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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวนัที่ 23 พฤษภาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บรหิารส านกังาน กกต.   
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซักซ้อม 6 
2 ช่อง 7 ออนไลน์ เริ่มแล้ว เปิดรับสมัครวันแรกเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 บรรยากาศยัง

เหงา คงสไตล์นิวนอร์มัล 
7 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ รับสมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมล าปางวันแรก1ราย 8 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ล าปางเปิดรับสมัครส.ส.วันแรกคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 9 

2 ข่าวสดออนไลน์ พลังประชารัฐ มั่นใจคว้าชัย เลือกตั้งซ่อม ล าปาง โค่นอดีตส.ส.เพื่อ
ไทย 11 สมัย  

10 

3 สยามรัฐออนไลน์ วันแรก! เปิดสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ        
ได้เบอร์ 1 

12 

4 PPTV 36 ออนไลน์ ผู้สมัครส.ส.ล าปาง หวั่น ปชช.จ าหน้าไม่ได้ สวมหน้ากากหาเสียง 14 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ "วัฒนา" คว้าเบอร์ 1 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง มั่นใจโค่น         

เพื่อไทย  
16 

6 คมชัดลึกออนไลน ์  พินิจส่อถอย "ธรรมนัส" จัดเต็ม 17 
7 มติชนออนไลน ์ ภูมิธรรม แจงข่าวตั้งพรรคใหม่ เชื่อถ้ารบ.นี้ยังอยู่ จะมีคนรุ่นใหม่       

โดดเข้าการเมืองอีกมาก 
19 

8 ไทยรัฐออนไลน ์ "ภูมิธรรม" ยัน ไม่เคยคุย "พชิัย-จาตุรนต์" ปมตั้งพรรคใหม่ 20 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ อนุดิษฐ์ ชี้ แยกตั้งพรรคใหม่ ไม่เข้านิยามแตกแบงก์พัน ยัน ส.ส.มี

ความสุขด ี
21 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พิชัย' รับรัฐบาลบิ๊กตู่อยู่อีกนาน เวลาเลือกต้ังยังมาไม่ถึง ถกตั้งพรรค
การเมืองแค่แนวคิด 

22 

11 ส านักข่าวไทย “พิชัย”รับคุยตั้งพรรคใหม่กับนักการเมืองหลายคน 23 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ชี้ 6 ปี รัฐประหาร ท าประเทศถอยหลัง 40 ปี และ ฝังไว้

ต่อไปอีกอย่างน้อย 20 ปี 

24 
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บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ 6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิ ภายใต้ "ระบอบ 

คสช." จากยุคอ านาจนิยม ถึง อ านาจกลายรูป  
27 

2 เนช่ันออนไลน์ 'ปฏิรูปประเทศ' สอบผ่าน? ประธานสปท.ฉายภาพ 33 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “ไอ้โม่งสามมิตร” ปล่อยข่าวเขย่า “พลังประชารัฐ” 35 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตส.ว.ประสาร ถอด 'รหัสนัย 2475' : ความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้า

เป็นความรู้ทางหนังสือ  ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระส าคัญของมนุษย์มา

ค านึงด้วย 

37 

5 ข่าวสดออนไลน์ อารมณ์ สังคม ต่อ สถานการณ์ ฉุกเฉิน กับ การยืดเวลา  40 
6 แนวหน้าออนไลน ์ บุคคลแนวหนา้...มือปราบ 42 
7 แนวหน้าออนไลน ์ เฉลิมชัย ยอดมาลัย 44 
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ 
นายอ าเภอสบปราบ และนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
ผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง โดยบรรยากาศ       
การรับสมัครยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเดินทางมาสมัคร

กรรมการการเลือกตั้ง 
รว่มสงัเกตการณ ์การสมัครรบัเลอืกตัง้ ส.ส.  

จงัหวดัล าปาง เขตเลือกตั้งที ่4 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 

ซกัซอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อม นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมตรวจ
การจัดหน่วยเลือกตั้งสาธธิตจ าลอง เพื่อซักซ้อมป้องกันโควิด-19 ก่อนน าไปใช้เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต4 ล าปาง 20 มิ.ย.นี ้

 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 www.thairath.co.th  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.thairath.co.th/
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วันที่ 22 พ.ค. 2563 

เริ่มแลว้ เปดิรบัสมัครวนัแรกเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 บรรยากาศยงัเหงา คงสไตลน์วินอร์มัล 

 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด

ล าปาง พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสบ
ปราบ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยการรับสมัครในวันแรกนี้ช่วงเช้ามี
ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพียงคนเดียว ท าให้ไม่ต้องมีการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร 

ส าหรับการออกเสียงเลือกตั้งซ่อมสส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. เพื่อให้ได้สส.แทนต าแหน่งที่ว่างลงของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  ที่เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อใน
กระแสเลือดเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 โดยรูปแบบในการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งจะเน้นการเว้นระยะห่างในแต่ละจุดภายใน
หน่วยประมาณ 2 เมตร ก าหนดจุดยืนของผู้มาใช้สิทธิ โดยกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จะต้องสวมกากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า หน้ากากใส (เฟซซิลด์) และถุงมือยาง ตลอดเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่ ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมาใช้สิทธิ์
จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รอที่จุดพักคอยซึ่งจะจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการ
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาจะถูกแยกให้ไป
ใช้สิทธิ์ยังหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ใกล้เคียง 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/414479   

https://news.ch7.com/detail/414479
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ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.21 น. 

รับสมัครส.ส.เลอืกตั้งซอ่มล าปางวนัแรก1ราย 
รับสมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมล าปาง วันแรก  “วัฒนา” พปชร.ลงสมัคร ได้หมายเลข 1 ด้าน“ธวัช
ชัย”กกต.ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ประชุมวางแผนป้องกนัควิด-19   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ว่าการอ าเภอสบปราบ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) พร้อมด้วย

ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต. และคณะ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับสมัครส.ส. จังหวัดล าปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  ที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ  ซึ่งได้พบกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปาง พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง  กกต.และ ผอ.ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 4 

จากนั้นนายธวัชชัย ได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง รอง รมน.
จังหวัดล าปางฝ่ายทหาร ปลัดจังหวัดล าปาง สาธารณสุขจังหวัดล าปางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปและมอบนโยบาย การเตรียมความ
พร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่  4  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในสถานการณ์พิเศษ  เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งทุกฝ่าย  พร้อมด าเนินการและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี 

ทั้งนี่ส าหรับการรับสมัคร ส.ส.ในช่วงเช้ามีผู้มายื่นสมัครเพยีง 1 คน   ท าให้ไม่ต้องมีการจับสลากหมายเลข
ผู้สมัคร   ผู้สมคัรรายแรกคือ นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ  ได้หมายเลข 1.  
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/775951  

 

 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/775951


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
 

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 16:55 น. 

ล าปางเปิดรับสมัครส.ส.วนัแรกคมุเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

 
ล าปาง - วันแรก! เปิดสมัครเลือกต้ัง ส.ส.เขต 4 ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 1 ท่ามกลางมาตรการคุม

เข้มป้องกันโควิด-19  
เมื่อวันที่ 22พ.ค.63 ที่หอประชุม ที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง กกต.ล าปางได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครลง

เลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างเป็นวันแรกโดยผู้เดินทางมาสสมัครต้องคัดกรองด้านหน้าก่อน
เข้าหอประชุม ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 

วันนี ้มีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ คือ นายวัฒนา สิทธิวัง อายุ 63 ปี เดินทางมาเป็นคนแรก สวมใส่
หน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกายตามขั้นตอน โดยให้มีผู้ติดตามเข้าได้2คนเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดใน
สถานที่รับสมัคร และเป็นการป้องกันโรค 

ส าหรับการรับสมัครลงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการเปิดรับ
สมัครวันนี้ มีนายวัฒนา เพียงคนเดียวจึงได้หมายเลข 1 ในการหาเสียง ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจับฉลากหมายเลข 

จากนั้น นายวัฒนา ออกมาพบปะบรรดากองเชียร์ที่มารอให้ก าลังใจอยู่ภายนอกห้องประชุม40 คน เจา้หน้าที่ 
กกต.ได้ประกาศเป็นระยะให้ค านึงถึงมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยการทิ้งระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคท าให้บรรดากอง
เชียร์กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ หน้าห้องประชุม เพื่อทยอยเข้าให้ก าลังใจ และร่วมบนัทึกภาพกันทีละคณะ 

ทั้งนี้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมการบริหารพรรค และ
กรรมการรณรงค์เลือกต้ัง ของพรรคน าคณะ ส.ส.พื้นที่ภาคเหนือมาให้ก าลังใจมอบดอกไม้ และน าเสื้อของพรรคพลัง
ประชารัฐตัวใหม่สีครมี มามอบให้นายวัฒนา สวมใส่และขอให้ชนะการเลือกต้ังครั้งนี้ได้เป็นส.ส.ล าปาง คนใหม ่
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/local/624167  
 
 
 

https://www.posttoday.com/social/local/624167
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22 พ.ค. 2563 - 19:08 น.  

พลงัประชารัฐ มั่นใจควา้ชยั เลอืกตั้งซอ่ม ล าปาง โคน่อดีตส.ส.เพือ่ไทย 11 สมัย  

 
พลังประชารัฐ มั่นใจคว้าชัย เลือกตั้งซ่อม ล าปาง ได้เก้าอี้เพิ่ม โค่นบิดานายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.

เพื่อไทย 11 สมัย  

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่หอประชุมศาลาประชาคมอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการรณรงค์เลือกตั้งของพรรคพลัง

ประชารัฐ ได้น า ส.ส.ของพรรคในพื้นที่ภาคเหนือ มอบดอกไม้และเสื้อของพรรคพลังประชารัฐ ให้แก่ นายวัฒนา สิทธิวัง 

ผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 ของพรรค ที่ได้หมายเลข 1 โดยไม่ต้องจับฉลาก เนื่องจากมีผู้เดินทางมาสมัครในเวลาดังกล่าว

เพียงคนเดียว 

ซึ่งวันนี้เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 เป็นวันแรก โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 

พ.ค.นี้ ส่วนทางด้านนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปาง 11 สมัย บิดานายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง 5 

สมัย ที่เสียชีวิต จะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนลูกชาย ในนามพรรคเพื่อไทย โดยคนใกล้ชิดเผยว่าจะเดินทางมาสมัคร

ในวันที่ 26 พ.ค.น้ี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร เพื่อถือเอาเคล็ด 

นายบุญสิงห์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นและมุ่งหวังว่าชาวล าปาง เขต 4 จะให้โอกาสกับผู้สมัคร

ของพรรค ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้ส่งนายวัฒนา สิทธิวัง ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ซึ่งขณะนี้ทราบว่า มี

หลายเรื่องหลายปัญหาในพื้นที่ เขต 4 จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งผู้สมัครของพรรคเคยเป็นอดีต ส.อบจ.ล าปาง เป็น รอง

ประธานสภา อบจ.ล าปาง ย่อมรู้จักปัญหาในพื้นที่ดี 

หากผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจ พร้อมที่จะท างานทันทีเพราะได้ศึกษาสภาพปัญหาทุกอย่างไว้

เรียบร้อยแล้ว ขอโอกาสพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปางให้พรรคพลังประชารัฐมารับใช้ชาวล าปางในครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้

ที่นั่งเพ่ิม นายวัฒนาไม่โดดเด่ียวแน่นอน 

“ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 การหาเสียงและการตั้งเวทีปราศรัยใหญ่ก็จะล าบากหน่อย  เพราะว่ามี

ข้อจ ากัดในเรื่องของโควิด-19 โดยปรับเปลี่ยนการใช้วิธีเคาะประตูบ้าน เข้าไปหาประชาชนตามบ้านให้มากที่สุด  แต่ว่า

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/พลังประชารัฐ-6.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

การที่จะเอาคนมารวมกลุ่มกันก็คงจะเลี่ยงไป คงปรับเปลี่ยนวิธีในการหาเสียง โดยลงจะลงพื้นที่ให้หนัก เนื่องจากในเขต

เลือกตั้งที่ 4 ล าปาง มีจ านวน 5 อ าเภอ 29 ต าบล 291 หมู่บ้าน จะเข้าถึงให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อขอคะแนนเสียงให้

ประชาชนสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ” 

นายบุญสิงห์ กล่าวอีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนายวัฒนา ซึ่งได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 ในการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.ล าปางเขต 4 ในครั้งนี้เรามุ่งมั่นและมุ่งหวังมากว่าพี่น้องประชาชนเขต 4 จะให้โอกาสผู้สมัครของพรรคพลังประชา

รัฐอีกครั้ง วันนี้เราได้หมายเลข 1 หากพรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจ เราพร้อมที่จะท างานในเขตเลือกตั้งที่ 4 

ทันทีที่เราได้รับโอกาส จะอาสามาแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวล าปาง 

ทั้งนี้ พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง มี 5 อ าเภอประกอบด้วย อ.เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และ อ.แม่พริก 

มีจ านวน 29 ต าบล 291 หมู่บ้าน ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังในวันที่ 24 มี.ค.2562 จ านวน 163,530 คน จ านวน 231 หน่วย

เลือกตั้ง และในการเลือกต้ังครั้งนี้มีการขยายหน่วยเลือกตั้งเป็น 400 หน่วย 

ส าหรับผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรค

เพื่อไทยได้ 42,984 คะแนน นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐได้ 30,368 คะแนน และนางพิมดารา ศิริสลุง จาก

พรรคอนาคตใหม่ได้ 26,471 คะแนน 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4179684  
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สยามรัฐออนไลน์ 22 พฤษภาคม 2563 17:16 น.  

