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ศกัด์ิ’  
Thu, 2015-05-14 14:37 

เมือ่วันที ่12 พ.ค.53 กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์รายงานวา่ ทีศ่นูยบ์รกิารประชาชน(ฝ่ังก.พ.) นายอดลุย ์เขยีว
บรบิรูณ์ ประธานคณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา35 พรอ้มดว้ยบรรดาญาตวิรีชนกวา่20คน เขา้ยืน่หนังสอืถงึ 
พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต(ิคสช.) เพือ่เรยีนเชญิ
รว่มงาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม โดยมนีายสขุสวัสดิ ์สวุรรณวงศ ์หัวหนา้ฝ่ายประสานมวลชน ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน ท าเนยีบรัฐบาล เป็นผูรั้บเรือ่ง สบืเนือ่งจากมตคิณะรัฐมนตร ีวันที ่30 ธันวาคม 2546 ไดก้ าหนดให ้
วันที ่17 พฤษภาคม ของทกุปี เป็นวัน “พฤษภาประชาธรรม” เพือ่ร าลกึถงึเหตกุารณ์ประวัตศิาสตรเ์ดอืน
พฤษภา 2535 และใหรั้ฐบาลสนับสนุนการจัดงานร าลกึวัน “พฤษภาประชาธรรม” รว่มกบัคณะกรรมการญาติ
วรีชนฯ มลูนธิพิฤษภาประชาธรรม และกรงุเทพมหานคร ซึง่สว่นราชการและผูเ้กีย่วขอ้งไดร้ว่มจัดงานในวัน
ดังกลา่วมาทกุๆ ปีอยา่งตอ่เนือ่ง และในวาระครบรอบ 23 ปี ทางคณะผูจ้ดังานไดก้ าหนดใหม้พีธิรี าลกึเหมอืน
เชน่ทกุปี ทีจ่ะมขี ึน้ในวันอาทติยท์ี ่17 พ.ค.นี ้ดังนัน้เพือ่ใหก้จิกรรมในปีนี ้บรรลวุัตถปุระสงคท์กุประการ จงึ
ใครข่อเรยีนเชญิ นายกรัฐมนตร ีเขา้รว่มพธิ ี
โดยนายอดลุย ์กลา่ววา่ ในโอกาสครบรอบ23ปี พฤษภาทมฬิ ถอืเป็นโอกาสดทีีจ่ะไดเ้ชญิดวงวญิญาณวรีชน
ผูต้อ่สูเ้สยีสละชพีกลบับา้น โดยจะมพีธิบีรรจอุฐั ิและทอดผา้บงัสกลุ อยา่งไรกต็าม ตนขอเรยีนเชญิทาง
นายกรัฐมนตร ีภาครัฐ ประชาชน พรอ้มดว้ยกลไกแมน่ ้า5สาย ทัง้ คณะรัฐมนตร(ีครม.) คสช. สภานติบิญัญัติ
แหง่ชาต(ิสนช.) คณะกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ และสภาปฏริปูแหง่ชาต(ิสปช.) ตลอดจนพรรคการเมอืง
ทัง้ ประชาธปัิตย ์เพือ่ไทย และกลุม่มวลชนทัง้ คณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทยให ้
เป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ(กปปส.) แนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จ
การแหง่าชต(ินปช.) และกลุม่พันธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย รวมไปถงึกลุม่การเมอืงตา่งๆทีเ่คยอยูใ่น
เหตกุารณ์ความขดัแยง้ มารว่มภายในงาน 

“เหลา่วรีชนทกุคน อยากเห็นประชาชนคนไทยทีย่งัมคีวามคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง อยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ ไม่
ขดัแยง้กนัอกี จงึขอเชญิมารว่มงานดังกลา่วดว้ย และขอขอบคณุ” นายอดลุย ์กลา่ว 

ส ำหรบัก ำหนดกำรกจิกรรม 23 ปี พฤษภำประชำธรรม มดีังนี ้

วันอาทติยท์ี ่17 พฤษภาคม 2558 พธิรี าลกึ/สบืสาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม 

โดย รัฐบาล, กรงุเทพมหานคร, คณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม, มลูนธิพิฤษภาประชา
ธรรม คณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา 35 และคณะกรรมการศกึษาแนวทางสรา้งความปรองดอง สภา
ปฏริปูแหง่ชาต ิ

