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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 64/2654 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

ข่าวกกต. / ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ กกต. แจงแนวทำงปฏิบัติงำนช่วงโควิดระบำดหนัก สั่ง จนท. WFH  
ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ‘รงค’์ ชี้ ‘พปชร - ภท.’ ซดเกำเหลำไม่ใช่มติพรรค เชื่อบิ๊กพรรคร่วม 

ไร้ปัญหำ 
8 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชลน่ำน' ซัด 'พรรคร่วม' หักหลัง ปชช. ถ้ำคิดถึงแต่ประโยชน์ 
เลือกป้อง 'ประยุทธ์' 

10 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ลุ้นหยุดปฏิบัติหน้ำที่ .. "ป.ป.ช." ส่งส ำนวน ส.ส. พปชร.  
'ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์' "คดีเสียบบัตรแทนกัน" ถึงศำลฎีกำแล้ว 

11 

4 สยำมรัฐออนไลน์ "พปชร." แจงสื่อ "สนธิญำ สวัสดี" ไม่ได้เป็นสมำชิก ยันกำรตรวจสอบดำรำ  
Call out ไม่เกี่ยวกับพรรค 

13 

5 สยำมรัฐออนไลน์ "ธรรมนสั" ยนัคนยื่นสอบ "ดำรำ Call Out" ไม่ใช่สมำชิก พปชร. ชี้ค ำวิจำรณ์
ประชำชนถือเป็นกระจกเงำ 

14 

6 สยำมรัฐออนไลน์ “อรรถวิชช์” เตือน รบ. ศิลปินดำรำวิจำรณ์ต้องฟัง ไม่ใช่ไล่ฟ้อง ต้องแยกแยะ
ควำมมั่นคงแห่งรัฐกับควำมมั่นคงของรัฐบำล 

15 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ปลัดฉิ่ง” ปัดตั้งพรรคกำรเมือง - ขอรอเกษียณอำยุรำชกำรก่อน 16 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'องอำจ' ชง 'ประยุทธ์' ใช้ค่ำยทหำรสร้ำง รพ. สนำมช่วยผู้ป่วย 'โควิด' 18 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เครือข่ำยปกป้องสถำบัน' ยื่นสอบจริยธรรม ' 4 ส.ส. ก้ำวไกล' ร่วม 'ม็อบ' 19 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ รำยงำน : กระแทก กำรเมือง สู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ลึกซ้ึง กว้ำงขวำง 20 

2 สยำมรัฐออนไลน์ อยู่ไป ช้ ำไป !? 22 
3 MGR ออนไลน์ Call out = แสดงจุดยืน หรือด่ำหยำบคำย !? 24 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ใครทิ้งใคร? 26 
5 ไทยรัฐออนไลน์ สงครำมตัวแทนรัฐบำล 27 

6 ไทยรัฐออนไลน์ เจ็บแล้วจบ-แล้วจอด ? 28 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ “แพะรับบำป” ปมร้อนรอวันถล่มเรือแป๊ะ 30 
8 มติชนออนไลน์ จุดเปลี่ยน โดดเด่น พลังประชำรัฐ กรณีซื้อเรือด ำน้ ำ ดำรำ คอลเอำต์ 32 

9 มติชนออนไลน์ สถำนีคิดเลขที่ 12 : ท่ำทีของ พปชร. 33 

10 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ จำตุรนต์-สุดำรัตน์-กรณ์ ไอเดีย 3 ผู้น ำพรรคใหม่ ชงแผนแก้วิกฤตโควิด 35 
11 ข่ำวสดออนไลน์ ท่วงท่ำ อำกำร ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พรรคร่วม รัฐบำล 39 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เพรำะรัฐ 'บกพร่อง' กำร 'Call out' จึงเกิดข้ึน 40 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชิงตัดกระแสดำรำ Call Out องครักษ์ “ประยุทธ์” จุดไฟเผำตัวเอง 42 
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วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และคณะผู้บริหำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สภำผู้แทนรำษฎร  โดยผ่ำนระบบ Video Conference  
(โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงตอ่คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผูแ้ทนราษฎร 
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ข่ำวอำ้งองิ 
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 - 10:58 น. 
กกต. แจงแนวทางปฏิบัติงานช่วงโควิดระบาดหนัก สั่ง จนท. WFH ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกกต.ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด-19 โดย
ส ำนักงำนกกต.ได้ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำน ค ำนึงควำมปลอดภัยและควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโดยให้พนักงำนทุกส่วนงำน ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำคที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ปฏิบัติงำนนอก
สถำนที่ แต่หำกกลุ่มงำนใดมีภำรกิจจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดรวมถึง
กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำนกกต.ก็ได้พิจำรณำจัดพนักงำนให้มำ
ปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนฯเท่ำท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต.ได้ลงนำมประกำศส ำนักงำนฯ ก ำหนด
มำตรกำรและแนวทำงปฎิบัติของพนักงำนและลูกจ้ำง รวมถึงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงรวมถึงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรทุกคนของส ำนักงำน กกต. ส่วนกลำง และส ำนักงำน กกต. 
กรุงเทพมหำนคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร และศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วม
ของพลเมืองที่ 1 ปฎิบัติงำนที่พักอำศัยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำถึงวันเสำร์ที่ 31 กรกฎำคม หรือจนกว่ำ
จะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2844597  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2844597
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/S__24633386.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 15.42 น. 
‘รงค์’ ชี ้‘พปชร - ภท.’ ซดเกาเหลาไม่ใช่มติพรรค เชื่อบ๊ิกพรรคร่วมไร้ปัญหา 
 

 
 

“รงค์” วอนพรรคร่วมรัฐบาล โชว์สปิริต ทุ่มเท-เสียสละ แก้วิกฤติประเทศ หลังนายกฯ พ้อ กลางวงครม.    
เชื่อปม “ส.ส.พปชร.-ภท.” วิวาทะเป็นธรรมดาปัจเจกบุคคลเห็นต่างกัน ไม่ใช่มติพรรค 

เมื่อวันที่  22 กรกฎำคม 2564 นำยรงค์  บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ  
ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ออกมำตัดพ้อในระหว่ำงกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่ำนมำว่ำ “ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่
ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ”นั้นว่ำ กำรที่ระดับนำยกฯออกมำพูดในที่ประชุม ครม. แบบนี้เชื่อว่ำ น่ำจะมีข้อมูล 
หรือมีสัญญำณอะไรบ้ำงอย่ำงหรือไม่ แต่ตนเชื่อว่ำ บริบทบ้ำนเมืองในยำมวิกฤตครั้งนี้ รัฐบำลจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
เพรำะจะเอำวิกฤตผู้ติดเชื้อที่ตอนนี้มีจ ำนวนสูงขึ้นรำยวันแล้วจะมำลำออกจำกกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพ่ือแสดงควำม
รับผิดชอบ สปิริตในสถำนกำรณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น 

“ถ้ำสถำนกำรณ์ปกติ ไม่มีโควิดก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้สถำนกำรณ์ไม่ปกติ   และไม่ใช่เฉพำะเมืองไทย แต่
เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นสปิริตควำมร่วมมือร่วมแรง ทุ่มเทเสียสละ และควำมตั้งใจในกำรแก้ไขปัญหำตรงนี้ ส ำหรับผมนั้น
มองว่ำ รัฐบำลจะต้องเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน ถ้ำเป็นผมจะไม่น ำวิกฤติโควิดมำเล่นในแง่ทำงกำรเมือง   รัฐบำลและพรรค
ร่วมรัฐบำลควรช่วยกันท ำงำน ต้องพูดคุยหำรือร่วมกัน เพ่ือหำข้อเสนอแนะให้กับคณะท ำงำนเพ่ือเดินหน้ำช่วยกันแก้ไข
ปัญหำโควิดที่มีอยู่ในขณะนี้” นำยรงค์ กล่ำว 

นำยรงค์ กล่ำวต่อว่ำ หำกพรรคร่วมรัฐบำลถอนตัวตอนนี้ถือเป็นปรำกฏกำรณ์ที่น่ำอับอำย เพรำะถือว่ำ หนี
ควำมรับผิดชอบ ส่วนที่มี ส.ส. ระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐ และพรรคภูมิใจไทยออกมำปะทะคำรมกันต่อเนื่องในช่วงที่
ผ่ำนมำนั้น ตนมองว่ำ กำรวิวำทะระหว่ำงนักกำรเมืองกับนักกำรเมืองเป็นเรื่องปกติ และเป็นควำมคิดเห็นแบบปัจเจก
บุคคลที่อำจมีอำรมณ์หงุดหงิดบ้ำง และมีควำมคิดเห็นต่ำงทำงกำรเมือง เพรำะขนำดคนในพรรคเดียวกันยังมีควำม
คิดเห็นไม่เหมือนกัน แต่ผู้บริหำรระหว่ำงพรรคไม่ได้มีปัญหำ และพรรคไม่ควรเอำอำรมณ์ของสมำชิกพรรคเพียงไม่กี่คน
มำตัดสินใจเป็นมติพรรคแบบ100% เพรำะไม่ใช่ควำมชอบธรรมของพรรค เนื่องจำกยังมี ส.ส. อีกหลำยคนที่ไม่ได้แสดง
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ควำมคิดเห็น เขำอำจจะคิดตรงข้ำมก็ได้ แต่เขำไม่พูด จึงไม่ควรเอำเหตุนี้มำเป็นเรื่องของพรรค เพรำะค ำว่ำ พรรคคือ
สถำบันทำงกำรเมืองที่มีวุฒิภำวะสูง 

เมื่อถำมว่ำ หำกพรรคร่วมรัฐบำลตัดสินใจลำออกถอนตัวจริง จะท ำให้กำรท ำงำนของรัฐบำลเสียงข้ำงน้อยมี
ปัญหำหรือไม่ นำยรงค์ กล่ำวว่ำ แน่นอนว่ำ จะท ำให้กำรท ำงำนของรัฐบำลยำกขึ้น เพรำะกำรท ำงำนของรัฐบำลและ
สภำฯต้องใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีใครออกไปก็ต้องแบบออกแรง เพ่ิมสมำธิ และใช้สติปัญญำมำกกว่ำเดิม 

เมื่อถำมว่ำ ถ้ำถึงเวลำนั้นจริงๆ จะท ำอย่ำงไร นำยรงค์ กล่ำวว่ำ ตนเชื่อว่ำ พรรคไม่น่ำจะเอำอำรมณ์ของปัจเจก
บุคคลมำตัดสินใจ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/589590  
  

https://www.naewna.com/politic/589590
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22 กรกฎำคม 2564 
'ชลน่าน' ซัด 'พรรคร่วม' หักหลัง ปชช. ถ้าคิดถึงแต่ประโยชน์เลือกป้อง 'ประยุทธ์' 
 

 
 

"หมอชลน่าน" เผย 'ล็อกดาวน์' เข้ม แต่ไม่ตรวจคัดกรองแยกเชื้อจากชุมชน ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ อย่ากลัวตัวเลข
พุ่ง ชี้ ยิ่งตรวจมาก ยิ่งแก้ได้ไว ฉะ รัฐบาล ผิดพลาด ถาม "พรรคร่วม" ยอมตายเพื่อ "ประยุทธ์ " หรือปชช. ถ้าคิด
แต่ประโยชน์ จะถือว่าหักหลัง 

นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด ถือเป็นวิกฤติของ
ชำติ แต่กำรแก้ปัญหำรัฐบำลยังไม่ถูกจุดเหมือนไม่รู้ปัญหำ กำรล็อกดำวน์ที่รัฐบำลออกมำล่ำสุด เป็นกำรแก้ปัญหำแบบ
โง่ๆ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีที่ยังคงมีควำมคิดเดิมๆ และเชื่อว่ำไม่สำมำรถลดกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อไวรัสได้ 

กำรใช้มำตรกำรล็อกดำวน์แบบเข้มข้น แต่กลับไม่มีกำรตรวจคัดกรองหรือแยกผู้ติดเชื้อออกจำกชุมชนได้ ไม่มี
ทำงแก้ปัญหำกำรติดเชื้อได้อย่ำงแน่นอน ล่ำสุดรัฐบำลจะอนุญำตให้มีกำรตรวจหำเชื้อได้ แต่ยังอยู่ในกำรดูแลของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ จึงเป็นปัญหำเพรำะตรวจได้น้อย  ท ำไมไม่สอนวิธีกำรตรวจให้อำสำสมัครสำธำรณสุข
หมู่บ้ำน หรือ อสม.เพ่ือไปตรวจให้ประชำชนในพ้ืนที่ หำกพบผู้ติดเชื้อสำมำรถคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจำกชุมชนพร้อมส่งให้
แพทย์เพ่ือท ำกำรรักษำได้ 

"กำรตรวจหำเชื้อต้องตรวจให้มำกท่ีสุดเพ่ือน ำผู้ติดเชื้อออกมำให้มำกที่สุด อย่ำกลัวตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพบกี่หมื่น
คน เพรำะยิ่งตรวจมำกยิ่งแก้ปัญหำได้ไว" นพ.ชลน่ำน กล่ำว 

นพ.ชลน่ำน กล่ำวว่ำ ผลจำกระบอบประยุทธ์ ที่บริหำรประเทศที่ผิดพลำดมำตลอด ได้ท ำลำยประเทศอย่ำง
ย่อยยับในรอบหลำย10 ปี ท ำลำยระบบสำธำรณสุขย่อยยับ จนถึงข้ันล่มสลำยท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และ
ที่ส ำคัญกำรน ำชีวิตประชำชนมำเสี่ยงโดยที่พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รับผิดชอบ ยังคงบริหำรสถำนกำรณ์แบบไร้จิตส ำนึก และ
ไร้มนุษยธรรม เห็นประชำชนตำยโดยไม่รู้สึกผิดอะไร 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950452  
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950452
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23 กรกฎำคม 2564 - 02:30 น. 
ลุ้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ .. "ป.ป.ช." ส่งส านวน ส.ส. พปชร. 'ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์' "คดีเสียบบัตรแทนกัน" ถึงศาล
ฎีกาแล้ว 

 
 
ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ "ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ "ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูล"คดีเสียบบัตรแทนกัน"ว่าผิดมาตรฐาน
จริยธรรมร้ายแรง ได้ส่งส านวนคดีให้ศาลฎีกาแล้ว ลุ้นระทึกต้อง"หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส."หรือไม่ 

ผู้สื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำ"คดีเสียบบัตรแทนกัน"ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้ส่งส ำนวนของนำงสำวธณิกำนต์ 
พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม.เขต 7 พรรคพลังประชำรัฐ ที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลว่ำผิดมำตรฐำนจริยธรรมฯให้แก่ศำลฎีกำเพ่ือ
พิจำรณำแล้วซึ่งหำกศำลฎีกำมีค ำสั่งรับส ำนวนคดีนี้ไว้พิจำรณำนำงสำวธณิกำนต์  ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที ่ส.ส. ทันที   