วันแรก! เปิดสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 1 

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งเป็นสถานที่

เปิดรับสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยวันนี้เป็นวันแรก

ของการเปิดรับสมัคร บรรยากาศก่อนเวลา 08.30 น. ซึ่งจะเป็นเวลาเปิด และเริ่มกระบวนการรับสมัคร ก็เริ่มเกิดความ

คึกคักตั้งแต่เช้า โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.ล าปาง และ กกต.เขต มาเตรียมพร้อมสมัคร และเปิดรับสมัคร และต้องคัดกรอง

ด้านหน้าก่อนเข้าหอประชุม ในการป้องกันโรคโควิด – 19 

โดยเช้าวันนี้ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ คือ นายวัฒนา สิทธิวัง อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคน

เดิมจากในครั้งก่อนเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครเป็นคนแรก และได้ผ่านจุดคัดกรอง โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย และ

วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนที่จะผ่านเข้าไปลงทะเบียน และยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร และนั่งรออยู่ภายใน ที่มีการแบ่ง

ให้นั่งในพื้นที่ผู้สมัคร และผู้ติดตาม ที่ให้เข้าได้เพียง 2 คน ต่อผู้สมัคร 1 คน เท่านั้น ส่วนผู้ติดตามคนอื่นจะมีจุดพักคอย 

อยู่ด้านนอกห้องประชุม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในสถานที่รับสมัคร และเป็นการป้องกันโรค 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด

ล าปาง และประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าปาง ได้เดินทางมายังที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง 

เพื่อตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์การรับสมัครลงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 

2563 

โดยหลัง กกต.ล าปาง เขต 4 ประกาศเปิดรับสมัคร เวลา 08.30 น. ปรากฏว่า มีเพียง นายวัฒนา สิทธิวัง 

ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อยู่ในสถานที่รับสมัครเพียงคนเดียว และเมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครอย่างสมบูรณ์แล้ว 

ทาง กกต. ก็ได้น ารายชื่อขึ้นป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง เป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ล าดับที่ 1 หรือได้หมายเลข 1 ในการหาเสียง โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจับฉลากหมายเลข 

เพราะมีผู้เดินทางมาสมัครในเวลาดังกล่าวเพียงคนเดียว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200522/7c091dc229b5c477fc210dda479eb7a3ce7c409cc21555c3fff4749ec801b0e7.JPG?itok=q4twVjuM
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หลังจากนั้น นายวัฒนา สิทธิวัง หลังสมัครเสร็จสิ้น ก็ได้ออกมาพบปะบรรดากองเชียร์ที่มารอให้ก าลังใจอยู่

ภายนอกห้องประชุมประมาณ 40 คน โดยเจ้าหน้าที่ กกต.ได้ประกาศเป็นระยะ ให้ผู้มาให้ก าลังใจ ที่จะมอบช่อดอกไม้ 

และพวงมาลัยดาวเรือง ค านึงถึงมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยในการทิ้งระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคด้วย ท าให้บรรดา

กองเชียร ์ได้กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ หน้าห้องประชุม เพื่อทยอยเข้าให้ก าลังใจ และร่วมบันทึกภาพกันทีละคณะ 

โดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  ในฐานะกรรมการบริหารพรรค และ

กรรมการรณรงค์เลือกตั้ง ของพรรคพลังประชารัฐ ได้น าคณะ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางมา

ให้ก าลังใจมอบดอกไม้ และน าเสื้อของพรรคพลังประชารัฐตัวใหม่สีครีม มามอบให้ นายวัฒนา สวมใส่ทันที พร้อมกับให้

ก าลังใจ ว่า ขอให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้เป็น ส.ส.ล าปาง คนใหม่ ก่อนที่บรรดา  ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะ

ทยอยมอบดอกไม้ และกล่าวให้ก าลังใจ และบันทึกภาพร่วมกัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157334  

  

https://siamrath.co.th/n/157334
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เผยแพร ่22 พ.ค. 2563,19:23น. ปรับปรุงล่าสุด 22 พ.ค. 2563,19:43น. 

ผู้สมัครส.ส.ล าปาง หวั่น ปชช.จ าหน้าไม่ได้ สวมหน้ากากหาเสียง 

 
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง วันแรกมีผู้สมัคร ส.สจากพรรคพลังประชารัฐรองแชมป์เก่า คือนายวัฒนา 

สิทธิวัง ท่ามกลางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเจ้าตัวก็กังวลว่าการใส่หน้ากากอนามัย 
หรือ ใช้เฟซ ชิลด์ หาเสียง อาจท าให้ยิ่งท าให้ประชาชนจดจ าตัวผู้สมัครได้ยาก ส่วนผู้มีสิทธิลงคะแนนบอกจ าแค่
หมายเลขก็พอ 

ทั้งหน้ากากอนามัย และ แว่นป้องกันใบหน้า หรือ เฟซ ชิลด์ ที่ผู้สมัคร ส.ส. รายนี้ ต้องสวมใส่ ระหว่างการลง
พื้นที่หาเสียง ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จังหวัดล าปาง แม้ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 แต่นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ล าปาง ก็ยอมรับว่า สิ่งเหล่านี้กลายเป็น
ข้อจ ากัด ที่ท าให้ประชาชน จดจ าใบหน้า "ผู้สมัคร" ได้ยากมากขึ้น และเมื่อไปสอบถามกับประชาชน ที่เพิ่งรับใบแนะน า
ตัว หลายคนก็พูดตรงกันว่า "จ าหน้าผู้สมัคร" ไม่ได้ 

วันนี้นายวัฒนายื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนแรก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มคัดกรองโควิด-19 โดย
ต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ กกต. ที่
ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และการสมัครคนแรก ท าให้นายวัฒนาได้หมายเลข 1 ซึ่งกลายเป็นกล
ยุทธ์ส าคัญที่นายวัฒนาเช่ือว่าจะท าให้คนเขาได้ง่าย หากการสวมหน้ากากอนามัยท าให้คนจ าหน้าไม่ได ้

ส่วนข้อปฏิบัติในการหาเสียง ที่ กกต. มอบให้กับผู้สมัคร แต่ละคน มีทั้ง การก าหนดเวลาหาเสียงไว้ตั้งแต่ตี 5 
ถึง 4 ทุ่ม การปฏิบัติตัวตามมาตรฐานสาธารณสุข การสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากป้องกัน การสวมถุงมือ การใช้
เจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม 

ส่วนการจัดตั้งเวทีปราศรัย แม้ว่า ประธาน กกต. จะให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ท าได้ แต่ต้องเว้นระยะห่าง จ ากัด
ปริมาณคนเข้าพื้นที่ และมีการตรวจวัดไข้ แต่ในทางปฏิบัติถือเป็นเรื่องล าบาก ที่ผู้สมัครต้องการให้ผ่อนปรน 

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคเพื่อไทย คือ "เจ้าพ่อดอยเงิน" นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อายุ 83 ปี อดีต 
รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส. ในพื้นที่หลายสมัย จะมาสมัครในช่วงเช้าของวันที่ 26 พฤษภาคม โดยระบุว่าเป็น
ฤกษ์ยามที่เหมาะสม   

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/05/22/2e9764b22d.webp
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ขณะที่ยุทธศาสตร์การหาเสียง มีรายงานว่า พรรคเพื่อไทย จะใช้วิธีการปราศรัยย่อย บนรถขยายเสียง และเดิน
เคาะประตูบ้าน ตลาด ชุมชน เป็นหลัก หลังทราบว่าการตั้งเวทีปราศรัยใหญ่ อาจท าได้ยาก ในสถานการณ์นี้ 
ส าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปาง มี 5 อ าเภอ คือ เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก เป็นเป็นการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หลังนายอิทธิรัตน์ จันทรสุริทร์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต รวมถึงเป็นการแข่งกันระหว่าง 
พรรคเพื่อไทย เจ้าของพื้นที่เดิม กับ พรรคพลังประชารัฐ โดยการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคเพื่อไทยชนะทุกเขต
เลือกตั้ง 

ขณะที่นายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์ว่า 
คะแนน 2.6 หมื่นคะแนนของพรรคอนาคตใหม่เดิม ยังมีปัจจัยที่ท าให้คะแนนเปลี่ยนไปมาอยู่ โดยเฉพาะการเลือกตั้งใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดได้เห็นผล รวมถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 
5,000 บาต่อเดือน และจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ก าลังเบิกจ่ายอยู่ในเวลานี ้ก็ถือเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องติดตาม 

ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นายอิทธิรัตน์ได้คะแนน 42,984 คะแนน นายวัฒนา ได้ล าดับที่สอง 30,368 

คะแนน ส่วนพรรคอนาคตใหม่ 26,471 คะแนน แต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคก้าวไกล (อดีตพรรคอนาคตใหม่)จะ ไม่

ส่งผู้สมัครลงแข่ง 

 

อ้างอิง : 

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%99/125941  

  

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%99/125941
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%99/125941
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ไทยรัฐออนไลน์23 พ.ค. 2563 01:50 น. 

"วฒันา" ควา้เบอร์ 1 เลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล าปาง มัน่ใจโค่นเพือ่ไทย  

 
ส.ส.พลังประชารัฐ ยกทัพขึ้นเหนือ เชียร์ "วฒันา สิทธิวัง" คว้าเบอร์ 1 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ลั่นลงพื้นที่ทนัที 
เชื่อประชาชนพร้อมเปลี่ยนแปลง มั่นใจโค่นแชมป์เก่าเพื่อไทย 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 พ.ค.63 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประกอบด้วย นายเอกราช ช่างเหลา 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ พร้อม นายไผ่ ลิกค ์ส.ส.ก าแพงเพชร นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ ได้เดินทางมาให้ก าลังใจ นายวัฒนา สิทธิวัง ในการลงสมัครเลอืกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างเขต 4 ล าปาง ณ 
ที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง ซึ่ง นายวัฒนา เป็นผู้สมคัรที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรก โดยสวมหนา้กากอนามัยและ
เดินเข้าจุดคัดกรองตามมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศหมายเลข
ประจ าตัวให้ นายวัฒน์ โดยได้หมายเลข 1 ไม่ต้องรอจับสลาก เนื่องจากมีผู้เดินทางมาสมัครในเวลาดังกล่าวเพียงคน
เดียว 

จากนั้น นายวัฒนา ได้ออกมาทักทายกับผูท้ี่ติดตามมาให้ก าลังใจ โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ ์ส.ส.บัญชี
รายช่ือ ในฐานะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการรณรงค์เลือกต้ังของพรรค พร้อม ส.ส.ของพรรคในพื้นที่ภาคเหนือ 
มามอบดอกไม้และเสื้อของพรรคพลังประชารัฐ ให้แก่ นายวัฒนา ด้วย 

โดย นายวัฒนา กล่าวว่า ตนพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนเขต 4 ล าปาง และหลังรับสมัครจะลงพื้นที่ทันที โดย

จะใช้วิธีแบบเคาะประตูบ้านทุกหลังในเขต ได้แก่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก พร้อมกับ

มั่นใจในการเลอืกตั้งครั้งนี้ และเชื่อว่าประชาชนในเขต 4 พร้อมทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปกบัตน 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1851293  

ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://thai.ac/news/show/442908  

  

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1851293
https://thai.ac/news/show/442908
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22 พฤษภาคม 2563 - 15:30 น. 

