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ข่าวประจ าวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'นิด้า' สั่งตั้ง คกก.สอบ 'อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ'์ ปมโพสต์หนุน

รัฐประหาร 
4 

2 เนช่ันออนไลน์ "แรมโบ"้ ซัด! "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทาง
การเมืองตนเอง 

5 

3 แนวหน้าออนไลน ์ รัฐบาลแย่แล้ว! ซูเปอร์โพลเฉง่ท างานช้า รุมจี้'กลุ่มเจ้าสัว'หนัมาช่วย
เพื่อนร่วมชาติ 

7 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ แม่ทัพไทยไม่ทน เปรียบ 'ประยุทธ'์ เป็นม้าพกิาร ลั่นต้องเปลี่ยนขณะท าศึก 9 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส.เต้ ขึ้นเวที 'ไทยไม่ทน' แฉแหลก 'เสี่ยหน-ูบิ๊กตู'่ ปมจัดหาวัคซีนโควิด 11 
6 แนวหน้าออนไลน ์ จี้เอาผิดสส.ก้าวไกล ผสมโรงม็อบกดดันศาล ศปปส.รุดแจ้งความ 12 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพื่อไทย'อัดเละระบบ "หมอพร้อม" ล่ม จวก รัฐบาลผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าอีก 15 
8 มติชนออนไลน ์ “เพื่อไทย” ชี้ระบบ “หมอพรอ้ม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อม

แนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม ่
16 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า 17 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร' สู้สิบทิศป้อง 'บิ๊กตู'่ สวนกลับภูมิธรรม-หญิงหน่อย 18 
11 ผู้จัดการออนไลน ์ “ธนกร” จวก “อ้วน” ไม่มีงานท า แผ่นเสียงตกร่องจ้องแต่ไล่รัฐบาล 

ย้ า “บิ๊กตู”่ ท าทุกอย่างเพื่อแก้โควิดแล้ว เหน็บ “หญิงหนอ่ย” เก่งอยู่
คนเดียว 

19 

12 คมชัดลึกออนไลน ์ "ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า เป็นแผ่นเสียงตก
ร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น"บิ๊กตู่"เร่งด าเนินการทุกอย่างแล้ว 

20 

13 แนวหน้าออนไลน ์ ระวังปาก!‘แรมโบ’้จัดชุดใหญ่บอมบ‘์เลขาฯพท.’ พึ่งความเดือดร้อน
ปชช.เพ่ือการเมือง 

21 

14 มติชนออนไลน ์ “แรมโบ้” ตอกกลับ “ประเสริฐ” เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ไม่เคยหยุด
การโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ 
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15 มติชนออนไลน ์ ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. 
นี้ มียิงสดผ่านยูทูบ 

25 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าววันอาทิตย์
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

16 ผู้จัดการออนไลน ์ “ธรรมนัส” ลุ้น 5 พ.ค.ศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ รมต.-ส.ส.ถ่ายทอดสด
ผ่านช่องยูทูป 
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17 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ธรรมนัส’ลุ้น5พ.ค.! ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.
หรือไม ่
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ ตัวการใหญ่! “ปวิน-เจี๊ยบ” ยเุล่นนอกเกม “อังคณา” จวก ลดศักดิ์ศรี

มนุษย-์ละเมิดสิทธิฯ “อ.3 นิว้” หยาม “เอนก” 
28 

2 ข่าวสดออนไลน์ รายงาน : ส่องกระแสจี้‘ยุบสภา-ลาออก’ 31 
3 ข่าวสดออนไลน์ เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกริิยาต่อ "ค าบัญชา" เรื่องการสอบสวน

อาจารย์ยื่นประกันจ าเลย ม.112 
35 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ล็อคเป้า 'ปักษ์ใต้' เจาะยางฐานเสียง 'ปชป.' 37 
5 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 : ไททานิก-ตู่ทานิก 39 
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1 พฤษภาคม 2564  

'นิด้า' สั่งตั้ง คกก.สอบ 'อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์' ปมโพสต์หนุนรัฐประหาร 
 

 
 

"นิด้า" ออกแถลงการณ์ ตั้ง คกก.สอบ "อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์" ปมโพสต์หนุนรัฐประหาร 
วันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ออกแถลงการณ์กรณี 

ประชาชนมีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้สอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจ าคณะสถิติ
ประยุกต์ โพสต์สนับสนุนรัฐประหาร โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า 

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทั่วไป เรื่องประชาชนเข้าชื่อเรียกร้องให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า สอบ
จริยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจ าคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จากกรณีการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ก าลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
อยู่ในขณะนี้นั้น 

ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สถาบัน ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงข้อกังวล ความห่วงใย ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้สะท้อนกลับมายังสถาบัน ซึ่ง
ทางคณะผู้บริหารมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยขณะนี้ได้มีการสั่งการให้มีการด าเนินการตั้ง
คณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของ
บุคลากรสถาบันต่อไป 

อธิการบดี และสถาบัน ขอเน้นย้ าจุดยืนที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยสนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของ
ประเทศไทย และส่งเสริมความคิดเห็นที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดเห็น
ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมและประเทศชาต ิ
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935639  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935639
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1 พ.ค. 2564 

"แรมโบ้" ซัด! "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตนเอง 
 

 
 

"แรมโบ้" ซัด "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตนเอง ไม่น ามาเป็นสาระ มั่นใจ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยากให้นายกฯแก้ไขปัญหา พร้อมเตือน "จตุพร" เปิดอภิปรายการท างานนายกฯ ระวังตก
เป็นเครื่องมือ ส.ส. ฝ่ายค้าน ยืมปากพูด ขณะเดียวกันอาจถูกมองเป็นพวกไม่ท าประโยชน์เพื่อบ้านเมือง 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล 
โพสต์เฟซบุ๊กข้อความตอนหนึ่งของข้อก าหนดที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  29 เมษายนในเชิงการระบาดใน
ระลอกเดือนเมษายนเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยระมัดระวังป้องกัน เป็นการโทษประชาชน พร้อมอยากให้นายก
ฯลาออก โดยนายเสกสกล ยืนยันว่านายกฯไม่เคยกล่าวโทษประชาชน แต่เป็นการชี้แจงและบอกกล่าวเพื่อให้ประชาชน
มีความระมัดระวังตัวให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าที่ผ่านมานายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ท างานแก้ไข
ปัญหา รักษาประชาชนอย่างหนัก ไม่เคยเลือกปฏิบัติ ซึ่งนายรังสิมันต์ไม่ได้เข้ามาด าเนินการตรงนี้ ก็คงไม่ทราบถึงการ
ท างานอย่างแน่นอน 

นายเสกสกล ยังระบุว่านายรังสิมันต์ ยังไม่ควรออกมากล่าวโทษ ใส่ร้าย นายกฯ รัฐบาล แม้แต่บุคลากรทางการ
แพทย์ ที่ก าลังท างานในขณะนี้ ซึ่งการผ่อนคลายต่างๆที่ผ่านมาหลังสถานการณ์คลี่คลาย ก็เพราะนายกฯ ต้องการให้
ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิต และท ามาหากินตามปกติ และการแพร่ระบาดรอบใหม่นายกฯ ก็ไม่เคยที่จะกล่าวโทษใคร มี
แต่ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกันจนท าให้การระบาดในระลอกเดือนเมษายนผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงตามล าดับ 

"นายกฯไม่ควรลาออกในตอนนี้และต้องอยู่จนครบวาระ4 ปี ซึ่งตนเองมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไว้วางใจให้
นายกฯแก้ไขปัญหาอยู่ ทั้งนี้นายกฯก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องรับฟังข้อเสนอของนายรังสิมันต์ หรือพรรคฝ่ายค้าน ที่ออกมา
เรียกร้องซ้ าๆ ทุกวันให้นายกฯลาออก ไม่มีประเด็นใหม่ เพราะข้อเรียกร้องล้วนแต่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
เท่านั้น ซึ่งไม่ควรน ามาเป็นสาระ เพราะนายกฯ รัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ก าลังท างานให้กับประชาชนอยู่ ไม่
มีเวลามาเล่นการเมืองกับพวกที่ไม่ท าประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมือง มีแต่ใช้ปากพูดจ้อและเห่าหอนไปวันๆเท่านั้น ไร้
สาระที่สุด ไม่เคยมีเรื่องที่มีสาระเลยสักเรื่อง ดังนั้นนายกฯไม่ควรลาออก ประชาชนอยากให้อยู่จนครบวาระครบเทอม 4 
ปี ให้พวกฝ่ายค้านที่อยากมาเป็นรัฐบาล อยากมีอ านาจ ให้รอไปนานๆ จนหัวอกแตกสลายไปเลย" 
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ส่วนกรณีที่นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช.เตรียมอภิปรายของคณะสามัคคีประชาชน วันที่ 1-2 พ.ค.โดย
จะมีนักวิชาการและส.ส.มาร่วมอภิปรายถึงการท างานของนายกฯ รวมถึงการโอนอ านาจรัฐมนตรีตามกฎหมายใน 31 
พ.ร.บ. ให้นายกฯ นายเสกสกล ยืนยันว่าไม่ใช่ควบรวมอ านาจ และไม่ได้ลดบทบาทของรัฐมนตรี แต่เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก ขณะที่การท างานของรัฐบาล
นายกฯยืนยันแล้วว่ายังท างานร่วมกันได้ดี กับพรรคร่วม จึงขอนายจตุพรอย่ามากล่าวหา ใส่ร้ายหรือโจมตีรัฐบาล และ
ท าให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอกัน เป็นความคิดที่ฝันกลางวันที่จะยุให้แตก ไม่มีทางเพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังสมัคร
สมานกลมเกลียวกัน เพราะทุกพรรคนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ไม่มีเวลาเอาความเดือดร้อนของ
ประชาชนมาเล่นการเมืองเหมือนนายจตุพรและพวกพรรคฝ่ายค้าน 

"ที่นายจตุพรบอกว่าจะร่วมอภิปรายกับนักวิชาการและ ส.ส.นั้นตนเองก็ขอเตือนทั้ งนายจตุพรและนักวิชาการ 
จะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของ ส.ส. ซึ่งน่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ที่จะยืมปากมากล่าวโจมตีนายกฯ รัฐบาล เพื่อ
หวังผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายค้านเอง จึงขอให้นายจตุพรคิดให้ดีว่าควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส.ส. ฝ่ายค้านหรือไม่ 
เพราะหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากๆ ประชาชนก็จะมองนายจตุพรเป็นเหมือน กับส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่วันๆไม่ท าอะไรเพื่อ
ประชาชนในยามเกิดวิกฤตบ้านเมืองเลย มีแต่จะเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น 

ส่วนนายจตุพรเองก็จะเป็นเพียงสะพานให้ฝ่ายค้านเหยียบย่ าเพื่อระบายความใคร่ทางการเมืองด้วยปากใส่
นายกฯและรัฐบาลเท่านั้นเอง ฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ให้ค่าให้ราคาส าคัญอะไรกับนายจตุพร หวังเพียงหลอกใช้นายจตุพร
เป็นเครื่องมือ ดังนั้นจะยอมไปเป็นเครื่องมือให้พวกเขาท าไม เอาบทเรียนในอดีตมาเตือนใจเคยช่วยคนตระกูลหนึ่ง และ
พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งจนได้เป็นรัฐบาล รับปากจะให้นายจตุพรเป็นรัฐมนตรีให้ตัดชุดเครื่องแบบรอได้เลย 
สุดท้ายก็ถูกหลอก เขาไม่เคยเห็นเงาหัวนายจตุพรเลย จะยอมให้เขาหลอกซ้ าซากอีกหรือ ท าไมไม่รู้จักเข็ดหลาบบ้าง 
เตือนกันมาเพ่ือให้มีสติคิดในฐานะเกลอเก่ากัน " 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378822561?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics   

https://www.nationtv.tv/main/content/378822561?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378822561?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.02 น. 

