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ข่าวประจ าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
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6 ไทยโพสต์ออนไลน์ พ่ึงตื่น 'วันชัย'เสนอยกเคร่ืองสภาสูง! ตรวจสอบรัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิด 10 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'จาตรุนต์'ยันตั้งพรรคใหม่เป็นอิสระปัดเอ่ียวพท.-ทษช. 11 
8 สยามรัฐออนไลน์ "จาตุรนต์" รับพูดคุยหลายกลุ่ม เตรียมตั้ง "พรรคการเมือง" ชูหลักประชาธิปไตย 13 
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10 สยามรัฐออนไลน์ "จาตุรนต์" ชี้ รบ.ควรเลิกใช้ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว" หลังสถานการณ์
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
     

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

25 พฤษภาคม 
2563 

13.00 น.  
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8   

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

26 พฤษภาคม 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8   

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

25 พฤษภาคม
2563 

13.00 น.  
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง และนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ            
การเลือกตั้ง 

26 พฤษภาคม 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  รอง เลขา ธิกา ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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24 พฤษภาคม 2563  

'โฆษกรัฐบาล' ลั่นขณะน้ีไม่ใช่เวลาสร้างความขัดแย้ง 

 
  “โฆษกรัฐบาล” เผยตลอดระยะเวลา 6 ปี รัฐบาลมุ่งท างานแก้ปัญหาให้กับประชาชน ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวโจมตีการ
ท างานของรัฐบาล ภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ตลอดระยะเวลา  6 ปีว่า 
นายกรัฐมนตรีย้ าอยู่เสมอถึงความจ าเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศเพ่ือหยุดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง  และท่ี
ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งภารกิจหลักคือการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย และเกษตรกร ผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

ขณะเดียวกันได้ด าเนินโครงการพัฒนาประเทศ ทั้งการขยายโครงข่ายด้านคมนาคม การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า
หลายสายทั่วกรุงเทพฯ กว่า 160 กิโลเมตร รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพ่ือความสะดวกใน
อนาคต และโครงการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  เพ่ือให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882023?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:44 น.        

โฆษก รบ.บอกฝ่ายค้านไม่ใช่เวลามาสร้างความขัดแย้ง 

 

 25 พ.ค.2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวโจมตี
การท างานของรัฐบาล ภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา  6 ปีว่า 
นายกรัฐมนตรีย้ าอยู่เสมอถึงความจ าเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศเพ่ือหยุดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง  และท่ี
ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งภารกิจหลักคือการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ ม โดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย และเกษตรกร ผ่านโครงการต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันได้ด าเนินโครงการพัฒนาประเทศ ทั้ง
การขยายโครงข่ายด้านคมนาคม การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าหลายสายทั่วกรุงเทพฯ กว่า 160 กิโลเมตร รวมถึงโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพ่ือความสะดวกในอนาคต และโครงการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ อีอีซี  เพ่ือให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  

ทั้งนี้ จากปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ท าให้ไทยถูก “ใบเหลือง” จาก
ทางสหภาพยุโรป (อียู) รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานหลายด้าน ทั้งการจดทะเบียนเรือประมง แก้ปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยการเดินหน้าเร่ืองนี้อย่างจริงจัง จนสามารถปลดใบเหลืองได้ รวมถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ถือเป็น
มาตรการที่รัฐบาลด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการท างานแบบบูรณาการของทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตีรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่าล้มเหลวนั้น หากมองภาพรวมของ
เศรษฐกิจทั่วโลกที่ก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะเห็นได้ว่าเกิดการชะลอตัว แต่ส าหรับประเทศไทย 
ยังได้รับการกล่าวขวัญจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่ด าเนินการมาตรการได้ดีในการปกป้องการแพร่ระบาด และ
จากผลส ารวจฯ ประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19  ส่วนในด้านการลงทุนประเทศ
ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเร่ิมต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศ ถือได้ว่าต่างประเทศให้การยอมรับแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย 

"ช่วงเวลานี้ประเทศต้องการความสามัคคี ก้าวผ่านวิกฤตคร้ังนี้ไปด้วยกัน จึงอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน
ท างานเพ่ือประชาชน และประเทศชาติ ขอให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เวลาที่ออกมาสร้างความ
ขัดแย้ง หวังผลทางการเมือง"  
อ้างถึง : https://www.thaipost.net/main/detail/66763 

https://www.thaipost.net/main/detail/66763
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:56 น.       

'หมอวรงค'์ ฟันธง 'แก๊งสามตะกร้า' เริ่มเดินล าบากแล้ว! 

 
 
24 พ.ค.63 - นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรม  สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความบนเฟ

ซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ช่วงนี้เราเห็นแก๊งสามตะกร้าออกมาถี่ขึ้นโดยอาศัยเหตุการครบรอบ6 ปีการรัฐประหารและพ.ค.53 อาจเป็น

เพราะว่าพวกตนเองถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือ10 ปีจึงไม่อยากจะรออาศัยการปลุกระดมเผื่อยึดอ านาจรัฐได้หาทางออก
กฏหมายนิรโทษเพ่ือมาเล่นการเมืองต่อ 

การออกมาไลฟ์ของนายบูดสามตะกร้าโดยเฉพาะโจมตีเร่ืองการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินว่าเป็นการรัฐประหารโควิด
และพยายามที่จะบอกว่าการควบคุมโควิดนั้นไม่เกี่ยวกับพรก.ฉุกเฉินสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นแฟนๆที่เข้าไปแสดงความ
คิดเห็นแทบจะเละคาบ้านตนเองซึ่งเกินคาดมากแสดงว่าประชาชนต่อต้านแนวคิดของเขาที่ไม่รู้กาละเทศะและไม่สนใจ
ชีวิตประชาชน 

ส่วนนายทอนสามตะกร้าที่ออกมาก็ไม่มีอะไรใหม่จัดไลฟ์พูดถึงเร่ืองการปฏิรูปกองทัพเอาเร่ืงการยิงกราดที่
โคราชมาเป็นประเด็นการเมืองรวมไปถึงติดตามค าสัญญาของผบ.ทบ.ว่าจะท าสิ่งต่างๆสุดท้ายนายทอนสามตะกร้าก็ถูก
ประชาชนโพสต์ติดตามสัญญาต่างๆที่ตนเองเคยสัญญาเละคาบ้านไปอีกคนโดยเฉพาะเงิน3000 บาทถ้วนหน้าและอีก
หลายๆเร่ือง  

ผมถึงบอกแล้วว่าคนที่เคยโกหกประชาชนบ่อยๆคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะไปทวงสัญญาใดๆจากคนอ่ืนแม้แต่
น้อยบัดนี้ประชาชนตื่นแล้วแต่พวกท่านยังไม่ตื่นประชาชนรู้ทันว่าพวกท่านเอาแต่เล่นการเมืองอยากเห็นการตายของ
ประชาชนเพ่ือให้ท่านเอาการตายไปหาผลประโยชน์เปลี่ยนความคิดได้แล้วครับแค่นี้ความน่าเชื่อถือที่เคยมีก็หายไป
เกือบหมดแล้ว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66757 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/66757
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วันท่ี 24 พ.ค. 2563 เวลา 14:37 น. 

"หมอวรงค"์ เย้ย "แก๊งสามตระกร้า" เริม่เดินล าบาก 

 
นพ.วรงค์ ชี้ แก๊งสามตระกร้า นายบูด-นายทอน เริ่มเดินล าบาก เย้ยหากเคยโกหกประชาชนบ่อยๆ ก็ไม่มี

ความชอบธรรมที่จะไปทวงสัญญาใดๆ  
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์

การเมือง โดยระบุว่า สามตะกร้าเร่ิมเดินล าบาก!!! 
ช่วงนี้เราเห็นแก๊งสามตะกร้าออกมาถี่ข้ึน โดยอาศัยเหตุการครบรอบ 6 ปีการรัฐประหาร และพ.ค.53 อาจเป็น

เพราะว่า พวกตนเองถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี จึงไม่อยากจะรอ อาศัยการปลุกระดม เผื่อยึดอ านาจรัฐได้ หาทาง
ออกกฏหมายนิรโทษเพ่ือมาเล่นการเมืองต่อ 

การออกมาไลฟ์ของนายบูดสามตะกร้า โดยเฉพาะโจมตีเร่ืองการต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน ว่าเป็นการรัฐประหารโค
วิดและพยายามที่จะบอกว่า การควบคุมโควิดนั้นไม่เกี่ยวกับพรก.ฉุกเฉิน สิ่งที่เกิดขึ้น กลายเป็นแฟนๆที่เข้าไปแสดง
ความคิดเห็นแทบจะเละคาบ้านตนเอง ซึ่งเกินคาดมาก แสดงว่าประชาชนต่อต้านแนวคิดของเขา ที่ไม่รู้กาละเทศะ และ
ไม่สนใจชีวิตประชาชน 

ส่วนนายทอนสามตะกร้า ที่ออกมาก็ไม่มีอะไรใหม่ จัดไลฟ์พูดถึงเร่ืองการปฏิรูปกองทัพ เอาเร่ืงการยิงกราดที่
โคราชมาเป็นประเด็นการเมือง รวมไปถึง ติดตามค าสัญญาของ ผบ.ทบ.ว่าจะท าสิ่งต่างๆ สุดท้ายนายทอนสามตะกร้า ก็
ถูกประชาชนโพสต์ติดตามสัญญาต่างๆท่ีตนเองเคยสัญญาเละคาบ้านไปอีกคน โดยเฉพาะเงิน 3000 บาทถ้วนหน้า และ
อีกหลายๆเร่ือง 

ผมถึงบอกแล้วว่า คนที่เคยโกหกประชาชนบ่อยๆ คุณไม่มีความชอบธรรมที่จะไปทวงสัญญาใดๆจากคนอ่ืน
แม้แต่น้อย บัดนี้ประชาชนตื่นแล้ว แต่พวกท่านยังไม่ตื่น ประชาชนรู้ทันว่า พวกท่านเอาแต่เล่นการเมือง อยากเห็นการ
ตายของประชาชน เพ่ือให้ท่านเอาการตายไปหาผลประโยชน์ เปลี่ยนความคิดได้แล้วครับ แค่นี้ความน่าเชื่อถือที่เคยมีก็
หายไปเกือบหมดแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624287  

https://www.posttoday.com/politic/news/624287
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:59 น.    

ศรีสุวรรณจ่อร้องผูต้รวจการแผ่นดินช้ีพ.ร.ก.ให้ ธปท.กู้เงิน 4 แสนลา้นอุ้มคนรวยขัด รธน. 

 
 
24 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีกรณีรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 2563 เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กู้เงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท มาท าการซื้อตราสารหนี้ของ
เอกชนที่ครบก าหนดไถ่ถอนภายในปี 2563 และ 2564 ที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินที่จะไถ่ถอน หรือออกตราสารหนี้ใหม่
เพ่ือไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนได้ โดยอ้างว่าเพ่ือบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือรักษา
สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนนั้น 

การออก พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นเสมือนการลักไก่อาศัยสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น 
โดยเอาความเสี่ยงและฐานะทางการคลังของประเทศเข้าไปอุ้มเอกชนที่รวยล้นฟ้าอยู่แล้ว และถ้าเกิดความเสียหายขึ้น
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย กลับให้กระทรวงการคลังต้องน าเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศไปชดเชยความเสียหาย
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาทอีกด้วย 

ทั้งนี้การซื้อขายตราสารหนี้ของเอกชนหรือของคนรวยนั้น เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติที่ต่างรู้ถึงความเสี่ยง
ของการด าเนินธุรกิจกันอยู่แล้วตามปกติ แต่การที่รัฐบาลใช้อ านาจออก พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทให้ ธปท.ไปช่วยอุ้ม
หนี้เอกชนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการใช้ ธปท. เป็นเคร่ืองมือในการผลักภาระขาดทุนของบริษัทเอกชนไปให้เป็นภาระแก่
ประเทศชาติ อันจะท าให้ ธปท. ด าเนินการในสิ่งที่นอกเหนือการด าเนินนโยบายการเงินและวัตถุประสงค์ของ ธปท. ตาม
ของเขตของกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ม.172 ประกอบ ม.140 บัญญัติให้อ านาจรัฐบาลออก
พระราชก าหนดได้ก็แต่เฉพาะเป็นกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น ซึ่งเอกชนที่มีตราสารหนี้ต่าง ๆ สามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ของรัฐบาล เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ และหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ ได้
อยู่แล้ว โดยไม่จ าต้องให้ ธปท.ออกหน้ามาด าเนินการ ซึ่งเป็นที่ข้อครหาว่า รัฐอาศัยสถานการณ์โควิด -19 กู้เงิน 4 แสน
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ล้านบาทมาช่วยอุ้มคนรวย โดยใช้ พ.ร.ก.อีก 2 ฉบับมาบังหน้านั่นเอง ขณะที่การจ่ายเงินช่วยคนจน 5,000 บาท กว่าจะ
ได้แต่ละคนนั้นแสนยากเข็ญ หลายรายต้องหอบสังขารไปร้องเรียนหรืออุทธรณ์ที่หน้ากระทรวงการคลัง ซึ่งได้บ้างไม่ได้
บ้าง ตามแต่เหตุผลของรัฐที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ แต่กลับคนรวยกลับอุ้มกันง่ายๆ โดยไม่ละอาย 

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯจึงจะน าความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือขอให้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ให้ ธปท.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทเพ่ืออุ้มคนรวยนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.
172 ประกอบ ม.144 หรือไม่ โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66758 
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:30 น.       