พินิจส่อถอย "ธรรมนัส" จัดเต็ม 
 
 

 

 

 

 

 

 

"พินิจ จันทรสุรินทร์" ส่อแววถอย แค่ "ผู้กองธรรมนัส" โผล่ป้วนเปี้ยนแถวบ้านดอยเงิน ล าปางก็เปลี่ยนจากร้อนเป็น

หนาวมาก 

เลือกตั้งซ่อมยุคโควิด ค่อนข้างเงียบเชียบ "วัฒนา สิทธิวัง" ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาที่ศาลา
เอนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง เพียงคนเดียว จึง
ได้หมายเลข 1 ไปโดยปริยาย 

ที่น่าสนใจคือ ส.ส.ก๊วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มาให้ก าลัง ส.จ.วัฒนาเต็มพิกัด น าโดย บุญ
สิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ,เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ , สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร, ภาคภูมิ บูลย์
ประมุข ส.ส.ตาก และ จีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 

เห็นหน้าตาทีมงานผู้กองธรรมนัสแล้ว ประเมินว่า งานนี้หวังถึงคว้าชัยได้ที่นั่ง ส.ส. เหมือนยกเอา “ขอนแก่น
โมเดล” มาใช้ที่เมืองรถม้า 

บางกระแสข่าวว่า ไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร คนสนิท “ผู้กองธรรมนัส” เดินทางมาให้ก าลังใจด้วย ซึ่งทั้งไผ่ 
และมือขวาผู้กองธรรมนัส-บุญสิงห์ คงมาประจ าการที่ล าปางจนถึงวันเลือกต้ัง 

วัฒนา ดีกรีนักการเมืองท้องถิ่น เป็น ส.อบจ.ล าปาง เขต 1 อ.เกาะคา มาหลายสมัย และได้เป็นรองประธานสภา 
อบจ.ล าปาง เทียบชั้นกับพินิจ จันทรสุรินทร์ ก็มวยคนละชั้น แต่บังเอิญ “ผู้กองธรรมนัส” คือแม่ทัพใหญ่ จึงท าให้ “เจ้า
พ่อดอยเงิน” ออกอาการละล้าละหลัง 

แม้พรรคเพื่อไทยมีมติส่ง “พินิจ จันทร์สุรินทร์” ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในครั้งนี้ โดย “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์” ประธานยุทธศาสตร์พรรค ออกโรงหนุนเต็มที่ เพราะคุณหญิงหน่อยสนิทสนมกับครอบครัว “จันทรสุรินทร์” มาก
ที่สุด 

จนถึงวันนี้ ยังมีกระแสข่าวในท้องถิ่นว่า “เจ้าพ่อดอยเงิน” อาจจะส่งลูกชายคนเล็กคือ “ดร.เอ” ชุณหกิจ 
จันทรสุรินทร์ ลงเลือกต้ังซ่อม เพราะพินิจมีแผนจะลงชิงเก้าอ้ี “นายก อบจ.ล าปาง” อยู่แล้ว 
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นัยว่า “พินิจ” มีความตั้งใจจะลงสมัครนายก อบจ.ล าปาง มากกว่าสนามเลือกตั้ง ส.ส. และได้เตรียมการหา
เสียงล่วงหน้ามาแต่ต้นปีแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ต้องมาลุ้นว่า “บ้านดอยเงิน” จะส่งใครลงสนาม และวันสุดท้ายของการรับสมัคร ส.ส.(26 พ.ค.
2563) คงได้รู้กันว่า “พ่อ” หรือ “ลูก” ตระกูลจันทรสุรินทร์  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431585?adz=  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431585?adz
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วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - 17:06 น.  

ภูมิธรรม แจงข่าวตั้งพรรคใหม่ เชือ่ถา้รบ.นีย้งัอยู ่จะมคีนรุ่นใหม ่โดดเขา้การเมืองอกีมาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2197805  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2197805
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/260480.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 
 
 

ไทยรัฐออนไลน์ 22 พ.ค. 2563 20:41 น. 

"ภูมิธรรม" ยัน ไม่เคยคุย "พิชัย-จาตุรนต์" ปมตั้งพรรคใหม่  

 
นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ชี้ คนหมดหวังรัฐบาล วาดหวังอีกไม่นาน จะรวมตัวเปลี่ยนสังคม 

ปัด ไม่เคยคุย "พิชัย-จาตุรนต์" ปมตั้งพรรคการเมืองใหม่   

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน กล่าวว่า จากกระแสข่าวที่นายพิชัย  นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.

พลังงาน พูดเรื่องการตั้งพรรคใหม่นั้น ตนอยากชี้แจงว่า ยังไม่เคยคุยกับนายพิชัย หรือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรมว.

ศึกษา เรื่องการร่วมตั้งพรรคใหม่กับ ทั้ง 2 ท่านในช่วงนี้ ข่าวที่เกิดขึ้นต้องไปถามรายละเอียดที่นายพิชัย ส่วนบรรยากาศ

ทางการเมืองในปัจจุบันต้องถือว่า สังคมก าลังมีค าถามใหญ่ๆ เกี่ยวกับความสามารถของนายกฯและคณะรัฐบาลว่า จะ

สามารถพาคนไทยฝ่าฟันวิกฤติที่ก าลังเกิดขึ้นได้หรือไม่ วันนี้คนไทยโดยถ้วนหน้า ต่างไม่ค่อยมีความหวังใดๆ กับรัฐบาล

ชุดนี้ การเมืองในอนาคตอันใกล้ หากสถานการณ์ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่านี้ และหากรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็น

ประชาธิปไตยมากขึ้น เชื่อว่า คนในวงการต่างๆ หลากหลายวิชาชีพจะต้องร่วมกันเสนอแนวคิด และทางเลือกเพื่อให้

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ 

"ตนเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ๆ และคนอีกหลากหลายวิชาชีพขณะนี้ คงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น

ใหม่ในสังคม ความคิดที่คนอยากรวมตัวกันหาทางออกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นแก่สังคมคงเกิดขึ้นได้ไม่ยากต่อจากนี้สังคมควร

เฝ้าติดตามดู" นายภูมิธรรม กล่าว... 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851114  

 

 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1851114
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ไทยรัฐออนไลน์ 22 พ.ค. 2563 18:57 น. 

อนดุิษฐ์ ชี ้แยกตั้งพรรคใหม ่ไม่เขา้นยิามแตกแบงก์พนั ยนั ส.ส.มีความสขุดี 

 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้ คนเพื่อไทยที่มาจากพรรคไทยรักไทยเดิม แยกตั้งพรรคใหม่ ไม่เข้า

นิยามแตกแบงก์พัน ลั่น ส.ส.พท.ท างานยังมีความสุขกันด ี

วันที่ 22 พ.ค.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวอดีตสมาชิกแกนน าพรรค

ไทยรักไทยบางส่วน จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ ว่า ถือเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย ที่กลุ่มบุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทาง

การเมืองร่วมกันสามารถตั้งพรรคการเมือง เพื่อท ากิจกรรมทางการเมืองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มตน 

ดังนั้น การต้ังพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และหากจะมีการ

ด าเนินการให้เกิดขึ้นจริง ก็คงต้องฟังรายละเอียดและเป้าหมายในการเข้าร่วมทางการเมืองของพรรคการเมืองใหม่ใน

ครั้งนี้ ซึ่งตนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวก็เป็นบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถหากตัดสินใจมาท ากิจกรรมทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือประเทศและประชาชนจริง ก็ถือเป็นเรื่องที่ด ี

เมื่อถามว่า บุคลากรที่มาจากพรรคไทยรักไทย เหมือนกับบุคลากรส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทย จะเป็นการแตก

แบงก์พันหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ ตอบว่า ไม่น่าจะเข้ากับนิยามของการแตกแบงก์พัน เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่

สืบเนื่องและท างานจนกลายเป็นสถาบันการเมือง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ส่วน

กระแสข่าวที่จะมีตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมานั้น คงต้องฟังผู้ก่อตั้งเสนอแนวนโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนทางการ

เมืองต่อไป ซึ่งตนเองไม่ขอก้าวล่วง เพราะเรื่องนี้ไม่เก่ียวกับการท างานของพรรคเพื่อไทย  

เมื่อถามว่า กระแสข่าวดังกล่าวระบุด้วยว่า อาจดึงบุคลากรบางส่วนที่ไม่มีความสุขกับการท างานในพรรคเพื่อ

ไทย ไปเข้าร่วม น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ตนเห็นว่าประเด็นนี้ไม่มีมูลความจริง เพราะขณะนี้ ส.ส.ของพรรคยังเป็นน้ าหนึ่ง

ใจเดียวกัน ไม่มีใครแสดงออกถึงความไม่สบายใจในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 27 พ.ค. จะเปิดประชุมสมัย

สามัญวันแรก ส.ส.ของพรรคส่วนใหญ่ ก็แสดงความจ านงในการลุกขึ้นอภิปรายในนามของพรรคเพื่อไทย. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851079  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1851079
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:23 น. 

'พิชยั' รับรัฐบาลบิก๊ตู่อยู่อกีนาน เวลาเลือกตั้งยังมาไม่ถงึ ถกตั้งพรรคการเมอืงแคแ่นวคิด 

 
23 พ.ค.63 - นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กล่าวถึงกรณี

ออกมายอมรับว่า มีการพูดคุยกับแกนน าพรรคไทยรักไทยเดิม  ในการตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่า ตนได้เข้าไปพูดคุย
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม เพื่อพูดคุยถึงแนวทางทางการเมืองซึ่งตนยังไม่ตัดสินใจว่า จะเดินหน้าทางการเมืองกับกลุ่มใดในเร็ว
วันนี ้ 

"เชื่อว่าแต่ละกลุ่มที่มีกระแสข่าวออกมาทั้ง 3 กลุ่ม ก็ยังจะไม่มีข้อสรุปถึงการด าเนินการที่ชัดเจนในช่วงนี ้เพราะ
กรอบเวลาการเลือกตั้งยังมาไม่ถึง และด้วยกติกาของรัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้ คงมีอายุไปได้อีกระยะหนึ่ง ดังนั้นแต่ละกลุ่ม
คงต้องหารือกันอีกหลายครั้งกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนใดออกมา"นายพิชัย ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66677  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66677
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23 พ.ค. 2020 10:17:54 

“พชิยั”รับคุยตั้งพรรคใหม่กบันกัการเมอืงหลายคน  

 

กรุงเทพฯ 23 พ.ค.-“ พิชัย” รับคุยเพื่อนนักการเมืองอดีตสังกัดเพื่อไทยหลายคน เรื่องตั้งพรรคใหม่ แต่ยังไม่ตก
ผลึก ยังมีเวลา รอดูทิศทางการเมือง เน้นนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นความหวังให้ประชาชน 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวถึง
กระแสข่าวตั้งพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งมีรายชื่อของนักการเมืองหลายคนร่วมโดยยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับบรรดา
เพื่อนนักการเมืองหลายกลุ่มจริง อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวีระพงษ์ รามางกูร นพ.สุรพงษ์ 
สืบวงศ์ลี และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการพูดคุยเรื่องสถานการณ์
การเมืองทั่วไป ยังไม่ตกผลึกลงลึกในรายละเอียดของพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้น ซึ่งต้องหารือกันต่อไปว่าจะร่วมตั้งเป็นพรรค
เดียวกันหรือไม่ เพราะมีการคุยกันหลายกลุ่ม ส่วนแนวโน้มความชัดเจนจะเกิดขึ้นอีกนานเพียงใดยังไม่แน่ใจ  เพราะ
ขณะนี้ยังมีเวลา มีจังหวะ ต้องรอดูว่าทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไร แต่แนวนโยบายของพรรคใหม่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจและมุ่งหวังให้ประเทศเจริญ 

ส าหรับสาเหตุที่นักการเมืองรุ่นใหญ่จะร่วมกันตั้งพรรคการเมือง นายพิชัย กล่าวว่า เป็นเพราะความนิยมของ
พรรคการเมืองต่าง ๆในปัจจุบันลดลงมาก อีกทั้งรัฐบาลมีปัญหา เศรษฐกิจหนักมาก จึงเห็นว่ามีโอกาสที่พรรคการเมือง
ใหม่จะเป็นความหวังของประชาชน ไม่อยากให้ประชาชนสิ้นหวังและไม่ต้องการให้อ านาจนอกระบบเข้ามาแทน 

นายพิชัย ปฏิเสธข่าวเรื่องร่วมตั้งพรรคกับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ ส่วนการประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเกิดขึ้นได้เมื่อใดนั้น เป็น
เรื่องที่ประเมินยาก.-ส านักข่าวไทย  

 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ec895e2e3f8e40aef43fd97  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ec895e2e3f8e40aef43fd97
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:34 น.     

'ปิยบตุร' ชี ้6 ปี รัฐประหาร ท าประเทศถอยหลัง 40 ปี และ ฝังไว้ต่อไปอกีอยา่งน้อย 20 ป ี

