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          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ 
1 64/2564 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปี พ.ศ. 2564 

ข่าว กกต./ ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งเป็น

พนักงาน ประจําปี 2564 
6 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวไทยออนไลน ์ แนะรับฟังประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่ไล่ฟ้อง 8 
2 มติชนออนไลน์ ‘ส.ส.น้ํา’ อัด รบ.ทําวิกฤตซ้อนวิกฤต ซ้ําใช้กม.ปิดปาก ลั่น ถ้าไม่พูด

จะรู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของปชช.ไหม? 
10 

3 ผู้จัดการออนไลน์ คนคุ้นเคย! “หมอวิชัย” คู่กรณี “ณวัฒน์” อดีตนายกเล็ก “4 ส.ส.ก้าว
ไกล” เจอหนัก “ประกันคดี ม.112-ร่วมม็อบ” 

11 

4 แนวหน้าออนไลน์ ร้อง‘ชวน’สอบสส.ก้าวไกล ยืน่ประกันม็อบทําผิดม.112 13 
5 ผู้จัดการออนไลน์ ระวังเสียหมอ! “แรมโบ้” เตือน “ชลน่าน” เกลอเก่า หยุดบิดเบือน

ข้อมูลโจมตีนายกฯ เอาใจนายใหญ่ 
16 

6 มติชนออนไลน์ ดร.เสกสกล มั่นใจ พรรคร่วมรบ. ไม่มีทางทิ้งประยุทธ์ ยันเหนียวแน่น อยู่
จนครบวาระ 

18 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "แรมโบ้ เตือน "หมอชลน่าน"ระวังเสียหมา ใช้ข้อมูลบิดเบือนโจมตี
รัฐบาล 

19 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ 
 

ม.จ.จุลเจิม ข้องใจ 1668 ไม่โทรฟรี ชี้ รบ.บริหารล้มเหลว สมควรแล้ว
คนออกมาไล่ 

20 

9 มติชนออนไลน์ เก่ง การุณ สอนมวย รองผบช.น. ยัน ด่า "รัฐบาลฆาตกร" ไม่ผิดหมิ่น
ประมาท 
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10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ขย่มซ้ํา!! “สิระ”แนะ”เสรีพิศุทธ์”สั่งงดประชุม กมธ.ไล่ไปรื้อสิ่งล้ําลํา
น้ําแควน้อยก่อน 
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11 แนวหน้าออนไลน์ พลังธรรมใหม่ เอาด้วย!จี้‘รัฐบาล’ขอโทษปชช.แก‘้โควิด’ลามขึ้นถนน 25 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพื่อไทย' จี้ทหารหยุดเอาเปรียบ ปชช. หลังขอ 'โมเดอร์นา' ให้ตัวเอง

ก่อนกลุ่มเสี่ยง 
26 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ "กฎหมายกับกองโจร" 27 
2 ข่าวสดออนไลน์ เสรีภาพความคิดเห็น 30 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ จุดขายหรือจุดตาย? 31 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ วิกฤติรุกเร้าเขย่าบัลลังก์ เกมลุยไฟ "3ป."บนหลังเสือ! 33 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จากสหรัฐ เผือกร้อน ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
36 

6 ข่าวสดออนไลน์ กรณี โคแวกซ์ กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้อง ตรวจสอบ 37 
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สยามรัฐออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2564 21:26 น.   

กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจ าปี 2564 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงาน กกต.ประจําปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2564 
โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการนั้น 

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564 โดยมีจํานวนผู้สมัคร
สอบแต่ละตําแหน่งดังนี ้
ตําแหน่งที่ 1 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จํานวน 2,931 คน 
ตําแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ จํานวน 1,291 คน 
ตําแหน่งที่ 3 นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 841 คน 
ตําแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 201 คน 
ตําแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 112 คน 
ตําแหน่งที่ 6 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 548 คน 
ตําแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 106 คน 
ตําแหน่งที่ 8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 427 คน 
ตําแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 46 คน 
ตําแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ จํานวน 28 คน 
ตําแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน 129 คน 
ตําแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 203 คน 
ตําแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 185 คน 
ตําแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 12 คน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210723/4c218c7dbefee842add65ac92aab806b9fff71b3dacec2243b7e4625907e2057.jpeg?itok=isEtQxYs
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สําหรับกรณีผู้ใดสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนดไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ 
ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้สมัครสอบจริงให้จัดส่งหลักฐานเอกสารการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด โดยส่งหลักฐานเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) จ่าหน้าซอง เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 
หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
พร้อมทั้งวงเล็บที่มุมซองด้านบนขวามือว่า "หลักฐานเอกสารการสมัครสอบ" ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในวันและ
เวลาราชการ ทั้งนี้ให้ถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งหลักฐานเอกสาร  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สํานักงานคณะการการเลือกตั้ง จึงยังไม่สามารถกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) 

หากเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วสํานักงานกกต.จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พร้อมเลขประจําตัวสอบให้ทราบอีกครั้ง ณ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 7 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ 
https://ect.thaijobjob.com หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือก ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ 0 2141 
8581 , 0 2141 8562 , 0 2141 8583 , 0 2141 8588 และ 0 2141 8589 ในวันและเวลาราชการ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/264788  
  

http://www.ect.go.th/
https://ect.thaijobjob.com/
https://siamrath.co.th/n/264788
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แนะรับฟังประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่ไล่ฟ้อง 
 

 
 

อสมท . 23 ก.ค. – นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ระบุ กระแสคนดัง Call Out รัฐบาล ควรเปิดพื้นที่สาธารณะรับ
ฟังประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย ไม่ใช่การไล่ฟ้องร้องดําเนินคดี ชี้ควรให้ข้อมูลข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจหักล้าง
เฟคนิวส์ หวั่นพัฒนาความขัดแย้ง 

นายยุทธพร อิสรชัย อาจาร์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กล่าวถึงกรณีดารา 
นักแสดง นักร้องและผู้มีชื่อเสียงออกมาแสดงความเห็นวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาโควิด  19 หรือ 
CALL OUT ว่า การแสดงออกทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย
เป็นเรื่องที่ปกติ  ซึ่งตามหลักรัฐศาสตร์หรือทางกฎหมายมหาชนถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
หลักนิติธรรม ดังนั้นในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะมีการรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งคือผู้ที่ใช้อํานาจสาธารณะแทนมหาชน เฉะนั้นการจะถูดวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบของประชาชนถือ
เป็นเรื่องปกติ ซึ่งการมาไล่ฟ้อง ไม่ว่าจะบอกว่าเป็นตัวแทนรัฐบาล มีความใกล้ชิด   หรือถูกปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลก็ตาม ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึน้ในสังคมที่ควรเคารพเสรีภาพซึ่งกันและกัน 

นายยุทธพร กล่าวอีกว่า เรื่องการวิพากวิจารณ์รัฐบาลหรือกระทบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงก็มีเส้นแบ่ง
การพิจารณา 2 ส่วน คือ ส่วนบุคคล ที่ถือเป็นสิทธิสามารถฟ้องร้องได้ทางศาลได้ แต่ในทางสถานะยังเป็นเรื่องการใช้
อํานาจสาธารณะ ทั้งการบริหารงาน การดําเนินนโยบายต่างๆอันนี้ไม่ใช่ความเสียหายส่วนบุคคล  ดังนั้นเส้นแบ่งตรงนี้ที่
จะชี้ให้เห็นว่า ตรงไหนคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  เรื่องไหนเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคล ดังนั้นหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-19 หรือ การบริหารงาน
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองของรัฐบาล ถือเป็นสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้
และได้รับการคุ้มครองด้วย  ทั้งนี้ในประเทศไทยจะมองในลักษณะเอารัฐเป็นตัวตั้ง หรือรัฐล้อมสังคม เพราะฉะนั้นรัฐจึง
ให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงมากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากย้อนกลับไปในอดีตก็จะเห็น
ว่ามีการควบคุมการใช้สื่อ จนปัจจุบันก็มีการกํากับเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเข้ามา  ตั้งแต่การร่างกฎหมาย
คอมพิวเตอร์2550-2560 และรัฐยังมีการตัง้ศูนย์เฟคนิวส์ หรือแนวคิดว่าสุดที่จะให้ลงทะเบียนสําหรับผู้จะใช้สื่อออนไลน์
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ในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นการมองแบบเอารัฐเป็นตัวตั้ง  ซึ่งขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเอาสังคมเป็นตัวตั้ง 
หรือมุ่งคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าการให้ความสําคัญกับการความมั่นคงของรัฐเท่านั้น 

นายยุทธพร ยังกล่าวว่า การบริหารงานในภาวะวิกฤตจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่จะสร้างประสิทธิภาพทาง
การเมืองเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งตอนนี้เรากําลังเผชิญกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกและยังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต จนเกิดสิ่งที่เป็น
วิกฤตจากฝีมือมนุษย์ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องการระบาดแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีนักจึงเป็น
วิกฤตซ้อนวิกฤต ดังนั้นในภาวะแบบนี้สิ่งที่ต้องทําคือการเร่งแก้ปัญหา และต้องเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วม หรือการแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ในมุมคิดที่ต่างจากรัฐมอง นี่คือสิ่งที่รัฐต้องทําไม่ใช่เรื่องการมาไล่จับคน หรือใช้อํานาจ
รัฐในการปิดกั้นกดทับ รัฐต้องเปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นที่จะใช้คนได้แสดงความคิดเห็น  เพราะมีเส้นแบ่งอยู่แล้ว 
ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล หรือเรื่องไหนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณะ ถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ
แต่บุคคลนั้นจะเป็นคนที่อยุ่ในอํานาจรัฐ เป็นนักการเมือง เป็นประชาชนทั่วไปทุกคนมีสิทธิคุ้มครองความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวเอง ส่วนการใช้อํานาจสาธารณะสิ่งนี้ต้องเปิดกว้างในฐานะที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาให้เป้นตัวแทนของ
ประชาชนในการใช้อํานาจสาธารณะก็เป็นสิทธิที่ประชาชนจะแสดงความคิดเห็น ในทางกลับกันรัฐต้องมองย้อนกลับมา
ด้วยว่า อะไรที่ทําให้เกิดการวิพากวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตที่ทําให้
เกิดข้อมูลความสับสนกับประชาชน  ดังนั้นการสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤต  และประชาชนมีทางเลือกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็มีข้อมูลทั้งที่เป็นข่าวจริง และข้อมูลข่าวปลอมก็มี ซึ่งเป็นไปที่ประชาชนจะเข้าใจผิด และอาจนํา
ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมมาวิพากวิจารณ์ได้ 

“หน้าที่ของรัฐจึงไม่ใช่การติดตาม ตรวจสอบดําเนินคดีกับประชาชน แต่ต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้
ประจักษ์  เพราะหากข้อมูลที่ออกมาจากรัฐที่ไม่เหมือนกันจึงทําให้เกิดปัญหา รัฐจึงต้องทําข้อมูลให้ปรากฎเพื่อนําไปต่อ
สู่กับข่าวปลอมต่างๆ ไม่ใช่เรื่องการใช้กฎหมายไปตรวจสอบ หากยังมีการเดินหน้าดําเนินการลักษณะนี้อยู่จะเป็นเรื่องที่
น่ากังวลมากว่า จะมีการพัฒนาเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้น มีการขัดแย้งเชิงขั้วอุดมการณ์ และยังมีความขัดแย้งที่เกิดจาก
ความเดือดร้อนของประชาชนจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ไร้ขั้วอุดมการณ์  ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐบาลจะไร้
ความชอบธรรมในการบริหาร”นายยุทธพร กล่าว นายยุทธพร กล่าวอีกว่า รัฐในสังคมประชาธิปไตย ต้องให้ความสําคัญ
กับความมั่นคงของมนุษย์ มากกว่าความมั่นคงของรัฐ  ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทําวันนี้จึงเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ เช่น 
การจัดหาวัคซีนที่ดีมีคุณภาพ การมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ การเร่งแก้ปัญหาเยียวยาเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพของ
ประชาชน ไม่ใช่การให้ความมั่นคงกับรัฐเช่นการดําเนินคดีความเพื่อปกป้องรัฐเท่านั้น.-สํานักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-745298   

https://tna.mcot.net/politics-745298
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - 17:24 น.  

