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รวมข่าววันอาทิตย ์     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 มนีาคม 2563 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิศรำ

ออนไลน์ 
ไม่รู้ที่มำ! กกต. ยุติเรื่องทั้งที่มีควำมผิด-ปมแพร่ข้อควำมวจิำรณ์ ‘เพ่ือไทย’ 
หยำบคำย 

3 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บิ๊กเพ่ือไทย ชี้เปรี้ยง พรก.ฉุกเฉินต้ำนโควิด-19 คือกำรรัฐประหำร
เงียบ ยึดอ ำนำจประชำชน-รมต.มำไว้ที่คนๆเดียว 

4 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอเหวง' ลั่นไม่ลืม 10 เมษำ 53 เด็ดขำด สัญญำมวลชนจะเกำะติด
เรื่องกองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำไปตลอดชีวิต 

6 

4 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ เผยข้อมูลใหม่จำก ป.ป.ช. ยกข้อกล่ำวหำอดีตประธำน 
อบต.คลองด่ำนโยง ‘วัฒนำ’ พ้นผิดด้วย 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก่อกรรมต้องใช้กรรม 9 
2 ไทยรัฐออนไลน์ โลกก ำลังจะเปลี่ยน 10 
3 ข่ำวสดออนไลน์ เปิดค ำปรำศรัยป๋วย อึ๊งภำกรณ์ : ข่ำวสดหรรษำ 12 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปม โควิด-19 เล่นงำนพรรคกำรเมืองหลำยพรรค 15 
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ไม่รู้ที่มา! กกต. ยุติเรื่องท้ังท่ีมีความผิด-ปมแพร่ข้อความวิจารณ์ ‘เพื่อไทย’ หยาบคาย 
วันเสำร์ที่ 28 มีนำคม 2563 เวลำ 14:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.มีค าสั่งยุติเรื่อง ปมมีบุคคลแพร่ภาพ-ข้อความวิจารณ์ รบ.เพื่อไทย รุนแรง-หยาบคาย ผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง
ฯ แต่หาแหล่งที่มาไม่ได้ ไม่พบไฟล์บนอินเทอร์เน็ต 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำ
วินิจฉัย กกต. ที่ 204/2562 กรณีกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 โดยก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต. 
ได้รับรำยงำนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อ กกต. ว่ำ มีผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) และระเบียบ กกต.ว่ำด้วยกำรหำ
เสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 18 (3) กรณีหลอกลวง 
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรค
กำรเมือง และหำเสียงด้วยถ้อยค ำรุนแรง ก้ำวร้ำว หยำบคำย หรือปลุกระดม 
 กกต. พิจำรณำรำยงำนสืบสวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืน ๆ แล้วเห็นว่ำ ภำยหลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้มีผู้น ำภำพเหตุกำรณ์และข้อควำมลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท ำนองวิจำรณ์พรรคเพ่ือไทย โดยเฉพำะเกี่ยวกับโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว และกำรออก พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมฯ 
 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 กกต. มีค ำสั่งให้ลบภำพและข้อควำมดังกล่ำวในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจำกมีลักษณะข้อควำมที่เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน กำรน ำภำพเหตุกำรณ์และข้อควำมดังกล่ำวลงในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกำรกระท ำผิดตำม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) และระเบียบ กกต.ว่ำด้วยกำรหำ
เสียงฯ ข้อ 18 (3) 
 จำกกำรสืบสวนพยำนซึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริหำรกำรหำเสียง
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถ้อยค ำว่ำ ภำพและข้อควำมดังกล่ำวน่ำจะมำจำกกำรคัดลอกจำกแอปพลิเคชั่นไลน์ซึ่งไม่ทรำบ
แหล่งที่มำ ประกอบกับจำกกำรตรวจสอบภำพและเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏที่อยู่ของไฟล์บนอินเทอร์เน็ตหรือ
เว็บไซต์ของผู้กระท ำควำมผิด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่ำ มีผู้สมัคร พรรคกำรเมือง หรือผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.
เลือกตั้งฯ และระเบียบ กกต.ดังกล่ำว ตำมข้อกล่ำวหำแต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยุติเรื่อง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews/86939-isranews-42.html 

https://www.isranews.org/article/isranews/86939-isranews-42.html
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28 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:41 น. 
บิ๊กเพื่อไทย ชี้เปรี้ยง พรก.ฉุกเฉินต้านโควิด-19 คือการรัฐประหารเงียบ ยึดอ านาจประชาชน-รมต.มาไว้ที่คนๆ
เดียว 
 
 
 
 
 