 
23 พ.ค.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
[ 6 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้เวลายุติระบอบรัฐประหารถาวร ] 
6 ปีนับตั้งแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ประเทศไทยยังคงต้องมีชีวิตอยู่ในระบอบรัฐประหาร และดูท่าจะต้องอยู่
กับมันอีกหลายปีจนอาจครบทศวรรษ 
วันหนึ่ง แม้คณะรัฐประหารและคณะผู้สืบทอดอ านาจจะจากไป แต่มรดกของรัฐประหาร 2557 ก็ฝังอยู่ในสังคมไทยไป
อีกหลายทศวรรษ 
รัฐประหาร 2557 จึงไม่ใช่เพียงแค่วันที่ 22 พ.ค. ที่ยึดอ านาจส าเร็จเพียงวันเดียว 
รัฐประหาร 2557 จึงไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาที่คณะรัฐประหารครองอ านาจเท่านั้น 
แต่รัฐประหาร 2557 เป็นการก่อร่างสร้าง "ระบอบรัฐประหาร" ที่จะมีอายุขัยไปอีกนานเท่านาน 
ระบอบรัฐประหารที่ท าลายสิทธิมนุษยชน 
ระบอบรัฐประหารที่เอ้ือการผูกขาดอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจให้แก่คนไม่กี่คน 
ระบอบรัฐประหารที่สร้างความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นๆ 
ระบอบรัฐประหารที่ "ฉุดรั้ง" ประเทศไทยให้ถอยกลับไปอยู่ในช่วงปี 2520 ในขณะที่ปี พ.ศ. เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆ 
6 ปีนี้ จึงมิใช่ “แค่ 6 ปี” หรือ “ตั้ง 6 ปี” แต่มันคือการถอยหลังไปอีก 40 ปี และเอาสังคมการเมืองแบบ 40 ปีก่อน ฝัง
ไว้ต่อไปอีกอย่างน้อยๆก็ 20 ปี 
6 ปี คือ 60 ปี !!! 
เราจะทนอยู่กับสถานการณ์เช่นนี้หรือ ? 
เราจะออกจากระบอบรัฐประหารได้อย่างไร ? 
... 
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การยุติ "วงจรรัฐประหาร" การออกจากระบอบรัฐประหาร การน าทหารออกไปจากการเมืองไทย การสถาปนาหลักการ
รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งอยู่เหนือกองทัพ และการสถาปนาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ทั้งหมดนี้จะเป็นไป
ได้หรือไม่ ในขณะที่เรายังคงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างร้าวลึกเกินกว่าทศวรรษ 
เราจ าเป็นต้องมีพลังทางการเมืองเข้าท าหน้าที่ ฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง และน าพา
ประเทศออกจากภาวะวิกฤต ิ
พลังทางการเมืองนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
ผมเห็นว่า การขีดเส้นแบ่งคู่ขัดแย้งใหม่ให้ชัดเจนเป็นปัจจัยส าคัญ 
คนทุกคน ไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อแบบใด ต่างก็เป็น "ประชาชน" ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างประชาชนในช่วง
กว่าทศวรรษที่ผ่านมาเป็นเพียงความขัดแย้งภายในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเรื่องปกติ  ประชาชนฝักฝ่ายต่างๆ จึง
มิใช่ “ศัตร”ู กัน แต่เผด็จการต่างหากที่เปน็ “ศัตร”ู ของประชาชน 
คนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ต่างก็มีความต้องการ ข้อเรียกร้อง ความไม่พอใจ  ความโกรธแค้น แตกต่างกันไป แต่ความ
แตกต่างเช่นว่านี้ เอาเข้าจริงแล้ว มันคือความต้องการร่วมกันของ "ประชาชน" ที่มีต่อชนชั้นน าไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มที่ผูกขาด
อ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้ 
คนที่ขัดแย้งกันตลอดกว่าทศวรรษ ต่างก็ไม่ชอบการผูกขาดอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ไม่ชอบให้ใครมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนเอง 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ไม่ชอบความเหลื่อมล้ า 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและสวัสดิการ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตั้งแต่เกิดจนตาย 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการมีอ านาจ มีสิทธิ มีเสียง มีบทบาทในการตัดสินใจ 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการโอกาสใหม่ๆให้เขาได้พัฒนาและขยับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่นนี้แล้ว คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ จะขัดแย้งกันต่อไปท าไม  ในเมื่อขัดแย้งแล้ว ก็ไม่ได้การสนองตอบในสิ่งที่
ต้องการ ในเมื่อขัดแย้งแล้ว ก็ยังจน ยังยากล าบาก ยังไม่มีโอกาส ยังขาดความมั่นคงในชีวิตเหมือนเดิม 
ตรงกันข้าม ยิ่งขัดแย้งกัน ก็ยิ่งเปิดทางให้ "เผด็จการ" เข้าครองอ านาจอย่างต่อเนื่องยาวนาน และดูดกลืนเอาทรัพยากร
ไปแบ่งปันกันในกลุ่มคนไม่กี่คน 
ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องขีดเส้นคู่ขัดแย้งใหม่ 
ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่าง 
"ประชาชนแบบหนึ่ง" VS "ประชาชนอีกแบบหน่ึง" 
แต่เป็นความขัดแย้งระหว่าง 
"ประชาชน คนธรรมดา คนทั่วไป" VS "เผด็จการและชนชั้นน าที่ผูกขาดอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ" 
เราจึงจ าเป็นต้องรวบรวมคนทุกกลุ่ม รวบรวมความต้องการ ข้อเรียกร้อง  ความอัดอั้นตันใจของคนทุกกลุ่ม เพื่อหลอม
รวมเป็น “ประชาชน” สะสมก าลังทั้งปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าเผชิญหน้ากับ "เผด็จการ" ร่วมกันก่อร่างสร้าง 
“ประชาชน” ให้กลับมาเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดอีกครั้ง 
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ร่วมกันส่งเสียงออกไปว่า 
พอกันทีระบอบรัฐประหาร !!! 
เดินหน้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ของพวกเรา ไม่ใช่ของพวกเขา 
ยุติระบอบคณาธิปไตยกินคน 
ปฏิรูปกองทัพ ศาล องค์กรอิสระให้เป็นของประชาชน ให้สอดคล้องประชาธิปไตย ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 
รื้อ ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาลออกไป 
ลบล้างผลพวงรัฐประหาร น าคนก่อรัฐประหารมาด าเนินคดี 
พอกันทีระบอบรัฐประหาร !!! 
ร่วมทวงคืนอ านาจสูงสุดกลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริง ประชาชน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66683  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66683
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22 พ.ค. 2563 - 14:56 น.  

6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถติิคดกีารเมือง-ละเมิดสิทธ ิภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอ านาจนยิม 
ถึง อ านาจกลายรปู  

 
6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิ ภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอ านาจนิยม ถึง อ านาจกลายรูป - 
BBCไทยการเมือง-ละเมิดสิทธ ิ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน พบนักกิจกรรมการเมืองและ
นักศึกษาผู้จัดแฟลชม็อบถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตามตัว แม้มีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม ขณะเดียวกันยังมีนักโทษคดีการเมือง 28 
คนยังถูกจองจ า และอีกกว่า 100 คนตกที่นั่ง "ผู้ลี้ภัยทางการเมือง" 
ในวาระครบรอบ 6 ปี การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ศูนย์ทนายฯ 
เผยแพร่รายงาน 18 หน้า เรื่อง "ราวกับ คสช. ยังไม่จากไปไหน: 6 ปีรัฐประหาร กับการละเมิดสิทธิที่ยังคงอยู่" 

รายงานสรุปว่า แม้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก าหนดให้ คสช. พ้นจากอ านาจเมื่อมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ 
แต่ "เครือข่ายอ านาจของ คสช. ไม่ได้สิ้นสุดบทบาทตาม แต่กลับสืบทอดอ านาจต่อไปได้ส าเร็จ" ผ่านกลไกทางการเมือง
และกลไกทางกฎหมายต่าง ๆ อีกทั้งยังพบความพยายามปิดกั้นการใช้เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ทว่าได้เปลี่ยน
รูปแบบใหม่ 

นายนพพล อาชามาส เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลของศูนย์ทนายฯ กล่าวกับบีบีซีไทยว่า สถิติการตั้งข้อหากับ
ประชาชนในรอบปีที่ผ่านมา อาจลดลงจากช่วง 5 ปีที่ คสช. มีอ านาจเต็ม ทว่า วิธีคิดยังสืบเนื่องต่อกันมา เจ้าหน้าที่รัฐยัง
ใช้ข้ออ้างเดิมว่าด้วยการรักษาความมั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อจ ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน แต่ปรับวิธีท า จากเคยใช้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ปฏิบัติการ ก็เปลี่ยนไปใช้ต ารวจมากขึ้น 

ลักษณะเด่นของการปกครองของคณะรัฐประหารปี 2557 ในทัศนะของนายนพดลคือ การใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเป็น "เครื่องมือปราบปรามประชาชน" ท าให้เกิดความเห็นในทางวิชาการทั้งเรื่อง "ฟ้องปิดปาก" 
และ "นิติสงคราม" (lawfare) เพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ จนแทบกลายเป็นเรื่องปกติ จน
ผู้คนรู้สึกเคยชิน 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/112408643_100104625_680848282701468_3577026859222695936_n.jpg
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"ความน่ากลัวคือถ้าสังคมไปเคยชินกับเรื่องแบบนี้ ก็จะท าให้เส้นในการแสดงความคิดเห็นลดลง ๆ จนเราไม่รู้ว่า
ตรงไหนคือเส้นที่พูดได้ แสดงออกได้" นายนพพลกล่าวและว่า  สถิติคดีการเมืองและการละเมิดสิทธิที่ศูนย์ทนายฯ 
รวบรวมไว ้จึงสะท้อนพลวัตรการใช้อ านาจในแต่ละช่วงเวลาของ คสช. 
อดีตโฆษก คสช. ข้องใจ "ข้อมูลน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน" 

ขณะที่ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก และอดีตโฆษก คสช. ปฏิเสธจะให้ความเห็นกับบีบีซีไทยเกี่ยวกับ
รายงานของศูนย์ทนายฯ เนื่องจากยังไม่มีโอกาสอ่านรายงานฉบับเต็ม และต้องสอบทานข้อเท็จจริงจากฝ่ายกฎหมาย
ของ คสช. เสียก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการ อย่างไรก็ตามเขาได้ตั้งค าถามว่า ข้อมูลชุดนี้ "น่าเชื่อถือ
มากน้อยแค่ไหน" เพราะบ่อยครั้งที่พบข้อมูลคลาดเคลื่อน สื่อจึงต้องระวังในการน าเสนอ 
"ในช่วง คสช. ผมไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ การให้ความเป็นธรรมก็มีตามปกติ การบาดเจ็บล้มตายก็ไม่มี โดยภาพรวมเกิด
ความสงบเรียบร้อยดีต่อสังคม แต่ในมุมวัฒนธรรม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอาจมีมุมของเขา" พ.อ.วินธัยกล่าว 

ส่วนการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในวาระครบรอบ 6 ปีรัฐประหาร เป็นสิ่งที่อดีตโฆษก คสช. "รู้อยู่แล้ว" ว่า
จะเกิดขึ้นเพราะกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นทุกปี แต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเมือง 
หลังการติดต่อทางโทรศัพท์ บีบีซีไทยส่งหนังสือถึงอดีตโฆษก คสช. เพื่อขอค าชี้แจงต่อประเด็นส าคัญ ๆ  ที่ปรากฏใน
รายงานของศูนย์ทนายฯ เมื่อได้ค าตอบ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง 
สถิติการละเมิดสิทธิภายใต้ "ระบอบ คสช." เปรียบเทียบยุคอ านาจนิยม-ยุคอ านาจนิยมกลายรูป 
191 ผู้ชุมนุม ถูกติดตามในยุครัฐบาลจากการเลือกตั้ง 

ข้อมูลจากศูนย์ทนายฯ พบว่า จ านวนผู้ถูก "คุกคาม-ข่มขู่" โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีอัตราต่อปีเพิ่มเติมในช่วงรัฐบาล
หลังการเลือกตั้ง 2562 กล่าวคือ ในช่วง 5 ปี 2 เดือน ที่ คสช. ครองอ านาจ มีประชาชนอย่างน้อย 592 คนถูกติดตาม
คุกคามถึงบ้านหรือข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยบางรายมีเจ้าหน้าที่ไปพบและติดตามหลายสิบครั้ง ส่วนในช่วงไม่ถึง 1 ปี 
หลัง คสช. หมดอ านาจอย่างเป็นทางการ มีประชาชนอย่างน้อย 191 คนถูกคุกคามหรือข่มขู่ ส่วนหนึ่งเป็นนักกิจกรรม
การเมือง "ขาประจ า" ที่เคยออกมาต่อต้าน คสช. ขณะที่บางส่วนก็เป็นคนหน้าใหม่ 
กิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ในช่วงต้นปีนี้ ท าให้ประชาชนอย่างน้อย 62 คนในหลายจังหวัดถูกติดตามตัว ส่วนกิจกรรม "แฟลช
ม็อบ" ของนิสิตนักศึกษาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ท าให้คนรุ่นใหม่อย่างน้อย 22 คนต้องประสบชะตากรรมไม่ต่างกัน 

นายนพพล ผู้จัดท ารายงานของศูนย์ทนายฯ เล่าว่า มีเจ้าหน้าที่ไปข่มขู่เจ้าของหอพักที่นักศึกษามหาวิยาลัย
พะเยา ผู้จัดกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" พักอาศัยอยู่ โดยแจ้งว่าจะขอหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก ที่สุดแล้วเจ้าของหอจึงขอให้
นักศึกษาคนนั้นย้ายออกจากที่พักไป หรือนักศึกษาที่จัด "แฟลชม็อบ" ที่ จ.ระยอง ก็ถูก "ชายหัวเกรียนคล้ายทหาร" ไป
ตามหาถึงที่บ้าน แล้วถ่ายรูปครอบครัวไป 

"บางครั้งเจ้าหน้าที่พูดคุยกับผู้ถูกติดตามด้วยดี  หากแต่ลักษณะการรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวและการ
แสดงออกถึงการจับตาสอดส่องโดยไม่แน่ชัดว่าอาศัยอ านาจตามกฎหมายใด ส่งผลให้ประชาชนผู้ถูกติดตามเกิดความ
หวาดกลัว ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือท าให้ผู้ถูกคุกคามไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง นับได้ว่าปฏิบัติการ
ดังกล่าวเป็นการข่มขู่คุกคามโดยรัฐรูปแบบหนึ่ง และส่งผลต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน" รายงาน
ของศูนย์ทนายฯ ระบุ 
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ผู้ให้ข้อมูลต่อศูนย์ทนายฯ บางส่วนอ้างถึงค ากล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ไปติดตามตัวพวกเขาว่าเป็นเพราะมีชื่ออยู่ใน 
"บัญชีบุคคลที่อยู่ในรายช่ือเฝ้าระวัง" อย่างไรก็ตามทางผู้จัดท ารายงานฉบับนี้ยอมรับกับบีบีซีไทยว่าไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าบัญชีดังกล่าวมีจริงหรือไม่และจัดท าโดยหน่วยงานใด 
732 คนถูกขั้งข้อหาขัดค าสั่ง คสช. ถึง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 

หาก "ฐานความผิดหลัก" ที่ถูกน ามาใช้ด าเนินคดีกับประชาชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 
คือข้อหาฝ่าฝืนค าสั่งห้ามมั่วสุ่มหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ตามประกาศ คสช. ที่ 7/2557 และค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 โดยพบผู้ถูกด าเนินคดีอย่างน้อย 428 คน "เครื่องมือใหม่" ที่ถูกได้มาโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ในยุค คสช. และถูกใช้งานในปัจจุบันก็คือ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ศูนย์ทนายฯ 
พบว่าก่อนสิ้นยุค คสช. มีประชาชนอย่างน้อย 276 คนถูกตั้งข้อหาตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ควบคู่กับประกาศ
และค าสั่ง คสช. 

