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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สมศกัดิ’์ เผย ‘สามารถ’ ยื่นใบลาออกทุกต าแหน่งแล้ว ยันกระทบงาน 

แจงรอ พปชร. เสนอชื่อคนเหมาะสม 

3 

2 มติชนออนไลน์ ‘สมศักดิ’์ เผย ‘สามารถ’ ยื่นใบลาออกทุกต าแหน่งแล้ว ยันกระทบงาน 

แจงรอ พปชร. เสนอชื่อคนเหมาะสม 

4 

3 MGR ออนไลน์ “สมศักดิ”์ เอาผิดนักการเมืองท้องถิ่นโพสต์ข่าวมั่วโควิดพันธุอิ์นเดีย
ระบาดในห้าง ท าสังคมตื่นตระหนก 

5 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สิระ' ซัดนักการเมืองปั่นกระแส 'ย้ายประเทศ' โจมต ี'บิ๊กตู่' 6 
5 สยามรัฐออนไลน์ “สิระ” ซัด “นักการเมือง” ปั่นกระแสย้ายปท. บอกถ้าไทยไม่ดี “แม้ว-ปู” 

คงไม่ขอกลับ แนะ แกนน าม็อบถาม “เต้น” ย้ายบ้านไปคุก 
7 

6 มติชนออนไลน์ อย่าเพิ่งไปไหน ! ‘เต’้ แค่บอกช่วยกันไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไป ประเทศ 
ก็น่าอยู่แล้ว 

8 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ยืนหยุดขัง’ 3พฤษภา โคราชแห่ป้าย ‘ปล่อยเพื่อนเรา’ – เชียงใหม่ 

ขึงผ้าขอ ‘คืนสิทธิประกัน’ 
9 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ยังไม่จบปัญหาเจาะยาง ปชป. 13 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วัดใจ “3 กลุ่มทุน” ภูมิใจไทย จับตาเกมบีบถอนตัว หลังรุกหนัก 
“ศักดิ์สยาม” 

15 

4 มติชนออนไลน์ ข้อเสนอรัฐบาลชั่วคราว ฝ่ายค้าน สถานะของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 18 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'มันคือแป้ง' เขย่าเก้าอ้ี 'ธรรมนัส' ลุ้นศาล ชี้ชะตา 'อนาคตการเมือง' 20 
6 มติชนออนไลน์ สภาฯ เผยขรก.-พนง.ติดโควิด 11 ราย เข้ารักษาตัวแล้ว พร้อมเข้ม

มาตรการ-ยังไม่ก าหนดเลื่อนประชุม 
21 
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‘สมศักดิ์’ เผย ‘สามารถ’ ยื่นลาออกทุกต าแหน่ง ให้ ‘เลขาฯ-ที่ปรึกษา’ ดู กมธ. ก่อนพรรคส่งคนแทน 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 - 08:47 น. 

 

 
 
 
 

 

 
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวกรณีผลสอบ นาย
สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ถูกร้องเรียนส่งลูกน้องไปเรียน-สอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง คณะกรรมการสอบสวนของพรรคที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. มีมติเอกฉันท์ให้ปลดนาย
สามารถออกจากหน้าที่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการสอบสวน
ของพรรคพลังประชารัฐ มีมติออกมาแล้ว นายสามารถมายื่นใบลาออกจากทุกต าแหน่งท่ีกระทรวงยุติธรรมได้ตั้ง
ไว้ ในงานด้านการเมืองตรงนี้ต้องมีคนมาท าแทน ช่วงแรกอาจจะให้คณะท างานที่มีอยู่ เช่น เลขานุการหรือที่ปรึกษา
ท างานในส่วนนี้แทนก่อน 
  นายสมศักดิ์กล่าวว่า คิดว่าไม่หนักหนาอะไรสามารถจะด าเนินการไปได้ ส่วนกรรมาธิการชุดต่างๆ คงให้ทาง
เลขานุการและที่ปรึกษาช่วยงานแทนไปก่อนที่พรรคจะส่งคนมาท างานแทน เป็นการเปิดโอกาสให้คนอยากท างาน
การเมืองเข้ามา ก็ขอให้พรรคเสนอคนเข้ามาท าแทน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2705391 

 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2705391
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
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‘สมศักดิ์’ เผย ‘สามารถ’ ยื่นใบลาออกทุกต าแหน่งแล้ว ยันกระทบงาน แจงรอพปชร.เสนอชื่อคนเหมาะสม 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 - 16:53 น. 

 

 

 

 

 

‘สมศักดิ์’ เผย ‘สามารถ’ ยื่นใบลาออกทุกต าแหน่งแล้ว ยันไม่ส่งผลกระทบงาน แจงรอพปชร.เสนอชื่อคนเหมาะสม 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวกรณี นายสามารถ เจน
ชัยจิตรวานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการสอบสวนของ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีมติออกมาแล้ว โดยวันนี้นายสามารถ ได้มายื่ นใบลาออกจากทุกต าแหน่งที่กระทรวง
ยุติธรรมได้ตั้งไว้ ซึ่งในงานด้านการเมืองตรงนี้ต้องมีคนมาท าแทน โดยในช่วงแรกอาจจะให้คณะท างานที่มีอยู่ เช่น 
เลขานุการหรือที่ปรึกษาท างานในส่วนนี้แทนก่อน คิดว่าไม่หนักหนาอะไรสามารถจะด าเนินการไปได้ ส่วนกรรมาธิการ
ชุดต่างๆ คงให้ทางเลขานุการและที่ปรึกษาช่วยงานแทนไปก่อนที่พรรคจะส่งคนมาท างานแทน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
คนที่อยากท างานการเมืองเข้ามา ก็ขอให้พรรคเสนอคนเข้ามาท าแทน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/news_2704603 
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“สมศักดิ์” เอาผิดนักการเมืองท้องถิ่นโพสต์ข่าวม่ัวโควิดพันธุ์อินเดียระบาดในห้าง ท าสังคมตื่นตระหนก 
เผยแพร่: 4 พ.ค. 2564 10:55    

 
 
 
 
