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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 15:35 น.  

“ชินวรณ์” มั่นใจแก้ รธน. ระบบเลือกตั้ง ประชุมไม่เกิน 4 นัด จบทันสมัยประชุมนี้ 
 

 
 
“ชินวรณ์” คาดประชุม กมธ. แก้ รธน.ไม่เกิน 4 ครั้งเสร็จ สามารถน าเข้าที่ประชุมหลังพิจารณางบวาระ 3 ได้ 
มั่นใจเสร็จทันสมัยประชุมนี้ เผยอยากเห็นการแก้ รธน.ส าเร็จ ชี้หากแก้ระบบเลือกตั้งจะเปลี่ยนบริบทเลือกตั้ง ไม่ท า
ให้การเมืองวนสู่จุดเดิม 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ
รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมในชั้น กมธ.ว่า ทาง กมธ.ได้มีการงดประชุมไปตามค่าด่าริของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ได้สั่งงดการประชุมตามค่าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) โดยเดิมทีจะ
เปิดประชุมสภา ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม แต่ได้เลื่อนมาเปิดประชุมสภาฯ อีกครั้งในวันที่ 4-5 สิงหาคม 

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีมาตรการสามารถใช้ต่อการประชุม กมธ.ได้ ก็จะ
ด่าเนินการต่อไป โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธ. ได้สั่ง
ให้มีการงดประชุม กมธ. และจะมาประชุมอีกครั้งในวันที่ 4 และวันที่ 6 สิงหาคม เพื่อจะได้พิจารณากรอบทั้งหมดตามที่
ก่าหนดเอาไว้ ทั้งนี้ หากได้ประชุมคาดว่า รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งอย่างเดียว และหากทุกฝ่ายได้
ร่วมกันให้มีคณะท่างานรวมถึงเสนอต่อ กมธ. จะประชุมไม่เกิน 4 ครั้งก็จะสามารถได้ข้อยุติ ซึ่งในขณะนี้มี ส.ส.และ 
กมธ.ผู้แปรญัตติได้เสนอค่าแปรญัตติไว้แล้ว โดยเลขาฯ กมธ.ได้รวบรวมค่าแปรญัตติต่างๆ ให้กับนายไพบูลย์ไว้เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ หาก กมธ.ประชุมในครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 เสร็จ ตนคาดว่า จะสามารถเชิญผู้แปรญัตติมาเสนอความเห็นในชั้น
แปรญัตติ หรือสงวนความเห็นได ้

เมื่อถามว่า หากให้ประเมินความคืบหน้าอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์แล้ว นายชินวรณ์กล่าวว่า ยังไม่คืบหน้า เพียงแต่ว่า
เราได้มีการประเมินสถานการณ์ว่า หากได้มีการประชุมก็จะสามารถหารือถึงวิธีการ และมาตรการในการท่างานในช่วง
วิกฤตโควิด กมธ.จะสามารถท่างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และบางประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันก็อาจจะตั้งคณะท่างานเพื่อที่จะได้พิจารณาไปพร้อมกันซึ่งครั้งที่ 4 ก็สามารถสรุปความเห็นได้ หากเป็น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__2883793.jpg
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เช่นนั้นก็สามารถที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังประชุมพิจารณางบประมาณในวาระที่ 3 ได้เลย เพราะคาดว่าจะทัน
ในสมัยประชุมนี ้
ถามต่อว่า คาดว่าจะทันในสมัยประชุมนี้ใช่หรือไม่ นายชินวรณ์กล่าวว่า ตนเป็นผู้เสนอร่างฉบับของพรรคประชาธิปัตย์
อยู่แล้ว ฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจที่อยากจะเห็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ประสบผลส่าเร็จ อย่างน้อยก็เหมือนที่ตน
เคยพูดว่า หากเราสามารถเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งได้ เท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนบริบททางการเมือง หากว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็จะท่าให้การเมืองไม่วนไปสู่จุดเดิม ซึ่งหากการเมืองวนไปสูจุดเดิมก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้น 

เมื่อถามว่า หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากในขณะนี้ก็มีจ่านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จะมีการปรับเปลี่ยน
วิธีหรือไม่ อย่างไร นายชินวรณ์กล่าวว่า โดยทั่วไปตามข้อบังคับไม่สามารถประชุมผ่านระบบทางไกลหรือซูมได้ เนื่องจาก
เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นร่างกฎหมาย แต่ตนคิดว่าเราต้องหามาตรการ ไม่ใช่เฉพาะร่างกฎหมายนี้อย่าง
เดียว ซึ่งตนได้เสนอแนะต่อประธานสภาและที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วว่า เราต้องหารมาตรการส่าหรับการ
ท่างานในสถานการณ์โควิดให้ได้ ไม่ใช่ว่าหากยังมีการแพร่ระบาดของโควิดอยู่เราก็จะไม่ท่างานก็เป็นไปไม่ได้ ก็ต้องหา
วิธีการว่าจะท่างานในสถานการณ์โควิดได้อย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2847076  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2847076
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สยามรัฐออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2564 17:30 น. การเมือง โควิด-19  

“ม็อบทะลุฟ้า” หล่อเทียนไล่ "ประยุทธ์" ก่อนแห่จริงพรุ่งนี้! จี้ "อนุทิน" กราบตีนขอโทษ 
ปชช.-บุคลากรการแพทย์ 

 
“ม็อบทะลุฟ้า” หล่อเทียนไล่ประยุทธ์วันสุดท้าย ก่อนแห่จริงพรุ่งนี้! ชวนปชช.จับตาไฟเซอร์บริจาค 1.5 ล้านโดส 
ใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ ท้าเปิดเอกสารเข้าร่วมโคแวกซ์ ด้าน “ปู ทะลุฟ้า” เดือด! โดนตัดโควตาไฟเซอร์ ขู่ วัคซีน
ไม่ถึงหมอ-พยาบาล เจอกันหน้าสถานทูตเมกาฯ ไล่ “เสี่ยหนู” กราบตีนขอโทษ ปชช.-บุคลากรการแพทย์  

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่มทะลุฟ้า น่าโดย นายจตุภัทร์ 
บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน จัดกิจกรรม “หล่อเทียน ท่าบุญประเทศ ขับไล่เสนียดจัญไร” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยถือ
เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันที่ 25 ก.ค. นี้ โดยสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้า ทยอยเดินทางมารวมตัวหัน 
หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากนั้นเตรียมสถานที่ใต้สะพานลอย ผูกป้ายผ้าระบุข้อความ อาทิ “ร่วมกันหล่อ
เทียน ท่าบุญประเทศ ขับไล่เสนียดจัญไร”, “ประยุทธ์ออกไป!!”, “พักก่อนประยุทธ์”, “พักก่อนต่ารวจ“ และ “คุณเห็น
น้่าตาของประชาชนบ้างมั้ย” ริมถนน ข้างห้างสรรพสินค้าเกสรพลาซ่า และขึงบนสะพานลอย รวมถึงมีการตั้งจุดคัด
กรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางเข้า  

นอกจากนี้ มีการน่าแผงไม้พาเลทที่ติดสติกเกอร์ใบหน้า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และข้อความ “เรารักไฟเซอร์” มาวางซ้อนเป็นชั้นเพื่อท่าฐานหล่อเทียน ก่อนน่าหมุด
คณะราษฎรมาติดที่แท่นหล่อ พร้อมวางที่ปักธูป และน่าสายสิญจน์มาพันโดยรอบ ทั้งนี้ ทางกลุ่มทะลุฟ้า  ได้แจก
สติ๊กเกอร์ลายใบหน้า พล.อ.ประยุทธ์ และข้อความขับไล่รัฐบาล แก่ประชาชนที่ร่วมหล่อเทียน เพื่อให้น่าไปติดรณรงค์ 
ส่าหรับรูปแบบกิจกรรม ยังคงเป็นการเชิญชวนประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา เขียนป้ายปักต้นกฐินถึงผู้มีอ่านาจ 
ปราศรัยรื้อระบอบประยุทธ์ และดนตรีปิดท้าย ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ต่ารวจ สน.ลุมพินี และปทุมวัน กระจายก่าลังดูแล
รักษาความปลอดภัยเป็นจ่านวนมาก  

โดยหลังจากเสร็จสิ้นดนตรีเปิดงาน พี และยาใจ สมาชิกหมู่บ้านทะลุฟ้า ได้ขึ้นเวทีรายงานข่าวในนามส่านักข่าว
ทะบุฟ้า ในรายการโฉบข่าวทะลุฟ้า ว่า ขอให้ประชาชนร่วมจับตาการน่าเข้าวัคซีนไฟเซอ์จ่านวน 1.5 ล้านโดส ที่ได้รับ
จากบริจาคจากสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 ก.ค. นี้ ว่าจะน่ามาจัดสรรอย่างถูกวัตถุประสงค์ของการบริจาคของสหรัฐฯ 
หรือไม่ ไม่ใช่ไปฉดีให้ผู้สูงอายุที่มาหากินในสภา ส่าหรับกรณีผ้าอนามัยชนิดสอด มันควรเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรได้รับ และไม่
จ่าเป็นต้องเสียเงิน ต้องเป็นรัฐสวัสดิการ 

https://siamrath.co.th/n/264976
https://siamrath.co.th/n/264976
https://siamrath.co.th/covid-19
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210724/8756c2b4066cc745348c66b73f7de1172f9adfcc27351eb5329e70fa689517d6.jpg?itok=Ya1w0Rco
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ด้านนายนวพล ต้นงาม หรือ ไดโน่ ทะลุฟ้า กล่าวว่า เราอยู่กับสถานการณ์ที่มีคนตายตั้งแต่หลักสิบจนหลักร้อย 
การที่เราออกมาหล่อเทียนท่ากิจกรรมคือหนึ่งในการต่อสู้ และขับเคลื่อนที่เราทนไม่ได้กับการบริหารโดยพล.อ.ประยุทธ์ 
รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร การบริหารที่ห่วยแตกจนเกิดโควิด การที่ผู้น่าประเทศไม่เคยมองเห็นประชาชนที่ต้อง
เสียชีวิต เพราะไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ และไม่จัดหาวัคซีนดี โครงการโคแวกซ์เป็นโครงการดี และมีความเท่าเทียม 
แต่พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยเห็นหัวคน เพราะคนทุกวันนี้ยังตาย และวัคซีนดีๆ ก็ยังไม่มี การฉีดแอสตร้าฯ ก็ยังป้องกันและ
แก้ไขไม่ได้ การฉีดซิโนแวคบอกได้แล้วว่ามันป้องกัน และหยุดการแพร่เชื้อไม่ได้ เราเลยต้องออกมาไล่ และต่อสู้ เรามีแค่
มือกับเท้า และใจในการต่อสู่ พวกเราทะลุฟ้า คิดแล้วว่าท่าไมประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังมีคนจน คนรวยยัง
เหยียบหัวประชาชนอยู่ การที่คนไม่เท่ากัน เพราะคนบริหารมาจากจปร.ใช่หรือไม่ มีอ่านาจแล้วกดขี่ประชาชน และ
บริหารประเทศแบบนี้ ที่รัฐบาลบอกก่าลังเข้าร่วมโคแวกซ์ ลองเอาเอกสารมาเปิดดูว่าเข้าร่วมจริงหรือไม่ 