THAI NEWS PIX / ข้อความให้ก าลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผู้ร่วมงานเขียนและน ามาติดไว้ที่บอร์ด 
"จดหมายถึงลุง" ในกิจกรรม "เดินเชียร์ลุง" จัดขึ้นที่สวนลุมพินี กทม. เมื่อ 12 ม.ค. 2563 
ขณะที่ในช่วงหลัง คสช. มีการชุมนุมสาธารณะอย่างน้อย 42 ครั้งถูกเจ้าหน้าที่รัฐปิดกั้นแทรกแซง ในจ านวนนี้มี 14 
กิจกรรมต้องยกเลิกไป และมีผู้ถูกด าเนินคดีในข้อหา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 18 คดี รวม 28 คน 
ชุดคดีส าคัญ ๆ ได้แก่ คดีแฟลชม็อบ "ไม่ถอยไม่ทน" ของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.)  ที่ลานสกายวอล์ก กทม. และอีก
หลายจังหวัด เมื่อ ธ.ค. 2562 พบผู้ถูกด าเนินคดีอย่างน้อย 11 คน และคดี "วิ่งไล่ลุง" เมื่อ ม.ค. 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐใน
จังหวัดต่าง ๆ เห็นว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ จึงเอาผิดในข้อหาไม่แจ้งการชุมนุมฯ อย่างน้อย 17 คน 

โดยภาพรวม ตลอดช่วง "ประยุทธ์ 1" มีกิจกรรมถูกปิดกั้นแทรกแซงโดยเจ้าที่รัฐอย่างน้อย 361 กิจกรรม ใน
จ านวนนี้มี 168 กิจกรรมต้องถูกยกเลิกไป ส่วนที่เหลือยังจัดได้ ส่วนในช่วง "ประยุทธ์ 2" พบความพยายามปิดกั้น
แทรกแซง 55 กิจกรรม และท าให้ 14 กิจกรรมต้องล่มลง 
คดี ม. 112 ไม่เพิ่ม แตง่ัด กม.อื่น-ปฏิบัติการข่มขู่ ปิดกั้น 

การควบคุมปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ยังคงเป็นประเด็นซึ่งต้องจับตาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการใช้ข้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ด าเนินคดีกับประชาชน 
ซึ่งศูนย์ทนายความฯ พบว่า มีผู้ถูกด าเนินคดีด้วยข้อหานี้อย่างน้อย 169 คนหลังรัฐประหาร 2557 แบ่งเป็น ถูกตั้งข้อหา
จากการแสดงความคิดเห็น 106 คน และการแอบอ้างสถาบันเรียกรับผลประโยชน์ 63 คน 
STR/BBC THAI คดีส าคัญ ๆ ในช่วง 5 ปีหลังรัฐประหาร มักปรากฏชื่อ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ เป็นผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษแทน คสช. 

แม้ตั้งแต่ปี 2561 หลังการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย แนวโน้มการบังคับใช้มาตรา 112 จะลดลง แต่ศูนย์ทนายฯ เห็นว่า 
"การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสถาบันกษัตริย์ยังคงมีอยู่ผ่านการบังคับใช้กฎหมายอื่น"  คือ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 นอกจากนี้ยังมี "ปฏิบัติการควบคุมตัวบุคคลโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย" และ "การข่มขู่คุกคาม" 

 คดีนายกานฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ นักกิจกรรมการเมือง ถูกควบคุมตัวเมื่อ 7 ต.ค. 2562 และแจ้งข้อกล่าวหาตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(3) จากการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในต่างประเทศ 
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 คดี "นิรนาม" ผู้ใช้ทวิตเตอร์วัย 20 ปีซึ่งมีผู้ติดตามหลายแสนคน ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับเมื่อ 19 ก.พ. 2563 
และแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(3) จากการทวีตภาพและข้อความที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 10 

 กรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์ @99CEREAL ถูกควบคุมตัวจากมหาวิทยาลัยไป สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ  พ.ย. 
2562 โดยไม่มีหมายเรียกหรือหมายจับ และไม่ได้ปรึกษาทนายความ จากการรีทวีตข้อความเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ถูกซักถาม มีเจ้าหน้าที่คอยบันทึกวิดีโอ และขอภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ, 
รหัสเข้าใช้งานบัญชีทวิตเตอร์, ดูข้อความสนทนา และถูกกดดันให้ลงชื่อในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ว่าจะไม่
ทวีตข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันอีกก่อนปล่อยตัว 

 กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าติดตามสอดส่องปรากฏการณ์ไม่ยืนในโรงภาพยนตร์ เมื่อ ส.ค. 2562 และเรียกตัวบุคคลที่
ไม่ยืนออกมาขอข้อมูลส่วนตัวและถ่ายรูปบัตรประชาชน 

"ปิดปาก" ฝ่ายค้านด้วยคดี ม. 116 
หลังการเลือกตั้ง 2562 หนึ่งในกลุ่มคนที่ตกเป็นเป้าหมายในการตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 116 คือนักการเมืองฝ่ายค้าน โดยเฉพาะแกนน า อนค. ที่แม้ไม่มีสถานภาพทางการเมืองในปัจจุบัน 
ภายหลังศาลรัฐธรมนูญสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิการเมือง 10 ปี แต่อดีต ส.ส.อนค. 9 คนยังต้องเผชิญกับข้อ
กล่าวหาในคดีอาญาที่เกิดจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกรวม 10 คด ี

ในจ านวนนี้มี 2 คดียุยงปลุกปั่นฯ คือ คดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกกล่าวหาย้อนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อต้านรัฐประหารของนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่เมื่อปี 2558 และคดีที่กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) แจ้งจับนักการเมืองฝ่ายค้านและนักวิชาการรวม 
12 คน กรณีจัดเวทีเสวนา "พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่" ที่ จ.ปัตตานี โดยกล่าวหา
ว่าปลุกปั่นให้มีการล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน จากเนื้อหาการเสวนาที่กล่าวถึงการแก้ไขมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ 

ศูนย์ทนายฯ ชี้ว่า การพุ่งเป้าด าเนินคดี นอกจากสะท้อนความพยายาม "ปิดปาก" นักการเมืองฝ่ายค้าน ยัง
สะท้อนความพยายามท าลายระบบการถ่วงดุลตรวจสอบการท างานของรัฐที่ควรเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติในสังคม
ประชาธิปไตยอีกด้วย 
ไม่ฟ้องหลายคดี พ.ร.บ.คอมฯ เหตุวิจารณ์ คสช. ไม่กระทบความมั่นคงชาติ 

ในยุค 5 ปีภายใต้ คสช. ศูนย์ทนายฯ พบว่ามีประชาชนอย่างน้อย 197 คนถูกตั้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
จากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโลกออนไลน์ 

ส่วนในช่วงหลัง คสช. มีผู้ถูกด าเนินคดีด้วยข้อหานี้ 42 คน ในจ านวนนี้มี 37 คนที่ถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า
เผยแพร่ข่าวปลอม หรือเฟคนิวส์ โดยที่ 28 คนเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 
THAI NEWS PIX 

นักวิชาการ นักกิจกรรมการเมือง และประชาชนที่ใช้ชื่อว่า คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) 
เคลื่อนขบวน "ธงเขียว" รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มายังรัฐสภา เมื่อ มี.ค. 2563 
รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เมื่อ พ.ย. 2562 เพื่อ
จับตาการเผยแพร่ข่าวปลอม แก้ไขข่าวที่เห็นว่าเป็นข่าวปลอม และด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งศูนย์ทนายฯ 
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เห็นว่า ผู้ถูกด าเนินคดีบางส่วนใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน าเสนอข้อมูลตามที่พบเห็นหรือข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัด
ว่าเป็นจริงหรือเท็จ แต่มีแง่มุมวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น  คดีนายดนัย อุศมา 
ศิลปินกราฟิตี้วัย 42 ปี ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากการโพสต์เฟซบุ๊กติงมาตรการคัดกรองโควิด-19 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
"ผู้ถูกด าเนินคดีหลายรายไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่ข่าวปลอม แต่กดแชร์ข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ทราบว่าเป็นเท็จ แต่กลับ
ยินยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหา เนื่องจากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระหากต่อสู้คดี" ศูนย์ทนายฯ ตัง้ข้อสังเกต 
ท่ามกลางแนวโน้มการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด าเนินคดีกับประชาชน ศูนย์ทนายฯ ชี้ว่า หลายคดีสิ้นสุดลงโดยผู้ถูก
กล่าวหา/จ าเลย ไม่มีความผิด ส่วนมากเป็นคดีที่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ คสช. และกองทัพ 

 คดีจบในชั้นศาล - ศาลพิพากษายกฟ้องผู้แชร์ข้อความจากเพจ "กูต้องได้ 100 ล้านจากทักษิณแน่ๆ" ที่วิจารณ์ 
คสช. ไม่ดูแลปัญหายาเสพติด โดยศาลเห็นว่าข้อความดังกล่าวกระทบภาพลักษณ์ คสช. เท่านั้น  ไม่มีผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ 

 คดีจบในช้ันอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง 
"คดีเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ คสช. และกองทัพใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกล่าวหาผู้วิจารณ์กองทัพ... แม้ในที่สุดคดีจะ
ไม่ถูกสั่งฟ้องถึงชั้นศาล แต่ผู้ต้องหาต้องแบกรับภาระทางคดีในการต่อสู้คดีเป็นเวลาหลายปี" รายงานของศูนย์ทนายฯ 
สรุปไว ้
ศาลทหาร กับ คุกในค่ายทหาร 

การให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร โดยเฉพาะพลเรือนผู้ต่อต้านการรัฐประหารเป็น "รูปแบบการปราบปรามทาง
การเมืองที่ส าคัญในยุค คสช." ตามความเห็นของศูนย์ทนายฯ 

สถิติของกรมพระธรรมนูญระบุว่า ในช่วง 5 ปีของ คสช. มีการด าเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหาร 2,408 คน 
จาก 1,886 คดี ก่อนที่หัวหน้า คสช. จะออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562 ให้ยกเลิกค าสั่ง คสช. 78 ฉบับที่
หมดความจ าเป็น หนึ่งในผลที่เกิดขึ้นคือสารพัดคดีการเมืองที่อยู่ในศาลทหารถูกโอนย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบศาล
พลเรือน 

ขณะที่ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เปิดเผยว่า มีคดีพลเรือนถูกโอนย้าย
มาจากศาลทหาร 162 คด ี

นอกจากมี "ศาลทหาร" ยังมี "คุกในค่ายทหาร" ไว้ขังพลเรือน เมื่อ คสช. ตั้งเรือนจ าชั่วคราวภายในพื้นที่กองพัน
ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ. 11) แขวงถนนนครไชยศรี กทม. เมื่อเดือน ก.ย. 2558 เพื่อคุมขังผู้ต้องหาคดี
ความมั่นคง 

การBBC THAIผู้ต้องขังพลเรือนหลายรายถูกน าตัวไปคุมขังในเรือนจ าแห่งนี้ อาทิ ผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดที่
แยกราชประสงค,์ ผู้ต้องหาในกลุ่มคดีเดียวกับ "หมอหยองผู้ติดเช้ือในกระแสเลือด" และผู้ต้องหาในคดี ม. 112 ฯลฯ 

กระทั่งเดือน มี.ค. 2562 มีการย้าย มทบ.11 ไปอยู่ที่แขวงทุ่งสองห้อง กระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศย้าย
เรือนจ าชั่วคราวแห่งนี้ไปอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่เปลี่ยนชื่อเป็น "เรือนจ าช่ัวคราวแขวงทุ่งสองห้อง" และใช้คุมขังผู้ต้องหา
คดีความมั่นคงดังเดิม 
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ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 7 ก.พ. ระบุว่า มีผู้ต้องขัง 6 คน แบ่งเป็นคดีเกี่ยวกับเหตุระเบิดภาคใต้ 3 คน, 
คดีเหตุระเบิดราชประสงค์ 2 คน และคดี ม. 112 อีก 1 คน เมื่อรวมยอดผู้ถูกคุมขังใน "คุกในค่ายทหาร" ทั้งที่แขวงนคร
ไชยศรีและแขวงทุ่งสองห้องอยู่จึงอยู่ที่ 53 คน 

