บาท แบ่งเป็นของตนเอง 8,151,237 บาท โดยเป็น
เงินฝาก 111,237 บาท ที่ดิน 1,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ยานพาหนะ 220,000 บาท 
ทรัพย์สินคู่สมรส 81,307957 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้ 173,864 บาท 

ด้านนายช านาญ จันทร์เรือง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 66,670,307 บาท แบ่งเป็นของผู้ยื่น 26,784,975 บาท โดย
เป็นเงินฝาก 166,975 บาท ที่ดิน 25,378,000 บาท 1,140,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 
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39,885,332 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 30,176,100 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและ
สถาบันการเงินอื่น รวม 799,319 บาท 

ส่วน น.ส.เยาวลักษณ์ วงประภารัตน์ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 4,522,936 บาท ที่ดิน 2.6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้าง 2 แสนบาท ยานพาหนะ 1.7 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 337,500 บาท หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบัน
การเงินอ่ืน และหนี้บัตรเครดิต รวม 1,732,077 บาท 

ส าหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น ส.ส. ที่เหลือ ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสุรชัย 
ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และน.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ได้ยื่นขอขยายเวลาในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อ ป.ป.ช. 

ส่วนกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้น ส.ส. 
จากคดีถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย เมื่อปลายปี 2562 นั้น ตามค าพิพากษาของศาลถือว่านายธนาธรไม่มีคุณสมบัติที่จะ
ด ารงต าแหน่ง ส.ส. มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. ในกรณีพ้นจากต าแหน่ง 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881352?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881352?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881352?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 - 13:00 น.  

เหยี่ยวถลาลม 19 พ.ค.2563 : ระบอบ 3 ป. 
 

 
 

เล่าลือกันนักหนาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัว “หัวหน้าพรรค” พลังประชารัฐ ว่ากันว่าบางกลุ่มรวมพลกดดันให้
กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกว่าครึ่ง จะได้พาดบันไดให้ “อุตตม สาวนายน” เดินลงได้สวยๆ 
ใช่แล้ว ถูกต้องแล้ว ได้เวลาแล้วที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรคจะได้ขึ้น
เป็น “หัวหน้าพรรค” ตัวจริงเสียที 

อย่าได้เขินอาย อย่าเคอะเขิน ถึงท่วงท่าจะต้วมเตี้ยมก็ขอให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย ! 
พล.อ.ประวิตรฉายแววมาตั้งแต่สมัยเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” ในรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่มี 
“สุเทพ เทือกสุบรรณ” เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็น “ผอ.ศอฉ.” 

ตอนนั้น พล.อ.ประวิตร “พี่ใหญ่” ของน้องๆ ก็เป็น “รอง ผอ.ศอฉ.” มี “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น 
ผบ.ทบ. มี “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรอง ผบ.ทบ. ร่วมกันปราบม็อบ “พ.ค.2553” มา 
 ทั้ง ป.ป๊อก ป.ประยุทธ์ อยู่ในบ้าน “พี่ใหญ”่ มาตั้งแต่ยังเป็น ผบ.ร้อย มองตาก็รู้ใจ 

ถึงแม้ ป.ประยุทธ์น้องเล็กจะมีวาสนาได้เป็น “หัวหน้า คสช.” ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 สมัย แต่ก็เป็นที่เข้าใจ
กันว่าถ้าไม่มี “พี่ใหญ”่ ก็ไม่มี “ประยุทธ์” ในวันนี้ 

ครั้งก่อน “3 ป.” ถูกมองเป็นแค่ “เบี้ย” ตัวหนึ่งบนกระดานตามแต่นักการเมืองสายพลเรือนจะใช้เดิน แต่
หลังจากรัฐบาลที่จัดตั้งในค่ายทหาร “ท างานล้มเหลว” พ่ีน้อง 3 ป.ก็ต้องขบคิดการยุทธ์กันใหม่ 