ขณะที่ปู ทะลุฟ้า หนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านสงบนิ่งให้กับพยาบาลวิชาชีพที่เสียชีวิต
ไปเมื่อคืนที่มา เป็นอีกหนึ่งพยาบาลที่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับการเยียวยาจากการทรวงสาธารณสุข หลังจากที่เราถูกบังคับ
ให้รับวัคซีนซิโนแวคไป 2 เข็ม นอกจากนี้วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคการสหรัฐฯ ในช่วงแรกมีการระบุว่าจะจัดสรร
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 7 แสนโดส ล่าสุดตัดโควตาเหลือ 5 แสน และล่าสุดเหลือ 2 แสน จาก 1.5 ล้านโดส เราฉีด
ซิโนแวคภูมิขึ้นแค่ 64 เปอร์เซ็น มีการข่มขู่ผ่านไลน์องค์กร หากบุคลากรทางการแพทย์ไม่มารับวัคซีนซิโนแวค หากเป็น
อะไรไป เขาจะไม่รับผิดชอบ เราท่างานตาย เพราะโควิดไปเท่าไหร ่ทุกวันนี้ฉีดซิโนแวคกับน้่าเกลือต่างกันอย่างเดียวคือนา่
เกลือไม่มีเอฟเฟกท์ แต่ซิโนแวคมีเอฟเฟกท์ 

 “ทุกวันนี้ถามว่าคนที่ได้รับเอฟเฟกท์มีใครไปดูแลเขาบ้าง ถ้าไฟเซอร์มาเมื่อไหร่ ไม่ถึงบุคลากร เตรียมเจอเรา
หน้าสถานทูตอเมริกา ทุกคนทนไม่ไหวแล้วกับความเฮงซวย หมอพยาบาลตายไปเท่าไหร่ ถามว่าคนท่างานจะเหลืออยู่ก่ี
คน ทุกวันนี้เราแบกรับภาระผู้ป่วย และยังต้องมารับภาระวัคซีนห่วยแตกจากรัฐบาลเฮงซวยอีก พวกที่ปาดหน้าวัคซีนไฟ
เซอร์ และโมเดอน่าที่ประชาชนเสียเงินจอง ถ้าซิโนแวคดี ก็ขอให้เอาไปฉีดคนละ 10 เข็มจะได้เท่าไฟเซอร์ ขอฝากถึงนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถ้าอยากให้คนให้อภัย  ให้ออกมา
ประกาศลาออก กราบตีนประชาชน และบุคลากรทางการแพทย”์ปู ทะลุฟ้า กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/264976  
  

https://siamrath.co.th/n/264976
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 19:31 น.  

‘คณะขวัญใจ’ บรรเลงเพลง ต่ าตม ‘ทะลุฟ้า’ นัดแห่เทียนพรรษา อนุสาวรีย์ ปชต.-ขอพก
หัวใจ มาตะโกนไล่บิ๊กตู่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่ม “ทะลุฟ้า” น่าโดยนายจตุภัทร์ บุญ
ภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน จัดกิจกรรม “หล่อเทียน ท่าบุญประเทศ ขับไล่เสนียดจัญไร ออกไปไอ้สั*” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 
5 โดยเริ่มต้นวันที่ 20 กรกฎาคม บริเวณเกาะพญาไท  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ , ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร, สวนลุมพิน ีและห้าแยกลาดพร้าว ตามล่าดับ 

เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ บรรยากาศทั่วไป มีการผลัดกันปราศรัยใน
ประเด็นต่างๆ ขณะที่บริเวณลานกิจกรรม ประชาชนทยอยร่วมหล่อเทียนพรรษา ซึ่งประดับหมุดคณะราษฎรจ่าลอง โยง
สายสิญจน์ ปักธูปบวงสรวง โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคน จะได้รับแจกสติ๊กเกอร์ลายต้านระบอบประยุทธ์ ไปจนถึงลายทวง
วัคซีนไฟเซอร ์

โดยเวลา 18.10 น. นายชีวิน โกมารทัต หรือเบิ้ล นักร้องน่าวงคณะขวัญใจ ร่วมร้องเพลงบรรเลงดนตรี ซึ่ง
ในช่วงท้ายมีนายจตุภัทร์ร่วมบรรเลงพิณ สร้างความครึกครื้นแก่ผู้ร่วมชุมนุม 
นายชีวินกล่าวว่า วันนี้มาเล่นดนตรีที่นี้ ตนตัดสินใจดีแล้ว คิดถูกแล้ว 
จากนั้น ขับขานบทเพลงที่มีเนื้อหาความว่า 
“เพื่อพี่น้อง ประชาชน อนาคตอันสดใส ต่อจากนี้จะไม่ยอมให้ใครมาข่มเหง เริ่มจากน้อยๆ ค่อยๆ ช่วยกัน กู่ก้องร้องว่า 
เราไม่เอาเผด็จการ ต่อไปน้ี ฉันไม่ต้องการ ไม่ต้องการ ออกไป” 
นายชีวินกล่าวต่อว่า ขอให้ก่าลังใจประชาชน ตอนน้ีทุกคนเดือดร้อน ตนก็เดือดร้อน 
“เสพข่าวแล้วเห็นความเปลี่ยนไป ตั้งแต่ลุงเข้ามา ทุกอย่างสงบ เป็นจริงหมด ถนนรถราไม่ค่อยติด มันสงบ แต่สงบแบบ
นี้ผมว่า ไม่ด ี
อีกไม่นาน ประชาชนจะมีชัยชนะ เขาห้ามไม่ให้ศิลปินดาราพูด เพราะกลัวเสียงของประชาชน กลัวความถูกต้อง ขอให้
เราสู้จนกว่าจะได้ระบบที่ด”ี นายชีวินกล่าว 
จากนั้น บรรเลงเพลง “ต่่าตม” ต่อด้วยเพลง “เธอคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/ลล0021-1.jpg
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นายชีวินกล่าวอีกว่า ที่ออกมา ตนก็กล้าๆ กลัวๆ แต่ต้องแบกรับ  เพราะรับผิดชอบครอบครัว เวลาที่เราออกมาต่อสู้ 
อยากให้ทุกคนใช้สติปัญญา และระวังตัวให้มาก คนพวกนี้จะท่าอะไรก็ได ้
“ผมใช้สติปัญญาหลีกเลี่ยง พร้อมทั้งต่อสู้ไปในเวลาเดียวกัน ผมอยากให้เป็นแบบนั้น 
ที่ผ่านมา ผมไม่เคยเข้าใจถึงความเดือดร้อนในการเสียภาษี ตอนนี้ผมได้รู้แล้ว 
ภาษีผมยอมเสีย ถ้าเอาไปท่าให้ดี แต่ก็ยังไม่ดี ท่าเพลงมา ‘แชร์’ ก็ยังไม่แชร์ ‘ฟัง’ ก็ไม่ฟัง แต่มาเอา ‘ตังค์’ จากเรา” 
นายชีวินกล่าว ก่อนบรรเลงเพลง “รักน้่าเน่า กับค่าสัญญาหลอกลวง” ซึ่งแต่งขึ้นใหม่ล่าสุด ความว่า 
“อย่าเอ่ยวาจา ถ้าท่าไม่ได้ ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองลงเหว หลายหยดน้่าตา หลายคนก่าลังอดตาย คืนความสุขได้แล้ว 
รีบๆ ออกไป ให้ไกล” 
จากนั้น เวลา 18.47 น. “พรชัย ทะลุฟ้า” กล่าวว่า หนทางที่เราเดินยังอีกไกล ถ้าเราตั้งข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ประยุทธ์
ลาออก 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3.ปฏิรูปสถาบัน เราเห็นปลายทาง แต่วันนี้ถ้าเราไม่ท่าอะไร เราไปไม่ถึง 
ไปคนเดียวถูกเด็ดหัว แต่ถ้าไปด้วยกัน เราไปถึงแน่นอน 
“กวีบทนี้ ขอมอบให้กับคนที่พร้อมจะเดินทางไกล คนที่พร้อมจะไปด้วยกัน ค่าเดียวที่เราคุยกับไผ่ตลอด ‘ก็เอาใหม่ดิ’ 
เราโดนจับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนเรามากขึ้น มากขึ้น” พรชัย ทะลุฟ้า กล่าว 
จากนั้น อ่านบทกวีหมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน โดยมีประชาชนร่วมส่งเสียงดังสนั่น อย่างมีอารมณ์ร่วม 
จากนั้น เวลา 18.59 น. นายจตุภัทร์ หรือไผ่ ดาวดิน กล่าวปิดกิจกรรมว่า พรุ่งนี้ 15.00 น. เจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ใครมีรถเอารถ ใครมีชีวิต เอาหัวใจแห่งความถูกต้องมา แล้วมาตะโกนพร้อมกัน 
“ประยุทธ์ออกไป ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ” 
ก่อนยุติกิจกรรมในเวลา 19.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2847596   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2847596
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สยามรัฐออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2564 19:16 น. การเมือง  

ม็อบทะลุฟ้า ยก 3 วลีห้ามพูดถึงรัฐบาล ลั่นขอความเจ็บปวดจบที่รุ่นเรา 
 

 
 

“แม่ช้อย ทะลุฟ้า” ยก 3 วลีห้ามพูดถึงรัฐบาล ด้าน “ปูน ทะลุฟ้า” ขอพระสงฆ์เคียงข้างความถูกต้อง ชี้น าความคิด
ด้านประชาธิปไตย ให้ความเจ็บปวดจบที่รุ่นเรา  

ต่อเวลา 16.50 น. ช้อย ทะลุฟ้า กล่าวว่า ค่าที่พูดถึงรัฐบาลไม่ได้ จะมีความผิดตามกฎหมาย ค่าที่ 1.รัฐบาลฆาต
รกร ที่ไม่ทราบว่าเป็นการกล่าวหาอย่างไร ในเมื่อรัฐบาลบริหารแย่ขนาดนี้ คนจนขึ้นทุกวัน รัฐสวัสดิการก็ไม่มีรองรับ 
วัคซีนก็ไม่มีให้ฉีด นอกจากคนจะตายเพราะโควิด ยังจะตายเพราะไม่มีกิน 2.วัคซีนไร้ประสิทธิภาพ ถ้าพูดจะมีความผิด 
หมิ่นประมาท และกล่าวข้อความเท็จ หรือจะบอกว่าวัคซีนที่เอามามีคุณภาพ เลิกหลอกตัวเองได้แล้ว ตัวเองยังไม่กล้า
ฉีดเลย ไหนจะหลายย่ีห้อที่เอามาผสมกัน คิดว่าวัคซีน เป็นเครื่องด่ืมค็อกเทลหรือ และ 3.รอวัคซีนมานานแล้ว รัฐบาลไม่
ท่าอะไรเลย ถามว่าเป็นเท็จตรงไหน เพราะเป็นความจริง เรารอวัคซีนจนรากจะงอก จนคนตายไม่รู้กี่ศพ เสี่ยงทุกวันว่า
จะติดหรือไม่ติด แต่ที่ออกกฎหมายมา ไม่รู้จะติดโควิด หรือติดคุกก่อนดี  