ทนายความของศูนย์ทนายฯ บรรยายความยากล าบากในการเยี่ยมลูกความไว้รายงานี้ เนื่องจากผู้คุมส่วนใหญ่
เป็นทหาร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จึงมีขั้นตอนมากกว่าปกติ เช่น มีทหารคอยเฝ้าระหว่างเยี่ยม  คอยจ ากัดเวลาให้
ค าปรึกษาซึ่งกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้ถูกคุมขัง นอกจากนี้ผู้ถูกคุมขังยังร้องเรียนถึงสภาพการถูกคุมขัง ทั้งถูก
ซ้อมทรมานให้รับสารภาพ หรือถูกแยกขังเด่ียว 
ผู้ลี้ภัยการเมือง 

อีกผลพวงส าคัญจากระบอบ คสช. ที่ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมคณะรัฐประหารที่ศูนย์ทนายฯ ชี้ชวนให้สังคมพิจารณา
คือ การที่ประชาชนจ านวนมากถูกจองจ าในฐานะ "นักโทษทางการเมือง" หรือไม่อาจเดินทางกลับบ้านเกิดได้กลายเป็น 
"ผู้ลี้ภัยทางการเมือง" 

ข้อมูลจากศูนย์ทนายฯ ระบุว่า ในช่วงสิ้นเดือน เม.ย. 2563 มีผู้ต้องขังในเรือนจ าจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หลังรัฐประหาร 2557 อย่างน้อย 28 คน แบ่งเป็นกลุ่มนักโทษคดี ม. 112 จ านวน 17 คน, กลุ่มผู้ต้องขังคดีสหพันธรัฐไท
และคดี ม. 116 จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้ต้องขังที่ต่อสู้คดีในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธ จ านวน 8 คน 

นอกจากนี้ยังมีประชาชนอย่างน้อย 104 คนตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผล
ไม่ต้องการเข้ารายงานตัวตามค าสั่ง คสช. , หวาดกลัวจากการถูกติดตามคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ทหาร , หรือถูกออก
หมายจับในคด ีม. 112 และคดีเกี่ยวข้องกับอาวุธ 

ในจ านวนผู้ลี้ภัยเหล่านี้ ศูนย์ทนายฯ ระบุว่ามีรายงานบุคคลที่อาจถูกบังคับให้สูญหาย 6 คน โดย 3 คน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสหพันธรัฐไท ได้แก่ นายชูชีพ ชีวะสุทธิ์ หรือลุงสนามหลวง, นายสยาม ธีรวุฒิ และนายกฤษณะ ทัพ
ไทย ซึ่งในเดือน พ.ค. 2562 มีรายงานว่าทางการเวียดนามได้ส่งตัวผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้กลับประเทศไทย แต่ทางการทั้ง 2 
ประเทศปฏิเสธเรื่องดังกล่าว และไม่มีใครติดต่อพวกเขาได้อีก อีกทั้งยังเกิดกรณี 2 ผู้ลี้ภัยกลายเป็นศพลอยมาตามแม่น้ า
โขงในสภาพถูกกระท าอย่างโหดร้ายทารุณ และยังไม่มีค าตอบชัดเจนว่าการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรและโดยใคร 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4175730  
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'ปฏิรูปประเทศ' สอบผา่น? ประธานสปท.ฉายภาพ 

 

 “บางทีก็ยาก ที่ผู้มีอ านาจจะไปหักคอไปฝืนใจ ให้เขามารับการปฏิรูปของเรา”  

     ภาพรวมการปฏิรูปประเทศตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) หนึ่งในแม่น้ า 5 สายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เล่าย้อนเส้นทางการปฏิรูปในโอกาส
ครบรอบ 6 ปีคสช.ว่า ต้องยอมรับก่อนหน้าที่ คสช.จะเข้ามาว่า เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งทางการเมือง 
     กว่า 10 ปี  ความแตกแยกในสังคมมีความรุนแรง การใช้อาวุธสงครามท าร้ายกันจนกือบถึงขั้นจลาจล ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจ ถือว่าชะงักงัน แต่การเมืองช่วงปี 2557-2562 รัฐบาล คสช.เข้ามาท าให้บ้านเมืองสงบ
เรียบร้อย มีการจัดระเบียบต่างๆ จนเกิดความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งแรก ก่อนที่จะมีการแก้ปัญหาส าคัญต่าง ๆ 
     จากนั้นเมื่อ คสช.เข้ามาก็สามารถท างานด้านปฏิรูปได้ด้วยตนเอง เช่น การยึดพื้นที่ป่าสงวนจากนายทุน รวมถึงที่ 
สปก. จ านวน 4.3 แสนไร่ จากนายทุนเพื่อน าไปจัดสรรให้เกษตรกรได้ท ากิน  
     ขณะที่ปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถยึดที่ดินที่ติดจ านอง และทรัพย์สินจากนายทุนเงินกู้ ที่ถูกยึดไปโดยไม่เป็นธรรม 
น ามาคืนกลับลูกหนี้ได ้
     ส่วน การปฏิรูปเศรษฐกิจ ถือว่ารัฐบาล คสช.สามารถฉุดเศรษฐกิจจากจุดต่ าที่สุด ดีดตัวขึ้นมาถึงร้อยละ 4 จน
เศรษฐกิจแข็งแกร่ง แต่ก็ต้องยอมรับว่า ไทยได้รับผลกระทบจากภาวะการเงินโลกที่ผันผวนจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าประเทศอ่ืน  
     แต่รัฐก็ยังมีทุนส ารองในการลงทุนโครงการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเศษฐกิจ เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจโลกในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น  
     ขณะเดียวกัน ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะนโยบายบัตรคนจน การพักช าระหนี้เกษตรกร  
     ส าหรับ การปฏิรูปด้านกฎหมาย มีการผลักดันกฎหมายที่เป็นกลไกการปฏิรูปประเทศมากถึง 183 ฉบับในช่วง 2 ปี
แรก คือ ปี 2557-2559 
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     ทั้งนี้ ปี 2560 รัฐบาล คสช.ได้จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับโครงการปฏิรูปถึง 57 โครงการจากที่ สปท.เสนอไป 89 
โครงการ ซึ่งเรื่องนี้มีเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจน  
     ต่อมาปี 2561-2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ(สนช.) ได้ผ่านกฎหมาย 139 ฉบับ 
     ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมาย จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ การบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันปราบปรามการค้า เป็นต้น  
     ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ถือเป็นกฎหมายตามสนธิสัญญาและพันธะผูกพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเราถูกหมายหัวไว้ ถ้าไม่มี 
เรื่องการค้าต่างประเทศมีปัญหาแน่นอน 
     นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายภาษีมรดก และภาษีที่ดินซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลใดท าได้มาก่อน เมื่อพูดอย่างนี้ จึงมั่นใจว่าเขาก็
ตั้งใจท า 
     “อันที่จริงทั้ง สปช. และ สปท.ก็ได้อาศัยคณะท างานที่ชื่อว่า คณะท างานเตรียมการปฏิรูปคืนความสุขให้คนในชาติ 
ซึ่งมีการออกเอกสารก าหนดกรอบปฏิรูปไว้ 11 ด้าน ตีพิมพ์โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก” 
     นอกจากนี้ ในการปฏิรูปกฎหมาย ตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด แต่สิ่ง
ส าคัญ คือการปฏิรูปทุกอย่างต้องใช้เงิน เมื่อเงินมีจ ากัด นายกฯจึงได้ก าชับทั้ง สปช.และ สปท.ว่า  การที่จะเสนอ
งบประมาณอะไร ขอให้เสนอด้วยว่า จะเอางบประมาณมาจากที่ไหน 
     ดังนั้น การปฏิรูปเราต้องเข้าใจด้วยว่า  
     1.ถ้าเราเป็นผู้ท าเอง เราจะเอาเงินจากไหนมาท า  
     2.ต้องเข้าใจด้วยว่า การปฏิรูปเป็นเรื่องยาก เนื่องจากหน่วยราชการเขาจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุที่ว่า 
เขามีผลประโยชน์เคลือบแฝงอยู่ในระบบเดิม ที่เป็นอยู่ 
     ยกตัวอย่าง กฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฯ ที่มีหน่วยงานเห็นชอบถึง 90 หน่วยงานเหลือเพียง 30 หน่วยงาน 
ที่ไม่เห็นชอบ เขาก็ไม่กล้าท า 
     “บางทีก็ยาก ที่ผู้มีอ านาจจะไปหักคอ ไปฝืนใจให้เขามารับการปฏิรูปของเรา ดังนั้นหากจะให้ประเมินการปฏิรูป 6 
ปีที่ผ่านมา ถือว่าสอบผ่านและได้คะแนนมากพอสมควร"  อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วัดผล 
     ส่วนปี 2563 ก็ต้องยอมรับว่า มีปัญหาต่าง ๆ ทั้งการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก็
ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวก่อน  
     ถัดมาในเรื่อง การปฏิรูปการเมือง ส่วนตัวมองว่า เป็นเรื่องที่ยากที่สุดมากกว่าทุกๆ เรื่อง เมื่อครั้งที่ตนท าวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองและการเรียนรู้ทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทย” ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูป
การเมืิองที่ส าคัญที่สุดมันอยู่ที่ความคิด จิตใจ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของคนในสังคม 
     เพลโต เคยกล่าวไว้ว่า “อยากให้สังคมเป็นอย่างไร ก็ปลูกฝังให้สังคมคิดอ่านแบบนั้น”  
     แต่ปรากฎว่า การปฏิรูปการเมืองในสังคมไทย กลับยากมาก การปฏิรูปประเทศไทยหลาย 10 ปีที่ผ่านมา เราไปลอก
ต าราจากต่างประเทศมาทั้งหมด มันได้แต่รูป แต่เนื้อในเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะประวัติศาสต์ วัฒนธรรม ลักษณะ
ประชาชน และระบบเศรษฐกิจและสังคมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 
     ดังนั้น การปฏิรูปต้องอยู่ที่บริบทของประเทศ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้!  
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11292?line=  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11292?line
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22 May 2020 18:00 น. 

“ไอโ้ม่งสามมิตร” ปล่อยขา่วเขย่า “พลังประชารัฐ”  

 
คอลัมน์คันฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3577 หน้า 12 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.63 โดย... นาย NO VOTE 

          เป็นข่าวการเมืองที่ “ฮือฮา”แทรกขึ้นมาขณะที่ประเทศชาติก าลังประสบปัญหา “โควิด-19” ในยามนี้หนีไม่พ้น
กระแสข่าว อุตตม สาวนายน รมว.คลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและ
เลขาธิการพรรค  “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. และ วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ก.ก.
ผจญ. บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่นฯ หารือกันที่ โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตั้งพรรคใหม่  ในชื่อ “พรรคสร้าง
ไทย”  

โดยมีการอ้างแหล่งข่าวว่า เพื่อรับมือหากถูก ส.ส.และแกนน าพปชร.ซีกของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯและประธานยุทธศาสตร์ พปชร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค   โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและ
เลขาธิการพรรค เพื่อน าไปสู่การปรับครม.ซึ่งจะท าให้รัฐมนตรีกลุ่ม “4 กุมาร” ต้องหลุดจากต าแหน่ง 

ท าเอาบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงทั้ง “อุตตม-สนธิรัตน์-มาดามเดียร์” ต้องดาหน้าออกมาปฏิเสธ  
อุตตม บอกว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการปล่อยข่าว ทุกคนยังท างานอย่างเต็มที่กับพรรคและ

รัฐบาลเพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม แก้ปัญหาให้กับประเทศต่อไป โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลเดินมาถูกทาง จนได้รับค าชมจากทั่วโลก 
          คนที่ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แบบ “แข็งขัน” กว่าใครเพื่อน เห็นจะเป็น วัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน
และสมาชิกพรรค พปชร. ที่ชี้ว่าเป็น “นวนิยายโกหก - เป็นการข่าวปล่อยเท็จ - จับแพะชนแกะ - สร้างเรื่องให้ได้ฮือฮา 
-  ต้ อ ง ก า ร ถ ล่ ม แ ล ะ ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี คู่ แ ข่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ฝั่ ง ต ร ง ข้ า ม  -  โ ก ห ก ซ้ า ซ า ก ”    
          “พี่ๆ น้องๆ ร่วมพรรคพลังประชารัฐทุกท่านครับ วาระและพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของท่าน มัน
ส าคัญและเร่งด่วนกว่าวาระของชาติและประชาชนจริงหรือครับ!?!” วัชระ ตั้งค าถามไปถึงคนใน พปชร.ที่ปล่อยข่าวนี้ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า นักการเมืองบางคนใน “กลุ่มสามมิตร” ที่เลี้ยงดูนักข่าวไว้ เป็นผู้ “ปล่อยข่าว” น้ี  
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          ทั้ง “ปล่อยข่าว” เรื่องความขัดแย้งภายในพรรค พปชร. เพื่อหวังให้ “ฝ่ายตัวเอง” ชนะ ยึดครองเสียงข้างมาก
ในกรรมการบริหารพรรค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสเป็น รมต.  หรือคนที่เป็น รมต.อยู่แล้ว แต่ก็ต้องการได้ 
“เก้าอ้ี” ที่ “เบ้อเริ่มเทิ่ม” ขึ้น 

แถมโจษจันกันทั้งวงการพนันด้วยว่า  “นักการเมือง” คนนี้ ยังชอบสร้างบทบาทลุยบ่อนการพนัน หา
ผลประโยชน์เข้าตัวเอง ด้วยการเรียก “เจ้าของบ่อน” กับ “ต ารวจ” ไปเคลียร ์

“ไอ้โม่ง” ที่ว่านี้เป็นใคร เชื่อว่าคนใน พปชร. และวงการการพนันเขารู้ดีนะ จะบอกให้...   
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/435491?ad=  
  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/435491?ad
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22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:24 น.     