‘ส.ส.น้ า’ อัด รบ.ท าวิกฤตซ้อนวิกฤต ซ้ าใช้กม.ปิดปาก ลั่น ถ้าไม่พูดจะรู้ร้อนรู้หนาวกับ
ความเดือดร้อนของปชช.ไหม? 
 

 
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศ

ไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแสนสาหัส แต่รัฐบาลยังบริหาร
จัดการจนเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต สร้างข้อกังขาให้กับประชาชนมากมาย แม้จะมีการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยอ้างว่าเพื่อ
การบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 แต่ดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปเพื่อบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน กลับเป็นไปเพื่อควบคุมผู้เห็นต่างทางการเมือง และปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล 
ขณะที่แม้จะมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยาวนานมากกว่า 1 ปี แต่กลับเกิดการระบาดของโควิด-19 ติดต่อกันถึง 3 
ระลอก 

โดยสาเหตุของการระบาดมีคนของรัฐบาลเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง และพบปัญหาการบริหารจัดการที่ล่าช้า ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการเยียวยา การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดหาวัคซีน ที่ไม่ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจะทยอยออกมาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกระแสว่า ‘รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ขับเคลื่อนการทํางานด้วยการด่า’ หากประชาชนไม่
ออกมากดดันเรียกร้องรัฐบาลก็จะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของประชาชน 

“เช่นกันกับกรณีที่มีดารานักแสดงออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลยืนยันว่าเป็นสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานที่สามารถกระทําได้ภายใต้สังคมระบอบประชาธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นําประเทศและกิน
เงินภาษีของประชาชน ต้องรู้จักเปิดใจกว้างรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ไม่ใช่มุ่งแต่ใช้กฎหมายจัดการกับผู้
ที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยเจตนาดีที่อยากให้รัฐบาลบริหารจัดการที่ดีขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที อย่า
เคยชินกับการใช้อํานาจข่มขู่ประชาชนเหมือนสมัยที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารในอดีต  เพราะวิธีการนี้ไม่เคยทําให้
ปัญหาได้รับการแก้ไข มิหนําซ้ํายังจะเป็นการเติมเชื้อไฟทําให้สถานการณ์เลวร้ายลง” น.ส.จิราพร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2845646  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2845646
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/รร0006-1.jpg
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เผยแพร่: 23 ก.ค. 2564 19:54   ปรับปรุง: 23 ก.ค. 2564 19:54   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

คนคุ้นเคย! “หมอวิชัย” คู่กรณี “ณวัฒน์” อดีตนายกเล็ก “4 ส.ส.ก้าวไกล” เจอหนัก 
“ประกันคดี ม.112-ร่วมม็อบ” 
 

 
 

พลิกปูม “หมอวิชัย” คนกันเอง อดีต “นายกเล็ก-ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย” หนุนโครงการ “เป็นโควิดต้องมีที่
รักษา” ของ “ณวัฒน์” โดนแล้ว “4 ส.ส.ก้าวไกล” ประกันผู้ต้องหา 112 ซ้ําร่วมม็อบ 18 ก.ค. “หมอวรงค์” ตอกกลับ 
“ทอน” เจ็บ  

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (23 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “เปิดประวัต ิ“หมอวิชัย” ไม่
ธรรมดา ก่อนเป็นคู่กรณี “ณวัฒน”์ เคยเป็นนายกเล็ก-ลงสมัคร ส.ส.เชียงราย” 

เนื้อหาระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 บนโลกโซเซียลแห่แชร์พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากเมื่อช่วง 1 
ทุ่มที่ผ่านมา นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้ง Miss Grand International ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใน
หัวข้อ ณวัฒน์เพื่อคนไทย โดยคราวนี้ระเบิดอารมณ์แบบเต็มๆ ด่ากราดตั้งแต่หมอยันนักการเมือง ด้วยถ้อยคําที่ดุเดือด
รุนแรง และบางช่วงบางจังหวะเจ้าตัวถึงปิดหน้าร้องไห้ด้วย 

ในช่วงหนึ่งนายณวัฒน์ถึงกับฟิวส์ขาด ด่าทอหมอด้วยถ้อยคําหยาบคาย โดยอ้างว่า มีสายโทร.เข้าผ่านโทรศัพท์
ภายใน ซึ่งปลายสายไม่ใช่หมอที่รักษา แจ้งว่า ให้ออกจาก รพ.วันนี้ ทั้งที่ยังรักษาตนไม่เสร็จ โดยในบทสนทนานั้น คุณ
หมอคนดังกล่าว บอกว่า เป็นรองผู้อํานวยการ อยากขอความร่วมมือ เนื่องจากคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะ คุณณวัฒน์ 
ก็อยู่จนครบ ทางแพทย์ลงความเห็นว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ก็ขอคุณณวัฒน์ว่าเราจะขอเตียงให้คนไข้รายอื ่

ณวัฒน์ บอกว่า อาการของตนยังไม่ดีพอสมควร หมอบอกว่า แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าสามารถกลับได้ คนไข้ที่
ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีความแข็งแรงครบ ณวัฒน์ บอกว่า ที่บ้านติดโควิดกันทั้งหลัง ไม่มีใครดูแล อยู่ที่นี่หมดเลย 
ตนไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือออกไปใช้ชีวิตได้ 

หมอบอกว่า ถ้าอย่างนั้นต้องให้ความร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดด้วย ต้องปฏิบัติตามคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้ 
เพื่อเราจะได้ดูอาการ เพราะบอกว่า อาการไม่ดีขึ้น ต่อมา ณวัฒน์ ถามว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่า หมอบอกว่า มีปัญหา 
เราต้องการเตียงให้คนไข้รายอื่น ถ้าคุณแข็งแรงดี จะใช้สิทธิว่าไม่มีใครอยู่บ้านไม่ได้ เพราะทุกคนกม็ีสภาวะแบบนี ้
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เมื่อถามว่า หมายความว่ายังไง หมอบอกว่า หมายความว่า เราจะ discharge คุณ เพราะคุณอยู่ครบแล้ว และ
แพทย์ลงความเห็นว่า คุณกลับได้ คือ พรุ่งนี้ ให้เวลาเตรียมตัว ทางณวัฒน์บอกว่า ขอให้ทําหนังสือแจ้งเป็นเอกสาร หมอ
ก็ตกลง และย้ําว่า ขอให้เปิดกล้องด้วย 

ต่อมา หลายคนก็ได้มีการพุ่งเป้าไปที่ นพ.วิชัย ทวีปวรเดช รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลปิยะเวท และทําให้ทัวร์
สามกีบไปถล่มเฟซบุ๊กของคุณหมอวิชัยเป็นจํานวนมาก 

สําหรับ นพ.วิชัย ทวีปวรเดช รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลปิยะเวท อดีตเป็นนายกเทศมนตรีตําบลแม่สาย และ
เคยลงสมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย และก่อนหน้าน้ี เมื่อวันที่ 28 เมษายน ก็ได้ตอบ
รับสนับสนุนโครงการ “เป็นโควิดต้องมีที่รักษา” ของนายณวัฒน์ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงรักษา จนล่าสุดก็มาเป็น
ประเด็นกับนายณวัฒน ์
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000072333  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000072333
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วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

ร้อง‘ชวน’สอบสส.ก้าวไกล ยื่นประกันม็อบท าผิดม.112 
 

 
 

“ปธ.ชวน” เตือนสติไทย มีเสรีภาพสูง แต่ใช้ตามอําเภอใจไม่ได้ ไม่ผิดกม.อย่ากังวล วอนปชช.ร่วมคิด ลด
เสียหายฝ่าวิกฤติโควิด ดีกว่าจดจ่อกับอายุรัฐบาล แจงคนทํางานมีพลาดได้ ไม่ถึงขั้นล้มเหลวเหตุเป็นกันทั่วโลก “ธนกร” 
ยันรัฐบาลไม่เคยจํากัดสิทธิเสรีภาพ ปชช.เสมอภาคเท่าเทียม ย้ําศิลปิน ดารา วิจารณ์ รบ.ได้ “บิ๊กตู”่ รับฟังทุกฝ่ายแต่ไม่
ควรใช้ถ้อยคําหยาบคายคุกคาม-หมิ่นประมาท เชื่อดาราที่ call out บริสุทธิ์ใจ “แรมโบ้” ยันไม่ได้สั่ง ชี้ “สนธิญา” แจ้ง
ความสิทธิส่วนตัว กลุ่มปกป้องสถาบันฯร้อง “ปธ.ชวน” สอบสส.ก้าวไกล ใช้ตําแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา ม.112 

เมื่อวันที่ 23กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการดําเนินคดีกับศิลปินดาราที่
ออกมา call out การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลว่า ต้องดูแต่ละกรณี เราปกครอง
ด้วยกฎหมาย ถ้าไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกังวล ถ้าหากใช้สิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกินกว่าขอบเขต
กฎหมายกําหนดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความจริงประเทศไทยถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพสูง แต่เราจะใช้ตามอําเภอใจไม่ได้  
ขณะเดียวกัน รัฐบาลสามารถใช้กฎหมายภายใต้ขอบเขต ไม่มีสิทธิใช้กฎหมายเกินขอบเขตเช่นเดียวกัน เขาไม่ผิดแล้วไป
กล่าวหาเขา ถือว่าคนกล่าวหาผิด ดังนั้น หากใช้สิทธิโดยชอบก็ทําได้ อย่ากังวล แต่ถ้าล่วงเกินจนกระทบสิทธิของผู้อื่น 
ผู้อื่นก็มีสิทธิ หากไปแจ้งความคนที่ไม่ได้ทําผิด ผู้ไปแจ้งความถือว่า แจ้งความเท็จ ต่างฝ่ายต่างมีกฎหมายคุ้มครอง 

เมื่อถามว่าขณะนี้รัฐบาลเจอศึกรอบด้าน อยากให้คําแนะนําหรือไม่ อย่างไร นายชวน กล่าวว่า ต้องช่วยรณรงค์
กับประชาชนให้ลดภาระแพทย์ พยาบาลและเคารพกฎเกณฑ์การดูแลสุขภาพของตัวเอง เช่น  การขอร้องให้สวม
หน้ากากอนามัย หากเราคิดว่าไม่ใช่ธุระจะทําให้สถานการณ์หนัก ประเทศไม่ได้มีแต่ปัญหาโควิด ฉะนั้นแต่ละฝ่ายต้อง
ดูแลปัญหาที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด 
‘ชวน’วอนร่วมสู้โควิด-เลิกนับอายุรบ. 

“คนทํางานมีโอกาสพลาดได้ ปัญหาคนไข้บางคนป่วยเสียชีวิต  ดีแล้วที่ทุกคนให้ข้อมูล แต่ไปบอกว่าระบบ
สาธารณสุขล้มเหลว คงไม่ถึงขนาดนั้น เพราะปัญหามีทั่วโลก ถ้าจําได้ที่เราแก้ไขจนมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ เราก็พูดว่า ไม่มี
ประเทศใดน่าอยู่เท่าบ้านเรา เพราะขณะนั้นประเทศแถบยุโรป อเมริกา จําได้เลยคนไทยในอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่า รพ.ที่
นั่นให้พ่อครัวคนไทยคนหนึ่งออกจากรพ.ถ้าไม่ออกจะปลดสายเครื่องช่วยหายใจ  ทําให้คนไทยเรี่ยไรเงินได้หลายล้าน
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บาท เพื่อนําพ่อครัวคนนั้นกลับมา ซึ่งตอนนั้นเราบอกว่า ไม่มีที่ไหนน่าอยู่เท่าเมืองไทย เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้น
ของเราถือว่าดี แต่วันนี้อาการเราหนัก แต่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแก้ได้ ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมเข้าไปช่วย” นายชวน กล่าว 

เมื่อถามว่า ปัญหาการบริหารการแพร่ระบาดโควิดจะกระทบอายุรัฐบาลหรือไม่  นายชวน กล่าวว่า อย่าเพิ่ง
ประเมินเหตุการณ์ช่วงเวลาหนึ่ง อย่าเพิ่งคิดเรื่องอายุรัฐบาล แต่ขอให้คิดดีกว่าว่า เราจะมีส่วนช่วยให้ความเสียหายของ
ประชาชนลดได้อย่างไรบ้าง เช่น คนป่วยคนไข้ที่เสียชีวิตอย่างน่าอนาถ เห็นหรือไม่ ต่างประเทศเขาเอาคนที่ยังไม่ตายใส่
ถุงพลาสติกแล้วนําไปกอง ซึ่งน่าตกใจมาก ส่วนบ้านเราไม่ถึงขนาดนั้น แต่มีเรื่องว่าป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษาแบบ
ทันทีทันใด ซึ่งน่าเห็นใจมาก 
‘ธนกร’ยันรัฐบาลไม่จ ากัดเสรีภาพปชช. 