จากนั้นเวลา 17.23 น. นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน กล่าวขออนุญาตต่ารวจ ขยายพื้นที่ชุมนุม
อีก 1 เลน รวม 3 เลน โดยเจ้าหน้าที่ต่ารวจอนุญาต ก่อนขอความร่วมมือ ไม่เกินเส้นประสีขาว 

ต่อมาเวลา 17.25 น. นายธนพัฒน์ กาเป็ง หรือ ปูน ทะลุฟ้า กล่าวว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ล่าสุดกองทัพจะซื้อ
รถฉีดน้่า 5 คัน 87 ล้านบาท และโดรนอีก ความจริงคือ รัฐบาลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือในการปราบประชาชน ความ
จริงสะท้อนไปแล้วว่า ไทยคือประเทศที่พูดไม่ได้ นอกจากเลียเผด็จการ เรารับไม่ได้กับความเป็นจริงแบบนี้ เราจึงออกมา
ต่อสู้ คนฆ่าพ่อแม่ เรียกลูกทรพี แต่ถ้านายกรัฐมนตรีฆ่าประชาชน เรียกว่าทรราช ไม่รู้ประยุทธ์เข้ามาท่าอะไร แต่สิ่ง
เดียวที่รู้คือ ต้องขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ และที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเราแพ้ตั้งแต่เขาเริ่มเขียน จึงต้องแก้ให้กลับมา
อยู่ตรงกลาง กฎหมายในมือที่ประยุทธ์ถือสูงกว่ารัฐธรรมนูญ นี่คือความจริงในประเทศไทย ที่ต้องพูด  

ปูน ทะลุฟ้า กล่าวว่า อย่าลืมว่า โคลนตมชื่อประยุทธ์ ที่ขวางประเทศอยู่ ต่อให้อาวุธครบ แต่กระสุนปืน หรือจะ
สู้คลื่นเสรีชน ขอให้รู้เถิดว่า อ่านาจอธิปไตยเป็นของใคร ปิดปาก ออกกฎหมาย ไม่อยากให้คนออกมาชุมนุม ก็ออกไปสิ 
นายกใหญ่มาจากไหน ถึงหมิ่นไม่ได้ เจ้าของอ่านาจอธิปไตยจึงไม่มีสิทธิพูดถึง ขอเรียกร้องให้พระสงฆ์ อยู่เคียงข้างความ
ถูกต้อง อย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมาครอบง่า เพราะพระคือผู้ประเสริฐ ช้ีน่าความคิดคนได้ และตนก็อยากให้ชี้น่าความคิด

https://siamrath.co.th/n/264991
https://siamrath.co.th/n/264991
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210724/3615f2018d4f181cda5d5bb77175a3e3d9c165d8e864255d97ce958baffa62c4.jpg?itok=_1sCvNtC
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ด้านประชาธิปไตยบ้าง อย่าส่งต่อความอัปยศให้ลูกหลานเลย ให้ความเจ็บปวดนี้ จบที่รุ่นเรา อย่าส่งต่อให้ครอบครัวของ
เราเลย  

"ในวันใดที่ประชาชนลุกฮือ และบอกว่า ข้านี่แหละจะพาประเทศไทยให้เจริญ ชนชั้นน่าจะรู้สึกสูญเสีย จึงต้อง
ท่าให้เราไม่สามารถยืนได้ด้วยล่าแข้งของตัวเอง วันนี้คือวันส่าคัญ ที่จะเป็นประกายจุดชนวนความยิ่งใหญ่ให้ราษฎรรู้ว่า 
สุดท้ายอ่านาจอธิปไตยก็ไม่สามารถมีใครบดบังไปได้ ขอเชิญชวนออกมาร่วมกันเยอะๆ  เผด็จการอยู่ได้ไม่นาน แต่
ประชาธิปไตย จะฝังรากลึก ถ้าใครเห็นด้วยก็พร้อมจับมือเดินหน้าไป"ปูน ทะลุฟ้า กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/264991   

https://siamrath.co.th/n/264991
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 - 19:52 น.  

กลุ่มภูเก็ตปลดแอก-คณะราษฎรภูเก็ต รวมตัวขบวนคาร์ม็อบยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงรัฐ 
 

 
 

กลุ่มภูเก็ตปลดแอก-คณะราษฎรภูเก็ต รวมตัวขบวนคาร์ม็อบยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงรัฐ 
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม กลุ่มภูเก็ตปลดแอก รวมด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จ่านวนกว่า 100 

คัน ติดป้ายข้อความต่างๆ อาทิ เลือกวัคซีนจะฉีดได้รึป่าว , Just Quit,  Fizer ที่ USA บริจาค 1.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้
หมอพยาบาลอยู่ไหน อย่าเงียบ รวมถึงมีการแสดงละครสั้นการฉีดวัคซีนแล้วมีผู้เสียชีวิตจากวัคซีน พร้อมถือป้ายขนาด
ใหญ่ ที่เป็นข้อเรียกร้องจากประชาชนอีกด้วย 

ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มปกป้องสถาบันฯออกมาต่อว่ากลุ่มภูเก็ตปลดแอกที่ท่าลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ไม่
รักชาติ รักแผ่นดิน และในบางช่วงเข้าท่าร้ายร่างกายกลุ่มภูเก็ตปลดแอก หลายครั้ง ทางต่ารวจ สภ.เมืองภูเก็ต และ
หน่วยงานความมั่นคงเข้าห้ามปรามดูแลความสงบเรียบร้อย และประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายยุติการชุมนุม 

จากนั้น กลุ่มภูเก็ตปลดแอก เดินหน้าขบวน Car mob ไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มปกป้องสถาบันฯ 
ตามไปพบกัน และท่าร้ายร่างกายกันอีก มีต่ารวจห้ามปรามแยกออกจากกัน 

ต่อมา กลุ่มภูเก็ตปลดแอก ส่งตัวแทน ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมข้อเรียกร้อง 4 
ข้อ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากทีร่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับหนังสือ ดังกล่าว 

เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ระบุว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตถือว่าอยู่ในสภาวะย่่าแย่ 
แม้จะมีการเปิดตัว “ภูเก็ต Sandbox” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่เห็นมีว่ีแววว่าจะกระเตื้องเลยสักนิด แสดงให้เห็นว่า
การบริหารจัดการของรัฐบาลนั้น ไร้ประสิทธิภาพ และไม่ได้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ 

อีกทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ยังออกมากล่าวว่า ภูเก็ต Sandbox ท่ารายได้ให้กับจังหวัดสูง
ถึง 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) ด้วยนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามามากถึงกว่า 9,000 คน แต่รายได้เหล่านี้ก็
กระจุกอยู่กับกลุ่มนายทุน ไม่ได้กระจายสู่ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งก็คือประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต 

ทั้งนี้ สถานศึกษาก็ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งไม่สอดรับกับภาวะความเหลื่อมล้่าใน
สังคมไทย ยังมีหลายครอบครัวที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารเพื่อที่จะใช้ส่าหรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งรัฐบาลก็ไม่มีกลไกเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หรือค่าเทอมที่ครอบคลุมและทั่วถึง นี่เป็นเพียงแค่ปัญหาส่วนหนึ่งที่ประชาชนพี่น้องชาวภูเก็ตได้ประสบ ซึ่งเป็นด้วย

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/ภูเก็ต3-1.jpg
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เพราะต้องปรับตัวตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และ ข้อก่าหนด มาตรการจากรัฐบาล ที่
ประเมินการณ์การรับมือต่อโรคระบาดได้อย่างล้มเหลว และไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารที่ไม่ทันท่วงทีและไม่
ชัดเจน 

อีกทั้งการจัดหาวัดซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ไม่มีประสิทธิภาพ 
การกระจายวัคซีนมีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อประชาชน ประกอบกับการจัดหาซื้อวัคซีนของรัฐบาลยังถูก ตั้งค่าถาม
จากประชาชนถึงความถูกต้องโปร่งใส 

พวกเราในฐานะประชาชนชาวไทย ผู้เสียภาษี และในฐานะประชาชนชาวภูเก็ต จึงขอเรียกร้องรัฐบาล ผ่าน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ 

1.น่าเข้าวัคซีน mRNA มีประสิทธิภาพ และหลากหลาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกๆ คน
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นทางออกเดียวที่จะป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาด ทั้งยังท่าให้ประเทศเดินหน้า
ต่อไปได้ 

2.กระจายรายได้ สู่ผู้ประกอบการรายย่อย เอกชน และแรงงานโดยทั่วถึง ไม่ให้กระจุกอยู่ เพียงแต่
ผู้ประกอบการรายใหญ่หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3.ออกมาตรการเยียวยา แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ตกงานเนื่องมาจาก
สถ านกา รณ์ ก า ร แพร่ ร ะบ าดขอ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019 และสภาวะ เ ศ รษฐกิ จที่ ย่่ า แ ย่  ท่ า ใ ห้ ข าด 
แคลนรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

4.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศ 
และก า รจั ด ก า ร วิ ก ฤตก า รณ์ ก า ร แ พร่ ร ะบ าดขอ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รน า  2019 อั น ไ ร้ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พข อ ง 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพวก ก่อนที่จะมีการสูญเสียไปมากกว่านี้ 

ทั้ง 4 ข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ คือความเป็นและความตายของประชาชนที่ไม่ใช่เพียงแต่ชาวภูเก็ต แต่เป็น
ประชาชนทั้งประเทศซึ่งก็ต่างไดร้ับผลกระทบอันหนักหนาเช่นกัน 

ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โปรดพิจารณาข้อเรียกร้องของเราเหล่าประขาชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่าง
แร้นแค้นด้วย เพราะรายรับไม่พอต่อรายจ่าย หวาดระแวงต่อโรคร้ายที่ก่าลังระบาด และผิดหวังต่อการท่างานของ
ราชการ 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว หากเนิ่นช้า ความยากจนค้นแค้น และความกลัวของมวลมหาประชาชนก็
อาจจะกลายเป็นความโกรธจนยากที่จะต้านได้ 
ด้วยความเคารพ ในนามภูเก็ตปลดแอก คณะราษฎรภูเก็ต และผู้ได้รับผลกระทบชาวภูเก็ต 
“โรคระบาด พิฆาต หลายชีวิต 
ประชาชน จนจิต มิอาจฝืน 
เศรษฐกิจ ชบเซา สุดหยัดยืน 
ทั่วทั้งผืน ธรณ ีนองน้่าตา 
ชนช้ันล่าง อย่างเรา เขาไม่แล 
เขาหวังแต่ เงินทอง กองตรงหน้า 
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นี่หรือผู้ บริหาร การนครา 
ดีแต่หา ผลประโยชน์ เข้าพวกตน” 
มหาราษฎร์ 
จากนั้น ยุติการชุมนุม ในเวลา 17.30 น. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2847594  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2847594


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 
25 กรกฎาคม 2564  

เจาะฐาน 'ป๊อปปูลาร์โหวต' จุดเดือดสนาม 'ผู้ว่าฯกทม.'  
 