“พรรคพลเรือน” มากไปด้วยความวุ่นวาย ไม่เข้มแข็ง คอนโทรลไม่ได้ 
สร้างเงื่อนไขด้วยทฤษฎีเดิมๆ แล้วล้มกระดาน 
เขียนกติกาใหม่ จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่และก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ “ม่ันคง ยาวนาน” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ภป-เหยี่ยว19พค.jpg
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นักการเมืองพลเรือนที่ยืมดาบฆ่าคนอาศัย “ 3 ป.” ก าจัดฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากหวังว่าต่อไปจะไร้คู่แข่งนั้น 
สุดท้ายกลายเป็นแค่ “ไม้ประดับ” 

ไม่จ าต้องอาศัยโหราจารย์สอพลอก็ท านายได้ว่า วันนี้ เวลานี้ ดิน น้ า ลม ฟ้า อากาศเกื้อกูลเป็นใจให้  
“พี่ใหญ”่ แห่ง 3 ป.ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

เป็นตัวจริงที่มีอิทธิพลจริงๆ ต่อเสียงของ ส.ส.ในพรรค พปชร. ต่อ ส.ส.พรรคร่วม และมีอิทธิพลต่อ “250 
เสียง” ของ ส.ว.ที่เป็นฐานเสียงอันมั่นคงของ “ระบอบ 3 ป.” 

อย่าได้อุทานว่า “ประเทศเปลี่ยนโฉมไป” 
นับตั้งแต่ “คมช.” เม่ือ ก.ย. 2549 และ “คสช.” เม่ือ 22 พ.ค.2557 เป็นต้นมา ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม 

ประเทศยังไม่ได้ไปไหนเลย !?!! 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2190233 
  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2190233
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19 พ.ค. 2563 - 13:47 น. 

รอยร้าวแยกในพลังประชารัฐ บทเรียน ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

 
 
  ทั้งๆ ที่การเรียกตัว นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เข้าพบหลังประชุมครม.โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เท่ากับเป็นการปิดเกมทางการเมือง ไม่ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ไม่ว่า เรื่องการ
ปรับครม. เหตุใดข่าวอันเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐจึงยังไม่ยุติ  เห็นได้จากล่าสุดมีการเสนอชื่อตัวบุคคลที่จะเข้าชิง
ต าแหน่งเลขาธิการพรรคทันทีที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ถูกเขี่ยให้พ้นไปจากต าแหน่ง เป็นการปรากฏขึ้นพร้อมกับข่าว
ตัวบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต า แหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทันทีที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ถูกเขี่ยให้พ้น
ไปจากต าแหน่ง เป็นการปรากฏขึ้นพร้อมกับข่าวการใช้งบประมาณแจกให้กับ ส.ส.เพ่ือสร้างกลุ่มสร้างมุ้งในทางการเมือง 

หากมองจากท่ีบรรดา"โฆษก"น้อยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเคยโหมประโคมอย่างต่อเนื่อง ข่าวเหล่านี้มาจาก
การโหมฟืนกระพือไฟของฝ่ายตรงกันข้าม เป้าหมายต้องการชี้ไปทางพรรคเพ่ือไทย ไปทางพรรคก้าวไกล หรือแม้กระทั่ง
พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ แต่ในความเป็นจริงที่ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
ก็รู้อยู่เป็นอย่างดีว่าล้วนแล้วแต่หลุดออกมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐทั้งสิ้น  เหมือนกับต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะ
เป็นเป้าหมาย แต่ความจริงทั้งต าแหน่งหัวหน้าพรรค ต าแหน่งเลขาธิการพรรคล้วนเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในทาง
การเมือง เพราะว่ามีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน นี่คือปฏิบัติการเลื่อยขาเก้าอ้ีอันด ารงอยู่ภายในสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐก าลังด าเนินไป
เหมือนกับสถานการณ์ของพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหประชาไทยและพรรคสามั คคีธรรมเด่นชัดขึ้น
เป็นล าดับ เป็นบทเรียนที่เคยมีการเตือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาแล้วเมื่อแรกที่มีการจัดตั้งพรรคขึ้นบนพ้ืนฐาน
แห่งความมั่นใจที่ว่า "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพ่ือพวกเรา" ค าว่า "เพื่อพวกเรา"นั่นแหละที่ก าลังแผลงฤทธิ์ส าแดง
พลังอยู่ขณะนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4156620   

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4156620
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/FootNote-12.jpg
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20 พ.ค. 2563 - 02:27 น.  

