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รวมข่าววนัอาทิตย์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนกังาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." ประกาศเว็บไซต์แล้ว “ผลการเลือกตั้งเทศบาล” 76 จังหวัด 4 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘วิวรรธนไชย’ ชี้ อันวาร์ จี้ปชป.ถอนตัว หวังลุ้น ‘มาร์ค’ นั่งนายกฯ 

เชื่อรบ.ยังรับมือโควิดได้ 
5 

2 มติชนออนไลน ์ ‘ศิริกัญญา’ เตือนรัฐบาลระวังถังแตก หลังตัวเลขเก็บรายได้ไม่เข้าเป้า-
บริหารเงินไม่เป็น 

6 

3 มติชนออนไลน ์ โฆษกพรรคกล้า เจอกับตัว ผู ้ป่วยวิกฤตดับ เหตุหารพ.ส่งต่อไม่ได้      
จีป้ลดล็อกส่งข้ามจังหวัด 

8 

4 แนวหน้าออนไลน ์ 'ชูวิทย์'ฟาดแรง! นายกฯตื่นแล้ว ชี้หากทำไม่สำเร็จ ลาออกให้คนอื่น 
ทำบ้าง 

10 

5 มติชนออนไลน ์ ชูวิทย์ ซัด รัฐหยุดโครงการไร้สาระอื่น หนุนเร่งรัด ‘วัคซีน’ ให้รอด ลั่น 
เรื่องเดียวก็ปวดกบาลแล้ว 

13 

6 ไทยรัฐออนไลน ์ โปรดเกล้าฯ ขยายเวลา พ.ร.ฎ. เกี่ยวเนื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

15 

7 มติชนออนไลน ์ 'หมอวรงค์'เดือดแทน! โดดหนุน 'หมอเหรียญทอง' อย่าหวั่นไหวกับ
พวกเกเร 

17 

8 ผู้จัดการออนไลน ์ น่าคิด! นักวิเคราะห์ ชี ้ กรณีธรรมนัส “กับดัก” ศาลคือเป้าโจมตี 
“ทอน” ขยี้ซ้ำ “รอล่มสลาย-สมองไหล-ย้ายประเทศ” 

18 

9 ผู้จัดการออนไลน ์ “พลภูมิ” เดือด ซัดคนทำ “เพจรักษ์บึงกุ ่ม บึงน้ำใส” อย่าเล่น
การเมืองน้ำเน่า เผย ปชช.รู้ใครของจริง-ของปลอม ชี้ไม่ใช่เวลาชิงดี  
ชิงเด่น 

23 

10 ไทยรัฐออนไลน ์ "นิพนธ์" หนุนท้องถิ่น และ รพ.สต.ร่วมกระจายวัคซีนโควิด-19 เข้าถึง
ทุกกลุ่ม 

24 

11 สำนักข่าว INN ผู้ว่าฯอัศวินโต้ส.ส.ยันไม่เลือกปฏิบัต-ิเร่งตรวจเต็มที่ 25 
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รวมข่าววนัอาทิตย์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
12 สำนักข่าวไทย รัฐบาลพร้อมดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ขาดคนดูแล 26 
13 สำนักข่าว INN “สุดารัตน์”ลุยคลองเตยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน 28 
14 สยามรัฐออนไลน์ “ธีรัจชัย” มั่นใจ “ธรรมนัส” ปกปิดข้อมูลไม่เคยจำคุกออสซีตั้งแต่

รับรองคุณสมบัติเป็นรมต. 
29 

15 มติชนออนไลน ์ “ยุทธพงศ์” จี้ รบ.รีบหาทางนำเข้าวัคซีน แนะเปิดไทม์ไลน์ฉีดที่ไหน-
เมื่อไหร่บ้าง 

31 

16 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป.ผุด “ข้าวกล่องดิลิเวอรี”่ส่งถึงบ้าน ซัพพอร์ตคนกรุงเผชิญโควิด 33 
17 เดลินิวส์ออนไลน ์ "นิพนธ์"ชงใช้กลไกท้องถิ่นเร่งกระจายวัคซีนคลุมทุกพื้นที่ 34 
18 สยามรัฐออนไลน์ ปชป.คึกคัก!! "จุรินทร์" ชื่นมื่นต้อนรับอดีตส.ส.จันทบุรีกลับพรรค 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ โฟกัส “ประยุทธ์” นัวโควิด “ธรรมนัส” รอดคดีแป้ง : จริยธรรมทรุด ฉุด

วิกฤติศรัทธา 
36 

2 มติชนออนไลน ์ วิเคราะห์หน้า 3 : วิกฤต โควิด เห็นรอยร้าว รัฐบาล บิ๊กตู่ เล่นเกม‘เสี่ยง’ 40 
3 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 : โยกและคลึง 44 
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 8 พฤษภาคม 2564 18:10 น.    

“กกต.” ประกาศเว็บไซต์แล้ว “ผลการเลือกตั้งเทศบาล” 76 จังหวัด   

 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศ “ผลการเลือกตั้งเทศบาล” ทั้ งผู้ที่ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจำนวน 76 จังหวัด ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได ้https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=256 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=256
https://siamrath.co.th/n/242597
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 – 15:15 น. 

‘วิวรรธนไชย’ ชี้ อันวาร์ จี้ปชป.ถอนตัว หวังลุ้น ‘มาร์ค’ นั่งนายกฯ เชื่อรบ.ยังรับมือโควิดได้ 

 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีตส.ส.กาฬสินธุ์ หลายสมัย ในฐานะกลุ่มนักธุรกิจ กล่าวถึงกรณี
นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ให้ถอน
ตัวออกจากการร่วมรัฐบาลว่า ตนได้วางมือจากการเมืองและมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้ว ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ใดเลย ตั้งแต่ปี 2549 ครั้งนี้ที่ออกมาแสดงความเห็น เพราะเห็นว่า ที่นายอันวาร์ ขอให้พรรคปชป.ถอนตัวนั้น คิดว่าจาก
สถานการณ์ของประเทศขณะนี้ ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาล เพราะนายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี ในการควบคุม
โควิด-19 

“ผมเป็นส.ส.หลายสมัย มีเพื่อนส.ส.เก่าแก่พรรคปชป.บอกว่า นายอันวาร์ เป็นคนสนิทของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต
หัวหน้าพรรคปชป. ซึ่งนายอภิสิทธิ์ อยากเป็นนายกฯ โดยมองว่า หากเปลี่ยนรัฐบาลช่วงนี้ได้ โอกาสที่จะเป็นนายกฯสูง
มาก เพราะยังมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาฯอยู่”นายวิวรรธนไชย กล่าว 

นายวิวรรธนไชย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด -19 เพราะล่าสุดเห็นว่านายกฯ
อนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด เพิ่มถึง 150 ล้านโดส พร้อมอนุญาตให้เอกชน สามารถนำเข้าได้ด้วย แต่ต้องคนละยี้ห้อกับ
รัฐบาล สะท้อนให้เห็นว่ายี้ห้อที่ทุกคนเรียกร้องกันอยู่ขณะนี้สามารถนำเข้ามาได ้

“จากสถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผมจึงเห็นว่าพรรคปชป.เล่นการเมือง โดยให้คนสนิทนายอภิสิทธิ์เสนอถอนตัว 
เป็นการเล่นการเมืองแบบเห็นแก่ตัวเกินไป เพราะถ้าเปลี่ยนรัฐบาลตอนนี้ การทำงานทั้งเรื่องวั คซีนโควิด การฟื้นฟู
ประเทศ ที่รัฐบาลทำมากำลังจะจบแล้ว แต่ถ้ามาเล่นการเมืองกัน แล้ววัคซีนมาไม่ครบ ประชาชนไม่ได้รับวัคซีน 
เศรษฐกิจล้มเหลว ลูกหลาน ก็จะไม่มีงานทำ บ้านเมืองก็ไปไม่ได้”นายวิวรรธนไชย กล่าวและว่า ต้องเข้าใจด้วยว่า นาย
อภิสิทธิ์ ยังไม่มีสิทธิเป็นนายกฯในเวลานี้ และจากที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯมา ยังไม่เห็นผลงานด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน 
ดังนั้นขอฝากว่าปล่อยให้รัฐบาล ได้มีเวลาแก้ปัญหาโควิด และเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวเร็ว ดีกว่ามาเล่นการเมืองแบบนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2713664 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2713664
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 – 15:31 น. 

‘ศิริกัญญา’ เตือนรัฐบาลระวังถังแตก หลังตัวเลขเก็บรายได้ไม่เข้าเป้า-บริหารเงินไม่เป็น 

 
‘ศิริกัญญา’ เตือนรัฐบาลระวังถังแตก เก็บรายได้ไม่เข้าเป้า-บริหารเงินไม่เป็น 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล โพสต์ว่า ระวังรัฐบาลถังแตก !!! ‘ศิริกัญญา’ เตือน ครึ่งปีก่อนโควิด
รอบ 3 รัฐบาลเก็บรายได้พลาดเป้า 1.2 แสนล้าน เสนอต้องจัดลำดับความสำคัญการใช้งบเพื่อแก้วิกฤต 

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบาย แสดงความเป็นห่วงถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกมา
เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ครึ่งปีแรกต่ำกว่าเป้าที่วางไว ้

จากรายงานของกระทรวงการคลัง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 (ตุลาคม 63 – มีนาคม 64) รัฐบาลมีรายได้สุทธิ 
1,018,711 ล้านบาท ต่ำกว่าที่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,545 ล้านบาท กรมที่จัดเก็บรายได้หลักอย่าง
กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้พลาดเป้าถึง 10% คิดเป็นรายได้ที่หายไปกว่า 100,000 ล้านบาท มีแค่
กรมศุลกากรที่จัดเก็บรายได้พลาดเป้าไม่มากแต่ก็พลาดไป 2.5% ทั้งที่ปีนี้เป็นปทีี่เศรษฐกิจโลกค่อนข้างดี 

“แต่ที่ดิฉันเป็นห่วงคือรายได้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐต่ำกว่าที่ประมาณการไว้กว่า 35,000 ล้านบาท พลาดเป้าถึง
ร้อยละ 40 ซึ่งส่วนหนึ่งคงมาจากรายได้ของบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ AOT ที่ไม่มีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเข้ามาเลย 
และได้ประกาศมาตรการเยียวยาลดค่าเช่าให้กับผู้เช่า และลดรายได้จากรับสัมปทานเจ้าใหญ่อย่างมหาศาล” 

“ถ้ามองอย่างผิวเผิน เราคงคิดว่านี่คือผลกระทบจากโควิด ทำให้รัฐเก็บรายได้ได้ลดลง แต่ความเป็นจริงก็คือตัวเลข
ประมาณการรายได้ของปีงบ 64 จัดทำเมื่อต้นปี 63 ก่อนจะเกิดสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้วเสียอีก แถมยังประเมินว่า
เศรษฐกิจจะโตถึง 5% จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าเดิม ” 

“ซึ่งดิฉันได้เตือนในสภาไปแล้วในการอภิปรายงบประมาณวาระที่ 2 และก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้าเราใช้ตัวเลข GDP ล่าสุด
ที่คาดว่าจะโตประมาณ 2% รายได้ที่รัฐบาลตั้งเป้าในเวลานั้นมากเกินจริงไป 2-3 แสนล้านบาท” 

นอกจากนี้ ศิริกัญญายังย้ำว่านี่คือตัวเลขรายได้ของรัฐในห้วงเวลาที่มีการระบาดรอบที่ 2 ก่อนที่การระบาดรอบที่ 3 จะ
เริ่มขึ้น น่าเป็นห่วงว่าการจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 64 จะยิ่งต่ำกว่าเป้าลงไปอีก 

“ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ถ้ารัฐบาลจะใช้งบประมาณตามที่ขอจากสภาราว 3.28 ล้านล้านบาท เราจะต้องกู้เพิ่มเพื่อมา
ชดเชยการขาดดุลมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แต่เพดานเงินกู้ที่ระบุไว้ในกฎหมายอนุญาตให้กู้เพิ่มแค่ 1 แสนล้าน
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บาทเท่านั้น ผลที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลอาจไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในทุกโครงการที่ตั้งไว้ในงบ 64 แต่เราคงไม่
อยากเห็นภาพที่หน่วยราชการต้องไปลุ้นกันในปลายปีว่า โครงการไหนจะได้-ไม่ได้งบประมาณ” 

“ตาม พ.ร.บ.หน้ีสาธารณะฯ กำหนดว่าเราจะกู้เพื่อชดเชยขาดดุลได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่าย บวกกับ 80% 
ของเงินชำระคืนต้นเงินกู้” 

สุดท้าย ศิริกัญญาให้ทางออกรัฐบาลว่าตอนนี้มีทางเลือก 2 ทาง ถ้าไม่กู้เงินเพิ่ม ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญการใช้
งบประมาณ 64 

“ทางเลือกแรก คือรัฐบาลอาจกู้เพิ ่มสภาพคล่องไม่เกิน 3% ของงบประมาณรายจ่าย ตามที่กฎหมายบริหารหนี้
สาธารณะเปิดช่องไว้ ซึ่งน่าจะทำให้ได้เงินเพิ่ม 98,600 ล้านบาท แต่ต้องชำระคืนภายใน 120 วัน ซึ่งไม่พอชดเชยรายได้
ที่พลาดเป้า หรือถ้าจะออก พ.ร.บ.ใหม่เพื่อกู้เงินก้อนใหม่โปะส่วนที่ขาดก็อาจจะขาดแรงสนับสนุนจากประชาชนที่ไม่
ไว้วางใจกับการใช้เงินของรัฐบาลในปัจจุบัน” 

“อีกทางเลือกที่ดิฉันเสนอคือ ให้รัฐบาลทบทวนโครงการทั้งหมดที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจากงบ 64 แล้วจัดลำดับความสำคัญ
ใหม่ว่าโครงการใดบ้างที่จำเป็นในการพาประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ และตัดโครงการที่ยังไม่จำเป็นทิ้งไปก่อน เพื่อ
เป็นการทบทวนกรอบงบประมาณรายจ่ายใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้ที่คาดว่าน่าจะหายไป” ศิริกัญญากล่าวทิ้งท้าย 

อ่านและดาวน์โหลดผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) https://www.moveforwardparty.org/wp-content/uploads/2021/05/Half-year-revenue-Ministy-of-
Finance-2021.pdf 

#ก้าวไกล #งบ64 #รัฐบาลถังแตก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2713394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moveforwardparty.org/wp-content/uploads/2021/05/Half-year-revenue-Ministy-of-Finance-2021.pdf
https://www.moveforwardparty.org/wp-content/uploads/2021/05/Half-year-revenue-Ministy-of-Finance-2021.pdf
https://www.matichon.co.th/politics/news_2713394
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 – 16:04 น. 