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมำตรำ 235 วรรคสำม บัญญัติว่ำ เมื่อศำลฎีกำประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำหยุดปฏิบัติ
หน้ำที่จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำเว้นแต่ศำลฎีกำจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 
  ในกรณีศำลฎีกำ พิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีพฤติกำรณ์หรือกระท ำควำมผิดตำมที่ ถูกกล่ำวหำ ให้ผู้ต้องค ำ
พิพำกษำนั้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก ำหนดเวลำไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้  
  วรรคสี่  ผู้ ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นไม่มีสิทธิสมั ครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองใดๆ 
  ทั้งนี้ก่อนหน้ำนี้เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 นำยนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ใน
ฐำนะโฆษกส ำนักงำน ป.ป.ช แถลงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 
 -เรื่องกล่ำวหำ เจ้ำพนักงำนของรัฐใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรลงมติในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
  คณะกรรมกำร  ป.ป.ช.  ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมกำรไต่สวนเ พ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่ำวหำ 
นำงสำวธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7(บำงซื่อ-ดุสิต) กรุงเทพมหำนคร  
พรรคพลังประชำรัฐ ใช้ผู้อ่ืนหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติ ในกำรพิจำรณำและลงมติร่ำง
พระรำชบัญญัติ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

  จำกกำรไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2562 สภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 14 
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้ งที่หนึ่ ง )ได้มีกำรประชุมเ พ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  โดยนำงสำวธณิกำนต์   
พรพงษำโรจน์ ได้ลงชื่อเข้ำร่วมประชุมและไม่ได้ลำประชุมแต่อย่ำงใด 
  ซึ่งในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวกระท ำเป็น 3 วำระรวด โดยวำระที่ 1 รับหลักกำรลงมติเสร็จสิ้น
เมื่อเวลำ 13.41 น.วำระที่ 2 มีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรเต็มสภำไม่มีกำรแก้ไข จำกนั้นวำระที่ 3 ลงมติเสร็จสิ้น เมื่อเวลำ 
14.01 น. 
  จ ำน วนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มปร ะชุ ม  466+2 = 468 เ ห็ นด้ ว ย  464+2 = 466 ไม่ เ ห็ นด้ ว ย  0 งดออก เสี ย ง  0  
ไม่ลงคะแนน 2 โดยทั้งวำระที่ 1 เวลำ 13.41 น. และวำระที่ 3 เวลำ14.01 น. ปรำกฏชื่อของนำงสำวธณิกำนต์   
พรพงษำโรจน์ ว่ำได้แสดงตนและลงมติร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
  ทั้งที่ในเวลำเดียวกันนี้นำงสำวธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ได้เข้ำร่วมงำนเสวนำแบ่งปันควำมรู้บทบำทแม่แห่งยุค
ดิจิทัล ณ สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ตำมโครงกำรกิจกรรมเวที
สำธำรณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับแม่และเด็กในชุมชนโดยค ำนึงถึงกำรเลี้ยงลูกให้ปลอดภัยและเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงกำรกิจกรรมวันแม่ประจ ำปี 2562 
  ที่นำงสำวธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ เป็นผู้จัดขึ้นและร่วมเป็นวิทยำกร มีผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำประมำณ 40 - 
50 คน รวมทั้งมีสถำนีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส(ThaiPBS)เข้ำร่วมบันทึกกำรเสวนำดังกล่ำว แล้วน ำมำออกอำกำศใน
รำยกำร “ที่นี่ ThaiPBS” เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/475578  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/475578
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22 กรกฎำคม 2564 12:45 น.   
"พปชร." แจงสื่อ "สนธิญา สวัสดี" ไม่ได้เป็นสมาชิก ยันการตรวจสอบดารา Call out ไม่เกี่ยวกับพรรค 
 

 
 

วันที่ 22 ก.ค.64 นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคพลังประชำรัฐ  
(พปชร.) เปิดเผยว่ำ ตำมที่สื่อมวลชนหลำยแขนง ได้มีกำรรำยงำนข่ำวว่ำ เมื่อวำนนี้  ( 21 กรกฎำคม 2564 ) 
ที่กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล นำยสนธิญำ สวัสดี ที่ปรึกษำกรรมำธิกำร กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชนสภำผู้แทนรำษฎร และอดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ได้เข้ำยื่นหนังสือถึงผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
เพ่ือให้ตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กรณีกำร Call out ของดำรำ นักร้อง และ ผู้มีชื่อเสียง เกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ผิดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ /พ.ร.ก.
สถำนกำรณ์กำรบริหำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ฯนั้น 

ทั้งนี้ ตนเองในฐำนะนำยทะเบียนพรรคพลังประชำรัฐ ขอชี้แจงว่ำ นำยสนธิญำ สวัสดี มิได้เป็นสมำชิ กพรรค
พลังประชำรัฐแต่อย่ำงใด ดังนั้นในส่วนของกำรเคลื่อนไหวของนำยสนธิญำ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพรรคพลังประชำรัฐ 
ตำมท่ีสื่อบำงส ำนักได้พำดพิงแต่อย่ำงใด 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/264180  
  

https://siamrath.co.th/n/264180
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210722/12bc19220e7f1d2cf590c322200e9c43a658a9c8d47a0d670bbc58624f4ea749.jpg?itok=aZg95LAx
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22 กรกฎำคม 2564 14:26 น.   
"ธรรมนัส" ยันคนยื่นสอบ "ดารา Call Out" ไม่ใช่สมาชิก พปชร. ชี้ค าวิจารณ์ประชาชนถือเป็นกระจกเงา 
 

 
 

วันที่ 22 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐำนัเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ  
(พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำยสนธิญำ สวัสดี ยื่นให้พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรำ ผบช.น. ตรวจสอบดำรำ-นักแสดงที่
ออกมำ Call Out กรณีกำรดูแลปัญหำโรคระบำดโควิด-19ว่ำ ประเด็นที่มีบุคคลไปร้องเรียน ยืนยันว่ำบุคคลนี้เคยเป็น
สมำชิก พปชร.จริง แต่ปัจุบันไมได้เป็นสมำชิกแล้ว เรื่องนี้จึงไม่เก่ียวข้องกับพรรคพลังประชำรัฐ 

"ควำมคิดเห็นแตกต่ำงไม่ใช่กำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อบ้ำนเมือง เรำก็ต้องฟังเสียงประชำชน ไม่ใช่ว่ำเป็นดำรำ 
หรือใคร แต่ประชำชนก็มีสิทธิวิพำกษ์วิจำรณ์ ถ้ำเป็นตน จะถือว่ำค ำวิพำกษ์วิจำรณ์จะเป็นกระจกเงำส ำคัญที่จะได้
ปรับปรุงตัวเอง"ร.อ.ธรรมนัส กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/264232  
 
  

https://siamrath.co.th/n/264232
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210722/5dd49767e05d4e08be3c5e550fb514d1b32afc1f34b65fac314d0a6b754d2691.jpg?itok=HWUG6pHn
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22 กรกฎำคม 2564 13:33 น.  
“อรรถวิชช”์ เตือน รบ. ศิลปินดาราวิจารณ์ต้องฟัง ไม่ใช่ไล่ฟ้อง ต้องแยกแยะความม่ันคงแห่งรัฐกับความม่ันคงของ
รัฐบาล 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคกล้ำ กล่ำวถึงกรณีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (DES) ออกมำขู่ด ำเนินคดีกับศิลปินดำรำ ที่โพสต์ข้อควำม Call Out วิจำรณ์ต่อต้ำนรัฐบำลว่ำ ศิลปินดำรำ
เขำบอกถึงควำมไม่พอใจในกำรแก้ปัญหำวิกฤตโควิด เหมือนกับประชำชนทั่วไป เพรำะมันกระทบทั้งชีวิต และกำรด ำรง
ชีพตัวเลขผู้ติดเชื้อ New High ต่อเนื่อง กำรฉีดวัคซีนล่ำช้ำ เตียงไม่พอ จ่ำยยำฆ่ำเชื้อทันทีไม่ได้ คนตำยทุกวัน 

"รัฐบำลต้องฟัง ไม่ใช่ไล่ฟ้อง ! จะไปท ำเหมือนคดีควำมมั่นคงแห่งรัฐ หมิ่นสถำบัน ม.112 แล้วใช้กลไก พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ แยกแยะด้วยระหว่ำง ควำมมั่นคงแห่งรัฐ กับ ควำมมั่นคงของรัฐบำลเอง รัฐบำลต้องท ำให้ชำติเกิด
ควำมสำมัคคี รักษำโครงสร้ำงชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ขออย่ำเติมฟืนเติมไฟ ท่ำมกลำงวิกฤตโรคระบำดเลย กระทรวง DES 
เอำเวลำไปท ำระบบติดตำมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังตกค้ำงดีกว่ำ" นำยอรรถวิชช์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/264204  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/264204
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210722/3a7793bc25d6de3aaa71144b5f53e6b2686cffd7d1bd9f084b7f1e90aec89f7e.jpg?itok=OtXsm46_
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23 กรกฎำคม 2564 
“ปลัดฉิ่ง” ปัดตั้งพรรคการเมือง - ขอรอเกษียณอายุราชการก่อน 
 

 
 

“ปลัดฉิ่ง”ปัดตั้งพรรคการเมือง-ขอรอเกษียณอายุราชการก่อน มุ่งแก้ปัญหาโควิด-19 
จำกกรณีที่มีกระแสข่ำวนำยฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ก ำลังด ำเนินกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 

โดยอำจจะเข้ำร่วมกับพรรคศรษฐกิจไทย ที่ ได้รับกำรจดทะเบียนตั้ งพรรคกำรเมืองล ำดับที่  73 เมื่อวันที่   
7 เม.ย.2563 โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน มีนำยประสงค์ วรำรัตนกุล เป็นหัวหน้ำพรรค และ
เมธำวี  เนตรไสว  เป็น เลขำธิกำรพรรค มีกำรจัดตั้ งสำขำพรรคแห่ งแรกที่ ภำคอีสำน ตั้ งอยู่ ที่  อ . เมือง  
จ.นครรำชสีมำ 
  ล่ำสุดมีรำยงำนข่ำว แจ้งว่ำ นำยฉัตรชัย ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะจดตั้งหรือเข้ำร่วมกับพรรคกำรเมืองใด เนื่องจำก
ยังอยู่ในต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทย และต้องกำรท ำงำนในต ำแหน่งจนเกษียณอำยุรำชกำรก่อน ที่ส ำคัญท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ประชำชนประสบอยู่ กระทรวงมหำดไทยถือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรดูแลประชำชน จึงมุ่งเน้นกำร
แก้ไขปัญหำให้ประชำชนก่อน จึงไม่ได้วำงแผนเกี่ยวกับกำรเมืองในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำมหำกเกษียณอำยุรำชกำร อำจจะกลับมำคิดเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเมือง หำกช่ำงใจดูแล้วว่ำยังมี
ประโยชน์มำกพอที่จะท ำงำนด้ำนกำรเมือง ก็อำจจะหำพรรคกำรเมืองเข้ำสังกัด แต่หำกประเมินสถำนกำรณ์รอบด้ำน
แล้ว ยังไม่ถึงเวลำที่จะเข้ำมำท ำงำนด้ำนกำรเมือง ก็อำจจะขอพักผ่อนก่อน 

ส ำหรับนำยฉัตรชัย เกิดวันที่ 19 ก.พ. 2504  เป็นคนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
รัฐศำสตร์บัณฑิตและระดับปริญญำดทรัฐศำสตร์มหำบัณฑิตจำกคณะรัฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
(สิงห์ด ำรุ่น32) และได้รับปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สำขำรัฐประศำสนศำสตร์จำกคณะรัฐศำสตร์มหำวิทยำลัย 
เวสเทริร์น  เข้ำรับรำชกำรครั้งแรกในต ำแหน่งปลัดอ ำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครอง3) อ ำเภอคงหลวงจังหวัดมุกดำหำร 
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จำกนั้นจึงได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจำกต ำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย มำด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี ปี 2552 มีผลงำนโดดเด่นในขณะนั้นคือกำรแก้ไขปัญหำ
น้ ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย 
  ก่อนที่จะได้ด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแทนนำยวิบูลย์ สงวนพงศ์ในปี 2555 
ก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนตำมล ำดับ  และได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงมหำดไทย ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950652  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950652
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23 กรกฎำคม 2564 
'องอาจ' ชง 'ประยุทธ์' ใช้ค่ายทหารสร้าง รพ. สนามช่วยผู้ป่วย 'โควิด' 
 

 
 
 
 

 
วันที่ 23 ก.ค. นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรช่วยเหลือประชำชนจำก

สถำนกำรณ์โควิดว่ำ เฟซบุ๊คศูนย์ประชำสัมพันธ์กองทัพบกได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ำ  กองทัพบกได้ริเริ่มตั้งศูนย์
ประสำนงำนต้ำนภัยโควิด-19 เพ่ือเป็นสื่อกลำงช่วยผู้ติดเชื้อเข้ำสู่ระบบรักษำไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิดของ
รัฐบำล (อำคำรนิมิบุตร) หรือสำธำรณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ต่ำงๆ รวมถึงช่วยเคลื่อนย้ำยผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยำบำลสนำมที่
จัดเตรียมไว้ และยินดีเคลื่อนย้ำยประชำชนทุกกรณีเมื่อได้รับกำรร้องขอ ซึ่ฝสำมำรถติดต่อที่ศูนย์ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่
โทรศัพท์ 02-270-5685-9 และ Line ID : @covidtv5hd1 โดยกองทัพบกได้เตรียมโรงพยำบำลสนำม ทบ. 18 แห่งทั่ว
ประเทศ โรงพยำบำลค่ำย ทบ. 29 แห่ง และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ของ กทม. 17 แห่งรวมถึงฌำปนสถำน
ของ ทบ. อีก 4 แห่งไว้รองรับ นับเป็นเรื่องน่ำยินดีที่กองทัพบกได้ริเริ่มเข้ำมำช่วยรับและส่งฟรี 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยติด
เชื้อ ผู้หำยป่วยเคลื่อนย้ำยศพและฌำปนกิจศพ 

นำยอวอำจ กล่ำวต่อว่ำ จำกกำรแพร่ระบำดของโควิดระลอก 3 ตลอดระยะเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ประชำชน
ผู้ป่วยติดเชื้อประสบควำมยำกล ำบำกในกำรหำเตียง หำที่รักษำตัว จน ศบค. ต้องหันมำใช้มำตรกำรให้รักษำกักตัวที่บ้ำน
และหำจุดพักคอยเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร จนปรำกฏข่ำวว่ำผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรอคอย
สถำนที่รักษำ หำเตียงไม่ได้ จนต้องตำยคำบ้ำน ตำยข้ำงถนนเพ่ิมมำกข้ึนเรื่อยๆ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสำมำรถช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อโควิดได้เพ่ิมมำกขึ้นเพรำะแนวโน้มกำรแพร่ระบำดยังไม่มีทีท่ำว่ำจะเบำบำงลง  จึงขอเสนอนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมดังนี้ 
1.ควรน ำค่ำยทหำรทั่วประเทศ โดยเฉพำะค่ำยทหำรใน กทม. มำท ำเป็นโรงพยำบำลสนำม และจุดพักคอยเพิ่มขึ้น 
2.ควรแปรสภำพศูนย์ประสำนงำนต้ำนภัยโควิด -19 ของกองทัพบกให้เป็นศูนย์ของกองทัพไทย  และประสำนให้
กองทัพเรือ กองทัพอำกำศเข้ำมำท ำงำนช่วยเหลือประชำชนด้วย 
3.ควรสนับสนุนงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรท ำงำนอย่ำงจริงจัง ไม่ควรปล่อยผู้น ำหน่วยไปหำงบท ำงำนกันเอง 
"เชื่อมั่นว่ำถ้ำนำยกฯ และ รมว. กลำโหมสำมำรถท ำตำมข้อเสนอนี้ได้ก็จะช่วยผู้ป่วยติดเชื้อและครอบครัวได้อีกจ ำนวน
มำก ซึ่งจะช่วยท ำให้กำรดูแลช่วยเหลือประชำชนของภำครัฐดีขึ้นอย่ำงแน่นอน"นำยองอำจ ระบุ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950642  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950642
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23 กรกฎำคม 2564 
'เครือข่ายปกป้องสถาบัน' ยื่นสอบจริยธรรม '4 ส.ส. ก้าวไกล' ร่วม 'ม็อบ' 
 