 
28 มี.ค.63 -  นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ อย่าใช้วิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 เพื่อยึดอ านาจท ารัฐประหารเงียบ 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และคณะ คสช. สำมำรถยึดอ ำนำจ และสืบทอดอ ำนำจปกครองประเทศ 
เกือบ 6 ปีเต็ม ได้สร้ำงวิกฤตท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง มำกมำย ทุกมิติ ได้สะสมควำมเครียด
ต่อสังคมมำยำวนำน จนถึงช่วงปลำยปี 62 ย่ำงเข้ำต้นปี 2563 กระแสควำมไม่พอใจ ต่อรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ถึงจุด
เดือด จำกกำรบริหำรประเทศที่ผิดพลำด ท ำให้เกิดภำวะข้ำวยำกหมำกแพง กำรเมืองแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย มีกำร
ทุจริตคอรัปชั่นรุนแรง อำณำรำษฏรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้ำ นักเรียน นักศึกษำปัญญำชนฝ่ำยประชำธิปไตยเริ่ม
รวมตัวประท้วงขับไล่รัฐบำล กระแสจุดติดและดังกระหึ่มหลำยสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ 
 ในขณะที่รัฐบำลถูกกดดัน ถูกประท้วง ถูกขับไล่ ด้วยควำมไร้ประสิทธิภำพ ไร้ควำมสำมำรถบริหำรและ
ก ำลังเสื่อมทรุด จำกวิกฤตโรคระบำดร้ำยแรงเข้ำมำและแพร่ระบำดแต่รัฐบำลกลับไม่ด ำเนินกำรป้องกัน ตั้งแต่แรก
รัฐบำลเห็นแก่เงินมำกกว่ำชีวิตของประชำชนปล่อยให้นักท่องเที่ยวจีน เกำหลีซึ่งเป็นประเทศที่มีกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำแต่เริ่มต้นเข้ำมำโดยไม่มีมำตรำกำรป้องกันเพียงพอ จนสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เกิดกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำไปเกือบทั้งประเทศ แล้วพลเอกประยุทธ์ จึงประกำศใช้ พ. ร. ก. ฉุกเฉิ น พ่วงด้วยกฎหมำยอีก 40 
ฉบับ 
 กำรประกำศใช้ พ. ร. ก. ฉุกเฉิน แทบจะไม่มีใครต่อต้ำนเพรำะทุกคน ทุกฝ่ำยพร้อมให้ควำมร่วมมือเพ่ือ
ระงับยับยั้งกำรแพร่ระบำดโควิด 19 แต่เมื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผล เบื้องหน้ำ เบื้องหลัง เป้ำหมำย และ
เจตนำรมณ์อันแท้จริงของพลเอกประยุทธ์ ที่ประกำศ พรก. ฉุกเฉิน พ่วงด้วย พรบ. อีก 40 ฉบับ แล้ว กำรประกำศใช้ 
พ. ร. ก. ฉุกเฉินครั้งนี้ ไม่ได้ประกำศเพ่ือแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำเพียงอย่ำงเดียว แต่ในทำง
วิชำกำรรัฐศำสตร์ ถือว่ำเป็นกำรยึดอ ำนำจ หรือรัฐประหำรเงียบ เป็นกำรใช้โครงสร้ำงกำรบริหำรประเทศรวมศูนย์ ยึด
อ ำนำจประชำชน ยึดอ ำนำจคณะรัฐมนตรี ให้มำอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์ เพียงคนเดียว แล้วให้รัฐมนตรีบำงคนที่เป็น
แกนน ำกำรยึดอ ำนำจเดิม รวมทั้งปลัดกระทรวงและข้ำรำชกำรประจ ำมำบริหำรประเทศแทนคณะรัฐมนตรีที่มำจำก
ประชำชน 
 ในด้ำนรัฐสภำก็เช่นกัน ฝ่ำยค้ำนพยำยำมเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและเรียกร้องให้เปิดประชุมสมัย
วิสำมัญ เพ่ือระดมควำมคิด ควำมรู้ ควำมสำมำรถ แนวทำงแก้ปัญหำวิกฤตชำติแต่รัฐบำล พรรคกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำล
กลับพยำยำมขัดขวำงไม่ให้มีกำรเปิดประชุม ช่องทำงรัฐสภำจึงไร้ควำมหมำยและถูกปิดปำกจำกฝ่ำยรัฐบำล 
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 ในขณะเดียวกันรัฐบำลนี้ก็ถือโอกำสใช้วิกฤตกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำเป็นภำวะฉุกเฉินเพ่ือ
สยบควำมเคลื่อนไหวทั้งหมดของนักเรียนนักศึกษำและฝ่ำยประชำธิปไตย พร้อมกับรวบอ ำนำจมำไว้ในตัวเอง คล้ำย
กับรัฐบำลเผด็จกำรหลังยึดอ ำนำจเสร็จ ท่ำมกลำงควำมโกลำหลของประชำชน 
 จึงขอให้กำรใช้ พรก. ฉุกเฉิน ครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมซื่อตรงต่อประชำชน เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหำกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ และคืนควำมเป็นปกติให้กับสังคมโดยเร็ว อย่ำใช้ พรก. ฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์ทำง
กำรเมืองของพลเอกประยุทธ์ และคณะ บนควำมเสียหำย เสียโอกำส บนวิกฤตของประชำชนและประเทศชำติเลย. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/61237
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28 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:33 น. 
'หมอเหวง' ลั่นไม่ลืม 10 เมษา 53 เด็ดขาด สัญญามวลชนจะเกาะติดเรื่องกองก าลังติดอาวุธชายชุดด าไปตลอด
ชีวิต 
   
 
 
 
 
 
 