อดีตส.ว.ประสาร  ถอด 'รหัสนัย 2475' : ความรู้ทั้ งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ทาง

หนังสือ  ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระส าคัญของมนุษย์มาค านึงด้วย 

 
นายประสาร  มฤคพิทักษ์  อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้เขียนบทความเรื่อง "รหัสนัย   2475"  ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ฉบับวันที่ 20 พ.ค.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

นับถึงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2563   เป็นชาตกาล 120 ปี ของรัฐบุรุษอาวุโส  อาจารย์ปรีด ี พนมยงค ์
กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะก้าวหน้า  ด้วยการส่งรหัสนัย  2475  ผ่านการแจกเงินรับเงิน 3,000บาท   ไม่ว่าจะมี

วัตถุประสงค์ดีร้ายประการใดก็ตาม   พวกเขาควรรู้ว่าวิธีการเช่นนั้น เป็นการท าบาปฉกรรจ์ต่อ อาจารย์ปรีดี   พนม
ยงค์  และคณะราษฎร   เพราะในวันนี้ผู้คนที่เสพข่าวอย่างฉาบฉวยแล้วเผยแพร่ต่อเติมความเห็นในสื่อออนไลน์   มี
จ านวนไม่น้อยพากันประณามคณะราษฎร ว่ามีความมุ่งร้ายหมายขวัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   บ้างบอกว่า
คณะราษฎรต้องการเปลี่ยนประเทศจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ
แบบฝรั่งเศส   ซึ่งไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงใด ๆรองรับเลย  บางคนไปไกลถึงขั้นกล่าวหาว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์  เกี่ยว
โยงกับกรณีสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 8 
หากใครไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ ก็จะพบว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ส าเร็จราชการในเวลานั้น เป็นผู้กราบทูล
เชิญในหลวงอานันทมหิดล ให้เสด็จกลับจากต่างประเทศ  เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่า  “ตลอดเวลาที่นายปรีดี พนมยงค์ 
ด ารงต าแหน่งเหล่านี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรัฐธรรมนูญ  ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์       ในความปรีชาสามารถบ าเพ็ญคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ
เป็นอเนกประการ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่อง นายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ
อาวุโสและให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการ เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป  ประกาศ  ณ วันที่  8  ธันวาคม พ.ศ. 
2488   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช  นายกรัฐมนตรี”         
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ในเวลาต่อมา  ในฐานะนายกรัฐมนตรี อาจารย์ปรีดี พนมยงค์  ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ   เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย
เดช  ให้ขึ้นครองราชย์สมบัติตามมติของรัฐสภา ตามประกาศ นายกรัฐมนตรี   เมื่อ  9  มิถุนายน  2489 

นอกจากนี้ ในเทปบันทึกเสียงของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ  เรื่อง สารภาพบาปของนายตี๋  ศรีสุวรรณ  ที่ไป
ถวายสังฆทาน  โดยยอมรับกับหลวงพ่อ เรื่องไปให้การในศาลปรักปร า นายเฉลียว ปทุมรส   นายชิต สิงหเสนี   นาย
บุศย์ ปัทมศิริน  ที่ถูกประหารในฐานะอาชญากร    ท าร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หลวงพ่อ  ถามว่า  “เบิกความอย่างไร”  นายต๋ี ตอบว่า  “เบิกตามที่เขาต้องการ” 
หลวงพ่อเล่าต่อว่า 

“ ........แก  (ตี๋ ศรีสุวรรณ) ก็รับเพราะเขาจะให้เงินสองหมื่น  แกก็ไปเบิกความว่า ท่านปรีดี กับนายชิต  นาย
เฉลียว  นายบุศย์  มานั่งปรึกษากันที่บ้านพระยาศรยุทธเสนี (ข้างวัดชนะสงคราม)   วางแผนเพื่อปลงพระชนม์ใน
หลวง  ผมไปเบิกความครั้งนี้ ไม่ใช่ความจริง เป็นความเท็จ  ผมโกหกตามต ารวจเขาขอร้อง  แล้วสามคนก็ถูกประหาร 
ผมเสียใจมาก ถวายสังฆทานทีไรก็อุทิศให้เขาทั้งสามคน เขาถูกประหารเพราะพยานส าคัญคือผมเอง ......” 

นอกจากนี้ ยังมีจดหมายขอขมาของนายตี๋ ศรีสุวรรณ  ขณะที่อายุ  102 ปี ให้ลูกเขยของเขาชื่อ นายเลื่อน ศิริ
อัมพร  เขียนถึงนายปรีดี พนมยงค ์  ลงวันที่   25   มกราคม   2522   เป็นจดหมายขอขมาว่า  “นายตี๋  รู้สึกเสียใจมาก
ที่ท าให้ 3 คนตาย  และนายปรีดี กับนายวัชรชัย ที่บริสุทธิ์ ต้องถูกกล่าวหาด้วย   นายตี๋ได้ท าบุญกรวดน้ าให้กับผู้ตาย
เสมอมา  แต่ก็ยังเสียใจไม่หาย เดี๋ยวนี้ ก็มีอายุมากแล้ว อีกไม่ช้าก็ตาย จึงขอขมาลาโทษ นายปรีดี   นายวัชรชัย   นาย
เฉลียว  นายชิต และนายบุศย์  ที่นายตี๋ เอาความเท็จมาให้การปรักปร า ขอได้โปรดให้ขมาต่อนายตี๋ด้วย” 

ใครที่ยังเข้าใจว่า  อาจารย์ปรีดี พนมยงค์  ไปข้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว  ควรไปศึกษาข้อเท็จจริงให้ถ้วนทั่ว แล้ว
จะพบว่า  อาจารย์ปรีด ี เป็นสามัญชนธรรมดา ไม่มีเหตุจูงใจใด ๆ เลย ที่จะไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว 

การเป็นหัวหน้าคณะราษฎร ฝ่ายพลเรือน เป็นการท าหน้าที่ในฐานะผู้ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครองคนหนึ่ง ซึ่ง
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์
พระประมุข  ซึ่งประเทศไทย ก็ดุจเดียวกับประเทศอื่น ๆ   เป็นวิวัฒนาการของทุกประเทศในโลกที่วิวัฒน์ไปตามเหตุ
ปัจจัยและบริบทแวดล้อมของแต่ละสังคมประเทศ   คณะราษฎรที่ประกอบด้วยทหารและพลเรือนได้ท าหน้าที่และจบ
สิ้นภารกิจไปแล้ว  ไม่ควรที่ใครจะน ามาเป็นเหตุให้เข้าใจไปในทิศทางที่ว่าภารกิจของคณะราษฎรยังไม่บรรลุในการน า
ประเทศไทยไปเป็นระบอบสาธารณรัฐ 

ในทางตรงกันข้าม  อาจารย์ปรีดี  พนมยงค์  ทั้งในฐานะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และในฐานะ
นายกรัฐมนตรี มีแต่จะเทอดพระเกียรติในหลวงทั้งสองพระองค์อย่างสูงส่ง   

หลั งจ าก  อาจารย์ ป รี ดี  พนมยงค์   ถึ งแก่ อสัญกรรม   ณ บ้ านออง โตนี   ชานกรุ งปารี ส    เ มื่ อ
วันที ่ 2  พฤษภาคม  2526 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  เจ้าของ นสพ. สยามรัฐ  ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ  อ. ปรีดี ตลอดมา  กล่าวว่า  “ผม
เคยเป็นศัตรูขับเคี่ยวกับนายปรีดีมานานแล้ว  เวลานี้อายุมากขึ้น  ก็ลืมความหลังไปหมดแล้ว  แต่ก็ยังดีใจที่ลูกชายผม 
(ม.ล. รองฤทธิ์)  เมื่อเดินทางไปปารีสก็แวะไปเยี่ยมท่าน  ท่านถามว่าลูกใคร พอรู้ว่าลูกผม ท่านก็ยังเอาตัวไปกอด แล้ว
ถ่ายรูปไว้ดู  พร้อมกับเดินมาส่งที่หน้าบ้าน ........ผมเคารพนับถือว่าท่านเป็นยิ่งกว่าพี่ใหญ่......ท่านจากไปโดยที่ไม่
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เดือดร้อนอะไร  ผมก็ใส่บาตรกรวดน้ าให้ท่านและในทางส่วนตัว  ผมกับท่านไม่มีอะไรกันเลย  เพราะผมไม่เคยต่อสู้
ทางการเมืองกับใครด้วยเรื่องส่วนตัว”       (นสพ.  มาตภุูม ิ    4  พค. 2526) 
ในขณะที่  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช  ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงมรณกรรมของ   นายปรีดีว่า 

“รู้สึกเสียดาย  เพราะเป็นบุคคลที่ท าประโยชน์ไว้มาก  เป็นผู้น าประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในบ้านเมืองเป็นคน
แรก  จริงอยู่  แม้ว่ารัชกาลที่ 7  จะทรงมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่ปวงชน  แต่นายปรีดีได้ท าก่อน  ก็ต้องยกย่อง ......... 
และที่ส าคัญในขบวนการเสรีไทย  เขามีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีคนนี้มาช่วยเคลื่อนไหว  งานนี้เห็นจะส าเร็จ
ยาก”      (นสพ. มติชนรายวัน   5  พค.  2526)                

ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกา  โดยอ้างว่าอังกฤษจะมาทิ้งระเบิดไทย  โดยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ                

พระบรมราชโองการฉบับนี้  ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มีเพียง  2 ใน  3  ที่ลงนามคือ  พระองค์เจ้าอาทิตย์
ทิพอาภา  และพลเอกเจ้าพระยาพิชาเยนทรโยธิน  ส่วนนายปรีดี  พนมยงค ์ ผู้ส าเร็จราชการอีกหนึ่งคนรู้เท่าทัน  จึงท า
ตัวหายไปอย่างลึกลับ ไม่มีใครตามพบ   หลังสงคราม  ฝ่ายไทยอ้างว่าพระบรมราชโองการดังกล่าวเป็นโมฆะ  เพราะ
ผู้ส า เร็จราชการแทนพระองค์ลงนามไม่ครบสาม    การประกาศสงครามกับพันธมิตร ถือว่าไม่มีผลตาม
รัฐธรรมนูญ                

เป็นที่รู้กันดีว่า  ขบวนการเสรีไทยในเมืองไทยนั้น  อาจารย์ปรีดี  พนมยงค์  เป็นหัวหน้าขบวน ที่ได้ประสานกับ
ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา ที่ ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช  เป็นหัวหน้าสายนอกประเทศ  ในที่สุดไทยสามารถรักษาเอก
ราชไว้ได้  ไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ปรีดี  เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนองค์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอยู่ถึง 4 ปี  (2484 - 2488)  ในช่วงเวลานั้น                

นอกจากเป็นรัฐบุรุษอาวุโส  เป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว  อาจารย์
ปรีด ี พนมยงค ์ ยังได้รับยกย่องจาก UNESCO ให้เป็น “บุคคลส าคัญของโลก”  ในปี พ.ศ. 2543   อีกด้วย 

แม้ว่า อาจารย์ปรีดี  พนมยงค์  จะมีคุณูปการมหาศาลต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของประเทศไทย  แต่
อาจารย์ปรีด ี ก็วิจารณ์ตนเองไว้ว่า                

“ในปี  ค.ศ.  1925 (2468)  เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัฒน์ในปารีส   ข้าพเจ้ามีอายุเพียง  25 ปี
เท่านั้น  หนุ่มมาก  หนุ่มทีเดียว  ขาดความจัดเจน แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุด  แต่ก็ไม่มีอะไร
มากไปกว่าทางทฤษฎี  ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจน และโดยปราศจากความจัดเจน บางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่าง
นักต ารา  ข้าพเจ้าไม่ได้น าความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาค านึงด้วย  ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอ  ความรู้
ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ทางหนังสือ  ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระส าคัญของมนุษย์มาค านึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้า
ควรจะมี  ในปี ค.ศ. 1932 (2475)  ข้าพเจ้าอายุ 32 ปี  พวกเราได้ท าการอภิวัฒน์ แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน  และ
ครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น  ข้าพเจ้าก็ไม่มีอ านาจ....” (สัมภาษณ ์ เอเชียวีค  28 ธันวาคม 2523)            

นี่คือการวิพากษ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมาต่อสาธารณชน  เป็นค าสารภาพที่กอปรด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
และความกล้าหาญทางจริยธรรมเข้าด้วยกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66667  

https://www.thaipost.net/main/detail/66667
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อารมณ์ สังคม ต่อ สถานการณ์ ฉุกเฉิน กับ การยืดเวลา  