รัฐบาลแย่แล้ว! ซูเปอร์โพลเฉ่งท างานช้า รุมจี้'กลุ่มเจ้าสัว'หันมาช่วยเพื่อนร่วมชาติ 
 

 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 
POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง วิกฤตโควิด คนไทย เห็นอะไร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ 
โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ านวน 1,045 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 77.9 ระบุ ภาครัฐยังไม่น าบิ๊กดาต้ามาใช้เป็นประโยชน์ และยังท างานล่าช้าเป็นไทยแลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 
รองลงมาคือ ร้อยละ 77.8 ระบุ ภาครัฐไม่เป็นเอกภาพในการช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 75.7 ระบุ ภาครัฐบริหาร
จัดการวัคซีนล่าช้า ไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ระบุในช่วงวิกฤตโควิด เห็นฝ่ายการเมือง มือไม่พายเอาเท้าราน้ า 
ทะเลาะขัดแย้งบนวิกฤตความตายของประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 85.4 ระบุ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น หวังผลแต่
การเมือง และร้อยละ 85.4 ระบุเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด ไม่รับผิดชอบต่อสังคม 

ที่น่าพิจารณาคือ เห็นอะไรในกลุ่มเจ้าสัว ผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ระบุ 
นักลงทุน ธุรกิจสีเทา ยังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุต้นตอแพร่เชื้อ รองลงมาคือร้อยละ 85.2 ระบุ เจ้าสัว ผูกขาด 
ยังมุ่งกอบโกย ไร้น้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชาติ และร้อยละ 84.7 ระบุ ยังคงจ่ายส่วยเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอ านาจ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 อยากเห็น เจ้าสัว 
เลิกผูกขาด มีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ รองลงมาคือร้อยละ 94.8 อยากเห็น นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ลงพื้นที่ท า
มากกว่าพูด ร้อยละ 93.7 อยากเห็น ทุกฝ่ายยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง มากกว่า ผลประโยชน์และการเมือง ร้อยละ 
93.5 อยากเห็น รัฐ เพิ่มงบทางการแพทย์และเยียวยาประชาชน ร้อยละ 92.8 ระบุ ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ 
ผู้ประกอบการ ต้นเหตุแพร่ระบาดโควิด ร้อยละ 92.4 ระบุ อยากเห็นภาครัฐร่วมมือทุกภาคส่วน น าเข้าวัคซีนอื่นๆ และ
คุมเข้มความปลอดภัย ร้อยละ 92.1 อยากเห็นตู้ปันสุข กลับมาท างาน กระจายช่วยเหลือแบ่งปัน และร้อยละ 91.7 
อยากเห็น นักการเมืองเสียสละ เอาเงินเดือนช่วยเยียวยาบุคลากรการแพทย์และสังคม 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นสิ่งที่ปรากฏ ยามบ้านเมืองเกิดวิกฤต ประชาชนหวาดกลัวตาย ยังคง
พบร่องรอยปรากฏความขัดแย้งในสังคม ความเห็นแก่ตัว การเอาตัวรอด รักตัวกลัวตาย การโทษกันไปมา ความไม่
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รับผิดชอบตนเองและสังคม น้ าใจที่เริ่มหดหาย ความไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งต้นตอของการแพร่ระบาดและปัญหา
การควบคุมโดยสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐ ยังไม่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการข้อมูล และยังไม่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะระบบราชการที่
ล่าช้าและไม่เข้มแข็ง 

“ที่น่าห่วงคือ ภาคการเมือง สะท้อนถึงความขัดแย้ง บ่ันทอนบ่อนแซะกันหวังผลการเมือง เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่
คนอื่น หน่วงรั้งฉุดบ้านเมืองยามวิกฤต และไม่เป็นตัวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะที่ภาคเอกชน ยังคง
พบการกอบโกยและผูกขาดธุรกิจบนความเป็นความตายของประชาชน ความเห็นแก่ตัวของธุรกิจสีเทาด าที่มีผู้มีอ านาจ 
และการคงจ่ายส่วยกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอ านาจ” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ทุกภาคส่วนต้องออกแรงกู้วิกฤตศรัทธาร่วมกัน ท าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น เช่น 
ประเด็นใหญ่เรื่องการจัดการวัคซีนโควิดที่ต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาสภาคเอกชนน าเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และประชาชนยังอยากเห็นการกลับมามีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันไม่สร้างปัญหากับผู้อื่นและสังคม
ส่วนรวม 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/569923  

  

https://www.naewna.com/politic/569923
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01 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:36 น. 

แม่ทัพไทยไม่ทน เปรียบ 'ประยุทธ์' เป็นม้าพิการ ลั่นต้องเปลี่ยนขณะท าศึก 
 

 
 

1 พ.ค. 64 - ที่ห้องประชุม "ไทยไม่ทน" สถานีพีซทีวี กรุงเทพฯ คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เปิดเวที
ปราศรัยออนไลน์ ขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ปราศรัยยืนยันใครไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ตนพร้อมร่วมมือทุกกรณี ตนไม่ไปยุพรรคร่วม
รัฐบาลก็แตกกันอยู่แล้ว การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกประกาศฉบับที่ 3 ยึดอ านาจจากรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. 31 ฉบับ คน
ลืมไปว่าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับแรก พล.อ.ประยุทธ์ ยึดอ านาจตาม พ.ร.บ. 40 
ฉบับ การประกาศฉบับแรกกับฉบับที่ 3 มี พ.ร.บ.ซ้ ากันถึง 29 ฉบับ แต่เจตนาคือฉบับเดียว พ.ร.บ.ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาต ิ 

นายจตุพร ถามถึงการยึดอ านาจใช้ พ.ร.บ. ตั้งแต่รอบ 40 ฉบับ แก้ปัญหาได้หรือไม่ และบางฉบับเกี่ยวอะไรกับ
ไวรัสโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์บริหารจัดการวัคซีนเป็นเอกภาพ รมว.
สาธารณสุข มีอ านาจตามมาตรา 18 เหมือนหลักการ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พล.อ.ประยุทธ์ เสพติดอ านาจ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ตนร้องให้รัฐบาลรับอ านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการรัฐประหาร แต่ไม่มี
ใครกล้ารับ ก่อนยึดอ านาจวันที่ 22 พ.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศกฎอัยการศึก รอวันเหมาะสมยึดอ านาจ เตรียม
มานาน   

ประธาน นปช. กล่าวต่อถึงการฉีดวัคซีน ที่ประกาศฉีดวันละ 3 แสน ขณะนี้กลับฉีดได้เพียงวันละ 2 หมื่นกว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ ยัดเยียดความผิดให้ประชาชน ตามประกาศอ้างเหตุการณ์ระบาดของโควิดมาจากประชาชนไม่ระวัง
ป้องกันตัว ทั้งที่การระบาดเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น ต้ังแต่สนามมวย บ่อน ผับทองหล่อ ถ้ามีจิตใจเป็นธรรมต้องรู้
การระบาดเกี่ยวกับอ านาจตัวเอง ที่ก ากับส านักงานต ารวจแห่งชาติ อีกทั้งไม่ท าเรื่องเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวาย
รายงานขอค าปรึกษา ละเลยเสพติดอ านาจ ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดเตรียมวัคซีนน้อย แต่ที่มีอยู่ก็ไม่มีปัญญาฉีดให้
มากขึ้น  

นายจตุพร กล่าวย้ าถึงการใช้ข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตาม ป.อาญา ม.112 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้
สัมภาษณ์อ้างไม่เอาผิด นักศึกษาเชื่อไปพูด กลับค ามาด าเนินคดีนักศึกษาติดคุก และเป็นที่ทราบกันการใช้ ม.112 ไม่ให้
มีการกลั่นแกล้ง ต่อไปให้อัยการสูงสุดเป็นโจทก์หารือกับส านักพระราชวัง ความผิดของรัฐบาล คนเดือดร้อนคือสถาบันฯ 
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พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รับผิดชอบ ขนาดจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกฯ ยังประกาศผมรับผิดชอบเอง ส่วน พล.อ.
ประยุทธ์ รับผิดชอบอะไรบ้าง  

ส่วนที่บางคนโต้แย้งถึงการไล่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้น นายจตุพร ชี้ว่าขณะมีศึก ถ้าใช้ม้า
พิกลพิการต้องเปลี่ยน สมัย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ถ้าอ านาจคนเดียวแก้ปัญหาชาติได้ พล.อ.ประยุทธ์ เคยท า
ส าเร็จสักเรื่องหรือไม่ ไม่ว่าจะการปฏิรูป อยู่ไม่นาน แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้คนตายรายวัน ไม่ท าให้ประชาชนเช่ือมั่นได้ โดย
ความเชื่อมั่นของประชาชนต้องกินยาตามอาการ มีอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองได้ ซึ่งประเทศไทยกลับไม่ให้
จ าหน่ายอุปกรณ์ และออกมาตรการเพราะต้องการหนีค าว่าล็อกดาวน ์ 

ช่วงท้าย นายจตุพร ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีศักยภาพ ไม่ไว้ใจใคร ฟังรัฐมนตรีนินทา แต่ไม่ฟังเสียงทุกข์ร้อน
ประชาชน และฟังความเท็จ ลงพื้นที่ตรวจราชการฟังคนเตี๊ยมมา 7 ปี นอกจากเลิกจัดรายการคืนความสุขฯ แล้ว 
ความสุขอื่นไม่แลเห็น นายกฯ ที่ผ่านมาแต่ละคนมีความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ การให้อ านาจคนเดียวบ้า
อ านาจ ไร้ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาโควิดไม่ได้ จะเกิดการระบาดระลอก 4 ใครไม่ทนต่อระบอบประยุทธ์มาร่วมทางกัน 
พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่อีกอย่างน้อย 6 ปี เราจะทนต่อไปอีก 6 ปีได้หรือ  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101423   
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101423
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01 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:05 น. 

ส.ส.เต้ ขึ้นเวที 'ไทยไม่ทน' แฉแหลก 'เสี่ยหนู-บิ๊กตู'่ ปมจัดหาวัคซีนโควิด 
 

 
 

1 พ.ค. 64 - ที่ห้องประชุม "ไทยไม่ทน" สถานีพีซทีวี กรุงเทพฯ คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เปิดเวที
ปราศรัยออนไลน์ ขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเวลา 18.35 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศิวิไลย์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันที่ 17 เม.ย. 63 ประธานภูมิภาคของไฟเซอร์ ท าหนังสือถึงพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอขายจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง โดยเสนอ 30 ล้านโดส แต่ไม่มีการตอบ
กลับ  

ต่อมามีหนังสือฉบับที่สอง ขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 เพื่อเสนอขายให้กับไทย แต่ก็
ไม่ได้รับการตอบรับ และรัฐบาลเพิ่งจะติดต่อกลับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท าให้สถานการณ์ตอนนี้วัคซีนมาไม่ทัน และ
วัคซีนดังกล่าวไปตกอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นการเสียโอกาสและคาดการณ์ผิด ท าให้ประชาชนตายไปกว่า 200 
ชีวิต   

 “ผมไม่เชื่อที่นายกฯให้คนไปติดต่อกับบริษัทวัคซีนสปุตนิค วี และนายอนุทินไปติดต่อวัคซีนไฟเซอร์ คิดว่า
เป็นไปไม่ได้ เพราะเขามีออเดอร์กับประเทศอื่นก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าเขาไม่กล้าเซ็นสัญญากับเรา สปุกนิคต้อ งส่งให้
โคแวกเสียก่อน ดังน้ัน จึงเป็นไปได้ยากที่เราจะซื้อวัคซีนได้ทันเวลา” นายมงคลกิตติ์ กล่าว 

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่าการตรวจหาเชื้อโควิดเราเข้าถึงได้ค่อนข้างน้อย เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 2-3 
พันบาท แต่ก็มีอีกวิธีที่สามารถตรวจได้ คือ ชุดทดสอบหาเชื้ออย่างรวดเร็ว Rapid Test มีแต่ก็มีคนบางคนไม่ต้องการให้
เข้ามา สุดท้ายนี้ ขอเสนอให้นายกฯ ตัดงบประมาณจัดซื้อเรือด าน้ าล าที่สองและล าที่สาม และเฮลิคอปเตอร์อีก 2 ล า
ออกไปก่อน และให้เหลือแต่งบซ่อมบ ารุง ซึ่งจะประหยัดงบได้1.2 หมื่นล้านบาท แล้วน างบประมาณจ านวนนี้ไป
ช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเสียก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101432   

https://www.thaipost.net/main/detail/101432
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วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