28 มี.ค.63 - นพ.เหวง โตจิราการ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ ผมจะเกำะติดเรื่อง "กองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำไปตลอดชีวิตครับ" 
 ดังนั้นกรำบเรียนเพ่ือนๆนะครับว่ำผมจะแสดงควำมคิดเห็นเรื่องนี้ในแง่มุมที่ผมเห็นออกมำเป็นระยะนะ
ครับเพรำะ10ปีแล้วครับ ฝ่ำยรัฐบำลอภิสิทธิ์-สุเทพและศอฉ.ยังไม่สำมำรถพิสูจน์กำรมีอยู่ของ "กองก ำลังติดอำวุูชำย
ชุดด ำ"ได้เลย มีแต่มั่วจับคนไปทั่วแล้วตั้ง "ข้อหำ"มั่วมั่วเพ่ือให้สื่อไป "พำดหัวข่ำว"ว่ำจับชำยชุดด ำได้แล้ว แล้วก็ขยำย
ผลเป็นกำรตอกย้ ำควำมเข้ำใจผิดของประชำชนให้หยั่งรำกลึกลงไปมำกยิ่งข้ึนว่ำมีชำยชุดด ำจริง 
 ครั้งล่ำสุดก็สมัย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ต ำรวจจับคนมำห้ำคนแล้ว แถลงใหญ่ ว่ำจับชำยชุดด ำได้ 
บรรยำยในกำรแถลงข่ำวว่ำ พวกนี้ขับรถมำลงทำงด่วนยมรำชแล้วเปลี่ยนเป็นรถโฟล์คตู้ขับเข้ำไปแถวสี่แยกคอกวัว ลง
จำกรถแล้วพำกันไปยิง พล.อ.ร่มเกล้ำที่ถนนดินสอแล้ววิ่งกลับมำขึ้นรถ สวนกับรถทหำร ก็ไขกระจกรถโฟล์คตู้(รถ
โฟล์คตู้ด้ำนข้ำงไม่มีกระจกไขนะครับ)มำด่ำทหำรด้วยค ำหยำบคำยแล้วก็บอกว่ำทหำรที่โดนด่ำจ ำหน้ำได้(ภำยในช่วงที่
รถสวนกันและก็เวลำค่ ำแล้วด้วย)ซึ่งในกำรให้กำรหลำยครั้งทหำรคนนี้ก็ให้กำรไม่ตรงกัน บำงครั้งก็บอกว่ำจ ำหน้ำไม่ได้ 
บำงครั้งก็บอกว่ำจ ำได้ 
 ห้ำคนที่ถูกจับมำตั้งข้อหำนั้นสำมคนศำลท่ำนได้ยกฟ้องทั้งศำลต้นศำลอุทธรณ์ก ำลังรอศำลฏีกำครับเหลือ
สองคนที่ศำลท่ำนพิพำกษำว่ำมีควำมผิดเพรำะครอบครองอำวุธที่กฏหมำยไม่อนุญำตและพกพำอำวุธร้ำยแรงเข้ำเมือง
โดยผิดกฏหมำยต้องรอค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ไม่ได้มีค ำพิพำกษำว่ำ "เป็นกองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำ"ครับ แต่ก็ยังต้อง
รอค ำพิพำกษำฏีกำต่อไปครับ ในวันนั้นเอง ผมอ.ธิดำ ถำวรเศรษฐ และจตุพร พรหมพันธ์ไปขอพบ พล.ต.อ.สมยศเพ่ือ
ขอรำยละเอียดท่ำนก็ยืนยันว่ำ ตั้งข้อหำ มีอำวุธร้ำยแรง และพกพำอำวุธร้ำยแรงเท่ำนั้น  
ดังนั้นห้ำคนหลังสุดนี้ก็ไม่ใช่กรณี "กองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำ" ที่ขบขันระดับโลกเลยก็คือภำยหลังจำกท่ีเหตุกำรณ์ยุติ
ลงไม่นำนได้มีกำรเอำภำพถ่ำยแล้วมำกล่ำวหำ คนเสื้อแดงหนึ่งท่ำนที่ท ำหน้ำที่อำสำ ซื้อหำอำหำรเช้ำและหนังสือพิมพ์
มำให้แกนน ำอ่ำนในตอนเช้ำ ว่ำเป็นชำยชุดด ำ 
 พอเจำะลงไปในรำยละเอียดท่ำนผู้นี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องชำยชุดด ำหรือกองก ำลังติดอำวุธ
ชำยชุดด ำเลย ท่ำนมีอำชีพขำยของเก่ำอยู่บ้ำนที่พอประทังชีพได้แต่มีจิตใจประชำธิปไตยจึงเข้ำร่วมและมำอำสำซื้อ
อำหำรและหนังสือพิมพ์เช้ำให้แกนน ำดังกล่ำวเรื่องก็เลยซำเงียบหำยไป  
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 จนถึงวันนี้ "กำรสืบหำกองก ำลังชำยชุดด ำซึ่งเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยตรงข้ำมประชำธิปไตยไม่สำมำรถมีควำม
คืบหน้ำใดๆเลย พูดง่ำยๆคือ สิบปีแล้วหำกองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำไม่เจอ"  และเอำเข้ำจริงที่เรียกว่ำชำยชุดด ำติด
อำวุธ ก็มำจำกกำรแพร่ภำพของส ำนักข่ำวอัลจำชีเรำะห์ภำยหลังจำกวันที่10เมษำยน53สอง-สำมวัน(กว่ำ48ชั่วโมง) 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพรำะหำกเป็นเรืองจริง นักข่ำวที่บันทึกภำพต้องออนแอร์แทบจะทันทีเพรำะนี้เป็นภำพและข่ำว
ระดับโลกระดับรำงวัลพูลิตเซอร์เลย แต่นี่กลับไปแพร่ภำพหลังจำกเหตุกำรณ์กว่ำสองวัน และก็ผ่ำนอัลจำซีเรำะห์  ผม
ได้เรียนถำมนักข่ำวอัลจำกซีเรำะห์ในระหว่ำงนั้นเขำก็บอกผมว่ำ เป็นคลิปที่ซื้อมำจำก นักข่ำวอิสระ(ฟรีแลนด์) ซึ่งก็
เป็นเรื่องที่น่ำสงสัยว่ำฟรีแลนด์ไปเอำมำจำกไหน 
 ภำยหลังต่อมำ ธำริต เพ็งดิษฐ์อธิบดีอีเอสไอก็ได้สนทนำกับนักข่ำวอัลจำชีเรำะห์ เขำก็ให้ค ำตอบคล้ำยกัน
แม้หนังสือของศปช.ที่วิจัยเหตุกำรณ์ท่ีบอกว่ำ "มีชำยชุดด ำ"(ซึ่งเห็นต่ำงจำกผมที่ผมยืนยันว่ำไม่มีกองก ำลังชำยชุดด ำ)ก็
ยืนยันว่ำ "ชำยชุดด ำที่ปรำกฏออกมำนั้นภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ยุติลงแล้ว ทั้งทหำรและประชำชนได้ล ำเลียงเอำผู้ตำย
และผู้บำดเจ็บออกไปจำกสถำนที่เกิดเหตุและเหตุกำรณ์สงบลงแล้ว 
 ผมยืนยันของผมครับว่ำ"ในเหตุกำรณ์เมษำ-พฤษภำ53ไม่มีกองก ำลังติดอำวุธชำยชุดด ำเรื่องกองก ำลังติด
อำวุธชำยชุดด ำเป็นเรื่องไอโอเป็นนิทำนโกหกปั้นแต่งขึ้นของศอฉ.รัฐบำลอภิสิทธิ์ -สุเทพเพ่ือใช้เป็นเหตุผลและควำม
ขอบธรรมในกำรสังหำรประชำชนสองมือเปล่ำที่มำเรียกร้องอย่ำงสันติให้ยุบสภำคืนอ ำนำจให้ประชำชนด้วยกองทัพที่
ใช้ทหำรเอำอำวุธสงครำมติดกล้องเล็งยิงสังหำรประชำชน" 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/61258
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วันที่ 29 มีนำคม 2563 - 08:44 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ เผยข้อมูลใหม่จาก ป.ป.ช. ยกข้อกล่าวหาอดีตประธาน อบต.คลองด่านโยง ‘วัฒนา’ พ้นผิดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ 
ขณะนี้สมำคมฯ ได้หนังสือส ำคัญจำกอดีตประธำนกรรมกำรบริหำรและอดีต 2 สมำชิกสภำ อบต.คลองด่ำน จ.
สมุทรปรำกำร โดยทั้ง 3 คนยืนยันตรงกันว่ำ พวกตนพ้นข้อกล่ำวหำจำก ป.ป.ช.ว่ำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
หรือกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร กรณีมีผู้กล่ำวหำว่ำ ร่วมกันจัดท ำหลักฐำนกำรประชุมสภำ อบต 
คลองด่ำน เพ่ือให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้ำงอำคำรโครงกำรจัดกำรน้ ำเสียอันเป็นเท็จ เพ่ือ
น ำหลักฐำนกำรพิจำรณำอนุญำตดังกล่ำวไปใช้ประกอบกำรเบิกเงินค่ำที่ดินให้กับนำยวัฒนำ อัศวเหม อดีต รมช.
กระทรวงมหำดไทยนั้น 
 “หนังสือดังกล่ำวระบุไว้ชัดเจนว่ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช.พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 
ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะฟังได้ว่ำบุคคลทั้ง 3 คนได้กระท ำควำมผิดตำมที่กล่ำวหำจึงมีมติ
ให้ข้อกล่ำวหำตกไป ตำมหนังสือ ป.ป.ช.ลงวันที่ 30 กันยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งต้นเรื่องดังกล่ำวเริ่มต้นมำจำกกำร
ร้องเรียนของนำยตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ นำยเฉลำ ทิมทอง กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับกำรกองปรำบปรำม และ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ได้ร่วมกันกล่ำวหำว่ำนำยวัฒนำ อัศวเหม รมช. มหำดไทยในขณะนั้น ใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
หน้ำที่ รมช.มหำดไทย ข่มขืนใจ หรือจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสังกัด อบต.คลองด่ำน จัดประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองด่ำน เพ่ือให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้ำงอำคำรโครงกำรจัดกำรน้ ำเสีย และ
น ำหลักฐำนกำรพิจำรณำอนุญำตดังกล่ำวไปประกอบกำรเบิกเงินค่ำที่ดินที่ตนเองมีส่วนได้เสียและได้รับประโยชน์จำก
เงินค่ำท่ีดินดังกล่ำว” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
 นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กำรยกข้อกล่ำวหำดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรไต่สวนเพ่ือด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงขึ้นมำจ ำนวน 10 คนโดยมี น.ส.สุภำ ปิยะจิตติ กรรมกำร 
ป.ป.ช. เป็นประธำนอนุกรรมกำรไต่สวน ซึ่งได้ท ำกำรไจ่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส ำนวนพร้อมทั้งท ำควำมคิดเห็นเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.จนมีข้อสรุปออกมำดังกล่ำว ซึ่งกำรยกข้อกล่ำวหำดังกล่ำวจะเป็นผลให้คดีควำมต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวพันกับกำรกล่ำวหำนำยวัฒนำ อัฒวเหม ในศำลต่ำง ๆ ทั้งศำลแพ่ง ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง อำจจะต้องมีกำรรื้อฟ้ืนคดีขึ้นมำใหม่ เพรำะถือว่ำเป็นข้อเท็จจริงใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยที่รัฐบำล กระทรวงยุติธรรม อัยกำรและองค์กรอิสระทั้งหลำยที่เก่ียวข้อง
จะต้องให้ควำมเป็นธรรมต่อบุคคลที่ถูกกล่ำวหำทั้งหมดด้วยเพรำะตกเป็นจ ำเลยของสังคมมำนำน 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/80A6AA3D-272F-4C8D-9EB1-896DA82D43CE.jpeg
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2100927 
 