 
 
เครือข่ายพสกนิกรปกป้องสถาบัน ยื่น หนังสือถึง ประธานกรรมการจริยธรรม สอบ 4ส.ส.ก้าวไกล หลังพบร่วม
ม็อบ-ใช้ต าแหน่ง ส.ส.ประกันตัวแกนน า หม่ินม.112 
        เครือข่ำยพสกนิกรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ น ำโดยนำยอัครวุธ บุรณพนธ์  หรือ เต้ เครือข่ำยกลุ่มอำชีวะ
ปกป้องสถำบัน ยื่นหนังสือถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ฐำนะประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม สภำ
ผู้แทนรำษฎร ผ่ำนนำยแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะท ำงำนของประธำนสภำฯ   
        โดยนำยอัครวุธ กล่ำวว่ำ ขอให้ตรวจสอบนำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล หลังจำกเข้ำร่วมกำร
ชุมนุมของมวลชน และไลฟ์สดในพ้ืนที่ชุมนุม ซึ่งเข้ำข่ำยกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนด (พ.ร .ก.) บริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้กำรกระท ำของนำยรังสิมันต์ ยังพบว่ำมีกำรไลฟ์สดให้ประชำชนต ำหนิสถำบันเบื้องสูง ทั้งนี้ยัง
พบกำรกระท ำของนำยทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสำคร พรรคก้ำวไกล และ น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยำ ส.ส.
นครปฐม พรรคก้ำวไกล ที่ใช้ต ำแหน่งส.ส. ประกันตัวแกนน ำม็อบคณะรำษฎร ที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำผิดประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 112 รวมถึงกรณีของนำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก ที่เข้ำร่วมกำรชุมนุมร่วมคำร์ม็อบเมื่อวันที่ 18 
กรกฏำคม  
        “ผมขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส. ที่ประพฤติตนไม่เหมำะสม เข้ำข่ำย ส่องสุม มั่วสุม จัดม็อบเย้ยกฎหมำย 
ท้ำทำย ผบ.ตร. ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม” นำยอัครวุธ กล่ำว 

ขณะที่นำยแทนคุณ กล่ำวว่ำจะน ำหนังสือเพ่ือน ำเรียนนำยชวนต่อไป ทั้งนี้คณะท ำงำนได้ติดตำมกำรชุมนุม มอง
ว่ำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันควรระมัดระวังแพร่ระบำดโควิด-19 และสิ่งส ำคัญคือต้องมีส่วนปกป้องสถำบัน ทั้งนี้ปรำกฎว่ำ
กำรชุมนุมที่ผ่ำนมำ มีกำรจำบจ้วง ละเมิดสถำบันจ ำนวนมำก ซึ่งฝ่ำยคณะท ำงำนติดตำมใกล้ชิดและไม่สบำยใจ ดังนั้นจะ
ได้รวบรวมหลักฐำนที่ยื่นและประจักษ์พยำนจำกโซเชียลช่องทำงอ่ืนๆ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950657  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950657
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วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 - 13:00 น. 
รายงาน : กระแทก การเมือง สู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลึกซึ้ง กว้างขวาง 
 

 
 

ไม่ว่ำจะเป็นปรำกฏกำรณ์ในแบบของ #โทนี่รำกแก่น ไม่ว่ำจะเป็นปรำกฏกำรณ์ในแบบของ #ม็อบ 
18กรกฎำคม ก ำลังส ำแดงบทบำทของตน เป็นบทบำทในพ้ืนที่ “สื่อ” เหมือนกับบทบำทนี้จะด ำรงอยู่ในพ้ืนที่ของสื่อ 
“ใหม่” ไม่ว่ำจะเป็นเฟซบุ๊ก ไม่ว่ำจะเป็นไลน์ ไม่ว่ำจะเป็นทวิตเตอร์ หำกติดตำมจะรู้ว่ำกระจำย ขยำยยิ่งกว่ำนั้น 
อย่ำลืมเป็นอันขำดว่ำ กำรด ำรงอยู่ของแต่ละ “ปรำกฏกำรณ์” ที่สัมผัสได้ผ่ำนสื่อ “ใหม”่ มิได้แยกขำดออกจำกกำรด ำรง
อยู่ในสื่อ “เก่ำ” จุดที่ไม่ควรมองข้ำม คือ ลักษณะกำรแพร่กระจำย  

ภำยในเวลำอย่ำงที่ส ำนวนรำมเกียรติ์ระบุว่ำ “ชั่วลัดนิ้วเดียว” ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี้ก็เข้ำครอบคลุมพ้ืนที่อย่ำง
รอบด้ำนและสมบูรณ์ ด้วยปริมำณ “แสน” ด้วยปริมำณ “ล้ำน” ควำมเป็นจริงอันมิอำจปฏิเสธได้เลยจำกปรำกฏกำรณ์
ในแบบ#โทนี่รำกแก่น ประสำนเข้ำกับปรำกฏ กำรณ์ในแบบ #ม็อบ18กรกฎำคม คือกำรขยับตัวในทำง “ควำมคิด” 

ค ำถำมก็คืออะไรที่อยู่เบื้องหลังกำรแสดงตัวของ #ม็อบ18กรกฎำคม อะไรที่อยู่เบื้องหลังกำรแสดงตัวของ #โท
นี่รำกแก่น ล้วนเป็นผลมำจำกกำรปักธงในทำง “ควำมคิด” คนจ ำนวนไม่น้อยมองไปยังบทบำทของพรรคอนำคตใหม่ 
มองไปยังนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ มองไปยัง นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ค ำถำมก็คือ อนำคตใหม่ถูก “ยุบ” ไปแล้ว มิใช่
หรือ ค ำถำมที่ตำมมำโดยอัตโนมัติก็คือ พรรคไทยรักไทยก็ถูกยุบไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 แล้วเหตุใดจึงปรำกฏคนอย่ำง โทนี่ 
วู้ดซัม ขึ้นมำ ค ำถำมนี้ใกล้อย่ำงยิ่งกับ #โทนี่รำกแก่น 

มีควำมพยำยำมจะปฏิเสธบทบำทของ นำยทักษิณ ชินวัตร เหมือนกับควำมพยำยำมจะปฏิเสธบทบำทของ นำย
ธนำธร จึงรุ่ ง เรืองกิจ  แต่ก็ เกิดปรำกฏกำรณ์ #โทนี่รำกแก่น  สรุปตำมส ำนวนของ เสนีย์  เสำวพงศ์ ไม่ว่ ำ  
นำยทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ด ำรงอยู่เหมือนกับ “ปีศำจ” เพียงแต่เป็น “ปีศำจ” ในทำง 
“ควำมคิด” มีควำมพยำยำมท ำลำย นำยทักษิณ ชินวัตร จำกรัฐประหำร มีควำมพยำยำมท ำลำย นำยธนำธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ จำกกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ผลก็คือ สังคมไทยได้ #โทนี่รำกแก่น 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/p-3-22-764.jpg
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ยิ่งสังคมไทยเลือกก่อรัฐประหำรไม่ว่ำเมื่อเดือนกันยำยน 2549 ไม่ว่ำเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 ยิ่งท ำให้ฤทธิ์
เดชของ 2 คนนี้ยิ่งแผ่ไพศำล กลำยเป็น “ปฏิมำ” ในทำง “ควำมคิด” อันทรงพลัง 

ในที่สุดแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก ำลังเผชิญเข้ำกับกำรลุกข้ึนของปีศำจในทำง “ควำมคิด” 2 ตัว ไม่ว่ำ
จะเป็น นำยทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่ำจะเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ยิ่งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิดเติบใหญ่
ขยำยตัว เสียงท้วงติงจำกทั้ง นำยทักษิณ ชินวัตร ทั้ง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยิ่งทรงพลัง กระหน่ ำลงไปยัง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2842204  
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 
23 กรกฎำคม 2564 00:10 น.   
อยู่ไป ช้ าไป !? 

 
 

ดูเหมือนว่ำ บรรยำกำศรอบทิศรอบทำง ข้ำงกำย "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ในยำมนี้แทบไม่มีอะไร "เป็นใจ" นัก เพรำะยิ่งนำนวัน เมื่อรัฐบำลต้องรับมือกับ 
"สงครำมโควิด" อันยืดเยื้อ ยิ่งเผยให้เห็นถึงสำรพัดปัญหำที่ผิดพลำด จำกกำรบริหำรจัดกำร ไปจนถึงกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ของรัฐบำล ยิ่งเหมือนเป็นกำร "ขยำยบำดแผล" ให้รุนแรงมำกขึ้น ! 

วันนี้ รัฐบำลของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เพียงแต่จะต้องรับมือกับ "ฝ่ำยตรงข้ำม" ทั้งที่เป็น พรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน
ในสภำฯ หรือ "ม็อบรำษฎร" มวลชนที่เคลื่อนไหวบนท้องถนนเท่ำนั้น แต่กลับกลำยเป็นว่ำ มีผู้คนในสังคมไม่น้อย ที่พำ
กันเคลื่อนไหว Call out เปิดหน้ำเปิดฉำกวิพำกษ์วิจำรณ์ ไปจนถึง "ดูหมิ่น ก้ำวร้ำว เสียดสี" ตัวผู้น ำรัฐบำล กันอย่ำง
กว้ำงขวำง โดยเฉพำะศิลปิน ดำรำ ที่พำเหรดใช้สื่อโซเชียลกระแทกนำยกฯและรัฐบำล "ชนิดรำยวัน" 

นั่นหมำยควำมว่ำ ฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำลก ำลัง "ขยำยแนวรบ" ได้เพ่ิมเติม โดยอำศัย ควำมผิดพลำด ล้มเหลวจำก
กำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด ชนิดที่เรียกว่ำไม่ต้องออกแรง ลงไปเคลื่อนไหว ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ บนท้องถนน ให้
เปลืองแรง เพรำะวันนี้ก ำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ ควำมไม่พอใจของผู้คนที่พำกันออกมำ Call out ผ่ำนโซเชียลนั้น มีพลัง
มำกน้อยแค่ไหน 

ยิ่งเมื่อ "สนธิญำ สวัสดี" ที่ปรึกษำกรรมำธิกำร กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภำผู้แทนรำษฎร 
และอดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ได้เข้ำยื่นหนังสือถึงผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล เพ่ือให้ตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกรณีกำร Call out ของดำรำ นักร้อง และผู้มีชื่อเสียง เกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 
ในปัจจุบัน ที่ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ผิดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.ก.สถำนกำรณ์กำรบริหำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

ยิ่งเป็นเหมือนน้ ำมันที่รำดลงบนกองไฟ ปลุกควำมไม่พอใจของฝั่งที่ไม่พอใจรัฐบำล ให้โหมหนักมำกขึ้น  
จนล่ำสุด "บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคพลังประชำรัฐ ต้องรีบออกมำยืนยันว่ำ 
สนธิญำ นั้นไม่ใช่คนของพรรคพลังประชำรัฐ ดังนั้นเรื่องไปแจ้งควำมเอำผิดดำรำ จึงไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชำรัฐ  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210722/a506dd379b50981b01c47dea07b2ba47455e31693a2de8fe39575b0566ae4a8f.jpg?itok=mfeAo3mm
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เพรำะอย่ำลืมว่ำพรรคพลังประชำรัฐ มีควำมเชื่อมโยงกับตัวพล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบำลในฐำนะพรรคแกนน ำรัฐบำล 
อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยง ! 

กำรรับแรงปะทะจำกสังคม และฝ่ำยกำรเมืองส ำหรับรัฐบำล ในห้วงสถำนกำรณ์ ที่พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยืนระยะ
สู้กับวิกฤติโควิด -19 อำจกลำยเป็น "ปัจจัย" ที่บั่นทอนกำรด ำรงอยู่ของรัฐบำล ที่จะท ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยมำกขึ้น 

กำรอยู่ต่อของรัฐบำลที่ช่วงครึ่งเทอมหลัง จึงเต็มไปด้วยควำมยุ่งยำก วุ่นวำย ลดทอนควำมเชื่อมั่น จนที่สุดแล้ว
จึงกลำยเป็น "จุดอ่อน" ที่พล.อ.ประยุทธ์ เองก ำลังรับศึกหนักอยู่ตำมล ำพังหรือไม่ ? 

กระแสวันนี้นอกเหนือไปจำกกำรพุ่งเป้ำโค่นล้มพล.อ.ประยุทธ์ จึงแปรเปลี่ยนจำก "จุดแข็ง" ประจ ำรัฐบำล 
เพ่ือให้กลำยเป็น "จุดเปรำะบำง" ก ำลังด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ผสมปนเปไปกับกระแสข่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งรอบหน้ำ 
พรรคพลังประชำรัฐ อำจจะต้องเสนอชื่อแคนดิเดตนำยกฯคนใหม่ แทนพล.อ.ประยุทธ์ เสียแล้ว เพรำะยิ่งอยู่ยำว  
ก็ยิ่งช้ ำ อย่ำงที่เห็น จึงแรงขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีแผ่ว ! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/264353  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/264353
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23 ก.ค. 2564 01:54   
Call out=แสดงจุดยืน หรือด่าหยาบคาย !? 
  