 
MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย ศูนย์เฟกนิวส์ ดีเอสไอ พบข่าวเท็จโควิดสายพันธุ์อินเดียระบาด ต้นตอเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นโพสต์ลงสื่อโซเชียล เร่งตามตัวเอาผิด เตือนประชาชนเช็กก่อนแชร์ 
  จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตั้งศูนย์สืบสวนต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 หรือ เฟกนิวส์ ล่าสุด การประชุมมีข้อสรุป หลังท าการตรวจสอบกรณีการบิดเบือนข้อมูล ทั้งยังมี
การแชร์เรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย บริเวณห้างดิโอลด์สยาม จากนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาใน
ประเทศอินเดีย Advertisement 
  วันนี้ (4 พ.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยว่า จากการ
ตรวจสอบพบว่า ผู้เผยแพร่ข้อมูลโควิดสายพันธุ์อินเดีย ที่เป็นเท็จจนสังคมเข้าใจผิดจนมีการแชร์ต่อๆ กันไปในโลก
โซเชียลมีเดีย เป็นนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดหนึ่งเป็นคนเผยแพร่ จากนี้ ดีเอสไอ จะรวบรวมหลักฐานและส่งข้อมูล
ความเชื่อมโยงของกลุ่มท่ีบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงในเรื่องโควิด-19 ให้กับ กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) หรือ ประสานข้อมูลต่อไปยัง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อให้ไปด าเนินการต่อ แต่หากประเด็นใดที่ ศูนย์เฟกนิวส์ ดีเอสไอ สามารถ
ด าเนินการเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วยตัวเองก็จะท าในทันที 
  “เวลานี้กลุ่มคนที่ให้ข่าวอันเป็นเท็จ มีความจงใจให้ประชาชนเกิดความสับสน ตระหนกตกใจ ทั้งยังหวังดิส
เครดิตรัฐบาล หวังสร้างความเกลียดชัง ดังนั้น เรื่องนี้กระทรวงยุติธรรม ที่ก ากับดูแลดีเอสไอจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
หาข้อมูลเชิงลึกของผู้กระท าผิด เพราะเวลานี้รัฐบาลท าทุกทางในการแก้ปัญหาโควิด-19 ให้สถานการณ์ดีขึ้น และขอให้
กลุ่มท่ีสร้างข่าวปลอมที่เกี่ยวกับโควิด-19 หยุดพฤติกรรมซ้ าเติมสังคมเสียที นอกจากนี้ ผมอยากฝากให้ประชาชน เช็ก
ก่อนแชร์ข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลว่าอันไหนจริงหรือเท็จไม่งั้นจะตกเป็นเครื่องมือ
ของกลุ่มท่ีไม่หวังดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9640000042461 
 
 

https://mgronline.com/crime/detail/9640000042461
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'สิระ'ซัดนักการเมืองป่ันกระแส 'ย้ายประเทศ'โจมต'ีบิ๊กตู'่ 
อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“สิระ”เดือด!ซัดนักการเมืองปั่นกระแสย้ายประเทศ โจมตี"ประยุทธ์"ท าประเทศไม่น่าอยู่ ย้อนนักการเมืองมีเมีย
ต่างชาติท าไมยังพามาอยู่ไทย 
  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีกลุ่มในเฟซบุ๊ก ชื่อกลุ่ม “ย้าย
ประเทศกันเถอะ” ว่า เรื่องนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้าคุณมีความสามารถพอที่จะไปท ามาหากิน หาคู่ครองเป็น
ชาวต่างชาติ หรือศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ไปเป็นโรบินฮู้ด หลบๆ ซ่อน ๆ จนต้องกลายเป็นปัญหา
ของสถานทูต ก็ไม่ได้มีใครบังคับให้อยู่ในประเทศไทยต่อ แต่นักการเมืองบางคนแค่ต้องการปั่นกระแสตรงนี้มาโจมตีการ
ท างานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าท าให้ประเทศไทยไม่น่าอยู่ ตนก็อยากจะให้ย้อนไปถาม
นักการเมืองหลายคนที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติทั้งมาจากประเทศฝรั่งเศส อินโดนีเชีย ซึ่งสามารถย้ายขอสัญชาติไปเป็น
พลเมืองของประเทศนั้นๆ ได้ แต่ท าไมถึงต้องพาภรรยามาอยู่ที่ประเทศไทย 
  นายสิระ ยังกล่าวถึงกรณีท่ีเพจ Embassy of Sweden in Bangkok หรือ เพจสถานทูตสวีเดน ประจ าประเทศ
ไทย ออกมาโพสต์เชิญชวนว่า สวีเดนอาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีส าหรับคนอยากย้ายประเทศ ว่า ประเทศสวีเดนมี
ประชากรน้อย เขาต้องการแรงงานจ านวนมาก เลยต้องการเอาคนที่มีไอคิวสูง ๆ ไปท าประโยชน์ให้กับประเทศเขา เพ่ือ
เสียภาษีกว่า 51% จากแรงงาน 
  “ตอนนี้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากย้ายประเทศจนตัวสั่น ก็คือบรรดาแกนน าม็อบที่ออกมาก่อความวุ่นวาย 
ท าลายประเทศ จึงต้องการย้ายเพื่อหนีคดีท่ียาวเป็นหางว่าว แต่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาต้อนรับ สุดท้ายน่าจะมีที่หนึ่งที่เปิด
กว้างต้อนรับอยู่ ก็คือ เรือนจ า ที่ก าลังรอให้พวกคุณเข้าไปชดใช้กรรม” นายสิระ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841199 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841199
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“สิระ” ซัด “นักการเมือง” ปั่นกระแสย้ายปท. บอกถ้าไทยไม่ดี “แม้ว-ปู” คงไม่ขอกลับ แนะ แกนน าม็อบถาม 
“เต้น” ย้ายบ้านไปคุก 
4 พฤษภาคม 2564 09:44 น.    
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีเฟซบุ๊ก ชื่อกลุ่ม“ย้ายประเทศ
กันเถอะ”ว่า เรื่องนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้าคุณมีความสามารถพอที่จะไปท ามาหากิน หาคู่ครองเป็นชาวต่างชาติ หรือ
ศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ไปเป็นโรบินฮู้ด หลบๆ ซ่อน ๆ จนต้องกลายเป็นปัญหาของสถานทูต ก็ไม่
มีใครบังคับให้อยู่ในประเทศไทยต่อ แต่นักการเมืองบางคนแค่ต้องการปั่นกระแสตรงนี้มาโจมตีการท างานของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าท าให้ประเทศไทยไม่น่าอยู่ ตนก็อยากจะย้อนถามนักการเมืองหลายคนที่ มี
ภรรยาเป็นชาวต่างชาติทั้งมาจากประเทศฝรั่งเศส อินโดนีเชีย ซึ่งสามารถย้ายขอสัญชาติไปเป็นพลเมืองของประเทศนั้น 
ๆ ได้ แต่ท าไมถึงต้องพาภรรยามาอยู่ที่ประเทศไทย 
“ถ้าประเทศไทยของเราไม่น่าอยู่จริง ๆ เขาคงไม่เอาเมียต่างชาติมาอยู่ มาหากินกันที่นี่ แต่ทุกวันนี้อยู่แล้วก็สร้างปัญหา
ให้กับบ้านเมือง ท าให้แผ่นดินไทยหนักขึ้น ผมขอแนะน าให้เป็นกลุ่มแรกที่ควรย้ายออกจากประเทศไทยและหอบเมีย
ต่างชาติกลับไปด้วย อีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้ว ก็คือ นักการเมืองที่หนีคดีอยู่
ต่างประเทศ อย่างนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่แม้จะขนเงินที่โกงไปเป็นแสนล้าน แต่ยังอ้อนวอนขอ
กลับมาอยู่ประเทศไทย เพราะถ้าต่างประเทศดีจริง ตระกูลนี้คงอพยพหนีไปกันทั้งครอบครัวแล้ว” นายสิระ กล่าว 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่เพจ Embassy of Sweden in Bangkok หรือ เพจสถานทูตสวีเดน ประจ าประเทศ
ไทย ออกมาโพสต์เชิญชวนว่าสวีเดนอาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีส าหรับคนอยากย้ายประเทศ นายสิระ กล่าวว่า 
ประเทศสวีเดนมีประชากรน้อย เขาต้องการแรงงานจ านวนมาก เลยต้องการเอาคนที่มีไอคิวสูง ๆ ไปท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศเขา เพ่ือเสียภาษีแบบขูดรีดกว่า 51 เปอร์เซ็นต์จากแรงงาน ซึ่งตนเชื่อว่า ประเทศเขาคงไม่ต้อนรับคนโง่ๆ ที่ไม่
เคารพกฎหมายบ้านเมือง ไปสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเขาแน่นอน 
  “ตอนนี้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากย้ายประเทศจนตัวสั่น ก็คือบรรดาแกนน าม็อบที่ออกมาก่อความวุ่นวาย 
ท าลายประเทศ จึงต้องการย้ายเพ่ือหนีคดีที่ยาวเป็นหางว่าว แต่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาต้อนรับ สุดท้ายน่าจะมีที่หนึ่งที่เปิด
กว้างต้อนรับอยู่ ก็คือ เรือนจ า ที่ก าลังรอให้พวกคุณเข้าไปชดใช้กรรม หรือลองถามประสบการณ์จาก นายณัฐวุฒิ ใสย
เกื้อ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ดูว่าที่เคยก่อกรรมไว้กับประเทศ สุดท้ายได้ย้ายที่อยู่จาก
บ้านไปอยู่ในคุกใช่หรือไม่”นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241139 