พึ่งตื่น 'วันชัย'เสนอยกเครื่องสภาสูง! 
ตรวจสอบรัฐบาลฝ่าวิกฤตโควิด  

 
24 พฤษภาคม 2563  นายวันชัย สอนศิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิฯ) โพสต์ข้อความ

ในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับการปรับปรุง"ยกเคร่ือง"การปฏิบัติงานเชิงรุกของวุฒิสภาว่าระหว่างที่โควิดระบาด ประเทศ
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ทั้งวุฒิสภาก็ได้ท างานมาแล้ว 1 ปี จึงได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันในวงเล็กและวง
ใหญ่ ทั้งกรรมาธิการหลายคณะว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวทางการท างานกันเสียใหม่ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม ต้องกระชับฉับไว ถึงลูกถึงคน ถึงอ านาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด และที่
ส าคัญต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เอาประเทศเป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

นายวันชัยกล่าวว่า กรรมาธิการทุกคณะต้องท างานเชิงรุกมากกว่าที่เป็นมา ถึงคนถึงปัญหาและถึงการแก้ไขให้
ได้ อย่างคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เมื่อมี
ข่าวเร่ืองการทุจริตในหลายพ้ืนที่หลายจังหวัดช่วงสถานการณ์ก็ลงไปถึงพ้ืนที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่าง
เข้มข้นจนท าให้การทุจริตในหลายที่หลายแห่งไม่กล้าขยับกันอีก ต่อไป 

"วุฒิสภาจะไม่เล่นการเมือง แต่จะเอาจริงในการท างานเป็นส าคัญ เป็นปากเป็นเสียง เป็นหูเป็นตาให้กับ
ประชาชนอย่างเต็มที่เต็มก าลัง ทุกคณะกรรมาธิการและสมาชิก ส.ว.ทุกคนได้กระตือรือร้นทุกปัญหา ทุก
ประเด็นของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเงินเยียวยา การคลัง การงบประมาณ 
การสาธารณ สุข การเกษตร การแรงงานที่เป็นการช่วยเหลือประชาชน ทุกคณะเร่งติดตามตรวจสอบอย่างเอา
จริงเอาจัง เพ่ือผลักดันให้การแก้ปัญหานั้นสัมฤทธ์ิผล ไม่ขาดตกบกพร่อง" 

เลขาฯวิปวุฒิสภากล่าวอีกว่า ต่อแต่นี้ไป มิติการท างานของส.ว.จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งกระทู้ ทั้งญัตติ หรือการ
อภิปรายทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด จะถูกหยิบมาใช้ทุกกระบวนท่า "ลงแส้"การท างานของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากท่ีสุด 

นายวันชัยกล่าวในที่สุดว่า การติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศก็เป็นบทบาทตามรัฐธรรมนูญอีกส่วน
หนึ่งที่ส.ว.จะหยิบมาใช้อย่างเต็มก าลัง เพื่อผลักดันให้ประเทศนี้เกิดการปฏิรูป เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนให้จงได้ สถานการณ์และเวลามันเหลือน้อยมากแล้ว ถ้าทุกฝ่ายไม่รวมพลังช่วยกัน ต่างคนต่างท าหรือกล่าวหา
โจมตีดึงกันไปดึงกันมา บ้านเมืองก็เสียหาย ประชาชนก็เสียโอกาส ส.ว.จะเป็นก าลังอย่างส าคัญที่ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็น นับต่อแต่นี้ไป
คอยดูและคอยติดตามก็แล้วกัน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66761 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/66761
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อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.32 น.                      

'จาตรุนต์'ยันตั้งพรรคใหม่เป็นอิสระ  
ปัดเอี่ยวพท.-ทษช.  

 
"จาตรุนต์"ยันตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นทางเลือกประชาชน ลั่นเป็นอิสระ-ไม่ใช่สาขา"เพื่อไทย-ไทยรักษา

ชาติ2"                     
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่า กรณี

กระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้น ในนามส่วนตัว ดังนี้ ตนได้ออกจากพรรคเพ่ือไทย มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง
ใหญ่ ปี 2562 ในช่วงปลายปี 2561 เพ่ือมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบ ตนไม่ได้ถูก
เพิกถอนสิทธิทางการเมือง เพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงยังท างานการเมืองต่อได้ 

นายจาตรุนต์ กล่าวต่อว่า หลังจากการเลือกตั้ง ตนได้ใช้เวลาทั้งหมด ในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสังกัดพรรค ใน
การพูดคุยกับนักการเมือง นักธุรกิจ อดีตข้าราชการ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาบ้านเมือง ปรับความคิด ซึ่ง
บางทีก็ใช้ความรู้เหล่านี้ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเร่ือยมา จนกระทั่ง มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องตั้งพรรค
การเมืองใหม่ขึ้นมาอีก เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

"แนวทางหลักๆของพรรคที่ก าลังจะมีขึ้นในอนาคต ก็ยังคงอยู่บนแนวทางหลัก คือแนวทางประชาธิปไตย 
พัฒนาบ้านเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อาศัยบุคคลและประสบการณ์ต่างๆจากในอดีต ประสานกับคนรุ่นใหม่
เพ่ือน ามาต่อยอดเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคต"นายจาตรุนต์ กล่าว 

นายจาตุรนต์ ยืนยันว่า พรรคการเมืองดังกล่าว ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคเพ่ือไทย 
และเป็นอิสระจากพรรคเพ่ือไทยและพรรคการเมืองอ่ืนๆ ไม่ใช่พรรคไทยรักษาชาติ 2 ไม่ใช่พรรคท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา
ให้เพ่ือไทย อันเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ใช่การรวมกันของกลุ่มคนเดือนตุลา ไม่ใช่การรียูเนียน แต่จะเป็น
รวมคนที่หลากหลาย ที่จะร่วมกันสร้างพรรคการเมืองเพ่ือประชาชน 

เมื่อถามว่า มีการพูดคุย เพ่ือร่วมงานหรือตั้งพรรค กับ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงค์ลี น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุรเดช หรือ 
นายภูมิธรรม เวชชยชัย ที่มีกระแสข่าวว่าจะตั้งพรรคการเมือง ในแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายจาตรุนต์ กล่าวว่า เราเคย
ร่วมงานการเมืองด้วยกันมาหลายสิบปี แต่ไม่ได้มีการพูดคุยเพ่ือจะตั้งพรรคการเมืองร่วมกัน เราเป็นอิสระต่อกัน แต่ยัง
เดินบนวิถีทางประชาธิปไตยร่วมกัน ซึ่งถ้าหากในอนาคต หากจะมีโอกาสร่วมงานทางการเมืองกัน ก็มีความเป็นไปได้อยู่
แล้ว เช่นเดียวกับการร่วมงานกับทุกพรรค และทุกกลุ่มการเมือง ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 

ส าหรับกรณีก่อนหน้านี้ ที่นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีต รมว.พลังงาน ที่ออกมายอมรับในกรณีการพูดคุยเพ่ือตั้ง
พรรคการเมือง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุย พบปะ กันเป็นประจ าปกติ ในเร่ืองสถานการณ์ทางการเมือง 
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่ไม่ได้คุยถึงเร่ืองแผนการท าพรรคการเมืองที่ชัดเจน                                             
อ้างถึง : https://www.dailynews.co.th/politics/776218  

https://www.dailynews.co.th/politics/776218
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สยามรัฐออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2563 15:08 น.  

"จาตุรนต"์ รับพูดคุยหลายกลุ่ม เตรียมตั้ง "พรรคการเมือง" ชูหลักประชาธิปไตย ยันไม่ใช่
สาขา "พท.-ทษช.2" ย้ าเป็นอิสระ 

 
"จาตุรนต์" ยอมรับเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่ ยึดแนวทางประชาธิปไตย พัฒนาบ้านเมือง แก้ปัญหาศก. 

ยันไม่ใช่สาขา "เพื่อไทย -ทษช.2" เป็นอิสระ  
วันที่ 24 พ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ ก ส่วนตัว Chaturon 

Chaisang ระบุว่า กรณีกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้น ในนามส่วนตัว ตนได้ออกจากพรรคเพ่ือไทย มาตั้งแต่
ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2562 ในช่วงปลายปี 2561 เพ่ือมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อมาพรรคไทยรักษาชาติ
ถูกยุบ ตนไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง เพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงยังท างานการเมืองต่อได้ 

นายจาตรุนต์ กล่าวต่อว่า หลังจากการเลือกตั้ง ตนได้ใช้เวลาทั้งหมด ในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสังกัดพรรค ใน
การพูดคุยกับนักการเมือง นักธุรกิจ อดีตข้าราชการ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาบ้านเมือง ปรับความคิด ซึ่ง
บางทีก็ใช้ความรู้เหล่านี้ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเร่ือยมา จนกระทั่ง มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องตั้งพรรค
การเมืองใหม่ขึ้นมาอีก เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

"แนวทางหลักๆของพรรคที่ก าลังจะมีขึ้นในอนาคต ก็ยังคงอยู่บนแนวทางหลั ก คือแนวทางประชาธิปไตย 
พัฒนาบ้านเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อาศัยบุคคลและประสบการณ์ต่างๆจากในอดีต ประสานกับคนรุ่นใหม่
เพ่ือน ามาต่อยอดเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคต"นายจาตรุนต์ กล่าว 

นายจาตุรนต์ ยืนยันว่า พรรคการเมืองดังกล่าว ที่จะจัดตั้ งขึ้นในอนาคต ไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคเพ่ือไทย 
และเป็นอิสระจากพรรคเพ่ือไทยและพรรคการเมืองอ่ืนๆ ไม่ใช่พรรคไทยรักษาชาติ 2 ไม่ใช่พรรคท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือแกปัญหา
ให้เพ่ือไทย อันเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ใช่การรวมกันของกลุ่มคนเดือนตุลา ไม่ใช่การรียูเนียน แต่จะเป็น
รวมคนที่หลากหลาย ที่จะร่วมกันสร้างพรรคการเมืองเพ่ือประชาชน 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200524/a89638df91deb6ee374ed09b65fc15de3897155fbefcdd5226958789a8550db0.jpeg?itok=mDfhTv5Q
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เมื่อถามว่า มีการพูดคุย เพ่ือร่วมงานหรือตั้งพรรค กับ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงค์ลี น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุรเดช หรือ 
นายภูมิธรรม เวชชยชัย ที่มีกระแสข่าวว่าจะตั้งพรรคการเมือง ในแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายจาตรุนต์ กล่าวว่า เราเคย
ร่วมงานการเมืองด้วยกันมาหลายสิบปี แต่ไม่ได้มีการพูดคุยเพ่ือจะตั้งพรรคการเมืองร่วมกัน เราเป็นอิสระต่อกัน แต่ยัง
เดินบนวิถีทางประชาธิปไตยร่วมกัน ซึ่งถ้าหากในอนาคต หากจะมีโอกาสร่วมงานทางการเมืองกัน ก็มีความเป็นไปได้อยู่
แล้ว เช่นเดียวกับการร่วมงานกับทุกพรรค และทุกกลุ่มการเมือง ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 

ส าหรับกรณีก่อนหน้านี้ ที่นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีต รมว.พลังงาน ที่ออกมายอมรับในกรณีการพูดคุยเพ่ือตั้ง
พรรคการเมือง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุย พบปะ กันเป็นประจ าปกติ ในเร่ืองสถานการณ์ทา งการเมือง 
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่ไม่ได้คุยถึงเร่ืองแผนการท าพรรคการเมืองที่ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157673 
  

https://siamrath.co.th/n/157673
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24 พ.ค. 2563 - 15:46 น.  