จี้เอาผิดสส.ก้าวไกล ผสมโรงม็อบกดดันศาล ศปปส.รุดแจ้งความ 
 

 
 

จี้เอาผิดสส.กา้วไกล 
ผสมโรงม็อบกดดันศาล 

ศปปส.รุดแจ้งความ 
‘ชวน’เดินหน้าถกงบ 
วอนผู้แทนฉีดวัคซีน 

ประธานชวน หลีกภัย เร่งสส.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อเตรียมตัวพิจารณางบปี ’65 บอกไม่อยากให้สะดุด 
ในขณะที่ ศปปส.ขึ้นโรงพักแจ้งจับม็อบป่วนหน้าศาล ตั้งข้อสงสัยเอาผิดสส.ก้าวไกล ได้หรือไม่เพราะอยู่ในที่ชุมนุมด้วย 
ด้าน “ธนกร” เตือน “พิธา” ระวังก้าวล่วงศาล 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์
ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) จ าเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน โดยเริ่มมีการเข้ารับวัคซีนกันแล้ว โดยส.ส.
ต่างจังหวัดประมาณ 50 ท่านก็เข้ารับที่ต่างจังหวัดเพราะไม่สามารถเดินทางมาได้ส าหรับคนที่พร้อมเข้ารับวัคซีน 

ทางสภาฯจะเปิดประชุมวันที่ 22 พ.ค.โดยสภาผู้แทนฯมีประชุมจริงในวันที่ 27 พ.ค. จากนั้นก็เป็นการประชุม
พิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 ต้องมีส.ส.เข้าประชุมด้วยซึ่งจ าเป็นต้องมีการป้องกันตัวเองเพราะสภาก็หยุดไม่ได้ 
งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ก็จะออกไม่ได้ เช่นกัน แต่จะท าอย่างไรให้มีการป้องกันน่าจะดีกว่า 

ส าหรับกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2563 1.85 แสนล้าน
บาท หรือลดลง 5.6% โดยงบประมาณในปี 2565 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยประมาณการ
จัดเก็บรายได้ 2.4 แสนล้านบาท บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4-5% และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส่ง
ต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ราชทัณฑ์ไม่พบ‘กวิน’ถ่านเป็นเลือด 

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ต่อข้อสงสัย กรณีการน าตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าเป็นเพราะถ่ายอุจจาระเป็นเลือด นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าการน าตัวนายพริษฐ์ เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สืบเนื่องจากในวันนี้(30 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล
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เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจอาการประจ าวันของนายพริษฐ์ฯ พบว่าอาการทั่วไปปกติ มีอาการอ่อนเพลีย
เล็กน้อย แต่เริ่มดื่มน้ าเกลือแร่ได้น้อยลง และมีอาการปวดบริเวณที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า จึงต้องถอดสายน้ าเกลือ
ออก และได้ประสานแพทย์และพยาบาลจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อเข้าตรวจอาการเพิ่มเติมพบว่านาย
พริษฐ์รู้สึกอ่อนเพลียและเรี่ยวแรงลดลง ริมฝีปากแห้งเล็กน้อย มีอาการปวดแสบท้องเป็นบางครั้งและเจ้าตัวได้ให้ข้อมูล
กับแพทย์ที่เข้าตรวจว่ามีลักษณะของอุจจาระที่ผิดปกติเหมือนมีเลือดปน จ านวน1ครั้งเมื่อ 4วันก่อน หลังจากนั้นยังไม่ได้
ถ่ายอุจจาระอีกโดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธการตรวจทางทวารหนักเพิ่มเติม ซึ่งทางเรือนจ าพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงยังไม่มีการตรวจและยืนยันว่า ยังไม่พบว่ามีการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแต่อย่างใด 
ศปปส.แจ้งจับ‘เบนจา’ข้อหาหนัก 

ความคืบหน้ากรณีเกิดการชุมนุมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยการน าของ “เบนจา” 
นางสาวเบนจา อะปัญ แนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ซึ่งมีคลิป และเหตุการณ์ชัดเจนว่ามีการปราศรัยและ
แสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง อาจน ามาซึ่งความผิดฐานละเมิดศาลหรือไม่ 

วันเดียวกัน กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน(ศปปส.)เดินทางมาที่ สน.พหลโยธิน น าโดย นายนพคุณ 
ทองถิ่น เพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับ นางสาวเบนจา อะปัญ กรณีการจัดการชุมนุมที่
ศาลอาญา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 64 ในความผิดตาม ม.112, พ.ร.บ.ควบคุมโรค พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พรบ.เครืองเสียง โดยยื่น
หนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน 

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า”แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม”ดยมี น.ส.เบนจา อะปัน ได้จัดการชุมนุมที่หน้าศาลอาญา (รัชดา) โดยการชุมนุมลักษณะนี้ถูกต้องตามพรบ.
ควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยก าลังประสบปัญหาโรคระบาดร้ายแรงโควิด 19 และหรือถูกต้องตาม 
พรก.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือไม่ มีการขอใช้เครื่องขยายเสียงและได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่า 
พ่วงสอบถอนประกันคดีม.112 

“หรือผิดเงื่อนไขในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันตัว)หรือไม่ เนื่องจาก น.ส.เบนจา อะปัน เป็น
ผู้ต้องหาตามมาตรา 112 ที่ศูนย์รวมประชาชน ปกป้องสถาบัน (ศปปส.)เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งความไว้ที่สน.
ปทุมวัน ซึ่งทางพ.ต.ท.จริญสิทธิ์ จงอิทธิ รองผู้ก ากับสอบสวนสน.ปทุมวันได้แจ้ง4ข้อกล่าวหาต่อน.ส.เบนจา โดย 4 
ข้อหาได้แก่1.ข้อหาตาม ป.อาญาม.112 2. ฝ่าฝืนข้อก าหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3. ฝ่าฝืนข้อก าหนดพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ4.ใช้
เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลังจาก น.ส.เบนจา มารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันแล้ว ก็ได้รับการ
ปล่อยตัวในชั้นสอบสวน” 
ชี้สส.ก้าวไกล เข้าข่ายผิดร่วมยุยง 

นอกจากนี้ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันยังได้ทราบข่าวว่ามี ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งน าโดย นายชัยธวัช ตุลา
ธน เลขาธิการพรรค พร้อม ส.ส.พรรคก้าวไกลอาทิ นายรังสิมันต์ โรม น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยาและนางอมรัตน์ 
โชคปมิตต์กุลได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ที่หน้าศาลอาญาในครั้งนี้ จะเข้าข่ายร่วมยุยงส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็น
จ านวนมากซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 หรือไม ่
‘ธนกร’เตือน’พิธา’ก้าวล่วงศาล 
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ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เรียกร้องให้ศาลทบทวนค าสั่งไม่ให้ประกันตัว7แกนน าคณะราษฏรและระบุว่ากุมขังก่อนมีค า
พิพากษาไม่ได้ว่าอยากฝากเตือนนายพิธาด้วยความหวังดีว่าการวิพากษ์วิจารณ์ศาลยุติธรรมนั้นขอให้ระวังการละเมิด
อ านาจศาล อย่าก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม การที่ศาลไม่ให้ประกันตัว 7 แกนน ารวมถึงนายพริษฐ์ ชีวารักษ์หรือ 
เพนกวินเพราะศาลเคยให้ประกันตัวแล้ว แต่ออกมาก็กระท าผิดซ้ าโดยเฉพาะการกระท าผิดตามมาตรา 112มีการจาบ
จ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและศรัทธาอย่างไม่ย าเกรงกฏหมาย ศาลจึงไม่ให้ประกันตัว ประเทศไทยไม่ได้
เจอวิกฤติศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่นายพิธาคิดเพราะคนไทยทุกคน ยังศรัทธาในกระบวนการของศาล
ยุติธรรม ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ใครท าผิดต้องรับโทษ เสมอภาค เท่าเทียม 

“การที่นายพิธา ขอให้ศาลทบทวนการท าหน้าที่เพื่อฟื้นคืนศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อ
กระบวนการยุติธรรมให้กลับมาอีกครั้งนั้น เป็นค าพูดที่ก้าวล่วงอ านาจศาลชัดเจน ส่วนจะหมิ่นศาลหรือไม่ตนนั้นไม่ทราบ 
แต่เชื่อว่าการกระท าดังกล่าวไม่ถูกต้อง และอยากเตือนเครือข่ายคณะราษฏรว่า อย่าไปชุมนุมข่มขู่ศาลอีก เพราะเป็น
การกระท าผิด ละเมิดอ านาจศาลอย่างชัดเจนที่สุด เคยมีอดีตนักการเมืองติดคุกมาแล้ว ซึ่งเวลามีคดีความจะล าบาก
เดือดร้อนถึงพ่อแม่ อย่าท าเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแป อย่าไปกดดันศาลอีก ที่ส าคัญโควิด -19ก าลังระบาด ไม่ควร
ชุมนุมกันอีก ขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนบ้าง”นายธนกร กล่าวย้ าทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/570001 
  

https://www.naewna.com/politic/570001
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02 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:47 น. 

'เพื่อไทย'อัดเละระบบ "หมอพร้อม" ล่ม จวก รัฐบาลผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าอีก 
 

 
 

2 พ.ค. 2564 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ได้สะท้อนปัญหา
การลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้  เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน
จ านวนมากได้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกในหลายโครงการของรัฐ  สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระ
ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีน
อยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นย าและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้ 
1.ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์ 
2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปส าหรับคนทุกกลุ่ม 
3.น าข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามล าดับความส าคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็น 
“รอนัดหมาย”ไว ้
4. ว า ง แ ผ น ก า ร ก ร ะ จ า ย วั ค ซี น  เ ต รี ย ม ส ร ร พ ก า ลั ง ใ ห้ พ ร้ อ ม  ทั้ ง ส ถ า น ที่ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร ฉี ด  
5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว ้
6.เรียกกลุ่มถัดไป มาฉีดตามล าดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย 

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลน าฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60ปี หรือผู้มี
โรคประจ าตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้
ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักค าว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการใน
อดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากกาลลงทะเบียนอีกจ านวนมาก  และอาจไม่
สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101457  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101457
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 11:19 น.  

“เพื่อไทย” ชี้ระบบ “หมอพร้อม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อมแนะ 6 ทางออกวาง
ระบบฉีดวัคซีนใหม่ 

 
 

“เพื่อไทย” ชี้ระบบ “หมอพรอ้ม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อมแนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม ่
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงปัญหาการลงทะเบียน

รับวัคซีนผ่านระบบ “หมอพรอ้ม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจ านวนมากได้ 
ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ า้แล้วซ า้อีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชน
เป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ทีป่ระชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปญัหาเรื่องความเช่ือมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การ
จัดการยิ่งต้องแม่นย าและสรา้งความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลใหป้รับแผนการฉดีวัคซีนใหม ่ดังนี้ 1.ประกาศให้
การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาต ิเพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์ 2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปส าหรับคน
ทุกกลุ่ม 3.น าขอ้มูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามล าดับความส าคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้น
สถานะเป็น “รอนัดหมาย” ไว้ 4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพก าลังให้พร้อม ทั้งสถานทีแ่ละบุคลากรในการ
ฉีด 5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้ และ 6.เรียกกลุม่ถัดไป มาฉีดตามล าดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
ต้องการฉีดในระบบได้เลย 

นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า ยังเรียกร้องให้รัฐบาลน าฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรค
ประจ าตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว น ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้
ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักค าว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการใน
อดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีกจ านวนมาก และอาจไม่
สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702400   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/เพื่อไทย-จวกรัฐบาลไม่พร้อม-ระบบหมอพร้อมล่ม.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/เพื่อไทย-จวกรัฐบาลไม่พร้อม-ระบบหมอพร้อมล่ม.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2702400
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/เพื่อไทย-จวกรัฐบาลไม่พร้อม-ระบบหมอพร้อมล่ม.jpg
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อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.07 น. 