โฆษกพรรคกล้า เจอกับตัว ผู้ป่วยวิกฤตดับ เหตุหารพ.ส่งต่อไม่ได้ จี้ ปลดล็อกส่งข้ามจังหวัด 

 
โฆษกพรรคกล้า เจอกับตัว ผู้ป่วยวิกฤต นอน รพ.รัฐ ย่านลาดกระบัง แต่ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญ พยายามช่วยโทรหารพ.ส่ง
ต่อ แต่ไม่ได้ สุดท้ายเสียชีวิต จี้ ปลดล็อกข้ามเขตจังหวัด 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายธันวา ไกรฤกษ์ โฆษกพรรคกล้า เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้รัฐและผู้กำหนดนโยบายเร่ง
บูรณาการแก้ปัญหาการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิดเร่งด่วน หลังผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบประสบการณ์ด้วยตัวเอง โดย ระบุว่า 

วันนี ้เพิ ่งทราบจากลูกสาวผู ้ป่วยโควิดรายหนึ่ง ว่าคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากที่เข้ารับการรักษา             
ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง 

ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินหายใจ จึงขอทำเรื่อง
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่น โดยทางโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยได้พยายามโทรหาเตียงให้ทุกวัน โทรเกือบทุกโรงพยาบาล 
ส่วนผมก็โทรประสานแทบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

..แต่ก็ไม่สำเร็จ ด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่านโยบายการรีเฟอร์นั้นจำกัดอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพด้วยกัน รวมถึงกรณีผู้ป่วย
ใหม่รอเตียงด้วย ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ให้รอเฉพาะในจังหวัดนั้น กลายเป็นรอจนแพร่เช้ือสู่บุคคลในครอบครัวไปอีก 

ตรงนี้แหละครับที่ผมไม่เข้าใจ ว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ผ่อนคลายกฎดังกล่าวทั้งที่รู้ว่าสถานการณ์วิกฤต และโรงพยาบาลใน
เขตพ้ืนที่สีแดงเข้มมันรองรับไม่ได้แล้ว เพราะมีทั้งข้อจำกัดทางด้านเตียง อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

จนถึงวันที่เสียชีวิตเป็นเวลากว่า 5 วัน ที่ผู้ป่วยรายนี้ต้องรอการส่งตัว เพื่อให้ได้เข้าถึงแพทย์ผู้ที่มีองค์ความรู้เหมาะสมต่อ
การรักษา ทั้งที่ขับรถไปไม่ถึงชั่วโมงก็เข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดอื่นใกล้เคียงที่ยังพอมีศักยภาพในการรองรับได้
แล้ว 

ก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต ผมโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ และกรมการแพทย์ส่วนกลาง หลายครั้ง เพื่อขอเสนอกับผู้ที่มีอำนาจ
ตัดสินใจเรื่องการส่งตัวผู้ป่วยข้ามเขตจังหวัด เจ้าหน้าที่บอกจะส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจติดต่อกลับ แต่ก็ไม่มีใคร    
โทรมา 

ถ้าจะให้รอเตียงกันเฉพาะในกรุงเทพต่อไป คงตายกันอีกเยอะ ควรส่งตัวออกไปจังหวัดใกล้เคียงที่มีเตียงว่าง เช่น ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ซึ่งเดินทางเพียง 2-3 ชั่วโมง ยังดีกว่าให้ผู้ป่วยรอจนอาการวิกฤต 
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นี่ไม่ใช่รายแรกที่ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้  และไม่กี่วันที่แล้ว ผมก็เพิ่งแถลงข่าวในประเด็นนี้ไป แต่ไร้สัญญาณ     
ตอบรับ อาจเป็นเพราะผมและพรรคเสียงไม่ดังพอ ฝากทุกท่านช่วยกันผลักดันต่อด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์ของคนไทย   
ทุกคน 

ปล.ผมไม่โทษโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ใดๆเลย เพราะทุกคนทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและดีมากๆ
แล้ว *แต่โทษผู้รับผิดชอบทางนโยบาย อยากให้รับฟังเสียงประชาชนบ้างครับ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2713429 
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วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 18.32 น. 

‘ชูวิทย์’ฟาดแรง! นายกฯตื่นแล้ว ชี้หากทำไม่สำเร็จ ลาออกให้คนอื่นทำบ้าง 

 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต ส.ส.พรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ชูวิทย์   
กมลวิศิษฎ”์ ระบุข้อความว่า ไชโย! นายกฯ ตื่นแล้ว 

เอาล่ะว้า ! รัฐบาลเพิ่งสะลึมสะลือตื่น หลังจากงัวเงียเมาขี้ตาข้ามป ี

เมื่อปีก่อนยังบอกเสียงดังฟังทะลุแก้วหูชาวบ้านว่า วัคซีนไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยืนกรานหัวชนฝาจะใช้วัคซีนอยู่แค่ 2 ย่ีห้อ 

จนมาถึงวันนี้ต้านทานความจริงไม่ไหว 

ในเมื่อประเทศอื่นทั่วโลกเอา “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสุขภาพของประชาชน 

แต่รัฐบาลไทยมะงุมมะงาหรา เง้ือง่าราคาแพงแสนแพงกับเดิมพันของคนไทยทั้งชาต ิ

ณ นาทีนี้ กลับคาถาท่อง “นะโมวัคซีน พุทโธวัคซีน” ปรับแนวความคิดใหม่ เร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยเร็วที่สุด 
พร้อมเจรจาสารพัดยี่ห้อวัคซีนอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 วัคซีนที่บอกกราบก็ยอมให้รีบจัดส่งให้ไทยหน่อย 

นอกจากนั้น นายกฯ บิ๊กตู่ยังละเมอเอาเรื่องเก่าที่คนไทยเตือนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า นำกลับมาเตือนกระทุ้งคนไทยกลับเสีย
อีกว่า 

“เราต้องสะสมวัคซีนให้มากที่สุด เกินจำนวนประชากรที่ประเทศไทยมีอยู่ เพื่อใช้ในอนาคตสำหรับฉีดเข็มที่ 3 เผื่อไวรัส
กลายพันธ์ุ หรือล่าช้าในการจัดส่งวัคซีน 

พร้อมจะทำงานเชิงรุก เพราะทั่วโลกแย่งวัคซีนกันอยู่ ทำให้การสั่งซื้อวัคซีนเป็นเรื่องยากลำบาก” 

โถ โถ ท่านเจ้าประคุณ! 

เรื่องอย่างนี้ โลกทั้งโลกรู้มานานแล้ว ได้ตระเตรียมการวางแผนล่วงหน้า แต่รัฐบาลของท่านนายกฯ ประเทศไทย เพิ่งตื่น
มารู้เอาตอนนี้ 

ไม่ทราบว่าท่านหายไปอยู่โลกไหนมา? 
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เมื่อประเทศอื่นๆ ได้วางแผนโครงการฉีดวัคซีน เปิดหน้ากาก เปิดประเทศ เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม ร้ านรวงเปิด
ตามปกติ เฮฮาจัดคอนเสิร์ตกันครื้นเครงบรรเลงไม่ยั้ง 

แต่กับรัฐบาลไทยที่ไร้วิสัยทัศน์วางแผนล่วงหน้า ทั้งที่มีคณะยุทธศาสตร์สารพัด ที่ปรึกษายาวเหยียดกว่าหางว่าว อีก
รัฐมนตรี ส.ส. ฟากฝั่งรัฐบาลเต็มบันไดทำเนียบและสภาชูหน้าสลอน 

ทำได้แค่โครงการเยียวยาหาเสียงไปเรื่อยเปื่อย เอาการเมืองนำวิกฤตของชาติ ไม่ว่า 

“เรารักกัน” (แต่คนในประเทศทะเลาะประท้วงวอดวายปายป่วง ไม่ทราบว่าเราจะรักกันตรงไหน?) 

“เราชนะ” (จะมีปัญญาไปชนะกับใคร เมื ่อวัคซีนไม่มา แถมหวาดกลัวไวรัสโควิด บ้างนอนรอความตาย รอเตียง
โรงพยาบาล หากชนะคงมีแต่รัฐบาลที่ชนะทุกเรื่อง) 

“คนละครึ่ง” (รัฐจ่ายครึ่ง ชาวบ้านจ่ายครึ่ง โครงการดีแต่ทำผิดเวลา เพราะแทนที่จะไปทุ่มเทเรื่องวัคซีนโควิด หากมา
ทันเวลา ไม่มีคลัสเตอร์ แพร่ระบาด ชาวบ้านสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี เศรษฐกิจการค้าก็ดีอยู่แล้ว) 

“เราเที่ยวด้วยกัน” (ชาวบ้านที่ไหนมีปัญญาหาเรื่องเที่ยวก็บ้าไปแล้ว ตอนนี้แค่หาข้าวสารกรอกหม้อ จ่ายค่าเทอม ผ่อน
รถ ผ่อนบ้าน ผ่อนบัตรก็อ้วกแล้ว) 

ส่วนโครงการล่าสุดของรัฐบาล “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” 

ชะช้า! ยุให้คนปลิ้นกระเป๋าเอาเงินมาใช้ ทั้งๆ ที่เป็นช่วงต้องประหยัดมัธยัสถ์ เก็บออมไว้กับอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคน 

หากยิ่งใช้ ยิ่งหมด จะไปเอาเงินที่ไหนใช้ครับพระคุณท่าน 

ขอย้ำ แนะนำรัฐเร่งรัดเรื่องวัคซีนเอาให้รอดก่อน 

หยุดโครงการ “กระตุก” รำเซิ้งทุกชนิด แล้วทบทวนเรื่องที่รัฐบาลผิดพลาดในอดีตมาแก้ไข 

ใช้ชื่อโครงการที่ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่ารวยจนทุกชนชั้นต้องการ คือ  โครงการ “ฉีดวัคซีนถ้วนหน้า” อย่างที่ทุก
ประเทศทั่วโลกเขาทำกัน 

หยุดโครงการไร้สาระอื่นๆ ไว้ก่อน ไม่ว่า “ช็อป ชิม ใช้ เที่ยว” เอาเรื่อง “วัคซีน” เรื่องเดียว รัฐบาลก็ปวดกระบาลแล้ว
ครับ 

หากท่านนายกฯ บิ๊กตู่ทำได้สำเร็จ สาธุชนคนไทยจะเยินยอยกย่อง ไม่ต้องให้ชาวบ้านไล่สวดทุกเช้าเย็น จนถึงขนาดปิด
คอมเมนท์เสียเลย 

แล้วหากเรียบร้อยเสร็จสมอารมณ์หมาย ช่วยคนไทยรอดวิกฤตได้ รบกวนสำเร็จโทษพวกลิ่วล้อปากหมา โละรัฐมนตรีที่
เอาแต่หาเสียงหวงพื้นที่ งานการไม่ทำ และบรรดาที่ปรึกษาเก๊ที่เพ่ิงโดนไล่ออก เพราะแม้แต่เรียนหนังสือเองยังทำไม่เป็น 

พวกนี้หาใครมีกึ๋นจริงสะกิดเอวท่านในเรื่องวัคซีนโควิดไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่หลงทางไปไกลจนป่านนี้ 

หรือหากท่านใจถึงพอ ยุบสภาให้พรรคที่ “หน้าไหว้ หลังหลอก” ได้สดุ้งสะเทือนซาง 
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แต่หากท่านทำไม่สำเร็จ คงไม่ต้องให้ชาวบ้านมาลำบากลำบนไล่ประท้วงท่าน ช่วยลาออกอย่างชายชาติทหาร นั่งกิน
บำเหน็จบำนาญที่บ้าน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงหมา สบายใจเฉิบ แล้วให้คนอื่นเขาทำบ้างเถอะครับ 

อย่าเหมาไปทำเองหมดคนเดียวเสียทุกเรื่อง 

เพราะบ้านเมืองนี้ ไม่ใช่ของท่านเพียงคนเดียว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/571569 
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 – 18:24 น. 