อดีตรองนายกฯ โวย รัฐบาลต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่เพราะโควิดแล้ว!  

 
 
อดีตรองนายกฯ ชี้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่จ าเป็นแล้ว ลั่น หยุดอ้างโควิด และใช้ในมิติทางการเมือง 

จับกุมผู้เห็นต่าง โดยอ้างการแพร่ระบาดของโรค 
วันนี้ (24 พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลต่ออายุ พระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดยระบุว่า รัฐบาลควรจะเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่ก่อน
หน้านี้แล้ว และเนื่องด้วยสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ และหลังจากสิ้นเดือน พ.ค. เป็นต้นไป ยังไม่มีความเป็นที่
จะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปได้อีกแล้ว และการยังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ อนั้น เกรงว่าจะมีผลเสียที่มากกว่า 

ส่วนเร่ืองการประกาศใช้เคอร์ฟิว ซึ่งต้องอาศัยอ านาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะคลายล็อกไปถึงเที่ยงคืน ก็
ควรยกเลิกเช่นเดียวกัน เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ส่วนเรื่องอื่น เช่นในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุข และ 
ควบคุมโรค ก็สามารถใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ได้อยู่แล้ว 

และส่วนตัวมองว่า การต่ออายุ และ ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้ เหมือนตั้งจะใช้ในมิติทางการเมือง และ
ความมั่นคงของรัฐบาล เช่น การไปจับผู้เห็นต่างทางการเมือง ที่จัดกิจกรรมต่างๆ โดยอ้างความผิดว่าเป็นการ
รวมตัวของคนจ านวนมาก อาจจะท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

สิ่งเหล่านี้เกินขอบเขตการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือการควบคุมสถานการณ์โควิด ด้านสาธารณสุข และสิ่งที่
น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คือบรรยากาศทางเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจต่างๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุน 
ซึ่งการยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และต่ออายุไปเร่ือยๆ จะส่งผลเสียต่อสิ่งเหล่านี้ ท าให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4188133 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4188133
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/จาตุรนต์-พรก.ฉุกเฉิน.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2563 18:41 น.  

"จาตุรนต"์ ชี้ รบ.ควรเลิกใช้ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว" หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น  

 
 
"จาตุรนต์" ชี้ รบ.ควรเลิกใช้ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว" หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น บอกยังคง "พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน"ไว้เพื่อใช้ในมิติความม่ันคงของรัฐบาล จับผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยอ้างหว่ันโควิดระบาด 
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2563 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลต่ออายุพระราช

ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดยระบุว่า รัฐบาลควรจะเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ก่อน
หน้านี้แล้ว และเนื่องด้วยสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ และหลังจากสิ้นเดือน พ.ค.เป็นต้นไป ยังไม่มีความเป็นที่จะใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปได้อีกแล้ว และการยังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อนั้น เกรงว่าจะมีผลเสียที่มากกว่า 

ทั้งนี้ การประกาศใช้เคอร์ฟิว ซึ่งต้องอาศัยอ านาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะคลายล็อกไปถึงเที่ยงคืน ก็ควรยกเลิก
เช่นเดียวกัน เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ส่วนเร่ืองอ่ืน เช่นในเร่ืองของมาตรการด้านสาธารณสุข และควบคุมโรค ก็
สามารถใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรค ได้อยู่แล้ว 

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมองว่าการต่ออายุ และยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เอาไว้ เหมือนตั้งใจจะใช้ในมิติทาง
การเมือง และความม่ันคงของรัฐบาล เช่น การไปจับผู้เห็นต่างทางการเมือง ที่จัดกิจกรรมต่างๆ โดยอ้างความผิดว่าเป็น
การรวมตัวของคนจ านวนมาก อาจจะท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค สิ่งเหล่านี้เกินขอบเขตการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือ
การควบคุมสถานการณ์โควิด ด้านสาธารณสุข และสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง  คือบรรยากาศทางเศรษฐกิจ การ
ประกอบธุรกิจต่างๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุน ซึ่งการยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และต่ออายุไปเร่ือยๆ จะส่งผลเสียต่อสิ่ง
เหล่านี้ ท าให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157712 
  

https://siamrath.co.th/n/157712
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200524/4017c36a7e4744fd2ba5745b4a0562a92df41406e7b807919b8686e9aa848fa7.jpeg?itok=D45d8SoZ
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24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:09 น.       

ฟัดกันแบบนิ่มๆ! 'พี่อลงกรณ'์ตอบจม.'น้องธนกร' 

 
24 พ.ค. 63 - นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ถึงน้องธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณที่น้องธนกรชี้แจงและอ้างถึงหนังสือของกระทรวงการคลังฉบับ
วันที่ 8 พ.ค. ซึ่งพ่ีได้อ่านความอย่างละเอียดรอบคอบและปรากฎข้อความระบุชัดเจนเร่ืองหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่บรรทัดแรกดังปรากฎความว่า  

กระทรวงการคลัง "ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ กับฐานข้อมูลที่กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบ 2 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการเยียวยาฯ 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการที่รับ
ราชการปัจจุบันและข้าราชการบ านาญ ...” 

น้องธนกรคงชัดเจนแล้วนะครับว่า กระทรวงการคลังมีหน้าที่อะไรเพราะในหนังสือของกระทรวงการคลังก็เขียน
ไว้ชัดเจนว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและฐานข้อมูลที่กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบ 2 ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการเยียวยาฯ5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการที่รับ
ราชการปัจจุบันและข้าราชการบ านาญ 

อย่างไรก็ตามขออธิบายขั้นตอนด าเนินการอีกคร้ังเพ่ือจะไม่สับสนในหน้าที่ความรับผิดชอบอีก กล่าวคือ เมื่อ
กระทรวงเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์แล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือให้ คัดกรองและตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนกับผู้ได้รับสิทธ์ิตามโครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน(โครงการเราไม่ทิ้งกัน) และ
ตรวจสอบกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบ านาญ และระบบประกันสังคม เมื่อกระทรวงการคลังตรวจคัด
กรองแล้วก็ส่งกลับมาให้กระทรวงเกษตรฯ ส่งให้กับ ธ.ก.ส. เพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี 28 
เมษายน 2563 
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นี่คือขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเช่นนี้ครับ ขอยกตัวอย่างจริงๆ ที่ด าเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่าน
มา 

กระทรวงเกษครฯส่งข้อมูลทะเบียนไปคร้ังแรก 8.3 ล้านรายให้กระทรวงการคลังคัดกรองตรวจความซ้ าซ้อน 
ทางกระทรวงการคลังตรวจคัดกรองส่งกลับมาที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเหลือ 6.7 ล้านราย ในทางปฏิรูปเห็น
ชัดเจนว่ากระทรวงการคลังคัดกรองออกไปส่วนหนึ่ง และกระทรวงเกษตรฯส่งให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่ 15 พ.ค. 
เป็นต้นมา  
น้องธนกรได้โปรดเข้าใจว่า การที่พ่ีทักท้วงเป็นการส่วนตัวและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต้องชี้แจงเมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมา เพราะเกรงว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความสับสนจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของท่าน
รองนายก ท่านรัฐมนตรีคลัง ท่านเลขาธิการ สศค. และท่านเลขานุการรัฐมนตรีเป็นรายล่าสุด 

พ่ีคิดว่าการท างานเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรม ไม่ใช่เร่ืองการแก้ตัวหรือปัดปัญหาให้พ้น
ตัวเหมือนโยนกลอง และต้องสร้างความชัดเจนไม่ใช่สร้างความสับสน เร่ืองกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตร
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรีคงเข้าใจกันแล้วนะครับ 
อย่างไรก็ตามพ่ีคิดว่าประเด็นปัญหาเร่ืองนี้ในสาระส าคัญคือ กรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯก าหนด
หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ไม่มีสิทธ์ิโครงการเยียวยาเกษตรกร 3 กลุ่ม และหนึ่งในนั้นคือข้าราชการบ านาญ จึงมีประเด็นว่า
ข้าราชการประจ าที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่มีสิทธ์ิและมีเสียงคัดค้านว่าไม่เหมาะสม 
นี่คือประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องแก้ไข ไม่ใช่เร่ิองที่จะโยนไปมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
ท่านปลัดกระทรวงไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯ ที่มีท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้ความเบื้องต้นเห็นพ้องกันว่าคงไม่เหมาะสมที่ข้าราชการประจ าที่ท าอาชีพเกษตร 
แม้จะขึ้นทะเบียนถูกต้องก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยา เพราะยังมีรายได้ประจ าจากเงินเดือนข้าราชการ คาดว่าจะมีกา ร
พิจารณาในคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ 

กระทรวงเกษตรในฐานะผู้เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ฯ เช่นเดียวกับ
กระทรวงการคลัง การร่วมมือกันบนความเข้าใจที่ถูกต้องจะน ามาซึ่งประโยชน์ของเกษตรกรทั้งมวล  

ส าหรับความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรให้เกียรติกันและกันตามมารยาททางการเมือง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา
ก็ร่วมมือกันแก้ไข แบบร่วมด้วยช่วยกัน เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งส าคัญท่ีสุดครับ 
ป.ล.ในหนังสือของกระทรวงการคลังฉบับวันที่ 8 พ.ค. ยังมีความสับสนอีกเร่ืองหนึ่ง และน่าจะเป็นประเด็นที่ท าให้เกิด
ปัญหาข้าราชการประจ าครับ แต่ขอเล่าให้ฟังเป็นการส่วนตัว เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวขอกาแฟที่กระทรวงการคลัง
แก้วเดียวพอครับหรือจะโทรมาก็ได้ทั้งนั้นครับ". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66813 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66813
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24 พฤษภาคม 2563 - 17:30 น. 

"จตุพร" ชี้ การเมืองของประเทศไทยเป็นเพียงภาพลวงตา หลังเกิดศึกภายใน 
พรรคร่วมรัฐบาล 

 

"จตุพร พรหมพันธ์ุ" ชี้ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่จ ากัดแบบนี้ต้องดูการเมืองนอกกระดาน เพราะหมากใน
กระดานในทางการเมืองของประเทศไทยเป็นเพียงภาพลวงตา หลังเกิดศึกภายในพรรคร่วมรัฐบาล  

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับ
เดือนตุลาคมในเร่ืองของสมรภูมิการต่อสู้เพ่ือระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลายวันที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีเร่ืองราวไม่กี่
เร่ืองทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นประเด็นการต่ออายุพระราชก าหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ  พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน / การเตรียมการอภิปรายพระราชก าหนดเงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ โดยใช้เวลาในการอภิปราย
ยาวนานถึง 5 วันเต็ม รวมทั้งมาตรการการเยียวยาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองมากมายรวมถึงเร่ืองการบินไทย ดังนั้นแต่ละเร่ืองราวนั้นตนเชื่อว่าประชาชนได้ฟังความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆกันมากมาย  