 
 
อำจกลำยเป็นกระแสขึ้นมำใหม่อีกแบบ เมื่อมีกำรร้องเรียน แจ้งควำมด ำเนินคดี โดยจ ำเพำะเจำะจงไปที่บรรดำ “ดำรำ” 
จ ำนวนหนึ่งที่ตำมศัพท์แสงเรียกว่ำ “Call out” หรือกำร “แสดงจุดยืน” ทำงกำรเมือง ที่ก ำลังกลำยเป็นกระแสใหม่อยู่
ในเวลำนี้ 

แน่นอนว่ำ เชื่อว่ำต้องพูดตรงกันว่ำ “กำรแสดงจุดยืน” กำรให้ควำมเห็น หรือแม้แต่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ ย่อม
สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มที่ และยิ่งในทำงกำรเมืองยิ่งสำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังได้รับกำรคุ้มคร องตำม
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยเรื่องสิทธิ เสรีภำพ ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน 

ขณะเดียวกัน ก็ต้องท ำควำมเข้ำใจและเน้นย้ ำกันอย่ำงหนักแน่นว่ำ “กำรแสดงจุดยืน” หรือกำรให้ควำมเห็น 
วิพำกษ์วิจำรณ์ แม้ว่ำบำงครั้งอำจแฝงมำด้วยควำมหมำย “ไม่สุจริต” ก็ตำม แต่ถึงอย่ำงไรก็ย่อมคนละควำมหมำยกับ 
“กำรด่ำหยำบคำย” อย่ำงแน่นอน รวมไปถึง กำร “ด้อยค่ำ” รวมไปถึงกำร “ปล่อยเฟกนิวส์” บิดเบือนปลุกระดม ซึ่ง
อย่ำงหลังถือว่ำ “เป็นควำมผิดทำงกฎหมำย” และหำกพิจำรณำกันเต็มพิกัดถือว่ำ “มีโทษหนัก” ถึงขั้นจ ำคุก มี
ผลกระทบตำมมำหลำยอย่ำง 

อย่ำงไรก็ดี ด้วยบรรยำกำศโรคระบำดโควิด-19 ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตท ำสถิติใหม่ทุกวันแบบนี้ และ
บรรยำกำศทำงกำรเมืองที่มีกำร “ปลุกระดม” กันอย่ำงเข้มข้น และอยู่ในสังคมแตกแยกมำนำนนับสิบปี มันก็ยิ่งท ำให้ 
“เกิดอำรมณ”์ จำกฝ่ำยที่สนับสนุน และฝ่ำยตรงข้ำมและมีแนวโน้มรุนแรงมำกข้ึนเรื่อยๆ 

สิ่งที่น่ำสังเกตก็คือ กำร “ใช้วำจำหยำบคำย” รวมไปถึงสัญลักษณ์ที่สื่อออกมำในทำงที่ “หยำบโลน”  
ที่ระยะหลังมีกำรแสดงออกมำจนแทบจะกลำยเป็นเรื่องปกติ ขณะที่บำงคนบอกว่ำ นี่คือ “กระแสใหม่” ที่ควบคู่มำกับ 
“ยุคโซเชียลฯ” ที่รำวกับว่ำใครก็สำมำรถท ำอะไรก็ได้ สื่อสำรแบบไหนก็ได้ ไม่มีกำรควบคุมห้ำมปรำมได้ เพรำะสิ่งที่ใช้
ควบคุมที่มักจะเห็นในช่วงหลังก็คือ วิธีแบบที่เรียกว่ำ “ทัวร์ลง” ซึ่งมักจะมำจำกฝ่ำยที่ตัวเองสนับสนุน หรือ “พวก
เดียวกัน” โดยไม่มีกำรพูดถึงเรื่องเหตุผลควำมถูกผิด และควำมเหมำะสมมำกนัก 
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เมื่อย้อนกลับมำที่เรื่อง “Call out” หรือในควำมหมำยกำรแสดงจุดยืน ถือว่ำเป็น “หลักกำรทั่วไป”  
ที่ต้องได้รับกำรเคำรพ เพรำะทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงควำมเห็นได้ และมีท่ำทีแบบไหนก็ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับ
กำรเคำรพควำมเห็นที่แตกต่ำงกันได้โดยไม่ขัดแย้ง หำกอ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตย 

ขณะเดียวกันยิ่งเป็นรัฐบำล เป็นนำยกรัฐมนตรี เป็นนักกำรเมือง ที่ถือว่ำเป็นบุคคลสำธำรณะ ยิ่งต้องถูก
วิพำกษ์วิจำรณ์ ต ำหนิติติง รวมไปถึงกำรเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมควำมเห็นที่คิดว่ำเป็นเรื่อง
เหมำะสม ที่ถูกท่ีควร ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องปกติท ำได้อยู่แล้ว 

เพรำะตรำบใดก็ตำมที่ “วิจำรณ์ไม่ได้” ตรวจสอบไม่ได้ ต ำหนิไม่ได้ และน ำไปสู่กำรคุกคำม นั่นก็ถือว่ำเป็น 
“เผด็จกำร” แน่นอน!! 

อย่ำงไรก็ดี มันก็ย่อมเป็นคนละเรื่องกับ “กำรด่ำด้วยถ้อยค ำหยำบคำย” แน่นอน ไม่ว่ำจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี นักกำรเมือง หรือใครก็ตำม ไม่ว่ำคนนั้นจะเป็นบุคคลสำธำรณะหรือไม่ก็ตำม หรือแม้แต่กำร 
“ปล่อยเฟกนิวส์” ปลุกระดม ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยปั่นป่วน ซึ่งระยะหลังมักจะเกิดขึ้นจนแทบจะกลำยเป็นเรื่องปกติไป
แล้ว ในลักษณะที่ว่ำ “ต้องหยำบคำย” ไว้ก่อน ถึงจะ “เด่นดัง” อย่ำงนั้นหรือเปล่ำ 

หรือหำกไม่หยำบคำย ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องควำมสนใจ เหมือนกับที่มีกำรตั้งข้อสังเกตกับบรรดำหลำยคนที่
ออกมำ Call out ในช่วงนี้ ที่ใช้กิริยำ ค ำพูดที่หยำบคำย รุนแรง ว่ำมักจะเป็นพวก “ดำรำนักร้องเกรดบี” เกรดซี ที่แทบ
ไม่ค่อยมีคนรู้จัก หรือลืมเลือนกันไปแล้ว แต่ออกมำเพ่ือเรียกร้องควำมสนใจให้กลับมำอีกครั้ง ประมำณนี้ แม้ว่ำอำจจะ
เป็นกำรกล่ำวหำในแบบที่ “เหยียดหยำม” ไม่ได้ต่ำงกัน เพรำะมีไม่น้อยที่พวกเขำได้รับควำมเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ
ที่รุนแรงจำกสถำนกำรณ์ในเวลำนี้ 

แต่กำรแสดงจุดยืนในเรื่องอะไรก็ตำม ต้องไม่ใช่ “ด่ำทอหยำบคำย” เพรำะนั่นมันคนละเรื่อง และที่ส ำคัญมัน
ผิดกฎหมำย และมีโทษถึงจ ำคุก 

ขณะเดียวกันอีกด้ำนหนึ่งฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ ที่รักษำกฎหมำยก็ต้องท ำตำมหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เพรำะกำรวำงเฉย 
หรือด ำเนินกำรล่ำช้ำ มันก็จะยิ่งท ำให้ทุกอย่ำงบำนปลำย ท ำให้เกิดกำรท ำผิดจนเคยชิน คิดว่ำสิ่งที่ท ำเช่น กำร โพสต์ด่ำ
คนอ่ืนด้วยค ำหยำบคำย ไม่ใช่เป็นกำรลักษณะของกำรวิจำรณ์ ติติง สิ่งเหล่ำนี้กลำยเป็น “แฟชั่น” ท ำตำมแบบสร้ำง
กระแสในทำงที่ผิด เพรำะนั่นคือควำมไม่รับผิดชอบ ท ำให้สังคมเกิดควำมวุ่นวำยมำกขึ้นไม่รู้จบ 

อย่ำงไรก็ดี กำรเอำผิดกับเรื่องแบบนี้ โดยเฉพำะกับพวกดำรำ หรือ นักร้อง หรือใครก็ตำม ที่มีกำรใช้ถ้อยค ำด่ำ
ทอหยำบคำย ปล่อยเฟกนิวส์ บิดเบือนมีเจตนำใส่ร้ำยท ำให้คนอ่ืนเสียหำย เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรให้
เด็ดขำด ท ำตำมกฎหมำย แม้ว่ำอำจมองว่ำเป็นเรื่อง “ละเอียดอ่อน” เหมือนกับเป็นกำรใช้อ ำนำจข่มเหงรังแกก็ตำม ก็
ต้องมกีำรอธิบำยชี้แจงให้ชัดเจน 

ต้องย้ ำว่ำ กำรแสดงจุดยืน วิพำกษ์วิจำรณ์สำมำรถท ำได้ แต่ไม่ใช่กำรด่ำทอหยำบคำย และปลุกระดม คุกคำม
อีกฝ่ำย อย่ำงนี้ถือว่ำผิดกฎหมำย โทษหนักทั้งอำญำ และแพ่ง !! 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000072000  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000072000
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23 ก.ค. 2564 05:05 น. 
ใครทิ้งใคร? 
 

 
 

พวกคุณจะทิ้งผม...ก็ตำมใจ กำรประชุม ครม.นัดที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ จำกค ำถำมของ
สื่อมวลชนโดยกล่ำวว่ำ ค ำถำมที่สื่อส่งไปถำม แต่ละค ำถำมถำมแบบนี้จะให้ตอบอย่ำงไร 
“ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำของกำรเล่นกำรเมือง 
“ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” 

แน่ละค ำพูดอย่ำงนี้มันกระทบชิ่งไปถึงพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำงไม่ต้องสงสัย  โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยที่แม้จะ
ไม่ใช่แกนน ำส ำคัญ แต่ก็มีกำรแสดงออกที่บ่งบอกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งอย่ำงชัดเจน “วัคซีน” ที่ถูกตั้งค ำถำมว่ำ ใคร
คือคนที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งภูมิใจไทยพยำยำมจะบอกสังคมว่ำไม่ได้เกี่ยวกับภูมิใจไทย เนื่องจำกนำยกฯได้ดึงอ ำนำจไป
จำกนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและรัฐมนตรีสำธำรณสุข แล้ว พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องรับผิดชอบทั้งหมด 

แน่นอนว่ำเรื่อง “วัคซีน” เป็นปัญหำใหญ่และทุกคนรู้กันดีว่ำนำยอนุทินในฐำนะรัฐมนตรีสำธำรณสุขจะต้อง
รับผิดชอบโดยตรง เพรำะหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก็คือสำธำรณสุข เมื่อมีปัญหำขึ้นมำก็ต้องถูกมองอย่ำงไม่มีทำงหลีกเลี่ยง  
จริงๆแล้วควำมขัดแย้งระหว่ำงนำยกฯกับภูมิใจไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว นับแต่นำยกฯดึงงำนมำอยู่ในมือ
ทั้งหมด เพียงคนเดียวเพ่ือให้เกิดเอกภำพ 

แต่ในทำงปฏิบัติแล้วไม่ได้เป็นไปอย่ำงที่ตั้งใจ เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรได้ จน
ถูกมองว่ำ ศบค.คือตัวปัญหำที่ควรจะโละทิ้งได้แล้ว ควรปล่อยให้กระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบและตัดสินใจ มำถึงขั้น
นี้คงไม่มีทำงเปลี่ยนแปลงได้แล้ว “ไม่เคยคิดนะครับ และแน่นอนว่ำ พรรคภูมิใจไทยยังมั่งคง เหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบำล
และนำยกรัฐมนตรี” “อนุทิน” ยืนยันและตอกย ้ำ ว่ำไปแล้วปัญหำที่เกิดขึ้นนั้นก็อย่ำงที่นำยกฯพูดนั่นแหละ นี่ไม่ใช่เวลำ
ของกำรเล่นกำรเมืองแต่มันเป็นเวลำที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข เพรำะยังไงเสีย ต่ำงก็ไม่กล้ำที่จะ “ทิ้งงำน” 
กลำงสนำมรบ 

ทำงที่ดีก็คือยุติควำมขัดแย้งทั้งปวงแล้วร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหำทั้งระบบ โดยเฉพำะ ส.ส.แต่ละพรรคที่
จะต้องหันหน้ำเข้ำหำกัน พรรคร่วมรัฐบำลมี ส.ส.อยู่ในมือจ ำนวนไม่น้อย หันมำ ร่วมกันคิดร่วมกันแก้จะเกิดประโยชน์ไม่
มำกก็น้อยส ำหรับประชำชน ดีกว่ำมำนั่งทะเลำะมำเทกันเองอย่ำงนี้ 

ที่ส ำคัญก็คือ ทั้งนำยกฯและนำยอนุทินต่ำงก็เป็น ำ ที่ถูกโจมตีอย่ำงแยกไม่ออก ไม่มีใครดีกว่ำใคร เอำตัวให้รอด
วันนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปคิดเรื่องเลือกตั้ง. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2147416?utm_source=PANORAMA_TOPIC   

https://www.thairath.co.th/news/politic/2147985
https://www.thairath.co.th/news/politic/2147985
https://www.thairath.co.th/news/politic/2147416?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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สงครามตัวแทนรัฐบาล 
 

 
 

กำรตอบโต้กันอย่ำงดุเดือด เผ็ดมัน แบบตำต่อตำ ฟันต่อฟัน ระหว่ำง ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ พรรคแกนน ำ
รัฐบำล กับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบำล ท ำท่ำจะกลำยเป็น “สงครำมตัวแทน” ระหว่ำงสองพรรคร่วมรัฐบำล
ที่มีเรื่องระหองระแหงบ่อยครั้ง เกี่ยวกับกำรแก้ไขวิกฤติโควิด และกำรจัดซื้อวัคซีน 

สงครำมตัวแทนครั้งล่ำสุดเปิดฉำกขึ้น โดยนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.พรรคพปชร. ลงไปนอนประท้วงในโลงศพ 
และโจมตีว่ำประชำชนเข้ำไม่ถึงระบบสำธำรณสุข ต้องนอนรอควำมตำยอยู่ที่บ้ำน จำกนั้นได้เรียกร้องผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุข ให้เปลี่ยนตัวอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำท ำแทน 

มีเสียงตอบโต้ทันควันจำกนำยสุรชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระบุว่ำ กำรบริหำรจัดกำรโควิดใน กทม. ที่
เละเทะอยู่นี้ เพรำะนำยกรัฐมนตรีออกค ำสั่งตั้งศูนย์บูรณำกำรมำแก้ไข และเป็น ผอ.เอง โดยไม่มีรัฐมนตรีสำธำรณสุข 
(คือนำยอนุทิน ชำญวีรกูล หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย) แต่คนที่ถูกด่ำคือนำยอนุทิน ซึ่งไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ 
วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ปรำรภในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ำ “ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำเล่น
กำรเมือง ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำม” ไม่ทรำบว่ำวิวำ
ทะระหว่ำงสองพรรคใหญ่ครั้งนี้ จะน ำไปสู่กำรขยำยหรือยุติควำมขัดแย้ง 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำลเป็นเรื่องปกติของรัฐบำลผสม ยิ่งผสมหลำยพรรคก็ยิ่งขัดแย้งกันมำก ใน
ประเทศประชำธิปไตยที่พัฒนำ มักจะเป็นควำมขัดแย้งด้ำนอุดมกำรณ์ หรือนโยบำยกำรบริหำรประเทศ แต่ประเทศไทย 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นกำรแย่งต ำแหน่ง แย่งกันหำเสียง เพรำะอุดมกำรณ์ไม่ต่ำงกัน 

รัฐบำลผสมหลำยพรรคในขณะนี้ เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่พูดกันว่ำ “ดีไซน์มำเพ่ือพวกเรำ” ระบบ
กำรเลือกตั้งท ำให้มีไม่รู้กี่สิบพรรคได้ ส.ส.เข้ำสภำ แต่ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้ำงมำกเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 251 พอจัดตั้งรัฐบำล
ได้ เพรำะจะต้องใช้เสียงเกินก่ึงหนึ่งของ “รฐัสภำ” ถึง 376 เสียงขึ้นไป 

นำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ “พวกคุณ ทิ้งผมไปก็ไม่เป็นไร ผมก็จะท ำต่อไป” ค ำกล่ำวนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ เพรำะ
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. คือ 251 เสียง ไม่อำจเลือกนำยกรัฐมนตรีได้ก็จริง แต่ ส.ส. 251 คน อำจรวมตัวกันเปิด
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เพ่ือล้มนำยกรัฐมนตรีได้ โดยที่ 250 ส.ว.ช่วยอะไรไม่ได้. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2147324?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.thairath.co.th/news/politic/2147324?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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เจ็บแล้วจบ-แล้วจอด? 
 