 
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น. 
ก่อกรรมต้องใช้กรรม 
 
 
                
 
 
 
 
 "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ" ติดคุกแทนนำยใหญ่ไปอีกคน อยู่ในคุก ๒ ปี ในขณะที่อำยุ ๗๘ คงจะเครียดเอำเรื่อง
อยู่ ย้อนไปฟัง "ทักษิณ ชินวัตร" ให้สัมภำษณ์อำจำรย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เมื่อปี ๒๕๔๒ “สนำมกอล์ฟที่นะครับ รำคำที่
ผมจ่ำยไป ๕๐๐ ล้ำน มีที่อยู่เกือบ ๕๐๐ ไร่ มีคลับเฮำส์หลังเบ้อเร่อ สร้ำงด้วยเงิน ๑๐๐ กว่ำล้ำน WORTH มั้ยครับ 
และเป็นสนำมที่ใช้แข่งขันเอเชียนเกมส์ 
 เพรำะฉะนั้นไม่ได้เป็นกำรช่วยเหลือ แต่เป็นกำรซื้อกันทำงธุรกิจ ในฐำนะคนรู้จักกัน มำเจรจำค้ำขำยกัน 
และมองว่ำ เป็นสิ่งที่ BIRTH ผมจะซื้อก็ซ้ือเท่ำนั้นเอง ไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณ ผมไม่ได้มีบุญคุณกับคุณเสนำะ เพรำะ
คุณเสนำะมำเสนอขำยให้ผม ผมเห็นว่ำรำคำมันสมเหตุสมผล ผมก็ซื้อ บังเอิญเป็นคนรู้จักกันเท่ำนั้นเอง” 
 เรื่องมันยำวนะ....มูลนิธิมหำมกุฏรำชวิทยำลัยเอำที่ของ "ยำยเนื่อม ช ำนำญชำติศักดำ" มำขำยให้กลุ่ม
เครือข่ำยกำรเมือง ในชื่อบริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ                 ที่มี 
อุไรวรรณ เทียนทอง, ชูชีพ หำญสวัสดิ์ ถือหุ้นอยู่ 
 "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ" เข้ำไปเกี่ยวข้อง เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหำดไทย รักษำรำชกำร
แทนปลัดกระทรวงมหำดไทย ไปท ำเรื่องผิดกฎหมำยให้ถูกกฎหมำยทั้งๆ ที่รู้ อยู่ว่ำ นั่นคือธรณีสงฆ์ เรื่องนี้สำวไม่ถึง 
"เสนำะ เทียนทอง" แต่ก็เป็นที่รู้กันว่ำ ขบวนกำรงำบที่วัดมีควำมเป็นมำอย่ำงไร จนสุดท้ำยที่ดินทั้ง ๕๐๐ ไร่ ตกอยู่ใน
มือ "ทักษิณ" 
 อีกกรรมที่โผล่มำแบบไม่คำดคิด เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ "ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ไปบรรยำยที่อนุสรณ์สถำน 
๑๔ ตุลำ ประเด็น "จำกโครำช สู่กำรปฏิรูปกองทัพ" วันนั้นคนโครำชเขำจัดงำนร ำลึกผู้สูญเสีย และให้ก ำลังใจ
ผู้ประกอบกำรในห้ำงเทอร์มินอล ๒๑               
                ใช่ครับ...บรรยำกำศยังคงมีควำมเศร้ำควำมอำลัยต่อผู้จำกไป แต่พรรคอนำคตใหม่เดินหน้ำใช้ประเด็น
เดียวกันนี้เพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมือง หนึ่งในประเด็นที่ "ธนำธร" ประกำศเอำไว้ว่ำกำรปฏิรูปกองทัพนั่นคือ                 
"ผบ.ทบ.ต้องเปิดชื่อ ว่ำนำยทหำรที่เกษียณไปแล้วใช้สวัสดิกำรบ้ำนพักทหำรกี่คนทหำรถือหุ้นอะไรบ้ำง" 
   และในวันเดียวกันนั้นเอง "พล.ท.พงศกร รอดชมภู" มือปฏิรูปกองทัพของพรรคอนำคตใหม่สำรภำพว่ำ 
หลังเกษียณอำยุรำชกำรมำ ๔ ปี ยังอยู่บ้ำนหลวง อ้ำงหน้ำตำเฉย เงินเดือนก่อนเกษียณอำยุรำชกำร ๗ หมื่นบำท 
ตอนนี้ไม่มีรำยได้พิเศษ ไม่มีเงินดำวน์บ้ำนใหม่ ว่ำแต่เขำอิเหนำเป็นซะเอง นี่คือคนที่บอกว่ำกองทัพมันห่วย ต้องปฏิรูป 
แต่โดนสันดำน โดยธำตุแท้...ของปลอม. 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2100927
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 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57440 
 