ทั้งนี้ตนได้เเสดงความคิดเห็นแต่ละเร่ืองราวพอสมควร แต่อยากอธิบายทบทวน สถานการณ์ให้กับประชาชนได้
ฟังว่า เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีการออกแบบประเทศในทุกเร่ืองราว แม้ว่าบางเร่ืองจะมีความส าเร็จ และบางเร่ืองจะไม่มี
ความส าเร็จ แต่เราต้องเข้าใจทุกสถานการณ์ เช่น การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากประกาศใช้แบบเพียวๆไม่ได้มี
มาตรการออกแบบ เช่น การขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินคราวละ 1 เดือนนั้น ก็จะเป็นเร่ืองยากล าบาก แต่ที่เป็นคู่ขนานคือ
เร่ืองการผ่อนคลายผ่อนปรนหรือคลายล็อคซึ่งเป็นคู่ขนานแบ่งเป็น 4 ระยะนั้นแปลความกันง่ายๆว่า การลาก พ.ร.ก.
ฉุกเฉินนั้นจะมีการผ่อนคลายประกบ เดือนเเรก เดือนที่ 2 ซึ่งเวลานี้ก็ขยายเป็นเดือนที่ 3 และมาพร้อมกับมาตรการผ่อน
คลายในระยะที่ 3 ประกอบ กับการร่นระยะเวลาเคอร์ฟิวที่ล่าสุดร่นมาเป็น 5 ทุ่มถึงตี 4  และส่วนตัวเชื่อว่าสัปดาห์หน้า
จะมีการขยายเคอร์ฟิวออกไปอีกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง คือ เที่ยงคืน ถึงตี 4ดังนั้นเดือนมิถุนายนทั้งเดือนก็จะเป็นเร่ืองของ
การผ่อนปรนในระยะที่ 3   



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

นายจตุพร กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมต้องมีการขยายอย่างน้อย 1 เดือนแน่นอนเพราะต้องมีมาตรการการ
ผ่อนปรนในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่เสี่ยงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสนามมวย หรือสถานที่บันเทิงต่างๆ ก็จะรออยู่ในระยะที่ 4 
ทั้งนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า เมื่อครบมาตรการผ่อนปรน 4 ระยะแล้วทุกอย่างจะจบลงในเดือนกรกฎาคมหรือไม่นั้น
ต้องรอดูกันและขอให้ใจเย็นๆ เพราะอาจจะมี การผ่อนคลายในแบบ ระยะที่ 4 ทับ 1 ทับ 2 ทับ 3 ก็เป็นไปได้ เพราะ
อย่างที่ตนได้อธิบายในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้น รัฐบาลชนะอยู่มุมเดียวคือ การคุมการติดเชื้อโควิด 19 ได้ และวันนี้ก็ไม่
มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมแม้แต่เพียงรายเดียว ดังนั้นเร่ืองชัยชนะโควิด 19 ในทางการเเพทย์ก็สามารถกุมชัยชนะไว้ได้  

ส่วนเร่ืองการเยียวยานั้นก็ยังเป็นปัญหา / และการเยียวยาต่างคนต่างก็รู้กันว่า เมื่อหมดการเยียวยากันเมื่อไหร่ 
วันนั้นก็เป็นวันหายนะกันอีกวันหนึ่ง เพราะ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกคนต่างมองเห็นปลายทางกันแล้ว / นักธุรกิจ
ซึ่งเป็นกองเชียร์รัฐบาลถึงขนาดบอกว่า เศรษฐกิจคร้ังนี้หนักกว่าวิกฤตต้มย ากุ้งถึง 10 เท่าตัว / แม้พยายามเสนอ
ประคับประคองว่าอย่าเปลี่ยนรัฐบาล แต่ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ตนอยากบอกว่าทุกคนต่างก็เห็น เพียงแต่ว่ า คิดกันที
ละตอน ภายใต้สถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะซีกพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองเป็นมนุษย์พันธ์ุพิเศษ คือไม่เหมือนปกติ 
ไม่มีเวลา คิดกันเป็นตอนๆ สมาธิสั้นและมองผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก / มีเพียงบางส่วนที่คิดเร่ืองส่วนรวมบ้าง 
ดังนั้นในทางการเมือง แม้จะมีการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินจัดการโควิด 19 ซึ่งก็จะใช้เป็นเหตุผลในการกุมอ านาจ
ของบรรดารัฐมนตรีทั้งหลาย  

ซึ่งจริงๆแล้ว อ านาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แม้
จะไม่เท่าในขณะที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ก็ตาม แต่เมื่อมีประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้กับรัฏฐาธิปัตย์ 
ดังนั้นการกุมสภาพดังกล่าวยังสามารถจัดการโดยการใช้กฎหมายฉบัยบนี้ได้ ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จริงๆแล้วเป็นกฎหมาย
ที่ตราไว้ในปี 2548 โดยมีภารกิจเพ่ือแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และไม่เคยคิดจะเอามาใช้กับภารกิจอื่นใด แต่
ในปี 2553 มีการน ากฎหมายฉบับนี้มาใช้และหลังจากนั้นก็ใช้กันมาทุกฝ่าย และท่ีส าคัญที่สุดคือ การใช้ กับการรายงาน
ต่อสภานั้นมักจะไม่ค่อยปฏิบัติกัน  

อย่างไรก็ตามตนยังไม่เห็นมีใครออกมาพูดว่า จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ดังนั้นหากมี
ใครยกตัวอย่างว่า หากต้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อมี วัคซีนโควิด 19 นั้นถือว่าจบข่าว เพราะไม่รู้ว่าจะได้จริงเมื่อไหร่ 
แม้ว่าทางการแพทย์บางคนจะบอกว่าวัคซีนจะแล้วเสร็จใน เมษายนปีหน้านั้นที่ผ่านมามีหลายโรคที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ดู
เหมือนว่าจะผลิตวีคซีนกันได้ แต่สุดท้ายก็หาวัคซีนไม่ได้ และคนก็อยู่ร่วมกับโรคดังกล่าวในโลกนี้ได้ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ตนก็เชื่อว่าขอให้ทุกคนใจเย็นๆ เพราะเชื่อว่า รัฐบาลจะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไป ถึงเดือนกรกฎาคมแน่นอน   

แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการก่อตัวของบรรดานักการเมืองนั้นซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีความอดทนต่อ
นักการเมือง / ซึ่งตนเคยตอบสื่อมวลชนว่าการต่อสู้กับกิเลสของนักการเมืองนั้นเป็นเร่ืองที่ยากที่สุด / และในอดีตก็มี
ตัวอย่างมาแล้วทั้งในยุคของ พรรคมนังคศิลา ที่ถูกจอมพลสฤษดิ์ยึดอ านาจ / รวมถึงในยุคของจอมพลถนอม ที่
นักการเมืองก็คิดแต่เร่ืองส่วนตัว ต่อรองตั้งแต่พิจารณางบประมาณรายจ่ายซึ่งเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆจนกระทั่ง 
ตัดสินใจยึดอ านาจตัวเอง แต่กรณีที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นไม่ง่ายต่อการต่อสู้กับนักเลือกตั้ง/ เพราะนักเลือกตั้งเวลาที่ถูกยึด
อ านาจก็จะตัวลีบแต่เมื่อเปิดโอกาสทางเมืองก็จะตัวพองยิ่งกว่ายักษ์ ดังนั้น แรงกระเพ่ือมในพรรคพลังประชารัฐและ
พรรคประชาธิปัตย์ก็มีปัญหา / โดยเฉพาะ พรรคพลังประชารัฐที่ชัดเจนว่า ซีกของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณคุม
โครงสร้างทั้งหมดไว้ และไม่ต้องไปคิดว่า 3 ป. จะมีความขัดแย้งกันเพราะเขาอยู่กันมานานเกินกว่าที่จะขัดแย้งกัน ดังนั้น
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เวลาอ่านกระดานทางการเมืองนั้นเเม้ว่า การไปยึดโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐ แม้จะไม่ยึดก็มีสภาพเหมือนการ
ยึดอยู่แล้ว แต่ในทางการเมืองไม่มีนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใดที่จะไปสนองความต้องการของนักการเมืองได้
ครบ /  

การปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งจะไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างพรรคนั้นก็จะมีปัญหาขึ้นมาใหม่ / คนที่อยู่ก็ไม่
อยากจะไป/คนที่ยังไม่ได้เข้าไปก็อยากจะเข้า / เมื่อคนที่อยู่มีอันต้องเป็นไป / คนที่เข้าจะมีจ านวนมากกว่า /ปัญหาไม่มี
วันจบ /ซีกของประชาธิปัตย์นั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ซีกของที่ไม่เอาด้วยกับซีกรัฐมนตรีก็
ท าเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลจนบางเร่ืองพูดได้ดีกว่าพรรคฝ่ายค้านเสียอีก / เหล่านี้ยังไม่นับปัญหาระหว่างพรรค พลัง
ประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทย / และพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์/ ประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐ เป็นงู
กินหางกันมา แต่จ าเป็นต้องรวมกัน เพราะต้องการจะอยู่ซึ่งอ านาจ ดังนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในช่วง 6 ปีนี้ 
นักการเมืองต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความยากล าบาก ดังนั้นหากใครคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์แล้วมีการยุบสภานั้นคง
เป็นเพียงความฝันเพราะเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ตนมองว่าภายใต้สถานการณ์ที่จ ากัดแบบนี้ต้องดูการเมืองนอกกระดาน / 
เพราะหมากในกระดานในทางการเมืองของประเทศไทยเป็นเพียงภาพลวงตา แต่ของจริงอยู่นอกกระดานทั้งสิ้น  

นายจตุพร กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ตนอยากบอกประชาชนในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ว่า ให้พ่ีน้องคิดอ่านเผื่อใน
ชีวิตกันเพราะเราจะไปฝากความคาดหวังกันเอาไว้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ต้องคิดเผื่อไว้ว่าในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 
1 ปีนี้จะต้องวางแผนชีวิตกันอย่างไร เพราะสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ง่ายต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจตราบใดที่ยัง
หาความเชื่อมั่นไม่ได้ 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/431736?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431736?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/431736?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 - 17:49 น. 

ครบ “ทศวรรษ” วันนี้ของ “พฤษภาฯ 2553” จตุพร พรหมพันธุ ์

 
 
10 ปี นับจากเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง ปี ’53 จนถึงหน้าที่ในการทวงคืนความยุติธรรม ในฐานะ

ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
ร่วม 40 คือจ านวนคดีที่ เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน จากบทบาทกับขบวนการต่อสู้ทางการเมืองที่ถือเป็น

ประวัติศาสตร์หน้าส าคัญของการเมืองประเทศไทย 
เข้าออกห้องขังมาแล้วถึง 4 คร้ัง ใช้ชีวิตในนั้นนานสุด 1 ปีกับอีก 15 วัน ถึงอย่างนั้นตรวนคดีที่ล่ามขากลับท า

ให้เขามีจิตเป็นสมาธิ และไม่ผูกความทุกข์ แม้โทษหนักสุดจะถึงข้ัน “ประหารชีวิต” ก็ตาม 
จากเด็กวัดที่เรียนรู้ว่า จุดสุดท้ายอย่างไรก็ “หนีความตายไม่พ้น” สู่ความปรารถนาสูงสุดของชีวิต คือ การถูก

ปิดฉากหน้าโรงด้วยถ้อยอธิบายถึงคุณค่าที่มีต่อแผ่นดิน โดยคนธรรมดาท่ีชื่อว่า นายจตุพร พรหมพันธ์ุ 
“ถ้าคิดว่าเราต้องมีชีวิตอย่างกลัวว่าจะต้องเสียชีวิต เราจะไม่กล้าท าอะไรเลย” คือ คติ ที่ถือแทนดาบอยู่ภายใน

ใจของนักต่อสู้ผู้นี้ 
10 ปีของเหตุการณ์สลายชุมนุมปี 53 และ 28 ปีของพฤษภาทมิฬ มองย้อนกลับไปในฐานะผู้ที่ผ่านทั้ง 2 เหตุการณ์ 
ได้บทเรียนอะไร สังคมเปลี่ยนไปบ้างแล้ว หรือยังไม่มีอะไรดีขึ้น? 