10 ปีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : คณะก้าวหน้าเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-ปฎริูป
กองทัพ-"เปิดประวัติศาสตร์บาดแผล" hai  

 

10 ปีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : คณะก้าวหน้าเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-ปฎิรูปกองทัพ-"เปิดประวัติศาสตร์
บาดแผล" - BBCไทย 
อดีตนักการเมืองที่มาเคลื่อนไหวทางสังคมในนามคณะก้าวหน้า เสนอ 3 ข้อเรียกร้องในวาระ 10 ปีสลายการ
ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในจ านวนนี้คือการ "เปิดประวัติศาสตร์
บาดแผล" พร้อมตั้งค าถามต่อวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลที่ท าให้นายพล ศอฉ. ไม่ตกเป็นจ าเลยแม้แต่คดีเดียว  
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้น าคณะก้าวหน้า ระบุว่า เหตุสลายการชุมนุม นปช. ที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 94 
ราย และบาดเจ็บอีกนับพัน โดยที่ยังไม่รู้ว่าใครท า ถือเป็นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงของรัฐและกระบวนการ
ยุติธรรม เพราะนี่คือ "สงครามกลางเมืองขนาดย่อม" 
แคมเปญ "ตามหาความจริง" ในเหตุการณ์การเมืองเดือน พ.ค. ของคณะก้าวหน้า เกิดขึ้นเพื่อให้ "ประชาชน
จดจ า เรียนรู ้ข้อผิดพลาด และแย่งชิงพื้นที ่ความทรงจ า" ตามค าอธิบายของนายธนาธร หลังเขาพบว่าฝ่าย               
"อภิสิทธิชน" ต้องการให้ประชาชนลืมอดีตเพ่ือความปรองดองสามัคคี  
"คุณต้องสยบยอม จ านนต่อปัจจุบันเสียเถอะ อย่าริอาจมาท้าทายอ านาจแบบนี้ นี่คือความปรองดองแบบเขา" 
นายธนาธรกล่าว 
ข้อเสนอของผู้น าคณะก้าวหน้าเพ่ือปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมืองคือ  

 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อย่าประวิงเวลา หรือใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อ ท าให้กลุ่มที่มีส่วนร่วมใน
การปราบปรามประชาชนรอดพ้นจากเงื้อมมือกฎหมายไปได้ เพื่อ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นองเลือด เช่น 6 
ต.ค.2519, พ.ค. 2535 และ พ.ค.2553 ซ้ าอีก 

 ปฏิรูปกองทัพ ซึ่งเคยเป็นฉันทามติของสังคมหลังเหตุการณ์ พ.ค. 2535 มาแล้ว แต่อาจหลงลืมไป จึง
ต้องท าให้รัฐบาลพลเรือนมีอ านาจเหนือกองทัพ 

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/112359426_9a326bee-76ec-48bb-b97b-8d790d8ad0de.jpg
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 เปิดประวัติศาสตร์บาดแผล ท าให้เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเป็นเรื่องที่พูดคุยถกเถียงกันได้อย่างมี
เหตุผล พูดด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ความเกลียดชัง 