 
29 มี.ค. 2563 05:02 น. 
โลกก าลังจะเปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 “พิสูจน์คน” บนสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยไม่ว่ำจะใหญ่แค่ไหน หำกไม่แน่จริงก็ไปไม่รอดโควิด-19 ก ำลังสร้ำง
ปรำกฏกำรณ์ใหม่ให้โลกได้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มีทำงหลีกเลี่ยงได้ 
ข่ำว “เขย่ำขวด” สุดสัปดำห์นี้ควำมเป็นไปในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ในเมืองไทยขณะนี้นั้นต้องถือ
ว่ำอยู่ในขั้นออกหัวออกก้อยได้ตลอดเวลำ แบบ “เอำอยู่”–“เอำไม่อยู่” ท ำนองนั้น...ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงหรือเพ่ิม
มำกข้ึนคือดัชนีชี้วัดส ำคัญ หลังจำกรัฐบำลภำยใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ได้ตั้งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยมี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ เป็นผู้อ ำนวยกำรที่มีอ ำนำจเต็ม 
 รองนำยกฯ เป็นรองผู้อ ำนวยกำร ไล่เรียงล ำดับกันและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นหัวหน้ำทีมแต่ละ
ด้ำน พูดง่ำยๆว่ำดึงอ ำนำจจำกรัฐมนตรีเอำมำอยู่ในมือ สร้ำงควำมเป็น “เอกภำพ” เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำอย่ำงที่ผ่ำนมำ
ที่ไปคนละทิศละทำงจนท ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลงไปเรื่อยๆ 
 เมื่อองค์กรน ำเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำประสิทธิภำพก็พอมองเห็นทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจนเพียงแต่ว่ำจะ
เห็นผลเร็วหรือช้ำเท่ำนั้น ในควำมยุ่งเหยิงที่ผ่ำนมำนั้นอย่ำว่ำแต่ใครอ่ืนเลย นำยกฯลุงตู่ก็เกิดอำกำรเป๋ไปเหมือนกัน
กว่ำจะกลับล ำได้เล่นเอำสุขภำพย่ ำแย่ไปเลยทีเดียว 
 อย่ำงที่พูดกันว่ำสถำนกำรณ์สร้ำงวีรบุรุษ หรือท ำวิกฤติให้เป็นโอกำสนั้นเกิดขึ้นมำเป็นระยะๆแต่คว้ำกัน
ไม่ได้เอง เพรำะมือไม่ถึง ใจไม่ถึง ฝีมือไม่ถึง รัฐบำลชุดนี้ปล่อยทิ้งน ้ำไปหลำยครั้งหลำยครำ นำยกฯก็เช่นกัน ก ำลังมี
เดิมพันสูงและท้ำทำยหำกคว้ำเอำไว้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถที่จะพิสูจน์ให้เห็นกันว่ำจะสอบผ่ำน
หรือไม?่ 
 บรรดำรัฐมนตรีที่มำจำกพรรคกำรเมืองที่โอกำสเปิดให้แสดงฝีมือเต็มที่ ต่ำง “สอบตก” กันเป็นแถว เสีย
คะแนนนิยมบ่งบอกถึงควำมสำมำรถอย่ำงชัดเจนหรือซีกฝ่ำยค้ำนเองที่ยังวนอยู่กับ “กำรเมือง” อย่ำงไม่แยกแยะ วันๆ
หนึ่งก็หำเรื่องขุดขึ้นมำด่ำรัฐบำลตลอด 
 
“เผด็จกำร”-“ไม่แก้รัฐธรรมนูญ” ไม่มีทำงแก้โควิด-19 ได้ ขัดใจประชำชนที่ก ำลังหวั่นไหวต่อชีวิตและควำมเป็นไปที่
ก ำลังเกิดขึ้น นั่นจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่ำพวกเขำก ำลังขุดหลุมฝังตัวเองอย่ำงช้ำๆ พอจะมองเห็นอนำคต
ข้ำงหน้ำได้ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น ผลแห่งกำรกระท ำย่อมมำจำกค ำพูดและกำรแสดงออก 
 ฟำกฝั่งรัฐบำลก็ไม่ต่ำงกันเท่ำใด รัฐมนตรีที่มำจำกหัวหน้ำพรรคไม่ว่ำจะเป็นภูมิใจไทย ประชำธิปัตย์ 
แทนที่จะใช้โอกำสให้เป็นก้ำวต่อไปเพ่ืออนำคตทำงกำรเมือง กลับบ้อท่ำ ไร้น ้ำยำจนกลำยเป็นตัวปัญหำเสียเอง...ที่พูด

https://www.thaipost.net/main/detail/57440
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กันว่ำเป็นเรื่องของ “บุญ–วำสนำ” ของคนก็มองกันได้ แต่ผลแห่งกำรกระท ำนั้นมันเป็นเครื่องฟ้องตัวเองมำกกว่ำ 
 