ณ สวนสนัตพิร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชด าเนนิ กรงุเทพฯ 

08.00–09.00 น. วางพวงมาลา สดดุวีรีชนเดอืนพฤษภา 2535 ณ ทีต่ัง้ อนุสาวรยีว์รีชนพฤษภา 35 

ดนตรไีทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/646537


09.15–09.30 น. คณุรสนา โตสติระกลู ประธานคณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม 

กลา่วตอ้นรับและรายงานการจัดงาน 

ดร.โคทม อารยีา ประธานมลูนธิพิฤษภาประชาธรรม 

กลา่วรายงานความคบืหนา้ อนาคตสวนสนัตพิร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม 

09.30 - 10.00 น. นายกรัฐมนตร ี(หรอืผูแ้ทน) วางมาลา และกลา่วร าลกึ 

ประธานสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ(หรอืผูแ้ทน) วางมาลา และกลา่วร าลกึ 

ประธานสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(หรอืผูแ้ทน) วางมาลา และกลา่วร าลกึ 

ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร (หรอืผูแ้ทน) วางมาลา และกลา่วร าลกึ 

ผูแ้ทนพรรคการเมอืง องคก์รตา่งๆ วางพวงมาลา 

10.00.-11.00 น. พธิบีรรจอุฐัวิรีชน 3 ศาสนา เขา้สูอ่นุสาวรยีว์รีชนพฤษภา 2535 

โดยผูแ้ทนศาสนาพทุธ ครสิต ์อสิลาม, พธิเีจรญิพทุธมนตพ์ระสงฆ ์10 รปู 

พธิทีอดผา้บงัสกุลุสามคัค ีโดยผูแ้ทนฝ่ายตา่งๆ ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม 

-10.00-10.05น. ตัวแทนครสิตศาสนา 

-10.05-10.10น. ตัวแทนอสิลาม 

-10.10-10.30น. พธิเีจรญิพทุธมนตพ์ระสงฆ1์0รปู ประธานพธิจีดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย 

-10.30-10.50น. พธิทีอดผา้บงัสกุลุสามคัค ีพระสงฆ1์0รปู 

โดย ศ. (พเิศษ) ดร. เอนก เหลา่ธรรมทัศน ์ประธานคณะกรรมการศกึษาแนวทางสรา้งความปรองดอง 
สภาปฏริปูแหง่ชาต ิเป็นผูก้ลา่วเชญิผูแ้ทนฝ่ายตา่งๆ รว่มประกอบพธิ ีณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชา
ธรรม 

-10.50-11.00น. พระสงฆก์ลับมาน่ังทีป่ร าพธิ ี

จากนัน้ประธานสงฆป์ระพรมน ้าพระพทุธมนตท์ีส่ถปูอฐัอินุสาวรยีว์รีชนพฤษภา 35 



พรอ้มกบัพระสงฆส์วดชยัมงคลกถา(สวดชยนัโต) 

11.00 - 11.30 น. พธิถีวายมตกภตัตาหารอทุศิสว่นกศุลแดว่รีชน 

-กลา่วค าถวายมตกภตัตาหารแดพ่ระสงฆ(์แตย่งัไมต่อ้งประเคนภตัตาหาร) 

-ถวายจตปัุจจัยไทยธรรมแดพ่ระสงฆ1์0รปู 

-กรวดน ้า-รับพร เป็นอนัเสร็จพธิ ี

(จากนัน้ญาตวิรีชนจงึประเคนภตัตาหาร พระสงฆฉั์นภตัตาหารบนอาสนะ) 

11.30 -12.00 น. ศ.ดร.บวรศักดิ ์อวุรรณโณ ประธานคณะกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ 

กลา่วปาฐกถา อนาคตการปรองดองและสมานฉันทส์งัคมไทย 

12.00–13.00 น. ญาตวิรีชนและแขกผูม้เีกยีรตริว่มรับประทานอาหารกลางวัน 

มซีุม้อาหารหลายชนดิบรกิารฟรแีกผู่ร้ว่มงานทกุทา่นดนตรไีทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม 

18.00-22.00 น. กจิกรรมการแสดงศลิปวัฒนธรรม 4 ภาค ณ สวนสนัตพิร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม 

 



  



  



บวรศักดิ ์ร าลกึพฤษภา′35 เจอชปู้ายตา้น ระบ ุ"แกนน าเกี๊ยะเซยี" ปัญหาไมจ่บ 

วันที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:48:38 น. 