ข้อเสนอนี้ถูกโยนขึ้นกลางวงเสวนา "เลิกวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวล จาก The Look of Silence ถึงความเงียบ
แห่งเดือนพฤษภาคม" จัดขึ้นที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ที่ท าการของคณะก้าวหน้ า 
นายธนาธรกล่าวกับบีบีซีไทยว่า สิ่งที่เขาคาดหวังให้สังคมไทย "เลือกจ า" ในเหตุการณ์ พ.ค. 2553 คือข้อเท็จจริง
ที่ว่า "มีอ านาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง" เห็นได้ชัดจากกรณีการปลดนายสมัคร 
สุนทรเวช อดีตนายกฯ พ้นจากต าแหน่ง ตามด้วยการท าให้รั ฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เข้าแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาไม่ได้ และพ้นจากอ านาจด้วยการยุบพรรคพลังประชาชน (พปช.) จากนั้นจึงมีการตั้งรัฐบาลใหม่ในค่าย
ทหาร และการพลิกขั้วการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลเดิม และนี่คือชนวนให้เหตุ นปช. ออกมาชุมนุม  
ส่วนสิ ่งที ่เขาอยากให้สังคม "เลือกลืม" คือวาทกรรมที่ปลูกฝังโดยอ านาจรัฐและอภิสิทธิชนที่พยายามเขียน 
"นิทานเรื่องใหม่" ขึ้นมา 
เมื่อ "ฆาตกร" เผชิญหน้า "เหยื่อ" 
The Look of Silence เป็นภาพยนตร์สารคดีความยาว 103 นาที ก ากับโดย โจชัว ออพเพนไฮเมอร์ โดยบอก
เล่าเรื่องราวในช่วงปฏิบัติการกวาดล้างและเข่นฆ่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียอย่างน้อย 5 แสน
คน ในช่วงปี 2508-2509 
ชายผู้มีอาชีพประกอบแว่นสายตาหิ้วกระเป๋าของเขาไปบริการเพื่อนบ้าน โดยพบว่าหลายคนเกี่ยวข้องกับเหตุ
สังหารหมู่ และหลายคนคือผู้สั่งการ-ลงมือฆ่าพี่ชายแท้ ๆ ของเขาอย่างเหี้ยมโหด ซ้ ายังจ าลองวิธีปลิดวิญญาณ
และบรรยายเหตุการณ์อย่างหฤหรรษ์ 
สิ่งที่ "ฆาตกร" ท า เมื่อจ าต้องสบตา เผชิญหน้ากับครอบครัวของ "เหยื่อ" คือ "มันเป็นอดีตไปแล้ว" และ "ถ้ายัง
ดื้อด้านขุดคุ้ยอดีตแบบนี้อีก มันก็จะเกิดซ้ าอีกแน่" 
ประโยคเหล่านี้เองที่ท าให้เหตุสังหารหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้ความเงียบงัน ซึ่งนายธนา
ธรเห็นว่า เหตุการณ์สังหารหมู่ที่อินโดนีเซียมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลายเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองใน
ไทย โดยเฉพาะเหตุล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนเมื่อ 6 ต.ค. 2519 ที่ถูกเข้าใจในช่วงต้นว่าเป็นการก าจัด
คอมมิวน ิสต ์ซึ ่ง เป ็นผู ้ไม ่หว ังด ีต ่อชาต ิและสถาบ ันพระมหากษัตร ิย ์ กว ่าจะสถาปนาได ้ว ่านี ่ค ือการก ่อ 
"อาชญากรรมโดยรัฐ" ก็ใช้เวลาถึง 20 ปี 
ความเงียบที่เกิดขึ้น สัมพันธ์กับอิทธิพลทางการเมืองของ "ระบอบซูฮาร์โต" ตามทัศนะของ รศ.ดร.พวงทอง 
ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ผ่านมากว่า 40 ปี แต่เธอชี้ว่า "เหยื่อ" ยัง
ต้องตกอยู่ในความเงียบและกลัว ซึ่งเป็นบรรยากาศไม่ต่างจากช่วง 32 ปีที่ประธานาธิบดีซูฮาร์โตเรืองอ านาจ
หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่อินโดนีเซีย เพราะขณะนี้กองก าลังส าคัญ ๆ ที่เคยสนับสนุนระบอบซู ฮาร์โตก็ยังมี
อ านาจในอินโดนีเซีย 
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บาดแผลจากเหตุสังหารหมู่คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย 
 ทศวรรษ 2500 พล.อ.มูฮัมหมัด ซูฮาร์โต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย บัญญัติศัพท์ "Komunisto-fobia" 

หรือโรคเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์ เพื่อวิจารณ์พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออ า นาจของ
เขา 

 2508-2509 เหตุสังหารหมู่บุคคลต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) 
 2509 สภาที่ปรึกษาประชาชนของอินโดนีเซียมีค าสั่งห้ามตั้งพรรคการเมือง หรือเผยแพร่ความคิดลัทธิ

สังคมนิยมมาร์กซิสม์-เลนินนิสม์โดยเด็ดขาด 
 2524 รัฐบาลอินโดนีเซียจัดฉายภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อเรื่อง "การทรยศของขบวนการ 30 ก.ย. - 

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย" (G30S-PKI) ทุกวันที่ 1 ต.ค. ให้คนรุ่นใหม่ได้ดู โดยวาดภาพให้ PKI เป็น
ผู้ร้ายที่ลงมือสังหารกองทัพ จนซูฮาร์โตต้องท ารัฐประหารเพ่ือรักษาความสงบของบ้านเมือง  

 2542-2544 ประธานาธิบดีอับดุลเราะห์มาน วาฮิด พยายามสร้างความปรองดองด้วยการช าระสะสาง
บาดแผลในอดีต ด้วยการเอ่ยขอโทษในนาม Nahdatul Ulama องค์กรมุสลิมที่เขาเป็นผู้น า ส าหรับ
ความรุนแรงที ่องค์กรนี ้เคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สังหารหมู่ และให้ยกเลิกค าสั ่งของสภาที่ปรึกษา
ประชาชนที่ให้ PKI เป็นพรรคผิดกฎหมาย ทว่าถูกรัฐสภาลงมติปฏิเสธเรื ่องนี้และยังถูกวิจารณ์อย่าง
กว้างขวาง 

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจาก "ช าระประวัติศาสตร์บาดแผล บทเรียนจากอินโดนีเซีย" ในหนังสือ "การเมืองวัฒนธรรม
ไทยว่าด้วยความทรงจ า/วาทกรรม/อ านาจ" โดยง ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 
ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 
ความจริง 2 ชุดจาก คอป. VS ศปช. 
สารคดีเรื่องนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความพยายามผูกขาดความจริงโดยรัฐ และสถาปนาประวัติศาสตร์ "ชาตินิยม" ผ่าน
ต าราเรียนของเด็ก ๆ อินโดนีเซียด้วยการระบุว่าคอมมิวนิสต์คือ "ผู้ร้าย" ใครเข่นฆ่าคอมมิวนิสต์ ได้คือ "ฮีโร่" 
เมื่อมองย้อนกลับมาเหตุการณ์ "กระชับวงล้อม" นปช. เมื่อ พ.ค. 2553 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ชุดขึ้น
ในสังคมไทย ทว่าเป็น "ความจริงคนละชุดกัน" นั่นคือ รายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ก.ค. 2555 กับรายงานของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เผยแพร่รายงานเมื่อ ก.ย. 2555 
รศ.ดร.พวงทอง ในฐานะผู้ร่วมจัดท ารายงาน ศปช. กล่าวว่า รายงานของ คอป. คือ "ใบอนุญาตให้รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะโยนความผิดให้ผู้ชุมนุมและชายชุดด า โดยทุกจุดที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น จะมี
ชายชุดด าโผล่มา" ขณะที่รายงานของ ศปช. ยืนยันได้แค่จุดเดียวว่ามีชายชุดด าโผล่มาในเหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย. 
2553 ส่วนอื่น ๆ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด นอกจากนี้ ศปช. ยังยืนยันด้วยว่าประชาชน 84 รายที่เสียชีวิต ไม่มี
ใครมีอาวุธร้ายแรงในมือที่จะท าให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตได้ ขณะที่ข้อมูลที่พบบางส่วนเสียชีวิตด้วยการถูกยิงที่ศีรษะ 
ซึ่งถือเป็นการใช้ก าลังเกินกว่าเหตุ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

57 

 