https://siamrath.co.th/n/241139
https://siamrath.co.th/n/241139
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/f1ce6413c9ea34968b8da5d5a65aa78b2532926d6cc9c4e9920374c12dc1a020.jpeg?itok=vSZru3lD
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อย่าเพิ่งไปไหน! ‘เต้’ แค่บอกช่วยกันไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไป ประเทศก็น่าอยู่แล้ว 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 - 11:31 น. 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เขียนข้อความถึง
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ และกระแสการขอย้ายประเทศเพ่ือไปหาช่องทางการท ามาหากินที่อ่ืน 
เพราะหมดหวังกับการเมืองไทยที่ถูกผูกขาดโดยคนฝั่งเดียวมีอ านาจ ระบุว่า 

 “คิดย้ายประเทศ คิดใหม่ได้นะ ถึงผู้ที่คิดจะย้ายประเทศ (น้อยใจ) ครับ ไม่มีประเทศไหนอบอุ่นเท่ากับบ้านเกิดเมือง
นอนของเรา ญาติพ่ีน้องเราอยู่ที่นี่ เราเกิดท่ีนี่ โตที่นี่ เรียนที่นี่ มีครอบครัวที่นี่ และเราก็จะตายที่นี่ เพราะที่นี่คือแผ่นดิน
เกิดหรือแผ่นดินแม่ของพวกเรา ประเทศเรามีสิ่งที่ดีทุกอย่าง อาทิ ทะเล ป่าเขา ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประชาชนไทย 
สยามเมืองยิ้ม ยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่โอเค คือ มีคณะผู้บริหารประเทศ ไม่ดีพอส าหรับประชาชนไทยทุกคนเท่านั้น จง
อย่ายอมแพ้แล้วย้ายประเทศหนี จงสู้เพ่ือเอาชนะให้ผู้บริหารประเทศชุดนี้ออกไป แค่นี้ประเทศก็น่าอยู่แล้ว เชื่อผม ส.ส.
พ่ีเต้ 007” นายมงคลกิตติ์ระบุ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2705595 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2705595
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/4%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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‘ยืนหยุดขัง’ 3พฤษภา โคราชแห่ป้าย ‘ปล่อยเพื่อนเรา’ – เชียงใหม่ขึงผ้าขอ ‘คืนสิทธิประกัน’ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 - 23:09 น. 
 
 

 
 

 

 

 
 

สืบเนื่องจากกรณีเกิดกระแสการท ากิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” เป็นวงกว้าง ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 
ด้วยการยืนสงบนิ่ง เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนน าราษฎร ที่ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนั้น 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท ากิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” ในลักษณะดาวกระจาย ยังคงด าเนิน
ไปในหลายจังหวัด โดยส่วนมากเริ่มกิจกรรม ในเวลา 17.00 และ 17.30 น. ภายใต้แนวคิด #ยืนหยุดขังดาวกระจายต้าน
ภัยโควิด19 อาท ิ

1.ยืน หยุด ขัง วันที่ 41 โดย กลุ่มพลเมืองโต้กลับ 
เวลา 17.30 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ นัดหมายท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ยืนหยุดขัง” เป็นวันที่ 
41 เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังจากการท ากิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเป็นวันที่ 2 ของการเปลี่ยนสถานที่
จัดกิจกรรมจากหน้าศาลฎีกามายังบริเวณ Sky Walk อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตามก าหนดการสัญจร 3 วัน เนื่องจากสถานี
ต ารวจนครบาลชนะสงคราม ได้ขอความร่วมมือ งดกิจกรรมบริเวณหน้าศาลฎีกา 
ผู้เข้าร่วมยืน กระจายตัวตั้งต้นตั้งแต่ฝั่งหน้า รพ.ราชวิถี ยาวตามสะพานผ่านหน้าเกาะพญาไท เกาะดินแดง จนถึงปลาย
สะพานฝั่งเกาะพหลโยธิน ตลอดทางของพ้ืนที่สะพานลอย มีการยืนเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกราย 