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

อารมณ์ สังคม ต่อ สถานการณ์ ฉุกเฉิน - มองผ่านสถานการณ ์“ฉุกเฉิน”จากเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

การประกาศและบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม มีความคึกคัก

อย่างยิ่ง 

คึกคักทั้งรัฐบาล คึกคักทั้งประชาชน 

แม้การประกาศและบังคับใช้จะอยู่ภายใต้หลักการ “สุขภาพเหนือเสรีภาพ” สังคมก็พร้อมเสียสละเสรีภาพส่วนตัวให้กับ

การบริหารจัดการในเรื่องโควิด-19 

แต่เมื่อมาถึงเดือนพฤษภาคม กลับตรงกันข้าม 

ลักษณะตรงกันข้ามกับเมื่อเดือนมีนาคม สะท้อนให้เห็นความไม่เห็นด้วย 

ที่ไม่เห็นด้วยนั้นเพราะมีความรู้สึกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย กระทั่ง มีการคลายล็

อกมาตรการ “เข้ม” เป็นล าดับ 

ขณะเดียวกัน ก็รับรู้ผลสะเทือนของสถานการณ์ “ฉุกเฉิน” 

เป็นผลสะเทือนอันตกผลึกว่า การด าเนินมาตรการ “เข้ม” ของรัฐบาล ปิดเมือง ปิดงาน มิได้กระท าอย่างเตรียมพร้อม

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์ “ฉุกเฉิน” จึงสะเทือนทาง “เศรษฐกิจ” 

ผลสะเทือนในทาง “เศรษฐกิจ” ต่างหากที่ท าให้สถานการณ ์“ฉุกเฉิน” อาจเป็นปัญหา 

ภาพของประชาชนเรือนพันที่เดินทางไปยังกระทรวงการคลัง ภาพของประชาชนเรือนพันที่รอคอยการแจกข้าวของและ

เงินทองจากผู้ใจบุญ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/VK-24MAY.jpg
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เป็นภาพเหลือเชื่อและไม่ควรให้เกิดขึน้ 

แม้จะมีการคลายล็อกจากมาตรการ “เข้ม” แต่เชื่อได้เลยว่าอีกนานกว่าทุกอย่างจะราบรื่น ยิ่งยังมีการประกาศและ

บังคับใช้สถานการณ ์“ฉุกเฉิน” ยิ่งเป็นอุปสรรค 

ความรู้สึกต่อสถานการณ์ “ฉุกเฉิน” จึงกลายเป็นความหงุดหงิด 

สถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนมีนาคมกับในเดือนพฤษภาคมจึงไม่เหมือนกัน 

เป็นความไม่เหมือนกันเพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มคลี่คลาย เป็นความไม่เหมือนกันเพราะคนรู้สึกว่า

สถานการณ ์“ฉุกเฉิน” ท าให้ยากล าบากในทาง “เศรษฐกิจ” 

จากสภาพ “เศรษฐกิจ” ก็จะแปรเป็นประเด็นทาง “การเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4179992  

  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4179992
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วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บคุคลแนวหน้า...มือปราบ 

 
เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... 

nn อิทธิพล พายุไซโคลน “อ าพัน” บริเวณอ่าวเบงกอล แผ่วลง กลายเป็นพายุโซนร้อนก่อกวนอยู่ที่อินเดีย 
ปากีสถาน คนล้มตายไปหลายสิบคน... 

nn จังหวัดริมอันดามันของภาคใต้ได้แค่ฝนตกหนัก คลื่นลมแรงเป็นบางครั้งไม่ช้าไม่นานชาวเรือก็ออกทะเลหา
ปลาได้... 

nn พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.
ทบ.) มอบหน้ากากอนามัยให้กับ กองทัพบก ทั้งยังให้สัมภาษณ์ว่า กองทัพไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง และกองทัพ
ไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจ (การเมือง) เกินไป ต้องไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นมาอีก... 

nn “ผมยังมองว่ากองทัพยังมีความจ าเป็นต้องประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าได้ เพราะปัญหา
เมื่อเกิดแล้ว หากกองทัพไม่เข้าไปแก้ปัญหา จะเกิดความปั่นป่วนมากขึ้น จะอันตราย กองทัพต้องรีบไปแก้ไข แล้วรีบ
ปล่อยมือเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผมเห็นว่ากองทัพต้องท าแบบนี้มาโดยตลอด”... 

nn ทั้งยังเอ่ยปากชม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบก ว่า ท่านท างานดีอยู่แล้วตามหน้าที่ ทั้งๆ ที่
บางเรื่องไม่ใช่เรื่องของกองทัพโดยตรง... 

nn ครับ ก็เป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องในกองทัพที่ไม่มีวันแยกจากกันได้... 
nn บรรทัดนี้ต้องบันทึกไว้ในต านานว่า  พนม ศรศิลป์ อายุ 61 ปี อดีต ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ ถูกด าเนินคดีทุจริตเงินทอนวัดหลายคดี ซึ่งศาลได้ตัดสินไปแล้ว 7 ส านวน รวมโทษจ าคุก 91 ปี และต้องชดใช้
เงินให้แผ่นดิน 85 ล้านบาท...nn ส่วนลูกน้องผู้ใกล้ชิดหลายราย พระหลายรูป ก็ได้รับโทษรับกรรม... 

nn ทั้งหมดเป็นศาลชั้นต้น จ าเลยยังสามารถยื่นอุทธรณ์สู้คดีได้ตามกฎหมาย... 
nn ที่เขียนไว้นี้เพื่อเตือนเพื่อนข้าราชการต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ

มหาศาลเพื่อแก้ไขวิกฤติดังกล่าว ข้าราชการถือเป็นกลไกของรัฐที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้บรรลุผล โปรดอย่าได้คิด
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ซิกแซ็ก สูบเงินหลวงเข้ากระเป๋าตัวเอง หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบทุจริตภาครัฐก าลังจับตาอยู่...nn ท่อง
คาถาไว้ให้ดี “ทุจริตในวันนี ้ติดคุกในวันหน้า” ของแท้แน่นอน... 

nn ที่ก าลังจ่อคิวคือ มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เมื่อวันพุธที่ผ่าน
มา ให้ด าเนินคดีกับ อดีตนายก อบจ.บางจังหวัด ในภาคกลาง  ฮั้วประมูลโครงการก่อสร้าง เรียกรับเงินทอน8-9 
เปอร์เซ็นต์.... 

nn และมีการกีดกันขัดขวางบริษัทอื่นที่ไม่ได้ตกลงจะฮั้วประมูล ไม่ให้เข้าซื้อเอกสารประกวดราคา ข่าวว่า 
ป.ป.ช.ส่งให้อัยการเจ้าของพื้นที่ฟ้องคดีหลายข้อหา... 

nn ส่วนกรณีผู้บริหาร อบจ.บางจังหวัด ในภาคเหนือ ซื้อของให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 นั้น ป.ป.ช.ฟังแล้วมีจัดซื้อชุดของใช้ประจ าวันในราคาสูงกว่าท้องตลาด ท าให้รัฐเสียหาย จึงมีมติให้
แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้น เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหา 18 
ราย เพื่อให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาต่อไป... 

nn คงไม่ถึงกับทุลักทุเล ส าหรับ กกต.ที่จะจัดการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดล าปางปลายเดือนหน้า ท่ามกลาง
กระแสข่าวจะมีการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 ปี ทั้ง กกต.จะเสนอรัฐออกข้อก าหนดให้จนท.ท างานเกินเวลาเคอร์ฟิว... 

nn คุมเข้มทุกอย่างเหมือนกับที่ประชาชนไปเที่ยวห้าง ตลาดนัด ช่วงคลายล็อกเฟส 2 ... 
nnห่วงแต่ว่า กกต.เคยออกข่าวเจ้าหน้าที่ กกต.ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก็ดูแลกันให้ดีนะครับประเดี๋ยวประชาชน

จะไม่กล้าเข้าคูหากากบาท...nn แผนปฏิบัติการร่วม สามเหลี่ยมทองค า 1511 เป็นแผนที่ไทยและประเทศสมาชิก 6 
ชาติลุ่มน้ าโขงเพื่อนบ้านข้างเคียงร่วมกันปราบปรามยาเสพติด... 

nn วันก่อนส านักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดประเทศเมียนมา (CCDAC) ว่า มีการตรวจ
ยึดเคมีภัณฑ์ 41.5 ตัน โดยเป็นสาร Ammonium Nitrate จ านวน 15 ตันและสาร Ethyl Acetic จ านวน 26.5 ตัน 
ทั้งหมดเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด... 

nn ต้องขอบคุณเมียนมาที่จัดการในเรื่องนี้ ถ้าสารอุบาทว์ดังกล่าวหลุดไปในมือนักค้ายา ก็คงเหนื่อยกันทั่วโลก... 
nn ฝากแจ้งข่าวจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ว่าช่วงโควิด-19ส่งผลกระทบยอด

บริจาค ผ้าอ้อม นมผงเด็กเริ่มขาด หลังงดการท าบุญเลี้ยงอาหารให้กับเด็กเพื่อป้องกันเชื้อโรค...nn ซึ่งวันก่อน พลเอก
เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี ไว้ดูแลเด็กๆ ที่มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ขวบ ทั้งหมด 377 คน ก็ช่วยไว้ได้
ในระดับหน่ึง... 

nn ประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคผ้าอ้อม นมผงหรือสิ่งของอื่นๆ และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้คนพิการในหน่วยงาน
สั ง กั ด  พก . ส าม า ร ถติ ด ต่ อ ส อบถ าม ไ ด้ ที่ ห น่ ว ย ง านทั้ ง  22 แ ห่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  โ ท ร .  0-2354-3388 หรื อ
เว็บไซต์ www.dep.go.th...nn สวัสดีครับ 
มือปราบ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44082  
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วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.54 น. 

เฉลิมชยั ยอดมาลยั 

 
ระยะน้ีคนในสังคมไทยจะได้ยินข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักการเมือง และนักการเมืองเป็นระยะๆ 

ทุกครั้งเมื่อคนในสังคมไทยได้ข่าวว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงนักการเมืองเสียชีวิต หรือพูดภาษาง่ายๆ คือตายไป ก็จะมีความเห็น
ออกมาจากสังคมไทยสองชนิดคือ ชนิดที่หนึ่งคือ เสียดายคนคนนี้จังเลย เขาไม่น่าจากโลกนี้ไปเร็ว ถ้าเขาอยู่ต่อ เขายัง
สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้อีก 

ส่วนความเห็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับความเห็นแรกคือ ดีแล้วที่ตายไปเสียได้ (แต่บางคนไม่ได้พูดแค่ค าว่า
ตายธรรมดา แต่มีสร้อยเสริมบทอย่างเช่น ตายโหงตายห่า ไปเสียก็ดี) อยู่ไปก็รกแผ่นดิน เพราะท าความเดือดร้อนให้กับ
ประเทศชาติ และประชาชนโดยไม่รู้จักหยุดจักหย่อน ตายไปเสียได้แผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้น 

มีค าถามว่าเหตุใด คนในสังคมไทยจึงมีเสียงสรรเสริญ และมีเสียงก่นด่า  ถากถาง ถ่มถุย เมื่อได้รับข่าว
นักการเมือง หรืออดีตนักการเมืองล้มหายตายจากไป 

ค าตอบเหล่านี้ ผู้ที่สามารถตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ตัวของนักการเมืองที่ล้มหายตายจากไปนั่นเอง เพราะเขา
ต้องรู้ดีว่า ก่อนที่พวกเขาจะตายไปนั้น พวกเขาได้สร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประเทศ หรือดีแต่สร้างความทุกข์ 
ความเดือดรอ้น ความแตกแยก ความโกลาหลให้กับแผ่นดินไทย 

นักการเมืองและอดีตนักการเมืองจ านวนไม่น้อยบนแผ่นดินไทย ถูกก่นด่าอย่างสาดเสียเทเสียว่า เป็นพวกที่ดีแต่
สร้างความวิบัติล่มจมให้กับประเทศชาติ 

แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังพอจะมีนักการเมือง และอดีตนักการเมืองบางคนที่ประชาชนให้การยกย่องสรรเสริญอยู่
ในบ้านในเมืองนี้อยู่ด้วย แต่เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างนักการเมืองที่ประชาชนยกย่องสรรเสริญ กับนักการเมืองจ าพวกที่
ประชาชนก่นด่าถ่มถุยแล้ว สาธารณชนไทยสามารถตอบตัวเองได้เป็นอย่างดีว่ามีชนิดใดมากกว่ากัน 

เรื่องความตายของมนุษย์และของสัตว์ถือเป็นเรื่องปกติสามัญ เพราะทุกคน และทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตาย 
แต่ประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่าเมื่อตายไปแล้ว จะฝากความทรงจ าชนิดใดไว้บนแผ่นดิน 
คุณลองถามตัวคุณเองอีกครั้งนะครับว่า เวลาคุณได้ข่าวนักการเมือง หรืออดีตนักการเมืองไทยล้มตาย ความรู้สึกแรกที่
เกิดกับมโนส านึกของคุณคืออะไรระหว่างเสียดายคนคนนี้จัง กับ แหม! มันน่าจะตายไปต้ังนานแล้ว 
อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/columnist/44085 
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