 
 

การขยับเปิดตัวกับคนกรุงเทพฯ ของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในสถานการณ์ "โควิด" นาทีนี้ เป็นความเคลื่อนไหว
เพื่อสะสมเสียงสนับสนุน ก่อนถึงคิวเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 

จากข้อมูลศูนย์ส่ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส่ารวจ
ของประชาชนล่าสุด เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4” ถึงแม้ตัวเลข 27.98% ชี้ว่า ยังไม่ตัดสินใจ แต่ผล
ส่ารวจอันดับสอง 26.16 % กลับมีชื่อ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" อดีต รมว.คมนาคม และอันดับสาม 14.60 % สนับสนุน 
พล.ต.อ.จักรทิพย ์ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต่ารวจแห่งชาต ิ 

ขณะที่อันดับสี่ 9.58 % ยังเป็นชื่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน อันดับห้า 4.87 % เป็น
ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยอันดับหก 3.58 % เป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล  

ถึงแม้ปฏิทินเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลจะเห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
จัดเลือกตั้งได้เมื่อใด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่  แต่การจัดท่า "โพล" จากส่านัก
โพลหลายแห่ง เป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพฯ ช่วงหนึ่งที่มีต่อกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

หากย้อนไปถึงต่าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ต้องย้อนไปเมื่อ 3 มี.ค.2556 ในครั้งนั้น ม.ร.
ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งถล่มทลายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,256,349 
คะแนน เอาชนะอันดับ 2 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จากเพื่อไทยซึ่งได้คะแนน "ทะลุล้าน" เช่นกัน ที่ 1,077,899 
คะแนน 

เป็นคะแนนเสียงคนกรุงเกินล้าน ส่งให้ "สุขุมพันธ์" เข้ามาครองอ่านาจไร้รอยต่อให้พรรคประชาธิปัตย ์ในศาลา
ว่าการ กทม.อีกสมัยตั้งแต่ยุค "อภิรักษ์ โกษะโยธิน" ชนะการเลือกตั้งเมื่อ 30 ส.ค.2547 และอยู่ในต่าแหน่งเรื่อยมา
จนถึงค่าสั่ง คสช. 64/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559 ปลด "สุขุมพันธ์" ออกจากต่าแหน่ง พร้อมแต่งตั้งพล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง จากรองผู้ว่าฯ กทม.ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ กทม.ทันที  

จากนั้น ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562 กกต.ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เมื่อป ี2561 ลดจ่านวนจาก 33 
เขตลดเหลือ 30 เขต ในสภาพพรรคการเมืองหน้าใหม่มากกว่าเดิม โดยผลเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส.กทม.มาก
ที่สุด 12 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ 9 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทย 9 ที่นั่ง โดยที่ "ประชาธิปัตย์" ไม่ได้ ส.ส.กทม.แม้แต่ที่นั่ง
เดียว (ต่อมา โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณ ีส.ส.เขตจอมทอง-ธนบุร ีพรรคอนาคตใหม่ ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย)  
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ที่ส่าคัญหากจับสัญญาณความตื่นตัวจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 มีสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิมากถึง 72% หรือ 
3,247,813 คน จากยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ 4,498,058 คน โดยที่กลุ่ม "เฟิร์สต์ ไทม์ โหวตเตอร์" อายุเกิน 18-25 ปี มี
สิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีสัดส่วนอยู่ที่ 602,898 คนถือเป็นอีกกลุ่มคะแนนส่าคัญต่อการชี้ขาดเก้าอี้ผู้ว่าฯ 
กทม. 

ส่วนคะแนนจาก "ป๊อปปูลาร์โหวต" กทม.จากพรรคการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พบว่าพรรคอนาคต
ใหม่  ได้คะแนนมากที่สุดอยู่ที่  804,272 คะแนน อันดับ 2 พลังประชารัฐ ที่ 791,893 คะแนน อันดับ 3 เพื่อไทย 
ที่ 604,699 คะแนน และอันดับ 4 ประชาธิปัตย์ ที่ 474,820 คะแนน  

เมื่อน่าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,247,813 คน หาร 30 เขต จะมีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 108,260 คน และ
เมื่อน่าคะแนนป๊อบปูลาร์โหวต "4 พรรคการเมือง" มาหารค่าเฉลี่ยต่อเขต มีข้อมูลน่าสนใจพบว่า อันดับ 1.เพื่อไทย มี
คะแนนเฉลี่ยต่อเขต 27,486 คะแนน (จากส่งผู้สมัครเพียง 22 เขต) 2.อนาคตใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 26,809 
คะแนน 3.พลังประชารัฐ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 26,396 คะแนน และ 4.ประชาธิปัตย์ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 
15,827 คะแนน 

แต่หากวิเคราะห์ถึง "ตัวเลข" คะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งต่อไป จากปัจจัยที่มีหลายพรรคการเมือง 
และผู้สมัครอิสระลงเลือกตั้งนั้น คะแนนพรรคพลังประชารัฐ 12 เขต 791,893 คะแนนจะเป็นฐานเสียงส่าคัญต่อแคนดิ
เดตตัวแทนพรรค ซึ่งมีกระแสสนับสนุนมาอยู่ที่ พล.ต.อ.จักรทิพย ์ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต่ารวจแห่งชาต ิ 

แต่ฐานจากพรรค "ก้าวไกล" ซึ่งมีฐานเสียงเดิม 804,272 คะแนน "เพื่อไทย" 604,699 คะแนน และ 
"ประชาธิปัตย์" ที่ 474,820 คะแนนนั้น เมื่อน าตัวเลขทั้ง 4 พรรคมาร่วมกันจะอยู่ที่ 2,675,684 คะแนน โดยที่
ตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.อยู่ที่ 3,247,813 เสียง ท าให้มีช่องว่างคะแนน "สวิงโหวต" อยู่ที่ประมาณ 5.7 
แสนคน  

แต่อย่าลืมว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้ มีหลายปัจจัยต่อคะแนนผู้ชนะการเลือกตั้งที่จะออกมา ทั้งปัจจัย
พรรคการเมือง ผู้สมัครในนามอิสระ และสถานการณ์ทางการเมืองพิจารณาได้ ดังนี้  

จากเดิมที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนใดได้คะแนนเสียงเกิน 1 ล้านคะแนนมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง แต่การ
เลือกตั้ง 3 มี.ค.2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ที่เบียดชนะ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เพียง 2 แสนกว่าคะแนน หมายความว่า
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งต่อไปตัวเลข "ทะลุล้าน" อาจไม่มีผลโดยตรง เมื่อฐานเสียง 4 พรรคการเมืองใหญ่มีตัวเลข
ห่างกันแต่ละช่วงไม่ถึง 2 แสนคะแนน ย่อมมีโอกาสตัดคะแนนสูงกว่าการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.เมื่อ 3 มี.ค.2556  

โดยเฉพาะหากพรรคการเมืองที่มี "ฐานเสียง" ใกล้เคียงกันอย่างพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย หรือ "ชัชชาติ 
สิทธิพันธุ์" ลงในนามอิสระ จะท่าให้ทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนเสียงตัดกันเองแล้ว ส่งผลให้ "พลังประชารัฐ" ยังมีโอกาส
มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนป๊อปปูลาร์โหวต คนกรุงน้อยกว่าถึง 317,073 คะแนน 

นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์ปัจจัย "ของใหม่" ที่มาเรียกกระแสคนกรุงเทพฯ จากกระแสข่าวกับ "ดร.เอ้" สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับพรรคประชาธิปัตย์ ที่อาจเป็น
ตัวเลือกที่ประชาธิปัตย์มองว่าจะได้ฐานเสียง "คนรุ่นใหม่" หรือท่าที "พรรคกล้า" และ "ไทยสร้างไทย" ซึ่งคาดว่าจะ
เร่งเดินหน้าขยายฐานเสียงคนกรุงฯ ส่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เช่นกัน 
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ดังนั้น หากวิเคราะห์ตัวเลขผลเลือกตั้งเดิมของ "สุขุมพันธุ์" จากประชาธิปัตย์เมื่อ 3 มี.ค.2556 กว่า 1.2 ล้าน
คะแนน แต่กลับหายไปเหลือเพียง 4 แสนจากคะแนนดิบผลเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562  

โดยส่วนต่าง 8 แสนคะแนนนั้น เป็นสัดส่วนไปอยู่ที่ "พลังประชารัฐ" จึงเป็นไปได้สูงว่าตัวเลขผู้ชนะเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้หากใครได้ประมาณ 8-9 แสนคะแนน ซึ่งเป็น "เพดาน" เสียงป๊อปปูลาร์โหวตกทม.ของพรรค
การเมืองใหญ่ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562  

แต่อีกหนึ่งปัจจัยจากฐานกลุ่ม "พลังเงียบ" และตัวแปร "ผู้สมัครอิสระอย่าง "ชัชชาติ" และ "รสนา โตสิตระกูล" 
อดีต ส.ว.ยังมีผลต่อคะแนนสวิงโหวต เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าคะแนนความนิยมในตัว "ชัชชาติ" หลังการเลือกตั้ง 2562 
กระแสในสังคมออนไลน์ยังพูดถึงในแง่บวกมาตลอด หรือชื่อ "รสนา" ในฐานะนักตรวจสอบการทุจริต เคยได้รับคะแนน
อันดับ 1 ในการเลือกต้ัง ส.ว.กทม.เมื่อ 2 มี.ค.2551 กว่า 743,397 คะแนน  

ยิ่งในภาวะแย่งชิงอ่านาจ กลุ่ม "ผู้สมัครอิสระ" จะใช้กลยุทธ์นี้ชูจุดแข็งไม่มีการเมืองหนุนหลัง ฉีกภาพความ
ขัดแย้งทางการเมืองเรียกคะแนนเสียง เห็นได้จากในสมัยที่ "พิจิตต รัตตกุล" เคยชนะเลือกตั้งในนามอิสระเมื่อ 3 มิ.ย.
2539 โดยได้คะแนนเสียงอยู่ที่ 768,994 คะแนน ชนะ พล.ต.จ่าลอง ศรีเมือง จากพรรคพลังธรรมได้ส่าเร็จ  

แต่แนวโน้มทั้งหมดยังอยู่ที่วิธีคิดของคนกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก 1.สถานการณ์การเมือง 2.นโยบาย
ผู้สมัคร และ 3.ผลงานผู้ว่าฯ กทม.คนเก่า โดยเฉพาะอัตลักษณ์คนกรุงเทพฯ ต้องการเลือก "ของใหม่" มากกว่าของเดิม 
และมักเลือกผู้ว่าฯ กทม.อยู่ขั้วตรงข้ามรัฐบาล เพื่อไป "คานอ านาจ" การบริหารประเทศ เห็นได้จากผลการเลือกตั้ง ผู้
ว่าฯ กทม. 3 ใน 4 ครั้งหลังสุด ประกอบด้วย 3 มี.ค.2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย ์ชนะเลือกตั้ง 
ในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล 11 ม.ค.2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้ง ในสมัย
ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล  5 ต.ค.2551 อภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้ง ในสมัยที่พรรค
พลังประชาชนเป็นรัฐบาล  29 ส.ค.2547 อภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง ในสมัยที่พรรคไทย
รักไทยเป็นรัฐบาล 

การขยับเปิดตัวกับคนกรุงเทพฯ ของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือพรรคการเมืองในสถานการณ์ "โควิด" 
นาทีนี้ เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อสะสมเสียงสนับสนุน ก่อนถึงคิวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.4 ล้าน
เสียงของคนกรุงเทพฯ เป็นเดิมพัน. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950920  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950920
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25 กรกฎาคม 2564  