ส าหรับวันนี้ นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ บิดานายสมาพันธ์ ศรีเทพ หรือ ‘น้องเฌอ’ ผู้ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์
สลายชุมนุมเสื้อแดงปี 2553 กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียง เล่าถึงความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ โดยมีการอ่านแถลงการณ์
ของนางสาววรรณวลี ธรรมสัตยา หรือตี้ พะเยา จากทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
จากนั้น ผู้ชุมนุมชู 3 นิ้ว เปล่งเสียง ‘ปล่อยเพ่ือนเรา ปล่อยผู้บริสุทธิ์’ 3 ครั้ง โดยมีการโปรยกระดาษชิ้นเล็กๆ และป้าย
ไวนิล มีข้อความ ‘ปล่อยเพื่อนเรา’ ลงสู่พ้ืนถนนพญาไท 
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2.ยืน หยุด ขัง หน้าศาลอาญา 
เวล 17.30 น. ที่หน้าศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก เครือข่าย People Go Network จัดกิจกรรม “ยืน หยุด 

ขัง” โดยมีประชาชนเดินทางเข้าร่วม ประมาณ 15 คน เพื่อร่วมเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวชั่วคราว ปล่อยตัวผู้ต้องหา
ออกมาสู้คดี 

ส าหรับวันนี้ บิดาบุญธรรม ของ น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา หรือ ตี้ พะเยา แกนน ากลุ่มราษฎรเอ้ย มาร่วมยืน
ด้วย โดยสวมเสื้อยืดสีด า สกรีนใบหน้า น.ส.วรรณวลี ขณะปราศรัย ระบุข้อความ “ปล่อยลูกเรา” และ ยืนชูภาพ น.ส.
วรรณวลี ตลอดการร่วมกิจกรรม 
ขณะที่นายเลิศศักดิ์ ค าคงศักดิ์ เครือข่าย People Go Network ท ากิจกรรม #อดพร้อมเพ่ือน เข้าสู่วันที่ 8 ด้าน น.ส.
พัชณีย์ ค าหนัก นักเคลื่อนไหวสิทธิแรงงาน กลุ่มสังคมนิยมแรงงาน ร่วมอดอาหาร เป็นวันที่ 2 นอกจากนี้ นางณัฏฐธิดา 
มีวังปลา หรือ แหวน พยาบาลอาสา ซึ่งมาร่วมเสวนาหน้าศาล ช่วง 16.15 น. ก็ได้ร่วม “นั่ง หยุด ขัง” เช่นเดียวกัน 

ต่อมา เวลา 18.42 น. ประชาชนกว่า 15 คน ร่วม ชู 3 นิ้ว หันหน้าเข้าหาศาลอาญา พร้อมเปล่งเสียง “ปล่อย
เพ่ือนเรา คืนสิทธิประกันตัวเดี๋ยวนี้” ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน 
  3.ยืน หยุด ขัง หน้าเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
เวลา 18.00 น. กลุ่มศิลปินเพลงเพ่ือราษฎร น าโดย อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ ศิลปินนักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ฃพร้อมด้วย 
ประชาชนกว่า 20 คน ยืนยืนเรียงแถวหน้ากระดาน ท ากิจกรรม ยืน หยุด ขัง โดยเริ่มจากการถือภาพนักกิจกรรมที่ถูก
คุมขัง ก่อนชู 3 นิ้ว ตะโกน “ปล่อยเพื่อนเรา” อ่านรายชื่อเพ่ือนทีละราย 
จากนั้น ยืนเป็นเวลา 11.2 นาที โดยมีการเปิดเพลง ฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อ ของ วงสามัญชน พร้อมชู  3 นิ้วระหว่างท า
กิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการผัดเปลี่ยนขึ้นปราศรัย และขับร้องดนตรีเนื้อหาต้านเผด็จการ ก่อนยุติกิจกรรมในเวลา 
20.00 น. ซึ่งระบุว่า จะจัดขึ้นทุกวัน จนกว่าเพ่ือนจะได้รับการปล่อยตัวครบทุกคน 

4.ยืน หยุด ขัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 
เวลา 17.00 น. นักกิจกรรม เครือข่ายรามค าแหงเพ่ือประชาธิปไตย ยืนสงบนิ่ง 1.12 ชั่วโมง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
เป็นวันที่ 7 เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมจากเรือนจ า ให้ได้สิทธิการประกันตัวสู้คดี 
โดยในช่วงต้นมีผู้ร่วมท ากิจกรรมกว่า 4 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน สวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมเว้นระยะห่าง
ประมาณ 2 ช่วงแขน ห้อยป้ายข้อความ และภาพใบหน้าของแกนน าราษฎร และประชาชนที่ถูกคุมขัง ท่ามกลางวรถ 
และประชาชนที่สัญจรผ่านอย่างต่อเนื่องตลอดการท ากิจกรรม 
ต่อมา เวลาประมาณ 17.30 น. มืผู้ร่วมยืนกว่า 8 คน 
ทั้งนี้ เครือข่ายรามค าแหงเพ่ือประชาธิปไตย ระบุว่า จะจัดกิจกรรมทุกวันคี่ ยืนจนกว่าจะหยุดขังเพ่ือน 

5.ยืน หยุด ขัง สมุทรปราการ ที่ หน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวันที่ 12 
เวลา 17.30 น. ประชาชนกว่า 10 คน ยืนเรียงแถวหน้าป้ายศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยถือรูปภาพของ นายชูเกียรติ 
แสงวงค์ นักกิจกรรมสมุทรปราการ และภาพนักกิจกรรมรายอ่ืนๆ ไปจนถึงป้ายข้อความ อาทิ free อานนท์, ปล่อย
ครอบครัวเรา, Injustice, ปล่อยเพื่อนเรา, ปล่อย คน คิดต่าง 
มีป้ายเพ่ิมเติมจากวันก่อน ระบุว่า “หากใครไม่ท้อจงสู้ต่อไป ยืดอกภูมิใจ ไม่ก้มหัว ปล่อยเพ่ือนเรา” บางรายห้อยภาพ 
น.ส.วรรณวลี ธรรมสัตยา หรือตี้ พะเยา แกนน ากลุ่มราษฎรเอ้ย 
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กระทั่งครบก าหนด ผู้ร่วมกิจกรรมชู 3 นิ้วหันหน้าเข้าหาศาลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปล่งเสียง “ปล่อยเพื่อนเรา” 3 
ครั้ง จากนั้นแยกย้ายกลับบ้าน 
  6.ยืน หยุด ขัง อุดรธานี กลุ่มอุดรพอกันที ตั้งแต่เวลา 17.30-18.42 น. 
เวลา 17.00 น. กลุ่ม อุดรพอกันที – UDdone จัดกิจกรรมหยุดขังรูปแบบใหม่ “หยุดขัง Fromhome” 1.12 ชั่วโมง 
เป็นการแพร่ภาพสด ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ย้ายประเทศกันเถอะ” ผ่านแฟนเพจ เฟซบุ๊กโดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 
10 คน ซึ่งก่อนเริ่มกสนทนา มีการเปิดเพลง “อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้” ของวงสามัญชน 
ส าหรับกิจกรรมดั งกล่ าว  ได้สอบถามสมาชิกถึง เหตุผล 4 ข้อ ได้แก่1.ท าไมเถึง ไม่อยากอยู่ประเทศไทย 
2.ถ้าเลือกได้จะไปอยู่ประเทศไหน3.สรุปข้อดี ข้อด้อย ของแต่ละประเทศท่ีอยากไปอยู่ 