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีนายรัฐภูมิ โตคง
ทรัพย์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ออกมากล่าวหารัฐบาลจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะศิลปินคือประชาชนว่า 
ไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่เคยจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือประชาชนคนทั่วไป ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่การแสดงออกต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว ตนเข้าใจดีว่าบางกรณีมีการใช้ถ้อยคําที่หยาบคาย 
คุกคาม หมิ่นประมาท ทําให้อีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทําต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเอง  แต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน ใครทําผิดก็ต้องรับโทษ ส่วนกรณีดาราcall outตนยืนยันว่า เป็นสิทธิที่ทําได้ หากไม่ใช้ถ้อยคําหยาบ
คาย ด่าทอจนไปกระทบสิทธิหรือหมิ่นประมาบุคคลอื่นก็ว่ากันไป เพราะตนเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะพอ รู้ว่าอะไรควรไม่
ควร 
ไฟเขียววิจารณ์ได้ด้วยค าพูดจาสุภาพ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนคนถูกดําเนินคดีต้องมาพิจารณาดูสิ่งที่คุณโพสต์ว่า เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ใช้
คําหยาบคาย หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท หรือให้ข้อมูลเท็จ บิดเบือนข้อมูลหรือไม่ ทําไมถึงโดนจับ ปรับ  เพราะการ
วิจารณ์รัฐบาลสามารถทําได้ ไม่ผิดกฎหมาย เห็นได้จากสื่อมวลชนที่วิจารณ์การทํางานนายกฯ หรือคนในรัฐบาลได้ทุก
วันก็ไม่เห็นจะโดนแจ้งความดําเนินคดี การวิจารณ์รัฐบาลทําได้โดยเสรี แต่ไม่ใช่การด่าทอ ด่าพ่อล่อแม่  ขู่คุกคามลูก
นายกฯ หรือละเมิดสิทธิคนอื่น ถ้าเป็นแบบนั้นผิดกฎหมายแน่นอน ตนเข้าใจศิลปินดาราที่แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
แต่หลายคนมีเหตุผลทางการเมือง ซึ่งต้องว่ากันไป แต่ตนเช่ือว่าประชาชนทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร วันนี้ประเทศไทยเจอ
วิกฤติโควิดหนักหนาอยู่แล้ว อยากเห็นความร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้โควิดมากกว่า ควรพักเรื่องการเมืองหรืออะไรที่จะ
นําไปสู่ความขัดแย้งไว้ก่อน ตอนนี้ทุกคนควรร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาวิกฤตโควิดให้คลี่คลายก่อน 
‘แรมโบ้’ชี้’สนธิญา’แจ้งความสิทธิส่วนตัว 

ขณะที่ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีศิลปินดาราบางคนโพสต์
ข้อความดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและนายอภิวัฒน์  ขันทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส.ไปแจ้งความดําเนินคดีกับมิลลิ นักร้อง
แรปเปอร์สาว ที่ สน.นางเลิ้ง ตามที่เป็นข่าว ว่า เป็นการทําหน้าที่ของนายอภิวัฒน์ ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธาน
คตส.รวมถึงกรณี นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร ย่ืนหนังสือถึง ผบช.น.ขอให้ตักเตือนตรวจสอบคนที่โพสต์ดูหมิ่นดูแคลนสร้างความแตกแยกในบ้านเมือง มี
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บุคคลใดทําผิดกฎหมายหรือไม่ ถือเป็นการดําเนินการในสิทธิส่วนตัวของ  นายสนธิญา ไม่ได้รับคําสั่งจากนายกฯหรือ
ตนเอง 
กลุ่มปกป้องสถาบันจี้สอบสส.ก้าวไกล 

ที่อาคารรัฐสภา นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทํางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ
จาก นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ คณะกรรมการกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและตัวแทนกลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพื่อขอให้ตรวจสอบจรรณยาบรรณ ความเหมาะสมของ สส. พรรคก้าวไกลที่เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อ
วันที่ 18ก.ค. 64และสมาชิกฯที่ใช้ตําแหน่ง สส.ประกันตัวผู้ต้องหาในคดี มาตรา112 โดย นายอัครวุธ กล่าวว่า เนื่องด้วย
การชุมนุมเมื่อวันที่ 18ก.ค.ที่ผ่านมาของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและภาคีอื่นๆอีกหลายกลุ่ม ปรากฏว่า นายรังสิมันต์ โรม 
สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อยู่ในการชุมนุม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การชุมนุมดังกล่าวหมดความชอบธรรมในการ
ออกมาเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ และสันติ เป็นการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายให้บ้านเมือง ดังนั้นการที่มีสส.เข้าไปร่วมกับ
เหตุการณ์ชุมนุมเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งทางกลุ่มพสกนกิรปกป้องสถาบันฯมีความคลางแคลงใจ สงสัยในพฤติกรรม
ของ สส.ผู้นี้เป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะมาปรากฎอยู่ตามสถานที่ชุมนุมเท่าน้ัน 
ใช้ต าแหน่งสส.ประกันม็อบม.112 

แต่เมื่อวันที่ 22ก.ค.ที่ผ่านมา นายรังสิมันต์ โรม นายทองแดง เบ็ญจะปัก น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ยัง
ใช้ตําแหน่ง สส.ประกันตัวผู้ต้องหามาตรา112 ให้ออกมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองอีก รวมไปถึงกรณีของ นายปดิ
พัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้นํารถยนต์ส่วนตัวมาร่วมชุมนุมคาร์ม๊อบที่จัดขึ้นที่ จ.พิษณุโลก ทางกลุ่ม
จึงขอให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวของ สส.ตามที่กล่าวมาว่า 
ประพฤติเหมาะสมหรือไม่ ด้าน นายแทนคุณ กล่าวว่า จะนําเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/589982  
  

https://www.naewna.com/politic/589982
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เผยแพร่: 24 ก.ค. 2564 10:31   ปรับปรุง: 24 ก.ค. 2564 10:31   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ระวังเสียหมอ! “แรมโบ้” เตือน “ชลน่าน” เกลอเก่า หยุดบิดเบือนข้อมูลโจมตีนายกฯ เอาใจ
นายใหญ่ 

 
 
“แรมโบ้”เตือน"หมอชลน่าน” เกลอเก่า ระวังเสียหมอ บิดเบือนข้อมูล ใช้วาทะโจมตีนายกฯ ตีกินบ่อยๆ หวังเอาใจ
นายใหญ่ ย้ ามาตรการล็อกดาวน์ นายกฯ พิจารณาร่วมกับทีมแพทย์เพื่อให้สถานการณ์คลีค่ลาย ยืนยันพรรคร่วมยงั
เหนียวแน่นแก้ไขปัญหา 

วันนี้(24 ก.ค.) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.
พรรคเพือ่ไทย วิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหา โควิด-19 ของนายกฯ โดยเฉพาะการล็อกดาวน์เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูก
จุด พร้อมให้พรรคร่วมถอนตัว โดยระบุว่าหมอชลน่านไม่ควรออกมาบอกว่าการล็อกดาวน์เป็นการแก้ไขปัญหาแบบโง่ๆ 
เพราะการที่นายกฯ จะพิจารณาในเรื่องใดนั้น รวมไปถึงการล็อกดาวน์ก็ได้ทําร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ร่วมกับทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษาที่เห็นว่าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นและสถานการณ์อาจจะร้ายแรงจนยากต่อการควบคุม 

ทั้งนี้ ยังได้ให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกมากขึ้น รวมถึงประชาชนยังสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเองจากชุดตรวจ 
COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจน โดยนายกฯ เน้นย้ําว่าจะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้านจากการติดโควิด-19 และเมื่อมี
การเจ็บป่วยก็นําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเร็วที่สุด 

นายเสกสกลระบุว่าหมอชลน่านไม่ควรที่จะออกมาพูดเช่นนี้  เพราะเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจของ
คนทํางานและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนทํางานเหนื่อย เพื่อที่จะให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดคลี่คลายลงให้
ได้ แต่หมอชลน่านเป็นหมอกลับไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลายทําตัวไม่รู้เรื่อง  ไม่เดือดร้อน ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ช่วย 
เพราะจะได้ใช้โอกาสนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง โจมตีนายกฯ รัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้น 

สําหรับพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีใครคิดจะถอนตัวออกจากรัฐบาลยังคงมั่นคงเหนียวแน่นและจะทํางานร่วมกับ
นายกฯ จนครบวาระเพราะทุกคนต้องทํางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีเวลามานึกถึงเรื่องทางการเมืองในขณะนี้ 

“ในขณะที่ประเทศเกิดวิกฤตเช่นนี้ ผมมองว่าก็มีแต่หมอชลน่าน กับคนในพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่
ในหัวคิดแต่เรื่องการเมือง ไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลาย  เพราะจะได้นํามาเป็นประเด็นในการโจมตีนายกฯ และ
รัฐบาล กดดันให้ลาออก เพื่อพรรคเพื่อไทยจะได้เข้ามามีอํานาจ แต่ผมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่สมหวังอย่างแน่นอน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

17 

 

“หมอชลน่านก็เคยเป็นเพื่อนกันในฐานะเพื่อนเก่าเกลอเก่า ไม่ควรออกมาพูดเพื่อเอาใจนายใหญ่มากเกินไป จน
ทําให้เกิดความสับสนต่อประชาชน ควรมีความเป็นตัวของตัวเอง อย่าบิดเบือนข้อมูล จนเสียความเป็นหมอ สุดท้ายจะ
เสียหมา ไปเปล่าๆ เตือนกันด้วยความห่วงใย ก่อนที่จะเสียผู้เสียคนไปมากกว่านี”้ นายเสกสกล กล่าว 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000072420   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000072420
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 10:36 น.  

ดร.เสกสกล มั่นใจ พรรคร่วมรบ. ไม่มีทางทิ้งประยุทธ์ ยันเหนียวแน่น อยู่จนครบวาระ 

 
‘แรมโบ้’ ยัน ‘พรรคร่วมฯ’ ไม่มีทางทิ้ง ‘บิ๊กตู’่ แซะ ‘ชลน่าน’ อย่าพูดเอาใจนายใหญ่ จนเสียหมอ กลายเป็นหมา 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนพ.ชลน่าน ศรี
แก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) วิพากษ์วิจารณ์ การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชชา 
นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการล็อกดาวน์เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด พร้อมให้พรรคร่วมถอนตัว ว่า นพ.ชลน่าน ไม่ควร
ออกมาบอกว่าการล็อกดาวน์ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบโง่ๆ เพราะการที่นายกฯ จะพิจารณาในเรื่องใดนั้น รวมไปถึง
การล็อกดาวน์ก็ได้ทําร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงร่วมกับทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษาที่เห็นว่าสถานการณ์
ยังคงไม่ดีขึ้นและสถานการณ์อาจจะร้ายแรงจนยากต่อการควบคุม  ทั้งนี้ยังได้ให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกมากขึ้น รวมถึง
ประชาชนยังสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเองจากชุดตรวจ โควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน โดยนายกฯ เน้นย้ําว่า
จะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้าน เมื่อเจ็บป่วย ก็นําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเร็วที่สุด 

นายเสกสกล กล่าวว่า นพ.ชลน่าน ไม่ควรที่จะออกมาพูดเช่นนี้ เพราะเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจของ
คนทํางานและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนทํางานเหนื่อย เพื่อที่จะให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย
ลงให้ได ้แต่นพ.ชลน่านเป็นหมอกลับไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลายทําตัวไม่รู้เรื่อง ไม่เดือดร้อน ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ช่วย 
เพราะจะได้ใช้โอกาสนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง โจมตีนายกฯ และรัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง
เท่านั้น สําหรับพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่า ไม่มีใครคิดจะถอนตัวออกจากรัฐบาลยังคงมั่นคงเหนียวแน่นและจะทํางาน
ร่วมกับนายกฯ จนครบวาระเพราะทุกคนต้องทํางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีเวลามานึกถึงเรื่องทางการเมืองในขณะนี ้

นายเสกสกล กล่าวว่า ในขณะที่ประเทศเกิดวิกฤตเช่นนี้ตนมองว่าก็มีแต่นพ.ชลน่าน กับคนในพรรคพท. และ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ในหัวคิดแต่เรื่องการเมือง ไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลาย เพราะจะได้นํามาเป็นประเด็นในการ
โจมตีนายกฯ และรัฐบาล กดดันให้ลาออก เพื่อพรรคพท. จะได้เข้ามามีอํานาจ แต่ตนยืนยันว่าพรรคพท. ไม่สมหวังอย่างแน่นอน 

“หมอชลน่านก็เคยเป็นเพื่อนกันในฐานะเพื่อนเก่าเกลอเก่า ไม่ควรออกมาพูดเพื่อเอาใจนายใหญ่มากเกินไป จน
ทําให้เกิดความสับสนต่อประชาชน ควรมีความเป็นตัวของตัวเอง อย่าบิดเบือนข้อมูล จนเสียความเป็นหมอ สุดท้ายจะ
เสียหมา ไปเปล่าๆ เตือนกันด้วยความห่วงใย ก่อนที่จะเสียผู้เสียคนไปมากกว่านี”้ นายเสกสกล กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2846485   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2846485
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/S__11600982.jpeg
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วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 11:47 น. 