ประเทศลุ่มๆ ดอนๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีห้วงเวลาดีๆ และห้วงเวลาแห่งความเลวร้าย มีประชาธิปไตยใน
บางเวลาและมีเผด็จการจ านวนมากในรอบ 28 ปี 

10 ปีมานี้ ผลลัพธ์ในการต่อสู้ของประชาชนไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ ผู้เข่นฆ่ายั งไม่เคยถูกลงโทษ ผมเชื่อว่าการ
ออกมาต่อสู้ของประชาชนไม่ได้คาดหวังประโยชน์ส่วนตน เพราะสุดท้ายไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล นักการเมืองและผู้น า
ทหารอาจจะสลับเข้ามามีอ านาจ แต่ประชาชนก็ยังอยู่ที่เดิมในฐานะประชาชน เพียงแต่ช่วงระหว่างนั้นจะทุกข์มาก ทุกข์
น้อย แต่ยังคงหาความสุขโดยบริบูรณ์ไม่ได้ บทเรียนประเทศไทยยังจะต้องมีข้อสรุปอีกมาก ไม่มีข้อสรุปว่าแต่ละ
เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นอีก สู้แล้วจะไม่เจ็บปวดกันอีก แต่เรายังอยู่ด้วยความหวัง เมื่อเราเลือกเส้นทางที่จะต่อสู้ในฐานะ
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ประชาชนเพียงแต่เรายังไม่เคยได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แม้แต่คร้ังเดียว เราอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดความต่อเนื่องและ
มั่นคงทางการเมือง เป็นวงจรอุบาทว์ มีเลือกตั้ง มียึดอ านาจ มีการต่อสู้ของประชาชน บาดเจ็บล้มตาย และมีการ
เลือกตั้งใหม่ สรุปว่า ทหารกับนักการเมืองสลับกันมีอ านาจ แต่ประชาชนตายอยู่ฝ่ายเดียว มีบทบาทในขณะต่อสู้ แต่
ผลลัพธ์ไม่ว่าชนะหรือแพ้ ประชาชนก็ยังเป็นประชาชน กลับไปเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิม ฉะนั้น เราต้องเคารพหัวใจ
ประชาชนว่าเขาสู้โดยที่เขาไม่ได้อะไร แล้วผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้น ถ้าเป็นเร่ืองที่ดีคนไทยทั้งประเทศท่ีไม่ได้มาต่อสู้ด้วยก็
ได้รับอานิสงส์นั้นด้วยเช่นกัน 

พ้ืนฐานผมอยู่ในครอบครัวที่ยากจน จึงเข้าใจความรู้สึกของประชาชน ผู้ทุกข์ยาก แม้มีศักยภาพที่จะอยู่แบบ
นักการเมือง แต่ไม่เลือกหนทางนั้นเพราะเรามาจากคนที่มีความทุกข์มาก่อน เมื่อเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่แสวงหา จึง
พบว่า ยิ่งที่ใดมีความทุกข์ที่นั่นจะเป็นความสุขของเราเสมอ ที่ใดมีความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของเราก็ได้ หลายคน
บอกว่ายังไม่เข็ดอีกหรือ โดนทั้ง 2 เหตุการณ์ คดีก็ยาวเหยียดจนเวลานี้ยังไม่จบ เข้าคุกออกคุกมาแล้ว 4 คร้ัง ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง 10 ปี ถ้าเอาทุกคดีมาเรียง ผมอายุ 100 ปี ก็ไม่รู้จะได้กลับมาเข้าสู่การเมืองอีกหรือเปล่า (หัวเราะ) 
อย่างที่ทราบกันดีว่า นปช.ที่เคยต่อสู้ร่วมกันมา จ านวนหนึ่งเปลี่ยนแนวคิดไป ล่าสุดก็เกิดวิวาทะ จนคุณพิพัฒน์ชัย 
ไพบูลย์ อดีตแกนน า ออกมาโต้กลับแล้วกล่าวในงานร าลึกที่ยูดีดีนิวส์ แคราย ว่า 10 ปีพิสูจน์แล้วว่า “เสื้อแดงไม่มี
วันตาย” แต่ นปช.แตกเป็น 4 ซีก มองประเด็นนี้อย่างไร? 

ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนปี”53 แต่วันนี้ผมมีความสุขนะ เข้าใจสถานการณ์ว่าแยกกันไป
ดีกว่ารวมให้เกิดความกลัวทั้งที่ไม่แข็งแรงจริง ในโลกสื่อสารไร้พรมแดนทุกคนแสดงจุดยืนได้ มารวมกันแล้วได้อะไร ได้
ความกลัว เขาก็ลงมือจัดการทั้งที่เรายังไม่แข็งแรงจริง ในวัฒนธรรมภาคใต้ เวลาใครบอกกลัว จะเข้าใจกันว่าหมายถึง
จะต้องไปจัดการคนนั้น 

ผมจึงนั่งเป็นประธานเหมือนคนรักษาศาลาไม่ให้ร้าง คอยปัดกวาดดูแลศาลาเปล่าให้สะอาดสะอ้านเข้าไว้ ใคร
ผ่านมาก็ไม่มีความกลัว เพราะเวลานี้เราก าลังสู้กับวัฒนธรรมแห่งความกลัว ดังนั้น จะแยกเป็นร้อยซีกก็แยกไปเถิด 
เพียงแต่ที่ผ่านมาเราได้ร่วมเป็นร่วมตาย ไม่มีวันลืม เราก็ท าหน้าที่กันไป ไม่จ าเป็นต้องมากอดคอกันแล้วบอกว่ารักกัน 
เรารักกันไกลๆ ก็ได้ 

10 ปีนี้ที่ร่วมต่อสู้ ประชาชนต่างก็รู้เช่นเห็นชาติ ไม่ใช่เวลาแสดง เราต้องพูดความจริง แสดงความน่ากลัวจะมี
ประโยชน์อะไร ถ้ายังไม่เข้าใจ เอาแค่ความสะใจก็พังพินาศย่อยยับ แพ้อย่างราบคาบ มนุษย์มีบทเรียนไว้เพ่ือแก้ไขไม่ได้
มีไว้ให้กระท าซ้ าซาก ผมจึงไม่ชวนใครเข้ามารวม ยืนอยู่ตรงนั้นดีแล้ว เจอตามงานได้ตามปกติ ถือว่าเป็นเสรีภาพต่างคน
ต่างก็เชื่อในเหตุการณ์นั้นๆ แต่หลังจากเหตุการณ์มันเป็นเร่ืองอาสาสมัคร ไม่ใช่เร่ืองการบังคับบัญชา 
สิ่งที่ “เจ็บปวด” ที่สุดในฐานะแกนน า นปช. ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุใหม่ๆ กับ ณ วันนี้ เม่ือผ่านมา 10 ปี ยังคงเป็น
สิ่งเดียวกันหรือไม่? 

เรามักจะได้ยินค าพูดว่า “ประชาชนตาย ผู้น ารอด” เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ฉะนั้น เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มีผู้
ที่ตายและสูญหายกว่า 80 คน บาดเจ็บกว่า 6,000 เราคือคนที่รอด จึงตัดสินใจน าทัพต่อที่รามฯ เป็นฐานที่มั่นสุดท้าย
ของฝ่ายประชาชน และเป็นจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์นั้น 

ปี”35 กับ ปี”53 เป็นหนังคนละม้วน ปี”53 ผมประกาศน าการต่อสู้หลังจากถูกสลายที่ราชด าเนินในวันที่ 18 
แต่ 19 พฤษภาคม 2553 ต้องขึ้นมาประกาศเพ่ือยุติการชุมนุม เพราะทนเห็นความตายไม่ได้ ผมรู้ว่าถ้าไม่ยุติการชุมนุม
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มวลชนชุดสุดท้ายทุกคนพร้อมสละชีพเป็นโล่มนุษย์ให้กับพวกผม จึงขึ้นไปบอกบนเวทีว่า ถ้าความตายนั้นเกิดขึ้นกับผม 
ผมไม่มีความรู้สึกอะไร แต่เมื่อเป็นความตายของพ่ีน้อง ผมรับไม่ได้กับความตายที่ก าลังเกิดขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องยุติการ
ชุมนุม อย่างเจ็บปวดที่สุด น้ าตาไหลกันทั้งผู้ที่พูดและประชาชน ถามว่ามีอะไรค้างคาใจ “เราเป็นผู้น าที่รอด แต่ผู้ร่วม
ชะตากรรมในการต่อสู้ ตาย” นี่เป็นเร่ืองที่คาหัวใจ ผมจึงบอกว่า เรามีชีวิตอยู่แม้ว่าความหวังริบหร่ีเหลือเกิน ก็อยู่เพื่อจะ
ทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตาย เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะชดใช้ให้กับเขาได้ 
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ มีเหตุการณ์ที่อยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงการ “ตัดสินใจ” ของตัวเองและแกนน า นปช.
ในช่วงเวลานั้น? 

ผมมีความเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การตัดสินใจก็เป็นภูมิรัฐศาสตร์ อารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์
ขณะนั้น เมื่อเวลาผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะอย่างนั้น แต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเราไม่มีทางเลือก 
ฟังไม่ได้สักฝ่ายเมื่อเวลาล่วงเลยมาแล้ว เพราะในเวลาที่มีการชุมนุมเป็นเร่ืองสร้างความฮึกเหิม แต่ถ้ามาฟังภายหลังอีก 
10 ปี หรือหลังจากนั้น ถ้อยค าที่ยอมรับกันได้ก็มองว่าหนักไปหรือเปล่า ทั้งที่เวลานั้นอารมณ์ไม่ได้แรง เพราะภูมิ
รัฐศาสตร์ ณ ขณะนั้น เราท าให้คนตายฟ้ืนมาไม่ได้ เราเปลี่ยนสถานการณ์ประวัติศาสตร์ไม่ได้ เปลี่ยนความจริงไม่ได้ 
ฉะนั้น ถ้าเปลี่ยนได้ อะไรที่ท าให้คนตาย จะไม่ท า 
“คนเสื้อแดง” ในวันนั้น กับคนเสื้อแดง “ในวันนี้” เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มองเห็นพัฒนาการอย่างไร? 

ผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงที่ได้ร่วมในการต่อสู้ ไม่มีวันลืม เพราะเราได้ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมชะตากรรมอย่างไม่มี
ผลประโยชน์เจือปน สิ่งที่ได้ท าในกระบวนการคนเสื้อแดงคือการท าความจริงให้ปรากฏ และปลูกฝังอุดมคติ อุดมการณ์ 
จะเห็นว่า 6 ศพวัดปทุมวนารามอธิบายได้อย่างชัดเจน ว่าทุกศพที่ตายเขาช่วยกัน ศพที่ 2 ช่วยศพที่ 1 ศพที่ 3 ช่วยศพที่ 
2 ศพที่ 4 ช่วยศพที่ 3 ศพที่ 5 ช่วยศพที่ 4 ศพที่ 6 ช่วยศพที่ 5 เป็นความตายที่มีความผูกพันและทุกคนมาถึงจุดที่เขาไม่
กลัวตาย การต่อสู้ต้องมีอุดมการณ์ ถ้าไม่มีอุดมการณ์เสียงประทัดนัดเดียวก็ไปแล้ว ดังนั้น เงินไม่ใช่ปัจจัย อุดมคติ
ความรู้สึก ความเชื่อในอุดมการณ์เป็นหัวใจส าคัญในการต่อสู้ แม้เวลาผ่านมา 10 ปี เราอาจจะไม่ได้เจอกัน แต่คนที่อยู่
ในเหตุการณ์นั้นไม่มีวันลืม ไม่ว่าเขาจะอยู่ในท้องไร่ท้องนา อยู่บนตึก หรืออยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศหรือในโลกนี้ จะ
เป็นที่ไหนก็ตาม ผมว่าเขายังเหมือนเดิม 
คุณกล่าวในงานท าบุญที่วัดนวลจันทร์ว่า “ยิ่งทวงความจริง ยิ่งเจ็บปวด” 10 ปีเสื้อแดงอยู่อย่างเจียมตัว สู้ใน
กระบวนการไหนไม่ได้ ฟังแล้วดูเป็น 10 ปีที่ทุกข์ทน ไม่มีความหวัง แล้วการก้าวสู่ปีที่ 11 -12-13 ฯลฯ จะเป็น
อย่างไร คิดว่าจะมีอะไรมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ได้บ้าง? 

เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความตายของคนเสื้อแดงเป็นการตายฟรี ที่ผ่านมาความตายที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อ
แดงเสมือนว่าไม่ใช่คนไทยเสียด้วยซ้ า ความจริงเราพบมาตลอดทาง แต่เป็นความจริงที่เจ็บปวด ยิ่งพูดความจริงยิ่ง
เจ็บปวดมากเท่านั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะท าอะไรได้ สิ่งที่ท าได้ท าไปหมดแล้ว 
ช่วง 10 ปีมานี้ หรือถ้าจะพูดให้เจาะจงคือราว 6 ปี ดูเหมือนคนเสื้อแดงหรืออย่างน้อยคือฝ่ายท่ีสนับสนุน ปชต. จะ
เพิ่มจ านวนประชากรขึ้น คนที่ไม่เคยชอบหรืออาจถึงข้ันจงเกลียดจงชังก็หันมาอยู่ข้างนี้มากขึ้น? 