7.ยืน หยุด ขัง ณ สามแยกประตูน้ า หน้าราชภัฎนครราชสีมา โดย KoratMovemant 
เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 6 คน เป็นนักศึกษา ตั้งแถวบริเวณสามแยกประตูน้ า หน้าราชภัฎ
นครราชสีมา มีการถือป้ายมีข้อความ Free our friends, ปล่อยเพ่ือนเรา ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีมีต ารวจในเครื่องแบบ
ได้มาถ่ายรูป พร้อมกับสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด 
รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการยืน 
ต่อมา เวลา 16.52 น. เป็นเวลาสิ้นสุดกิจรรม ผู้จัดกิจกรรมแจ้งว่า กิจกรรมถัดไปจะเป็นการเดิน ปล่อยเพื่อนเรา 
จากนั้น เวลา 18.14 น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถือป้ายผ้าที่ระบุข้อความว่า “ปล่อยเพ่ือนเรา” เดินรอบตลาดแม่กิมเฮง โดย
ประชาชนในตลาดได้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง บางรายสอบถามด้วยว่า “ท าอะไรกันล่ะลูกๆ” 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชายรายหนึ่งกล่าวว่า “เราต้องช่วยกันกดดันเพ่ือให้เพ่ือนเราได้ออกมา อยู่ที่ไหนก็ท าได้ อยู่ที่บ้านก็ท า
ได้เพราะนี่เป็นสิทธิของเรา” 
  8.ยืน หยุด ขัง ที่ จ.เชียงใหม่ 
ซึ่งเดิมจัดโดยกลุ่ม We, The People กระทั่งวันนี้ เข้าสู่วันที่ 16 มีการประกาศปรับรูปแบบกิจกรรม เป็น #ยืนหยุดขัง
คนเดียว เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษ 
เวลา 17.30 น. ที่ ลานสามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ยังคงมีประชาชนมาร่วมกิจกรรม #ยืนหยุดขังเชียงใหม่day19 กว่า 15 
คน โดยยืนกระจาย เว้นระยะห่างกว่า 2 เมตร บางรายน าหนังสือมายืนอ่านด้วย โดยระหว่างการท ากิจกรรม มีผู้ปั่น
จักรยานผ่านพร้อมชู 3 นิ้วให้ก าลังใจนักกิจกรรม 
ส าหรับวันนี้นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปลชื่อดัง มาร่วมยืนด้วย โดย นายพิภพ ได้โพสต์ภาพการท ากิจกรรมผ่านทาง
เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “ท าความสะอาดป้ายไม่ยากหรอก แต่ท าความสะอาดจิตใจยากกว่ามาก #ยืนหยุดขัง” 

อีกทั้ง มีประชาชน 2 รายแต่งกายด้วยชุดสีด า น าป้ายผ้าสีแดงขนาดใหญ่มาผูกไว้ที่คอ ของทั้ง 2 ระบุข้อความ
ว่า “คืนสิทธิประกันตัว ให้ประชาชน” 
นอกจากนี้ บางรายได้น าแถบผ้าสีด า เขียนว่า “ยุติธรรม” ติดเข็มกลัดไว้ที่แขน ขณะร่วมท ากิจกรรมอีกด้วย 
ท่ามกลาง เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ. เมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนอกเครื่องแบบ กระจายก าลัง เฝ้า
สังเกตการณ์และบันทึกภาพรอบบริเวณเมืองเชียงใหม่ ที่มีการท ากิจกรรม #ยืนหยุดขังคนเชียงใหม่คนเดียววันที่ 8 
(คลิกชมคลิป) 

https://www.facebook.com/wetheequalcitizen/videos/305374201256126
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    นอกจากนี้ ยังมีการท ากิจกรรมที่บ้าน พร้อมโพสต์ภาพ และติดแฮชแท็ก #ปล่อยเพ่ือนเรา #Freeourfriends 
#ยืนหยุดขัง #อยู่ไหนก็ยืนหยุดขังได้ 
อาทิ นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ศิลปินอาวุโส เจ้าของรางวัลศรีบูรพา 2562 ซึ่งพ านักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วม
ท ากิจกรรมคู่ขนาน #ยืนหยุดขัง ที่บ้านพัก จ.เชียงใหม่ โดยโพสต์ข้อความด้วยว่า “ยืน หยุด ขัง ที่บ้าน พร้อมผู้รักความ
เป็นธรรมทั่วทุกแห่ง กระบวนการยุติธรรมต้องเที่ยงธรรม” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2705230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2705230


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
 
ยังไม่จบปัญหาเจาะยาง ปชป.  
อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

การแย่งชิงพื้นที่ภาคใต้นี้ก็ยังไม่จบ เพราะขณะนี้ พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังถูกมองว่าอ่อนแอ จากท่ีเคยกวาด ส.ส.
แทบยกภาคมาได้ แต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดนนางนาที รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทยเจาะพ้ืนที่ส าคัญๆ 
ไปเยอะ แถมโดน พปชร.แย่งเก้าอ้ีไปอีก 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์มีปัญหากับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในเรื่องค าสั่ง
มอบหมายงานรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับจังหวัด  จนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ออกมาแสดงท่าทีชัดว่าไม่พอใจค าสั่งแบบ “ผิดฝาผิดตัว”นี้ 
  มันผิดฝาผิดตัวตรงที่รัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) และพรรคภูมิใจไทย ได้ดูจังหวัดที่เป็นบ้านเกิด
ตัวเอง และจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง แต่รัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์กลับถูก “เจาะยาง”ยึดพื้นที่ภาคใต้บาง
จังหวัด โดยให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขาใหญ่ในพรรค พปชร.ลงไปดูพ้ืนที่แทน 

ในที่สุด ก็เจรจากันลงตัวรอบแรกโดยให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ  ทบทวนค าสั่ง แต่ก็ยังเคลียร์ความ
ขัดแย้งไม่ได้ ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 ที่เป็นปัญหาเสีย เพราะยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบจากการประสบปัญหาโควิด และให้รองนายกฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการดูแลไป 

เรื่องการแย่งชิงพื้นที่ภาคใต้นี้ก็ยังไม่จบ เพราะขณะนี้ พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังถูกมองว่าอ่อนแอ จากท่ีเคยกวาด 
ส.ส.แทบยกภาคมาได้ แต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดนนางนาที รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทยเจาะพ้ืนที่
ส าคัญๆ ไปเยอะ แถมโดน พปชร.แย่งเก้าอ้ีไปอีก ตอนนี้ประชาธิปัตย์พยายามอย่างมากในการโหมโรงผลงาน 