ชูวิทย์ ซัด รัฐหยุดโครงการไร้สาระอื่น หนุนเร่งรัด ‘วัคซีน’ ให้รอด ลั่น เรื่องเดียวก็ปวดกบาล
แล้ว 

 
ชูวิทย์ ซัด รัฐหยุดโครงการไร้สาระอื่น หนุนเร่งรัด ‘วัคซีน’ ให้รอด ลั่น เรื่องเดียวก็ปวดกบาลแล้ว 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต ส.ส.พรรครักประเทศไทย  เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก ชูวิทย์     
กมลวิศิษฎ ์ระบุว่า ไชโย! นายกฯ ตื่นแล้ว! 

เอาล่ะว้า ! รัฐบาลเพิ่งสะลึมสะลือตื่น หลังจากงัวเงียเมาขี้ตาข้ามปี เมื่อปีก่อนยังบอกเสียงดังฟังทะลุแก้วหูชาวบ้านว่า 
วัคซีนไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยืนกรานหัวชนฝาจะใช้วัคซีนอยู่แค่ 2 ยี่ห้อ จนมาถึงวันนี้ต้านทานความจริงไม่ไหว ในเมื่อประเทศ
อื่นทั่วโลกเอา “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสุขภาพของประชาชน แต่รัฐบาลไทยมะงุมมะงาหรา เงื้อง่าราคาแพง
แสนแพงกับเดิมพันของคนไทยทั้งชาต ิ

ณ นาทีนี้ กลับคาถาท่อง “นะโมวัคซีน พุทโธวัคซีน” ปรับแนวความคิดใหม่ เร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยเร็วที่สุด 
พร้อมเจรจาสารพัดยี่ห้อวัคซีนอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 วัคซีนที่บอกกราบก็ยอมให้รีบจัดส่งให้ไทยหน่อย นอกจากนั้น 
นายกฯ บิ๊กตู่ยังละเมอเอาเรื่องเก่าที่คนไทยเตือนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า นำกลับมาเตือนกระทุ้งคนไทยกลับเสียอีกว่า 

“เราต้องสะสมวัคซีนให้มากที่สุด เกินจำนวนประชากรที่ประเทศไทยมีอยู่ เพื่อใช้ในอนาคตสำหรับฉีดเข็มที่ 3 เผื่อไวรัส
กลายพันธ์ุ หรือล่าช้าในการจัดส่งวัคซีน พร้อมจะทำงานเชิงรุก เพราะทั่วโลกแย่งวัคซีนกันอยู่ ทำให้การสั่งซื้อวัคซีนเป็น
เรื่องยากลำบาก” 

โถ โถ ท่านเจ้าประคุณ! เรื่องอย่างนี้ โลกทั้งโลกรู้มานานแล้ว ได้ตระเตรียมการวางแผนล่วงหน้า แต่รัฐบาลของท่าน
นายกฯ ประเทศไทย เพิ่งตื่นมารู้เอาตอนนี้ ไม่ทราบว่าท่านหายไปอยู่โลกไหนมา? เมื่อประเทศอื่นๆ ได้วางแผนโครงการ
ฉีดวัคซีน เปิดหน้ากาก เปิดประเทศ เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม ร้านรวงเปิดตามปกติ เฮฮาจัดคอนเสิร์ตกันครื้นเครง
บรรเลงไม่ยั้ง 

แต่กับรัฐบาลไทยที่ไร้วิสัยทัศน์วางแผนล่วงหน้า ทั้งที่มีคณะยุทธศาสตร์สารพัด ที่ปรึกษายาวเหยียดกว่าหางว่าว อีก
รัฐมนตรี ส.ส. ฟากฝั่งรัฐบาลเต็มบันไดทำเนียบและสภาชูหน้าสลอน ทำได้แค่โครงการเยียวยาหาเสียงไปเรื่อยเปื่อย เอา
การเมืองนำวิกฤตของชาติ ไม่ว่า 
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“เรารักกัน” (แต่คนในประเทศทะเลาะประท้วงวอดวายปายป่วง ไม่ทราบว่าเราจะรักกันตรงไหน?) 

“เราชนะ” (จะมีปัญญาไปชนะกับใคร เมื ่อวัคซีนไม่มา แถมหวาดกลัวไวรัสโควิด บ้างนอนรอความตาย รอเตียง
โรงพยาบาล หากชนะคงมีแต่รัฐบาลที่ชนะทุกเรื่อง) 

“คนละครึ่ง” (รัฐจ่ายครึ่ง ชาวบ้านจ่ายครึ่ง โครงการดีแต่ทำผิดเวลา เพราะแทนที่จะไปทุ่มเทเรื่องวัคซีนโควิด หากมา
ทันเวลา ไม่มีคลัสเตอร์ แพร่ระบาด ชาวบ้านสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี เศรษฐกิจการค้าก็ดีอยู่แล้ว) 

“เราเที่ยวด้วยกัน” (ชาวบ้านที่ไหนมีปัญญาหาเรื่องเที่ยวก็บ้าไปแล้ว ตอนนี้แค่หาข้าวสารกรอกหม้อ จ่ายค่าเทอม ผ่อน
รถ ผ่อนบ้าน ผ่อนบัตรก็อ้วกแล้ว) 

ส่วนโครงการล่าสุดของรัฐบาล “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” 

ชะช้า! ยุให้คนปลิ้นกระเป๋าเอาเงินมาใช้ ทั้งๆ ที่เป็นช่วงต้องประหยัดมัธยัสถ์ เก็บออมไว้กับอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคน 
หากยิ่งใช้ ยิ่งหมด จะไปเอาเงินที่ไหนใช้ครับพระคุณท่าน 

ขอย้ำ แนะนำรัฐเร่งรัดเรื่องวัคซีนเอาให้รอดก่อน หยุดโครงการ “กระตุก” รำเซิ้งทุกชนิด แล้วทบทวนเรื่องที่รัฐบาล
ผิดพลาดในอดีตมาแก้ไข ใช้ชื่อโครงการที่ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่ารวยจนทุกชนชั้นต้องการ คือ  โครงการ “ฉีดวัคซีน
ถ้วนหน้า” อย่างที่ทุกประเทศทั่วโลกเขาทำกัน หยุดโครงการไร้สาระอื่นๆ ไว้ก่อน ไม่ว่า “ช็อป ชิม ใช้ เที่ยว” เอาเรื่อง 
“วัคซีน” เรื่องเดียว รัฐบาลก็ปวดกระบาลแล้วครับ 

หากท่านนายกฯ บิ๊กตู่ทำได้สำเร็จ สาธุชนคนไทยจะเยินยอยกย่อง ไม่ต้องให้ชาวบ้านไล่สวดทุกเช้าเย็น จนถึงขนาดปิด
คอมเมนท์เสียเลย แล้วหากเรียบร้อยเสร็จสมอารมณ์หมาย ช่วยคนไทยรอดวิกฤตได้ รบกวนสำเร็จโทษพวกลิ่วล้อปาก
หมา โละรัฐมนตรีที่เอาแต่หาเสียงหวงพื้นที่ งานการไม่ทำ และบรรดาที่ปรึกษาเก๊ที่เพิ่งโดนไล่ออก เพราะแม้แต่เรียน
หนังสือเองยังทำไม่เปน็ 

พวกนี้หาใครมีกึ๋นจริงสะกิดเอวท่านในเรื่องวัคซีนโควิดไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่หลงทางไปไกลจนป่านนี้ หรือหากท่านใจ
ถึงพอ ยุบสภาให้พรรคที่ “หน้าไหว้ หลังหลอก” ได้สดุ้งสะเทือนซาง แต่หากท่านทำไม่สำเร็จ คงไม่ต้องให้ชาวบ้านมา
ลำบากลำบนไล่ประท้วงท่าน ช่วยลาออกอย่างชายชาติทหาร นั่งกินบำเหน็จบำนาญที่บ้าน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงหมา สบาย
ใจเฉิบ แล้วให้คนอื่นเขาทำบ้างเถอะครับ 

อย่าเหมาไปทำเองหมดคนเดียวเสียทุกเรื่อง เพราะบ้านเมืองนี้ ไม่ใช่ของท่านเพียงคนเดียว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2713719 
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8 พ.ค. 2564 17:11 น. 

โปรดเกล้าฯ ขยายเวลา พ.ร.ฎ. เกี่ยวเนื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
โปรดเกล้าฯ ขยายเวลา พ.ร.ฎ.กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง  พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกไปถึง 31 พ.ค. 65 เหตุสถานการณ์โควิด ทำหลายหน่วยงานไม่พร้อม 

วันที ่ 8 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่           
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระ
บรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการ   
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหน่วยงานและกิจการ
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี ้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไมอ่ยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 2 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล    
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565” 

นอกจากนี้ ยังมีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงาน
และกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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พ.ศ. 2563 กำหนดยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติบางส่วนแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้
บังคับแก่บางหน่วยงานและบางกิจการในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อันเนื่องจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดนั้นมีรายละเอียดมากและซับซ้อน กับต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน
มากทั่วประเทศยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนด
หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 พ.ศ. 2563 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2087376?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 19.51 น. 

‘หมอวรงค์’เดือดแทน! โดดหนุน’หมอเหรียญทอง’ อย่าหวั่นไหวกับพวกเกเร 

 
จากกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้าน ที่สำนักงานเขตหลักสี่ โดยชาวบ้าน
ขอคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการสร้าง รพ.สนาม ของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะว่า
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่ เพราะมีการเปิดขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน จึงต้องการ
ตรวจสอบว่าโปร่งใสหรือไม่ พร้อมมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น 

8 พ.ค.64 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยภักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้กำลังใจกรณีนพ.เหรียญทอง แน่น
หนา โดยระบุว่า  ผมขอร่วมให้กำลังใจคุณหมอเหรียญทองครับ ไม่ต้องไปหวั ่นไหวกับพวกเกเร ที ่ไม่รู ้จักคำว่า 
สถานการณ์สงครามกับเชื้อไวรัส 

ทั้งๆที่การทำไอซียูสนาม เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประชาชนยังต้องการ เพื่อช่วยชีวิต และถ้าไม่มีหัวจิตหัวใจ น้อยคน
มากที่คิดจะทำไอซียูสนาม เพราะยุ่งยากมาก และทำในช่วงเวลาที่วิกฤติ ในช่วงเวลาจำกัด ทั่วไปก็จะทำแค่โรงพยาบาล
สนามขั้นพื้นฐาน 

ผมเชื่อว่าคนไทยที่รักความถูกต้อง ร่วมให้กำลังใจคุณหมอเหรียญทองครับ “ทองคำต้องสู้ไฟ ไม้ใหญ่ต้องสู้ลม” 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/571537 
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8 พ.ค. 2564 20:01  

น่าคิด! นักวิเคราะห์ ชี้ กรณีธรรมนัส “กับดัก” ศาลคือเป้าโจมตี “ทอน” ขยี้ซ้ำ “รอล่ม
สลาย-สมองไหล-ย้ายประเทศ” 

 
เกมยื่นศาลฯวินิจฉัย “ธรรมมนัส” นักวิเคราะห์ช้ีวาระซ่อนเร้น เป็น “กับดัก”? โยง “3 กีบ” ประจานมาหมด สถาบันฯ, 
รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ), “ประยุทธ์” (บริหาร) เหลือตุลาการ “ทอน” ขยี้ซ้ำ “รอล่มสลาย-สมองไหล-ย้ายประเทศ” 
 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ ่ง วันนี ้ (8 พ.ค. 64) เพจเฟซบุ ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความเกี ่ยวกับการยื ่นเรื ่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ต้องพ้นสภาพ ส.ส. และรัฐมนตรี หรือไม่ เนื่องจาก
เคยต้องคำพิพากษาจำคุกที่ออสเตรเลีย ระบุว่า 

1. ฝ่ายค้าน ฟ้อง “มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98” คือ เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก 

- คดีฆ่า ดร.ในไทย ยกฟ้องไปก่อนแล้ว 

- คดีที่ออสเตรเลีย ฝ่ายค้านไม่เอาสำเนาคดีมาให้ และ ไม่มีผลผูกพันในไทย 

2. ทำไมฝ่ายค้านไม่ฟ้อง มาตรา 160(4) คือ ส.ส. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ (5) คือ ส.ส. ต้องไม่มี
พฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งจะเข้าข่ายมากกว่า และ อาจ
ส่งผลให้ ธรรมนัส หลุดจากตำแหน่งทางการเมือง 

ขณะ เด ี ย วก ั น  ไ ด ้ แ ช ร ์ โ พสต ์ เ ฟซบ ุ ๊ ก ขอ ง  Wachilapat Intuputi เ ม ื ่ อ ว านน ี ้  เ ว ล า  00:36 น .  ร ะบ ุ ว่ า 
“กับดักน้ี ถูกวางไว้อย่างแนบเนียนและเหนือชั้นมากๆ 

มันเริ่มมาจากความสงสัยของผม ที่คิดว่า 

นี่มันคือการตามล้างแค้น ส.ส.ที่แปรพักตร์ใช่หรือไม่ ? “ส.ส.ขายแป้ง” เริ่มจากเป็นทีมงานของพรรคไทยรักไทย ปี พ.ศ. 
2542 และก็มาเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทยปี พ.ศ. 2557 จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น ส.ส.พปชร ปี พ.ศ. 
2562 ทีมฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยก็เลยมาตามล้างแค้น? 