"แรมโบ้ เตือน "หมอชลน่าน"ระวังเสียหมา ใช้ข้อมูลบิดเบือนโจมตีรัฐบาล 

 
นครราชสีมา - แรมโบ้อีสาน เตือน หมอชลน่าน เกลอเก่า ระวังเสียหมา โจมตีนายกฯ-รัฐบาล ใช้ข้อมูลบิดเบือนมา
วิพากษ์วิจารณ์ ย้ า มาตรการล็อกดาวน์ นายกฯ พิจารณาร่วมกับทีมแพทย์ ยันพรรคร่วมยังเหนียวแน่น ท างาน
แก้ไขปัญหา  

เมื่อวันที่ 24ก.ค. 64 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
ส.ส.พรรคเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์ การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของนายกฯ โดยเฉพาะการล็อกดาวน์เป็นการแก้ไขปัญหา
ไม่ถูกจุด พร้อมให้พรรคร่วมถอนตัว โดยกรณี นายเสกสกลฯ ระบุว่า “หมอชลน่านฯ ไม่ควรออกมาบอกว่าการล็อก
ดาวน์เป็นการแก้ไขปัญหาแบบโง่ๆ เพราะการที่นายกฯ จะพิจารณาในเรื่องใดนั้น รวมไปถึงการล็อกดาวน์ ก็ได้ทํา
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง ร่วมกับทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษา ที่เห็นว่า สถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นและ
สถานการณ์อาจจะร้ายแรงจนยากต่อการควบคุม ทั้งนี้ ยังได้ให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกมากขึ้น รวมถึง ประชาชนยังสามารถ
ตรวจหาเช้ือได้ด้วยตัวเองจากชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจน โดยนายกฯ เน้นย้ําว่า จะต้องไม่มีคนเสียชีวิต
ที่บ้านจากการติดโควิด-19 และเมื่อมีการเจบ็ป่วย ก็นําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเร็วที่สุด 

นายเสกสกล กล่าวว่า หมอชลน่านไม่ควรที่จะออกมาพูดเช่นนี้ เพราะเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจของ
คนทํางานและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนทํางานเหนื่อยเพื่อที่จะให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด คลี่คลายลงให้
ได้ แต่หมอชลน่านฯ เป็นหมอกลับไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลายทําตัวไม่รู้เรื่อง ไม่เดือดร้อน ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ช่วย 
เพราะจะได้ใช้โอกาสนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง โจมตีนายกฯ รัฐบาล เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้น 
สําหรับพรรคร่วมรัฐบาล ยืนยันว่า ไม่มีใครคิดจะถอนตัวออกจากรัฐบาล ยังคงมั่นคงเหนียวแน่นและจะทํางานร่วมกับ
นายกฯ จนครบวาระ เพราะทุกคนต้องทํางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไม่มีเวลามานึกถึงเรื่องทางการเมืองในขณะนี้ 

นายเสกสกล กล่าต่อว่า ในขณะที่ประเทศเกิดวิกฤตเช่นนี้ ตนเองมองว่า ก็มีแต่หมอชลน่านฯ กับคนในพรรค
เพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ในหัวคิดแต่เรื่องการเมือง ไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลาย เพราะจะได้นํามาเป็นประเด็น
ในการโจมตีนายกฯ และรัฐบาล กดดันให้ลาออก เพื่อพรรคเพื่อไทยจะได้เข้ามามีอํานาจ แต่ตนเองยืนยันว่า พรรคเพื่อ
ไทยไม่สมหวังอย่างแน่นอน หมอชลน่านฯ ก็เคยเป็นเพื่อนกันในฐานะเพ่ือนเก่าเกลอเก่า ไม่ควรออกมาพูดเพื่อเอาใจนาย
ใหญ่มากเกินไป จนทําให้เกิดความสับสนต่อประชาชน ควรมีความเป็นตัวของตัวเอง อย่าบิดเบือนข้อมูล จนเสียความ
เป็นหมอ สุดท้ายจะเสียหมาไปเปล่าๆ เตือนกันด้วยความห่วงใย ก่อนที่จะเสียผู้เสียคนไปมากกว่านี”้ นายเสกสกลฯ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/658851  

https://www.posttoday.com/politic/news/658851
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24 กรกฎาคม 2564 10:49 น. 

ขย่มซ้ า!! “สิระ”แนะ”เสรีพิศุทธ์”สั่งงดประชุม กมธ.ไล่ไปรื้อสิ่งล้ าล าน้ าแควน้อยก่อน 
“สิระ” ได้ทีแนะ "เสรีพิศุทธ์" สั่งงดประชุม กมธ.เอาเวลาไปรื้อสิ่งล้ําลําน้ําแควน้อยให้เสร็จใน 30 วัน เย้ย จะตรวจสอบ
คนอื่นทําตามคําสั่งศาลก่อน ถาม ยังเหมาะเป็น ปธ.ปราบโกง หรือไม่ ลั่น กมธ.ก.ม. พร้อมรับงานสอบต่อหากมีผู้ร้อง 
 

 
     

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ยกฟ้อง ในคดีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่น
ฟ้องตั้งแต่ปี 51 ขอเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําในแม่น้ําแควน้อย จ.กาญจนบุรี  ซึ่งศาลมี
คําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ดําเนินการรื้อถอน 4 สิ่งล้ําลําน้ําในแม่น้ําแควน้อยออกให้พ้นจากแม่น้ําภายใน 30 วัน ว่า 
ตนขอแนะนําให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ งดประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(กมธ.ป.ป.ช.)  สภาผู้แทนราษฎร ในช่วงนี้ เพราะควรเอาเวลาไปทําตามคําสั่งศาล ก่อนที่จะมานั่งตรวจสอบคนอื่น แต่
หากว่าขาดแคลนอุปกรณ์ในการรื้อถอนก็บอกตนมาได้ เพราะตนพร้อมที่จะไปช่วยเหลือ 

นายสิระ กล่าวต่อว่า กว่า 10 ปีที่คดีนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย แต่วันนี้พอศาลตัดสินทําให้สังคมและคนทั้ง
ประเทศได้รู้ว่า ผู้ฟ้องได้ถมที่ล้ําแม่น้ํา ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่า ผู้ฟ้องเคยเป็นผู้รักษากฎหมาย และรู้กฎหมายเป็นอย่างดี 
แต่ทําไมเรื่องนี้ถึงไม่รู้ ทั้งนี้หากมีผู้ใดร้องเรียนเกี่ยวกับคดีนี้มาที่ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร ตนก็พร้อมที่จะนําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา และจะได้เชิญ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐานะผู้ฟ้อง และผู้ถูก
ฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงว่า จะดําเนินการอย่างไรต่อไป และถ้าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ตนก็จะไปล่องเรือดู
พื้นที่จริงให้เห็นกับตา 

“ถ้ากรมเจ้าท่ายังไม่บังคับให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําแควน้อยภายใน 30 วัน ก็ถือว่ามี
ความผิดเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 คําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ออกมาเช่นนี้ ท่านเสรีพิศุทธ์ ยังมีความเหมาะสมในการตรวจสอบผู้อื่นในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช.อีก
หรือไม่ ขอให้สังคมช่วยกันพิจารณาด้วย” นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/88024/   

https://www.dailynews.co.th/news/88024/
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 11:02 น.  

ม.จ.จุลเจิม ข้องใจ 1668 ไม่โทรฟรี ชี้ รบ.บริหารล้มเหลว สมควรแล้วคนออกมาไล่ 

 
ท่านใหม่ ข้องใจ 1668 ไม่โทรฟรี ชี้ รบ. บริหารล้มเหลว สมควรแล้วคนออกมาไล่ 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีของเบอร์โทร 1668 ที่แม้ให้แจ้งรับผู้ป่วยโควิด 
แต่กลับต้องเสียเงิน โดยระบุว่า 

“ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม (หน่วยราชการที่ขอมา) แต่ไม่ขอยกเว้นค่าบริการ (ถ้าใครโทรศัพท์เข้าต้องจ่ายเงิน) 
ตรรกะอะไรวะนี่ !!!!! หากินกันแม้แต่เวลาประชาชนเจ้าของประเทศที่มีความทุกข์ 

โทร 1668 ของ กสทช. มีไว้ขูดรีดประชาชนเจ้าของประเทศ เมื่อมีความทุกข์ หรือครับ เจ้านาย ??? ระบบมัน
ช่างงี่เง่า ต้องทํา 1…2…3…4…ให้ถูกต้อง (ระหว่างระเบียบกฎหมาย กับความตายของประชาชนที่ทุกข์ยาก) ส่วนคน
ปฏิบัติก็งี่เง่า ไม่คิดที่จะรวบรัด แล้วมองประเด็นที่เร่งด่วน และสําคัญ เพื่อส่วนรวม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่
จะหาเงิน (กิน) กันลูกเดียว เพราะกฎหมายว่าไว้ (ผู้ใหญ่ใน กสทช. ควรแยกแยะออก ว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ปรกติ 
หรือฉุกเฉิน เร่งด่วน) หรือถ้า บ.เอกชนใหญ่ๆ เงินถึงๆ กสทช. คงบอกว่า พี่นอนอยู่เฉยๆ เดียวน้องทําให้ 
สมควรแล้วที่ออกมาไล่รัฐบาลกัน ว่า บริหารงานล้มเหลว ในสถานะการณ์วิกฤติของชาติ แหม! ถ้าไม่แตะต้องสถาบันกัน 
ก็อาจจะขอเข้าร่วมลงถนนขับไล่ด้วยคน 
1668 เป็นหมายเลขสายด่วนที่กรมการแพทย์ได้ขอใช้งาน 
จากกรณีมีคนโทรหาสายด่วนหาเตียง 1668 แต่โทรจนเงินหมด เลยสงสัยว่าเบอร์นี้ไม่ได้โทรฟรี? ต้องเสียนาทีละ 1.50 บาท 
กสทช. ชี้แจงว่า 
“1668 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมมาแล้ว เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ แต่ยังไม่ ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายัง 
กสทช.” 
“ทําให้คนโทรต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกต”ิ 

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. (ลาออก  หรือปลดออกได้แล้ว-ผู้เขียน) ได้ชี้แจงว่า สําหรับ
หมายเลขสายด่วน 1668 เป็นหมายเลขที่กรมการแพทย์ขอใช้งาน โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายมาแล้ว 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ แต่ไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายัง กสทช. ทําให้ประชาชนที่โทรเข้ามาเลขหมายนี้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ อย่างไรก็ตาม ทาง กสทช.ได้ประสานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งหนังสือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/Untitled-design-2021-02-02T174427.236-728x546-1.png
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ขอให้เบอร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ “โควิด-19″ ทุกเลขหมายเป็นเบอร์ที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการเรียกสาย  แต่ตอนนี้
หนังสือน่าจะอยู่ระหว่างการจัดส่ง และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งต่อไป 
ม.จ. จุลเจิม ยุคล 

ผมว่าตรรกะ ศรีธนญชัยที่ว่า ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมยกเว้นค่าบริการ ทําไมไม่รวมเสียทีเดียวเลยละ
ครับ ช่วยกันแชร์ให้ถึงทําเนียบรัฐบาล ให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ส.ว. จะได้ช่วยกันแก้ไข อํานาจรัฐอยู่ในมือพวก
ท่านแล้ว” 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2846462     

https://www.matichon.co.th/politics/news_2846462
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วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 11:30 น. 