 
 
ชาวบ้านอกสั่นขวัญแขวน กังวลเชื้อโรคร้าย สับสนอลหม่านกันทั้งบ้านทั้งเมือง ตัดฉับมาที่บิ๊กๆผู้มีอ านาจ รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ 
เริ่มเข้ำสู่เทศกำล “สำรภำพบำป”–“โยนบำป” 

เรื่องกระบวนกำรจัดหำวัคซีน ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์โควิด–19 หนักหน่วงรุนแรง นอกจำก “รมต.ตี๋” สำธิต ปิตุ
เตชะ รมช.สำธำรณสุข ออกมำยืดอกรับเรื่องกำรจัดหำวัคซีนหลัก ประเมินสถำนกำรณ์ผิดพลำด ต้องยืดเวลำรับวัคซีน
แม้โรงงำนผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย พ.ค.ปีหน้ำถึงครบลอต ก็ยังดีที่แอ่นอกสำรภำพ แต่อีกทำงก็สะเทือนไปถึง “หมอ
หนู” อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและ รมว.สำธำรณสุข ที่ยังเสียงแข็ง สร้ำงควำมมั่นใจแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำกัน
รำยวันเหมือนเดิม แม้ล่ำสุด “นพ.นคร เปรมศรี” ผอ.สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ออกมำเอ่ยปำกขอโทษ จัดหำวัคซีนไม่ทัน
กำรณ์ 

สำรภำพบำปกันถ้วนทั่ว ไม่เว้นแม้แต่ตัว “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ใน
ฐำนะแม่ทัพใหญ่ รับมหันตภัยไวรัสวำยร้ำย  ถึงวำจำยังกร้ำว  แต่อยู่ ในวงคนกันเอง วงคุยกับนักธุรกิจใหญ่  
ทั้งไทยและต่ำงชำติ ใครมีช่องหำวัคซีนเจ๋งๆเมดอินต่ำงแดน รัฐบำลพร้อมรับซื้อไม่อ้ัน จนแต้ม ร้องขอ “ตัวช่วย” ช่วยลุง
ด้วย 

ขณะที่วิกฤติข้อมูลข่ำวสำร กำรสื่อสำรข้อมูลหลักจำกรัฐบำล “บิ๊กตู่” ก็ยังไม่คิดจะเคลียร์ ปล่อยให้เสพข่ำว 
อ่ำนข้อมูล เรียนรู้กันเอง จนจะกลำยเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญ มีกูรูวัคซีน ผู้รู้โควิดกันไปทั้งประเทศแล้ว ข้อมูลหลักที่น่ำเชื่อถือ
จำกรัฐ ขอได้มั้ยพะนะท่ันผู้น ำ จำกสำรภำพบำปก็มำถึงโหมด “โบ้ยบำป” ที่ก ำลังเล่นโยนขี้กันเลอะเทอะ 
โดยเฉพำะในวงศูนย์กลำงอ ำนำจฝ่ำยบริหำร ปีกหนึ่งพรรคภูมิใจไทย “หมอหนู” อนุทิน ปล่อยของโยนชุดข้อมูลออกมำ 
มีลูกค่ำยออกมำส ำทับ วันนี้หัวหน้ำพรรค เป็น “หมอหนู” ผู้น่ำสงสำร  

ไม่ได้มีบทบำทใน ศบค. ไม่อยู่ในทีมจัดหำวัคซีน แม้กระทั่งชุดย่อย “ศบค.กทม.” ก็ไม่ได้เกี่ยว แต่กลำยเป็น 
“หนูรับบำป” รับเละแทนผู้น ำที่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในมือชี้นิ้ว โยนผิดบำปที่ผู้น ำเต็มๆ พร้อมมีกระแสข่ำว “ภูมิใจไทย” 
ก ำลังหำรืออย่ำงเข้มข้นกับ “ประชำธิปัตย์” ถึงปัญหำหมักหมม สถำนกำรณ์ล่อแหลม ใกล้ถึงจุดตัดสินใจ “ถอนตัว” 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/news/politic/2147985
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จำกเรือแป๊ะ ไม่อยู่ช่วย “ปะผุ” นั่นก็เป็นข้อเท็จจริงชุดหนึ่งที่เป็นกระแส แต่ถูกติดเบรกสวนกลับโดยชุดข้อมูลใหญ่จำก 
“บิ๊กตู”่ ถึงเวลำออกโรงมำเล่นเอง ประกำศลั่นหลังประชุม ครม.แมตช์ล่ำสุด ทั้งเคลียร์ปม รับผิดเดี่ยว  

“ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผิดพลำดเสียหำยก็ต้องร่วมรับผิดชอบ” หนีสภำวะ  
“ลุงตู่ผู้โดดเดี่ยว” เหม็นเน่ำก็ต้องเหม็นทั้งข้อง และที่ว่ำ “ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป”–
“ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” ตีควำมได้ทั้งใจชักไม่ดี ออกอำกำรงอนง้อพรรคร่วมรัฐบำล 

อีกทำงก็ถอดรหัสได้ คิวนี้ “ขู่กลับ” พรรคร่วม “ผมต้องท ำงำนต่อไป” อ่ำนอีกทำงได้เหมือนกัน ถ้ำมีพรรคร่วม
ชิ่งหนีก็ปรับ ครม.จัดคนลงเก้ำอ้ี รมต.ทดแทน เป็นรัฐบำลเสียงข้ำงน้อย ลำกไปได้อีกพักใหญ่ ส่วนปัญหำกำรออก
กฎหมำยก็เลือกที่จ ำเป็น ที่ส ำคัญจริงๆก็ใช้วิธีออก พ.ร.ก.แทนได้  

ยื้อสุดทำงลำกค่อย “ยุบสภำ” มีเวลำแต่งตัวอีกพักใหญ่ ไม่ง้อภูมิใจไทย–ประชำธิปัตย์ ถ้ำคิดจะชิ่งทิ้งกันจริงๆ 
ในทำงกลับกัน ภูมิใจไทย–ประชำธิปัตย์ เริ่มอ่อนทันทีทันควัน หันมำชมเชียร์ให้ก ำลังใจ พร้อมอยู่ร่วมงำนกับคณะลุงๆ 3 
ป. ทหำรเฒ่ำต่อไป ด้วยหมำกกลเล่ห์เกมทำงกำรเมือง ว่ำด้วยเรื่องอ ำนำจและผลประโยชน์ ก็อ่ำนทำงกันได้ งบฯใกล้
เสร็จ แต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรใกล้ถึงโปรแกรมเพชรคิวทอง ขืนถอนตัวตอนนี้ ชิ่งไปก็อดโควตำ “เสียของ” ประเมิน
ยำวๆ เสถียรภำพพรรคร่วมรัฐบำลง่อนแง่น รอยร้ำว ขยำยวง ถึงต่ำงฝ่ำยต่ำงซัดกันเจ็บแต่ยังไม่จบ ยังไม่ถึงเวลำ “วง
แตก–แยกทำง” “เรือแป๊ะ” แจวต่อได้อีกพักใหญ่ ยังไม่ “จอด” ด้วยประกำรฉะนี้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2147812?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/news/politic/2147812?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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23 กรกฎำคม 2564 7:00 น. 
“แพะรับบาป” ปมร้อนรอวันถล่มเรือแป๊ะ 
ความระส่ าใน “เรือแป๊ะ” จะถูกตอกย้ าความล้มเหลวในศึกซักฟอกเดือนก.ย.นี้ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเตรียมตอกย้ า 3 
ปมร้อน “ทุจริตคอร์รัปชั่น - แก้โควิดห่วย – ท าเศรษฐกิจล้มเหลว” พุ่งเป้าไปที่ “บิ๊กตู่”หวังสะเทือนทั้ง ครม. 

 
โควิด-19 ระลอก 4 ตัวเลขยังพุ่งไม่หยุดทุบสถิติ  “นิวไฮ” จำกจ ำนวนคนติดเชื้อโควิด-19  ไต่ระดับวันละหมื่น 

ผู้เสียชีวิตไม่มีลด ภำพหดหู่ใจคนนอนตำยกลำงถนนกลำงใจกลำงกรุงเทพฯ  จำกประเทศที่เคยได้รับค ำชื่นชมอย่ำงล้น
หลำมจำกนำนำชำติเมื่อปีที่แล้ว มำวันนี้กลำยเป็นประเทศที่ คณะมนตรียุโรป ซึ่งเป็นตัวแทนสหภำพยุโรป (อียู)ได้น ำชื่อ
ประเทศไทย ออกจำกลิสต์ประเทศที่ “ปลอดภัย” จำกกำรระบำดของโควิด-19  มำตรกำรป้องกันที่ดีที่สุด ณ เวลำนี้
นอกจำกทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ดี “ยกกำร์ดสูง”ขั้นสุด  และตัวแปรส ำคัญที่จะพำประเทศไทยฟันฝ่ำมรสุมไวรัส
มรณะในครั้งนี้  “วัคซีน”คือค ำตอบสุดท้ำย 

แต่ที่ดูเหมือนจะร่อแร่ๆ จำกวิกฤติศรัทธำ และควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน คือ “ตัวผู้น ำ”อย่ำง “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม  ที่ถูกสำรพัดกลุ่ม สำรพัดปัญหำโถมใส่ “เรือแป๊ะ”อุดรูรั่วพัลวัน 
จำกคนที่เคยรัก เคยเป็น “กองเชียร์” วันนี้กลำยสภำพมำเป็น “กองแช่ง” รำยวัน  ยังไม่นับกลุ่ม “พลังเงียบ” ที่รอวัน
ระเบิด จำกกำรแก้ปัญหำโควิดที่ล้มเหลวในสำยตำประชำชน 

ที่ถูกขย่มซ้ ำรำยวันจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  ตอกย้ ำควำมเสื่อมของรัฐบำล  แต่ที่เละตุ้มเปะไปแล้วกับภำพกำร
โยนกลองกันไปมำของ 2 พรรคกำรเมืองใหญ่  “พลังประชำรัฐ – ภูมิใจไทย” ที่สะท้อนปมลึกๆในใจ ตั้งแต่ “เสี่ยหนู” 
อนุทิน ชำญวีรกูล  รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.สำธำรณสุข  หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ที่ถูกยึดอ ำนำจ จำก “บิ๊กตู่” ใน
ฐำนะ ผอ.ศบค. แถมในคณะท ำงำนพิจำรณำกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19 )ที่แต่งตั้ง
โดย “บิ๊กตู”่ เมื่อวันที่  9 เม.ย.64 ก็ไร้ชื่อ “รมว.สำธำรณสุข” 

แต่ภำพควำมรู้สึกของประชำชนโดยมทั่วไป มองว่ำ “กระทรวงสำธำรณสุข”คือเจ้ำภำพหลักในกำรป้องกันโรค
ระบำด รวมถึงกำรจัดหำวัคซีนด้วย โดยไม่ได้มำดูเอกสำรส ำคัญว่ำ จริงๆแล้ว  “เสี่ยหนู”นั้นเป็นแพะ เพรำะเป็น ยักษ์ที่
ไม่มีตะบอง ไร้อ ำนำจใดๆ แถมยังถูกคนเมืองหลวงกระหน่ ำ ทั้งๆ ที่กำรคุมโรคระบำดในกทม. เป็นอ ำนำจเต็มของ  ผู้ว่ำ
กทม. แท้ๆ 
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ท ำให้พรรคภูมิใจไทยติดลบและเสียคะแนนในสำยตำประชำชน ขณะที่พรรคพลังประชำรัฐก็ตีกิน แถมยังโบ๊ย
ควำมรับผิดชอบในระบบสำธำรณสุข และตลอดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำถึงเกิดวิวำทะสำดกันไปมำกับวำทกรรม  “แพะรับ
บำป” จนท ำให้ “บิ๊กตู่”เหลืออดถึงกับเปรยในที่ประชุมครม. วันที่ 20 ก.ค.64 ว่ำ “ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคน
ช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำของกำรเล่นกำรเมือง ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่   ผมก็จะท ำงำนของผม ผมไม่
ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” 

ควำมระส่ ำใน “เรือแป๊ะ” จะถูกตอกย้ ำควำมล้มเหลวในศึกซักฟอกเดือนก.ย.นี้  ซึ่งพรรคฝ่ำยค้ำนเตรียมตอก
ย้ ำ 3 ปมร้อน  “ทุจริตคอร์รัปชั่น – แก้โควิดห่วย – ท ำเศรษฐกิจล้มเหลว” พุ่งเป้ำไปที่ “บิ๊กตู่”หวังสะเทือนทั้ง ครม. 
และไฮไลท์น่ำจับตำตรงเสียงโหวตของพรรคภูมิใจไทย ที่อำจจะไม่ 100 เปอร์เซนต์ ให้กับรัฐมนตรีในค่ำยพลังประชำรัฐ 
เพรำะน่ำจะถึงเวลำเอำคนื แสดงควำมไม่พอใจหลังตกเป็น “แพะ” เป็นฝ่ำยเดียว 

เพรำะอย่ำลืมในกรณี ส.ส.กลุ่มดำวฤกษ์ งดออกเสียงให้กับ “เสี่ยโอ๋”ศักดิ์สยำม ชิดชอบ เลขำธิกำรพรรคภูมิใจ
ไทย กล่องดวงใจของ เนวิน ชิดชอบ  หรือแม้แต่กำรริบอ ำนำจ “เสี่ยหนู” ซ้ ำๆซำกๆ 
งำนนี้อำจต้องมีเทศกำลเอำคืนและส่อเค้ำลำงถึงเวลำนับถอยหลังของ “เรือแป๊ะ”. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/81844/ 

 
  

https://www.dailynews.co.th/news/81844/
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 - 08:16 น. 
จุดเปลี่ยน โดดเด่น พลังประชารัฐ กรณีซื้อเรือด าน้ า ดารา คอลเอาต์ 
 

 
 
จงัหวะก้ำวพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำจะต่อกรณีกำรซื้อเรือด ำน้ ำของ กองทัพเรือ ไม่ว่ำจะต่อกรณีกำรเอำควำม

กับดำรำและนักร้องที่ออกมำคอลเอำต์ เป็นจังหวะก้ำวที่น่ำสนใจ 
ควำมน่ำสนใจอยู่ตรงที่เรียกร้องให้ชะลอกำรซื้อเรือด ำน้ ำ ควำมน่ำสนใจอยู่ตรงที่ไม่เห็นพฤติกรรมคอลเอำต์เป็น