โดยเฉพาะการคุมสองกระทรวงใหญ่ที่เก่ียวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรคือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มีผลต่อราคาสินค้าเกษตร สิ่งที่ประชาธิปัตย์มุ่งมั่นให้เป็นข่าวเสมอมาคือการรับประกัน
ราคาสินค้าเกษตรได้ และเข้าไปช่วยเหลืออุดหนุนราคาสินค้าที่ราคาตก และแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง 
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  แต่ล่าสุด น่าสนใจว่า เมื่อ ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้คุมภาคใต้แล้ว ก็มีการเดินเกม “แย่งซีน” มีข่าวเล็กๆ ออกมาข่าว
หนึ่งน่าสนใจคือกรณีพริกดวงมณีราคาถูก ซึ่งพริกดังกล่าวเป็นพริกที่ปลูกมากในสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ราคา
ตกจากกิโลละ 17-20 บาทเหลือ 8 บาทเพราะตลาดใหญ่คือมาเลเซียลดก าลังซื้อจากปัญหาโควิด 
  นายจุรินทร์จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายในประสานงานกับจังหวัดสงขลา รวมถึงนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.
สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมหารือด้วย  และสั่งการให้ออกมาตรการไปช่วยเหลือ  คือการช่วยหาผู้ซื้อใน
ประเทศ  เข้าไปช่วยกันรับซื้อใน กก.ละ 10 บาท และพาณิชย์จะจัดเงินเพิ่มเติมเข้าไปช่วยอีกกิโลละ 5 บาท ในช่วง 3 
เดือน 
  ปรากฏว่า นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช และรองโฆษก พปชร. แถลงว่า ตั้งแต่
วันที่  30 เม.ย. ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส    เพ่ือรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกพริกข้ีหนูพันธุ์ดวงมณี  โดย ร.อ.
ธรรมนัส ได้มอบหมายให้ องค์การตลาดเพ่ือการเกษตร ( อตก.) จ.สงขลา จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อเป็นหน่วย
บริการรับซื้อผลผลิตพริกของเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 15 บาท เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 พ.ค.นี้  พร้อมทั้งบริหารจัดการในส่วนของห้องเย็นจัดเก็บผลิต และประสานการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย  
  เรียกว่า เป็นการแย่งซีนกันสดๆ ในเรื่องเดียวกัน สุดท้ายจะอ้างเป็นเครดิตใครระหว่างประชาธิปัตย์หรือ พป
ชร. ซึ่งก็เป็นเรื่องการช่วงชิงคะแนนเสียงทางการเมืองที่น่าสนใจว่า ต่อไปจะมีการแย่งซีนกันในลักษณะนี้อีก
หรือไม่  และถ้าหนักเข้าก็อาจกลายเป็นปัญหารอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้ง 
  แต่ก็คงต่างต้องเร่งท าผลงานเพราะการเมืองผันผวนเต็มที อาจมีอะไรคาดไม่ถึง. ... อ่านต่อที่ : ออออ้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/841047 
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วัดใจ “3 กลุ่มทุน” ภูมิใจไทย จับตาเกมบีบถอนตัว หลังรุกหนัก“ศักดิ์สยาม” 
4 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

หาก “เนวิน” จะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล บรรดา“นายทุน”ย่อมไม่เห็นด้วย เพราะการอยู่ร่วมรัฐบาล
ไปเรื่อยๆ คือโอกาสที่ “ผู้ลงทุน” ย่อมหวังได้ประโยชน์จากธุรกิจการเมือง 
สัปดาห์ที่ผ่านมากระแสข่าวความเคลื่อนไหว คีย์แมนหลังฉากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ไม่พอใจอย่างหนักท่ี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ส่งสัญญาณกดดันจะปรับ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รมว.
คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยออกจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะประเด็นนี้ไม่มีทีท่าจะเบาลง  
ความไม่พอใจของ “พล.อ.ประยุทธ์” ต่อ “ศักดิ์สยาม” ซ่ึงด ารงต าแหนง่รมว.คมนาคม มาพีคสุดก็เม่ือติดโควิด-
19 ท่ามกลางข้อสงสัยว่าจะมีสาเหตุมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ แม้ “ศักดิ์สยาม” จะยืนยันหนักแน่นใน
ไทม์ไลน์ว่าติดมาจากคนติดตาม แต่กระแสสังคมกลับไม่เอนเอียงไปตามท่ี “ศักดิ์สยาม” ชี้แจง 
คนในรัฐบาลอ่านเกม “พล.อ.ประยุทธ์” ว่า มีไม้เด็ดเอาไว้ต่อรองกับสองพ่ีน้อง “เนวิน-ศักดิ์สยาม” แน่ๆ โดยระแคะ
ระคายว่า “ฝ่ายเสธ.” มีคลิป-ภาพช็อตเด็ดเตรียมไว้พร้อม ซึ่งนายกฯ มีข้ออ้างสมเหตุสมผลเรื่องห่วงภาพลักษณ์
ของ ครม. จึงจ าเป็นต้องขอปรับ “ศักดิ์สยาม” ซึ่งนี่เป็น "เหตุผลท่ียื่นกันบนโต๊ะ" 
ทว่าเหตุผลที่ยื่นกันใต้โต๊ะ นักสังเกตการณ์การเมืองคาดว่า อาจมีเรื่องการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว การยกเลิก
ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งอยู่ในความดูแลของ “ศักดิ์สยาม” เข้ามาเกี่ยวข้อง 
หาก “เนวิน-ศักดิ์สยาม” ยังใช้ปมสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งดีเอสไอยื่นป.ป.ช.
ตรวจสอบการล้มประมูล มาเล่นเกมต่อรองทางการเมือง เก้าอ้ี รมว.คมนาคมของ “ศักดิ์สยาม” อาจไม่ม่ันคงเหมือนเก่า 
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ศึกระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์” VS “เนวิน-ศักดิ์สยาม” แม้จะมีความอยู่รอดของรัฐบาลเป็นเดิมพัน แต่นาที
นี้ พล.อ.ประยุทธ์” ไม่มีความกลัว เพราะรู้ดีว่าภายใน “พรรคภูมิใจไทย” แม้ “เนวิน” จะเป็นเหมือน “พ่ีใหญ่” ก ากับ
ดูแล และคอนโทรลน้องๆ ให้เดินตามเกมที่วางเอาไว้ได้  
แต่ต้องไม่ลืมว่า ภายในพรรคภูมิใจไทย ก็มี “นายทุนหลายเจ้า” เข้าร่วมลงขัน หาก “เนวิน” จะถอนตัวจากพรรค
ร่วมรัฐบาล บรรดา“นายทุน”ย่อมไม่เห็นด้วย 
เพราะการอยู่ร่วมรัฐบาลไปเรื่อยๆ คือโอกาสที่ “ผู้ลงทุน” ย่อมหวังได้ประโยชน์จากธุรกิจการเมือง ที่น่าสนใจคือ พรรค
ภูมิใจไทยมี “นายทุน” ระดับ “บิ๊กเนม” หลายกลุ่ม ที่มีธุรกิจมั่นคง และมั่งคั่งท้ังสิ้น 
แม้แต่หัวหน้าพรรคอย่าง "อนุทิน ชาญวีรกุล"รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนเบอร์
ต้นๆ ของพรรค โดยมีธุรกิจครอบครัวระดับชาติ บริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น 