"ดังนั้นจะบอกว่าเป็นความจริง 2 ชุดก็ได้ เราคิดว่า 10 ปีที่ผ่านมา หลาย ๆ เรื่องที่เราค้นพบได้รับค ายืนยันโดย
ศาล ในการไต่สวนการตายมี 18 รายที่ศาลระบุว่าเสียชีวิตโดยกระสุนฝั่งทหาร รวมถึง 6 ศพในวัดปทุมวนาราม
ฯ ด้วย ซึ่ง คอป. อธิบายว่ามีชายชุดด า แต่ในการไต่สวนการตาย ศาลระบุว่าไม่มีชายชุดด า" รศ .ดร.พวงทอง
กล่าว 
เธอยังบอกด้วยว่า เคยพูดคุยกับที่ปรึกษา คอป. ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศว่าจะเปิดดีเบตในเวทีสาธารณะระหว่าง 
ศปช.กับ คอป. เกี่ยวกับข้อค้นพบต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับการตอบรับ อย่างไรก็ตามนักวิชาการรายงานคาดหวังว่าคน
รุ่นใหม่ที่ไม่ถูกป้ายสีการเมือง จะน ารายงานของ ศปช. ไปท าต่อในอนาคต 
"แม้วันนี้ยังไม่มีความหวังกับกระบวนยุติธรรม แต่เชื่อว่าข้อเท็จจริงและเวลาอยู่ข้างเรา อีก 5 ปี 10 ปีก็ไม่สาย" 
รศ.ดร.พวงทองกล่าว 
"มือของผู้มีอ านาจเปื้อนเลือดมากเกินไป" 
10 ปีหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ตั้งค าถามว่าเหตุใดจึง
ไม่มีคนในกองทัพตกเป็นจ าเลยแม้แต่รายเดียว ซ้ านายพลที่เคยอยู่ในศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ศอฉ.) ซึ่งตั้งขึ้นมาเพ่ือรับมือกับการชุมนุม นปช. ยังได้ดิบได้ดี -มีต าแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน 
เธอยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตามล่า สะกิดแผล หรือดิสเครดิตการเมืองใคร แต่ไม่ต้องการให้โศกนาฏกรรมล้อม
ปราบประชาชนเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก "การพ้นผิดลอยนวลเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นน า หากรัฐประหารแล้วไม่ถูก
ลงโทษ ล้อมปราบประชาชนแล้วไม่ถูกลงโทษ นี่ก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต"  
ขณะที่นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระและผู้ด าเนินรายการของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี เห็นว่า 
"หนทางเดียวที่จะคืนความยุติธรรมให้ประชาชนได้คือผู้มีอ านาจต้องพ้นจากอ านาจไป เพราะมือของผู้มีอ านาจ
เปื้อนเลือดมากเกินไป" 
เขายังแสดงความคลางแคลงใจต่อบทบาทของกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระภายหลัง รัฐประหาร 2549 
ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์เรื่องตุลาการภิวัฒน์อย่างกว้างขวาง และชี้ว่าทางออกของเรื่องนี้คือการ "ปลดล็อกครั้ง
ใหญ่" ให้ประเทศพ้นจากวังวนความขัดแย้ง และจากการที่ความยุติธรรมถูกเหยียบให้อยู่ใต้อ านาจการเมือง ซึ่ง
ต้องปลดล็อกตรงนี้ และมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก่อน จึงจะพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4159317  
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นปช.อ่อนแรง ‘ก้าวหน้า’ รับไม้ต่อสู้แนวใหม่ 

 
AddThis Sharing Buttons 

ผ่านมา 10 ปีเรี่ยวแรงของนปช.อ่อนลงชัดเจน ต่างกับ 'คณะก้าวหน้า' ที่ก าลังพุ่งทะยาน  
เดือนพฤษภาคม เดือนแห่งเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองทั้ง“เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ35”,เหตุการณ์สลายการ