 
ขอบคณุภาพจาก เฟ
ซบุก๊ Phattaraphon 
Tah Nitiworaphon 
ผูส้ือ่ขา่ว-ผูป้ระกาศ

ขา่ว สปรงินวิส ์ 

 

รว่มระลกึ 23 ปี พฤษภำ 35 “ดร.ป๊ีด” แจง หนำ้ที ่กก.สรำ้งควำมปรองดอง ยนั 

ไมม่วีำระซอ่นเรน้ ระบ ุแกนน ำ “เก ีย๊ะเซยีะ” กนั ปญัหำก็ไมจ่บ ชี ้ตอ้งใหท้กุคน

มสีว่นรว่ม กอ่นโดน “กลุม่เมล็ดพรกิ” ชูป้ำยจวกรำ่งรธน.   

 

        

เมือ่เวลา 09.00 น. วันที ่17 พฤษภาคม  ทีส่วนสนัตพิร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.

ราชด าเนนิ มลูนธิพิฤษภาประชาธรรม และคณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา 35 ไดจ้ดัพธิรี าลกึ

และสบืสาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม โดยมกีจิกรรมท าพธิบีรรจอุฐัวิรีชนทีบ่รเิวณอนุสรณ์สถาน

พฤษภาประชาธรรม พธิทีอดผา้บงัสกุลุอทุศิบญุกศุลใหแ้กว่ญิญาณของผูล้ว่งลับ และพธิเีจรญิ

พทุธมนตพ์ระสงฆ ์10 รปู เสรมิสรา้งความเป็นมงคล ใหส้งัคมไทยขา้มพน้ความขดัแยง้ทีร่นุแรง

ในอดตี โดยมตีวัแทนจากหลายฝ่ายรว่มวางพวงมาลา พรอ้มกลา่วร าลกึ อาท ิ ม.ล.ปนัดดา 

ดศิกลุ รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ีและปลดัส านักนายกรัฐมนตร ีในฐานะตัวแทนรัฐบาล 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ(สนช.) คนที ่1 ตัวแทน สนช.

พล.อ.เอกชยั ศรวีลิาส สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) ในฐานะตวัแทนประธานสปช. นาย

จตุพร พรหมพันธุ ์ประธานกลุม่แนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จการแหง่ชาต(ินปช.) นาย

ช าน ิศักดเิศรษฐ ์และนายองอาจ คลา้มไพบลูย ์รองหัวหนา้พรรคประชาธปัิตย ์พระอทุัย อทุาโย 

หรอืนายอทุัย ยอดมณี อดตีแกนน าเครอืขา่ยนักศกึษาประชาชนปฏริธปประเทศไทย (คปท.) 

 

น.ส. รสนา โตสติระกลู ในฐานะประธานจดังาน ไดก้ลา่วตอ้นรับและกลา่วรายงานตอนหนึง่วา่ 

การเคลือ่นไหวของวรีชนในเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม 2535 เพราะตอ้งการปฏริปูระบบ

การเมอืงไมใ่หเ้กดิการครอบง า โดยหวังวา่การเลอืกตัง้จะน าไปสูก่ารพัฒนาประชาธปิไตยที่

เขม้แข็ง ไมใ่หก้ลบัสูก่ารรัฐประหาร แตใ่นความเป็นจรงิสวนทางกนั เพราะเวลาตอ่มาเกดิการ
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รัฐประหารอกี 2 ครัง้ ซึง่เกดิจากความเห็นตา่งของประชาชน ดังนัน้ ตนไดแ้ตห่วังวา่การ

รัฐประหารครัง้นีจ้ะสามารถคลอดประชาธปิไตยได ้ 

 

จากนัน้  ตวัแทนจากฝ่ายตา่งๆไดร้ว่มกลา่วร าลกึ โดย มล.ปนัดดา กลา่ววา่ แมจ้ะเกดิการ

เปลีย่นแปลงโดยรัฐประหาร กระทั่ง 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา นายกฯ และคนไทยเขา้ใจรว่มกนัดวีา่

ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ คอื ความรัก ความสามคัคขีองคนในชาต ิและหากยอ้นไปใน ปี 35 วรี

ชนพยายามหาทศิทางน าประเทศไปสูค่วามเจรญิ โดยหลักการปกครองทีก่ลา่วถงึคอืธรรมาภิ

บาล ซึง่จะเรง่บรรลผุลโดยเร็ว ไมเ่ชน่นัน้ความสงบคงเกดิไดย้าก จงึหวังวา่ประเทศไทยจะไมม่ี

การแบง่แยก ไมแ่ตกแยก พดูกนัดว้ยเหตผุล และรักสมคัรสมานดังเชน่ในอดตี  

                 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ(สนช.) กลา่ววา่ เวลานีแ้มน่ ้า 5 

สาย ก าลังหาทางออกประเทศไทย เพือ่ตอบโจทยว์า่อะไรคอืปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนา

ประเทศ แตภ่ารกจิทีจ่ะบรรลไุดด้ว้ยแมน่ ้า 5 สาย เป็นภารกจิของประชาชนทกุคนดว้ย 

เชน่เดยีวกบัวรีชนทีค่าดหวังจะเปลีย่นแปลงใหเ้กดิการปกครองโดยประชาชน เพือ่ประชาชน 

ไมใ่ชก่ารน าโดยพรรคการเมอืงเดยีวเทา่นัน้ 

                

จากนัน้ เวลา 11.00 น. นายบวรศักดิ ์อวุรรณโณ ประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) ยกรา่ง

รัฐธรรมนูญ กลา่วปาฐกถาเรือ่ง “อนาคตการปรองดองและสมานฉันทส์งัคมไทย” ตอนหนึง่วา่ 

การปรองดองและสมานฉันทเ์ป็นสิง่ทีค่นไทยคาดหวัง ประเทศประสบกบัความขดัแยง้มาหลาย

ยคุ ฉากแรก คอืความขดัแยง้ของชนชัน้น าตัง้แตส่มยัอยธุยา ฉากที ่2 ความขดัแยง้ทาง

อดุมการณ์ มกีารจัดตัง้พรรคคอมมวินสิตแ์ละนริโทษกรรมในทีส่ดุ ฉากที ่3 ความขดัแยง้ระหวา่ง

รัฐบาลและประชาชน เชน่ เหตกุารณ์ในเดอืน พ.ค. ปี 35 และฉากที ่4 ยคุทีผู่น้ าทีม่ปีระชาชน

บางกลุม่สนับสนุนจ านวนมาก และประชาชนทีไ่มส่นับสนุน ซึง่ในฉากสดุทา้ยนีม้ผีูป้ระเมนิความ

เสยีหาย คาดวา่มมีลูคา่กวา่ 3.3 หมืน่ลา้นบาท ในรอบ 8 ปีทีผ่า่นมา ซึง่ความขดัแยง้ในอดตีจบ

ลงดว้ยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวลงมาระงับความขดัแยง้ กบั จบลง

ดว้ยการนริโทษกรรม ซึง่การนริโทษกรรมครัง้ใหญท่ีส่ดุคอืในสมยัพล.อ.ชาตชิาย ชนุหะวัน เป็น

นายกฯ  หรอื 10 ปีใหห้ลังนโยบาย 66/23   

                 

“แตใ่นรอบ 10 ปีทีท่ีผ่า่น วธิทีีเ่คยไดม้าไมส่ามรรถน ากลบัมาใชใ้นสงัคมไทยไดอ้กีแลว้ เพราะ 

สงัคมไมไ่วว้างใจในการนริโทษกรรมเหมอืนแตก่อ่น ซึง่หากจัดใหม้กีารเลอืกตัง้และเขา้สูร่ะบบ

การเมอืง ความขดัแยง้เหลา่นีจ้ะยงัคงอยู”่ นายบวรศกัดิ ์กลา่ว และวา่ คณะกมธ.ยกรา่งฯจงึจัด

ใหม้คีณะกรรมเสรมิสรา้งความปรองดองแหง่ชาต ิ(คปช.) เพือ่แกไ้ขความขดัแยง้ คอื 1.จดัตัง้

คณะกรรมการ 15 คน โดยมตีัวแทนของทกุฝ่าย 2. สรา้งความปรองดองอยา่งแทจ้รงิไมใ่ชเ่พยีง