"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า  
 

 
 

“ธนกร”สวน”ภูมิธรรม”เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น”บิ๊กตู่”เร่งด าเนินการทุกอย่างแล้ว 
ทั้งจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ 50 ล้านคน ในสิ้นปี 64 เหน็บ”หญิงหน่อย”เก่งอยู่คนเดียว วอนให้
ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง  

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้ค าตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออก
ว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดท าอะไร เหมือนคนไม่มีงานท า ตั้งหน้าตั้งตา
ให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจ านวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจ านวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 
เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้นอะไรที่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้วตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่า ให้พัก
การเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวัง
ประชาชนจะเบ่ือหน่าย 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.
ประยุทธ์รวบอ านาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้รวบอ านาจ แต่มีการกระจายอ านาจ
อย่างชัดเจน และท างานเป็นทีมไม่ได้ชอบฉายเดี่ยวแบบคุณหญิงสุดารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกมา
เสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียวจึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้  อย่างไรก็
ตาม อยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอก าลังใจจาก
คุณหญิงสุดารัตน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของ
ไทย และเช่ือมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/840791  

https://www.dailynews.co.th/politics/840791
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02 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:38 น. 

'ธนกร' สู้สิบทิศป้อง 'บิ๊กตู'่ สวนกลับภูมิธรรม-หญิงหน่อย  
 

 
 

2 พ.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้ค าตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออก
ว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดท าอะไร เหมือนคนไม่มีงานท า ตั้งหน้าตั้งตา
ให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจ านวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจ านวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 
เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้นอะไรที่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่า ให้พัก
การเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่า งไม่รู้กาลเทศะ ระวัง
ประชาชนจะเบ่ือหน่าย 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.
ประยุทธ์รวบอ านาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอ านาจ แต่มีการกระจายอ านาจ
อย่างชัดเจน และท างานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉายเดี่ยวแบบคุณหญิงสุดารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกมา
เสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียว จึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้  อย่างไร
ก็ตาม อยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอก าลังใจจาก
คุณหญิงสุดารัตน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของ
ไทย และเช่ือมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101473  
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เผยแพร่: 2 พ.ค. 2564 10:56   ปรับปรุง: 2 พ.ค. 2564 10:56   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ธนกร” จวก “อ้วน” ไม่มีงานท า แผ่นเสียงตกร่องจ้องแต่ไล่รัฐบาล ย้ า “บิ๊กตู่” ท าทุก
อย่างเพื่อแก้โควิดแล้ว เหน็บ “หญิงหน่อย” เก่งอยู่คนเดียว 

 
“ธนกร” สวน “ภูมิธรรม” ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น “บิ๊กตู่” เร่ง
ด าเนินการทุกอย่างแล้ว ทั้งจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ 50 ล้านคนในสิ้นปี 64 เหน็บ “สุดารัตน์” เก่งอยู่
คนเดียว วอนให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง 

วันนี้ (2 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้ค าตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออก
ว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดท าอะไร เหมือนคนไม่มีงานท า ตั้งหน้าตั้งตา
ให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจ านวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจ านวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 
เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี 64 น้ี พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้น อะไรที่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่าให้พัก
การเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวัง
ประชาชนจะเบ่ือหน่าย 

นายธนกรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า พล.อ.
ประยุทธ์รวบอ านาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอ านาจ แต่มีการกระจายอ านาจ
อย่างชัดเจน และท างานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉายเดี่ยวแบบคุณหญิงสุดารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกมา
เสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียวจึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ อย่างไรก็
ตาม อยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว  ดังนั้นอยากขอก าลังใจจาก
คุณหญิงสุดารัตน์ให้บุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย 
และเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000041818   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000041818
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2 พฤษภาคม 2564 - 11:05 น 

"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่
รัฐบาล ลั่น"บิ๊กตู่"เร่งด าเนินการทุกอย่างแล้ว  

 
"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ท าตัวเหมือนคนไม่มีงานท า เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น"บิ๊กตู่"เร่ง
ด าเนินการทุกอย่างแล้ว ทั้งจัดหาวัคซีน100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ50 ล้านคนในสิ้นปี64 เหน็บ"หญิงหน่อย"เก่งอยูค่น
เดียว วอนให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2564  นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี
ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้ค าตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้
รัฐบาลลาออกว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดท าอะไร เหมือนคนไม่มีงาน
ท า ตั้งหน้าตั้งตาให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจ านวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจ านวน 50 ล้านคน 
ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
นอกจากนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทย
หลายครั้งแล้วว่า ให้พักการเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้
กาลเทศะ ระวังประชาชนจะเบื่อหน่าย 

 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.
ประยุทธ์รวบอ านาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอ านาจ แต่มีการกระจายอ านาจ
อย่างชัดเจน และท างานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉายเดี่ยวแบบคุณหญิงสุดารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกมา
เสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียว จึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้  อย่างไร
ก็ตาม อยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอก าลังใจจาก
คุณหญิงสุดารัตน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของ
ไทย และเช่ือมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/465480    
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วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 11.08 น. 

ระวังปาก!‘แรมโบ้’จัดชุดใหญ่บอมบ์‘เลขาฯพท.’ พึ่งความเดือดร้อนปชช.เพื่อการเมือง 
 

 
 

‘แรมโบ้’ ตอกหน้า ‘ประเสริฐ’ ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ เพราะเอาวิกฤตความเดือด
ประชาชนมาสร้างสงครามน้ าลายหวังผลการเมืองกลับมามีอ านาจ 

2 พฤษภาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายประเสริฐ 
จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารจัดการ
วัคซีนของรัฐบาล นั้น ตนย้ าว่า นายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยังบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19  ได้ดี 
ทั้งนี้เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียน หมอพร้อม วันที่ 1 พ.ค. 
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  จะได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค และในเดือน ส.ค.2564 
จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนนั้นนายกฯ ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี คนไทยกว่า  50 
ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน พร้อมขอให้มั่นใจว่า วัคซีนที่น ามาฉีดนั้นมีความปลอดภัย 
เพราะชีวิตประชาชนทุกคนมีค่าทุกชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข ต้องมั่นใจในคุณภาพก่อนที่จะรับรอง
ออกมาฉีดให้กับประชาชน 

ส่วนการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อนั้นยืนยันว่าแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ท าการรักษาให้กับผู้ป่วยอย่างดีที่สุด 
และท าอย่างเต็มที่ ยืนยันไม่มีใครอยากให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองก็ขอเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่าออกมาพูด หรือ
ต าหนิเรื่องนี้เพราะทุกฝ่ายได้ร่วมกันท างานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบไม่ได้พักผ่อน และสิ่งที่เลขาธิการพรรคต้องท าคือ 
การให้ก าลังใจในการท างานมากกว่า และพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้าง อย่าพูดแค่เอาดีใส่
ตัว เพื่อจ้องหวังล้มรัฐบาลแล้วกระหายอยากให้พรรคเพ่ือไทยกลับมามีอ านาจอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่ 

นายเสกสกล ระบุว่า ขณะที่การท างานร่วมกันในทีมรัฐบาล นายกฯยืนยันยังท างานร่วมกันได้ดี ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เช่นนี้ ทุกคนคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไม่ได้คิดถึงประเด็นทางการเมือง 
ต้องระดมช่วยกันรักษาชีวิตประชาชน ให้สูญเสียน้อยที่สุด อย่าเอาชีวิตลมหายใจประชาชนที่มีค่า มาพูดตีกินทางการ
เมืองเลย บาปกรรมจะลงโทษเอาควรพึงระวังปากไว้ด้วย ตนมองว่าก็จะมีแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เท่านั้นที่คิดถึงแต่ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตัวเอง จ้องแต่จะเล่นการเมือง น าทุกประเด็นมากล่าวหา โจมตีนายก
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ฯและรัฐบาล ไม่หยุดยั้ง ไม่เคยคิดถึงส่วนรวมเลยว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไร ขอแค่เพียงตัวเองได้รับผลประโยชน์
ทางการเมืองเท่านั้น จะเกิดความวิบัติฉิบหายต่อประเทศชาติประชาชนอย่างไรไม่สนใจ นักการเมืองที่อ้างเป็นตัวแทน
ประชาชน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ 

“หากพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ นายประเสริฐ ก็ไม่ต้องกังวลกับกระแสข่าวที่จะเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล 
เพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลท างานเพื่อชาติบ้านเมืองเลยสักนิด เหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้าน
มากกว่าเพราะค้านทุกเรื่องโดยไม่ดูถึงข้อเท็จจริงว่า วันนี้ประชาชนต้องการเห็นนักการเมืองหยุดโจมตีด่าทอกัน และหัน
มาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกัน และให้ดูตัวอย่างความตั้งใจจริงที่นายกฯและรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกฝ่าย ได้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ จนเกิดปรากฏการณ์มีพี่น้องประชาชนจ านวนมากส่งก าลังใจมาให้ทีมแพทย์
พยาบาลอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้จ านวนคับคั่งมากมายมหาศาล 
ท าไมฝ่ายค้านและนายประเสริฐไม่ดูตัวอย่างบ้าง” นายเสกสกล กล่าว 

นายเสกสกล กล่าวต่อว่า นายประเสริฐและพรรคฝ่ายค้าน ไม่ลองหันไปเปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ที่ติดเชื้อ
วันละหลายแสน ตายกันเป็นจ านวนมากดังที่เป็นข่าวดูบ้างว่า ประเทศเรามีการติดเชื้อน้อยกว่าเพียงใด และไม่มีใคร
อยากให้คนไทยเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน นายกฯและรัฐบาลยังไม่เคยนิ่ง
เฉยในการควบคุมหยุดยั้งการแพร่เชื้อ ต้องงัดยุทธวิธีทุกมาตรการ ออกมาใช้ เพื่อให้คนไทยปลอดภัยให้มากที่สุด  แต่
ตรงกันข้ามฝ่ายค้านกลับไม่ยอมหยุดโจมตีท าลายจิตใจกันตลอดเวลา แทนที่จะหยุดพูดเพื่อชาติ กับพูดท าลายน้ าใจกัน
แบบไม่ยอมหุบปาก ไม่ละอายปากตัวเองเลยสักนิด แล้วแบบนี้จะหวังเป็นพรรคการเมืองที่ให้ประชาชนได้พึ่งพาอาศัยได้
อย่างไรกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/570054  
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 11:14 น.  