แต่ประเด็นนี้ ก็ต้องถูกตัดทิ้งไป เพราะท่านอาจารย์ จรัญ ภักดีธนากุล บอกว่า มันมีความผิดปกติของการทำคดีนี้ครับ 
ทำไมฝ่ายค้านไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ให้จำเลยขาดคุณสมบัติ โดยเน้นที่มาตรา 160(6) คือ “มีลักษณะต้องห้ามตาม
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มาตรา 98” คือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เพราะว่าประเทศไทยและเกือบทุกประเทศในโลก จะใช้คำพิพากษาของ
ศาลภายในประเทศเท่าน้ัน 

ทำไมฝ่ายค้านไม่เน้นที่มาตรา 160(4) คือ ส.ส. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ (5) คือ ส.ส. ต้องไม่มี
พฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (ซึ่งถ้าฟ้องประเด็นนี้ ใช้คำพิพากษา
ของศาลออสเตรเลียแปลเป็นไทย ก็จะสามารถนำมาเป็นหลักฐานว่า เคยมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง! ฝ่าย
ค้านมีโอกาสชนะคดีได้ครับ) 

ตอนแรกผมก็ขำนะ คิดว่าทีมกฎหมายฝ่ายค้านน่าจะอ่อนหัด! 

แต่มาเอะใจมากๆ จากคำแถลงของศาล ที่ท่านบอกว่า ฝ่ายโจทก์ (ทีมฝ่ายค้าน) ไม่เตรียมสำนวนคดีคำพิพากษาตัดสิน
ของศาลออสเตรเลีย มาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความผิดเลย! 

OMG คุณฟ้องจำเลยแต่ไม่มีหลักฐานความผิดอะไรเลย! ทนายฝึกงานยังรู้เลยว่า คดีน้ีแพ้อยู่แล้วครับ 

ผมสงสัยมาก ว่าเค้าทำแบบนี้ทำไมเหรอ? 

ภาพ flash back ตัดขึ้นมาทันท ี

อาทิตย์ที ่แล้ว ได้ภาพมวลชน บูลลี ่ศาล! พร้อมกับพาดหัวข่าว “หมดศรัทธาตุลาการไทย” ได้ PR ไปทั ่วโลก 
ก่อนหน้านั้น 1 สัปดาห์ ศาลก็ให้ ไผ่ ดาวดิน และ สมยศ ประกันตัวออกไป เพราะทีมทนายของทั้งสองคน ให้เซ็น
หนังสือรับรองว่า จะไม่ทำผิดซ้ำอีก 

แต่พอมาเคส เพนกวิน กับ รุ้ง ทนายทีมเดิม ไม่ให้เซ็นซะงั้น! นักกฎหมายทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วว่า แบบนี้ศาลไม่ให้ประกัน
แน่นอนครับ 

พอได้ภาพ ได้ข่าว PR ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ไม่กี่วันรุ้งก็ยอมเซ็นได้ประกันตัวออกมา! รู้ทั้งรู้ทำไมไม่ทำแต่แรก? อยาก
ได้ข่าวก่อน? 

อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งก็คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ 
ยังจำกันได้นะคับ ข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบัน ก็คือ การดิสเครดิต ฝ่ายนิติบัญญัติ และสถาบัน ไปทั่ว
โลกเรียบร้อยแล้ว 

ด่ารัฐบาลทุกวัน ก็ดิสเครดิตอำนาจบริหาร ภาพลักษณ์แทบไม่เหลือ ในสายตาชาวบ้านและชาวโลก 

คราวนี้ ถึงคิวของอำนาจตุลาการบ้างครับ ที่จริงขบวนการนี้ เค้าปล่อยหนังตัวอย่างมาหลายเรื่องแล้วนะ ที่ล้วนดิส
เครดิตอำนาจตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทย 

- จำวาทกรรม ตายาย (อายุ 40 ปี) เก็บเห็ดติดคุกได้ไหมครับ เค้าโจมตีเรื่อง “มีแต่คนจนเท่านั้นที่ติดคุก” 

- จำบ้านพักตุลาการ ที่ปี 2547 รัฐบาลโทนี่ อนุมัติให้สร้าง ต่อมาปี 2556 รัฐบาลปูจัดสร้าง ทำให้ปี 2561 “ขี้และความ
ซวย” มาตกที่ข้าราชการตุลาการที่จะต้องไปอาศัยอยู่ที่ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” เค้ าโจมตีเรื่อง “อภิสิทธิ์ชน ผู้อยู่เหนือ
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กฎหมายบุกรุกป่าสงวน” ภาพจำเหล่านี้ มันเริ่มมาถี่ๆ ให้คนจดจำแต่เรื่องราวในเชิงลบเหล่านี้ โดยน้อยคนที่จะมาฟังคำ
แก้ต่างและความจริงครับ 

- ภาพดิสเครดิตศาล ที่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง สาดสีและด่าทอศาล น่าจะแพร่อยู ่ในโลกโซเชียลไปอีก นานเท่านาน 
- ภาพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ตีความได้ว่า “ค้าแป้งไม่ผิดเป็น รมต.ได้” แถมมีสื่อออสซี่ หนังสือพิมพ์ซิดนีย์
มอร์นิงเฮรัลด์ ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้อ่านกันทั่วโลก (ผมเอะใจอยู่แล้ว ว่าทำไมสื่อนี้ถึงตามล้างตามเช็ด รมต.คน
นี้ เฉพาะในช่วงนี้ คือ ปี 2562-2564 เท่านั้น ทำไมตอนอยู่พรรคไทยรักไทย และ เพ่ือไทย ปี 2542-2557 ถึงเงียบจัง ไม่
ยุ่งเลย?) 

ข้าแต่ศาลที่เคารพ พวกท่านเตรียมรับมือกับขบวนการนี้ได้เลยนะครับ 

ตามสูตรแล้วน่าจะมีการสร้างเรื่องมาดิสเครดิตพวกท่าน อีกหลายระลอกแน่ๆ  ครับ ที่น่าห่วงคือ พวกท่านไม่น่าจะมี
ประชาชนมาช่วยกันปกป้องเหมือนตอนที่สถาบันโดนจาบจ้วงนะครับ! 

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการรับมือครับ 
วชิรภัทร อินทุภูติ 
 
ถ้าท่านยังไม่ “aware” นะ 

ผมจะยกตัวอย่างวิธีการดิสเครดิตศาลให้พวกท่านได้ทราบครับ 

เค้าจะเลือกคดีดังๆ ที่สังคมมั่นใจว่า จำเลยมีความผิด แต่ขบวนการนี้จะไปช่วยยัดเงิน ตำรวจหรืออัยการให้แกล้งทำ
สำนวนอ่อนๆ ห่วยๆ มายื่นฟ้องศาล พอเรื่องนี้มาถึงผู้พิพากษา พวกท่านจะทำอย่างไรครับ? เมื่อเจอพยานและหลักฐาน
อ่อนๆ แบบนี้ จะยกฟ้องหรือจะปล่อย? สุดท้ายคำตัดสินคือ จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ! โดนโห่กันทั้งโลกแน่นอนครับท่าน 
มันถึงเวลาหรือยังครับท่าน? ที่บางทีศาลอาจต้องมี PR ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อและประชาชน ลงมาอธิบายภาษาบ้านๆ 
ว่า คดีมันควรเป็นแบบนี้ แต่กฎหมายทำให้ต้องเป็นแบบนี้ และทางเราจะเอาผิดกับพวกล้มมวยแบบนี้ หรือใช้อำนาจ
ปลดหร ือเปล ี ่ยนท ีมโจทก ์  ทนายของแผ ่นด ิน (ตำรวจและอ ัยการ) ต ั ้ งกรรมการสอบได ้หร ือป ่าวคร ับ ? 
ก่อนที่ตาชั่งอันเที่ยงธรรมจะไม่เหลือภาพลักษณ์ใดๆ” 

ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณก้าวหน้า ได้แพร่ภาพสด หัวข้อ [นาโนชิปไต้หวัน สภาไทย และเหตุที่คนอยากย้ายประเทศ: คิดไปข้างหน้า
กับธนาธร EP. 2 ] 

โดยระบุว่า คิดไปข้างหน้ากับธนาธร EP นี้ ผมชวนมอง 3 ข่าวใหญ่ที่ดูไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลย 

1) ไต้หวันผลิตชิปนาโนที่เล็กที่สุดในโลก 2) ไทยเตรียมเปิดใช้งานรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ 3) ปรากฏการณ์ #ย้าย
ประเทศกันเถอะ 
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เมื่อมองให้ดี จะพบว่า ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า รัฐที่ไม่ได้ตอบสนองความฝันประชาชน ไม่มีโครงสร้างทางการเมืองที่เปิด
กว้างพอจะให้คนรู้สึกว่า ประเทศนี้ดีพอสำหรับพวกเขา เป็นรัฐที่รอวันล่มสลาย เพราะคนเก่ง คนมีความสามารถ จะ
หลั่งไหลออกไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศอ่ืนจนหมด 

ฟังรายการจบแล้ว เชิญแลกเปลี่ยนกันต่อใน Clubhouse เช่นเคย เวลา 20.00 น. นะครับ ผมชวน อ.ต้น รศ.ดร.วีระ
ยุทธ กาญจน์ชูฉัตร นักเศรษฐศาสตร์ที่ปัจจุบันพาครอบครัวไปใช้ชีวิตตั้งรกรากอยู่ที่ญี่ปุ่น มาพูดคุยกัน กับทุกคน 
ลองดูครับว่า ถ้าจะปรับเปลี่ยนรัฐไทย ให้มีความฝันตรงกับประชาชน ทำประเทศไทยให้น่าอยู่จนไม่มีใครอยากย้ายไป
ไหน เราจะต้องแก้อะไรบ้าง 

#คณะก้าวหน้า #ทีมยึดประเทศ #คิดไปข้างหน้ากับธนาธร 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อ 5 พ.ค. เวลา 04:00 น. เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์
หัวข้อ [ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ เป็นอดีตนักโทษในต่างแดนก็เป็น รมว.ไทยได้? ] 

โดยระบุว่า “ผมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยความประหลาดใจ แม้จะไม่ผิดความคาดหมายที่ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มือประสานสิบทิศของรัฐนาวา ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอดจากการพ้นสภาพรัฐมนตรี 
แต่คำวินิจฉัยของศาลวันนี้ เกินความคาดหมายของผมไปมาก เพราะระบุว่า แม้ศาลออสเตรเลียจะมีคำพิพากษาลงโทษ
จำคุกธรรมนัสในคดียาเสพติดจริง แต่เป็นศาลออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี 

ผมขอตั้งข้อสังเกต 2 ข้อ ดังนี ้

ประการแรก 

ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชัดๆ ว่า 

“ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ก่อนลงสมัคร ส.ส. ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า เคยกระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลแขวงรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย” และ “เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย” 
 
หมายความว่า ที่ธรรมนัสกล่าวอ้าง ทั้งในสภา กับวาทะ “มันคือแป้ง” และนอกสภา ที่เขายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่
เคยติดคุก ไม่ได้ค้ายาเสพติด เป็นเรื ่องไม่จริง เท่านี ้ก็เพียงพอแล้วที่ธรรมนัสจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมน ตรี 
คณะรัฐมนตรีจะมีความสง่างามได้อย่างไร จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนได้อย่างไร หากมีรัฐมนตรีที่โกหกซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่าในเรื่องคอขาดบาดตายอย่างการพัวพันกับการค้ายาเสพติด 

ประการที่สอง 

คำวินิจฉัยในวันนี้ จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทยใช่หรือไม่ ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือนักโทษมาจากไหน แต่
ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้เสมอ ตราบใดที่ไม่ได้ต้องคดีในไทย ถ้าเป็นแบบนี้ ต่อไปพ่อค้ายา 
พ่อค้าอาวุธทั่วโลกก็คงสามารถเอาเงินจากการก่ออาชญากรรม มาซื้อตำแหน่งรัฐมนตรี กลายเป็นผู้บริหารประเทศไทย
ได้ใช่หรือไม่ 
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เราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้จริงๆ หรือ? 

หากเป็นแบบนี้ต่อไป อย่าแปลกใจเลยครับที่คนไทยจำนวนมากจะอยากย้ายประเทศ เพราะไม่มีใครหรอก ที่อยากอยู่ใน
บ้านเมืองที่ไม่มีที่อยู่ให้กับคนมีความสามารถ แต่กลับมีที่ยืนให้กับบุคคลเช่นนี้ 

https://www.facebook.com/.../pcb.../357504845885784jk 
แน่นอน, สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ จริงหรือไม่ ในประเทศไทยมีขบวนการ ที่เห็นว่า การทำลายสถาบันหลักของประเทศ หรือ 
ประจานประเทศตัวเอง ให้โลกเชื่อว่า ไม่มีอะไรดี เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ควรทำ??? 