การน าแกนน าแตล่ะฝ่ายมาตกลง หรอื เกี๊ยะเซยีะ กนั 3. คปช.จะเป็นคนกลางประสานผูน้ าใน

ความขดัแยง้ 4. รายงานขอ้เท็จจรงิ การละเมดิกฎหมาย และผูเ้กีย่วขอ้ง-ผูก้ระท า 5.คปช. มี

หนา้ทีเ่ยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสยีหาย 6. เสนอพระราชกฤษฎกีาอภยัโทษแกบ่คุคลทีเ่กีย่วกบัการ

ด าเนนิการและผูไ้ดส้ านกึผดิตอ่ คปช. แลว้ 7. คปช.จะใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชน สรา้งเครือ่ง

เตอืนใจผลรา้ยและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิขึน้อกี 8. ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม 

สรา้งการยอมรับกลุม่คนหลากหลาย 

                

"ดังนัน้คณะ กมธ.ยกรา่งฯ ไมม่วีาระซอ่นเรน้ใดๆทัง้สิน้ เพราะพระราชกฤษฎปีระกาศใชก้บัทกุ

คน ไมใ่ชเ่ฉพาะใครคนใดคนหนึง่ และไมไ่ดแ้กไ้ขเฉพาะความขดัแยง้เฉพาะหนา้ แมช้นชัน้จะ

เจรากนัไดว้ันนี ้แตปั่ญหาความเหลือ่มล ้าระหวา่งคนมัง่ม-ีคนไมม่ ียงัอยู ่ค าถามสดุทา้ย คอืจะ



สามารถแกไ้ขไดส้ าเร็จหรอืไม ่ผมกต็อบไมไ่ด ้แตส่ญัญาณทีเ่ห็น คอื ทกุคนยงัปราศจากความ

ไวว้างใจ พรรคใหญ ่2 พรรค ยงัมจีดุยนืเดมิ พดูภาษาเดมิเหมอืน 8 ปีทีผ่า่นมา ไมส่รา้ง

ความหวังเทา่ไหร”่ นายบวรศักดิ ์กลา่ว 

                 

นายบวรศกัดิ ์กลา่วตอ่วา่ ดังนัน้การสรา้งความหวังทีถ่กูตอ้งคอื 1.ใหผู้น้ าความขดัแยง้มาน่ังหัว

โต๊ะ จะตอ้งน าทกุคนเขา้มาและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม แตไ่มน่ าประชาชนเป็นก าบงั 

2.ประชาชนทีเ่ป็นเสยีงเงยีบตอ้งแสดงเจตจ านงใหช้ดั ไมย่อมรับความขดัแยง้ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความรนุแรงและมจิฉาวาจา เพราะฉะนัน้ความเงยีบของคนไทยจะเป็นอปุสรรส าคญัอกีประการ 

3.สือ่มวลชนยตุกิารเลอืกขา้ง วันนีส้ ือ่สารมวลชนหลายแหง่หนังสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศันอ์ยูใ่น

ความขดัแยง้ ไมไ่ดร้ายงานสารแตเ่ป็นการรายงานความขดัแยง้โดยการใหข้อ้มลูขา้งเดยีว 4.

สรา้งความยตุธิรรมในสงัคม หากยงัม ี2 มาตรฐาน การยอมรับดว้ยสนัตวิธิจีะยงัไมเ่กดิขึน้ ความ

สรา้งยตุธิรรม คอื ไมม่พีรรคหนึง่-พรรคสองไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์เสือ้แดง-นกหวดีมถีกูบางสว่น ไม่

ถกูบางสว่น ทัง้หมดคอืเงือ่นไขความส าเร็จความปรองดอง หวังวา่จะเป็นกา้วแรกในการ

ปรองดองสมานฉันทไ์มใ่ชแ่คว่าจาและอยูท่ีเ่ดมิ 

                 

ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ ในระหวา่งทีน่ายบวรศกัดิก์ าลังกลา่วปาฐกถา ไดม้ผีูห้ญงิ จ านวน 4 ในนาม

กลุม่เมล็ดพรกิ ไดเ้ขา้มาชปู้ายตอ่ตา้นรา่งรัฐธรรมนูญ โดยมขีอ้ความวา่ “เนตบิรกิรตวัพอ่รับจา้ง