เก่ง การุณ สอนมวย รองผบช.น. ยัน ด่า "รัฐบาลฆาตกร" ไม่ผิดหมิ่นประมาท 
 

 
 

"การุณ โหสกุล" สอนมวย รองผบช.น. ก่อนพูดต้องคิดก่อน ยัน ด่า "รัฐบาลฆาตกร" ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท 
เหตุ รัฐบาล ไม่มีฐานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.64 นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ไม่รู้จริงๆหรือว่า
แกล้งไม่รู้ครับ 

ผู้สื่อข่าวโทรมาถามผมเรื่องที่พลตํารวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ให้สัมภาษณ์ว่า การ
กล่าวหาว่า “รัฐบาลฆาตกร” เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยอ้างคดีที่คุณจตุพรถูกศาลพิพากษาจําคุกที่กล่าวหาคุณ
อภิสิทธิ์ด้วยถ้อยคําเดียวกันนี ้

ผมไม่ได้อยากไปโต้ท่านรอง แต่การที่ท่านซึ่งเป็นตํารวจมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและการดําเนินคดี
อาญา ความเห็นของท่านจึงมีน้ําหนักและทําให้ประชาชนเกิดความวิตก ผมจึงขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังน้ี 

(1) ความผิดฐานหมิ่นประมาท (ปอ. มาตรา 326) คือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามและเป็นความผิดที่ยอม
ความได้ (compoundable offences) แต่คําว่าผู้อื่นต้องเป็นบุคคลดังที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า “imputes anything to 
the other person before a third person” ส่วนความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า (มาตรา 393) ก็หลักการเดียวกัน
คือต้องเป็นการดูหมิ่นผู้ที่มีฐานะเป็นบุคคล 

 (2) ความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวต้องมีผู้เสียหาย (injured person) ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 2 (4) บัญญัติว่า “ผู้เสียหายหมายถึงบุคคล (person) ผู้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจ
จัดการแทนได้ ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายจึงเป็นผู้เสียหายไม่ได้ ส่วนผู้ที่ขาดสํานึกของความเป็นคนก็ไม่
ควรมีตําแหน่งในรัฐบาลครับ 

(3) ส่วน “รัฐบาล” ไม่มีฐานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 724/2490) ดังนั้น ผู้ที่
ด่าแม่รัฐบาล หรือดูหมิ่นรัฐบาล จึงไม่ครบเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะมิได้เป็นการใส่
ความ หรือดูหมิ่น “บุคคล” เช่น คําว่ารัฐบาลเหี้ย รัฐบาลส้นตีน รัฐบาลระยํา หรือรัฐบาลฆาตกรปล่อยให้คนตายกลาง
ถนน เหล่านี้ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นครับ ส่วนคดีคุณจตุพรที่ศาลพิพากษาลงโทษ นั้น คุณจตุพร
กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นบุคคลจึงครบองค์ประกอบของกฎหมาย 
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ผมอยากให้สติท่านรองว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยและเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐบาลเอาไปบริหาร
ประเทศ รวมทั้งจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกและท่านรองด้วย ดังนั้น ประชาชนจึงย่อมจะมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน
ของรัฐบาลหรือบุคคลใดก็ตามที่กินเงินเดือนจากภาษีของตนได้เสมอ ทุกท่านต้องสําเหนียกไว้ตลอดเวลาว่าประชาชนคือ
เจ้านายของพวกท่าน 

ส่วนท่านรองที่เป็นผู้รักษากฎหมายก่อนพูดจะต้องคิดก่อนและต้องมั่นใจว่าดีกว่าการเงียบ เหมือนที่ลูกพี่ผม
สอนผมว่า “ถ้าไม่รู้อย่าพูดเพราะถ้าเรานั่งหุบปากเค้าจะไม่รู้ว่าเอ็งโง่” (คําว่า “เอ็ง” หมายถึงผมนะครับ) ดังนั้น 
ประชาชนที่อยากด่ารัฐบาลก็บรรเลงกันต่อไปตามถนัดครับ ก็เมื่อรัฐบาลทําเลวระยํา การถูกประชาชนด่าเอาก็สมควรครับ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/658849  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/658849
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วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 12.25 น. 

พลังธรรมใหม่ เอาด้วย!จี้‘รัฐบาล’ขอโทษปชช.แก้‘โควิด’ลามขึ้นถนน 
 

 
 

“พลังธรรมใหม่”จ้ี”รัฐบาล”ขอโทษ ปชช.ท าผิดต้องกล้ายอมรับ เชื่อ คนไทยยอมให้อภัย ถ้าไม่ท าผิดซ้ าซาก แนะ 
ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนม้ากลางศึก 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ รองเลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กถึง
สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยในขณะนี้ โดยระบุว่า ขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบกับการ
แก้วิกฤตในครั้งนี้ ออกมาขอโทษประชาชนในการบริหารที่ผิดพลาด ทั้งเรื่องวัคซีนและการระบาดของไวรัสโควิดอย่าง
รุนแรง ทําให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จนมีภาพ
การเสียชีวิตที่บ้าน และลุกลามไปจนถึงบนท้องถนน 

“บทบาทข้อหนึ่งที่สําคัญของทีมบริหารประเทศ คือ การนําชาติพ้นภัย ความผิดพลาดของการบริหารที่เกิดขึ้น 
แน่นอนว่า ไม่มีใครตั้งใจให้เกิด จะว่าไปแล้วไวรัสโควิดก็ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกประเทศนี้กําลังเผชิญ และก็ยังไม่มีประเทศ
ใดในโลกที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปได้ แต่ในเมื่อเกิดความผิดพลาด ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องการคําว่า”ขอ
โทษ”และก็ยังเชื่อว่า ประชาชนคนไทยจะให้อภัยท่าน และนับหนึ่งเดินหน้าสู้กับปัญหาไปด้วยกัน เพราะไม่มีใครทําดีได้
ไปหมดทุกเรื่อง แต่ที่สําคัญต้องรู้ว่า ได้กระทําผิดและไม่ทําผิดซ้ําซากเป็นครั้งที่สอง”นายณัฐดนัย 

นายณัฐดนัย ระบุด้วยว่า ตนไม่แนะนําให้รัฐบาลประกาศยุบสภา  หรือนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกจาก
ตําแหน่ง เพราะท่ามกลางวิฤกตเช่นนี้ ไม่ได้อยากให้มีการเปลี่ยนม้ากลางศึก แต่วันนี้ตนไม่รู้ว่าใครคือ ผู้รับผิดชอบกับ
วิกฤตในตอนนี้กันแน่ นายกรัฐมนตรี , นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือ 
ใครสักคนในรัฐบาล แต่เชื่อว่า พวกท่านรู้ดีว่า ใครจะต้องขอโทษประชาชน ออกมาเถอะครับ คนเกือบ  70 ล้านคน รอ
ฟังท่านอยู ่
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/590060   

https://www.naewna.com/politic/590060
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24 กรกฎาคม 2564  

'เพื่อไทย' จี้ทหารหยุดเอาเปรียบ ปชช. หลังขอ 'โมเดอร์นา' ให้ตัวเองก่อนกลุ่มเสี่ยง 
 

 
 

โฆษก "เพื่อไทย" จี้ทหารหยุดเอาเปรียบ ปชช. หลังขอวัคซีน "โมเดอร์นา" ให้ตัวเองก่อนกลุ่มเสี่ยง 
วันที ่24 ก.ค. นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง กรณีมีเอกสารขอโควต้าวัคซีนโมเดอร์นา

ให้กับทหารและครอบครัวกรมสารบรรณทหาร ซึ่งผลสอบออกมาว่าเป็นเอกสารจริงนั้น ถือเป็นอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งกินเงินเดือนจากภาษี แต่กลับซ้ําเติมความทุกข์ยากของประชาชน มีหลายล้านคนไม่มีแม้ข้าวมื้อแรก  ไม่ได้รับ
วัคซีนที่ดีและฟรีเข็มแรก ขณะที่นายทหารยศใหญ่โต มีทหารรับใช้  ได้เงินเดือนเต็ม สวัสดิการเพียบพร้อมเหมือนเดิม 
เพิ่มเติมคือการเบียดบังโควต้าวัคซีนจากกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอให้กองทัพผู้เข้มแข็งหยุดเอาเปรียบ
ประชาชนที่อ่อนแอ เพราะประชาชนไม่ใช่เหยื่อของความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลอีกแล้ว  

นางสาวอรุณี กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่บริหารจัดการโควิดล้มเหลว เป็นการติ
ชมโดยสุจริต มีข้อเท็จจริงทางการแพทย์รองรับ จึงอยากให้ผู้ที่แจ้งความเอาผิดมุ่งไปทําประโยชน์ให้ประเทศในภาวะ
วิกฤตมากกว่าจ้องจับผิดคนที่เห็นต่างหรือแนะนํารัฐบาลเพื่อต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้อง
ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผอ.ศบค. หยุดมองทุกปัญหาว่าเป็นสงคราม หยุดหมกมุ่นกับคําว่าชัย
ชนะ หยุดมองว่าการเสียชีวิตของประชาชนจากการบริหารจัดการล้มเหลวเป็นเหมือนสิ่งที่จําเป็นต้องแลกมาในสนามรบ 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคระบาดที่ต้องใช้ความสามารถและความชาญฉลาดในสถานการณ์วิกฤตเท่านั้น ซึ่งจะทําให้ประชาชนมี
ชีวิตรอดได ้

"ผู้ป่วยโควิดนั่งรอขอเตียงหน้าทําเนียบ คนตายข้างถนนเหมือนผักปลา คนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดคือความ
ตั้งใจที่จะแช่แข็งประเทศให้ตายไปพร้อมกับผู้มีอํานาจหรือไม่ เมื่อประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  คนที่ยืนอยู่บนซาก
ปรักหักพังจะต้องถูกประชาชนเช็คบิล" นางสาวอรุณีกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950854  
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24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.  