'เพื่อไทย'จ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 'รัฐบาล'ส.ค.นี้ ชี้ถึงเวลาต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง 

 
"ประเสริฐ" เผย "ประยุทธ์" หมดความชอบธรรม บริหารผิดพลาด ท าคนเดือดร้อน เตรียมยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล ช่วง ส.ค.นี้ เชื่อเต็มไปด้วยความคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เปิดช่อง ปชช. ร่วมแจ้ง
ข้อมูลใช้ซักฟอก 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลที่ล้มเหลวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อไป เพราะความล้มเหลว ผิดพลาดในทางนโยบายได้ท่า
ให้พี่น้องประชาชนยากล่าบากอย่างแสนสาหัส ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ทุกวัน 
สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศก็กลายเป็นวิกฤติ คนตกงาน ขาดรายได้ กิจการห้างร้านต่างๆ ก็ทยอยปิดตัวลง คนทุกข์
ยาก ขาดแคลนแม้แต่อาหารประทังชีวิต ภาพที่ผู้คนต้องมาเฝ้ารอการแจกจ่ายอาหารที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ 
เกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  

นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลประยุทธ์ อยู่ต่อและสร้างความยากล่าบากให้คน
ไทยมากไปกว่านี้ได้อีก จึงมีมติที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจสูงที่สุดและคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ให้
พวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมครั้งน้ี    

 “วันนี้พี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤติอย่างหนักทุกด้าน บางคนต้องเจ็บป่วย บางคนต้องตายจากไปอย่าง
น่าสงสาร จึงไม่อาจปล่อยให้เสวยสุขบนความตายและความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนต่อไปได้อีก  ถึงเวลาแล้วที่
จะต้องท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแก้ไขปัญหาล้มเหลวซ้่าเติมความทุกข์ยากของ
พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950974   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950974
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วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

‘แรมโบ้’ฟาดปากเพื่อไทย เลิกบิดเบือนเอาใจนายใหญ่ 

 
 ‘แรมโบ้’ฟาดปากเพื่อไทย 
เลิกบิดเบือนเอาใจนายใหญ่ 

 “แรมโบ้” เปิดศึกชนคนเพื่อไทยไม่ไว้หน้า เตือน“หมอชลน่าน” เกลอเก่าอย่าพูดมั่ว ทั้งติง “พิชัย” อย่าโจมตี
รัฐบาลเพื่อเอาใจนายใหญ่ ด้าน “ผบ.ตร.’ขานรับต่อ พรก.ฉุกเฉิน สั่งต่ารวจจับไม่ไว้พวกฝ่าฝืนกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ่านายกรัฐมนตรี ได้ตอบมาเปิดศึกกับ นพ.
ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่วิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหา โควิด-19 ของนายกฯ 

“หมอชลน่านไม่ควรออกมาบอกว่าการล็อกดาวน์ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบโง่ๆเพราะการที่นายกฯจะพิจารณา
เรื่องใดนั้น เป็นการท่าร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงร่วมกับทีมคณะแพทย์ที่ปรึกษาที่เห็นว่าสถานการณ์
ยังคงไม่ดีขึ้นและสถานการณ์อาจจะร้ายแรงจนยากต่อการควบคุม  ทั้งนี้ ยังได้ให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกมากขึ้นรวมถึง
ประชาชนยังสามารถตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเองจากชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนโดยนายกฯเน้นย้่าว่า
จะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้านจากการติดโควิด-19 และเมื่อมีการเจ็บป่วย ก็น่าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเร็วที่สุด”นายเสกสกล 
ระบ ุ
ยืนยันพรรคร่วมฯยังเหนียวแน่น 

นายเสกสกล กล่าวอีกว่าหมอชลน่านไม่ควรที่จะออกมาพูดเช่นนี้เพราะเป็นการท่าลายขวัญและก่าลังใจของ
คนท่างานและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนท่างานเหนื่อย เพื่อที่จะให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด คลี่คลายลงให้
ได้ แต่หมอชลน่าน เป็นหมอกลับ ไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลายท่าตัวไม่รู้เรื่อง ไม่เดือดร้อน ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ช่วย
เพราะจะได้ใช้โอกาสนี้ มาเป็นประเด็นทางการเมืองโจมตีนายกฯ รัฐบาลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้น 
ส่าหรับพรรคร่วมรัฐบาล ยืนยันว่าไม่มีใครคิดจะถอนตัวออกจากรัฐบาล ยังคงมั่นคงเหนียวแน่นและจะท่างานร่วมกับ
นายกฯจนครบวาระเพราะทุกคนต้องท่างานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่มีเวลามานึกถึงเรื่องทางการเมืองในขณะนี้ 
อัดบิดเบือนข้อมูลระวังเสียคน 

“ในขณะที่ประเทศเกิดวิกฤตเช่นนี้ ก็คงมีแต่หมอชลน่าน กับคนในพรรคเพ่ือไทย พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ในหัวคิด
แต่เรื่องการเมือง ไม่อยากให้สถานการณ์คลี่คลาย เพราะจะได้น่ามาเป็นประเด็นในการโจมตีนายกฯ และรัฐบาล กดดัน
ให้ลาออก เพื่อพรรคเพื่อไทยจะได้เข้ามามีอ่านาจ แต่ตนเองยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่สมหวังอย่างแน่นอน เสียดาย
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ความเป็นเพื่อนกับหมอชลน่าน เป็นเกลอเก่า ไม่ควรออกมาพูดเพื่อเอาใจนายใหญ่มากเกินไป จนท่าให้เกิดความสับสน
ต่อประชาชน ควรมีความเป็นตัวของตัวเอง อย่าบิดเบือนข้อมูล จนเสียความเป็นหมอ 
ฟาด’พิชัยด่ารายวันเอาใจนายใหญ่ 

นายเสกสกล ยังกล่าวถึงกรณีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การจัดหา
วัคซีนของไทยรวมถึงการเปิดประเทศ120วันทั้งที่ยังล็อกดาวน์ คนป่วยเพิ่มว่านายกฯรัฐบาลพร้อมบุคลากรทาง
การแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท่างานร่วมกันอย่างหนักในการหามาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้สถานการณ์การ
ระบาดเชื้อโควิดคลี่คลายลงให้ได้ ควบคู่กับการเยียวยาประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการเปิดประเทศ120วันนั้น 
นายกฯยังยืนยันที่จะเดินหน้าตามเป้าหมาย 120 วัน โดยตนเชื่อว่าเมื่อถึงช่วงนั้นสถาณการณ์การระบาดจะคลี่คลายลง
รวมถึงการที่จะเปิดประเทศนั้นจะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาดูแลอย่างรัดกุมขณะเดียวกันจากการน่าร่องภูเก็ตแซนด์
บ็อกซ์–สมุยพลัสโมเดล ก็เป็นที่น่าพอใจ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

“ วันๆคิดแต่จะจ้องจับผิดรัฐบาล “นายเสกสกล กล่าวตัดพ้อนายพิชัย ทั้งแนะว่านายพิชัยแทนที่จะเอาเวลามา
คิดช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต กลับคิดสร้างความแตกแยกให้ประชาชนจงเกลียดจงชังรัฐบาล อาฆาตแทนนาย
ใหญ่ที่เคยมีบุญคุณตั้งนายพิชัยเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าจึงออกมาถล่มรัฐบาลรายวันในยามบ้านเมืองมีภัยสงครามไวรัสโค
วิดหนักขณะนี ้ไม่เคยคิดสงสารประเทศชาติและประชาชนเลยสักนิด ขอเพียงแค่หวังท่าคะแนนให้ได้ใจนายใหญ่ทางไกล
เท่านั้นใช่ไหม 
ผบ.ตร.ก่าชับเข้มต่ารวจเด็ดขาด 

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ(ตร.)กล่าวถึงตามที่เว็ปไชต์ราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ลงวันที่ 23กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่13)โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ส่าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมก่าชับการ
ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคง สาธารณะสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต่ารวจแห่งชาติจึงขับเคลื่อนตามนโยบายของทางรัฐบาลและศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.)อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคง ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ(ศปม.ตร.)ลงไปขับเคลื่อนก่าชับทุกหน่วยงานในสังกัด ประสานการปฎิบัติกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สนับสนุนภารกิจเมื่อมีการร้องขอ การจ่ากัดการเคลื่อนย้ายของบุคคลเพื่อสกัดกั้นป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสให้อยู่ในวงจ่ากัด การตรวจคัดกรองการ เข้า-ออกพื้นที่จังหวัด ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่
รัฐบาลไดป้ระกาศข้อก่าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) พร้อมเน้นสร้างการ
รับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ  ค่าสั่ง ข้อก่าหนด ของ ศบค.และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที ่
กวดขันด่าเนินคดีฝ่าฝืนพรก.ท้ากม. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

21 

 

และกวดขันบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือ ท้าทายกฎหมาย โดยเฉพาะการผลิตและแชร์ Fake 
News ต่างๆ สร้างความสับสนตื่นตระหนกให้กับประชาชน การรวมกลุ่มกัน การมั่วสุม การลักลอบจัดกิจกรรม การมั่ว
สุม ลักลอบจ่าหน่ายสุราและยาเสพติด การลักลอบเล่นการพนัน อบายมุขในรูปแบบต่างๆการแข่งรถ หรือกิจกรรมใน
ลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งด่าเนินคดีอาชญากรรมที่ซ้่าเติมความเดือดร้อนประชาชนห้วงการ
แพร่ระบาดโควิด19 

รอง โฆษก ตร.กล่าวอีกว่า ผบ.ตร.ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ต่ารวจทุกหน่วยที่ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่และมีผลการ
จับกุมผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงที่ผ่านมามีผลจับกุมการรวมกลุ่มมั่วสุม ลักลอบจัดกิจกรรม
สังสรรค์ เสพยาเสพติด เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่งด่าเนินคดีไปแล้ว
หลายราย อีกทั้ง ยังได้ก่าชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง 
หน่วยสาธารณะสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด สนับสนุนก่าลังพลในการปฏิบัติภารกิจเมื่อมีการร้องขอ ออก
ตรวจสอบ ด่าเนินคดีกับผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนหรือท้าทายกฎหมาย ประกาศ ค่าสั่ง ข้อก่าหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาทิ การ
มั่วสุม จัดงานสังสรรค์ ลักลอบเล่นการพนัน การแข่งรถหรืออบายมุขในรูปแบบต่างๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 

โดยเน้นย้่าให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หาก
พื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด หากพบเบาะแสการกระท่า
ความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วนส่านักงานต่ารวจแห่งชาติหมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/590169  
  

https://www.naewna.com/politic/590169
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เผยแพร่: 25 ก.ค. 2564 08:46   ปรับปรุง: 25 ก.ค. 2564 08:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"องอาจ" บี้ กสทช.คินเงินค่าโทรสายด่วนให้ปชช. อัดไม่มีจิตส านึกช่วยปชช.ยามวิกฤต 

 
รองหน.ปชป. จี้ กสทช. หาทางคืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ประชาชนจ่ายไปแล้ว ชี้ควรบริการฟรี อัดไม่มี
จิตส านึกช่วยปชช.ยามวิกฤต จนปชช.จบัได้ไล่ทัน จนเกดิความไม่พอใจ 