ท าลายประชาธปิไตย” หรอื “ไมรั่บรา่งรัฐธรรมนูญ 2558” และ “ไมป่รองดองกบัฆาตกรรม” 

พรอ้มไดอ้า่นแถลงการณ์ของกลุม่วา่ กอ่นเกดิเหตกุารณ์พฤษภา 35 มขีอ้เรยีกรอ้งของสงัคมใน

เวลานัน้ทีต่อ้งการแกรั้ฐธรรมนูญเพือ่ไมใ่หก้องทัพเขา้มาสบืทอดอ านาจทางการเมอืง และให ้

นายกรัฐมนตรมีาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ซึง่ถอืเป็นการแสดงเจตนารมยข์องประชาชนที่

ชดัเจน จนน ามาสูก่ารปราบปรามประชาชนในทีส่ดุ แมห้ลังจากเหตกุารณ์ดังกลา่ว กองทัพจะ

ถอยออกจากการเมอืงแตเ่จตนารมยก์ารตอ่สูข้องประชาชนก็ไดห้ายไป และถกูลมืไปในทีส่ดุ 

วันนีเ้รามรัีฐบาลทหาร และคนทีร่ว่มตอ่สูใ่นเหตกุารณ์วันนัน้ ไดเ้ป็นทรยศตอ่อดุมการณ์อยา่งไม่

น่าใหอ้ภยั ดังนัน้ ทางกลุม่จงึขอ้เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาล 1.ประกาศยกเลกิ พ.ร.บ.นริโทษกรรมแก่

ผูก้ระท าการยดึและควบคมุอ านาจการปกครองแผน่ดนิ เมือ่วันที ่23 กมุภาพันธ ์2534 2.

ด าเนนิคดกีบัเจา้หนา้ทีท่หารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสงัหารประชาชนในเหตกุารณ์พฤษภา 35 

3.นายกรัฐมนตรแีละ ส.ว.จะตอ้งมาจากการเลอืกตัง้ 4.ประชาชนตอ้งมสีว่นรว่มในการรา่ง

รัฐธรรมนูญ และ 5.กองทัพตอ้งไมเ่ขา้มาแทรกแซงการเมอืง 

                 

อยา่งไรกต็าม เจา้หนา้ทีพ่ยายามรอ้งขอใหเ้ลกิกจิกรรม แตท่างกลุม่ก็ยงัด าเนนิการกจิกรรมจน

จบ กอ่นแยกยา้ยออกจากงาน โดยทีไ่มม่กีารควบคมุตัวแตอ่ยา่งใด  
 

 

  



ยนัจดัต่อ หลงัทหารบุกสนง.มูลนิธิวีรชนปชต. ขอตดั ‘ฉลาด’ ปาฐกถาร าลึก
พฤษภา35 
Prachatai  Sat, 2015-05-16 23:42 

16 พ.ค.2558 เมือ่เวลา 17.25 น. ผูใ้ชเ่ฟซบุก๊ชือ่ ‘Wattana Van’ โพสตภ์าพพรอ้มขอ้ความระบวุา่ 
เจา้หนา้ทีท่หารบกุส านักงาน มลูนธิวิรีชนประชาธปิไตย เหตไุมต่อ้งใหม้กีารปาฐกถา โดย เรอือากาศตร ี
ฉลาด วรฉัตร ในงานร าลกึ เหตกุารณ์พฤษภา 35 ในวันอาทติยท์ี ่17 พ.ค. นี ้

 

https://www.facebook.com/wattana.van/posts/10152895679600678


 

ผูส้ือ่ขา่วไดส้อบถามไปยงั ศรไีพร นนทรยี ์ผูช้ว่ยผูจั้ดการมลูนธิวิรีชนประชาธปิไตย เปิดเผยวา่ เหตดุังกลา่ว
เกดิขึน้เมือ่เวลาประมาณ 13.00 น. ทหารกลุม่หนึง่เดนิทางมายงัมลูนธิวิรีชนฯ ซึง่ตัง้อยู ่ซ.แจง้วัฒนะ-ปาก
เกร็ด 26 จ.นนทบรุ ีโดยอา้งวา่เป็นทหารของคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิหรอื คสช. เพือ่มาแจง้กบัทาง
มลูนธิวิรีชนฯ วา่ผูบ้งัคบับญัชาขอใหต้ดักจิกรรมงานร าลกึวรีชนพฤษภาประชาธปิไตย ชว่งสหปาฐกถาออก 
ซึง่ตามก าหนดการม ีเรอือากาศตร ีฉลาด วรฉัตร, นพ.เหวง โตจริาการ, นพ.สนัต ์หตัถรัีตน,์ ครปูระทปี อึง้
ทรงธรรม ฮาตะ เป็นองคป์าฐก 