ถ้าบอกว่า ไม่! แต่ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้วิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้น มันเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เรื่อง “มโน” ขึ้นมา 
มันอธิบายได้ในเชิง “ประจักษ์” มีการเคลื่อนไหวเรียกร้อง (ม็อบ 3 นิ้ว) มีกลุ่มคน นักการเมืองฝ่ายแค้น ร่วมกับฝ่าย
ค้านในจำนวนที่ยากระบุได้ มีนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่ออกแถลงการณ์พร้อมรายชื่อกว่าพันคนก็มี มีสาวกในสังคม
ออนไลน์ หรือ โลกโซเชียล จำนวนมาก มีผู้ลี้ภัยคดี “ล้มเจ้า” และคดีทุจริตหลบหนีโทษและคดีในต่างประเทศ ฯลฯ นี่
คือ ขบวนการ ที่ส่อไปในทางชังหลายอย่างในประเทศไทย ที่ทำให้ตัวเองเสียประโยชน์ และพร้อมที่จะประจานต่อ
ชาวโลก เพื่อหวังแรงสนับสนุน โดยไม่สนใจผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศตัวเองอย่างมหาศาล 

เราจะอยู่กันอย่างไร? มิใช่แต่คำถามที่เกิดจากพวกเขาเท่านั้น คนไทยส่วนใหญ่ที่เคยอยู่เย็นเป็นสุข และทำมาหากินบน
แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มาอย่างยาวนาน ไร้ความขัดแย้งแตกแยก เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคนักการเมืองขี้โกงนี่เอง ก็ตั้งคำถาม
เช่นกัน และแม้ไม่เคยคิดย้ายประเทศอยู่หัวสมองเลย ก็ตาม 

แล้วถ้ามีขบวนการทำลายชาติ ประจานประเทศชาติ เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่จริง การที่เห็นว่า 
ประเทศไทยไม่มีอะไรดี ก็ไม่ควรอยู่ให้หนักแผ่นดินของคนไทยเช่นกัน 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000044218 
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000044218
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8 พ.ค. 2564 22:03 

 “พลภูมิ” เดือด ซัดคนทำ “เพจรักษ์บึงกุ่ม บึงน้ำใส” อย่าเล่นการเมืองน้ำเน่า เผย ปชช.รู้

ใครของจริง-ของปลอม ชี้ไม่ใช่เวลาชิงดีชิงเด่น 

 

วันนี้ (8 พ.ค.) นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.เขตบึงกุ่ม -คันนายาว พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

ส่วนตัวพร้อมภาพจาก “เพจรักษ์บึงกุ่ม บึงน้ำใส” ซึ่งเพจดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิงเปรียบเทียบ เสียดสีเกี่ยวกับการลง

พื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ระหว่างทีมงานของนายพลภูมิ กับทีมงานของนายแมน เจริญวัลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.

พรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า “ทำไม?? ส.ก.แมน เจริญวัลย์ ถึงให้ทีมงานเดินฉีดน้ำยา ทำไม?? ส.ส.พลภูมิ วิภัติภูมิ

ประเทศ ถึงให้ทีมงานขึ้นรถฉีดน้ำยา” ก่อนที่จะมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น อยู่ที่ใส่ใจในรายละเอียดรึเปล่า ใส่ใจ

หรือทำไปงั้นฝากไว้ให้คิด 

“อย่าหาทำ!! การเมืองน้ำดี ควรแข่งกันพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่สร้างเพจขึ้นมาเพื่อทำการเมืองแบบ น้ำเน่า 

ประชาชนเขารู้ เขาสัมผัสได้..ใครจริง/ใครปลอม !! #อายประชาชนเขาบ้างเหอะ” นายพลภูมิ ระบุว่า 

นายพลภูมิ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องการความช่วยเหลือ ไม่

ว่าจะเป็น ส.ส.หรือใครก็ตามที่พอจะช่วยได้ก็ควรช่วยกัน แต่ไม่ใช่มาช่วยเพื่อหวังผลทางการเมือง หรือเล่นการเมืองบน

ความเดือดร้อนของประชาชน เหมือนคนบางคน เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาชิงดีชิงเด่น เพื่อประโยชน์ของตัวเอง คนจริง

เขาแข่งกันที่การทำงาน ไม่ใช่การเล่นสกปรก และที่สำคัญถ้าตนไม่มีผลงาน ไม่ทำเพื่อประชาชนอย่างจริงจัง ก็ คงไม่ได้

รับเลือกให้มาเป็น ส.ส.อีกครั้ง ดังนั้นฝากไว้ให้คิด เพราะทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000044252 
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8 พ.ค. 2564 22:22 น. 

"นิพนธ์" หนุนท้องถิ่น และ รพ.สต.ร่วมกระจายวัคซีนโควิด-19 เข้าถึงทุกกลุ่ม 

 
"นิพนธ์" หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รพ.สต. เข้ามามีส่วนสำรวจและกระจายวัคซีนโควิด-19 เพื ่อให้

ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ยืนยันรัฐบาลตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงวัคซีน โดยเร็วที่สุด 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการดำเนินการ

ของการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้คนไทยได้รับวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วทั้ง

ประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยมีการกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ได้รับวัคซีนอย่าง

ทั่วถึง แต่ก็ยังมีการเรียกร้องให้มีการกระจายให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากพี่น้องประชาชนยังมีข้อจำกัดใน

เรื่อง การเดินทางเข้ามารับวัคซีน ยังพื้นที่ตัวเมืองของอำเภอและจังหวัด ที่มีการบริการฉีดวัคซีน 

รมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า ประกอบกับการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน ในแอปพลิเคชัน "ห“อพร้อม" ”พื่อรับวัคซีน 

ซึ่งจนถึงวันนี้ก็มีปรากฏว่ายังมีผู้จองฉีดวัคซีนในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจถึง

วัคซีนชนิดต่างๆ ทำให้ประชาชนไม่ประสงค์ลงทะเบียน รวมถึง ปัญหาในเรื่องการเข้าถึงระบบลงทะเบียน เป็นต้น 

ตลอดจนข้อจำกัดในเรื ่องต่างๆ ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้ช้าลง ซึ ่งไม่เป็นไปตามความตั้งใจของท่าน

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนเพื่อบรรเทาความรุนแรงจากการโรคโควิด -19 ให้ได้

โดยเร็วและทั่วถึงทุกกลุ่ม 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ได้เสนอถึงการจัดการในเรื่องดังกล่าวเพื่อเร่งรัดการกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกลไกเครือข่ายในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับ

หมู ่บ้าน ตำบล ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ที ่มีเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข และ อสม.อยู่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งการเสริมการปฏิบัติการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ 

ฯลฯ เพื่อเป็นการข้อจำกัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตัวเมืองระดับอำเภอ ระดับจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังสามารถเข้าไปสำรวจทำ

ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2087508?utm_source=PANORAMA_TOPIC 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2087508?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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09 พฤษภาคม 2021 - –7:38 

ผู้ว่าฯอัศวินโต้ส.ส.ยันไม่เลือกปฏิบัติ-เร่งตรวจเต็มที่ 

 

ผู้ว่าฯอัศวิน โต้นักการเมืองปม บัตรคิวแจกวัคซีน ยันไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งกระจายให้ครบทั้ง 39 ชุมชน เร่งคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงเต็มที่ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณี น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์
รัตนา ส.ส.กทม.เขตคลองเตย-วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวตั้งคำถามว่า ตรวจโควิด ต้องมี
บัตรคิว แล้วบัตรคิวน่ะ อยู่ที่ใคร โดยได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้าน และประธานชุมชนว่า เกิดความไม่ยุติธรรม เล่น
พรรคเล่นพวกในการแจกบัตรคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 และสถานที่รถตรวจโควิดในชุมชนแออัดเขตคลองเตย จึงออกมาเรียกร้อง
ความยุติธรรมนั้น 

มองว่า ธรรมดาของพวกการเมือง ก็พูดกันไป แต่ตนเองไม่ใช่นักการเมือง พร้อมชี้แจงว่าประชาชน 8-9 หมื่นคน ก็อยากจะฉีด
วัคซีนก่อน ก็อาจจะมีแย่งกัน ตนเองได้ยึดหลักการทำงานโดยการกระจายไปให้ครบทั้ง 39 ชุมชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่า 
จะให้ชุมชนใดก่อน ซึ่งจะจัดให้มีความเป็นธรรมที่สุด เพราะสิทธิการเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมด ต้องให้ความเป็นธรรมกับ
มนุษย์ทุกคน 

ทั้งนี้ ได้สั่งการเดินหน้าในการตรวจเชื้อเชิงรุกอย่างเต็มที่ โดยร่วมกับสถาบันและป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวง
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อด้วยการ SWAB อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
ตลอดจนจัดทีมพิเศษเฉพาะกิจลงพื้นที่ดาวกระจายใน 6 กลุ่มเขตด้วย เป้าหมายคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้ 3,000 คน
ต่อวัน 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_99009/ 
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09/05/2564 09:53 

รัฐบาลพร้อมดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ขาดคนดูแล 

 

กรุงเทพฯ 9 พ.ค.-รัฐบาลพร้อมดูแล เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ขาดคนดูแลเหตุโควิด-19 และอำนวยความสะดวก
จองวัคซีน-ส่งตัวรักษาโรงพยาบาล 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคน
เปราะบาง ครอบคลุม เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิด-19 แต่ก็อาจได้รับผลกระทบ เพราะเป็นผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพิง เมื่อผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเปราะบางจึงอยู่ในสถานะขาดที่พึ่ง ภาครัฐจึงต้องวางแผน
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาของคนกลุ่มนี้ด้วย 

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้สั่งงเปิดสายด่วน 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศเป็นการเฉพาะ ในกรณี 1) ได้รับความเดือดร้อนไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 2) รักษาหายแล้วและกลับมาอยู่ในครอบครัว แต่มีความเครียดวิตกกังวล 3) 
ถูกทิ้งไว้ลำพัง และ 4 ) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดู มากไปกว่านั้น ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคฯอย่างมาก พม. ได้เตรียมสถานที่พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางไว้ต่างหาก อาทิ กรณีเด็ก ใช้สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี (เฉพาะเด็กหญิง) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (เฉพาะเด็กชาย) สถาบันประชาบดี ปทุมธานี กรณี
ผู้สูงอายุ ใช้ที่พักคนเดินทางดินแดงบ้านสร้างโอกาส ศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ บางละมุง กรณีคนพิการ ใช้ศูนย์พัฒนาและฝึก
อาชีพคนพิการ พระประแดง 

ในส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด19 รองโฆษกฯ กล่าวว่า พม.พร้อมให้การดูแลประสานกทม. และกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล เช่น ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและผู้ป่วยพิการที่ต้องรับการดูแลเป็น
พิเศษ พม. ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ หรือหากผู้ป่วยติดต่อ
ประสานเข้ารักษาพยาบาลไว้แล้ว แต่มีปัญหาไม่มีรถมารับ พม.จะจัดรถไปรับเพื่อส่งไปรับการรักษา พร้อมกันนี้ เรื่องการ
ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ได้เตรียมอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และเจ้าหน้าที่ พม. ทั่วประเทศ ไว้คอยช่วยกลุ่มเปราะบาง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซึ่งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค หากเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ 
สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือที่ สายด่วน 1300 ซึ่งจะมีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จ
เรียบร้อย 

“รัฐบาลห่วงใยในความยากลำบากที่กลุ่มคนเปราะบางต้องเผชิญภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ในติด
เชื้อแต่ก็ต้องเจอผลกระทบเพราะขาดที่พึ่ง จึงได้เตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยกระทรวง พม. ได้บูรณา
การความร่วมมือกับภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกัน มีการเตรียมสถานที่
รองรับไว้หลายพื้นที่ ทั้งในเขต กทม. ปริมณฑล และ ส่วนภูมิภาค ส่วนในกรณีผู้ติดเชื้อ ก็จะช่วยประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด-
19 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน และ ท้ายสุด ในกรณีที่คนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเปราะบางติดเชื้อโควิด-
19 กระทรวงฯ จะให้การช่วยเหลือเรื่องอาชีพของครัวเรือนด้วย จึงขอย้ำว่า สายด่วน 1300 พร้อมเป็นที่พึ ่งของกลุ่ม
เปราะบางทุกคน” นางสาวรัชดา กล่าว.-สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-692751 
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09 พฤษภาคม 2021 - –0:39 

“สุดารัตน์”ลุยคลองเตยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน 

 

“สุดารัตน์” ลุย คลองเตย เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน พร้อมนำอาหารสด และหน้ากากอนามัย มอบให้โรงครัว      

วัดสะพาน และวัดคลองเตยใน 

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคไทยสร้างไทย และทีมงานพรรคไทยสร้างไทย เขตคลองเตย ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
ชาวคลองเตยอีกครั้ง โดยได้นำอาหารสดเช่น เนื้อหมู ,ไก่ ,ผัก ,ไข่ รวมทั้งหน้ากากอนามัย ไปมอบให้โรงครัวของวัดสะพาน 
และวัดคลองเตยใน เพื่อทำอาหารเลี้ยงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ
ชุมชน ไว้ใช้ป้องกันการระบาดของโควิด 

โดยจุดแรกไปที่วัดคลองเตยใน เพื่อมอบอาหารสดให้โรงครัวของวัด ได้ทำเลี้ยงชาวบ้านที่ประสบปัญหาโควิด และได้มอบ
เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อให้ชุมชนคลองเตยใน ทั้ง 3 ชุมชน เพราะเป็นชุมชนใหญ ่

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ได้เดินทางไปที่วัดสะพานซึ่งเป็น “ศูนย์พักคอยและตรวจเชื้อโควิด” โดยได้กราบนมัสการพระ
พิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาส เพื่อถวายอาหารสดให้โรงครัววัด ที่รับดูแลทั้งผู้ติดเชื้อและแจกจ่ายไปยังชุมชนต่างๆ 

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า วันนี้ได้คุยกับประชาชนหลายคนที่มารอตรวจโควิด ต่างระบายความทุกข์ และความ
หวาดกลัวทั้งเรื่องโควิด และเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนบอกว่าอยากรีบตรวจหาเชื้อ และอยากฉีดวัคซีนเร็วๆ เพื่อจะได้มีโอกาส
กลับไปทำงาน เพราะขณะนี้แทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วจึงขอให้รัฐบาลช่วยระดมกำลัง มาช่วยเร่งตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ 
จากพื้นที่ที่ระบาดน้อย มาช่วยในพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มอย่างในกรุงเทพฯ และเร่งการเยียวยาที่ขณะนี้ทั้งช้า ไม่ทั่วถึง และไม่
เพียงพอ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_99133/ 
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9 พฤษภาคม 2564 11:09 น. 