วันนี ้(25ก.ค.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวถึงกรณี
ที่มีการเก็บเงินค่าโทรสายด่วนโควิดจากประชาชนว่า เรื่องนี้ถ้าประชาชนจับไม่ได้ไล่ไมท่ันก็คงต้องเสียเงินค่าโทรสาย
ด่วนโควิดติดต่อเบอร์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐกันต่อไปทั้ง 7 หมายเลข คือ 1330, 1323, 1422, 1646, 1668, 
1669, 1506 ทั้งๆ ที่เบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์ฉุกเฉิน 4 หลักที่ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นผู้ป่วยตดิ
เชื้อโควิด ซึ่งควรจะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะประชาชนคนยากคนจนที่ติดเชื้อก็ล่าบากอยู่แล้ว 

เมื่อประชาชนออกมาเปิดโปงสายด่วนโควิดของภาครัฐต้องเสียค่าโทร กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก่ากับ
ดูแลโอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ทั้ง AIS TRUE DTAC และ NT ก็ออกมาอธิบายว่าที่ต้องเสียค่าโทรเพราะต้นสังกัด
แต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสายด่วนไม่ท่าเรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการไปยัง กสทช. เอง ท่า
เฉพาะเรื่องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างเดียว ค่าอธิบายเรื่องนี้ของ กสทช. ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า กสทช. ในฐานะผู้ก่ากบั
ดูแลที่เรียกว่า เรกูเรเตอร ์ไม่มีจิตส่านึกที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคร้ายโควิด  

นายองอาจกล่าวว่าสิ่งที่ กสทช. ควรท่าคือแนะน่าหน่วยงานภาครัฐให้ท่าเรื่องขอยกเว้นค่าบริการมาด้วยก็จะ
เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เจอเคราะห์หามยามร้ายจากพิษภัยโควิดได้มากแต ่กสทช. ก็ไม่ท่า จนประชาชนจับได้ไล่
ทัน ไม่พอใจ กสทช. กันอย่างมาก จึงรีบขอความร่วมมือโอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ยกเว้นค่าโทรจนกระทั่งมกีาร
ยอมยกเว้นค่าโทรสายด่วนโควิด 

อย่างไรก็ดีมีประชาชนจ่านวนมากที่ต้องเสียค่าโทรไปก่อนหน้านี้จากการท่างานที่ไร้จิตส่านึกของ กสทช. จึงขอ
เรียกร้องให้ กสทช. ด่าเนินการคืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ประชาชนต้องเสียค่าโทรไปก่อนหน้านี้ให้ประชาชนโดยเร็ว 
ขณะเดียวกัน กสทช. ก็ควรพจิารณาดูว่ามีงานอะไรอีกบ้างที่ กสทช. ควรท่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน รักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมต่อประชาชนอย่างมากในขณะนี้ 
ไม่ควรต้องรอให้ประชาชนออกมาส่งเสียงเรียกร้องหาความถูกต้องชอบธรรมก่อนถึงรีบออกมาด่าเนินการ เพราะ กสทช. 
ย่อมรู้ดีกว่าใครว่าในสถานการณ์เช่นน้ี กสทช. ควรท่าอะไรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000072646   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000072646
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - 11:10 น.  

‘องอาจ’ จี้ กสทช. หาทางคืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ ปชช. จ่ายไป อัดไร้จิตส านึก
ช่วยเหลือ 

 
“องอาจ” จี้ กสทช. หาทางคืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ประชาชนจ่ายไปแล้ว อัดเห็นได้ชัด ไร้จิตส านึกช่วยเหลือ
ปชช. 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
กรณีที่มีการเก็บเงินค่าโทรสายด่วนโควิดจากประชาชนว่า เรื่องนี้ถ้าประชาชนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็คงต้องเสียเงินค่าโทร
สายด่วนโควิดติดต่อเบอร์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐกันต่อไปทั้ง 7 หมายเลข คือ 1330, 1323, 1422, 1646, 1668, 
1669, 1506 ทั้งๆ ที่เบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์ฉุกเฉิน 4 หลักที่ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการเป็นผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด ซึ่งควรจะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะประชาชนคนยากคนจนที่ติดเชื้อก็ล่าบากอยู่แล้ว 

เมื่อประชาชนออกมาเปิดโปงสายด่วนโควิดของภาครัฐต้องเสียค่าโทร กสทช.  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก่ากับ
ดูแลโอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ทั้ง AIS TRUE DTAC และ NT ก็ออกมาอธิบายว่าที่ต้องเสียค่าโทรเพราะต้นสังกัด
แต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสายด่วนไม่ท่าเรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการไปยัง  กสทช. เอง ท่า
เฉพาะเรื่องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างเดียว ส่วนค่าอธิบายของ  กสทช. ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีจิตส่านึกที่จะดูแล
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคร้ายโควิด 

นายองอาจกล่าวต่อว่า สิ่งที่ กสทช. ควรท่าคือแนะน่าหน่วยงานภาครัฐให้ท่าเรื่องขอยกเว้นค่าบริการมาด้วยก็
จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากพิษภัยโควิดได้มาก แต่ กสทช. ก็ไม่ท่า จนประชาชนจับได้ไล่ทัน ไม่พอใจกันอย่าง
มาก จึงรีบขอความร่วมมือโอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ยกเว้นค่าโทรจนกระทั่งมีการยอมยกเว้นค่าโทรสายด่วนโค
วิด อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจ่านวนมากที่ต้องเสียค่าโทรไปก่อนหน้านี้จากการท่างานที่ไร้จิตส่านึกของ  กสทช. จึงขอ
เรียกร้องให้ กสทช. ด่าเนินการคืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ประชาชนต้องเสียค่าโทรไปก่อนหน้านี้ให้ประชาชนโดยเร็ว 
ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาดูว่ามีงานอะไรอีกบ้างที่ กสทช.  ควรท่าเพื่อเป็นการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมต่อประชาชนอย่างมากในขณะนี้ ไม่ควรต้องรอให้
ประชาชนออกมาส่งเสียงเรียกร้องหาความถูกต้องชอบธรรมก่อนถึงรีบออกมาด่าเนินการ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2848068  

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2848068
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/00328490092384098023.jpg
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25 กรกฎาคม 2564 11:26 น. 

งานเข้า!! “เรืองไกร” อ้างคลิป พท. ร้อง ป.ป.ช. สอบ ยุทธพงศ์ 3ปมร้อน โควิด -19 
งานเข้า!! “เรืองไกร” อ้างคลิป พท. ร้อง ป.ป.ช. สอบ ยุทธพงศ์ 3ปมร้อน โควิด -19 แถลงวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา 

 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  เปิดเผยว่า ตนได้ติดตามข่าวสารในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยด้วย

ความคิดถึงมาตลอดเกือบ 1 ปีแล้ว มีเรื่องน่าสนใจเยอะ มีเรื่องที่ควรร้องให้ตรวจสอบต่อไปก็เยอะ  ทั้งตามกฎหมาย
พรรคการเมือง และกฎหมายป.ป.ช. รวมทั้งกฎหมายอื่นด้วย เช่น คลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา  ซึ่งคลิปนี้
ความยาวเกือบ 40 นาที ดูและฟังแล้วได้ประโยชน์อยู่บ้าง แต่มีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่บ้าง เพราะเป็นการแถลงข่าวโดย 
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม และมีนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี กับ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ 
โฆษกพรรคเพ่ือไทยร่วมแถลงด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ในคลิปนี้ มี 3 ประเด็น ที่ควรให้มีการตรวจสอบต่อไป คือ1.น.ส. อรุณี โฆษกพรรค
เพื่อไทย เป็น ส.ส. ตามที่นายยุทธพงศ์ พูดไว้ในคลิป หรือไม่ 2.คลิปที่แสดงภาพนายยุทธพงศ์ แจกกล่องหน้ากากอนามัย
ของ CP นั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ได้มาจากไหน เพราะหน้ากล่องบอกว่า ฟรี ห้ามจ่าหน่าย และตามคลิปมีทั้งหมด 27 
กล่องๆละ 1,200 ชิ้น รวม 32,400 ชิ้น ถ้าคิดราคาชิ้นละ 2.50 บาท จะมีมูลค่า81,000  บาท ซึ่งเกิน 3,000 บาท ดังนั้น 
จึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบต่อไปตาม  พ.ร.ป.ป.ป.ช. ว่า หน้ากากอนามัยได้มาอย่างไร โดยวิธีใด และ3. นายยุทธพงศ์ บอก
ไว้ตอนหนึ่งว่า “ได้ยกที่ท่าการ ส.ส. ที่อ่าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้ทางราชการไปท่าโรงพยาบาลสนาม “ ซึ่งในกรณีนี้เมื่อ
น่าไปเทียบกับบัญชี ทรัพย์สินที่นายยุทธพงศ์เคยยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับต่าแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 พบว่า 
ไม่มีการยื่นอาคารหรือโรงเรือนไว้แต่อย่างใด จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่าที่ท่าการ ส.ส. 
นั้น ได้มาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด มูลค่าเท่าใด ได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญชี 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า  ดังนั้น เพื่อให้นักการเมืองมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ กรณีนี้ ตนจึงจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. 
ตรวจสอบต่อไปว่า มีกรณีใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายป.ป.ช. หรือไม่ รวมทั้งกรณีกล่าวอ้างในท่านองที่ว่า ดร.อรุณี โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็น
ส.ส. นั้น จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท่าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560   มาตรา 14 (1) หรือไม่ โดย
ในช่วงเช้าวันที่ 27 ก.ค.นี้ ตนจะส่งหนังสือร้องไปให้ ป.ป.ช. ตรสจสอบต่อไป โดยส่งทางไปรษณีย์ EMS  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/90913  

https://www.dailynews.co.th/news/90913
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สยามรัฐออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2564 12:15 น. การเมือง  

"เรืองไกร" จ่อร้องปปช. ตรวจสอบ "เพื่อไทย" ทั้ง "ยุทธพงศ์-อรุณี" โดนระนาว  

 
วันที่ 25 ก.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปี พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ได้ติดตามข่าวสารในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยด้วยความคิดถึงมาตลอดเกือบหนึ่งปี  มีเรื่อง
น่าสนใจเยอะ มีเรื่องที่ควรร้องให้ตรวจสอบต่อไปก็เยอะ ทั้งตามกฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมาย ป.ป.ช. รวมทั้ง
กฎหมายอื่นด้วย เช่น คลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา คลิปนี้ความยาวเกือบ 40 นาที ดูและฟังแล้วได้
ประโยชน์อยู่บ้าง แต่มีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่บ้าง เพราะเป็นการแถลงข่าวโดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 
มหาสารคาม นายจิรพงษ ์ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี กับ ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงด้วย  