 
 
 
 คงจะไปโทษใครไม่ได้!!“โควิด-19” หำกสงบลงได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ กำร
เปลี่ยนแปลงวิถีของโลกทั้งระบบ ในทำงกำรเมืองก็ไม่มีข้อยกเว้น เห็นมีก็แต่ “นักรบเสื้อกำวน์” นี่แหละ...ที่จะทรนง
องอำจอยู่คู่โลกต่อไปท่ำมกลำงเสียงสรรเสริญ!!! 
 
“ลิขิต จงสกุล” 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1806279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1806279
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เปิดค าปราศรัยป๋วย อ๊ึงภากรณ์ : ข่าวสดหรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 เปิดค ำปรำศรัยป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ - “บีบีซีไทย” เปิด ค ำปรำศรัยของ ศำสตรำจำรย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ 
ผู้สร้ำงคุณูปกำรหลำยด้ำนให้ประเทศไทย จำกห้องส่งบีบีซีในกรุงลอนดอน เมื่อต้นปี 2517 ว่ำด้วยควำมหวังต่อรัฐบำล
และประชำธิปไตย หลังเหตุกำรณ์ 14 ต.ค.2516 และควำมประทับใจของอดีตนักศึกษำที่มีต่อ “อ.ป๋วย” ของ พวกเขำ 
สำมเดือนหลังชัยชนะของขบวนกำรนักศึกษำและประชำชนที่ขับไล่ จอมพลถนอม กิตติขจร นำยกรัฐมนตรีผู้ท ำ
รัฐประหำรรัฐบำลของตัวเอง อ.ป๋วย คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในขณะนั้น มำเยือนห้องส่ง
ของวิทยุบีบีซี ภำคภำษำไทย เมื่อ 11 ม.ค.2517 โดยกล่ำวปรำศรัยควำมยำวรำว 12 นำที เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำร
เมืองไทยในขณะนั้น เนื้อหำที่น่ำสนใจ คือ 
 อ.ป๋วยพูดถึง “หลักประชำธรรม” ว่ำ หลัง 14 ต.ค.2516 ประชำชนและรำชกำรไทยได้พยำยำม
เปลี่ยนแปลงระบบกำรปกครองของประเทศให้ถูกต้องชอบธรรมยิ่งขึ้น ให้พยำยำมยึดหลักประชำธิปไตย ถือประโยชน์
ของประชำชนส่วนรวมเป็นใหญ่ บ้ำนเมืองจะพึงมีขื่อมีแป จะบริหำรรำชกำรด้วยกฎหมำย ไม่ใช่ด้วยอ ำเภอใจของคน
กลุ่มเล็ก และกฎหมำยนั้นจะต้องเป็นธรรมแก่ประชำชน ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของผู้ทรงอ ำนำจ 
“หลักกำรทั้งหมดนี้ผมขอเรียกว่ำเป็นหลักประชำธรรม รัฐบำลแห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พยำยำมเร่งรัด ร่ำง
รัฐธรรมนูญอันเป็น กติกำสูงสุดของประเทศให้ส ำเร็จโดยเร็ว” 
 หนึ่งในประเด็นส ำคัญที่ถกเถียงในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญขณะนั้น คือ ควรจะมีสภำเดียวหรือสองสภำ และ
ถ้ำจะมีสองสภำสภำสูงจะคัดเลือกสมำชิกกันอย่ำงไร สภำล่ำงควรจะมีกำรเลือกตั้งวิธีใด ซึ่ง อ.ป๋วยเสนอไว้ว่ำ ถ้ำเรำยึด
มั่นว่ำธรรมะเป็นอ ำนำจ และอ ำนำจสูงสุดเป็นของประชำชนแล้ว ประเด็นต่ำงๆ ที่ถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และกำรเลือกตั้งนั้น ควรจะให้ประชำชนชำวไทยทั้งประเทศมีส่วนในกำรตัดสินในขั้นสุดท้ำย 
 “ผมยังใคร่จะได้เห็นประเด็นส ำคัญๆ ในรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้ง มีกำรรวบรวมขึ้นสักจ ำนวน
หนึ่ง อำจจะไม่เกิน 5-6 ประเด็นเสนอให้รำษฎรทั้งประเทศได้แสดงประชำมติ แล้วจึงบัญญัติไปตำมประชำมตินั้นๆ...
เปิดโอกำสให้รำษฎรทั้งประเทศลงประชำมติ ว่ำจะรับหรือไม่รับเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศเรำต่อไป” 
 ในควำมเห็นของ อ.ป๋วย แม้สภำนิติบัญญัติในขณะนั้นมีลักษณะเป็นตัวแทนของรำษฎรได้ดีกว่ำสภำนิติ
บัญญัติในรัฐบำลก่อน เพรำะได้มีกำรเลือกตั้งจำกคนจ ำนวนกว่ำ 2,000 คนที่มำจำกอำชีพต่ำงกัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังผิด
กันกับสภำนิติบัญญัติที่อำจจะให้รำษฎรเลือกสมำชิกข้ึนมำโดยตรง 
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 อีกข้อคิดที่ อ.ป๋วยฝำกไว้ในค ำปรำศรัยคือ ท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้รัฐธรรมนูญ และหลักกำรประชำธรรมจะ
อยู่คงทน “ไม่ถูกบิดเบือนกันได้ง่ำย ล้มล้ำงกันได้ง่ำย” เช่นในไทยและอีกหลำยประเทศ 
 
 
 