ศรไีพร ระบวุา่หากตัดชว่งดงักลา่วออก จะเหลอืเพยีงการวางดอกไม ้กบัวางหรดี ดนตร ีและบทกว ีในชว่ง 
16.00 น. ทีห่นา้หอประชมุใหญ ่ม.ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

อยา่งไรกต็าม ศรไีพร แจง้ดว้ยวา่ ครปูระทปี อึง้ทรงธรรม ฮาตะ ในฐานะเหรัญญกิของมลูนธิวิรีชนฯ ยนืยนัวา่
ใหเ้ดนิหนา้จดังานตอ่ ถา้เป็นปาฐกถาไมไ่ด ้ก็จะเปลีย่นเป็นการเสวนาแทน แตย่งัยนืยนัการจัดงานใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดการเดมิ 

กจิกรรมสหปาฐกถาดังกลา่วจะจัดขึน้ที ่ณ หอประชมุมลูนธิ ิ14 ตลุา (ตกึหลัง) สีแ่ยกคอกววั ถนนราชด าเนนิ 
กทม. ในวันพรุง่นี(้17 พ.ค.58) เวลา 12.30 -15.00 น ซึง่นอกจากองคก์รจัดงานจะมมีลูนธิวิรีชน
ประชาธปิไตย แลว้ยงัม ีมลูนธินิคิม จันทรวทิรุ และสมาคมญาตแิละวรีชน 14 ตลุา 16 รว่มจัดดว้ย (อา่น
รายละเอยีดกจิกรรมเพิม่เตมิ) 
ทัง้นีม้ลูนธิวิรีชนประชาธปิไตย เมือ่วันที ่21 เม.ย.ทีผ่า่นมา เคยถกูเจา้หนา้ทีท่หาร พรอ้มดว้ยฝ่ายความมัน่คง 
เขา้มาทีส่ านักงานมลูนธิฯิ เพือ่ขอใหเ้ลือ่นการจัดงานเปิดหอ้งประชมุ ‘ลงุนวมทอง ไพรวัลย’์ ไปแลว้ครัง้หนึง่ 
(อา่นรายละเอยีด) 
ส าหรับกจิกรรมร าลกึเหตกุารณ์ พ.ค.35 ทีจ่ะจัดขึน้ในวนัพรุง่นี(้17 พ.ค.) นัน้ นอกจากงานนีแ้ลว้ ยงัมี
กจิกรรมทีจ่ะจัดโดย คณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม, มลูนธิพิฤษภาประชาธรรม 
คณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา 35 เป็นตน้ โดยจะมกีจิกรรมชว่งเชา้ ทีบ่รเิวณ สวนสนัตพิร อนุสรณ์สถาน
พฤษภาประชาธรรม ถ.ราชด าเนนิ กรงุเทพฯ โดยกอ่นหนา้นี้  อดลุย ์เขยีวบรบิรูณ์ ประธานคณะกรรมการ

http://prachatai.org/activity/2015/05/59319
http://prachatai.org/activity/2015/05/59319
http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58907


ญาตวิรีชนพฤษภา35 ไดเ้ขา้เชญิ พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา หวัหนา้ คสช. เขา้รว่มงานดังกลา่วดว้ย และใน
งานดังกลา่วยงัมกีารปาฐกถา โดย ศ.ดร.บวรศักดิ ์อวุรรณโณ ประธานคณะกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ อกี
ดว้ย และม ีรสนา โตสติระกลู เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม (อา่นรายละเอยีด : 
ญาตฯิ เชญิ ‘ประยทุธ’์ รว่มงาน ‘23ปีพฤษภาประชาธรรม’ ปาฐกถาโดย ‘บวรศักดิ’์) 
 

http://prachatai.org/journal/2015/05/59262