หลังจากมีการยึดอ านาจ ประเทศไทยที่ถูกสร้างความแตกแยกอย่าง รุนแรง ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะท าอะไร 
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะไม่เห็นด้วย เพราะเราเชื่อคนละอย่าง มองคนละมุม สร้างดาวกันคนละดวง ผมบอกกับคณะหมู่
มิตรว่าเหตุการณ์นี้ไม่ต้องไปท าอะไร ให้เวลาท างาน ถามว่าเวลาท างานเร่ืองอะไร เขาท า “เร่ืองความทุกข์ ความ
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เดือดร้อน” ไม่ว่าคนเสื้อแดง เสื้อเหลือง เดิมไม่เคยคุยกันแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะทุกข์
เท่ากัน สมัยก่อนยังไม่เห็น ถ้าซีกนี้ขึ้น อีกฝ่ายก็วิพากษ์ทันที เพราะความรู้สึกเดือดร้อนที่ไม่เสมอกัน จึงไม่เข้าใจ ดังนั้น 
ความเดือดร้อนเท่ากันเมื่อไหร่ ไม่ใช่เร่ืองสีอีกต่อไป 

ผมว่าใกล้แล้วล่ะ แต่บางคนอาจจะมีสภาพเหมือนทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ติดอยู่ที่เกาะกวม 
สงครามโลกเลิกไปแล้ว แต่เขาคิดว่ายังรบกันอยู่นับ 10 ปี มีมนุษย์จ านวนหนึ่งไม่เข้าใจว่าสงครามโลกเลิกไปแล้ว ยังขุด
หลุมใช้ชีวิตบนเกาะ ยังหลบศัตรูทั้งที่ไม่มีศัตรูแล้ว เพราะศัตรูที่แท้จริงคือความยากจนและความเดือดร้อน คนเหล่านี้ 
บางคนอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้ ซึ่งสายตาผมที่ยืนอยู่แถวหน้าของกระบวนการนี้เห็นว่าวันนี้ความขัดแย้งไม่ใช่รูป
แบบเดิมอีกแล้ว มันเป็นเร่ืองระหว่างความเดือดร้อน กับการแก้ไขปัญหาของผู้มีอ านาจ อาจจะมีพวกตกหล่นที่เกาะกวม
บ้างก็ไม่เป็นไร เราก็คอยบอกพวกเขาว่า สงครามเลิกแล้วนะ เป็นสงครามใหม่ ไม่ใช่สงครามเก่าอีกต่อไป 
 
ในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมือง “รุ่นพี่” มองเห็นอะไรในปรากฏการณ์ม็อบนักศึกษา จนถึงงานร าลึกเหตุการณ์
ทางการเมืองท่ีด้วย “อาย”ุ แล้วพวกเขายังไม่เกิด หรือยังเด็กมาก? 

ผมผ่านมาก่อน ผมเป็นนักศึกษาที่มีความฝันเหมือนกับพวกเขา ผมมีฮีโร่ 14 ตุลา 6 ตุลา จนกระทั่งผมมาน าใน
พฤษภา 53 ต้องยอมรับความเป็นจริงว่านักศึกษาที่ชุมนุมแฟลชม็อบกันทั้งประเทศไทยมากกว่านักศึกษาในเหตุการณ์ 
14 ตุลา 6 ตุลา และ พฤษภาทมิฬ ไม่ใช่มากกว่าเล็กน้อย แต่มากกว่าเป็น 10 เท่าตัว นี่เป็นปรากฏการณ์แห่งยุคสมัย ใน
ฐานะที่ตัวเองเป็นผู้น านักศึกษามาก่อน 1.นักการเมืองต้องไม่เข้าไปยุ่งกับเขา ถ้ายังไม่เกิดเหตุปราบปราม เพราะพลังที่
มีพลานุภาพมากที่สุดคือ พลังบริสุทธ์ิจากนักศึกษา เขาเป็นวัยท่ีไม่มีผลประโยชน์ใดเกี่ยวข้อง เป็นเร่ืองของชาติบ้านเมือง
ความเดือดร้อนล้วนๆ และมีอารมณ์ว่า มหาวิทยาลัยสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน เขาต้องตอบแทนบุญคุณ
ประชาชนด้วยการต่อสู้ ปรากฏการณ์นี้เป็นความอัศจรรย์ที่ใครก็ไม่คาดคิดว่าจะมี ใน พ.ศ.2562 -2563 ใครประเมิน
นักศึกษาต่ า คิดผิด เราผ่านมาก่อน และเห็นช้างเผือกอยู่หลายคน แต่ต้องจัดระยะห่างดีๆ อย่ามีความรู้สึกอินจนกระทั่ง
เข้าใกล้เขา เข้าใกล้พลังบริสุทธ์ิก็จะเร่ิมไม่บริสุทธ์ิ และถูกท าลายอย่างง่ายดาย ยิ่งเขาบริสุทธ์ิมากเท่าไหร่อ านาจใดก็ท า
ร้ายเขายากมากเท่านั้น 
เคยคิดไหมว่า ท าไมตลอดทศวรรษที่ผ่านมา คนเสื้อแดงคือฝ่ายที่ถูกสร้างวาทกรรมแง่ลบตลอด แม้จะมีข้อมูลมา
แสดง หักล้าง แต่วาทกรรมและภาพจ าเหล่านั้นยังคงอยู่ อาทิ เผาบ้านเผาเมือง แม้แต่สื่อมวลชนเอง อย่างกรณี
พิธีกรที่สัมภาษณ์ ช่อ-พรรณิการ์ วานิช? 

ต้องยอมรับความจริงว่าทั้งสองคนมีทัศนคติทางการเมืองที่ตรงกันข้าม คนสัมภาษณ์มีความเชื่อทางการเมืองที่
ปรากฏชัด ส่วนวาทกรรมที่ถูกสร้าง ต้องยอมรับว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ไม่ได้พ่ึงเกิด สมัย 6 ตุลาคม 19 ก็บอก
ว่านักศึกษาที่ชุมนุมใน ม.ธรรมศาสตร์ เป็นคนญวน กินเนื้อหมา ในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์ลอดออกแม่น้ าเจ้าพระยา 
เหตุการณ์เมษา-พฤษภา 2553 ก็เช่นเดียวกัน เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรมาหักล้างความตายได้ จึงต้องสร้างวาทกรรมเร่ือง 
ชายชุดด า กองก าลังติดอาวุธ เพราะจะได้ถือใบอนุญาตในการฆ่า 
เมื่อคณะก้าวหน้าท าแคมเปญ #ตามหาความจริง เราก็รู้ทันทีว่าอย่างไรก็หนีไม่พ้น นปช.ก็ต้องลุกขึ้นมาอธิบาย นิ่งเฉย
ไม่ได้ ผมจึงพยายามเตือนทุกฝ่ายว่า “เอาแค่พอดีนะ” เร่ืองนี้พร้อมจะพิสูจน์ทุกกรณี จัดเวทีตรงไหนก็ได้ เมื่อ #ตามหา
ความจริง ไปจุด อย่างที่บอกว่าเป็นความจริงที่เจ็บปวด เป็นความจริงที่เราอยู่กันมา 10 กว่าปี แต่ท าอะไรไม่ได้หาความ
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ยุติธรรมให้กับคนที่ตายไม่ได้ ความจริงก็ยังเป็นเช่นนั้น ผลลัพธ์ยังไม่เปลี่ยน แต่อย่างน้อยครบรอบ 10 ปีนี้ มีคนพูดถึง
เหตุการณ์สลายการชุมนุม ปี 53 มากกว่า 9 ปีก่อนหน้านี้ 
เวลามีคนบอกว่าถึงเวลา “ปรองดอง” ด้วยการร่วมกัน “ลืม” เพื่อไม่ให้สังคมแตกแยก มีประโยคอะไรผุดขึ้นมาใน
ใจบ้าง? 

ความจริงแล้วความขัดแย้งในสังคมไทยแต่ละช่วงเวลาไม่มีคร้ังไหนที่ฆ่ากันตายมากกว่าคร้ังของฝ่ายรัฐบาลไทย 
กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ 500 บ้าง 800 บ้าง 1,000 บ้าง ทุกปี ในแต่ละยอดดอยก็มีการฝัง
บรรดานักรบของพรรคคอมมิวนิสต์ ตัวเลขไม่ได้ต่างกัน และเป็นคนไทยทั้งคู่ แต่คร้ังเวียดนามยึดเขมรและลาวได้ ต่อไป
หนีไม่พ้นไทย แต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ยินยอม ทุกคนก็รักชาติ ท้ายที่สุดมีการพูดคุยเจรจาจนกระทั่ง
เห็นพ้อง มีการประกาศส านักนายกฯเพียงฉบับเดียว 66/23 แล้ววางอาวุธแม้ปัญหาจะยังค้ างคาอยู่ก็ตาม ต่างคนต่าง
วาง เลิกแล้วต่อกัน คนรักชาติพิสูจน์กันมาแล้วในกรณีนี้ แต่ปัจจุบันทุกอย่างซ่อนดาบไว้ข้างหลังทั้งสิ้น ตอนแรกพูดว่า
สมานฉันท์ กระทั่งใครไม่เชื่อแปลว่า หลอกลวง ปรองดองก็ไม่จริง 
ในสถานการณ์โควิด-19 ที่เศรษฐกิจก าลังจะพินาศย่อยยับในอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้า ใครปฏิเสธการปรองดองกลายเป็น
ส่วนเกินของสังคม ไม่รู้จักกาลเทศะ แผนการปรองดองของบ้านเมืองเราไม่ใช่เร่ืองง่าย ไม่มีผู้มีอ านาจใดอยากให้
ประชาชนปรองดองอย่างแท้จริง ทฤษฎีแบ่งแยกและท าลายจึงส าเร็จรูปทุกคร้ัง 
แต่การท าเร่ืองความปรองดองยังมีความจ าเป็นอยู่ ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมจะคุย แต่ปัญหาคือ “ต้องพกหัวใจกันมาด้วย” 
เพราะในช่วง 6-7 ปีมานี้ วงปรองดองจบลงที่ลิ้นชักทุกคร้ังมันจึงไปไม่ถึงไหน ความปรองดองคือ เราต้องอยู่กับความ
แตกต่างให้ได้ ไม่ว่าเราจะเชื่อทางการเมืองอย่างไร อย่าทิ้งจุดยืนเดิม แต่ต้องอยู่ด้วยกันได้ เราจะหนีไปไหนเพราะอยู่
ประเทศเดียวกัน ต้องมีจิตใจที่ข้ามพ้นว่าเราแตกต่างกันได้ ไม่จ าเป็นต้องกินข้าวเหมือนกันทุกคนทุกมื้อ ปรองดองของ
ผมเชื่อแบบนี้ ความแตกต่างคือสิ่งสวยงาม 
ความแตกต่างไม่ใช่ศัตรู แต่คือจุดร่วมที่ท าให้สังคมเดินหน้าไปได้. 

“อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ วันที่หมดวาระ เขากล่าวอ าลาต่อประชาชนอเมริกันว่า เขาก าลังจะพ้นจากต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ เพ่ือไปรับต าแหน่งที่ใหญ่กว่า นั่นคือประชาชนสหรัฐ ผมก็เหมือนกัน ไม่มีต าแหน่งแห่งหนใดจะใหญ่
ไปกว่าต าแหน่งประชาชนแล้ว จบเหมือนกัน รวยก็ตาย จนก็ตาย มีต าแหน่งอะไรก็ตาย เข้าเมรุขนาดเดียวกัน โรงก็ไม่
แตกต่างกัน” 

คือค ากล่าวหนักแน่นของ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
ที่บอกว่า คร้ันจะต้องสวมหมวกทรงไหน เป็น ส.ส.หรือแกนน า นปช. หัวใจคือ ประชาชน มีความสุขที่สุดกับการเป็น
ประชาชน 

“ความพอดี พอเพียงของคน ถ้ารู้จักว่าเราควรจะพออย่างไร ถ้าเราสู้เพ่ือคนอ่ืน สู้เพ่ือประเทศชาติ เราจะมี
ความสุข แต่ถ้าสู้เพื่อตัวเองเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์กับการไม่มีอยู่จริง กับการไปหลงสิ่งที่ต้องการจากผลลัพธ์การต่อสู้
นั้นๆ ถึงบอกว่า ไม่ว่าจะสู้ในฐานะอะไร ผมก็เป็นอะไรไม่ได้อยู่ดี เป็นเพียงแค่ประชาชน เป็นกระบอกเสียงที่รอวัน
ล้มละลายเพราะต้องชดใช้จากการเป็นประธาน นปช. ที่แม้ไม่ได้พูดเพ่ือให้เกิดการเผาบ้านเผาเมือง แต่ก็ต้องรับผิดชอบ 
ทั้งที่ขณะเกิดเหตุผมไม่ได้เป็นประธาน แต่ก็ต้องยอมรับชะตากรรมนี้ ดังนั้น ต้องแข็งใจ ไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่อีกกี่วัน แต่
เวลาที่เหลืออยู่ เราท าให้ดีที่สุด คิดว่าเป็นวันสุดท้ายเสมอ” 
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เมื่อถามถึงการทวงคืนความเป็นธรรมในช่วงระหว่างการยึดอ านาจว่าคืบหน้ามากน้อยอย่างไร จตุพรเผยว่า ภายหลังการ
ยึดอ านาจปี”57 มีการด าเนินคดีเพ่ิมกับคนในเร่ืองราวที่เกี่ยวกับปี”53 

“เราต่างก็รู้ว่าฝ่ายผู้ปราบปรามยังไม่เคยหยุด ทั้งท่ีต่างก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ผมพยายามจะบอกว่า เหตุที่คนเสื้อ
แดงมีความเติบโตในปี 2553 มีเรื่องเดียวคือ สองมาตรฐาน ยิ่งอยุติธรรมมากเท่าไหร่ เสื้อแดงยิ่งงดงามและเติบโตมาก
เท่านั้น เราไม่ได้มีศักยภาพให้เสื้อแดงเติบโต แต่ความอยุติธรรมต่างหากเป็นปุ๋ยชั้นเลิศหล่อเลี้ยงให้คนเสื้อแดงเติบโต
อย่างทวีคูณ เพียงแต่เราอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว เพราะสู้ตามกระบวนการไม่เคยชนะ ทั้งตาย ติดคุก และแพ้ทุก
เรื่องราว แต่ที่ยังไม่แพ้คือหัวใจที่ยังด ารงอยู่ เพราะเราต้องการเยียวยาคนที่ตายซึ่งทุกข์กว่าเรา 

“ตอนอยู่ข้างนอกผมก็บอกพ่ีน้องประชาชนเวลามีความทุกข์ว่า ให้ดูคนที่อยู่ในคุกเขาทุกข์กว่าเรา บอกคนที่ติด
คุกว่าให้ดูคนที่ตายและได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวเขาทุกข์กว่าเรา 
มีคนทุกข์กว่าเราเสมอ” 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2200200 
  

https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2200200
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วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 - 19:57 น.  

‘เพื่อไทย’ เชิญ ส.ส. ติวก่อนอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน 

 
 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่า วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 13.00 

น. แกนน าพรรค พท. ส่งก าหนดการนัดหมาย ส.ส.ติวก่อนการอภิปราย พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.พ.ร.ก.
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, 2.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, 3.พ.ร.ก.ก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และ 4.พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 409 
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (พระสุริยัน) โดยจะมีหน่วยงานที่มาชี้แจง คือ 1.ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2.ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ 3.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2200378 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2200378
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/39-9.jpg
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จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.04 น.                      

'จาตรุนต์' ยันตั้งพรรคใหม่เป็นอิสระ ปัดเอี่ยวพท.-ทษช.  

 
           "จาตรุนต์"ยันตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นทางเลือกประชาชน ลั่นเป็นอิสระ-ไม่ใช่สาขา"เพื่อไทย-ไทยรักษา
ชาติ2"                     

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่า กรณี
กระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้น ในนามส่วนตัว ดังนี้ ตนได้ออกจากพรรคเพ่ือไทย มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง
ใหญ่ ปี 2562 ในช่วงปลายปี 2561 เพ่ือมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบ ตนไม่ได้ถูก
เพิกถอนสิทธิทางการเมือง เพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงยังท างานการเมืองต่อได้ 

นายจาตรุนต์ กล่าวต่อว่า หลังจากการเลือกตั้ง ตนได้ใช้เวลาทั้งหมด ในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสังกัดพรรค ใน
การพูดคุยกับนักการเมือง นักธุรกิจ อดีตข้าราชการ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหาบ้านเมือง ปรับความคิด ซึ่ง
บางทีก็ใช้ความรู้เหล่านี้ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเร่ือยมา จนกระทั่ง มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องตั้งพรรค
การเมืองใหม่ขึ้นมาอีก เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

"แนวทางหลักๆของพรรคที่ก าลังจะมีขึ้นในอนาคต ก็ยังคงอยู่บนแนวทางหลัก คือแนวทางประชาธิปไตย 
พัฒนาบ้านเมือง แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อาศัยบุคคลและประสบการณ์ต่างๆจากในอดีต ประสานกับคนรุ่นใหม่
เพ่ือน ามาต่อยอดเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคต"นายจาตรุนต์ กล่าว 
 นายจาตุรนต์ ยืนยันว่า พรรคการเมืองดังกล่าว ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ไม่ใช่พรรคสาขาของพรรคเพ่ือไทย 
และเป็นอิสระจากพรรคเพ่ือไทยและพรรคการเมืองอ่ืนๆ ไม่ใช่พรรคไทยรักษาชาติ 2 ไม่ใช่พรรคท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา
ให้เพ่ือไทย อันเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ใช่การรวมกันของกลุ่มคนเดือนตุลา ไม่ใช่การรียูเนียน แต่จะเป็น
รวมคนที่หลากหลาย ที่จะร่วมกันสร้างพรรคการเมืองเพ่ือประชาชน 
 เมื่อถามว่า มีการพูดคุย เพ่ือร่วมงานหรือตั้งพรรค กับ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงค์ลี น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุรเดช หรือ 
นายภูมิธรรม เวชชยชัย ที่มีกระแสข่าวว่าจะตั้งพรรคการเมือง ในแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายจาตรุนต์ กล่าวว่า เราเคย
ร่วมงานการเมืองด้วยกันมาหลายสิบปี แต่ไม่ได้มีการพูดคุยเพ่ือจะตั้งพรรคการเมืองร่วมกัน เราเป็นอิสระต่อกัน แต่ยัง
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เดินบนวิถีทางประชาธิปไตยร่วมกัน ซึ่งถ้าหากในอนาคต หากจะมีโอกาสร่วมงานทางการเมืองกัน ก็มีความเป็นไปได้อยู่
แล้ว เช่นเดียวกับการร่วมงานกับทุกพรรค และทุกกลุ่มการเมือง ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
 ส าหรับกรณีก่อนหน้านี้ ที่นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีต รมว.พลังงาน ที่ออกมายอมรับในกรณีการพูดคุยเพ่ือตั้ง
พรรคการเมือง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุย พบปะ กันเป็นประจ าปกติ ในเร่ืองสถานการณ์ทางการเมือง 
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่ไม่ได้คุยถึงเร่ืองแผนการท าพรรคการเมืองที่ชัดเจน.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776218 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/776218
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25 พ.ค. 2563 - 07:41 น.  

เพื่อนทักษิณ ตั้งกลุ่ม Care เปิดชื่อคนดัง-เซเลบแห่ร่วม ก่อนลุยตั้งพรรค  

 
 
เพื ่อน ทักษิณ ตั ้งกลุ ่มCARE ดึงคนดังทุกแวดวง "ดร.โกร่ง-ชัชชาติ-ดวงฤทธิ ์" ถกปัญหาพร้อม

หาทางออกให้บ้านเมือง ก่อนลุยตั้งพรรคใหม่  
วันที่ 24 พ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้อดีตแกนน าและผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ประกอบด้วย      นาย

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล , นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช , นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ นายภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่ง
ล้วนเป็นคนส าคัญของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการพูดคุยและหารือกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
สถานการณ์การเมืองและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีปัญหาอย่างมาก  

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า เชื่อว่าหากไม่เร่งหาทางออก ทั้งวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจจะยิ่งเกิดปัญหา
รุนแรงมากกว่านี้ และเห็นตรงกันว่าผู้น ารัฐบาลในปัจจุบันไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาประเทศได้ และ
มองว่าถึง เวลาแล้วที ่ต ้องร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ  จนน ามาสู ้การตั ้งกลุ ่ม CARE ขึ ้น ย่อมาจาก 
Continue Ability Renew Efficiency 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ซึ่งขณะนี้มีประชาชนที่คิดเหมือนกับแกนน ากลุ่มนี้ ตอบรับเข้าร่วมพูดคุยกับทาง
กลุ่ม เนื่องจากทุกคนมองเห็นปัญหาร่วมกันและมีความห่วงใยบ้านเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียง และ
มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งแวดวงการเมือง เศ รษฐกิจ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน กลุ่ม
สตาร์ทอัพ ประมาณ 30-40 คน 

เช่น ดร.โกร่ง นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกฯ , นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค , 
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ , นายโชติชัย เจริญงาม , นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นต้น มาร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น
ปัญหาของประเทศ รวมทั้งพูดคุยและเสนอแนะเพื่อทางออก 

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ทางแกนน ากลุ่มเตรียมจัดตั้งเป็นเพจ CARE ขึ้น เพ่ือสื่อสารกับประชาชนผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี ้ โดยบุคคลที่ตอบรับจะมาร่วมพูดคุยปัญหาและ
ร่วมกันหาทางออก เพราะทุกฝ่ายห่วงใยเห็นตรงกันว่าประเทศถึงทางตันแล้ว และเมื่อทุกฝ่ายมีจุดร่วมที่ตรงกัน 
ก็อาจจะน าไปสู่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ต่อไป 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4191498 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4191498
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/25-เพื่อนทักษิณ.jpg
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วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 - 18:18 น.  