 “จะเห็นได้ว่ำกำรผูกปัญหำเพ่ือลิดรอนจ ำกัดเสรีภำพนั้นท ำได้ง่ำย แต่กำรคลำยปัญหำเพ่ือส่งเสริม
เสรีภำพนั้นยำกนัก ฉะนั้นเมื่อชำวไทยเรำได้มีโอกำส มีโชค มีวำสนำอย่ำงนี้แล้ว จะทอดทิ้งเพิกเฉยสิ่งอันประเสริฐ ซึ่ง
เรำได้มำจำกกำรเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในเดือนตุลำคมที่แล้วมำนั้นหำควรไม่” 
 ในภำวะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหำขำดแคลนน้ ำมัน สินค้ำแพง โจรผู้ร้ำยชุกชุม อันเนื่องมำจำกควำม
ยำกล ำบำกทำงกำรเกษตร ปัญหำควำมยำกจนในชนบทและในแหล่ง สลัมในเมือง รวมทั้ งปัญหำควำมไม่สงบใน
ประเทศ อ.ป๋วยเรียกร้องผ่ำนค ำปรำศรัย ให้รัฐบำลและประชำชนทุกส่วนร่วมมือกัน แก้ปัญหำที่ก ำลังเผชิญ รวมทั้ง
กำรปกป้อง รักษำรัฐธรรมนูญและระบบกำรปกครองประชำธิปไตยให้ยืนยงคงทน “สติปัญญำของคนไทยเมื่อได้
ร่วมกันเมื่อได้ประสำนกัน และได้มีโอกำสใช้โดยเสรี ก็ควรจะเป็นสติปัญญำอันประเสริฐอย่ำงที่เรำได้เคยแสดงให้เห็น
มำแล้วในอดีต คุณธรรมที่ต้องกำรมำกในระยะนี้ คือควำมสมำนฉันท์ 
 หมำยควำมว่ำ ควำมร่วมมือกันอย่ำงมีจิตใจรักใคร่กัน รัฐบำลก็รักรำษฎร รำษฎรก็เห็นอกเห็นใจในควำม
ยำกล ำบำกของรัฐบำลใน กำรบริหำรประเทศ นักกำรเมืองระบบประชำธิปไตยแต่ละคน แต่ละพรรค ก็มุ่งหำประโยชน์
ของชำติเป็นใหญ่ ไม่ใช่จะแก่งแย่งกันเพื่อหำอ ำนำจ” 
 อ.ป๋วยด ำรงต ำแหน่งส ำคัญในอดีตมำกมำย เช่น เป็นผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีอำยุ
น้อยที่สุด ในวัย 43 ปี 3 เดือน และด ำรงต ำแหน่งยำวนำนที่สุดถึง 12 ปี 2 เดือน 4 วัน เป็นสมำชิกเสรีไทย (ขบวนกำร
ต่อต้ำนกำรรุกรำนไทยของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2) 
 เป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์คนที่ 10 เป็นผู้ได้รับรำงวัลแมกไซไซ สำขำบริกำรสำธำรณะ ใน
ปีพ.ศ.2508 ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นบุคคลส ำคัญของโลก ในปีพ.ศ.2558 
สเตฟำน คอลินยองส์ นักวิชำกำรร่วมสมัยชำวเยอรมัน ยกย่อง อ.ป๋วย ว่ำเป็น “บิดำของประเทศไทยยุคใหม”่ ในฐำนะ
ผู้วำงรำกฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทย 
 เกียรติภูมิของ อ.ป๋วย คือควำมเป็นคนที่ ยืนหยัดต่อสู้กับควำมไม่ถูกต้องในสังคมไทย ซึ่งท ำให้ อ.ป๋วย
ต้องออกนอกประเทศหลำยหน โดยเฉพำะครั้งสุดท้ำยคือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 6 ต.ค.2519 
 กำรเป็นอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในปี 2518 ท่ำมกลำงกำรขยำยตัวของสิทธิเสรีภำพใน
สังคมไทย ภำยหลังชัยชนะของขบวนกำรนักศึกษำในเหตุกำรณ์ 14 ต.ค.2516 ท ำให้ธรรมศำสตร์เป็นศูนย์กลำงในกำร
เคลื่อนไหวต่อสู้ของนักศึกษำและประชำชน บทบำท อ.ป๋วยในฐำนะอธิกำรบดีจึงเป็นภำระอันหนักอ้ึง ที่จะบริหำร
มหำวิทยำลัย และคุ้มครองดูแลนักศึกษำให้ปลอดภัย 
 อ.ป๋วยเป็นนักศึกษำรุ่นแรกของมหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง (ชื่อเดิมของธรรมศำสตร์) 
เป็นศิษย์เก่ำธรรมศำสตร์คนแรกที่ได้เป็นอธิกำรบดี 
 ขณะที่ยังด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ว่ำฯ ธปท. โดยได้รับกำรชักชวนจำกกรมหมื่นนรำธิปพงศ์ประพันธ์ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในขณะนั้น ให้เข้ำมำช่วยปรับปรุงคณะเศรษฐศำสตร์ที่มีอำจำรย์ประจ ำคณะเพียง 
4 คน 
 พ.ศ.2507 อ.ป๋วยขึ้นด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ และขอลำออกจำกต ำแหน่งผู้ว่ำฯ ธปท. 
แต่ถูกจอมพลถนอม นำยกรัฐมนตรี ยับยั้งไว้ อ.ป๋วยจึงขอรับเงินเดือนของผู้ว่ำฯ ธปท.เพียงครึ่งเดียว 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 อ.ป๋วยไม่ต้องกำรให้นักศึกษำเรียนในห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องกำรให้นักศึกษำเข้ำใจปัญหำของ
สังคมไทย ได้เรียนรู้ชนบท จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จัดท ำโครงกำรพัฒนำชนบทลุ่มแม่น้ ำแม่
กลอง เพ่ือให้นักศึกษำได้มีองค์ควำมรู้พื้นฐำนของปัญหำชนบท 
 
 
 
 
 