"ธีรัจชัย" มั่นใจ "ธรรมนัส" ปกปิดข้อมูลไม่เคยจำคุกออสซีตั้งแต่รับรองคุณสมบัติเป็นรมต. 

 
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ. ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีนายนิวัติไชย เกษมมงคล 

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาจไม่เข้าข่ายผิด

จริยธรรมร้ายแรง เพราะการติดคุกที่ออสเตรเลียเกิดขึ้นก่อนเป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ว่า ส่วนใหญ่ความผิดเกี่ยวกับ

จริยธรรมจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นขณะดำรงตำแหน่ง อย่าลืมว่าหลังจาก ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นส.ส. แล้ว ก็ยืนยันและ

รับรองคุณสมบัติตัวเองตอนที่จะเข้าเป็นรัฐมนตรีต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปกปิดว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก

ในต่างประเทศ จึงถือว่าเกิดขึ้นในขณะดำรงตำแหน่ง ในส่วนของรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) ระบุว่า จะต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ (5) ระบุว่าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อย่างร้ายแรง 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ประเด็นหลักคือ 1.การที่ร.อ.ธรรมนัส รับรองคุณสมบัติของตัวเอง โดยที่ปกปิดข้อมูลแบบนี้จะถือ

ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ หากสุจริตจริงจะต้องไม่ปกปิดว่าตัวเองเคยต้องคำพิพากษาจำคุกใน

ออสเตรเลีย 2.ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องกรอกแบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติของ

ตัวเอง แบบนี้จะถือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 3.ขณะที่ดำรงตำแหน่งส.ส. และรัฐมนตรีได้ช้ีแจงต่อ กมธ.ปปช. ใน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ว่า ถูกจำคุกเพียง 8 เดือนถือว่าเป็นการให้การอย่างตรงไปตรงมาและสุจริตหรือไม่ ประเด็น

เหล่านี้รองเลขาฯ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบหรือยัง 

สิ่งที่กังวลอย่างหนึ่งคือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ แจ้ง กมธ.ปปช.กลับว่า 

ข้อมูลที่ร.อ.ธรรมนัส ยื่นนั้น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้เจ้าตัวยินยอมก่อนจึงจะเปิดเผยได้ หากเป็นบุคคลทั่วไปไม่

ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลก็คงไม่เป็นไร แต่ร.อ.ธรรมนัส เป็นบุคคลสาธารณะที่มาเป็นรัฐมนตรี จึงเป็นปัญหาการบังคบัใช้

กฎหมายของประเทศ ทำให้เรารู้สึกว่าการขอตรวจสอบข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงยากเย็นแสนเข็ญอย่าง
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นี้ อย่างไรก็ตาม กมธ.ปปช. จะขอข้อมูลจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่าง

ตรงไปตรงมา 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า หากรวบรวมข้อมูลมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. กรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

และยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ยังเร็วไปที่จะสรุปว่าจะยื่นร้องเรียนในประเด็นใดบ้าง เพราะมีข้อเท็จจริงอยู่เยอะ 

รัฐบาลควรจะทำเรื่องนี้ให้เปิดเผยและโปร่งใส จริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไป ส่วนการวินิจฉัยของป.ป.ช. หรือตุลาการก็

วินิจฉัยไป แต่ก็ต้องยืนอยู่บนหลักถูกต้องชอบธรรม 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/242688


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

31 

 

 
วันที ่9 พฤษภาคม 2564 - 11:29 น. 

“ยุทธพงศ์” จี้ รบ.รีบหาทางนำเข้าวัคซีน แนะเปิดไทม์ไลน์ฉีดที่ไหน-เมื่อไหร่บ้าง 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง
หัวหน้าพรรคพท. พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี และน.ส.ชนก จันทราทอง ส.ส.หนองคาย 
พรรคพท. ร่วมกันแถลงข่าว 

โดยนายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ประเด็นแรก เรื่องวัคซีนโควิดของบริษัท Pflizer ตอนแรกหนังสือพิมพ์นิวยอกไทม์ของ
อเมริกาได้ขึ้นแผนที่ประเทศที่ใช้วัคซีน Pflizer ซึ่งปรากฎแผนที่ประเทศไทยด้วย แต่จู่ๆก็มีการลบแผนที่ประเทศไทย
ออก ขณะเดียวกันก็มีข่าวเรื่องการนำวัคซีนมาฉีดให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูต เพราะ 1.โรคระบาดโควิดถือเป็นโรคระบาด
อยู่ในข้อบังคับตามกฎหมายไทย และสากล 2.วัคซีนโควิดจดัหมวดเป็นสินค้าควบคุม คุณไม่สามารถใช้เอกสิทธินำเข้ามา
ได้ และ3.การนำเข้าวัคซีนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธาน ดังนั้น วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งเป็นโรคระบาดต้องเป็นไปตามกฎหมายประเทศนั้นๆ 
กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเอกสิทธิทางการทูตคุ้มครอง การนำเข้าต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลังให้
ทราบด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่ตน และพรรคพท.ต้องการคือต้องการให้มีการนำเข้าวัคซีนดีๆเข้ามารักษาชีวิตคนไทยให้ได้มาก
ที่สุด พรรคเราไม่อยากเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะเดียวกัน เราต้องยอมรับความจริงว่า โรง
พยายาบไม่พอรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ ที่เรามาเปิดเผยการนำเข้าวัคซีนของทางสถานทูตอเมริกา ไม่ได้มีเจตนาจะให้ร้าย หรือ
เจตนาอื่นใด เพียงแต่เพราะอยากนำเสนอทางรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ว่าถ้าไม่รู้จะนำเข้าวัคซีน
อย่างไรก็สามารถไปขอคำแนะนำจากสถานทูตอเมริกาได้ เพราะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มามีคนไทยได้ฉีดวัคซีนเพียง 
1.8% ของประชากรทั้งประเทศ และหากจะฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส หรือ 200 ล้านโดส ภายในปีนี้ตามที่พล.อ.ประยุทธ์
ประกาศจะต้องฉีดเฉลี่ยนวันละ 4 แสนคน ขณะที่สถาบันบำราชนราดูลซึ่งเป็นที่ฉีดวัคซันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตน
คำนวนว่าวันหนึ่งฉีดวัคซีนได้เพียงประมาณ 1000 คนเท่านั้น อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์ออกมาเลยว่า คุณจะ
เริ่มฉีดที่ไหน เมื่อไหร่ ออกมาให้ประชาชนได้รับทราบเลย อย่าเพียงพูดลอยๆ 

นายยุทธพงศ์ กล่าวอีกว่า เรื่องต่อมาคือเรื่องเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด เพราะหลาย
กิจการต้องปิดให้บริการ วันนี้มีการออกโครงการเราชนะ ให้เดือนละ 1000 บาท 2 สัปดาห์ แล้วต้องใช้ถึงสิ้นเดือน
มิถุนยนถามว่าจะพอได้อย่างไร ตนขอถามว่า พ.ร.บ.เงินกู้ที่คุณออกไปก่อน แล้วมาขอการรับรองจากสภาทีหลังนั้นไป
ไหนหมด คุณต้องนำเงินที่กู ้มานั้นออกมาเยียวยาประชาชน ขณะที่วันนี้ปัญหาเศรษฐกิจกระทบเป็นวงกว้าง พี่น้อง
เกษตรกรชาวอีสานได้รับผลกระทบ เช่น ปุ๋ยเคมีมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% ขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคากิโลละ 
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10 บาทเท่านั้น ราคาเท่ากับ 20 ปีที่แล้วที่พรรคไทยรักไทย (ทรท.) เป็นรัฐบาล ไหนจะค่ารถเกี่ยวอีก ดังนั้น ต้อง
เรียกร้องนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพิณิชย์ว่าจะดูแลชาวนาอย่างไร จะควบคุมราคาปุ๋ยอย่างไร จะช่วยชาวนา
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างไร และจะเพิ่มราคาข้าวอย่างไร เพราะวันนี้ครอบครัวที่ออกมาทำงานตามร้านค้า หรือกิจการ
ต่างๆจำนวนมากก็ต้องกลับไปอยู่บ้านกันหมด 

เมื่อถามว่า เอกสารที่ได้มามีการระบุหรือไม่ว่านำเข้ามาจำนวนกี่โดส นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า เอกสารมีการบอก LOT. 
หรือปริมาณที่นำเข้า ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้ไปมองที่เอกสิทธิ์และกฎหมายเป็นหลัก เราเอาเอกสารอกอมาเปิดเผยไม่ใช่
เพราะอยากจับผิด แต่เพราะวันนี้คนต่างอยากฉีดวัคซีน เรื่องสำคัญวันนี้คือจะใช้ช่องทางไหนที่จะสามารถนำวัคซีนเข้า
มาให้ได้มากที่สุด และเราไม่อยากให้แบ่งแยกว่าเป็นคนรวย หรือคนจนทุกคนมีความเสี่ยงหมด 
เมื่อถามว่า คิดเห็นอย่างไรกับเวทีไทยไม่ทน ของนายจตุพร พรหมพันธ์ุ แกนนำนปช. แล้วถ้าเขาเชิญไปร่วมจะไปหรือไม่ 
นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่เคยมีการติดต่อมาเลย ทั้งนี้ อยู่ที่หัวข้อ เอาเป็นว่าให้เชิญมาก่อนแล้วกัน แต่ที่แน่ๆ เวที
แถลงข่าวที่พรรคพท.ทุกวันอาทิตย์อันนี้แน่นอน เพราะพท.ก็ไม่ทนเหมือนกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2714246 
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อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.16 น. 

ปชป.ผุด "ข้าวกล่องดิลิเวอรี่"ส่งถึงบ้าน ซัพพอร์ตคนกรุงเผชิญโควิด 
 

 

ปชป. เปิดตัวโครงการ"ข้าวกล่องดิลิเวอรี่"จัดส่งตรงถึงบ้านทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ เตรียมปล่อยคาราวานสินค้าราคาถูกเข้า
จำหน่ายในชุมชนต่างๆกทม.และปริมณฑลพรุ่งน้ี 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดที่ระบาดไปทั่วทั่งประเทศ โดยเฉพาะในขณะนี้มีผู้ป่วยในพื้นที่สีแดง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทม.
เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19(ศปฉ.ปชป.) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากประชาชน
และผู้ป่วย พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องและช่วยจัดหาเตียงให้ผู้ได้รับผลกระทบมาตามลำดับ ซึ่งล่าสุด ได้รับเรื่องไปแล้ว 167 
รายและให้การช่วยเหลือแล้วเสร็จ 164 ราย ส่งไปรพ. 95 ราย ส่งรพ.สนาม 21 ราบและ hospitel 48 ราย 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้จัดเงินก้อนหนึ่ง เพื่อจัดทำหน้ากากจำนวน 2 ล้านชิ้น เพื่อ
ส่งให้สมาชิกพรรคกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กระจายครบแล้ว 1 ล้านชิ้นและจะทยอยส่งอีก 1 ล้านชิ้นต่อไป 
ขณะเดียวกันวันนี้ได้เปิดตัว"ข้าวกล่องดิลิเวอรี่ 40,000 กล่องส่งตรงถึงบ้าน" เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้านและ
ในชุมชนต่างๆ ทั่วทุกเขตกทม. เบื้องต้นจะเริ่มทำต่อเนื่อง 15 วัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโควิด ขณะที่วัน
อังคารที่ 11 พ.ค. นี้ ก็จะนำถุงยังชีพไปมอบให้ชุมนุมวัดดวงแข หลังงทราบว่าชุมชนนี้ขาดแคลนอาหารและสิ่งอุปโภค
บริโภค เนื่องจากสมาชิกจำนวนมากกักตัวอยู ่

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ในฐานะรมว.พาณิชย์ พรุ่งนี้(10 พ.ค.) จะจัดคาราวานสินค้าราคาถูกเคลื่อนที่ในการนำสินค้า
ราคาถูกเข้าจำหน่ายในชุมชนต่างๆในกทม.และปริมณฑล โดยจะเริ่มปล่อยคาราวานเวลา 10.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/842261 
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อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.21 น. 