"กฎหมายกับกองโจร" 
 

 
 

บ้านเมืองป่วยไข้ด้วยโควิดรุมเร้า ก็ดีไปอย่าง 
    ทําให้เข้าใจคนไทยดีขึ้น 
    ว่าคนไทยวันน้ี ทั้งรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ มีทัศนคติกับชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างไร? 
    รัก หวงแหน มีภัยผนึกใจสู้ ไทยต้องไม่ทิ้งกัน 
    หรือ ชัง แหนงหน่าย.... 
    เห็นบ้านเมืองมีภัย ก็สะใจ กระหน่ําซ้ําเติมหวังให้วอดวาย "สิ้่นไทย" คอืชัยชนะของ "ขยะไร้ราก"? 
    ตอนนี้ หมาตายตัว ก็เป็นความผิดรัฐบาล บริหารผิดพลาด-ล้มเหลว 
    คนเก่ง คนรู้ปัญหา และแก้ได้ทุกปัญหาวันนี้ คือคนจ้องจับผิดแล้วจ้อหน้าจอ 
    ส่วนคนหนา้งานทั้งรัฐบาล พยาบาล-แพทย์ ทุกบุคลากร ซื่อบื้อไม่เปน็ประสาซักอย่าง 
    ดูๆ ไปแล้ว บ้านเมืองตอนนี้ มีคนเก่ง ๓ ประเภท คือ 
    -คนบ้า 
    -คนไม่ทําจอ้งจับผิดคนทํา  
    -คนจ้องซ้ําเติมบ้านเมือง 
    เมืองไทยภาวะน้ี เปรียบก็คล้าย "ปราสาทไม้ขีด" แต่ละก้านคานน้ําหนักก่ายกันขึ้นไป 
    เติมลงไปอีกก้าน ก็พัง 
    จะชักออกซักก้าน ก็พัง! 
    แล้วจะทําไง ต้องให้ด-ีชั่ว, ขาว-ดํา "ถ่วงดุล" คงสภาพมั่นคงในเปราะบางลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ งั้นหรือ? 
    ก็เกินสติปัญญาผมจะตอบ 
    ท่านคงเห็นข่าว จู่ๆ สหรัฐ "ถอนทหาร" จากอัฟกานิสถานฉับพลัน ขึ้นเครื่องบินหนีกลับบ้านเมื่อเร็วๆ นี้กันกระมัง 
    สหรัฐฯ บอกว่านี่คือ "ยุทธศาสตร์" 
    แต่ชาวอัฟกันและชาวโลกบอก ไอ้กันรบแพ้ ด้านอายหนีตายกระเจิง 
    แพ้ใคร? 
    สหรัฐฯ "แพ้กองโจร" ตอลิบัน! 
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    ทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ทิ้งค่าย ทิ้งสมบัตินอกกายทุกอย่าง เอาเพียงชีวิตหนีรอดกลับอเมริกา! 
    ทําให้นึกถึง "สงครามเวียดนาม" ยาวนานร่วม ๒๐ ปี จาก พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๑๘  
    สหรฐัฯ ทุ่มกําลังทหารและงบประมาณไม่รู้กี่ล้านล้านลา้นล้านล้านดอลลาร์ สู้รบกับเวียดนามเหนือด้วยศักยภาพที่
เหนือกว่าทุกขุม 
    สุดท้าย สหรัฐฯ ต้องแพ้พ่าย ถลกตูดหนีเอาตัวรอดกลับประเทศ โดยไม่อินังขังขอบกับชาติร่วมรบ 
    สหรัฐและแนวร่วม มีบี ๕๒ มีจรวด ตายไปกว่า ๘ แสน 
    แต่เวียดนามเหนือ มีแตส่ากกะเบือ ตายแค่ ๖ แสน! 
    ถามว่า.... 
     เวียดนามใช้สากกะเบือพิชิตรถถัง เครื่องบิน จรวดสหรัฐฯ ด้วยวิธีไหน? 
    ก็วิธีเดียวกับอัฟกานิสถาน คือรูปแบบ "กองโจร"! 
    ทําให้เกิดมมุคิด.... 
    การเอาชนะ "ตัวตน" ด้วย "ตัวตน" ในน้ําหนักที่ต่างกัน ไม่มีทางชนะ 
    เวียดกงจึงใช้ยุทธิวิธี "มีรูปแบบ-ไร้ตัวตน" เข้าสัประยุทธ์กับกําลังรบ "มีรูปแบบ-มีตัวตน" ของสหรฐัฯ 
    ย้อนดูปัจจุบันน้ี ไม่ต้องอื่นไกล ใกล้ตัวจากบ้านเรานี่แหละ ขบวนการล้มเจ้า-ล้มประเทศ  
    ใช้ยุทธศาสตร์ "กองโจรไอที" โจมตีประเทศและรัฐบาลด้วยสร้างข่าวสารเท็จ 
    และใช้วิธีอิงโครงประวัติศาสตร์แล้วบิดข้อเท็จจริงสร้างทัศนคติ "ด้อยค่า" ความเป็นมาของชาติและบรรพบุรุษตัวเอง
ให้เด็กและคนไม่รู้ค่อยๆ ซึมซบัรับรู้ผ่านยุทธการไอที 
    ขบวนการสามนิ้ว ใช้ระบบไอทีค่อยๆ เปลี่ยนชาติและสถาบันทาง "แทรกคํา" ให้คนรุ่นใหม่เกิดทัศนคติชังชาติ เกลียด
สถาบัน ทั้งในระบบศึกษาและนอกระบบ 
    ไม่ใชแ่ค่ ๒-๓ ปีนี้ ..... 
    เป็น ๑๐-๒๐ ปีต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ สามารถปลูกฝังสรา้งทัศนคติ "ชังชาต-ิชังสถาบัน" ให้งอกในหมู่คนรุ่นใหม่
กระจายไปในทุกระบบงาน 
    ต่อเนื่อง-รุกคืบ ถึงขั้นใชส้ื่อสารอินเทอร์เน็ต "สร้างข่าวสาร" ควบคุมชี้ทางให้คนรุ่นใหม่อยู่ใต้คอนโทรลได้ส่วนหนึ่ง 
    นี่คืออะไร? 
    ก็คือรูปแบบ "กองโจร" อย่างตอลิบันในอัฟกานิสถาน อย่างเวียดกงในเวียดนามในอดีตดีๆ นั่นเอง 
    เพียงปรับจาก "กองโจร" ที่รบแบบไร้ร่องรอยและตัวตน เป็นคลื่นสื่อสารไอทีที่ไร้ร่องรอยและตัวตนแทนเท่านั้น 
    เกือบทุกประเทศตอนนี้........ 
    เป็นรอง "กองโจรไอที" ในยุทธการข่าวสารทั้งนั้น! 
    ยุคก่อนใช้กาํลังคนทํา "สงครามชิงประชาชน" สิ้นเปลืองมาก ได้ไม่คุ้มเสีย 
    วันนี้ "ใช้ระบบไอที" ทําสงครามชิงทั้งประชาชนยึดครองทั้งประเทศ โดยไม่จําเป็นต้องมีกองทัพให้เทอะทะ 
    ระบบรัฐสู้กับ "กองโจร" วา่รับมือยากแลว้ เมื่อมันพัฒนาเป็น "กองโจรไอที" ยิ่งยากเป็นร้อยเท่า  
    เพราะไม่ต่าง "ไล่จับเงา"! 
    สหรัฐฯ ใชก้ําลังทําสงครามหลายประเทศ สําเร็จแค่ ๑ ใน ๑๐๐ แต่คุม้ เพราะตีเป็น "ค่าประสบการณ์" ที่ร่ําเรียน
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จากระบบกองโจร 
    คนตะวันตก เก่งทางพัฒนา-ต่อยอด เมื่องถึงยุคไอที จึงประยุกต์หลักการ "กองโจร" ในตัวตนคน ไปเป็น "กองโจรไอ
ที" ที่มีแค่ชิปแผ่นเดียว แต่เปรี้ยวได้ทั้งโลก 
    "กองโจร" ชื่อก็บอกอยู่แล้ว โหด เลว เถื่อน แถมล่องหนเหนือกฎหมาย จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน เห็นหน้า-เห็นตัวไหวๆ แต่
ก็ไปไม่ถึง 
    ถ้าถึง "สามสัส" ไม่ลอยชายได้ถึงวันนี้หรอก! 
    แต่ระบบรัฐ ต้องเพียบพร้อมหลักฐาน พยาน ดุลยธรรมร้อยระบบ พันระเบียบ ล้านสิทธิมนุษยชน อิสรภาพ/เสรีภาพ 
    สุดท้าย.... 
    กองโจรอย่าง ตอลิบัน เวียดกง เขมรแดง นั่นแหละ ไดชู้นิ้วกลาง สัญลักษณ์ใหม่มหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ไชโย..ไชโย ! 
    รัฐบาลถ้าใช้ "รูปแบบและตัวตน" เข้าสู้กองโจรไอทีที่ไร้ตัวตนไปเรื่อยๆ  
    ไม่มีทางสําเร็จ! 
    ยิ่งตอนนี้ กลุ่มเอ็นจีโอที่แฝงอยู่ทุกยูนิตประเทศใต้กลไกจักรวรรดิอํานาจตะวันตก เขา "ต้องล้มรัฐบาล" ให้ได้ 
    ขืนให้อยู ่พวกเขาต้องอดตาย เพราะรัฐบาลกําลังจะออกกฎหมายว่า "เอ็นจีโอ" ต้องแจงที่มา-ที่ไปของรายได้ทุกบาท-
ทุกสตางค์ 
    คนดีเพ่ือสังคม "ยอมไม่ได"้! 
    ตะโกน "ภาษีของกู" กับคนอ่ืนได้ แต่เงินลับเอ็นจีโอ "คนดีต้องเสียภาษีด้วยเหรอ?"     
    แบบนี้จึงต้องโหม "ล้มรัฐบาล-ล้มประยทุธ์"! 
    เนี่ย ทุกฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เป็นตัวประสาน จึงรวมกันในรูปแบบ "กองโจรไอที" ไร้ร่องรอย 
    ก็ฝากให้คิด จะจับเงาโจรหรือจะจับตัวโจร ใบ้หวยอย่างนี้แล้ว ยังตีเป็นเลขไปแทงไมถู่ก 
    ก็ไปโดดเจ้าพระยาตายเถอะ...ไป๊! 
วันเสาร์ที่ปลายซอย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/110898   

https://www.thaipost.net/main/detail/110898
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24 ก.ค. 2564 - 00:04 น.  

เสรีภาพความคิดเห็น  

 
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดําเนินคดีแก่ผู้

เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตร ี(คตส.) 
แจ้งความดําเนินคดีหมิ่นประมาทกับบุคคลหลายคน ที่วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์

โอชา มีทั้งนักการเมือง สื่อสารมวลชน บุคคลในวงการบันเทิงตกเป็นผู้ต้องหา 
กรณีการแจ้งความดําเนินคดีกับแร็พเปอร์นักร้องหญิงซึ่งยังเป็นเยาวชน  สะท้อนถึงสายตาไม่กว้างไกลของ

บุคคลที่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี นํามาซึ่งความคับแค้นให้คนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง จนเกิดกระแสการแสดงออกในโลก
ออนไลน์ 

เหมือนราดน ้ามันใส่กองไฟและประกาศสงครามกับเยาวชน 
นอกจากนี ้บุคคลที่เคยอยู่ในพรรคแกนนํารัฐบาล ก็นําภาพข่าวและรายช่ือดารา นักร้อง ศิลปินตลก และบุคคล

ในวงการบันเทิง เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายหรือไม ่
เนื่องจากที่ผ่านมา กลุ่มบุคคลเหล่านี้ แสดงออกทางการเมืองอย่างหลากหลาย วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและผู้นํา

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดว่าขาดประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไม่มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีน 
จนทําให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยติดเชื้อนับหมื่นรายต่อวัน มีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม และไม่

สามารถเข้าถึงการรักษาได้ เนื่องจากเตียงไม่พอ ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม 
รวมถึงอัตราการตายก็เพิ่มขึ น หลายศพต้องนอนสิ นใจข้างถนน ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตหลักร้อยศพต่อวัน 
ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามที่

รัฐธรรมนูญรับรองและให้ความคุ้มครอง รัฐบาลเป็นเพียงองค์กรที่ข้ามาทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชน 
ดังนั้นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจึงต้องค้อมศีรษะรับฟังการแสดงความคิดเห็น ข้อติติง ชี้แนะหรือวิพากษ์วิจารณ์

ต่างๆ ของประชาชน ประดุจเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ 
กรณีที่เห็นว่าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง รัฐบาลก็สามารถชี้แจงถึง

ข้อเท็จจริง เพ่ือทําความเข้าใจกับประชาชน หาใช่การแจ้งความดําเนินคดีหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย 
กรณีที่ต่างจากนี มีแต่รัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเท่านั นที่กระท้า 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6525700  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6525700
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/บทบรรณาธิการ.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

31 

 

 
24 ก.ค. 2564 05:08 น. 

จุดขายหรือจุดตาย? 
 