“อนุทิน” ยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช.กรณีรับต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 25 พ.ค.2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 
4,248,828,812.03 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 395,358,423 บาท เงินลงทุน 2,908,444,538 บาท 
ส่วนผู้สนับสนุนสายโคราชและเครือข่ายสายอีสาน ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ "ก านันป้อ-วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รมช.
คมนาคม หรือเสี่ยแป้งมัน เจ้าของธุรกิจแป้งมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 19 
เม.ย. 2564 มีทรัพย์สิน 248,534,489 บาท ส่วนหนี้สิน (ที่แจงว่าเกิดจากการค้ าประกัน) ที่แจ้งไว้เมื่อปี 2562 กว่าหมื่น
ล้านบาท หายเกลี้ยงไม่มีหนี้สินแล้ว 
แม้ “วีรศักดิ์” จะมี ส.ส.ในคอลโทรลไม่มากนัก แต่ยามท่ีพรรคต้องการปัจจัยดูแลลูกพรรค “วีรศักดิ์” พร้อมบริการโดย
ไม่มีเกี่ยง จนมีกระแสข่าวว่ามีหลายครั้งที่ “พ่ีใหญ่” ต้องต่อสายมารบกวน “วีรศักดิ์” ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพรรค 

ส่วนผู้สนับสนุนสายใต ้ “โกเก๊ียะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา สามี "นาที รัชกิจ
ประการ" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 5,436,758,409 
บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 225,983,525 บาท 
“โกเก๊ียะ” เป็นเจ้าของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) กิจการสถานีให้บริการน้ ามัน พี.ที. และกิจการอ่ืนอีก
มากมาย “ปั๊มพีที” ของ “โกเกี๊ยะ” ก าลังขยายสาขาครอบคลุมทั้งประเทศ แม้จะฐานหลักจะอยู่ทางภาคใต้ แต่เริ่มขยับ
ขยายบารมีไปรุกพ้ืนที่ภาคอ่ืน 

“โกเก๊ียะ-นาที” คือแม่ทัพแดนใต้ของพรรคภูมิใจไทย การเลือกตั้งปี 2562 สามารถน าลูกพรรคคว้าเก้าอ้ี ส.ส.
แดนใต้ มาได้ถึง 8 ที่นั่ง ถือว่าเจาะฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ มาได้หลายพื้นที่ 
ปรากฎการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในจังหวะนี้ เมื่อระดับผู้สนับสนุนเบอร์หนึ่งกินแหนงแคลงใจกับผู้น ารัฐบาล โดยจ้อง
จะปรับ “ศักดิ์สยาม” พ้น รมว.คมนาคม นาทีนี้ จึงขึ้นอยู่กับข้อต่อรองบนโต๊ะ-ใต้โต๊ะ 
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แต่ส าหรับอีก 3 นายทุน “เสี่ยหนู-เสี่ยแป้งมัน-โกเกี๊ยะ” ต่างอยู่ร่วมรัฐบาลกับ “พล.อ.ประยุทธ์” โดยไม่มี
ปัญหา และถึงมีปัญหาอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องท่ีเคลียร์กันจบง่ายๆ ไม่มีเกมหลายชั้น แต่หากยากจะอยู่กันต่อไป ก็น่าลุ้น
ว่า “3กลุ่มทุน” จะยอมเดินตามเกม“พ่ีใหญ่บุรีรัมย์ ” หรือไม่ 
เพราะหากยอมถอนออกจากรัฐบาล “มิตรทางการเมือง” ของพรรคภูมิใจไทยแทบจะไม่เหลือ หรือหากจะกลับไปอยู่
ร่วมกับ “นายเก่า” อย่าง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ก็คงมีคนไม่ยอมกลืนเลือด ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี 
ดังนั้น นาทีนี้การเดินเกมบีบ “ศักดิ์สยาม” พ้นเก้าอ้ี รมว.คมนาคม ฝ่ายนายกฯ ประยุทธ์ จึงถือไพ่ได้เปรียบ
มากกว่า หากสองพ่ีน้อง “เนวนิ-ศักดิ์สยาม” ยอมถอย เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สายสีส้ม ก็อาจต่ออายุเก้าอ้ี รมว.
คมนาคม ไปได้อีกนาน 
แต่หากไม่ยอมอ่อนข้อให้  ก็มีหวังเจอแรงบีบหนักยิ่งกว่า เพราะนาทีนี้ ผู้น ารัฐบาลมั่นใจว่า แค่เสียงภูมิใจไทยไม่
กระเทือนสถานะรัฐบาล ในเม่ือยังมี ส.ส.อิสระ เป็นทางเลือกที่ไม่ยาก 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935933 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935933
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 - 09:02 น. 
ข้อเสนอรัฐบาลชั่วคราว ฝ่ายค้าน สถานะของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
 

 

 

 

 
 แรกที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกเพ่ือเปิดทางให้กับ ‘รัฐบาล
ชั่วคราว’ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ก็ได้ยินเสียงเยาะเย้ยไยไพจาซีกของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากพรรคพลังประชารัฐ 
เหมือนกับที่เคยเกิดภาพแห่งความหงุดหงิด ไม่พอใจและเกรี้ยว กราดอย่างแรงกล้าเมื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ออกมาแถลงและตั้งข้อสังเกตในเรื่อง ‘แทงม้าตัวเดียว’ เกี่ยวกับนโยบาย ‘วัคซีน’ 
แต่พอเข้าสู่เดือนเมษายนท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 จากคลัสเตอร์ ‘ไทยคู่ฟ้าคลับ’ ในซอยทองหล่อ ข้อสังเกต
ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็กลายเป็นข้อสังเกตของสังคม 
ไม่ว่า 1 หอการค้าไทย ไม่ว่า 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ไม่ว่า 1 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ต่างประสาน
เสียงที่จะให้เปิด ‘วัคซีนเสรี’ ขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 
สถานการณ์อันเกี่ยวกับ ‘โควิด’ สถานการณ์อันเกี่ยวกับ ‘วัคซีน’ นั่นแหละจะน าไปสู่สถานการณ์กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในที่สุด 
  จากการประสานเสียง ‘ออกไป ออกไป’ อันดังมาจากการชุมนุมของ ‘เยาวชนปลดแอก’ ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในเดือนกรกฎาคม 2563 
ได้กลายมาเป็นการจัดเวทีเล็กๆของ ‘ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพ่ือประเทศไทยใหม่’ ในเดือนเมษายน 2564 
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เมื่ออยู่ภายใต้ พรก.การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความ
เข้มข้นและกระชับอ านาจมากยิ่งข้ึนเป็นล าดับ 
ไม่อาจท าให้การชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นได้อย่างเสรี แต่การเคลื่อนไหวหลายอย่างในโลกแห่ง ‘โซเชียล
มีเดีย’ ก็ปรากฏขึ้นอย่างคึกคัก 
เริ่มจากการล่ารายชื่อเพ่ือไล่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และตามมาด้วยการล่ารายชื่อเพ่ือไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