คอลัมน์ แท็งก์ความคิด : ค้นความจริง 

 
คอลัมน์ แท็งก์ความคิด : ค้นความจริง 
เข้าเดือนพฤษภาคมแม้จะเข้าสู่สถานการณ์โควิด-19 แต่การเมืองยังมีความเคลื่อนไหว 
มีกลุ่มคนที่พยายามค้นหาความจริงจากเหตุการณ์เดือนพฤษภา 
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึน ซึ่งบางคนคิดมองว่าเป็นการ “ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ” 
ขณะที่ฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์มิได้คิดเช่นนั้น 
กลับคิดว่า “ความจริง” คือ การเยียวยา 
เมื่อติดตามข่าวเร่ืองนี้ท าให้คิดถึงหนังสือเร่ือง “จากปีศาจ สู่ เชื้อโรค” ของส านักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม 
เขียนโดย ชาติชาย มุกสง 
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พาดพิงเร่ืองการเมือง หากแต่พูดถึงเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บ 
เนื้อหาถ่ายทอดเกี่ยวกับโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในโลกใบนี้ 
ขณะเดียวกันก็กล่าวถึงโรคระบาดที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
ความสนุกของหนังสือเล่มนี้คือความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาสาเหตุของโรค 
นั่นคือการค้นหาความจริงอันเป็นมูลเหตุของโลก 
ทั้งนี้ เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต ในช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุข 
สิ่งร้ายๆ ที่เกิดข้ึนกับบรรพบุรุษล้วนเหมารวมว่า เป็นอิทธิฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากอ านาจเหนือธรรมชาติ 
เร่ืองดีๆ มักจะบอกว่าเทพเจ้าประทานพร 
เร่ืองร้ายๆ จะกลายเป็นค าสาปแช่งของปีศาจ 
เร่ืองดีๆ ร้ายๆ ที่มนุษย์ยังไม่รู้ จึงมักจะไปลงเอยที่อ านาจเหนือธรรมชาติเช่นนี้เสมอ 
จนกระทั่งมนุษย์เร่ิมเรียนรู้ ค้นหา และได้ข้อสรุป 
โรคระบาดไม่ได้เกิดจากปีศาจ แต่เกิดข้ึนจากเชื้อโรค 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ภป-รำลึกพฤษภา-1.jpg
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เมื่อมนุษย์ค้นพบความจริงเช่นนั้น ท าให้มนุษย์สามารถป้องกันโรคได้ 
เมื่อรู้มูลเหตุของโรค รู้อาการของโรค รู้การระบาดของโรค และรู้การรักษาโรค 
มนุษย์ก็เร่ิมอยู่ได้โดยปลอดภัยจากโรคต่างๆ เหล่านั้น 
แม้โรคจะยังคงมีอยู่บนโลกใบนี้ แต่มนุษย์ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
เมื่อมนุษย์มีความรู้เพียงพอที่จะป้องกัน มนุษย์ก็สามารถสกัดก้ันความวิบัติที่จะมาจากโรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
ขอยกตัวอย่างโรคระบาดใกล้ตัว นั่นคือ โรคโควิด-19 
เมื่อเรารู้ว่าเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโคโรนา และรู้ว่า เชื้อดังกล่าวสามารถแพร่จากคนสู่คน 
แพร่จากคนสู่คนได้โดยสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ 
แพร่โดยการจาม ไอ สัมผัส 
พอรู้เหตุก็วางมาตรการป้องกันการเกิดเพ่ือมิให้มีการระบาด 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรขึ้นไป ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ กินอาหารปรุงสุก ฯลฯ 
นี่คือมาตรการป้องกันโรคที่ทุกคนได้ยินกันคุ้นเคย 
หากท าได้ โรคโควิด-19 จะไม่ระบาด 
ขณะเดียวกัน เมื่อรู้ว่าต้นเหตุมาจากไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ มนุษย์ได้พยายามคิดค้นวัคซีนป้องกัน 
เข้าใจว่า สิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า โลกจะมีวัคซีน และหากฉีดวัคซีนให้คนทั่วโลก 
เราจะปลอดภัยจากโควิด-19 แบบยั่งยืน 
เหมือนกับหลายโรคระบาดอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น แล้วมีการค้นพบสาเหตุ และน าไปสู่การป้องกัน 
เหมือนกับหลายโรคติดเชื้อที่ผู้เชี่ยวชาญค้นพบมูลเหตุแห่งโรค และสามารถป้องกันได้ 
ทุกอย่างเร่ิมต้นได้จากการค้นพบความจริง 
ดังนั้น การรู้ความจริง จึงมีความส าคัญ 
เพราะความจริงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความยั่งยืน 
พระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจจ์ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 
พระองค์ทรงศึกษาจนเข้าถึงธรรมชาติ กระทั่งพบวิธีดับทุกข์ได้ 
การดับทุกข์ด้วยวิธีของพระพุทธองค์เป็นการดับทุกข์ได้อย่างยั่งยืน 
เป็นความยั่งยืนหลังจากที่พระองค์ค้นพบความจริง 
และจากการหนังสือ “จากปีศาจ สู่ เชื้อโรค” แล้ว ท าให้เชื่อว่า หนังสือในโลกใบนี้ได้ท าหน้าที่บันทึกเร่ืองราวต่างๆ ที่
มนุษย์แต่ละรุ่นค้นพบ 
เป็นความคิดเห็น เป็นข้อค้นพบ เป็นข้อเท็จจริงจากคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งได้อ่าน 
เป็นข้อมูลให้คนรุ่นต่อๆ ไปน าไปค้นหาเพ่ิมเติม 
ข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนมาอาจจะเหมือนหรือต่างจากข้อเท็จจริงของคนรุ่นก่อนก็ได้ 
ทุกอย่างพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐาน 
ข้อเท็จจริงที่ค้นพบจะน าไปสู่ความจริง และความจริงจะน าไปสู่การป้องกันความวิบัติในที่สุด 
ดังนั้น หากได้อ่านหนังสือมากๆ ย่อมหมายถึงการสั่งสมข้อเท็จจริง 
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การอ่านบันทึกข้อเท็จจริง การสั่งสมความจริงจากหนังสือเช่นนี้ย่อมมีประโยชน์ 
ยกตวัอย่างโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 ช่วงเวลานี้ต้องสั่งสมข้อมูล 
การได้อ่านหนังสือ “จากปีศาจ สู่ เชื้อโรค” ก็เป็นการสั่งสมข้อมูล 
หนังสือที่ก าลังบอกความจริงเกี่ยวกับโรคระบาด 
เป็นความจริงจากยุคหนึ่งสู่ความจริงอีกยุคหนึ่ง 
เป็นความจริงที่มีการค้นพบ เป็นเร่ืองที่น่ารู้ 
รู้แล้วจะได้น าไปต่อยอดให้ชีวิตด ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
หมายเหตุ – หลังจากตีพิมพ์เร่ือง “สัตว์กับโควิด”ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับอีเมล์จาก “Duangtip Surintatip” ให้
ข้อมูลว่า “Please be informed that the virus SARS-CoV2 causes the disease Covid 19. (It is pronounced 
co-vee, not cove). There has been no name change that u claimed in yr Sunday 17 May article.” ไวรัส
ซา ร์ส -CoV2 เป็นต้น เหตุของโรคโควิด -19 ไม่ ได้มีการเปลี่ ยนชื่ อแต่อย่ างใด พร้อมแนะน า เ ว็บไซต์  low. 
https://www.webmd.com/lung/coronavirus#1-2 ให้ส าหรับผู้ต้องการข้อมูลเพ่ิม ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2200270 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2200270
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จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.                      

การเมืองร้อนขย่มเศรษฐกิจ เชื่อมั๊ย? เงินกู ้4 แสน ล.โปร่งใส 

 
          ขณะที่ “การเมือง” ก็ยังออกมาขย่มซ้ า ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ยุติ ขณะที่การเยียวยา
ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ก็ยังไม่ถ้วนหน้า สุดท้ายก็หนีไม่พ้น…ที่คนไทยก็ต้องก้มหน้ารับกรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้                     

เร่ิมแล้วค่ะ… การต่อสู้ทางการเมือง ก าลังเร่ิมทวีความร้อนแรง ทั้งความร้อนแรงแซะเก้าอ้ีกันเองภายในพรรค
แกนน ารัฐบาล ทั้งการแตกแยกของพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงการขย่มการบริหารงานของรัฐนาวาของบิ๊กตู่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ที่บรรดา “ท่านผู้ทรงเกียรติ” เตรียมเปิดศึกซักฟอก
กันในสัปดาห์นี้ เป้าหมายก็เพ่ือล้มเก้าอ้ีของรัฐบาลให้ได้ 

นั่นหมายความว่า … ภายในอีกไม่ช้าคุณ ๆ ท่าน ๆ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
แม้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งรัฐบาล แต่เก้าอ้ีของรัฐมนตรีส าคัญ ๆ คงมีสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายกันเห็น ตามที่หลายฝ่ายคาด
เดากันไว้ 

ส่วนจะสมใจอยาก!!!ตามความต้องการของใครต่อใครหรือไม่? ก็คงต้องเฝ้าจับตาดูกันต่อไป!! 
แต่ที่น่าเป็นห่วง ก็คือ ความร้อนแรงของการเมืองก าลังทับถมความ “เดือดร้อน” ของคนไทยทั้งประเทศ อย่าง

ที่รู้กันอยู่ว่าพิษร้ายของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจหนักหนาสาหัส ผนวกไปกับสารพัดสารพันปัจจัย ก็อาจท าให้
เศรษฐกิจไทยทั้งปี อาจติดลบมากไปจนถึง 6%  
  ขณะที่ “การเมือง” ก็ยังออกมาขย่มซ้ า ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ยุติ ขณะที่การเยียวยา
ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ก็ยังไม่ถ้วนหน้า สุดท้ายก็หนีไม่พ้น…ที่คนไทยก็ต้องก้มหน้ารับกรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  แม้ว่ารัฐบาลจะวางเกมให้ “สภาพัฒน์” ในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยเฉพาะในวงเงิน 
4 แสนล้านบาท ออกมาชี้แจงแถลงไขรายละเอียด กรอบ วิธีการ ต่อสังคม ในวันนี้ (25 พ.ค.) ตัดหน้าบรรดาท่านผู้ทรง
เกียรติ 

แต่…ก็ยากจะคาดเดาว่าประชาชนคนไทยสามารถเข้าใจ เข้าถึง ดั่งที่…รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือเอาไว้หรือไม่? ใน
เมื่อเวลานี้ทุกคนก าลัง “เดือดร้อน” คงไม่มีกะจิตกะใจสนใจอะไรนักหนา เพราะเงินไม่ได้ส่งมาถึงมือตรงๆ เหมือนเงิน
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เยียวยา 5,000 บาท อย่างที่ต้องการตามเป้าหมายของเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ก็เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจใน
ประเทศ เพราะเวลานี้ไม่สามารถพ่ึงพิงการส่งออก การท่องเที่ยว ได้อีกต่อไป 

การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศอย่างที่ว่า ได้มุ่งเน้นไปที่เร่ืองของเกษตรแปรรูปและเร่ืองอาหาร 
ที่ประเทศไทยของเรามีความได้เปรียบ มีศักยภาพ รวมถึงการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ผลของไวรัสโควิด-19 ท าให้แรงงานส่วนหนึ่งจะลงหลักปักฐานอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง โดยไม่เดินทางกลับมา
หาโอกาสที่เมืองหลวงอีก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการสร้างงานรองรับ ต้องมีการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง รองรับแรงงานเหล่านี้ 
  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า แล้วสารพัดโครงการที่จะกลั่นออกมาเพ่ือท าให้ความฝันเป็นจริงนั้น จะสัมฤทธ์ิผลได้อย่างไร 
เพราะอย่าลืมว่า ประเทศไทยยังติดอยู่กับสถานการณ์ที่ว่า พวกใครพวกมัน ผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชั่น!!! 

ต่อให้วางแผน วางช่อง ให้โปร่งใส ใช่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบ มาป้องกัน  แต่สุดท้าย!! ก็ต้องยอมรับ
ความจริงว่า “การร่ัวไหล” ย่อมต้องมีให้เห็น 

ที่ส าคัญ… วงเงินกู้ คร้ังนี้ ก็คือเงินของคนไทยทั้งประเทศ การป้องกันไม่ให้ “การเมือง” เข้ามายุ่งเกี่ยว มัน
เป็นไปไม่ได้เลย เพราะ “คนท า” ก็หนีไม่พ้นต้องท าตามค าสั่งของ “คนการเมือง” 
  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่องค์กรส าคัญ ๆ หรือใครต่อใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย จะ
เรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการอิสระ ที่มีท้ังภาคประชาชน นักวิชาการ เข้ามาตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาล 
  นอกจากนี้…ยังเรียกร้อง ให้วิธีการใช้เงินต้องยึดโมเดล “มิยาซาวา แพลน” หรือโครงการไทยเข้มแข็ง ปี 2552 
เข้ามาเป็นแบบอย่าง เพราะมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินที่ชัดเจน มีการจัดท าเว็บไซต์ให้สังคมเข้าไปตรวจสอบไป
ศึกษาไปติดตามได้อย่างอิสระไม่เพียงเท่านี้ บรรดาคนที่มีสิทธ์ิในการกลั่นกรองโครงการ ในการก ากับดูแลการเบิก
จ่ายเงิน ก็ต้องเป็นบุคคลที่ยอมรับจากสังคม เพ่ือให้การใช้เงินกู้นั้นตรงจุด 

หากย้อนไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว การกู้เงิน 1.9  ล้านล้านบาทในรอบนี้ถือว่าเป็นจ านวนที่มากที่สุดแล้ว 
ขณะที่หนี้สาธารณะของประเทศยังคงมีอยู่กว่า 7 ล้านล้านบาท 
 ที่ส าคัญ… อย่าลืมว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยบอกช้ ามาจากวิกฤติต้มย ากุ้งเมื่อปี 40 ก็หนักหนาสาหัส แถมหนี้
เงินกู้ท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้น มาจนถึงปีนี้ ปี 63 ปาเข้าไป 23 ปี เงินกู้ยังค้างอยู่กว่า 8 แสนล้านบาท 
 เอาเป็นว่า ณ เวลานี้…ในเวลาที่ยากล าบากเช่นนี้ ก็เชื่อได้ว่าประชาชนคนทั้งประเทศ!! คงอยากเห็นผู้บริหาร
ประเทศ คนที่มีอ านาจ นักการเมือง เห็นประโยชน์ของคนทั้งชาติมากกว่า “ตัวเอง”!!. 
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