ในคลิปนี้ มี 3 ประเด็น ที่ควรให้มีการตรวจสอบต่อไป คือ 1. ดร.อรุณี โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส. ตามที่
นายยุทธพงศ์ พูดไว้ในคลิปหรือไม่ 2. คลิปที่แสดงภาพนายยุทธพงศ์ แจกกล่องหน้ากากอนามัยของ CP นั้น มีที่มาที่ไป
อย่างไร ได้มาจากไหน เพราะหน้ากล่องบอกว่า ฟรี ห้ามจ่าหน่าย และตามคลิปมีทั้งหมด 27 กล่องๆละ 1,200 ชิ้น รวม 
32,400 ชิ้น ถ้าคิดราคาชิ้นละ 2.50 บาท จะมีมูลค่า 81,000 บาท ซึ่งเกิน 3,000 บาท ดังนั้น จึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบ
ต่อไปตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. ว่า หน้ากากอนามัยได้มาอย่างไร โดยวิธีใด  

3. นายยุทธพงศ์ บอกไว้ตอนหนึ่งว่า ได้ยกที่ท่าการส.ส.  ที่อ่าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้ทางราชการไปท่า
โรงพยาบาลสนาม กรณีนี้เมื่อน่าไปเทียบกับบัญชี ทรัพย์สินที่นายยุทธพงศ์ เคยยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับต่าแหน่ง ส.ส. 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 พบว่า ไม่มีการยื่นอาคารหรือโรงเรือนไว้แต่อย่างใด จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ควรขอให้ ป.ป.ช. 
ตรวจสอบต่อไปว่า ที่ท่าการ ส.ส. นั้น ได้มาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด มูลค่าเท่าใด ได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญช ี 

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า เพื่อให้นักการเมืองมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ กรณีนี้ จึงจะส่งเรื่องให้ 
ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่า มีกรณีใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ รวมทั้งกรณีกล่าวอ้างในท่านองที่ว่า ดร.อรุณี โฆษก
พรรคเพื่อไทย เป็นส.ส. จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ ม.14 (1) หรือไม่ โดยในเช้าวันที่ 27 ก.ค. จะส่งหนังสือ
ร้องไปให้ ป.ป.ช. ตรสจสอบต่อไป โดยส่งทางไปรษณีย์ EMS 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/265111   

https://siamrath.co.th/n/265111
https://siamrath.co.th/n/265111
https://siamrath.co.th/n/265111
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210725/fff888ec97ba5d53ef389d5f3e136a43a40ce6235b252a15cc805d7bea84c075.jpg?itok=PHOzVtZt
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วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 13.00 น. 

ด้วยความคิดถึง!‘เรืองไกร’คาใจ 3 ประเด็น จัดเต็มข้อร้องปปช.สอบ‘เพื่อไทย’ 

 
25 กรกฎาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ตนได้ติดตามข่าวสารในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยด้วย
ความคิดถึงมาตลอดเกือบ 1 ปีแล้ว มีเรื่องน่าสนใจเยอะ มีเรื่องที่ควรร้องให้ตรวจสอบต่อไปก็เยอะ  ทั้งตามกฎหมาย
พรรคการเมือง และกฎหมาย ป.ป.ช. รวมทั้งกฎหมายอื่นด้วย เช่น คลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
คลิปนี้ความยาวเกือบ 40 นาที ดูและฟังแล้วได้ประโยชน์อยู่บ้าง แต่มีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่บ้าง เพราะเป็นการแถลง
ข่าวโดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และมีนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี กับน.ส.อรุณี กาสยา
นนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย ร่วมแถลงด้วย ในคลิปนี้ มี 3 ประเด็น ที่ควรให้มีการตรวจสอบต่อไป คือ 

1.น.ส.อรุณี เป็นส.ส. ตามที่นายยุทธพงศ์ พูดไว้ในคลิป หรือไม่ 
2.คลิปที่แสดงภาพนายยุทธพงศ์แจกกล่องหน้ากากอนามัยของ CP นั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ได้มาจากไหน 

เพราะหน้ากล่องบอกว่า ฟรี ห้ามจ่าหน่าย และตามคลิปมีทั้งหมด 27 กล่องๆละ 1,200 ชิ้น รวม 32,400 ชิ้น ถ้าคิด
ราคาชิ้นละ 2.50 บาท จะมีมูลค่า 81,000 บาท ซึ่งเกินสามพันบาท ดังนั้น จึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบต่อไปตาม 
พ.ร.ป.ป.ป.ช. ว่า หน้ากากอนามัยได้มาอย่างไร โดยวิธีใด 

3.นายยุทธพงศ์ บอกไว้ตอนหนึ่งว่า ได้ยกที่ท่าการส.ส. ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ให้ทางราชการไปท่าโรงพยาบาล
สนาม กรณีนี้เมื่อน่าไปเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่นายยุทธพงศ์เคยยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับต่าแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 
พ.ค. 62 พบว่า ไม่มีการยื่นอาคารหรือโรงเรือนไว้แต่อย่างใด จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป
ว่า ที่ท่าการ ส.ส. นั้น ได้มาอยา่งไร ตั้งแต่เมื่อใด มูลค่าเท่าใด ได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญช ี

“เพื่อให้นักการเมืองมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ กรณีนี้ผมจึงจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่า มี
กรณีใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ รวมทั้งกรณีกล่าวอ้างในท่านองที่ว่า น.ส.อรุณี เป็น ส.ส.นั้น จะเข้าข่ายความผิด
ตาม พรบ.คอมพ์ ม.14 (1) หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ช่วงเช้า ผมจะส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ 
ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป” นายเรืองไกร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/590231  
 

https://www.naewna.com/politic/590231
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25 ก.ค. 2564 - 00:08 น.  

รายงานพิเศษ : ถอดรหัสบิ๊กตู่ “จะทิ้งผมก็ตามใจ”  
 

 
 

รายงานพิเศษ : ถอดรหัสบิ๊กตู่ : “ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ”  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เปรยกับพรรคร่วมรัฐบาล ระหว่างการประชุมครม.เมื่อวันอังคารทีผ่่านมา 
ท่ามกลางกระแสกดดันให้นายกฯลาออกยุบสภาไปสู่การเคลื่อนไหวจี้พรรคร่วมรัฐบาลให้ถอนตัว 
การกล่าวเช่นนั้น นายกฯต้องการส่งสัญญาณอะไรไปถึงพรรคร่วมรัฐบาล 
ชาญวิทย์เกษตรศิร ิ
อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร ์

คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ น่าจะน้อยใจและอาจคิดว่าตัวเองไปไม่ไหวแล้วก็ได้ คงเป็นการตัดพ้อ ขณะเดียวกันก็
สะท้อนว่าลึกๆ อาจรู้ว่าไปไม่รอด จึงขอความเห็นใจจากพรรคร่วมรัฐบาล แต่ต้องมองลึกไปกว่านั้นว่าท่าไม พล .อ.
ประยุทธ์ ถึงพูด หากคิดว่าตัวเองมีอ่านาจบารมีจริงๆ จะไม่หลุดถ้อยค่าแบบนี้ออกมา แสดงว่าหวั่นไหวสถานภาพตัวเอง 

นักการเมืองและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งต้องพึ่งการเลือกตั้งก็ต้องรักษาตัวเอง ต้องมองว่า
หากยังอยู่แล้วจะรอดหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอด ศึกใหญ่ครั้งนี้กลายเป็นโควิด-19 ซึ่งท าให้คนตาย
จริงๆขณะที่คนจ านวนหนึ่งอาจจะตายทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ 

นักการเมืองส่วนใหญ่คงฉีดวัคซีนแล้ว และอาจไม่ใช่วัคซีนที่คนทั่วไปฉีดก็ได้ แต่ก็มีสิทธิตายทั้งเป็นเช่นกัน คือ 
ตายทางการเมือง เหมือน พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีตนายกฯ เมื่อปีพ.ศ. 2535 ที่เดินผิดคราวนั้นคนที่ถูกอบรมสั่ง
สอนมาเป็นทหารบางทีก็ยากจะเข้าใจการเมืองยากจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ยกเว้นจะมีสติปัญญาพิเศษ คนที่ฉลาดแบบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ยังแย่เลย 
ต้องฉลาดแบบ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ที่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ยังเป็นอมตะ 

ส่าหรับพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อ หรือถอนตัว อะไรก็เป็นไปได้ส่าหรับพรรค
การเมือง เราเคยเห็นมาแล้วในประวัติศาสตร์ เขาต้องการอยู่รอด ค่าว่าเซอร์ไวเวอร์คือกุญแจส่าคัญที่จะท่าให้เข้าใจ 
เวลาคนพูดต้องมองไปถึงเบ้ืองหลังค่าพูดของเขา 

แม้พรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ถอนตัวตอนนี้ รัฐบาลก็อยู่แบบซังกะตาย เพียงแค่อยู่ๆ ไป และคงคิดว่าจะหาทาง
ออกเช่นไรให้ตัวเอง บางทีรัฐบาลอาจต้องการสิ่งอัศจรรย์ มองหาปาฏิหาริย์ แต่คิดว่าคงไม่มีแล้วเพราะโรคระบาด
ร้ายแรงมาก และใครที่ก าลังซุ่มรอจังหวะอยู่รักษาตัวให้ดี ประมาณ 2-3 ปีให้โรคระบาดดีขึ้นอาจมีโอกาส 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/AA-3.jpg
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ซึ่งหมายถึงทั้งนักการเมืองและประชาชนทั่วไป นักการเมืองเราก็เห็นเช่นกรณีนายทักษิณ ชินวัตร น.ส. ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ก็ซุ่มรอจังหวะจะกลับไทย หรือคนแบบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แม้ไม่
ต้องการซุ่มรอ แต่ก็จ่าเป็นต้องซุ่มรอ เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง รวมถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวที่โดนคดีก็มีมหาศาล 
ก็ซุ่มรอดูอยู่เช่นกัน 

จากกระแสกดดันที่รุมเร้ารอบด้าน ทั้งม็อบ ทั้งเสียงก่นด่าจากประชาชน การคอลเอาต์ของคนดัง คิดว่ารัฐบาล
จะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นาน ผมไม่กล้าฟันธงแต่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่รอด พล.อ.ประยุทธ์เหมือนหัวเดียวกระเทียมลีบ ประเมิน
อะไรผิดหมด หากฟังเสียงท้วงติงแต่แรก ไม่รวบอ านาจอยู่คนเดียว อาจกลายเป็นฮีโร่ก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ 

ถ้าผมเป็นที่ปรึกษาพล.อ.ประยุทธ์ จะแนะน าให้ยุบสภาจัดเลือกตั้งให้สะอาดบริสุทธิ์ โยน ส.ว.ที่มาจากการ
แต่งตั้งทิ้งไป แล้วพูดค าว่า “ผมพอแล้ว” 
วีระศักด์ิเครือเทพ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

ที่นายกฯ เปรยใน ครม.เช่นนั้นอาจมาจากภาวะเครียดจากสิ่งที่เกิดตรงหน้า เช่น โควิด-19 ที่ยังจัดการไม่ส่าเร็จ
มีคนตายรายวันสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงมองว่าตัวเองท่างานหนักแต่ท่าไมยังบ่นยังต่อว่าและเข้าใจว่าเสียงบ่นและ
ต่อว่าอาจมาจากคนในพรรคร่วมรัฐบาลด้วย 