เรื่องผิดกฎหมำย 
จุดที่ไม่ควรมองข้ำมอย่ำงเด็ดขำดก็คือ โครงกำรซื้อเรือด ำน้ ำอันเสนอโดยกองทัพเรือได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ

มำแล้วจำกกระทรวงกลำโหม เช่นเดียวกับในกรณีที่มีกำรก ำรำบต่อดำรำและนักร้องที่พร้อมใจกันออกมำคอลเอำต์ใน
เรื่องของวัคซีนในเรื่องของโควิด ถือได้ว่ำเป็นจังหวะก้ำวของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กำรออกโรงมำ “ขวำง”ในนำมพรรคพลังประชำรัฐจึงเท่ำกับเป็นกำรออกมำกระตุก “บังเหียน”ของม้ำที่ก ำลัง
ควบตะบึงไป เป็นกำรเตือนต่อ”รัฐบำล”ด้วยควำมรัก ควำมปรำรถนำดี สอดรับกับบทสรุปโบรำณของไทยที่ว่ำ เป็น
เสียงร้องเตือนด้วย มโนส ำนึกให้ตระหนักว่ำหำกยังขืนเดินหน้ำหำกประสบกับเภทภัย 

ไม่ว่ำจะต่อกรณีกำรเดินหน้ำซื้อเรือด ำน้ ำ ไม่ว่ำจะต่อกรณีควำมพยำ ยำมที่จะเล่นงำนต่อดำรำและนักร้องด้วย
ข้อกฎหมำย เพียงแตะเข้ำไปเล็กน้อยก็รู้แล้วว่ำจะเป็นผลร้ำยมำกกว่ำผลดี  เป็นผลร้ำยในแง่ของควำมไม่เหมำะสมและ
สมควรในสถำน กำรณ์ที่ภัยเบื้องหน้ำคือกำรรุกเข้ำมำของโควิด 

ในท่ำมกลำงควำมตำยของประชำชนไม่เพียงแต่ถูกทอดทิ้งให้ตำยอย่ำงโดดเดี่ยวอยู่ตำมบ้ำน หำกประสบพบ
เห็นแม้กระทั่งกลำง ถนนใจกลำงมหำนครกรุงเทพฯ แทนที่จะน ำเงินไปทุ่มเทจัดหำวัคซีนมำฉีดให้กับประชำชนอย่ำง
ทั่วถึงกลับดึงดันในเรื่องซื้อเรือด ำน้ ำย่อมไม่เป็นกำรแน่นอน ยิ่งปมทีจะเล่นงำนดำรำ นักร้อง ยิ่งไม่เหมำะสมและสมควร 
พลันที่พรรคพลังประชำรัฐออกมำแสดงจุดยืนที่ห่วงใยสังคมต่อกรณี กำรซื้อเรือด ำน้ ำ และรีบออกมำทัดทำนมิให้มีกำร
เล่นงำนดำรำและนักร้องที่คอลเอำต์ด้วยควำมห่วงหำอำทรประชำชน เสียงยกย่อง เสียงสนับสนุนจึงดังอึกทึกขึ้นทั้งบ้ำน
ทั้งเมือง 

สำยตำที่มองไปยังพรรคพลังประชำรัฐก็เริ่มเป็นสำยตำที่เข้ำใจและตระหนักรู้ในควำมเปลี่ยนแปลงอันเป็นคุณ
เป็นประโยชน์ นี่คือผลตอบรับที่พรรคพลังประชำรัฐควรได้ในกำรเปลี่ยนปรับ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2844365  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2844365
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 - 10:10 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : ท่าทีของ พปชร. 
 

 
 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : ท่าทีของ พปชร. 

ควำมเคลื่อนไหวของบรรดำมือไม้ผู้มีอ ำนำจ ในกำรแจ้งควำมเอำผิดกับคนวิพำกษ์วิจำรณ์นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐบำล รวมไปถึงล่ำสุด กรณี นำยสนธิญำ สวัสดี ที่ยื่นร้องให้ต ำรวจตรวจสอบกำรออกมำคอลเอำต์ของดำรำนักแสดง 
นักร้อง นั้น ส่งผลให้ทั้งสังคมมองนำยกรัฐมนตรีและรัฐบำลนี้ว่ำชอบทะเลำะกับประชำชน จนสงสัยจะลืมว่ำมีหน้ำที่ดูแล
แก้ไขปัญหำให้ประชำชนไปแล้วกระมัง 

ที่น่ำสนใจคือ ท่ำทีของพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่ งเป็นพรรคแกนหลักรัฐบำล เป็นพรรคที่ เป็นฐำนให้  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกฯ มีกำรแสดงออกอย่ำงทันควันจำก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรค พป
ชร. ให้สัมภำษณ์ยืนยันว่ำ นำยสนธิญำเคยเป็นสมำชิก พปชร.จริง แต่ปัจุบันไม่ได้เป็นสมำชิกแล้ว เรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวข้อง
กับพรรคพลังประชำรัฐแต่อย่ำงใด 

แถมบอกด้วยว่ำ ควำมคิดเห็นแตกต่ำงไม่ใช่กำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อบ้ำนเมือง เรำก็ต้องฟังเสียงประชำชน ไม่
ว่ำเป็นดำรำหรือใคร ประชำชนย่อมมีสิทธิวิพำกษ์วิจำรณ์ ถ้ำเป็นตน จะถือว่ำค ำวิพำกษ์วิจำรณ์จะเป็นกระจกเงำส ำคัญที่
จะได้ปรับปรุงตัวเอง 

ตำมด้วย นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นำยทะเบียนพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งขอชี้แจงว่ำ นำยสนธิญำ สวัสดี มิได้
เป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐแต่อย่ำงใด ดังนั้นในส่วนของกำรเคลื่อนไหวของนำยสนธิญำ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพรรค
พลังประชำรัฐ 

ชัดเจนว่ำแกนน ำของพลังประชำรัฐ เข้ำใจดีว่ำ กำรทะเลำะกับศิลปินดำรำที่วิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลเช่นนี้ มีแต่
ต้องยืนยันให้ชัดว่ำไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย 

ทั้งยังน่ำคิดว่ำ ควำมเดือดร้อนของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง จำกสถำนกำรณ์โควิด ที่รัฐบำลมีควำมผิดพลำด
โจ่งแจ้งจำกกำรจัดหำวัคซีน จนท ำให้ไม่สำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดได้ ส่งผลถึงเศรษฐกิจที่ทรุดยำวไปอีกนำน 
แถมยังถึงขั้นมีคนป่วยตำยด้วยโควิด เป็นศพข้ำงถนนแล้ว 

สภำพกำรณ์เช่นนี้ บรรดำ ส.ส.ที่มีควำมใกล้ชิดประชำชน ได้ยินได้ฟังเสียงสะท้อนของประชำชน น่ำสงสัยว่ำ มี 
ส.ส.คนไหนที่ยังคิดว่ำ รัฐบำลท ำหน้ำที่ได้ดีแล้ว จนสำมำรถชี้แจงกับชำวบ้ำนเพื่อปกป้องรัฐบำลนี้ได้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3..jpg
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ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐก ำลังคิดอะไรกับควำมจริงในวันนี้ ส.ส.ของพรรคร่วมทั้งภูมิใจไทยและ
ประชำธิปัตย์เล่ำ ก ำลังคิดอะไร จนท ำให้ต้องมองต่อไปถึงกำรที่พรรคฝ่ำยค้ำนเตรียมเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
นำยกฯ และรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล และให้ลงมติด้วยนั้น 

จะเป็นกำรอภิปรำยซักฟอกรัฐบำลในสถำนกำรณ์โควิด ที่ประชำชนทั่วทั้งสังคมจะสนใจ และร่วมเป็นพลัง
กดดันกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ในสภำ ว่ำต้องยืนอยู่ข้ำงชำวบ้ำนที่ก ำลังทุกข์ร้อนแสนสำหัสเช่นไร ส่งผลไปถึงขั้นตอนลง
มติไว้วำงใจหรือไม่ไว้วำงใจด้วย เป็นช่วงเวลำที่ ส.ส.พลังประชำรัฐ ภูมิใจไทย ประชำธิปัตย์ จะต้องรับกับแรงกดดันจำก
ประชำชนทั่วสังคม ดูกำรแสดงออกของ ร.อ.ธรรมนัส กรณีนำยสนธิญำ 

โดยเฉพำะที่กล่ำวว่ำ ถ้ำเป็นผม จะถือค ำวิพำกษ์วิจำรณ์เป็นกระจกเงำในกำรปรับปรุงตนเอง หวังว่ำถึงเวลำที่
สภำต้องท ำหน้ำที่ตรวจสอบรัฐบำลในกำรแก้ไขโควิดจนกลำยเป็นวิกฤตนั้น  บรรดำ ส.ส.พรรครัฐบำลจะมีจุดยืนว่ำ
รัฐบำลต้องฟังประชำชนจริงๆ 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2844067  
  

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2844067
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 - 10:45 น. 
จาตุรนต์-สุดารัตน์-กรณ์ ไอเดีย 3 ผู้น าพรรคใหม่ ชงแผนแก้วิกฤตโควิด 
 

 
 

รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์-ควบคุมการใช้ชีวิตของประชาชน หลังไม่อาจสยบไวรัสโควิด-19 ให้อยู่หมัดได้ 
หนึ่งในบุคคลด่ำนหน้ำช่วงที่ชำวบ้ำนก ำลังล ำบำก คือ “นักกำรเมือง” แม้ด้ำนหนึ่งลงพ้ืนที่เก็บเกี่ยวควำมนิยม 

หำกมุมด้ำนกลับ คือ “ด่ำนหน้ำ” หรือ “คนกลำง” ที่ต้องรับควำมเดือดร้อนมำบอกกล่ำวกับรัฐบำล-ผู้มีอ ำนำจ นี่คือ
วิสัยทัศน์ของ 3 หัวหอก จำก 3 พรรคกำรเมืองใหม่ ที่ออกมำชงวิธีแก้วิกฤตที่ก ำลังเกิดข้ึน เจ๊หน่อย ชง 5 สูตรแก้โควิด 

เริ่มจำก “คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์” ประธำนพรรคไทยสร้ำงไทยที่มีเครดิตเคยเป็น รมว.สำธำรณสุข ใน
รัฐบำลไทยรักไทย มีประสบกำรณ์คุมกำรระบำดไข้หวัดนก และ “ไวรัสซำร์ส” เสนอว่ำต้องปรับแนวทำงกำรปฏิบัติ
ทั้งหมด 

แบ่งเป็น 5 ส่วน 1.คุมกำรระบำด เคร่งครัดกำรตรวจผู้ติดเชื้อให้มำกท่ีสุด และน ำผู้ติดเชื้อเข้ำระบบให้มำกที่สุด 
แจก rapid antigen test รัฐบำลบอกว่ำรำคำไม่เกิน 300 บำท หำกซื้อมำ 10 ล้ำนชุดไล่แจกประชำชน ใช้เงินแค่ 3 
พันล้ำนบำท มูลค่ำเศรษฐกิจ 3-4 พันล้ำนต่อวัน เท่ำกับเสียมูลค่ำเศรษฐกิจไปไม่ถึงวัน 

แจกให้กับประชำชนทุกคน 2 ชุด ในเขตที่ระบำดไม่เยอะ ส่วนเขตที่ระบำดเยอะ 4 ชุดต่อเดือนทำงไปรษณีย์ 
แบบนี้ประชำชนจะสำมำรถช่วยเหลือตัวเองว่ำอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้ำตนเองเป็นลุงตู่จะใช้ 1 หมื่นล้ำนในกำรตรวจ 
แต่ถ้ำล็อกดำวน์แล้วท ำเช่นนี้ 2 เดือนไม่มีทำงจบ 

2.กำรตรวจและกำรคัดแยกประชำชน น ำเสนอ 2 ทำง คือ คนที่ท ำ Home isolation ส่ง medical kit ในกำร
ดูแลตัวเองส ำหรับผู้ติดเชื้อสีเขียว โดยต้องมียำ ที่รัดปลำยนิ้ว วัดไข้ และชุดตรวจ ท ำให้เขำดูแลตัวเองที่บ้ำนได้ว่ำมี
อำกำรหนัก ควรมำโรงพยำบำลหรือไม่ 

ผู้ป่วยที่ท ำ Home isolation ไม่ได้ เสนอให้มีสถำนที่ พักคอยในพ้ืนที่  กทม.ทั้ง 50 เขต จะท ำเขตละ  
10 แห่ง รวม 500 แห่ง ใช้โรงเรียนที่ไม่ได้เปิดเรียนอยู่แล้ว หรือหอประชุมที่มีเยอะมำก วัด หรือเช่ำโรงแรม  
2-3 ดำว แล้วส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไป 
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3.กำรเข้ำสู่กำรรักษำให้เร็วที่สุด ให้ยำมีเพียงพอ 4.เรื่องของวัคซีน เรำต้องกำรสร้ำง herd immunity ยืนยันว่ำ 
จะต้องได้15 ล้ำนโดสต่อเดือน เพรำะแผนของรัฐบำลที่มีอยู่ 10 ล้ำนโดสต่อเดือน หำเพ่ิมอีก 5 ล้ำนโดส ไม่ยำก ไฟเซอร์ 
โมเดอร์นำ 

รัฐต่อรัฐไปเจรจำ มีทั้งเรื่องกำรทูต กำรค้ำที่จะพูดกัน หรือยืมมำใช้ก่อนเหมือนหลำยประเทศ แล้วค่อยใช้คืน 
ซึ่งตอนนี้วัคซีนที่สหรัฐเหลือเฟือ 

“ถ้ำเป็นลุงตู่ตอนนี้ งบฯที่กู้มำกับงบฯเหลือจ่ำย จะตัดงบฯทุกตัว จะก ำเงิน 1 แสนล้ำนไปเจรจำกับสหรัฐ ว่ำจะ
ขอซื้อวัคซีนที่ ใช้ ใน type ปัจจุบัน รวมทั้ งไฟเซอร์  type 2 ที่ป้องกันตัว เชื้อกลำยพันธุ์  รวมทั้ งโนวำแวกซ์   
แต่เรำต้องกำรวัคซีนเฉพำะหน้ำนี้ก่อน ขอแบ่งให้เรำ 20-30 ล้ำนโดสก่อนได้ไหม ต้องเตรียมไปถึงปีหน้ำ จะได้ไม่ต้อง
ผีหลอกกันแบบนี้อีก” 

“และนำยกฯต้องจับเข่ำคุยแอสตร้ำเซนเนก้ำ ว่ำใช้ไทยเป็นฐำนกำรผลิตวัคซีน เรำขอวัคซีนเพ่ิมให้พอกับ
ประชำชนได้ไหม นำยกฯมีอ ำนำจพิเศษคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ถ้ำเป็นจ่ำเฉยแบบนี้ ใครเขำจะมำเดือดร้อนกับเรำล่ะ” 

5.ขณะนี้มีไวรัสสำยพันธุ์ delta+ จำกทำงชำยแดนที่ติดต่อจำกพม่ำ และ lambda ที่ระบำด 30 ประเทศทั่ว
โลก มำเลเซียมีแล้ว ซึ่งร้ำยแรงมำก โอกำสเสียชีวิต 10% ดังนั้น ต้องเคร่งครัดด่ำนชำยแดนทั่วประเทศ 
5 ข้อ ให้คนไทยฟื้นได้ 