 
 

พร้อมกอดคอตายหมู่ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” ดันก้น “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ลุยต่อแก้วิกฤติโรคระบาด เมินเสียงภาคการเมืองขอให้สละเรือถอนตัวร่วมรัฐบาล 

แม้ค่ายภูมิใจไทยจะผูกใจเจ็บเรื้อรัง ด่าเพื่อนร่วมรัฐบาล “พลังประชารัฐ” ต่อเนื่อง แต่ก็แค่ช็อตระบายอารมณ์ 
เล่นบทดราม่าขึงขัง 

เซฟฐานคะแนนนิยมพรรคตัวเอง ไม่ให้ถูกเข้าใจผิดจากการถูกโยนบาปให้รับผิดกรณีหาวัคซีนไม่ทันกาลและไม่
เพียงพอกับความเป็นความตายของประชาชน 

สัมพันธภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ขาดสะบั้น ถึงขั้นวงแตก จะเจ็บแค้นกันแค่ไหน ก็ต้องทนกลืนเลือด 
เพราะคํานวณดูแล้วได้ไม่คุ้มเสีย หากกล้าสละเรือหนีตาย 

ต้องอยู่ล่มหัวจมท้ายไปถึงวันที่เรือเหล็กอับปาง หนทางที่ “บิ๊กตู่” ถอดใจลาออกดูแล้วริบหรี่ พอๆกับการ
ยุบสภาที่ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ หากสถานะรัฐบาลยังไม่อยู่ในภาวะได้เปรียบ 

บุ่มบ่ามยุบสภาไปตอนนี้ โอกาสคัมแบ็กกลับมามีอํานาจไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่แค่ค่ายพลังประชารัฐที่ร่อแร่ แต่ฝั่ง
ภูมิใจไทยก็น่าห่วง เพราะ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ก็โดนถล่มเละเป็นโจ๊ก
ไม่แพ้กัน เรื่องความล้มเหลวนําเข้าวัคซีน 
แม้จะปฏิเสธไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดหาวัคซีนโควิด–19 แต่ในแง่ความรู้สึกของประชาชนในฐานะ
เป็น รมว.สาธารณสุข ก็เลี่ยงไม่พ้นต้องสะบักสะบอมตามไปด้วย 

ต้องพะอืดพะอมลงเรือล าเดียวกันต่อไป รอจนกระแสดีขึ้น ค่อยทบทวนเรื่องการยุบสภา 
“บิ๊กตู่” คงไม่กล้าเสี่ยงเดิมพันอนาคตในช่วงที่เรตติ้งใกล้ถูกตอกฝาโลง ขืนลงจากหลังเสือแล้วปีนกลับขึ้นไปขี่

หลังเสือไม่ได้ หลังการเลือกตั้งใหม่ มีหวังถูกเสือตะปบปางตาย ในยามขาลอย ไม่เหลืออํานาจติดตัว 
ประเด็นวัคซีนถูกหยิบมาใช้ล้มรัฐบาล ในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวานของประเทศ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุบสถิติ

นิวไฮแทบจะทุกวัน ส่วนยอดตายก็ทะลักหลักร้อยถี่ๆ จากผู้ป่วยตายคาบ้าน ลุกลามเป็นตายข้างถนน รอกันหลายช่ัวโมง
ก็ยังไม่มีการมาเก็บศพ เพราะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเองก็งานล้นมือ เก็บศพไม่ทัน 

ไม่มีใครคาดคิดประเทศไทยจะมาถึงจุด ป่วยก็ต้องรอ ตายก็ต้องรอ 

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/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
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แต่รัฐบาลทําได้แค่ประคองสถานการณ์ไปเรื่อยๆ ยื้อเวลารอความหวังจากวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้ามา
ไตรมาส 4 ช่วยพลิกสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด ที่ยังไม่รู้ว่าจะทันกาลหรือไม่ 

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แรงต้าน “ลุงตู่” ผุดเป็นรายวัน ลามไวไม่แพ้ไวรัสมรณะ ระบาดไปทุกชนชั้นตั้งแต่คนหาเช้า
กินค่ํา พ่อค้าแม่ค้า คนชั้นกลาง นักธุรกิจ ล่าสุดในหมู่ดาราเซเลบ ที่พาเหรด Call out ขยี้รัฐบาลครึกโครม กระจาย
กระแสต่อต้านรัฐบาลขยายวงหนักขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เฉพาะภาคประชาชนที่หมดความเชื่อมั่นผู้นําในยามวิกฤติ แต่ยัง
ขยายไปถึงในซุ้มพลังประชารัฐก็เริ่มคลายความเชื่อมั่น “บิ๊กตู”่ 

ภูมิต้านทานในพรรคชักแกว่ง ถูก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ แย่งซีนโชว์ความเป็นผู้นํา
ในพรรคถี่ขึ้น ตั้งแต่การส่งสัญญาณเบรกจัดซื้อเรือดําน้ําลําที่ 2-3 กดดันกองทัพเรือต้องพับแผน ถอนวาระจากที่ประชุม 
กมธ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 

ล่าสุดก็เหยียบเบรกพฤติการณ์ของเครือข่ายนายกฯที่แจ้งความเอาผิด หรือขู่เหล่าดาราที่ call out โจมตี
รัฐบาล ท้วงติงเป็นสิทธิ ประชาชนสามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ 

คนในค่ายพลังประชารัฐรีบปัดเผือกร้อน โร่ปฏิเสธคนที่จ้องเอาผิดดารา ไม่ใช่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
ขณะที่เจ้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็รีบกลับลําการวิจารณ์รัฐบาลสามารถทําได้ ภายหลังกระแสตีกลับ 
ยิ่งไล่ปิดปากคนเห็นต่าง ก็ยิ่งไปเพ่ิมแนวร่วมคนไล่รัฐบาล 

ผลลัพธ์เกมไล่ปิดปากไม่เป็นผลดีต่อ “ลุงตู่” ยิ่งผลักนายกฯเป็นตัวร้ายในสายตาประชาชนหนักยิ่งขึ้น เผลอๆ
อาจลากพรรคพลัง-ประชารัฐมีแต้มลบติดตาประชาชนตามไปด้วย 

ชื่อ “บิ๊กตู”่ ชักลดมนตร์ขลังในสายตา ส.ส.พลังประชารัฐ ในสภาพที่มีแต่บาดแผลฉกรรจ์เต็มตัว ต้องวัดใจแกน
นําในพรรคจะจับใส่ตะกร้าล้างน้ําลงสนามอีกหรือไม่ 

ยิ่งถ้าผลการล็อกดาวน์ สถานการณ์ไม่กระเตื้องขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังทะยานไม่มีหยุด การ
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจะทวี 

ความรุนแรงขึ้น ไม่ต่างจากอารมณ์ความรู้สึกประชาชนที่อาจถึงจุดสิ้นสุดความอดทน แบรนด์ “ลุง” มีปัญหา
เรื่องความเชื่อมั่น สะเทือนถึงคะแนนนิยมพรรค ถ้าไม่สามารถกู้ศรัทธากลับมาได้ทันเวลา หากถึงเวลาเป่านกหวีดลงส
นาเลือกตั้งใหม่ มีหวังถูกล่อเป้าหนัก เพราะติดมลทิน “โควิด” 

โจทย์ที่ต้องคิดหนัก หากจะหามลงสนามต่อ จะเป็นจุดขายหรือจุดตาย? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2148532  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2148532
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อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

วิกฤติรุกเร้าเขย่าบัลลังก์ เกมลุยไฟ "3ป."บนหลังเสือ! 
สิ่งที่ “บิ๊กตู่” และ “บิ๊กรัฐบาล” ควรทํามากที่สุดในตอนนี้ คือการปิดหูปิดตาจากคนรอบข้างบ้าง แล้วลองหันเปิดหูเปิด
ตา และเปิดใจมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกประชาชน  
 

 
 

กลายเป็น “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” อย่างแท้จริง สําหรับการบริหารงานของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเต็ม
ไปด้วยความสับสน-อลหม่าน เหมือน “ลิงแก้แห” ที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหยิงไปกันใหญ่ 

ไล่ตั้งแต่การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จนทําให้มียอดผู้ติดเชื้อ
รายวันอยู่ในหลัก 4,000-5,000 คน ล่าสุดพุ่งทะลุถึง 6,000 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็ขยับเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล ล่าสุด
ทําสถิติสูงสุดอยู่ที่ 61 รายแล้ว จนนํามาสู่ปัญหาเตียงรักษาไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและอาการวิกฤตใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมกับข่าวผู้ป่วยโควิดเสียชีวติในบ้านเพราะไม่มีเตียงรักษาเริ่มมีถี่มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งงานนี้ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พยายาม “ฉีดยาแรง” ด้วยการ
ออกประกาศข้อกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กทม. ปริมณฑล และ 
4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกาศแบบลักหลับมาตอนตีหนึ่ง โดยหวังว่ามาตรการ “ล็อคดาวน์เฉพาะจุด” จะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นหนังคนละม้วน เพราะรัฐบาลเจอแรงสวนเบิ้ลกลับจากโลกโซเชียลฯ
อย่างหนักหน่วง 

เนื่องจากมาตรการตามประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ส่งผลให้
คนงานพร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลําเนาในต่างจังหวัดทั่วทุกสารทิศ จนทําให้แพร่กระจายเชื้อไปใน 32 จังหวัด และ
เกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในหลายจังหวัด หรือมาตรการห้ามนั่งกินอาหารที่ร้านอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบกับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างจัง เพราะเพิ่งจะเปิดร้านรับลูกค้าได้แค่ 1 สัปดาห์ ก็ต้องกลับไปขายใส่ห่อกลับบ้านอีก
ครั้ง และการประกาศที่กระช้ันชิดก็ทําเอาหลายร้านที่เตรียมวัตถุดิบไว้ขายถึงกลับโอดครวญไปตามๆ กัน 

สําทับกับดราม่า “นะจ๊ะ” ของ “บิ๊กตู่” ที่ชอบพูดจนติดปาก แต่รอบนี้กลายเป็น “ของแสลงหู” ประชาชน 
เพราะจากการแถลงข่าวก่อนการประกาศมาตรการ  “ล็อคดาวน์เฉพาะจุด” นั้น “บิ๊กตู่” พูดในเชิงติดตลกว่า “ไม่ล็อก
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ดาวน์นะจ๊ะ” แต่งานนี้ประชาชนไม่ตลกด้วย เพราะมองว่าเป็นการล้อเล่นบนความทุกข์ร้อนของประชาชน ที่กําลัง
เดือดร้อนไปทั้งแผ่นดินแล้วกว็่าได ้

จากความผิดพลาดของรัฐบาล และปมดราม่าที่เกิดขึ้น ก็ให้เกิดกระแสเรียกร้องดังไปทั่วทุกหัวระแหง ขอให้ 
“บิ๊กตู่” ลาออกเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศ และเกิดการตอบโต้หนักไป
มากกว่านั้น เมื่อในโลกออนไลน์ มีการผุดแคมเปญใหม่  #กูจะเปิดมึงจะทําไม จากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่
เรียกร้องให้บรรดาร้านอาหารแสดงอารยะขัดขืนต่อมาตรการดังกล่าว แสดงท่าทีแข็งข้อต่อรัฐบาล พร้อมเดินหน้าลุย
เปิดร้านต่อแม้รู้ดีว่าทําผิดกฎหมาย แต่ก็ดีกว่าอดตาย! 