“แรมโบ้” ตอกกลับ “ประเสริฐ” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็น
ฝ่ายค้านตลอดชีพ 

 
 

“แรมโบ้” ตอกกลับ”ประเสริฐ” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ 
เพราะเอาวิกฤตความเดือดประชาชนมาสร้างสงครามน้ าลายหวังผลการเมืองกลับมามีอ านาจ 

นครราชสีมา – วันที่ 2 พฤษภาคม2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการ
บริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล โดยย้ าว่านายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยังบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 
ได้ดี ทั้งนี้เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียน หมอพร้อม วันที่ 1 
พ.ค. ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. และในเดือน ส.ค.
2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี 

ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นนายกฯ ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี คนไทยกว่า 50 
ล้านคน จะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน พร้อมขอให้มั่นใจว่า วัคซีนที่น ามาฉีดนั้นมีความปลอดภัย 
เพราะชีวิตประชาชนทุกคนมีค่าทุกชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข ต้องมั่นใจในคุณภาพก่อนที่จะรับรอง
ออกมาฉีดให้กับประชาชน 

ส่วนการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อนั้นยืนยันว่าแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ท าการรักษาให้กับผู้ป่วยอย่างดีที่สุด 
และท าอย่างเต็มที่ ยืนยันไม่มีใครอยากให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองก็ขอเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่าออกมาพูด หรือ
ต าหนิเรื่องนี้เพราะทุกฝ่ายได้ร่วมกันท างานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบไม่ได้พักผ่อน และสิ่งที่เลขาธิการพรรคต้องท าคือ 
การให้ก าลังใจในการท างานมากกว่า และพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้าง อย่าพูดแค่เอาดีใส่
ตัว เพื่อจ้องหวังล้มรัฐบาลแล้วกระหายอยากให้พรรคเพื่อไทยกลับมามีอ านาจอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ใชไ้ด้หรือไม ่

ขณะที่การท างานร่วมกันในทีมรัฐบาล นายกฯ ยืนยันยังท างานร่วมกันได้ดี  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
โควิด-19 เช่นนี้ ทุกคนคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไม่ได้คิดถึงประเด็นทางการเมือง ต้องระดมช่วยกัน
รักษาชีวิตประชาชน ให้สูญเสียน้อยที่สุด อย่าเอาชีวิตลมหายใจประชาชนที่มีค่า มาพูดตีกินทางการเมืองเลย บาปกรรม
จะลงโทษเอาควรพึงระวังปากไว้ด้วย 
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“ตนเองมองว่าก็จะมีแต่พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น ที่คิดถึงแต่ประโยชน์ทางการเมืองของ
พรรคตัวเอง จ้องแต่จะเล่นการเมือง น าทุกประเด็นมากล่าวหา โจมตีนายกฯ และรัฐบาล ไม่หยุดยั้ง ไม่เคยคิดถึง
ส่วนรวมเลยว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไร ขอแค่เพียงตัวเองได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น จะเกิดความวิบัติ
ฉิบหายต่อประเทศชาติประชาชนอย่างไรไม่สนใจ นักการเมืองที่อ้างเป็นตัวแทนประชาชน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ 

ซึ่งหากพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ นายประเสริฐฯ เลขาธิการพรรคฯ ก็ไม่ต้องกังวลกับกระแสข่าวที่จะเอาพรรคเพื่อ
ไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล เพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลท างานเพื่อชาติบ้านเมืองเลยสักนิด  
เหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะค้านทุกเรื่องโดยไม่ดูถึงข้อเท็จจริงว่า  วันนี้ประชาชนต้องการเห็นนักการเมือง
หยุดโจมตีด่าทอกัน และหันมาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกัน และให้ดูตัวอย่างความตั้งใจจริงที่นายกฯและ
รัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย ได้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที ่จนเกิดปรากฏการณ์มีพี่น้องประชาชนจ านวน
มากส่งก าลังใจมาให้ทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้
จ านวนคับคั่งมากมายมหาศาล ท าไมฝ่ายค้านและนายประเสริฐไม่ดูตัวอย่างบ้าง 

นายประเสริฐและพรรคฝ่ายค้าน ไม่ลองหันไปเปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ที่ติดเชื้อวันละหลายแสน ตายกัน
เป็นจ านวนมากดังที่เป็นข่าวดูบ้างว่า ประเทศเรามีการติดเชื้อน้อยกว่าเพียงใด และไม่มีใครอยากให้คนไทยเสียชีวิต
แม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน นายกฯและรัฐบาลยังไม่เคยนิ่งเฉยในการควบคุมหยดุยั้ง
การแพร่เช้ือ ต้องงัดยุทธวิธีทุกมาตรการ ออกมาใช้ เพื่อให้คนไทยปลอดภัยให้มากที่สุด 

แต่ตรงกันข้ามฝ่ายค้านกลับไม่ยอมหยุดโจมตีท าลายจิตใจกันตลอดเวลา แทนที่จะ “หยุดพูดเพื่อชาติ” กับพูด
ท าลายน้ าใจกันแบบไม่ยอมหุบปาก ไม่ละอายปากตัวเองเลยสักนิด แล้วแบบนี้จะหวังเป็นพรรคการเมืองที่ให้ประชาชน
ได้พ่ึงพาอาศัยได้อย่างไรกัน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702382 
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 11:58 น.  

ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. นี้ มียิงสดผ่านยูทูบ 

 
ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านค าวินิจฉัย 
มียิงสดผ่านช่องยูทูบ 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนด
นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่ง
ความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ
มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 
98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 
160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท า
ความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น. 

ส าหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่าก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไป
ตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ธรรมเนียมการปฏิบัติของการนัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทางส านักงานฯจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วน
บริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของส านักงานฯ จะมีการน าแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯ 

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้อง
พิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค า
วินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟัง
รวมทั้งรับฟังค าวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูบของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า 
ศาลออสเตรเลียได้มีค าพิพากษา เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจ าคุก 6 ปี แต่
จ าคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง  ส.ส.และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702442 
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เผยแพร่: 2 พ.ค. 2564 12:07   ปรับปรุง: 2 พ.ค. 2564 12:07   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ธรรมนัส” ลุ้น 5 พ.ค.ศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ รมต.-ส.ส.ถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูป 

 
ศาล รธน.นัดชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.หรือไม่ 5 พ.ค.นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านค าวินิจฉัย
ยังยึดตามปกติ มียิงสดผา่นช่องยูทูป 

วันนี้ (2 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา 
ปรึกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.  

ส าหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่าก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ทางส านักงานฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A 
ของส านักงานฯ จะมีการน าแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯ 

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้อง
พิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค าวินิจฉัยจะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ เช่น กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดี ทาง
เจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากหอ้งพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟัง รวมทั้งรับฟังค าวินิจฉัย
ผ่านช่องทางยูทูปของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัสถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ศาล
ออสเตรเลียได้มีค าพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติด สั่งจ าคุก 6 ปี แต่จ าคุก 4 ปี ก่อน
ถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมี
การเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9640000041835   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000041835
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วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.41 น. 

‘ธรรมนัส’ลุ้น5พ.ค.! ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.หรือไม่ 

 
ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดสถานะ”ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค.นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านค า
วินิจฉัย ถ่ายทอดสดผ่านยูทูป 

2 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธาน
รัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส.51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม 
ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ
มาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ
มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้
กระท าความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น. 

ส าหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่า ก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไป
ตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทางส านักงานฯจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วน
บริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของส านักงานฯ จะมีการน าแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯ 

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้อง
พิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วย ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค า
วินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟัง
รวมทั้งรับฟังค าวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูปของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า 
ศาลออสเตรเลียได้มีค าพิพากษา เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจ าคุก 6 ปี แต่
จ าคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง  ส.ส.และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 

 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/570067     

https://www.naewna.com/politic/570067
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ตัวการใหญ่! “ปวิน-เจี๊ยบ” ยุเล่นนอกเกม “อังคณา” จวก ลดศักดิ์ศรีมนุษย์-ละเมิดสิทธิฯ 
“อ.3 นิ้ว” หยาม “เอนก” 

 
 

เผยตัวตนแล้ว คนสอนสั่งยุยงเล่นนอกเกม “ปวิน-เจี๊ยบ” ไม่ทน อ้างเผด็จการท าตลอด “อังคณา” ปรามพวก
ล่าแม่มดผู้พิพากษา-ลูกชาย ลดทอนศักดิ์ศรีมนุษย์-ละเมิดสิทธิฯ “อ.3 นิ้ว” ไม่กลัวสอบจรรยาบรรณ หยามใส่ มธ. ลาม 
“รมต.เอนก”  

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (1 พ.ค. 64) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจ้าของฉายา “เจี๊ยบ นครปฐม” ของ
คนเสื้อแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า “เห็นด้วยกับ อ.ปวิน และอดทนไม่ไปคอม
เมนต์ตอบโต้บางคนมานานแล้ว” 

ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของ นายปวิน (สุรชัย) ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจ า
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และลี้ภัย ม.112 โพสต์ข้อความ ระบุว่า 
“เรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยเล่นในเกม ทั้งๆ ที่เผด็จการเล่นนอกเกมมาตลอด คนพูดต้องออกจากทุ่งลาเวนเดอร์ได้
แล้ว” ขณะเดียวกัน นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

“ไม่เห็นด้วย และต่อต้านการคุกคามผู้พิพากษาชนาธิป โดยการเผยแพร่ข้อมูลบุคคลในครอบครัว  ซึ่งถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการคุกคาม เหยียดหยาม และสร้างความเกลียดชัง 

หากเราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลัก Presumtion of innocence เราก็ต้องไม่ตีตรา ประณามหยามเหยียด 
หรือคุกคามใครต่อใครเพียงเพราะเราไม่ชอบคนในครอบครัวเขา 
#การตีตราและการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” พร้อมพวกอีก 
6 คน ประกอบด้วย นายอานนท์ น าภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ 
เดอะบอตทอมบลูส์, น.ส.ปนสัยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, นายชูเกียรติ แสงวงค์ หรือ จัสติน และ นายปริญญา ชีวินกุล
ปฐม หรือ พอร์ท วงไฟเย็น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา 

จนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวบนโซเชียลฯ โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ราษฎร” หรือ 3 นิ้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ
จ าเลยทั้ง 7 คน เช่น ทวิตเตอร์เยาวชนปลดแอก@FreeYOUTHth ได้โพสต์ประวัติผู้พิพากษาที่ตัดสินไม่ให้ประกันตัว
จ าเลยทั้ง 7 คน ทั้งยังโพสต์รูปภาพบุตรชายของผู้พิพากษาท่านนี้ด้วย (จากไทยโพสต์) 
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นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ให้มัน
จบในคุกน่ะ ถูกต้องแล้ว 

ไม่มีบทบัญญัติใดๆ ใน ป.วิ อาญา ที่ศาลจะพิจารณาให้ประกันตัวจากการอดข้าว การโกนหัวประท้วง หรือการ
เข้าชื่อกันของส.ส.หญิง” ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน จากกรณี นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ท าหนังสือที่ อว 0100/72 ลงวันที่ 29 เมษายน 
2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่น
ขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย ์

นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการแนวร่วม
ม็ อ บ ร า ษ ฎ ร  ( ม็ อ บ  3 นิ้ ว )  แ ล ะ ร่ ว ม ป ร ะ กั น ตั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี  112 โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม บ น เ ฟ ซ บุ๊ ก  ว่ า 
“ด้วยความที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกร้องเรียนให้สอบจรรยาบรรณ ผมจึงขอชี้แจงล่วงหน้าดังนี้ 

การใช้ต าแหน่งอาจารย์ในการประกันตัวนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ไม่ได้เป็นการท าผิดกฎหมาย 
อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณอาจารย์ โดยเฉพาะการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นที่พึ่งนักศึกษายามพวกเขาประสบปัญหา เพราะเป็นการช่วยเหลือพวกเขาในการใช้สิทธิผู้ต้องหาที่ได้รับการรับรอง
ทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศ และยิ่งพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิ
ดังกล่าวซ้ าแล้วซ้ าเล่าอย่างขัดกับหลักกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อที่ว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค า
พิพากษาว่าผิด หรือเง่ือนไขในการควบคุมตัวพวกเขาระหว่างการพิจารณาคดี ก็ยิ่งจ าเป็นที่ผู้เป็นอาจารย์จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือพวกเขา ไม่เฉพาะแต่การใช้ต าแหน่งในการประกันตัว หากแต่ยังรวมถึงการรณรงค์เคลื่อนไหวในด้ านอื่นด้วย
ในทางกลับกัน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาอย่างหนักแน่นมั่นคง
พอ มหาวิทยาลัยพร่ าบอกนักศึกษาว่า มีคุณูปการต่อประชาธิปไตย โดยอาศัยบุญเก่าหรือเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ ทว่า 
ในการเผชิญปัญหาความขัดแย้งการเมืองร่วมสมัย คนมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจ านวนมากกลับเข้าร่วม หรือสนับสนุน
ฝ่ายท าลายประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในรูปกลุ่มเคลื่อนไหว คณะรัฐประหาร หรือรัฐบาลที่กลายร่างมา โดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นกรณีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะความที่เขาเคยอยู่ในมหาวิทยาลัย ความที่เขาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือว่าเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย แต่ก็ท าให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นสถาบันที่พูดอย่างท าอย่างอย่าง
น่าอดสู 

ฉะนั้น นอกจากจะไม่เต้นตาม “บัญชา” ของรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่เล่นไปตามบทบาทที่ช่วยให้เขา
ได้ดิบได้ดี มหาวิทยาลัยจะต้องปกป้องสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาให้หนักแน่นมั่นคงมากกว่านี้ โดยเฉพาะในห้วง
เวลาที่พวกเขา คือ “เพนกวิน” และ “รุ้ง” อดอาหารประท้วงการไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวมากว่าหนึ่งเดือน และ 
“เพนกวิน” นั้น สภาพร่างกายอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว ก่อนที่พวกเขาจะเป็นอะไรไป ซึ่งจะสร้างรอยด่างพร้อยให้
มหาวิทยาลัยจนไม่สามารถอาศัยบุญเก่าในการเล่าเรื่องให้นักศึกษาฟังได้อีก 

ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ ก็ปล่อยให้เขากลายเป็นโมฆะบุรุษทางการเมืองไป และให้ถูกจดจ าว่าได้ก่อ
กรรมท าเข็ญอะไรไว้กับประชาธิปไตยของประเทศนี ้

แน่นอน, คนที่มีใจเป็นกลางอย่างแท้จริง อย่าง นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ก็จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา 
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เชื่อว่า คนที่รักในประชาธิปไตย ในประเทศไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของม็อบ 3 นิ้ว หรือ สาวก 3 นิ้ว ก็
มีอยู่จ านวนมาก และไม่ใช่คนที่นิยมเผด็จการด้วย แถมอาจมีหัวใจประชาธิปไตยมากกว่า พวกที่ออกมาเคลื่อนไหว “ล้ม
เจ้า” ด้วย เพราะความเป็นประชาธิปไตย ไม่น่าจะวัดกันที่ “ล้มเจ้า” เท่านั้น ยิ่งเป็นประเทศไทย 

ส่วนใครก็ตาม ต่อให้มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน แต่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทาสอุดมการณ์แล้ว นอกจาก
ไม่ได้น าความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังตะแบงหาเหตุผลบิดเบือนมากล่าวอ้าง โดยเอาความรู้ความสามารถ
ไปรับใช้ผลประโยชน์ตัวเอง จนมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดกับส่วนรวม สร้างความสับสนให้กับสังคม มีคนที่เลือกเป็นอย่างนี้
มากมายในสังคมไทย 

เรื่อง “ล่าแม่มด” ผู้พิพากษา และคนในครอบครัว ไม่ใช่ครั้งแรก กรณีแรกที่เกิดกับผู้เห็นต่าง หรือฝ่ายที่มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเขาพยายามบีบและกดดันให้เห็นคล้อยตามพวกเขา ที่อ้างเป็นคนรุ่นใหม่ เป็น
อนาคตใหม่ของประเทศ แต่พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ต่างจากเผด็จการที่เขารังเกียจแต่อย่างใด เพียงแต่มาในรูปพล
เรือน ที่โจมตีเผด็จการทหารเท่านั้น ไม่เชื่อลองสังเกตให้ดี เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องยอมรับความเห็นต่าง และ
ฟังเสียงส่วนใหญ่ ที่ส าคัญ ต้องท าตามกฎหมายด้วย ค าถามก็คือ เรื่องสถาบันฯเสียงส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไร? ไม่ใช่เรื่อง
ที่จะมาบีบบังคับให้เชื่อตามที่พวกเขาต้องการและสาเหตุที่สาวก 3 นิ้ว โกรธแค้นผู้พิพากษาอยู่ในเวลานี้ ก็แค่เป็นความ
เชื่อ ที่พวกเขาสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาว่า มีใบสั่ง ไม่ให้ประกันตัวแกนน าม็อบ 3 นิ้ว ซึ่งจริงหรือไม่ ก็ยังไม่สามารถหา
หลักฐานมาอ้างได้ แต่ความเชื่อเหล่านี้มันถูกมอมเมากันไปแล้ว เหมือนกับหลายต่อหลายเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่คนรุ่น
ใหม่ สาวก 3 นิ้ว ก็หูเบาเช่ือเขาไปแล้ว 

เหนืออื่นใด เพียงเพราะให้ได้ดั่งใจ และความเชื่อของตัวเอง เวลานี้ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะมีคนออกมายุยงส่งเสริม 
ให้เล่นนอกเกมได้ ไม่ต้องสนใจความถูกต้องอะไรแล้ว? เพียงเพราะอ้างว่าถูกกระท า ถูกเล่นนอกเกมมาตลอด 

อย่างนี้สังคมไทยจะเอา “มาตรฐาน” ความถูกต้อง ความดีอะไรมาวัด ว่า ฝ่ายไหนดีกว่าฝ่ายไหน แล้วมันก็ไม่
ต่างอะไรกัน ต้องการจะบอกอย่างนั้นหรือไม่ นับว่าน่าคิดเหมือนกัน!!! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000041724   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000041724
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1 พ.ค. 2564 - 22:00 น.  

รายงาน : ส่องกระแสจี้‘ยุบสภา-ลาออก’  
 

 
 

รายงาน : ส่องกระแสจี้‘ยุบสภา–ลาออก’ 
เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด 
ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังอีนุงตุงนังกระทบถึงปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจทั้งระบบ 
ในด้านการเมืองรัฐบาลยังเดินหน้าเล่นงานคนเห็นต่างขณะเดียวกันก็ชิงความได้เปรียบแก่งแย่งผลงานกันเอง 
จนเกิดกระแสกดดันให้รัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียุบสภาลาออก 
เสียงเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นจริงได้หรือไม่ และใช่ทางออกหรือเปล่า 
ศิโรตม์คล้ามไพบูลย์ 
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
เสียงเรียกร้องเกิดจากความอึดอัดที่รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งโควิดที่เกิดขึ้นจากคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงและ
โดยอ้อมขณะที่การลุกลามของปัญหาเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการและไม่มีสัญญาณจะเซ็ตระบบใน
การแก้ไขปัญหาที่ดีได้ 
เช่นที่มีคนรอรักษาจนเสียชีวิตคาบ้านมันสะเทือนใจและท าให้คนไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความไม่พอใจ
ผลงานทั้งหมดของรัฐบาล 
ยังมีปัจจัยที่เกิดจากเรื่องสะสมทั้งเศรษฐกิจการเมืองพอเกิดเรื่องโควิดท าให้กลุ่มบุคคลที่ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองแต่
รู้สึกว่ารัฐบาลล้มเหลวไม่พอใจรัฐบาลด้วยซึ่งรัฐบาลประเมินความรู้สึกของประชาชนผิดไปพอประเมินผิดความไม่พอใจ
ของประชาชนต่อรัฐบาลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น 
เรื่องเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่คนรวยไม่เดือดร้อน เรื่องการเมือง คนที่ชอบ–ไม่ชอบประชาธิปไตยอาจรู้สึกไม่เดือดร้อน
แต่เรื่องที่กระทบชีวิตผู้คนเป็นเรื่องสาธารณะเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดความอดทน 
และเป็นฉันทานุมัติว่าไม่ว่าคุณจะชอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยเป็นคนจนหรือคนรวยแต่รัฐบาลกลายเป็นคนสร้าง
ความเดือดร้อนให้ทุกคนจากกระบวนการจัดการแก้ปัญหาโควิดที่ล้มเหลว 
พอมีโควิด อาจจะท าให้กลุ่มที่ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง ไม่อยากวิจารณ์กับรัฐบาลเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นเด็กธนา
ธร ต้องแสดงตัวออกมา 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/รายงาน-ใหม่-2พค64.jpg
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การยุบสภาหรือลาออกไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการยุติปัญหาตอนนี้ไม่ให้ลุกลามรัฐบาลเป็นเหมือนกับมะเร็งของ
ประเทศถ้าไม่หยุดจะลามไปเรื่องอื่นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจห่วยการเมืองห่วยแก้โควิดห่วยก็จะท าให้ทุก
อย่างพันกันและแย่ไปหมด 
การเอารัฐบาลออกไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างแต่ถ้ายังมีรัฐบาลเป็นแบบนี้เราแก้ปัญหาเรื่องอื่นไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลคือตัวล็อก
กระบวนการแก้ปัญหาที่จ าเป็นของประเทศไว้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและโควิดและความผิดพลาดทุกอย่าง 
คือไปรวมศูนย์การบริหารงานแบบอ านาจนิยม ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้น าที่ไม่เก่ง เลยกลายเป็นชนวนของทุกปัญหา จริงๆ ถ้า
เป็นผู้น าที่มีความสามารถแล้วรวมศูนย์จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้ารวมศูนย์แล้วผู้น ายิ่งไม่มีความสามารถทุกอย่างในประเทศ
ก็จะพัง 
เวลาน้ี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจะเป็นหนทางที่เหมาะสมและน่าจะเป็นไปได้ที่สุด 
เพราะการยุบสภาจะมีแรงต้านของ ส.ส. เพราะเขารู้สึกว่าไม่ได้ท าผิดอะไร ซึ่งก็ถูกของเขา และการยุบสภาก็จะมี
ข้ออ้างจากฝั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ว่าแล้วจะเลือกตั้งอย่างไรเพราะโควิดยังระบาดดังนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้ 
แต่การลาออกเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อประเทศนี้ ซึ่งในที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกมาด้วย
ตัวเอง ไม่สามารถผลักภาระไปให้คนอื่นได้ การลาออกถือว่าเป็นธรรม เพราะพล.อ.ประยุทธ์เป็นคนสร้างปัญหาและจะ
เปิดโอกาสให้มีการปรับอะไรง่าย 
แต่ไม่มีทางที่ พล.อ.ประยุทธ์จะลาออกด้วยตัวเองฉะนั้นประชาชนต้องกดดันให้ลาออกเราปล่อยให้ประเทศอยู่ภายใต้
ผู้น าแบบนี้ต่อไปไม่ได้พลังของมวลชนไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการมารวมตัวเท่านั้น 
ความไม่พอใจของมวลชนเป็นเรื่องที่รอเช็กบิลและครั้งนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์รอเช็กบิลในเวลาที่บรรยากาศ
ทางการเมืองเปิด 
ยุทธพรอิสรชัย 
รัฐศาสตร์ มสธ. 
กระแสจี้ให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภาในช่วงนี้ เชื่อว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
ส่วนสาเหตุรองลงมาคงเป็นเรื่องกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองโดยเฉพาะความ
ขัดแย้งล่าสุดกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ด้วย 
ข้อเสนอให้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหานั้น แนวคิดดังกล่าวก็จะคล้ายๆ แนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเหมือนที่ผ่านมา 
เพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางสังคมการเมืองเราก็จะพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเราไม่
เคยมีรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นเลย 
แต่ก็จะมีค าถามว่ารัฐบาลแห่งชาติจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่ว่าจะรัฐบาลแห่งชาติหรือ
รัฐบาลชั่วคราวตามข้อเสนอของบางคนก็ล้วนต้องใช้คนจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ภาคประชาสังคม จึงเป็นค าถาม
ที่ว่าแนวคิดเช่นนี้จะท าให้เกิดความเป็นเอกภาพได้จริงหรือไม่ 
 
เพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมเรายังเห็นความลุ่มๆ ดอนๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับต้ังแต่การตั้งรัฐบาลมา 
ปัญหาทั้งเรื่องเสียงปริ่มน้ า ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล  
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ล้วนแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของการร่วมกลุ่มทางการเมืองนั้น มันไม่ง่ายที่จะท าให้ความคิดของคนต่างๆ เป็น
เอกภาพได ้
การยุบสภาไม่น่าเป็นทางออกของปัญหาได้ในภาวะเช่นนี้เพราะการยุบสภาแม้มีหลายประเทศเขาท ากันเช่นกรณีของ
ประเทศอังกฤษยุบสภาเพ่ือให้เกิดความชอบธรรม 
ทั้งนี้ทั้งน้ันการยุบสภาในสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นคนละแบบกับอังกฤษก็เป็นได ้โดยถ้าเป็น
การยุบสภาของไทยอาจท าให้เหมือนไร้ทิศทางในการแก้ปัญหา 
การลาออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ต้องมองด้วยว่าการจะลาออกแล้วก็ต้องมีบุคลากรที่พร้อมในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาท าหน้าที่อย่างแท้จริง 
ซึ่งก็อาจเกิดเกมการเมืองในสภาขึ้นมาได้อีก พร้อมมีโจทย์ใหญ่ในหลายเรื่องที่รออยู่ ก็เป็นไปได้ นั่นจะยิ่งท าให้
สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลย 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท าให้เกิดการลาออกหรือยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้นี้ ถ้าหมดสถานการณ์โควิด
ไปแล้วในระดับหนึ่ง โอกาสที่จะเห็นการยุบสภาหรือลาออกนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพียงแต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ใช ่
ส่วนแนวทางที่พอจะเป็นทางออกจากวิกฤต หากมองในมุมสถานการณ์โควิด คือ การบริหารจัดการและการกระจาย
อ านาจ แต่ไม่ใช่รวมอ านาจแบบที่นายกฯท า คือดึงอ านาจตามพ.ร.บ. 31 ฉบับ ให้ไปอยู่กับตัวเอง ซึ่งไม่ได้มีความจ าเป็น
เลยที่ต้องท าเช่นนัน้ 
วันนี้สิ่งที่ต้องท าคือกระจายอ านาจแต่ต้องมีเรื่องของกรอบนโยบายที่ชัดเจนไม่ใช่กระจายเพื่อให้แต่ละที่ท างานกันอย่าง
สะเปะสะปะเหมือนกรณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบางแห่งบางจังหวัดประกาศให้กักตัวและล็อกดาวน์แต่บาง
จังหวัดไม่ได้ท าเลยดูสะเปะสะปะกันไปหมด 
ดังนั้น เรื่องนี้ต้องมีกรอบงานใหญ่ในทิศทางนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล เพื่อให้แต่ละจังหวัดที่ได้รับการกระจาย 
อ านาจไปแล้วไปบริหารจัดการได้ดี 
แต่ที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องวัคซีนเพราะเป็นโจทย์ใหญ่ของเรื่องนี้เลยถ้าวัคซีนยังไม่มาหรือยังไม่ท าให้เกิดการเข้าถึงได้หรือ
ยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทางสาธารณสุขได้นั้นก็จะมีระลอกใหม่มาอีกเรื่องก็จะวนมาอีกส่งผลกระทบไปยัง
การเมืองสังคม 
วันนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เราไปห่วงแต่เรื่องการรวมอ านาจการเมืองเท่านั้น เลยแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ตรงจุดสักที 
สุขุมนวลสกุล 
อดีตอธิการบดี ม.รามค าแหง 
และ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร ์
กระแสจี้รัฐบาลให้ยุบสภา และให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหมลาออกหนาหูขึ้นมากในช่วง
นี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองที่ฝ่ายค้านหรือคนเห็นต่างจะเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและมีการพูดถึงการยุบ
สภา 
ส่วนปัจจัยขอเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออกก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นพิเศษเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองเมื่อ
ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เข้าตาประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก 
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แต่รัฐบาลเองก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองท ามาได้ผลดีสามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐบาลเชื่อไปอีกแบบขณะที่ ประชาชนก็เชื่ออีก
แบบ 
อีกทั้งกระแสเรียกร้องต่างๆ ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น และไม่ใช่เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรงที่ท าให้
เสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกนั้นมีอยู่ตลอดเวลา 
กลับกันสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เสียงเรียกร้องมีจ านวนน้อยด้วยซ้ า เพราะหากไม่มีสถานการณ์เช่นนี้แล้ว เสียง
เรียกร้องอาจมากกว่านี้อีก 
ที่เห็นว่าประชาชนลุกฮือขึ้นมา เนื่องจากประชาชนไม่พอใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาล เพราะโควิด -19 กระทบกับ
หลายๆเรื่องเช่นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ดีเหมือนอย่างที่เช่ือมั่น 
รัฐบาลเองก็มีกองเชียร์อยู่ด้วย แต่การแก้ปัญหา โควิด-19 ของรัฐบาลท าให้กองเชียร์หายไป และที่โผล่หน้าขึ้นมาใหม่กม็ี
เช่นกัน 
แต่การยุบสภาหรือการลาออกของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย เพราะโครงสร้างทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ยังคงเป็นแบบเดิม แม้กระทั่งการใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบก็ยังคงเหมือนเดิม 
หากยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ก็เชื่อว่า ส.ว. 250 คนก็ยังเป็นคนก าหนดว่าจะให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่า
จะเป็นการยุบสภาหรือการลาออกก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่แท้จริง เพราะถึงอย่างไรต่อให้เลือกตั้งใหม่ก็ยังคงเป็น
พวกเดิมอยู่ด ี
และเนื่องจากตนไม่ได้มีอ านาจตัดสินว่าควรจะยุบสภาหรือลาออก แต่สิ่งที่ตนอยากเห็นคือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ก่อนแล้วเรื่องยุบสภาหรือลาออกค่อยว่ากันต่อไป 
เพราะต่อให้เลือกทางใดทางหนึ่งระหว่าง 2 ทางนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหากรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้หากรัฐธรรมนูญเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนจะได้เลือกคนหรือกลุ่มที่ตัวเองเชื่อมั่นถ้ารัฐธรรมนูญถูกแก้แล้วไม่ว่าจะยุบสภาหรือ
ลาออกก็ได้ทั้งน้ัน 
ขอย้ าว่าควรจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้เสียก่อน เพราะต่อให้ยุบสภาหรือลาออกไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6373552   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6373552
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1 พ.ค. 2564 - 23:29 น.  

เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกิริยาต่อ "ค าบัญชา" เรื่องการสอบสวนอาจารย์ยื่นประกันจ าเลย 
ม.112  

 
 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกิริยาต่อ “ค าบัญชา” เรื่องการสอบสวนอาจารย์ยื่นประกันจ าเลย ม.112 – BBCไทย 
นักวิชาการผู้เป็นนายประกันให้ลูกศิษย์ที่ตกเป็นจ าเลยคดี 112 ระบุ “ไม่ให้ราคา” กับค าสั่งของ ศ.พิเศษ ดร.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ “ได้มีบัญชา” ให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง 8 คน
หรือไม่ 

มีรายงานว่านักวิชาการ 8 คนนี้ เป็นนักวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ 7 คน และ ม.มหิดล 1 คน 
ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการ 

8 คนที่ถูกอาจถูกตั้งกรรมการสอบสวนกล่าวกับบีบีซีไทยว่าเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอท า คือการเป็นนายประกันให้นายจตุ
ภัทร์ บุญภัทรรักษาหรือ “ไผ่ ดาวดิน” ลูกศิษย์ในหลักสูตรปริญญาโท เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะอาจารย์มีหน้าที่ต้อง
ปกป้องสิทธิด้านการศึกษาของลูกศิษย์ รวมทั้งยืนยันในสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวในคดีอาญา ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน 

ขณะที่ น.ส.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนายประกันให้พริษฐ์ ชิวารักษ์
หรือ “เพนกวิน” ลูกศิษย์ที่ลงเรียนวิชาทฤษฎีว่าด้วยการเมืองและสังคมและวิชาสัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความ
รุนแรงทางการเมืองที่เธอสอน บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรที่จะถูกสอบสวนและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้อธิบายให้ผู้บริหาร
หรือแม้แต่ รมว.การอุดมศึกษาฯ เข้าใจถึงอุดมการณ์ของความเป็นครูและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งเป็นเหตุผล
พื้นฐานที่ท าให้เธอตัดสินใจเป็นนายประกันให้ลูกศิษย์ 
เปิดค าบัญชา รมว.อว. 

หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. เมื่อ 29 เม.ย. ก่อนส่งตรงถึง
สถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง 

นายดวงฤทธิ์กล่าวกับบีบีซีไทยว่า เอกสารที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เป็น “ของจริง” โดยถือ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบราชการปกติ หลังมีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนกับทางกระทรวง จึงมีหน้าที่ต้องท าหนังสือสอบถาม
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้มีต้นสายปลายเหตุความเป็นมาอย่างไร และมีระเบียบราชการก าหนดไว้ชัดเจนว่า
อธิการบดีของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือชี้แจงตอบกลับมาภายในกี่วัน 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/fb_image-30.jpeg
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ก่อนหน้านี้เมื่อ 16 มี.ค. ประชาชนผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน” 
หรือ ศปปส. ราว 50 คน ได้เดินทางไปกระทรวง อว. ถนนพระรามหก เพื่อยื่นหนังสือถึง รมว.อว. ขอให้พิจารณาสอบ
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 
8 คน โดยมีเลขานุการรัฐมนตรี และนายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง 

แกนน า ศปปส. ให้เหตุผลว่านักวิชาการทั้ง 8 คน “ไม่อยู่ในครรลองคลองธรรม และจรรยาบรรณของครู
อาจารย์” หลังแสดงตัวปกป้องนักศึกษา 3 คนที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง ก้าวล่วง หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และตกเป็น
จ าเลยคด ี112 และ 116 ตามประมวลกฎหมายอาญา 
อ้างต้องส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้น ศปปส. “ไม่ยอมหยุด” 

นายดวงฤทธิ์กล่าวว่า หัวหนังสือที่ อว. ส่งถึงอธิการบดี มธ และ ม.มหิดล ก็ “เป็นค าของ ศปปส. เขา” ไม่ใช่
การไปตัดสินกลุ่มนักศึกษา แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนมาด้วยข้อหาเหล่านี้ ทาง อว. จึงต้องสอบถามทางมหาวิทยาลัยว่าความ
จริงเป็นอย่างไร และมาเทียบเคียงว่าสิ่งที่อาจารย์ท าถูกหรือไม่ ถ้าถูก สังคมก็จะจะได้รับรู้รับรับทราบว่าท าถูก ถ้าผิด ก็
ต้องมีมาตรการลงโทษ 

 “ผมจะได้ตอบทางผู้ร้องเรียนเขาได้ เพราะคนเราถ้ามาร้องเรียนแล้วไม่มีใครสนใจ เขาก็ไม่ยอมหยุด ก็ต้องไป
ต่อ ต้องไปหาที่พึ่ง” เลขานุการ รมว.อว. กล่าว 

นอกจากสถานะรัฐมนตรี ศ.พิเศษ เอนกยังเป็นอดีตรองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. จึงน่า
สงสัยว่าจะมีผลกดดันการให้ความเห็นของ มธ. หรือไม่ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เลขานุการ รมว.อว. ปฏิเสธว่า “ไม่มี ไม่ได้กดดัน” เพราะรัฐมนตรีได้พูดคุยและประชุมกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่เกือบตลอด เนื่องจาก อว. ยุคปัจจุบันเน้นการท างานเป็นทีม นอกจากประเด็นเดราม่า
ที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็ยังมีงานที่ อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่ น 
การจัดต้ัง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 

บีบีซีไทยได้โทรศัพท์ติดต่อ ศ.พิเศษ เอนก เพื่อสอบถามความเห็นต่อการออกหนังสือถึง 2 มหาวิทยาลัยดัง แต่
ไม่สามารถติดต่อได้ โดยเลขานุการ รมว.อว. ชี้แจงแทนว่า รมว.อว. ร่วมประชุมกับอธิการบดีสถาบันต่าง ๆ เพื่ออัพเดท
สถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตามเขาได้รายงานให้รัฐมนตรีรับทราบข้อมูลและเสียงสะท้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และ
คิดว่า ศ.พิเศษ เอนกมีจุดยืนในการท างาน เรื่องนี้เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนปกติเท่านั้น พร้อมฝากสังคมให้
พิจารณาความเห็นให้ครบทุกฝั่ง เพราะถ้าไปดูฝั่งหนึ่งก็จะเห็นแต่มุมลบในทวิตเตอร์หรือเพจเฟซบุ๊ก แต่ส าหรับกลุ่มที่มา
ร้องเรียน ก็มีความเห็นในมุมบวก 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6374965  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6374965
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2 พฤษภาคม 2564  

ล็อคเป้า 'ปักษ์ใต้' เจาะยางฐานเสียง 'ปชป.' 
 