อาจได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากภายในท าเนียบรัฐบาล อาจได้ยิน เสียงหยามเย้ยดังมาจากภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ แต่ก็กระแทก เข้าไปยังพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์อย่างหนัก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj04.jpg
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หนักหนาสาหัสไปตามสถานการณ์ของ ‘โควิด’ หนักหนาสาหัสไปตามกระบวนการจัดหา ‘วัคซีน’ ที่ยังมีความไม่แน่นอน
อยู่สูง 

“วัคซีน” นั่นแหละคือเดิมพันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2705389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2705389
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'มันคือแป้ง' เขย่าเก้าอี้ 'ธรรมนัส'  
ลุ้นศาล ชี้ชะตา 'อนาคตการเมือง' 
4 พฤษภาคม 2564 
 
ค าวินิจฉัยศาลที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะชีวิตทางการเมืองของ “ธรรมนัส” ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ถูก
วางตัวเป็น “เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” คนใหม่ และถูกคาดหมายว่าจะเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” ในไม่ช้า 
  จากวาทกรรม “มันคือแป้ง” อันลือลั่นกลางสภาของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
พรรคพลังประชารัฐ กรณีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน ประเด็นขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี 
ด้วยการถูกขุดเรื่องราวในอดีตมาหลอกหลอน “ธรรมนัส” ในวันที่สวมหัวโขนเป็นเสนาบดี ว่าด้วยคดีที่เคยต้องค า
พิพากษาของศาลออสเตรเลียให้จ าคุกคดียาเสพติด 
  ถึงแม้ “ธรรมนัส” จะตอบโต้ชี้แจงฝ่ายค้าน พร้อมกับยืนยันเสียงแข็งกลางสภา เมื่อช่วงต้นปี 63 ว่า “สิ่งที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาท์เวลส์อ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัม มันคือแป้ง” 
ADVERTISEMENT 
ท าให้ปฏิกิริยาทางสังคมวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างกว้างขวาง จนน ามาซึ่งการลงชื่อของ 51 ส.ส.พรรคก้าวไกล ส่งเรื่อง
ผ่าน “ประธานสภา” ไปถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ให้วินิจฉัยสถานะความเป็นส.ส. และ รัฐมนตรี ของ “ธรรมนัส” จาก
กรณีต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลีย ซึ่งเป็นช็อตต่อเนื่องหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
  “ผมไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมว่าถูกต้องโทษโดยศาลไทย กฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้กับรัฐใด ก็ต้องมีผล
เฉพาะรัฐนั้นๆ ผมถูกล็อกอัพหรือจ าคุก 8 เดือน หลังจากนั้นถูกส่งไปเมืองโอเบอรอน รัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่กระท าความผิด
ลหุโทษ ไปท างานในฟาร์ม ไม่ได้ถูกขังในเรือนจ า” ค ายืนยันหนักแน่นของ “ธรรมนัส” ที่เคยชี้แจงในสภา 
น่าสนใจว่าค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียนั้น จะเข้าเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเรื่องคุณสมบัติความเป็น ส.ส. และ
รัฐมนตรี หรือไม่ 
โดยในวันที่ 5 พ.ค.นี้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เตรียมอ่านค าวินิจฉัย กรณี “ธรรมนัส” ว่าต้องพ้นสถานะความเป็นส.ส.และ
รัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และ มาตรา170 หรือไม่ 
ค าวินิจฉัยศาลที่ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะชีวิตทางการเมืองของ “ธรรมนัส” ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ถูกวางตัว
เป็น “เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” คนใหม่ และถูกคาดหมายว่าจะเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” ในไม่ช้า 
 อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935932  
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สภาฯ เผยขรก.-พนง.ติดโควิด 11 ราย เข้ารักษาตัวแล้ว พร้อมเข้มมาตรการ-ยังไม่ก าหนดเลื่อนประชุม 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 - 12:19 น. 
 
 
 

 
 

 

 
   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่มีการ
แพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ในส่วนของรัฐสภาเองข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา พบว่า มีข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐสภาติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น จ านวน 11 ราย โดยทุกคนเข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย เป็นแบ่ง ฝั่งส านักเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 6 คนได้แก่ 
พนักงานราชการ ส านักบริหารงานกลาง 2 ราย เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 1 ราย พนักงานท าความสะอาด 2 ราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน 1 ราย ส าหรับเพศหญิง 1 รายเป็นพนักงานท าความสะอาด 

ขณะที่ฝั่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวน 4 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 1 รายคือพนักงาน
วิชาการเทคนิคโทรทัศน์รัฐสภา ส่วนเพศหญิง 3 รายได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ ส านักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานเชาวเลข ส านักรายงานการประชุมและเชาวเลข และกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการกีฬา ส านักงานกรรมาธิการ 2 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐสภายังคงปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดจุดสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณทางเข้า ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในรัฐสภา 100% การ 
ใช้ลิฟท์โดยสารจ ากัดครั้งละไม่เกิน 6 คน การจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ต่างๆ การท าความสะอาดและพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกรรมาธิการ ห้องแถลงข่าว รวมถึงห้องสื่อมวลชน การห้ามนั่งรับประทานอาหารใน
โรงอาหาร การงดประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร หรือลดการรวมตัวของคนจ านวนมากเกินกว่า 20 
คน ส่วนกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สั่งงดการประชุมทั้งหมดออกไปก่อน อย่างไรก็ตามส าหรับการเปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ก าหนดไว้ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ยังไม่มีการแจ้งว่าจะมีการเลื่อนเปิดประชุมแต่อย่างใด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2705678 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/covid19/news_2705678
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/jj17.jpg