แม้ล่าสุดรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว ทั้งผู้ประกอบการกิจการ
ก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้าน
อื่น รวมทั้งเยียวยาลูกจ้างในธุรกิจเหล่านี้ ร้อยละ 50 ของเงินเดือน รวมใช้เม็ดเงินในการจ่ายเยียวยาก่าว 8,500 ล้าน
บาท แต่ผลพวงจากประกาศดังกล่าวหลายเรื่องกลับไม่สามารถเยียวยาได้ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
รัฐบาล ที่ลดลงจนเข้าสู่ห้วง “วิกฤติศรัทธา” ของรัฐบาลอย่างแท้จริง 

แต่ “ความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรก” เมื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ออกมาพูดผ่านสื่อถึงข้อเรียกร้องร้านอาหาร ที่กลายเป็นการ “เหยียบหัวใจประชาชน” ซ้ําอีกครั้ง ด้วยคําพูดที่ว่า 
“รัฐบาลออกมาช่วยแล้วใช่หรือไม่ ช่วยทั้งหมดแล้ว จะเอาอะไรอีก” 

แม้ขณะนี้ ศบค.จะดันทุรังอธิบายไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง มีตัวอย่างหลาย
ประเทศที่มีการประกาศล็อคดาวน์กันอีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างคือ หลายประเทศที่ถึงแม้จะมี
การระบาดหนักอีกครั้งแต่เมื่อการจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการบริหารจัดการ
วัคซีนของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ที่บริหารจัดการวัคซีนไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในประเทศ และไม่ตอบโจทย์กับ
เชื้อกลายพันธ์ุที่มีความรุนแรงสูง จนมีคําถามดังขึ้นเรื่อยๆว่า “วัคซีนกูอยู่ไหน” 

นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นแล้ว ประชาชนยังต้องมาแบกรับกับความกังวลเรื่องเชื้อโควิดกลายพันธุ์ จ าก
กรณีที่รัฐบาลเดินหน้า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โดยวาดหวังไว้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โค
วิด-19 ในประเทศที่แพร่ระบาดอย่างหนักหน่วง จนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเวลานี้ เป็นเรื่องที่สวนทางกับ
ความรู้สึกประชาชน และยิ่งเพิ่มภาระความกังวลให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่ “บิ๊กตู่” และ “บิ๊กรัฐบาล” ควรทํามากที่สุดในตอนนี้ คือการปิดหูปิดตาจากคนรอบข้างบ้าง แล้วลองหัน
เปิดหูเปิดตา และเปิดใจมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกประชาชน จะเห็นถึงความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนในตอนนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาหนักหนาสาหัสมากแค่ไหน ทั้งคนป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีเตรียมรองรับเพียงพอ 
จนหลายรายต้องตายที่บ้าน หรือวิกฤติปากท้องที่แทบไม่มีจะกิน เศรษฐกิจไปไหนไม่ได้ 

แต่การที่ กลุ่ม “3 ป.” ยังคงยืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลยังไปต่อได้ เพราะรัฐบาลทํางานเต็มที่นั้น ก็ควรกล้าทํา
โพลถามประชาชนตรงๆ ว่า รู้สึกอย่างไรกับคําว่า “ไปต่อได้” ที่รัฐบาลเชื่อมั่น ซึ่งคําตอบที่ได้อาจทําให้ตาสว่างกันเสียที 

นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเมือง ที่เสริมแรงฉุดรั้งความเชื่อมั่นของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น จากเหตุการณ์ “สภาล่ม” 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา วาระการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ. จากเหตุที่ ส.ส.ทั้งพรรค
ฝ่ายรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน หลายคนไม่แสดงตนทั้งที่อยู่ในห้องประชุม โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่แสดง
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ตนเพียง 9 คน จาก 120 คน เหรือพรรคภูมิใจไทย แสดงตน 8 คน จาก 61 คน จนเกิดแฮชแท็ก #สภาล่ม ขึ้นเทรนทวิต
เตอร์อันดับหนึ่ง พร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ ส.ส. ว่า หาก ส.ส.ไม่อยากทํางานแล้ว ควรจะยุบสภา เพื่อ
ไม่ให้เสียภาษีของประชาชนต่อไป ถ้าไม่อยากประชุมสภาก็ให้ลาออกไป 

ขณะที่ “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ “Tony Woodsome” ในโลกคลับเฮาส์ ก็ยังคงออกมา “ตีแสกหน้า” รัฐบาล
อย่างต่อเนื่อง ทั้งวิพากษ์วิจารณ์การรับมือโควิด-19 ว่า รัฐบาลไม่มีความรู้สึกตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ซีเรียสในการ
แก้ปัญหา และยังบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจที่ต้องรับบริจาควัคซีน ทั้งที่มีโรงงานผลิต พร้อมแนะนําให้รีบจัดการเอาวัคซีน
ยี่ห้ออื่นมาเพิ่ม แถมยังบอกว่า “ถ้ารัฐบาลไม่รู้จะทําอย่างไร ผมยินดีทํา ว่างอยู่แล้ว งานก็ไม่มีทํา” แต่ที่เจ็บจี๊ดที่สุด คือ
การแซะ “บิ๊กตู่” ให้ไปตรวจฮอร์โมนวัยทองทําอารมณ์สวิง และก็เหมือนทุกครั้ง ที่การออกมาเคลื่อนไหวของ “Tony 
Woodsome” สามารถเก็บแต้มคะแนนนิยมไปจากหน้าตัก “บิ๊กตู”่ ได้อีกตามเคย 

ทิ้งท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เริ่มจัดกิจกรรมถี่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง “กลุ่มราษฎร” ที่กําลังเริ่ม
โหมแรงไฟขึ้นอีกครั้งด้วยกิจกรรมลงถนน โดยลั่นกลองรอบจากแกนนําคนสําคัญอย่าง อานนท์ นําภา ขณะที่ “กลุ่ม
สามัคคีประชาชน” และ “กลุ่มประชาชนคนไทย” ยังมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของ “กลุ่ม Re-
solution” ที่นําโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และ พริษฐ์ วัชรสินธุ นํารายชื่อประชาชน 150,921 
คน ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. รวมทั้งปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  ยกเลิกยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งกลายเป็นการโยนโจทย์ร้อนเข้าสู่สภาอีกครั้ง 

จากบริบททางโดยรวม เรียกได้ว่าสถานการณ์ของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในขณะนี้ โอกาสที่จะปรับทัพเรียกความ
เชื่อมั่นอีกครั้ง ตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่คงจะให้โอกาสน้อยลงเต็มที ดังนั้นทางที่ดี เวลานี้ “บิ๊กตู่” ควรเริ่มมองหา “ทาง
ลง” ได้แล้ว ว่าจะลงจากหลังเสืออย่างไรไม่ให้โดนเสือขยํ้า 

สุดท้ายต้องยอมรับกันว่าวิกฤติตอนนี้คือทางตันของประเทศ ทางตันของรัฐบาล และเป็นทางตันของ “บิ๊กตู่” 
แต่หาก “กลุ่ม 3 ป.” ยอมถอยออกไปเพื่อเปิดทางให้ประเทศได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ซึ่งอาจจะเป็นทางลงที่เจ็บ
ตัวน้อยที่สุดในเวลานี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/854079/  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/854079/
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 09:26 น.  

09.00 INDEX ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จากสหรัฐ เผือกร้อน ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
วัคซีนยี่ห้อ “ไฟเซอร” จํานวน 1.5 ล้านโดสที่จะได้รับบริจาคมาจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในวันวันพฤหัสบดีที่ 29 
กรกฎาคม กําลังแปร สภาพเป็นเหมือน “เผือกร้อน” ในทางการเมือง 
ไม่เพียงเพราะเป็นยี่ห้อ “ไฟเซอร์” ไม่เพียงเพราะเป็นอภินันทนา การมาจากมหามิตร “สหรัฐอเมริกา” 
หากที่สําคัญเมือ่ตกมาอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
ยังไม่ทันที่วัคซนีจะมาถึง “ขา่วลือ” ก็ปลิวว่อนอยู่ในสังคมว่าเดิม จํานวน 5 แสนโดสที่คาดกันว่าจะเป็นโควตาของ
บุคลากรด่านหน้าในทางการแพทย์กลับถูกลดทอนลงเป็นลําดับ 
ลดทอนจาก 5 แสนโดสในเบื้องต้น กลายเป็น 3 แสนโดสในเวลาต่อมา และที่สุดก็เหลือโควตาเพียง 2 แสนโดสทั้งๆทีม่ี
ความต้องการอยู่ในขีดแตะ 5 แสนโดส 
ข่าวลือน้ีมิได้เป็นข่าวลืออันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดา 
ตรงกันข้าม เป็นข่าวอันปะทุออกมาจาก “หมอไม่ทน” และปลิววอ่นกระทั่งกลายเป็น “กระแส” ในสังคม 
นําไปสู่คําถาม #เก็บไฟเซอร์เอาไว้ให้ใคร กระหึ่มกังวาน 
ถามว่าปัจจัยอะไรทําให้เกิดความข้องใจในเจตนาของรัฐบาลที่อาจไม่บริหารจัดการ “ไฟเซอร”์ ซึ่งได้มา 1.5 ล้านโดส
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้กบับุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หากประเมินผ่านหนังสืออันปรากฏจากกองทัพไทยโดยเจ้าหน้าที่จากกรมสารบรรณทหาร ก็เด่นชัดในต้นเค้า 
เป็นหนังสือในทางราชการซึ่งเกิดขึ้นจริงและเป็นของจริงตาม ระเบียบพิธีการของกองบัญชาการกองทัพไทยครบถ้วนทุก
ประการ เพียงแต่มิได้มีลายเซ็นของผู้บัญชาการกองทัพไทยเท่านั้น 
เป้าหมายของหนังสือระบุต่อสภากาชาดไทยอย่างแจ้งชัดว่าต้องการให้จัดสรรโควตาวคัซีนอนัสภากาชาดไทยไดม้า 
นั่นก็คือ นํากําลังพลสังกัดกองทัพไทยเบียดแทรกเข้าไปชิง 
ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของรัฐบาล ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของ ศูนย์อํานวยการบริหารโควิด พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา ย่อมไดร้บั ข้อมูลอย่างรอบด้านเพียงพอ 
ถึงกระแสความเรียกร้องต้องการของบุคคากร “ด่านหนา้” 
ไม่ว่าจะมาจากคณะแพทยแ์ละพยาบาล มหาวิทยาลัยรามาธิบดี ไม่ว่าจะมาจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
นี่คือความเรียกร้องต้องการต่อ “ไฟเซอร”์ อย่างรีบด่วน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2846397  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2846397
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/นายกรับวัคซีนโควิด_๒๑๐๒๒๔_32.jpg
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24 ก.ค. 2564 - 10:00 น.  

กรณี โคแวกซ์ กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้อง ตรวจสอบ  
 

 
 

วิเคราะห์การเมือง : กรณี โคแวกซ ์: กรณีการเป็นส่วนหนึ่งของ “โคแวกซ์”ยังจะกลายเป็น “ค าถาม” ในทาง
การเมือง 
การออกมา “ขออภัย ประชาชน” โดยผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เหมือนกับคําประกาศแห่งการเริ่มต้นบาท
ก้าวใหม่ของ “นโยบาย” 
นั่นก็คือ การจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ “โคแวกซ์” 
แต่คําถามที่เสนอเข้ามาอย่างฉับพลันทันใดก็คือ ความผิดพลาดอันเน่ืองจากการตัดสินใจจะเข้าหรือไม่เข้าเป็นส่วนหน่ึง
ของ“โคแวกซ์”มีความเป็นมาอย่างไร 
และใครคือ “ผู้รับผิดชอบ” ในความผิดพลาดนี อย่างแท้จริง 
คําว่า “ใคร” ในที่นี้สะท้อนลกัษณะในทาง “การเมือง” มากกว่าราชการ “ประจ า” 
นั่นก็คือ เป็นการเสนอผ่านตัวบุคคลระดับ “ผู้อ านวยการ” ไปยังเจ้ากระทรวงสาธารณสุขและไปยังนายกรัฐมนตรซีึ่ง
เป็นผู้กํากับและรับผิดชอบในเชิง “นโยบาย” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังนิ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังนิ่ง 
ถามว่าการออกมา “ขออภัย ประชาชน” เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของ “ผู้อ านวยการ” หรือว่าเป็นไปตาม “นโยบาย” 
ระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล 
นี่เปน็เรื่องเคร่งเครียด นี่เปน็เรื่องจริงจังอย่างที่สุด 
คําถามก็คือ ความนิ่งเฉยของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านหนึ่ง เท่ากับเป็นการยอมรับในการออกมา “ขออภัย” ของบุคคลระดับ “ผู้อ านวยการ” แต่อีกด้านหนึ่ง การ
ยอมรับนั้นย่อมมิได้เป็นการนิ่งเฉยอย่างแน่นอน 
จําเป็นต้องม ี“แอ๊กชั่น” เหมอืนเมื่อตอนปฏิเสธ “โคแวกซ์” 
เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขล้วนยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับการปฏิเสธ
บทบาทของ “โคแวกซ์” 
แล้ว ณ วันนี  ยังคงยืนกราน “ปฏิเสธ” อยู่อกีหรือไม่ 
การเมืองเหมือนกับเป็นปฏิบัติการฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ เหมือนจะจบแต่ไม่จบ 
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ความพยายามในการขุดคุ้ย ตรวจสอบหาที่มาที่ไปของเรื่องราวมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดสําหรับการเมืองสมัยใหม่ที่
ต้องใช้เหตุผลเป็นฐานในการตัดสินใจ 
อย่างน้อยก็เพื่อที่จะไม่ต้อง “ผิดพลาด” อย่างชนิดซ ้าซาก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6526793  
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