 
 

การยืนระยะของ "ธรรมนัส" จากแม่ทัพภาคเหนือ และขยายเครือข่าย "ธรรมนัสคอนเนคชั่น" ก าลังกลับมาเขย่า
ฐานเสียงประชาธิปัตย์ให้สั่นคลอนอีกครั้ง 

ถึงแม้ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 มอบหมายให้ "ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรฯ จากพลังประชารัฐ 
ดูแลพื้นที่ภาคใต้แทน "นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย จากประชาธิปัตย์ จะถูกยกเลิกออกไปจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง แต่กลับเป็นสถานการณ์ที่ท าให้ "ประชาธิปัตย"์ ระวังตัวมากกว่าเดิม  

เมื่อยุทธศาสตร์เคลื่อนพลพลังประชารัฐ ผ่าน "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ระดับพื้นที่จังหวัด ต่อเจตนาการส่ง 
"ธรรมนัส" ไปดูแลสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต หากมองในมิติการเมืองไม่พ้นการล็อคเป้าฐานเสียงประชาธิปัตย์
เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า ย่อมไม่ธรรมดา เพราะพื้นที่นี้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์มีเสียง ส.ส.ใน
มือมากที่สุด 

จึงเป็นที่มาของท่าที "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์วรรคส าคัญที่ว่า 
"ถ้ายุติได้เร็วจะเป็นการดี เรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จ าเป็น"  

หากย้อนรอยในค าสั่งที่ 85/2564 จะพบว่ารัฐมนตรีพลังประชารัฐส่วนใหญ่ ยังได้ดูแลพื้นที่เดิมของตัวเอง
มากกว่าประชาธิปัตย์ อาทิ "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.คลัง เคยเป็น ส.ส เพชรบูรณ์ รับผิดชอบพื้นที่เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
และพิจิตร "อธิรัฐ รัตนเศรษฐ" รมช.คมนาคม ส.ส.นครราชสีมา ดูแลพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น  

"อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการพลังประชารัฐ ดูแลชัยนาท ลพบุรี  
สมุทรปราการเพิ่มเติม "ตรีนุช เทียนทอง" รมว.ศึกษาธิการ และ ส.ส.สระแก้ว ดูแลพื้นที่ สระแก้ว นครสวรรค์ 
พิษณุโลก "ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ส.ส.สิงห์บุรี ดูแลพื้นที่สิงห์บุรี เพชรบุรี 
กาญจนบุร ี   

หรือฝั่ง "ภูมิใจไทย" ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ดูแลบุรีรัมย์ สุรินทร์ "มนัญญา ไทยเศรษฐ์" รมช.
เกษตรฯ ดูแลอุทัยธาน ีเลยหรือกระทั่ง "วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รมช.คมนาคม ดูแลภาคอีสาน สกลนคร มุกดาหาร 

แต่กลับเป็นฝั่งรัฐมนตรีประชาธิปัตย์อย่าง "จุติ ไกรฤกษ์" ส.ส.พิษณุโลก ซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ดูแล
พิษณุโลก กลับมีชื่อ "ตรีนุช เทียนทอง" มาดูแลพิษณุโลกแทน โดยให้จุติไปคุมอ านาจเจริญ ยโสธร และพัทลุง  
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หรือ "สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ และส.ส.สุราษฎร์ธานี ไม่ได้ดูแลสุราษฎร์ธานี แต่ถูกส่งไปดูแลภาคอีสาน 
ที่หนองบัวล าภู และร้อยเอ็ด โดยมี "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" รมว.การท่องเที่ยวฯ จากภูมิใจไทยมาคุมสุราษฎร์ธานี 
ส่วน "คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" จากเดิมดูแลราชบุร ีแต่มีชื่อ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม มาคุมแทน 

จากค าสั่งร้อนครั้งนี้ เพียงไม่นานก็มีเสียงสะท้อนดังมาจากฝั่ง "ประชาธิปัตย์" โดยเฉพาะ "จุรินทร์" อย่างมี
นัยส าคัญ เพราะตั้งแต่ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล มีเพียงไม่กี่ครั้งที่ "จุรินทร์" จะมีอาการไม่พอใจขนาดนี้  จากนั้น
ประชาธิปัตย์ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคทันที โดยมอบหมาย "จุติ-นิพนธ์" ให้ประสานไปถึง "สายตรงไทยคู่ฟ้า" ให้
ทบทวนค าสั่ง ให้ประชาธิปัตย์ได้ดูแลภาคใต้เหมือนเดิม 

ความส าคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เคยส่ง "ธรรมนัส" เข้าไปรับผิดชอบหากเจาะไปที่เสียง ส.ส.ทั้ง 18 ที่นั่งใน
สงขลา ภูเก็ตนครศรีธรรมราช จะพบว่า "สงขลา" มี 8 เขตเลือกตั้ง มาจาก ส.ส.พลังประชารัฐ 4 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 3 
ที่นั่ง ภูมิใจไทย 1 ที่นั่ง "ภูเก็ต" มี 2 เขตเลือกตั้งมาจาก ส.ส.พลังประชารัฐทั้ง 2 ที่นั่ง และ "นครศรีธรรมราช" มี 8 
เขตเลือกตั้งมาจากพลังประชารัฐ 4 ที่นั่ง และประชาธิปัตย์ 4 ที่นั่ง 

หากรวมเก้าอี้ ส.ส.ภาคใต้ทั้งหมดของพลังประชารัฐขณะนี้อยู่ที่ 14 คน จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง เป็นรองแค่
ประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.ใต้ เหลือเพียง 21 คนจากผลการลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราชเมื่อ 8 มี.ค.2564 "พงศ์สินธุ์ 
เสนพงศ์" จากประชาธิปัตย์แชมป์เก่า แพ้ให้กับ "อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" จากพลังประชารัฐ ซึ่งมี "ธรรมนัส" ลงมา
เป็นแม่ทัพใหญ่ด้วยตัวเอง ถือเป็นสัญญาณเตือนประชาธิปัตย์ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  

การเข้ามาของธรรมนัสครั้งนี้ ประชาธิปัตย์รู้ว่าย่อมไม่ธรรมดา หากดูจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าการเลือกตั้ง
ซ่อม "ขอนแก่น" เขต 7 "ล าปาง" เขต 3 "นครศรีธรรมราช" เขต 3 มี "ธรรมนัส" เป็นแม่ทัพดูแลเลือกตั้งน าไปสู่
ชัยชนะได้ทั้งหมด  

การยืนระยะของ "ธรรมนัส" จากแม่ทัพภาคเหนือ และขยายเครือข่าย "ธรรมนัสคอนเนคชั่น" ไปถึงการเมือง
ท้องถิ่นภาคใต้ไม่ว่ามิติใดเพื่อเตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังประชารัฐก าลังกลับมาเขย่าฐานเสียง
ประชาธิปัตย์ให้สั่นคลอนอีกครั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935664  
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 12:12 น.  

สถานีคิดเลขที1่2 : ไททานิก-ตู่ทานิก 
 

 
 

ผู้เขียน สถานีคิดเลขที่ 12 

เห็นความระส่ าระสาย ของรัฐนาวา TOOTANIC–ตู่ทานิก ที่ว่ากันว่า แข็งแกร่ง คงทน ด้วยถูกออกแบบมาอย่างดี จาก
การรัฐประหาร 
ที่วางระบบปกป้อง ป้องกัน ให้การสืบทอดอ านาจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง แต่ตอนนี้ ก าลังเผชิญวิกฤตหนัก 
จนเกิดค าถามว่า “ไม่มีวันอับปาง” จริงหรือ 
TITANIC–ไททานิก ให้บทเรียนมาแล้ว 
เข้าไปในวิกิพีเดีย ทบทวนความจ ากับเรือล านี้อีกครั้ง 
น่าประหลาดใจ ตู่ทานิกและไททานิก มีอะไรที่เหมือนกันอย่างยิ่ง 
อาทิ ไททานิก จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 15 เมษายน ค.ศ.1912 
ขณะที่ “ตู่ทานิก” เผชิญความปั่นป่วน มาตั้งแต่หลังสงกรานต์ 13 เมษายน ค.ศ.2021 
ไททานิก ชนภูเขาน้ าแข็งระหว่างเดินทางเที่ยวแรกจากเซาท์แทมป์ตัน สหราชอาณาจักร ไปนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
มีผู้เสียชีวิต 1,514 ศพ เป็นภัยพิบัติทางทะเลครั้งใหญ่ของโลก 
ส่วน ตู่ทานิก (ก าลัง) ชนเข้ากับภูเขาโรคระบาด ที่ถือเป็นภัยพิบัติที่ท าให้มีผู้ป่วยและตายครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก
เช่นกัน 
บนเรือไททานิกมีทั้งผู้โดยสารที่ร่ ารวยที่สุดในโลก และคนจนกว่าพันคนที่ไปแสวงหาชีวิตใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ 
เรือส่วนหนึ่งจึงได้รับการออกแบบให้หรูหราฟู่ฟ่า เพื่อคนรวย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็อัดแน่นไปด้วยคนยากจน จึงมากด้วย
ปัญหาชนชั้นและความเหลื่อมล้ า 
ซึ่ง ผู้โดยสารใน “ตู่ทานิก” ก็เคยถูกจัดอันดับให้มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลกเช่นกัน  
อย่างที่บอก เรือไททานิก ยิ่งใหญ่ ทั้งขนาด ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ก้าวหน้า ทันสมัย 
เช่น ห้องกันน้ าและประตูกันน้ าที่ท างานด้วยรีโมต เป็นต้น 
จึงมั่นใจว่าโอกาสเรืออับปางมีน้อยมากๆ 
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ท าให้ ละเลย สิ่งพ้ืนฐานไป 
หนึ่งในนั้นคือ เรือชูชีพ 
ที่จัดไว้เพียง 1 ใน 3 ของคนในเรือเท่านั้น 
ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่ไททานิกออกเดินทาง มีปัญหา “ภายใน” เกิดขึ้น 
มีเหตุไฟไหม้ที่เก็บถ่านหิน บล็อก 5 และ 6 และไฟยังไหม้ต่อเนื่องตลอดการเดินทาง 
ส่งผลให้ผนังกั้นน ้าชั้นที่ 4 ก่อนถึงห้องเครื่อง และส่วนที่เก็บถ่านหินนั้น ร้อนถึง 1,500 ฟาเรนไฮต์ จนผนังกั้นน ้าบิด งอ 
ลดการทนทานน ้าไปกว่า 75% 
แต่กัปตันเรือตัดสินใจให้ออกเรือตามก าหนด 
แล้วหายนะก็บังเกิด  
ขณะเรืออยู่ห่างจากเซาท์แทมป์ตันไปทางใต้ราว 600 กิโลเมตร ไททานิกไปชนภูเขาน้ าแข็ง 
น ้าทะลักเข้าไปในเรือ 
แม้เทคโนโลยีอันทันสมัยจะปิดกั้นน ้าได้ทั้งหมด 
แต่ทว่า ผนังกั้นน ้าช้ันที่ 4 ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ไม่สามารถทนทานแรงดันน ้าได้ 
ที่สุดเรือก็แตก 
และเพราะเรือชูชีพไม่เพียงพอและข้อปฏิบัติเผชิญภัยพิบัติไร้ประสิทธิภาพ 
ท าให้มีผู้รอดชีวิตเพียง 710 คน ตาย 1,514 คน 
โลกตกตะลึงและโกรธกับความสูญเสียนี้ 
น าไปสู่การไต่สวนสาธารณะในอังกฤษและสหรัฐ 
น ามาซึ่งการจัดตั้งอนุสัญญาความปลอดภัยของชีวิตในทะเลระหว่างประเทศ ใน ค.ศ.1914 
ถือเป็นมรดกจากโศกนาฏกรรมนี้ 
พร้อมกับสิ่งที่เตือนใจ สิ่งที่ดีที่สุด แข็งแกร่งที่สุด มีโอกาสอับปางหรือพินาศลงได้ หากละเลยหรือมองข้ามสิ่งเล็กน้อย 
นี้เอง ถึงอยากเตือน ถึง “ตู่ทานิก”  
ที่แม้จะแข็งแกร่งเพียงใด แต่หากปล่อยให้ “ปัญหาภายใน” รัฐนาวามีปัญหา ประกอบกับการตัดสินใจของกัปตันไม่ดี
หรือมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างเกินไป 
เช่น ความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การรวบอ านาจ และใช้อ านาจคนเดียว 
อาจน าไปสู่ความผิดพลาดอันมหันต์ได ้
โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติ “ภายนอก” อย่างโรคระบาดตอนนี้ซ้ าเติม 
ท าให้ ตู่ทานิก ล่มได้ 
สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร 
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