"นิพนธ์"ชงใช้กลไกท้องถิ่นเร่งกระจายวัคซีนคลุมทุกพื้นที่  

 
"มท.2"เสนอใช้กลไกท้องถิ่นเร่งกระจายวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ ป้องกระจุกตัวแค่ในเมือง ย้ำ"บิ๊กตู่" สั่งมท.กระจาย
วัคซีนลงพท.รวดเร็ว-ทั่วถึงทั้งประเทศ  

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ให้แต่ละจังหวัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ ว่า ตนได้เสนอแนวทางในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการใช้
กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในการสำรวจและ
ประเมินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพราะอสม.รู้จักคนในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดการโรค
ต่างๆในอดีต ก็ใช้กลไกของรพ.สต. หรือสถานีอนามัยเป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้ประชาชนมาตลอด ซึ่งการแพร่ระบาดโควิด-
19 ในรอบนี้ก็ไม่เกินวิสัยที่รพ.สต.จะทำได้ เพราะในแต่ละท้องถิ่นก็มีพยาบาลวิชาชีพ 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เชื่อว่า ช่องทางดังกล่าวจะทำให้การฉีดวัคซีนเข้าถึงทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ทั้งในเมือง และ
ชนบท เพื่อไม่ให้วัคซีนกระจุกตัวอยู่ภายในเมือง ซึ่งจะใช้กลไลท้องถิ่นร่วมกับการการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอ
พร้อม อย่างไรก็ตามในการประชุมครม. ครั้งล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่ง
การให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดูแลเรื้องนี้ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/842264 
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9 พฤษภาคม 2564 11:46 น. 

ปชป.คึกคัก!! "จุรินทร์" ชื่นมื่นต้อนรับอดีตส.ส.จันทบุรีกลับพรรค 

 
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้อนรับสมาชิกพรรคทั้งคนใหม่ และคนเก่า จากจังหวัดจันทบุรี ที่

ได้เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค และจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ประกอบด้วย นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี 3 สมัย 

ซึ่งเคยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไป นายชรัตน์ เนรัญชร จบปริญญาตรี เกียรตินิยม ด้านการตลาด ปริญญาโท ด้าน

การบริหารการเงิน ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล เป็นศิษย์เก่า ร.ร.สวน

กุหลาบ ทันตแพทย์ จุฬาฯ ปริญญาโท นิติศาสตร์ และเคยรับราชการที่ รพ.ศูนย์จันทบุรี 

“วันนี้ถือเป็นโอกาสดีของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ “ดรีมทีม” จากจังหวัดจันทบุรี ที่มาร่วมอุดมการณ์

กับพรรค การที่คุณยุคลได้หวนกลับเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ เปรียบเสมือนเลือดเก่าไหลกลับ 

และยังมีเลือดใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคด้วย โดยจังหวัดจันทบุรี มี 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งดรีมทีมชุดนี้จะได้ลง

สมัครในนามพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242706 
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9 พ.ค. 2564 05:08 น. 

โฟกัส “ประยุทธ์” นัวโควิด “ธรรมนัส” รอดคดีแป้ง : จริยธรรมทรุด ฉุดวิกฤติศรัทธา 

 
สถิติน่าสะพรึง กระตุกต่อมผวา หักมุมกับอารมณ์น่ายินดี ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด–19 สะสมในประเทศไทยทะลุ 

76,000 จ่อ 80,000 ในระยะเวลาอันใกล้ ไต่อันดับต่ำกว่า 100 อย่างพรวดพราด มาอยู่ที่ 98 ของโลก 

ด้วยยอดผู้ติดเชื้อรายวันดีดขึ้นหลัก 1,000–3,000 รายต่อวัน และมีผู้ป่วยหนักเสียชีวิตเพิ่มทุกวันเกินหลัก 10 คน บาง

วันทะลักกว่า 30 ราย ยอดสะสมกว่า 240 จ่อ 300 ศพ 

ท่ามกลาง “คลัสเตอร์” แหล่งระบาดที่โผล่เป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะจุดอันตรายก็คือ “ชุมชนคลองเตย” ส่อเป็นพื้นที่แพร่เชื้อไวรัสมรณะใหญ่สุดในกรุงเทพฯ ตามสภาพที่ผู้คน

จำนวนมาก 8–9 หมื่นคนอยู่กันอย่างแออัด 

โอกาส “ซุปเปอร์สเปรดเดอร์” แพร่เช้ือกระจาย 

ฉุกเฉินถึงขั้นที่ผู้นำอย่าง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ต้อง

ออกหน้าบัญชาการ คุมเกมสกัดโควิดชุมชนคลองเตยด้วยตัวเอง 

พร้อมกับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิดในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ตั้ง ขึ้นใหม่แยก

ย่อยจาก ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อบูรณาการการทำงาน 

ดึงอำนาจสั่งการตรงผู้อำนวยการเขต 50 เขต กทม.ต่อเนื่องกับเวนคืนอำนาจ ครม. 

บ่งบอกระดับวิกฤติ สัญญาณการระบาดโควิดในกรุงเทพฯและปริมณฑล โซนแดงเข้ม อยู่ในสถานการณ์รุนแรง ไวรัส

มรณะบุกทะลวงศูนย์กลางประเทศไทย 

ถ้าคุมไม่อยู่ในระยะเวลาอันใกล้ เชื้ออาจขยายวงลุกลามยากต่อการสกัด 

ไวรัสโควิดระลอก 3 ต้อน “บิ๊กตู่” เข้ามุมอับ 

ตามไฟต์บังคับผู้นำเดิมพัน “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” 
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ที่แน่ๆโดยภาวะไวรัสมรณะล้อมเมือง หายนะคนติดโรคตาย พอๆกับใกล้อดตาย 

ตามสูตรต้องแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฉุกเฉิน ล่าสุดที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

คำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด–19 ต่ออายุโปรโมชัน “คนละครึ่งเฟส 3” โครงการเรา

ชนะ รวมถึงเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 

เทกระเป๋าหมดหน้าตัก ควักงบก้นคลังประคองปากท้องประชาชน 

ต้องบริหารอารมณ์ผู้คนในสังคมที่กำลังหวาดผวา ทางหนึ่งก็กลัวติดโรคตาย อีกทางก็ใกล้อดตาย 

ภายใต้กระแสความเช่ือมั่น วิกฤติศรัทธาในตัวผู้นำหายวูบ 

ถึงจุดหงุดหงิดเสียงติติงไม่เข้าหู แม้กระทั่งพระนักพูดชื่อดังอัดคลิปเสนอให้รัฐบาลเบรกงบซื้ออาวุธเอาเงินไปช่วยคน

เดือดร้อนโควิด มีคำสั่งถึงมหาเถรฯให้เตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่นั่นก็ไม่สะดุ้งเท่า “ตลกดัง” อย่าง “นุ้ย เชิญยิ้ม” 

โพสต์คลิปตลกร้าย เป็นนัย ฝันอยากให้ลุงๆไปแทนน้า 

ตอกย้ำความรู้สึกสังคม อารมณ์ต้องเสีย “น้าค่อม ชวนชื่น” จากการบริหารโควิดของรัฐบาล 

โดยเฉพาะความล่าช้าของ “วัคซีน” ความหวังสุดท้าย 

และยิ่งกว่าตลกร้าย ในภาวะแพนิก คนกลัวตายจากไวรัสล้างโลก มันก็มีบริษัททัวร์หัวใส จัดโปรแกรมนำเที ่ยว

สหรัฐอเมริกา พร้อมกับฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 

โดยการเสนอราคาหลักแสน ถ้ารวมไปเยอะๆค่าใช้จ่ายจะลดลง 

เป็นการสบช่องทางธุรกิจ ชงทางเลือกให้เศรษฐีคนมีกำลัง ตอกหน้ารัฐบาล ย้ำกระแสประชาชนคนไทยไม่เช่ือมั่น ไม่ชัวร์

ในศักยภาพ ไม่รอความหวังจากวัคซีนที่ “บิ๊กตู่” ประกาศจะลุยฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของ

ประชากรไทย 65 ล้านคน ให้ทันภายในสิ้นป ี2564 น้ี 

ตีปี๊บดีลล่วงหน้า โดยที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่ในมือแต่อย่างใด 

ประชาชนคนไทยลุ้นโอกาส “รอดตาย” ขณะที่ผู้นำทหารเฒ่า 3 ป. ลุ้นไปต่อเกมอำนาจ 

เหมือนมวยออกลูก “นัว” พล.อ.ประยุทธ์ลุยถั่วสู้โควิดที่อัดจนงอมพระราม กัดกร่อนศรัทธาเข้าขั้นวิกฤติ 

ส่อล้มเหลวทั้งการรับมือโรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจซึมยาว การเมืองเน่าในรัฐบาลผสม 

และในจังหวะสถานการณ์ไหลมาถึงจุด “วัดใจ” ท้าอารมณ์สังคม 

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ฟันธง “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรี 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2086833
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ตามที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 51 คน ขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส 

ส่อขัดรัฐธรรมนูญ จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดใน

ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด 

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำพิพากษาของรัฐนั้น ไม่ได้หมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ แม้ข้อเท็จจริงผู้ถูก

ร้องเคยต้องคำพิพากษาของศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ก่อนรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จึงไม่ถือเป็นคำพิพากษาของ

ศาลไทย ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

“ผู้กองนัส” หลุดบ่วง “คดีแป้ง” ปลดชนักปักหลัง 

กลายเป็น “พยัคฆ์ติดปีก” ถึงขั้นที่คอการเมืองมองข้ามช็อต จากนี้ไป “ผู้กองนัส” จะจิ้มตำแหน่งอะไรก็ได้ทั้งในพรรคที่

จ้องเสียบเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ ครม.ที่จ่อคั่วรัฐมนตรวี่าการ 

ตามสถานะของ “ห้องเครื่อง” ผู้รับบทหลักในการเสริมฐานอำนาจทหารเฒ่า 3 ป. แน่นปึ้ก 

“ธรรมนัส” รอด เสริมโอกาสลุงๆไปต่อยาว 

แต่ในมุมกลับกัน ในสถานการณ์ “บิ๊กตู่” กำลังเป๋ไปเป๋มาจากพายุโควิด หวุดหวิดเจียนอยู่เจียนไปปม “ธรรมนัส” ผุด

ผ่องเป็นยองใย มันอาจเป็นจุดเร่งเชื้อทำลายภูมิต้านทานรัฐบาล 

แบบที่สัมผัสทิศทางลม กระแสลามไว อันตรายกว่าโควิด 

ตามรูปการณ์ที่ฝ่ายค้านนำโดยนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค

เสรีรวมไทย ตั้งแท่นส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) และศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

เดินหน้าเอาผิดเรื่อง “จริยธรรม” ไล่บี้มาตรฐานผู้นำต้ังรัฐมนตรี 

ล้อตามกระแสการตัดสินคดีแป้งของ ร.อ.ธรรมนัส ที่กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ แบบที่สื่อออสเตรเลียพาดหัว

ข่าวใหญ่ เป็นนัยตั้งคำถามแบบแสบทรวง ต่อไปนี้ผู้ร้ายที่ไหนก็เข้ามาทำงานการเมือง เป็นรัฐมนตรีของไทยได้ ถ้าไม่ได้

ทำผิดในประเทศไทย 

ขยายประเด็นเรื่องแปลก กระพือดังไปทั่วโลก 

ขณะที่เมืองไทยวงการกูรูกฎหมาย อาจารย์ นักวิชาการ พากันนั่งไม่ติด 

ปรากฏการณ์แบบที ่คณบดีคณะนิต ิศาสตร ์ 2 สถาบันอ ุดมศึกษาหลัก ท ั ้งจ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างเคลื่อนไหวตั้งเครื่องหมายคำถามต่อคำวินิจฉัย 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2087111


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

39 

 

สื่อจอมคุ้ยอย่างสำนักข่าวอิศรา มีการย้อนข้อมูลเปรียบเทียบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษล่าสุด ตอบ

กระทรวงกลาโหม ไม่ต้องจ่ายบำนาญ นายทหารยศ “พลตรี” ที่ถูกตัดสินจำคุกประเทศสหรัฐฯจากคดีค้ายาเสพติด 

เพราะไทยจัดทำความตกลงระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคีกับประเทศใด 

ความผิดน้ันสามารถรับรองผลของศาลต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยได้ 

ขบวนการ “สืบค้น” ผุดพรึบพรับ เขย่าบรรทัดฐาน “ยุติธรรม-จริยธรรม” 

และจุดที่ต้องโฟกัสคืออารมณ์แบบที่ตัวแทนรุ่นใหม่อย่างนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” หลานชายอดีตนายกฯ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กกรณี ร.อ.ธรรมนัส 

ร่ายยาวพฤติการณ์ “ระบอบประยุทธ์” ที่พร้อมใช้ประโยชน์จากทุกช่องโหว่หรือสรรหาสารพัดข้อยกเว้น เพื่ อยกเว้น

ความผิดหรือแม้กระทั่งนิรโทษกรรมการกระทำของตนเองในอดีต 

อะไรจะถูกตัดสินว่าถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนของใคร 

นายพริษฐ์เสนอทางออกเลยว่า การหลุดออกจากความวิปริตนี้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรื้อกติกาที่บิด

เบี้ยวและสร้างระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ผ่านการปฏิรูปที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระทุก

คน ให้มีที่มาที่เป็นกลางทางการเมือง 

เชื่อว่า สิ่งที่หลานชาย “อภิสิทธิ์” โพสต์ ตรงกับอารมณ์สังคมส่วนใหญ่ 

ในจังหวะสถานการณ์เพจ “ย้ายประเทศกันเถอะ” มีคนร่วมใกล้หลักล้านในห้วงแค่ 3–4 วัน สะท้อนแนวคิดการย้าย

จากแผ่นดินเกิด แม้เป็นเรื่องที่ยาก แต่ไม่ลำบากในการตัดสินใจ 

คนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ แพทย์ วิศวกร ระดับหัวกะทิ อยากย้ายออกจากประเทศไทย 

เพราะไม่รู้อนาคต ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

คนที่มีโอกาส ไม่อยากให้ลูก หลาน เกิดมาในสังคมที่ไร้พลวัต ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกออกแบบเพื่อการสืบทอดอำนาจ 

ล็อกองค์กรอิสระได้มาจาก 250 “ส.ว.ลากตั้ง” ที่มาจากการจิ้มของขุมข่ายทหารเฒ่า 3 ป. 