คุณหญิงสุดำรัตน์” เสนอมำตรกำรเศรษฐกิจว่ำ 1.เงินกู้ 5 แสนล้ำน รัฐบำลไม่ต้องกั๊กท ำอะไรแล้ว เยียวยำตรง
ไปที่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งเป็นผู้ประกันตน หรือไม่ได้ประกันตน เสนอให้เยียวยำรำยละ 7 พันบำท ใช้เงิน
ประมำณ 2 แสนกว่ำล้ำนบำท และใช้ตัวเลข 7 พันบำท ให้ SMEs ตัวเล็กทั้งหมด ขึ้นทะเบียนเพ่ือแสดงตัว แล้วให้รัฐ
ช่วยผ่ำนกำรจ้ำงงำน โดยให้ลูกจ้ำงเดือนละ 7 พันบำท อย่ำงน้อย 3 เดือนจนกว่ำเปิดกิจกำรได้ 
2.อะไรที่เกี่ยวกับหลวงต้องลด งดทั้งหมด ใช้ค่ำไฟต่ ำกว่ำ 1 พันบำท ต้องไม่เก็บในช่วงที่ล็อกดำวน์ 
3.ธนำคำรของรัฐพักช ำระหนี้ได้ทันที โดยพักเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน 4.ลดค่ำจีพีกำรส่งดีลิเวอรี่ รัฐต้องเป็นตัวกลำง
ในกำรเจรจำลดให้เหลือ 10-15% ในช่วงนี้ 
5.ใช้เงินกู้ก้อนซอฟต์โลนที่ยังเหลือตั้งแต่ปีที่แล้ว เกือบ 3 แสนล้ำน ยกมำ 1 แสนล้ำน ตั้งเป็นกองทุนช่วยคนตัวเล็ก 1 
แสนล้ำน จะจ้ำงงำน 1 ล้ำนคน โดยมีเงื่อนไขให้ SMEs รำยเล็กตั้งแต่ 5 แสน ถึง 10 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ ให้รัฐค้ ำประกัน 100% โดยมีเงื่อนไขว่ำ ถ้ำกู้ 5 แสน ต้องจ้ำงงำน 5 คน กู้ 1 ล้ำน ต้องจ้ำงงำน 10 คน 
ต้องท ำให้คนไทยลุกขึ้นยืนให้เร็วที่สุด เมื่อจบโควิด-19มีแพลนแล้วว่ำจะแก้กฎหมำยอะไรบ้ำง เพ่ือให้คนไทยลุกข้ึนมำท ำ
มำหำกินให้เร็วที่สุด หลังโควิด-19 ให้เขำวิ่งได้เลย 

 
กรณ์ ชี้เยียวยาน้อยกว่ารอบแรก 

ด้ำน “กรณ์ จำติกวณิช” อดีต รมว.คลังในรัฐบำลอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ หัวหน้ำพรรคกล้ำ มองว่ำ มำตรกำร
เยียวยำประชำชนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 4.2 หมื่นล้ำนบำทนั้น สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้ แต่ไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับควำมเดือดร้อนของประชำชน และหำกเทียบกับงบประมำณและมำตรกำรเยียวยำปีที่แล้ว พบว่ำวันนี้
ประชำชนมีควำมเดือดร้อนมำกกว่ำ แต่เม็ดเงินเยียวยำกลับน้อยกว่ำเดิม 
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มำตรกำรเยียวยำที่รัฐบำลจะเยียวยำ 50% ของรำยได้ ส ำหรับผู้ที่เป็นสมำชิกกองทุนประกันสังคม สูงสุด 
7,500 บำท รัฐบำลสมทบอีก 2,500 บำท มองว่ำเท่ำกับค่ำแรงขั้นต่ ำเท่ำนั้น ไม่เพียงพอหำกเทียบกับท ำมำหำกินใช้ชีวิต
ปกต ิ

มำตรกำรที่ช่วยเหลือ 1 เดือนไม่เพียงพอโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรที่ขำดโอกำสท ำมำค้ำขำยกว่ำ 1 ปีแล้ว จะมำ
ชดเชย 3,000 บำท ต่อจ ำนวนลูกจ้ำงท่ีมีก็ไม่เพียงพออีก 
รื้องบฯ 65 มาใช้เยียวยา 

ดังนั้น นำยกฯควรรื้องบประมำณประจ ำปีในระบบรำชกำรปัจจุบัน โดยเฉพำะร่ำงงบประมำณ 2565 ที่อยู่
ในช่วงกำรพิจำรณำของสภำ โดยเฉพำะงบฯ ที่จัดซื้อสิ่งของจำกต่ำงประเทศท่ีไม่มีผลต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 
รอได้ไหม ผมเชื่อว่ำหลำย อำจจะหลำยหมื่นล้ำน แสนล้ำน เป็นงบประมำณที่รอได้ เปลี่ยนเงินส่วนนั้นเป็นเงินเพ่ือ
เตรียมไว้ช่วยเหลือประชำชนที่เดือดร้อนจะดีกว่ำ 

อีกด้ำนในเมื่อร้ำนอำหำรต้องพ่ึงพำกำรสั่งอำหำรไปทำนที่บ้ำน สิ่งที่เป็นปัญหำต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำรคือ
ค่ำจีพี ปัจจุบันค่ำจีพีสูงถึง 30% หลำย ๆ ประเทศเจรจำลงมำได้คือ 15% ซึ่งจะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดได้ 

รวมถึงเรื่องกำรยกเว้นภำษีทุกประเภทของกิจกำรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งภำษีป้ำย ภำษีเงินได้ อยู่ในอ ำนำจของ
รัฐที่จะเว้นได้ ไม่ต้องเจรจำกับใครอ่ืน จะคืนก ำไรส่วนนี้ให้ผู้ประกอบกำรด้วยกำรลดต้นทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
อ๋อยช้ี ยังไม่สายร่วม COVAX 

ด้ำน “จำตุรนต์ ฉำยแสง” อดีตรองนำยกรัฐมนตรี ที่มีข่ำวมำโดยตลอดเกี่ยวกับกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ชื่อ
ว่ำ “พรรคเส้นทำงใหม”่ ชงแนวทำงแก้ปัญหำวิกฤตโควิด-19 ขณะนี้ว่ำ 

สถำนกำรณ์โควิดแย่ลงอย่ำงรวดเร็ว กำรล็อกดำวน์ 10 จังหวัด 1 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ อำจชะลอกำรแพร่ระบำด
ไปได้บ้ำง แต่โดยรวมผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้น เพรำะขำดกำรตรวจคัดกรองเชิงรุก 
รัฐบำลไทยดื้อรั้น เย่อหยิ่ง ไม่ยอมเข้ำร่วมโครงกำร COVAX ไม่พยำยำมแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกประเทศที่พัฒนำ
แล้ว กำรหำวัคซีนที่มีประสิทธิภำพจ ำนวนมำกในเวลำสั้น ๆ จึงยำกล ำบำก 

ดังนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงในระดับยุทธศำสตร์ ดังนี้ 1.สั่งให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และกระทรวงสำธำรณสุข 
หำทำงเข้ำร่วมโครงกำร COVAX เพ่ือขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญในกำรรับมือด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สำย 
2.สร้ำงควำมร่วมมือและรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศที่พัฒนำแล้ว หำกรู้จักด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังจะเป็นประโยชน์
มำก 
3.นำยกฯหำรือผู้น ำประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือสร้ำงระบบควำมร่วมมือ 4 ประเทศ ต้องมีควำมร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดในกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดและรักษำโรค 4.ดูแลชำวต่ำงชำติและแรงงำนข้ำมชำติในประเทศด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับ
พลเมืองไทย 
ชงโละท้ิงซิโนแวก 
5.ยกเลิกแผนกำรจัดหำวัคซีนแล้วเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมด ให้ประชำชน 50-70% ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภำพภำยในปีนี้ 
ทั้งนี้ ยกเลิกแผนกำรใช้วัคซีนซิโนแวกที่เหลือ 30 ล้ำนโดสทั้งหมดและตระหนักว่ำวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำขำดหำยไป
ประมำณ 30 ล้ำนโดส เท่ำกับในปีนี้วัคซีนหำยไปจำกแผนประมำณ 60 ล้ำนโดส เจรจำกับแอสตร้ำเซนเนก้ำและ
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สยำมไบโอไซเอนซ์เพ่ือหำทำงผลิตวัคซีนให้ได้มำกขึ้น เร็วขึ้น สนับสนุนให้ภำคเอกชนและหน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำวัคซีน
คุณภำพ โดยไม่จ ำกัดว่ำจะซ้ ำกับที่รัฐบำลน ำเข้ำหรือไม่ 

“วำงแผนซื้อวัคซีนปีหน้ำทั้งปี ต้องมีคุณภำพรับมือกับกำรกลำยพันธุ์ โดยไม่กลัวสิ้นเปลืองงบประมำณ เร่ง
แก้ไขกฎหมำยที่เป็นอุปสรรค” 

จำตุรนต์กล่ำวว่ำ 6.วำงหลักเกณฑ์ในกำรกระจำยวัคซีน จัดล ำดับควำมส ำคัญตำมควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ กำร
เสียชีวิตและกำรแพร่เชื้อและควำมจ ำเป็นในกำรดูแลรักษำผู้อ่ืน ไม่ข้ึนกับสถำนะรวยหรือจน 
7.เปลี่ยนแผนกำรตรวจคัดกรองเป็น 200,000 ครั้งต่อวัน และตั้งเป้ำ 500,000 ครั้งต่อวันโดยเร็วที่สุด เร่งน ำเข้ำ rapid 
antigen test kit ให้ได้ 10-20 ล้ำนชุดใน 2-3 เดือน โดยรัฐบำลออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
8.สั่งให้แต่ละจังหวัดเร่งเพ่ิมเตียงตำมสัดส่วนประชำกรและควำมรุนแรงกำรแพร่ระบำด ให้ได้รวมกันประมำณสัปดำห์ละ 
50,000 เตียง พร้อมทัง้อนุญำตให้ผู้ป่วยข้ำมจังหวัดได้ 
9.ร่วมมือกับภำคเอกชนเร่งผลิตและน ำเข้ำเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหำยใจและออกซิเจนบรรจุถังพร้อมใช้ให้มำก
ที่สุด 
10.เร่งน ำเข้ำยำต้ำนไวรัสอย่ำงน้อย 20 ล้ำนเม็ด และผลิตฟ้ำทะลำยโจรชนิดสกัดหลำยล้ำนเม็ด-ยำอ่ืนที่จ ำเป็นให้
เพียงพอ 
11.เลิกกำรใช้ พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน แล้วรีบออก พ.ร.ก.ใหม่ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.
โรคติดต่อให้สำมำรถใช้ควบคุมโรคและรับมือกับกำรแพร่ระบำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.เปลี่ยนโครงสร้ำงองค์ประกอบของ ศบค.เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.โรคติดต่อที่ปรับปรุงใหม่ ยุบเลิกกรรมกำร
เฉพำะกิจบูรณำกำรแพทย์-สำธำรณสุข ที่มีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) เป็นประธำนแล้วตั้งคณะใหม่ ให้
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-718581  
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23 ก.ค. 2564-11:11 น. 
ท่วงท่า อาการ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคร่วม รัฐบาล 
 

 
 
ยากยิ่งที่พรรคภูมิใจไทย ยากยิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ จะถอนตัวจาก “รัฐบาล” 

ไม่เพียงเพรำะว่ำต ำแหน่งทำงกำรเมืองที่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ ได้มำจำกกำรแบ่งสันปันส่วน
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นั้น งดงำม ใหญ่โต สอดรับกับควำมต้องกำร นั่นก็คือ พรรคภูมิใจไทยได้กระทรวง
คมนำคม กระทรวงสำธำรณสุข พรรคประชำธิปัตย์ได้กระทรวงพำณิชย์ ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถือได้ว่ำเป็น
กระทรวงเกรดเอ ถือได้ว่ำเป็นกระทรวงใหญ่ ถำมว่ำแล้วเหตุใดทั้งพรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์จึงยังหงุดหงิด ไม่
พอใจ ควำมหงุดหงิดไม่พอใจหำกวิเครำะห์กันอย่ำงจริงจังก็ต้องยอมรับว่ำเป็นเพรำะบทบำทที่ได้มำในเบื้องต้นได้ถูก 
“ริบ” เอำไปในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน นั่นก็พร้อมกับกำรเข้ำมำของ “โควิด” 

อ ำนำจที่กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงคมนำคม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยได้มำ
ด ำรงอยู่อย่ำงชนิดไม่เหมือนเดิม เพรำะไปอยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท่ำทีและกำรแสดงออกทั้งพรรคภูมิใจ
ไทย ทั้งพรรคประชำธิปัตย์จึงเป็นกำรต่อรอง 

ต่อรองเพ่ือมิ ให้  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ใช้ค ำสั่ งนำยกรัฐมนตรีที่  85/2564 ต่อรองเ พ่ือ มิ ให้   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อยู่เหนือกระทรวง สำธำรณสุข เท่ำกับเหนือ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล เหนือ นำยจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ จึงจ ำเป็นต้องสะกิด นำยชำดำ ไทยเศรษฐ์ ออกมำ ผลักรุน นำยศุภชัย ใจสมุทร ออกมำเพ่ือให้  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เห็นควำมส ำคัญ เพียงตัดพ้อต่อว่ำ แต่ไม่ถึงกับถอนตัวออกไป ระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ กับพรรคร่วมรัฐบำลจึงเหมือนแมวกับหนู 

นั่นก็คือ หนูพยำยำมวิ่งวนอยู่โดยรอบเพ่ือแสดงให้เห็นควำมส ำคัญ แมวก็จ ำเป็นต้องให้ควำมสนใจให้บทบำท 
ให้วิ่งได้อย่ำงสบำยอกสบำยใจ แต่บำงเวลำก็ควรจะตะปบสั่งสอนเสียบ้ำง 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6525366   

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6525366
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/col06230764p1A.jpg
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23 กรกฎำคม 2564  
เพราะรัฐ 'บกพร่อง' การ 'Call out' จึงเกิดขึ้น 
 

 
 
ท่ามกลางปัญหาสารพัดที่รุมเร้าประเทศไทยในช่วงวิกฤติโควิด การบริหารจัดการของรัฐบาลกลับท าให้ทุกอย่างดู 
"ขาดแคลน" ไปหมด รวมถึงเตียงไม่พอ บุคลากรไม่มี และวัคซีนหายาก สังคมจึงได้เห็นการ "Call out" เกิดขึ้น 