ชุมนุมนปช.ปี2553ในวันที่ 19 พ.ค. 2553ที่ขณะนี้ล่วงเลยมานานถึง1 ทศวรรษ และยังทิ้งปริศนาว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น
“ใครสั่งฆ่า?”เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างชุดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 

ฝั่ง แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยมีาบุคคลที่มีอ านาจในขณะนั้น“เป็นผู้สั่งการ” 

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนั้น ออกมาสู้ในเรื่องนี้ว่าเป็นฝีมือของ“ชายชุดด า”พร้อม
อ้างจากชุดข้อมูลทั้งจากรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่
ระบุว่าการชุมนุมปี 2553เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรวมถึงค าวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ที่ชี้ว่า ผู้มีอ านาจในขณะนั้นทั้ง“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”นายกฯ“นายสุเทพ เทือกสุบรรณ”           
รองนายกฯ และ“บิ๊กป็อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ไม่ได้กระท าความผิด 

ทว่าผ่านไป 10 ปีเรี่ยวแรงของนปช. ดูเหมือนว่า จะอ่อนก าลังลง ส่วนหนึ่งมีผลมาจากคดีความต่างๆของบรรดาแกน
น า รวมถึงบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป 

เมื่อม็อบ“สไตล์ฮาร์ดคอร์” ซึ่งมีบทเรียนมาจากเหตุการณ์ปี2553 อาจไม่ใช่สิ่งที่มวลชนต้องการ จึงไม่แปลกที่แกน
น าจะเลือกปรับบทบาทให้ซอฟลงเป็น“ฝ่ายรับ”แทนการ“รุกไล่” การ “ท าม็อบแบบใหม่” โดยปลุกประแสผ่านโลก
ออนไลน์ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถูกน ามาใช้โดยผ่านกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ขณะนี้ใช้ชื่อว่า“คณะก้าวหน้า” 

สองแกนน าที่ปรับบทบาทจากสายวิชาการและในเวทีสภา ออกมาเป็นแกนน า“สายบู๊”บนถนนหนีไม่พ้น2อดีตแกน
น าพรรคอนาคตใหม่ทั้ง“ป็อก-ปิยบุตร แสงกนกกุล”และ “ช่อ-พรรณิการ์ วานิช” ที่เริ่มต้นด้วยการการปลุกกระแส
“cyber punk เลเซอร์ปลุกม๊อบ”ด้วยแฮชแท็ก #ตามหาความจริง เพ่ือปลุกแนวร่วม 
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ผ่านไป 10 ปี“ตัวละคร” ในครั้งนั้นกลับมามีบทบาทส าคัญอีกครั้ง ทั้งฝั่งของอ.ป็อกและช่อที่วันนั้นเป็นแนวร่วม วันนี้กลับมา
เป็นแกนน า หรือฝั่งตรงข้าม ที่วันนี้กลับมากุมอ านาจส าคัญไม่ว่าจะเป็น“บิ๊กตู่”ที่ขณะนั้นเป็นตัวเต็งผบ.ทบ.คนใหม่ , 
 “บิ๊กป็อก” จากผบ.ทบ.สูััมท.1 “บิ๊กแดง”พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์จากผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ที่
วันนี้ขึ้นแท่นผบ.ทบ. 

การที่ตัวละครส าคัญในวันนั้นกลับมามีบทบาทส าคัญในวันนี้ จึงไม่แปลกที่มีการหยิบยกเหตุการณ์ท่ีผ่านมาที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันมา“จุดกระแส” เพ่ือปลุกม็อบอีกครั้ง โดยเฉพาะวันที่ 22 พ.ค.หรืออีก 2 วันข้างหน้าที่จะเป็นวันครบรอบ 6 ปี
การเข้าสู่อ านาจของ“คณะรักษาความสงบแห่งชาติ”หรือ“คสช.” ซึ่งม ี“พล.อ.ประยุทธ์” เป็นหัวหน้าคณะ 
ต้องจับตาว่า “กระแสปลุกม๊อบ” ในทศวรรษนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดเช่นนี้จะ“แป้ก” หรือ “ปัง”!! 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11132?line=  
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