คนแก่ล็อกอำนาจการนำประเทศ คนรุ่นใหม่ไม่มีสิทธิกำหนดอนาคตตัวเอง 

หลักนิติรัฐ ระบบนิติราษฎร์ ถูกสั่นคลอนด้วย “จริยธรรม” 

หรือ “ระบอบประยุทธ์” กำลังล้อตามรอย “ระบอบทักษิณ”. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2087111 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2087111
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 - 10:29 น. 

วิเคราะห์หน้า 3 : วิกฤต โควิด เห็นรอยร้าว รัฐบาล บิ๊กตู่ เล่นเกม‘เสี่ยง’ 

 

เมื ่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดยังไม่ดีขึ ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เริ่มใช้แนวทางการรวบอำนาจเข้ามาบริหาร 

เป็นวิธีการที่ พล.อ.ประยุทธ์ถนัด 

ถนัดมาต้ังแต่การยึดอำนาจเมื่อปี 2557 และกุมบังเหียนประเทศไทยมาจนถึงบัดนี้ 

วันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดรอบ 3 พล.อ.ประยุทธ์ จึงขอให้ ครม.โอนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับมาไว้ที่หน้าตัก

ของตัวเอง 

และเมื่อเกิดการระบาดไม่หยุดในเขตกรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ก็ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 

กรุงเทพฯและปริมณฑล มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการ 

มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 1 นายฉัตรชัย พรหม

เลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อำนวยการ คนที่ 2 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอง

ผู้อำนวยการคนที่ 3 

ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 4 

เท่ากับว่าการบริหารงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนรับผิดชอบ 

เช่นเดียวกับการคุ้มครองประเทศด้วยกฎหมาย 31 ฉบับ 

พล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียว 

การสั่งรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนี้ ย่อมกระทบกับเจ้ากระทรวงอย่าง  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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และหากจับสังเกต พล.อ.ประยุทธ์ กับนายอนุทินในระยะที่โรคโควิด-19 ระบาดระลอก 3 แล้ว จะพบว่าเริ่มมี “ความ

ห่าง” 

นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือก ที่มีชื่อของ  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 

ในคำสั่งนั้นไม่มีชื่อ นายอนุทิน จนกลายเป็นข้อครหา 

และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเหินห่างจากนายอนุทิน 

ขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็มีความเคลื่อนไหว เริ่มมีความเห็นต่างจากแนวคิดของรัฐบาล 

นายศุภชัย ใจสมุทร จากพรรคภูมิใจไทย ตั้งข้อสังเกตถึงการโอนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับให้นายกรัฐมนตรีว่า คือ การ

ตัด คณะรัฐมนตรีและการเมืองออกจากการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด 

ขณะเดียวกันได้ผลักดันให้สภาความมั่นคงเข้ามาทำหน้าที่ 

ตอกย้ำสัญญาณ “รวบอำนาจ” ให้สังคมได้เห็น 

อาการดังกล่าวทำให้สังคมจับจ้องมองความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับพรรคภูมิใจไทย 

จับจ้องรอยร้าวที่เกิดขึ้น 

ความจริงแล้ว หากย้อนกลับไปตั้งแต่เริ ่มหาเสียงเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหนึ่งที่เห็นด้วยกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ 

ขณะที่พรรคการเมืองที่เห็นด้วยกับการดำรงคงอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือพรรคพลังประชารัฐ 

ต่อมาพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาล โหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ แต่ความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงมีอยู่ 

ความไม่ลงรอยกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลบังเกิดเด่นชัดเมื่อสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐ บางส่วน  “แหก

โผ” ไม่โหวตให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ความขัดแย้งครั้งน้ันกลายเป็นการ “วอล์กเอาต์” 

สำหรับกับ พล.อ.ประยุทธ์นั้น แม้บิ๊กตู่จะเอ่ยปากให้กำลังใจนายอนุทินอยู่บ่อยๆ แต่ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี

ขู ่“รัฐมนตรีที่ชอบนินทา” ว่าจะเปลี่ยนตัวและริบเก้าอี้มาเป็นโควต้าของนายกฯ 

กระทั่งมีผู้ควานหาว่ารัฐมนตรีคนนั้นเป็นใคร 

หรือจะเป็นรัฐมนตรีสังกัดภูมิใจไทย? 
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ด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันมาตั้งแต่ต้น เมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น จึงสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้ง 

เมื่อโรคโควิด-19 ระลอก 3 ระบาดอย่างกว้างขวาง จากผู้ติดเชื้อใหม่หลักสิบขยับขึ้นเป็นหลักร้อยและเป็นหลักพัน 

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมา และมีทีท่าว่าจะเพ่ิมขึ้น เพราะผู้ป่วยอาการหนักมีมาก 

ปัญหาการจัดการต่างๆ เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ สังคมตั้งคำถามและมีความเคลื่อนไหวขับไล่รัฐมนตรี 

สถานการณ์วิกฤตทำให้รอยร้าวภายในรัฐบาลเกิดขึ้น 

พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจ “รวบอำนาจ” เพื่อจัดการกับปัญหา วกกลับไปหารือกับกลุ่มแพทย์อาวุโสที่มีความสัมพันธ์กัน

มาก่อน 

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ตั้งคณะกรรมการ แล้วใช้นายทหารเข้าไปบริหาร 

เป้าหมายคือหยุดยั้งการระบาดให้ได้ 

ถือเป็นการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ใช้วิธีการบริหารแบบปัจจุบัน 

แต่ข้อเสียของการ “รวบอำนาจ” คือทำให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม 

แม้พลพรรคพลังประชารัฐจะออกมาตอบโต้นายศุภชัยที่วิจารณ์การโอนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับให้นายกฯว่า ทำให้

ฝ่ายการเมืองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ใช้วิธีการดังกล่าวก็คือ ฝ่ายการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้วิกฤต

จริงๆ 

สังเกตได้ว่า การแก้ปัญหาทางสาธารณสุข พล.อ.ประยุทธ์ใช้แพทย์อาวุโสที่คุ้นเคยมาต้ังแต่ คสช. 

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ มองให้ นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน กับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหอก 

การแก้ปัญหาการระบาด พล.อ.ประยุทธ์ ดูแลเอง โดยดึงเอา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช. มาช่วย 

พร้อมกันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับ 

นี่คือวิธีการบริหารตามสไตล์ พล.อ.ประยุทธ์ 

หากวิธีการบริหารแบบ “รวบอำนาจ” สามารถจัดการกับโรคโควิด-19 ที่กำลังแผลงฤทธิ์อยู่ในขณะนี้ได้ และสามารถ

จัดการคลี่คลายความขาดแคลนจากภาวะเศรษฐกิจได้ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็สามารถกลับมายืนเป็นผู้นำ และดึงความเช่ือมั่นกลับคืนมาได้ 
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แต่หากผลที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหา 

ไม่สามารถหาวัคซีนมาเพียงพอ ไม่สามารถฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ทันเวลา ไม่สามารถหายาต้านโควิด -19 ได้

เพียงพอ ไม่สามารถทำให้ประชาชนร่วมมือด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 

ทำงานที่บ้าน และอื่นๆ 

ผลที่ติดตามมาย่อมจะพุ่งเข้าหา พล.อ.ประยุทธ์ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง 

การตัดสินใจรวบอำนาจครั้งนี้ ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์เล่นเกมเสี่ยง 

กล้าได้กล้าเสีย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2711926 
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 - 12:12 น. 

สถานีคิดเลขที1่2 : โยกและคลึง 

 

ปรากฏการณ์ ใน ปรากฏการณ์ 

นั่นคือ การเปลี่ยนชื่อ เฟซบุ๊ก จาก “ย้ายประเทศกันเถอะ” (ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม) 

มาเป็น เฟซบุ๊ก “โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย” (เปลี่ยนช่ือวันที่ 4 พฤษภาคม) 

เป็น “ตลกร้าย” และเป็นคำตอบหนึ่งว่า ทำไมความรู้สึกย้ายประเทศ จึงพุ่งทะยานขึ้นสูง 

อย่างที่ทราบกัน กระแสย้ายประเทศกันเถอะ พุ่งทะยานแรง ภายในหนึ่งสัปดาห์ มีผู้ติดตาม 9.4 แสนราย อาจจะ

ทะลุล้านในเวลาอีกไม่นาน 

แทนที่ รัฐบาล จะแสวงหาคำตอบว่าทำไมกระแสนี้มาแรง เพื่อหาทางรับมือและแก้ไข 

แต่สิ่งที่เราได้เห็นกลับเป็นความเห็นของรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

“…(กระแส “ย้ายประเทศกันเถอะ”) แฝงด้วยประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มบางคนที่หลบหนีอยู่ใน

ต่างประเทศมีพฤติกรรมชังชาติอยู่แล้ว มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความแตกแยก และหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 

กระทรวงดีอีเอสมีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดในสังคมออนไลน์อยู่แล้ว ก็ได้กำชับไปให้

ตรวจสอบดูว่ามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ หากพบก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด” 

ท่าทีซ้ำๆ ซากๆ ที่เอะอะ อะไรก็จะเอา “กฎหมาย” มาปิดปาก ปิดหู ปิดตานั้น 

ถามว่าได้ผลหรือไม ่
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เพียงแค่ “คนรุ่นเยาว์” คลิกเปลี่ยนชื่อ นิดเดียว 

ก็โยกย้ายส่ายสะโพกกันสนุก 

ผู้มีอำนาจหลายคน อาจเหรอหราไปเที่ยวเปิดตำรากฎหมาย โยกย้ายส่ายสะโพก มีความผิดต่อความมั่นคงของชาติ

ตรงไหน 

นี่จึงเป็นตลกร้าย ที่ผู้มีอำนาจชอบออกมาเล่นโชว์ชาวบ้าน 

ทำให้คนรุ่นใหม่ เขาส่ายหน้า 

และถึงพากันชวนย้ายประเทศกันยกใหญ่นั่นไง 

“นัย” ที่เหล่า เยาวภาพ ส่งสัญญาณให้ผู้มีอำนาจได้ทราบครั้งแล้วครั้งเล่าถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

ตั้งแต่ตรงไปตรงมาแบบ เยาวชนปลดแอก นักเรียนเลว กลุ่มราษฎร 

แต่ผู้มีอำนาจ ก็ตีความ “นัย” ไม่ออก จึงตามคนรุ่นใหม่ไม่ทัน ถึงได้นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นทั้งในส่ วน

เนื้อหา และรูปแบบ 

ที่ผ่านมา สังคมจึงได้สัมผัสปรากฏการณ์ “เกิดมาไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น” เป็นระยะๆ 

แน่นอนย่อมสร้างความแตกตื่น ตกใจ ให้กับ คนในโลกเก่า และยึดแนวทางอนุรักษ์อย่างยิ่ง 

ด้วยรู้สึกถูกคุกคาม ถูกเขย่าสถานะที่มั่นคงมาเนิ่นนาน 

จึงต้องจัดการ ขจัด ปราบปราม กวาดล้างเข้าคุก เสียใหม่หมด 

ไม้ตายคือนำกฎหมายที่ถูกร่างโดยพวกเขาเอง หรือตีความโดยฝ่ายพวกเขาเอง มาเป็นเครื่องมือ 

การกวาดจับและตั้งข้อหานานาสาระพันต่อคนรุ่นใหม่ จึงเกิดขึ้นอย่างที่เห็น 

ซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่ง ที่สามารถลากเอาแกนนำบางส่วนเข้าไปอยู่ในคุกและเรือนจำ พร้อมๆ กับเงื่อนไขอันยุ่งยากที่

จะได้รับการประกันตัว 

โดยหวังว่าจะสยบ กระแสความวุ่นวายของคนรุ่นใหม่ ที่มีจุดยืนอยู่ตรงข้ามได ้

อาจจะจับตัวแกนนำบางส่วนไปขัง 

แต่ถามว่าถอนรากถอนโคนได้หรือไม่ 
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ตรงกันข้าม สังคมกลับได้เห็น ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ถูกผลิตออกมาท้าทายผู้มีอำนาจ อย่างต่อเนื่อง 

และพลอยส่งผลกระทบต่อ “สถาบันหลักของประเทศ” อย่าง “พันลึก” 

แน่นอนรวมถึงกระแสอันแหลมคม “ย้ายประเทศกันเถอะ” 

ที่วันนี้กลายเป็น การส่ายสะโพก–โยกแล้วคลึง ต่อหน้า ผู้มีอำนาจ อย่างท้าทายอีกแล้ว!! 

สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2713635 
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