 พ.ศ.2514 อ.ป๋วยลำออกจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือมำเป็นคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์เต็มตัว และ
ในปี 2518 อ.ป๋วยได้รับเลือกให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่กำรเมืองไทยก ำลังอยู่ในวังวนของควำม
ขัดแย้งระหว่ำงฝ่ำยขวำและฝ่ำยซ้ำยอย่ำงรุนแรง โดยศูนย์กลำงของกำรปะทะอยู่ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงฝ่ำยนักศึกษำและฝ่ำยรัฐที่รุนแรงจบลงเมื่อเกิดโศกนำฏกรรม 6 ต.ค.2519 ท ำให้ 
อ.ป๋วยต้องเดินทำงไปอยู่ต่ำงประเทศประสบปัญหำด้ำนสุขภำพ ตรำบจนสิ้นลมหำยใจที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เมื่อ 28 ก.ค.2542 ในวัย 83 ปี 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3839517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3839517
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บนความเคลื่อนไหว 
29 มีนำคม 2563 
 
ปม โควิด-19 เล่นงานพรรคการเมืองหลายพรรค 
ในท่ำมกลำงวิกฤติโควิด-19เรำได้เห็นกำรเคลื่อนไหวของพรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองแตกต่ำงออกไป 
 บำงพรรคเข้ำใจแบบเดิมๆว่ำ หำกรัฐบำลแก้ปัญหำโควิดไม่ได้หรือปล่อยให้คนติดเชื้อจ ำนวนมำก จะ
กลำยเป็นประเด็นอันโอชะ ให้ฝ่ำยตรงข้ำมออกมำขย้ ำรัฐบำล 
 เริ่มจำกพรรคเพ่ือไทย ที่น ำโดย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ที่
ออกมำโหมตีกระหน่ ำกำรแก้ปัญหำของรัฐบำล พร้อมสรุปว่ำล้มเหลว 
 โดยหยิบเอำกรณีหน้ำกำกอนำมัยหลำยล้ำนชิ้นล่องหน และมีกำรกักตุน รวมถึงเจลที่ไม่มีขำย ถึงมีขำย
ทั้งเจลและหน้ำกำกก็รำคำแพง รัฐคุมไม่ได้ 
ที่ส ำคัญคือหมอและพยำบำลไม่มีใช้ 
 ทีแรกคอกำรเมืองก็นึกว่ำนี่คือประเด็นที่เข้ำเป้ำที่สุด แต่ปรำกฏว่ำตรงกันข้ำม ประชำชนที่เขำหวำดวิตก
กับโรคโควิด-19 กลับหวดกลับ คุณหญิงสุดำรัตน์ และพรรคเพื่อไทย ที่ออกมำโหนหน้ำกำกและเจลล้ำงมือ 
 โดยไม่ได้ให้ก ำลังใจหรือออกมำช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบำล ในฐำนะนักกำรเมือง ในฐำนะพรรคกำรเมือง
และในฐำนะท่ีเคยเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมำก่อน 
ไม่ได้คะแนนแถมเสียคะแนน 
 ยิ่งตอนหลังรัฐบำลออกแคมเปญ “อยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพ่ือชำติ” ด้วยแล้ว ท ำให้นักกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำล
อย่ำง สุภรณ์ อัตถำวงศ์ และ ธนกร วังบุญคงชนะ ออกมำโต้กลับว่ำ คุณหญิงน่ำจะหยุดพูด เพ่ือชำติ จะดีกว่ำ 
 ตอนหลัง คุณหญิงสุดำรัตน์ เลยหันมำตั้งศูนย์บัญชำกำรติดตำมสถำนกำรณ์โควิดแบบออนไลน์กับ
สมำชิกพรรค ก็ยังไม่วำยโจมตีและวิจำรณ์กำรแก้ปัญหำของรัฐบำล ในทำงที่ไม่สร้ำงสรรค์ ก่อนจะลดบทบำทและเงียบ
ไปในที่สุด 
 จะโผล่มำอีกครั้งก็เรื่องไข่แพงและไข่ขำดตลำด ซึ่งก็ไม่ได้คะแนนอยู่ดีเพรำะประชำชนเขำเข้ำใจกำร
บริหำรจัดกำรของรัฐบำล 
 ส่วนอีกพรรคคือ คณะอนำคตใหม่ และพรรคก้ำวไกล เริ่มจำก ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยะบุตร แสงกนก
กุล และ พรรณิกำร์ วำณิช ที่สวมหน้ำกำกและออกมำโจมตีรัฐบำล 
 ธนำธร ประกำศให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกแล้วให้สภำเลือกนำยกฯมำแก้วิกฤติโควิด พร้อมกับรณรงค์ให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ปรำกฏว่ำถูกระแสตีกลับแทบตั้งหลักไม่ทันเหมือนกัน 
 ส่วนพรรคก้ำวไกลที่เป็น ”นอมินี” ของอนำคตใหม่ ก็ออกมำโจมตีและวิจำรณ์กำรแก้ปัญหำของรัฐบำล 
ซึ่งถูกบรรดำนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลำย เข้ำไปถล่มเพจของพรรคก้ำวไกล เสียเละเทะ 
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 ก่อนจะกลับล ำท ำข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำต่อรัฐบำล แต่ข้อเสนอของพรรคก้ำวไกลก็คือสิ่งที่รัฐบำล
พล.อ.ประยุทธ์ ท ำอยู่แล้ว 
นี่เฉพำะพรรคฝ่ำยค้ำน ที่ต้องหลบกระแสของโควิดแบบไม่เป็นท่ำ 
 
 
 
 
 
 แม้นที่ผ่ำนมำ จะมีพรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรค พยำยำมจะตีกันด้วยกำรปิดจังหวัด เรียกว่ำ ออฟไซด์หรือ
ล้ ำเส้น กระทรวงมหำดไทยและรัฐบำลกลำง 
 หรือเจ้ำกระทรวงฯบำงกระทรวงพยำยำมสร้ำงคะแนนเสียงจำกควำมเหนื่อยล้ำของหมอและพยำบำลที่
แต่สุด ไม่ได้คะแนน แถมเสียคะแนนอีกต่ำงหำก 
 นี่คือบริบทที่เกิดขึ้นกับกำรเมืองไทยที่เขำเรียกว่ำ มำไม่ถูกที่ถูกเวลำ ไม่ดูตำม้ำตำเรือ นี่หำกพล.อ.
ประยุทธ์ หยุดโควิดได้ภำยใน3 เดือน แล้วยุบสภำเลือกตั้งใหม่ 
บำงพรรคกำรเมืองอำจจะสูญพันธุ์ก็ได้ แล้วจะรู้ว่ำ โควิด-19นี่ไม่ธรรมดำ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649843 
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