วิกฤติโควิดที่ลำกยำวและรุนแรงมำเกือบ 2 ปี ท ำให้โลกและผู้คนตื่นตัวในเรื่องควำมคิดควำมอ่ำนที่เปลี่ยนไป 
พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปด้วยจำกกำรใช้ชีวิตที่ถูกบีบให้ไม่เหมือนเดิม ทุกประเทศท่ัวโลกล้วนประสบปัญหำหนักหน่วง ยอด
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่ำงไม่ลดละ มีเพียง “วัคซีน” ที่ถูกคิดค้นขึ้นมำอย่ำงเร่งด่วนเป็น “ทำงรอด” เดียว และ “คน” คือหนู
ทดลองตัวส ำคัญส ำหรับวัคซีนหลำกหลำยชนิดที่ถูกคิดค้นข้ึนมำในสถำนกำรณ์ที่คับขัน แต่ละประเทศต่ำงคัดกรองวัคซีน
ที่ได้รับกำรยอมรับ และมีประสิทธิภำพเพียงพอน ำมำฉีดให้กับประชำชนยับยั้งกำรติดเชื้อเพ่ิม ทุเลำอำกำรหนักให้ เห็น
เบำ 

หลำยประเทศมีวิธีคิด วิธีบริหำร จัดกำรสถำนกำรณ์ท่ำมกลำงวิกฤติที่แตกต่ำงกัน หลำยประเทศเริ่มฟ้ืนตัวเปิด
ประเทศ กลับมำด ำเนินชีวิตแทบเป็นปกติ ท่ำมกลำงกำรติดเชื้อที่ยังคงอยู่ หลำยประเทศจ ำนวนผู้ติดเชื้อยังสูง แต่ก็มีวิธี
บริหำรจัดกำรให้ประชำชนอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่ำงมีชั้นเชิง ขณะที่อีกหลำยประเทศยังอยู่ในภำวะวิกฤติขั้นสูงสุดหำทำง
ออกไม่เจอ 

หนึ่งในนั้น คือ ประเทศไทย ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ ดูมีปัญหำไปทุกระบบทุกขั้นตอน ทุกอย่ำง
ดู “ขำดแคลน” ไปหมด ระบบสำธำรณสุขล่ม เตียงไม่พอ บุคลำกรไม่มี แพทย์พยำบำลด่ำนหน้ำกลำยเป็นผู้ติดเชื้อ 
วัคซีนหำยำกเพรำะกำรบริหำรจัดกำรน ำเข้ำสั่งซื้อที่ดูผิดฝำผิดตัวไปมำก วัคซีนที่มีอยู่หรือที่ประกำศบอกว่ำก ำลังจะมำ
เพ่ิม ไม่ได้สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับประชำชนว่ำ เรำจะมีวัคซีนเพียงพอฉีดกันจริงไหม 

รัฐบำลจะปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเหยียบหลักหมื่น มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นมำกมำยทุกวันแบบนี้ไม่ได้ ภำพ
ผู้เสียชีวิตนอนรอควำมตำยอยู่ริมถนน เป็นภำพที่ไม่ควรเกิดขึ้น นับเป็นควำมบกพร่องที่ร้ำยแรง รัฐและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต้องจัดกำรแก้ปัญหำนี้อย่ำงเร่งด่วน 

เพรำะควำมบกพร่องของรัฐซ้ ำ ๆ  กำร Call out จึงเกิดขึ้น ประชำชนต้องออกมำแสดงจุดยืน ตะโกน
เรียกร้อง ถึงทิศทำงประเทศนับจำกนี้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนที่ยืนอยู่บนขอบเขตประชำธิปไตย  มีสิทธิ
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เรียกร้องถำมหำควำมจริง หรือแม้แต่กำรร้องหำวัคซีนดี ๆ ที่มีประสิทธิภำพมำช่วยปลดล็อกวิกฤติ  รัฐควรต้องรับ
ฟัง และต้องรับฟังทุกกลุ่ม  

กำรหำรือร่วมภำคเอกชนบิ๊กซีอีโอทั่วฟ้ำเมืองไทยครั้งล่ำสุด มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มำกมำย  
รัฐต้องเร่งน ำไปปฏิบัติสำนต่อ ท ำให้เกิดเป็นรูปธรรม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีรัฐดึงเอกชนเข้ำไปร่วม 

ดังนั้น เรำอยำกเห็นผลจำกกำรหำรือครั้งนี้ถูกน ำไปเป็นส่วนส ำคัญในกำรแก้วิกฤติชำติ เรำเชื่อว่ำเอกชนเอง ก็
พร้อมทุ่มทรัพยำกรทั้งหมดที่มีช่วยแก้ปัญหำของชำติครั้งนี้อย่ำงเต็มที่เช่นกัน กฎระเบียบ ขั้นตอนแบบรำชกำร ไม่มี
ประโยชน์ที่จะน ำมำใช้ในสถำนกำรณ์แบบนี้ เรำต้องกำรควำมรวดเร็ว ฉับพลัน ทันที รัฐอย่ำปล่อยให้สถำนกำรณ์เลยเถิด 
เพรำะไม่เช่นนั้น กำร Call out จำกคนอีกหลำย ๆ กลุ่ม ไม่ใช่แค่เฉพำะคนดัง หรือดำรำ คงดังขึ้นอีกอย่ำงต่อเนื่อง  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950581      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950581
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23 กรกฎำคม 2564 
ชิงตัดกระแสดารา Call Out องครักษ์ “ประยุทธ์” จุดไฟเผาตัวเอง 
 

 
 
ชอตแจ้งเอาผิด “มิลลี่” ได้ แม้ทางคดีจะชนะ แต่ทางการเมืองแพ้ราบคาบ ความเคลื่อนไหวของ “ทีมองครักษ์
พิทักษ์นายกฯ” จึงเสมือนการราดน้ ามันใส่กองไฟ ที่ก าลังลามมาเผาตัวเอง 

ปรำกฎกำรณ์ “ดำรำ” จ ำนวนมำกออกมำ Call out กดดันให้ “ผู้น ำประเทศ” ลำออกจำกต ำแหน่งไม่เคยมีให้
เห็นกันมำก่อน แต่เมื่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี รมว.กลำโหม บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 
ผิดพลำด จนท ำให้ตัวเลขำผู้ติดเชื้อรำยใหม่ต่อวันพุ่งสูงขึ้น และตัวเลขผู้เสียชีวิต ไม่มีทีท่ำจะลดน้อยลง ดำรำและศิลปิน
ในวงกำรบันเทิง จึงร่วมแสดงจุดยืน 

หำกย้อนกลับไปในช่วงกำรชุมนุมของ “กลุ่มรำษฎร” ที่มีกระแสกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลำออก-ยุบสภำอย่ำง
หนัก และมีเสียงเรียกร้องจำกกลุ่มผู้ชุมนุมให้ “ดำรำ” ออกมำ Call out แต่มีจ ำนวนหนึ่งเท่ำนั้นที่ออกมำแสดงจุดยืน
ตำมเสียงเรียกร้อง 

เนื่องจำกกำรออกมำ Call out อำจจะต้องแลกด้วยต้นทุนหลำยอย่ำง โดยเฉพำะสปอนเซอร์ในสินค้ำที่ตัวดำรำ
เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้อยู่ เพรำะกำรออกมำ ย่อมเสี่ยงถูกตีควำมว่ำเป็นกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมือง หรือถึงขั้นถูกตีตรำว่ำ
เลือกข้ำง ซึ่งย่อมมีบุคคลที่เห็นต่ำงจำกจุดยืนอย่ำงแน่นอน จึงมีไม่น้อยที่ประเมินแล้วว่ำอำจได้ไม่คุ้มเสีย 
เช่นเดียวกับช่วงกำรชุมนุมของ “กลุ่มกปปส.” ในช่วงปี 2557 มีทั้งนักแสดง นักร้อง จ ำนวนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงควำมเห็น
ทำงกำรเมืองเช่นกัน แต่ในช่วงเวลำดังกล่ำวโลกโชเซียลมีเดียยังไม่แพร่หลำยมำกนัก กระแสจำกดำรำแม้จะมีอยู่บ้ำง แต่
ไม่รุนแรงเท่ำปัจจุบัน 

ทว่ำ กำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 ผิดพลำด-ล้มเหลว ไม่ใช่จุดยืนทำงกำรเมือง แต่เป็นจุดยืนที่แสดงออกมำ 
เพ่ือช่วยเรียกร้องสิทธิของประชำชน ทั้งกำรเข้ำรับกำรรักษำ กำรเข้ำถึงวัคซีนที่มีคุณภำพ และกำรบริหำรสถำนกำรณ์ที่
มีประสิทธิภำพ เป็นต้น กำรออกมำ Call out ของดำรำจึงมีน้ ำหนัก และเป็นที่น่ำสนใจ 

ต้องยอมรับว่ำกำรแสดงควำมเห็นของดำรำมักจะถูกน ำไปขยำยควำมต่อ และมีพลังอย่ำงมำก เพรำะหลำยคน
เป็นไอดอล-เป็นแบบอย่ำงที่ประชำชน-แฟนคลับค่อนข้ำงเชื่อถือ แถมบำงคนยังประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน
และครอบครัว 
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จึงไม่แปลกที่กำรออกมำ Call out ของดำรำค่อนข้ำงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และค่อนข้ำงอันตรำยต่อ 
“รัฐบำล” ซึ่งยิ่งนับวันดำรำออกมำ แสดงจุดยืนมำกยิ่งขึ้น และมีกระแสเรียกร้องให้ดำรำที่ยังไม่ Call out ยิ่งท ำให้
รัฐบำลระแวงไม่น้อย 

เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ออกอำกำรหวั่นไหวกับควำมเคลื่อนไหวในปรำกฎกำรณ์ใหม่เช่นนี้  บรรดำองครักษ์พิทักษ์ 
“นำย” จึงต้องออกมำปกป้อง โดยใช้กฎหมำยเข้ำเล่นงำน  

โดยเฉพำะ “อภิวัฒน์ ขันทอง” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่พกยี่ห้อ “ทนำยนำยกฯ” มำกับตัว 
แจ้งควำมด ำเนินคดี “มิลลี่” น.ส.ดนุภำ คณำธีรกุล แร็พเปอร์วัย 18 ปี ซึ่ง “มิลลี่” ยอมรับผิด โดนเปรียบเทียบปรับ 
2,000 บำท 

ทว่ำกำรที่ “ทนำยนำยกฯ” ลงไปเป็นคู่ขัดแย้งกับประชำชนในสังคม ย่อมกระเทือนต่อภำพลักษณ์ของ พล.อ.
ประยุทธ์ ไปด้วย หน ำซ้ ำจะยิ่งถูกน ำไปขยำยแผลต่อ ชอตแจ้งเอำผิด “มิลลี่” ได้ แม้ทำงคดีจะชนะ แต่ทำงกำรเมืองแพ้
รำบคำบ 

นอกจำกนี้ ยังมีกรณีของ “สนธิญำ สวัสดี” ที่ปรึกษำกรรมำธิกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภำ
ผู้แทนรำษฎร ยังแจ้งควำมด ำเนินคดีดำรำ Call out  กว่ำ 20 คน แต่โดนกระแสตีกลับ เพรำะบรรดำคนดังตำมรำยชื่อ 
ประกำศสวน ไม่กลัวโดนแจ้งควำมดแถมยังส่งสำรท้ำรบ จะแจ้งควำมด ำเนินคดีกลับ 

ที่ส ำคัญเบอร์ใหญ่อย่ำง “ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์” รมว.ดีอีเอส ออกมำเตือน “ดำรำ-อินฟูเอนเซอร์” ที่โพสต์
บิดเบือน-โจมตีรัฐบำล อำจจะเข้ำข่ำยมีควำมผิด ยิ่งเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนเข้ำไปอีก กระแสในโชเซียลมีเดีย จึงหันไปโจมตี 
“ชัยวุฒิ” กระหน่ ำไม่ยั้ง 

แถมยังตั้งค ำถำมถึงหน้ำที่ของ “ชัยวุฒิ-ดีอีเอส” ที่ควรพัฒนำเทคโนโลยี-พัฒนำระบบกำรสื่อสำรของประเทศ 
ตำมหน้ำที่ของกระทรวงดีอีเอส ไม่ใช่มำไล่จับ-ไล่ขู่ดำรำ  

ปรำกฎกำรณ์ Call-out ที่ก ำลังคึกคักในบ้ำนเรำ หำกไปดูกรณีในต่ำงประเทศ มีงำนศึกษำเรื่อง  How 
Dictators Control the Internet หรือ  “เผด็จกำรควบคุมอินเทอร์ เน็ตอย่ำงไร ”  โดย  Eda Keremoğlu และ  
Nils B. Weidmann ที่เผยแพร่เมื่อ 23มีนำคม 2563   
(https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414020912278 ) ก็จะเห็นถึงบริบทที่ก ำลังเกิดขึ้นในรูปแบบ
ต่ำงๆ ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ ชี้ให้เห็นรูปแบบที่รัฐบำลแต่ละประเทศใช้กำรควบคุม  3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ระดับโครงข่ำยสัญญำณ และระดับแอพพลิเคชัน  

ระดับโครงกำรสร้ำงพ้ืนที่ฐำน ผลกำรศึกษำชี้ไปในทำงเดียวกันว่ำ เผด็จกำรส่วนมำกมีควำมรู้ในประเด็น
ดังกล่ำวอย่ำงจ ำกัด แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำ รัฐบำลเหล่ำนี้ก็พัฒนำตัวเองมำกขึ้น จนสำมำรถควบคุม ให้เกิดกำรชัตดำวน์ได้
อย่ำงทันท่วงที เมื่อเชื่อว่ำจะเป็นภัยต่อรัฐบำล 

ระดับโครงข่ำยสัญญำณ พบว่ำรัฐบำลสำมำรถบิดเบือน และปิดกัน้ข้อมูลที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงได้ แทบในช่วง
เวลำจริง จำกแนวนโยบำยเซ็นเซอร์ข้อมูลต่ำงๆ รวมไปถึงกำรเฝ้ำติดตำม  สอดส่องประชำชนที่เห็นต่ำง และเก็บเป็น
ข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
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ระดับแอพพลิเคชัน พบว่ำเกิดกำรแทรกแซงด้วยรูปแบบ กำรควบคุมและเซ็นเซอร์เนื้อหำในแอพพลิเคชัน ควบคุม
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ประชำชนไม่เกิดควำมสงสัยในประเด็นอ่อนไหว ด้วยกำรใส่ข้อมูลก่อกวนจ ำนวนมำกเข้ำไป
ในระบบ เพ่ือควบคุมทิศทำงกำรสื่อสำร 

 ผลกำรศึกษำ  “เผด็จกำรควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่ำงไร” ได้สะท้อนให้เห็นว่ำ รัฐบำลของแต่ละประเทศ 
พยำยำมควบคุมควำมเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดีย แต่ยุคนี้ก็ยำกที่จะเอำชนะได้ เพรำะช่องทำงจำกกำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรของประชำชนมีหลำกหลำย  

ดังนั้นกำรที่เครือข่ำยของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ออกมำเคลื่อนไหวใช้กฎหมำยเอำผิดดำรำ คนดัง โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือหยุด-ยับยั้งกำร Call out นอกจำกกระแสจะไม่เบำลงหรือยุติ กลับยิ่งเพ่ิมให้อุณหภูมิกำรเมืองร้อนแรงกว่ำเดิม 
ควำมเคลื่อนไหวของ “ทีมองครักษ์พิทักษ์นำยกฯ” จึงเสมือนกำรรำดน้ ำมันใส่กองไฟ ที่ก ำลังลำมมำเผำตัวเอง 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950622  
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