เมื่อเจอศึกทุกด้านเข้ามาลักษณะนี้ก็คงเกิดอาการน้อยใจและลึกๆเลยกลัวคนจะไม่รักกลัวจะล้มเหลวจึงพูด
ท านองตัดพ้อว่าคุณจะไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลุยของผมเองก็ได้ผมถอดรหัสว่านายกฯน่าจะน้อยใจและอาจส่ง
สัญญาณในทางอ้อมว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พร้อมที่จะอยู่และสนับสนุนก็พร้อมจะสับสวิตช์สลับขั้วได้ทันที 

จึงตีความได้สองอย่างคือน้อยใจกับปรามพรรคร่วมว่าอย่าอะไรมากนักเพราะพร้อมจะสลับขั้วทันทีเพื่อให้
รัฐบาลอยู่ต่อและเป็นจิตวิทยาคือทั้งตัดพ้อและปรามไปในตัว 

ส่วนที่มองว่านายกฯ กล้าพูดเพราะมั่นใจประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ไม่ถอนตัวนั้น ส่วนตัวคิดว่านายกฯ เองก็ไม่
มั่นใจ เพราะตอนนี้พรรคภูมิใจไทยคงชั่งน้ าหนัก คิดและค านวณอยู่เยอะเหมือนกันว่าจะอยู่หรือไปดี 

ถ้าภาษาการเมืองก็มองว่าการอยู่ต่อจะได้อะไรจากงบประมาณและโครงการต่างๆ ในทางกลับกันถ้าอยู่แล้ว จะ
เสียอะไร และในแง่เครดิตด้านสาธารณสุขของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและสาธารณสุข ติดลบไปเยอะ ดังนั้น 
ภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรส่าคัญว่าถ้าถอนตัวจะท่าให้รัฐบาล เสียรังวัดไปได้เยอะ 

ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้แทบจะเป็นตัวแปรที่ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไรน้ าหนักและบทบาทไม่เยอะ
อยู่แล้วและนายกฯประยุทธ์คงไม่ได้ใช้ค าพูดนี้มาเป็นตัวปรามพรรคนี้เพราะมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงเกาะ
พรรคพลังประชารัฐไปจนครบสมัย 

แต่พรรคภูมิใจไทยพร้อมจะชิ่งได้ตลอดและถ้าดูประวัติศาสตร์ในอดีตนายเนวินชิดชอบก็เคยเป็นอย่างนั้นคือ
พร้อมสละเรือได้ถ้าค่านวณดูแล้วว่าไม่คุ้มจะขาดทุนทางการเมืองก็อาจถอนตัวเดาว่าเผลอๆถอนตัวตอนนี้ยังได้ใจ
ชาวบ้านกลุ่มต่อต้านเยอะถ้าเขายังมองถึงการเลือกต้ังต่อไป 

หากนายกฯ จะใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นตัวปราม ก็คงได้กับพรรคภูมิใจไทย เพราะพรรคประชาธิปัตย์เขาปรามอยู่
แล้วไม่ห่วง 
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สถานการณ์ขณะนี้เป็นไปได้ที่ภูมิใจไทยจะถอนตัวก่อนครบวาระ สมมติทุกอย่างเป็นไปตามแผนควบคุมโควิด 
วัคซีนเข้ามากลางปี กว่าจะคลี่คลายคงปลายปีนี้ เลือกตั้งปี 2566 เหลือเวลาฟื้นเศรษฐกิจอย่างเก่ง 3-4 เดือน ถ้าอยู่อีก 
1 ปีหรือปีครึ่งแล้วแต้มต่อยังไม่ดีพรรคภูมิใจไทยคงก่าลังคิดอยู่ 

ถ้าดีขึ้นและทุกอย่างจบกลางปี 2565 มีเวลา 6-7 เดือนสร้างคะแนนนิยม อย่างนี้มั่นใจว่าภูมิใจไทยยังจะอยู่
กับรัฐบาลแต่ถ้าดูแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือเหลือเวลาฟื้นฟูน้อยอาจยอมสละตัวเองออกมาก่อน 

พรรคภูมิใจไทยอาจตัดสินใจประมาณต.ค.นี้ ว่าจะอยู่หรือจะแยก เพราะเป็นช่วงไทม์ไลน์ส่าคัญที่จะบอกว่า
วัคซีนล็อตใหญ่จะมาตามแผนช่วงไตรมาส 4 หรือไม่ ถ้าไม่มา โอกาสที่จะฟื้นตัวกลางปี 2565 ก็ริบหรี่ ก็เป็นไปได้ที่ภูมิใจ
ไทยอาจถอนตัว 

ส่วนการขับไล่รัฐบาล น้ าหนักเสียงขับไล่ยังดังไม่พอที่จะล้มรัฐบาลใน 3-4 เดือนนี้แม้จะมีคนตายเยอะขึ้นทุกวัน
ขณะที่รัฐบาลพร้อมโยนแพะให้คนนั้นคนนี้เวลานี้โทษเรื่องโควิดว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้พยายามออกมาแก้ข่าวว่าได้
ท าแล้วเรื่องวัคซีนแต่ของยังไม่มาเอง 

ส่วนหนึ่งที่ท่าให้รัฐบาลทู่ซี้อยู่ได้คือไม่มีม็อบใหญ่ ที่จะท่าให้ฝ่ายรัฐบาลตบะแตก ม็อบวันนี้เกิดได้ช่วงสั้นๆ 
เพราะสถานการณ์ท่าได้แค่นี้ รัฐบาลก็อาศัยกฎหมายไล่บี้ฝ่ายตรงข้าม 

ดาราและคนดังที่ออกมาคอลเอาต์ก็ท าได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะดาราฝ่ายฮาร์ดคอร์จะเอาเวลามาทะเลาะได้
ทุกวันมีแค่ไม่กี่คนประกอบกับรัฐบาลตั้งหลักได้ส่งสัญญาณแล้วว่าให้ถอยอย่าไปเล่นกันคนกลุ่มนี้ 

ในขณะที่ผู้ประกอบการและนายทุนเป็นกลุ่มที่เสียงดังพอ เห็นจากการเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูง 40 บริษัท
แสดงว่ารัฐบาลกังวลกับกลุ่มทุนเป็นหลักไม่ได้กังวลกับชาวบ้านข้อสรุปที่ออกมาเรารู้กันอยู่แล้วและยังเป็นการเช็กเสียง
ว่าแรงหนุนจากฝ่ายกลุ่มทุนยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเรียกประชุมแล้วมาร่วมแสดงว่ายังไว้ใจและฟังกันอยู่ 

หากรัฐบาลจะอยู่คงไม่มีแรงอะไรต้านเขาได้ ยกเว้นกลุ่มทุนจะทนไม่ไหว ออกมาคอลเอาต์จะดังกว่ากลุ่ม
ดาราคนดังทั้งหลาย แต่คงเป็นไปได้น้อยหรือไม่ได้เลย 
สุขุมนวลสกุล 
อดีตอธิการบดี ม.รามค าแหง 

นายกฯพูดเช่นนั้น เป็นการท้าทายว่า ถึงคุณทิ้งผมแต่ผมก็ยังอยู่ได้ พร้อมมีนัยยะในค่าพูดว่านายกฯ เองก็ยังไม่
ยอมปล่อยวางจากต่าแหน่ง อีกทั้งถ้าใครทิ้งผมพวกคุณก็ต้องหาวิถีทางอื่น และผมจะไม่ง้อพวกคุณด้วย ดังนั้นแล้วทั้ง
พรรคภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์จึงยังยืนยันว่ายังอยู่ เชื่อว่าไม่ไปไหนแน่เพราะทั้ง 2 พรรคยังอยากเป็นรัฐบาล 

หรือถ้ารัฐบาลถูกทิ้งจริงๆก็ตอ้งยอมรับแล้วก็หาทางใหม่แต่เชื่อได้ว่าไม่มีทางถูกทิ้งเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เปิดทางให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่มีทางที่พรรคอื่นจะมาเป็นรัฐบาลได้ 

ต้องไม่ลืมว่าการเลือกผู้แทนของไทยทุกวันนี้ไม่ได้เลือกเฉพาะที่เป็นนักวางโครงการ แต่เลือกเพราะเป็นเจ้าที่ 
เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ อุปการะอุปถัมภ์คนไว้เยอะ สังคมเรายังเป็นสังคมต้องพึ่งพากัน เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมใน
หลายๆ พื้นที่ ที่พรรครัฐบาลก็ชนะเลือกต้ังได้ 

แม้วันนี้ทั้งสองพรรคยังไม่ถอนตัวระหว่างนี้รัฐบาลอยู่อย่างกระเสือกกระสนแต่คนที่ออกมาขับไล่อยู่นอกสภา
ตอนนี้ก็มีปัญหาอุปสรรครัฐบาลถึงจะไล่อย่างไรก็จะยังอยู่แบบน้ีถึงไปแล้วก็ยังจะกลับมาได ้
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เพราะทุกอย่างมันเอื้อเขาหมด ทั้งการเขียนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการใช้อ่านาจของกลุ่มข้าราชการเก่า
ของเหล่ากองทัพ 

ทุกวันนี้นโยบายประชานิยมทั้งนั้นที่ออกไป วันนี้หลายคนที่ไม่เคยสัมผัสเงินจากประชานิยมก็ได้แล้ว ล่าสุด 
กลุ่มนักศึกษาก็ก าลังจะดีใจได้ลดค่าเทอม ซึ่งการท าแบบนี้ถือเป็นการเพิ่มคะแนนความนิยมของเขาได้ 

ส่วนที่มีกระแสกดดันเพิ่มขึ้นจากประชาชนและเหล่าคนดังออกมาคอลเอาต์นั้นเข้าใจว่าอาจมีน้่าหนักบ้างแต่ไม่
มากเพราะยังมีกลุ่มประจบประแจงที่มีส่วนช่วยให้บางเรื่องที่คนดังออกมาพูดแล้วไม่ค่อยมีน้่าหนักแล้วสุดท้ายก็ไม่ถึงขั้น
ท่าให้รัฐบาลล้มได้ 

คนทั้งบ้านทั้งเมืองออกมาโห่ไล่พร้อมกันก็ยังไม่สามารถท าอันตรายอะไรกับรัฐบาลได้ ก็แค่จะมีผลให้มีคน
เกลียดหรือไม่พอใจรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นเท่านั่นเอง สุดท้ายรัฐบาลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม เพราะเข้าใจว่าเมื่อมีคนชังก็ยังมี
คนรัก 

ท้ายที่สุดแล้ว 2 พรรคไม่ไปไหนแน่ เพราะด้วยการเขียนกฎหมายล้อมรอบการล้มของรัฐบาล อีกด้วย
สถานการณ์โรคระบาดที่ท าให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเองไม่สามารถท าอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าเมื่อครั้ง
ในอดีต แต่ก็มยีอมรับว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลอยู่ได้แต่อยู่แบบกระเสือกกระสน 

สถานการณ์ไม่ได้ท่าให้รัฐบาลล้มหรือถึงขั้นยุบสภาได้เพราะแม้ที่สุดแล้วมีการยุบสภาจริงๆรัฐบาลชุดที่อยู่นี้ก็ยัง
ได้เปรียบอยู่ด ี

ในส่วนของภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์คงไม่ต้องถึงกับถอนตัว แต่ต้องรู้ว่าอยู่ไปก็ไม่เติบโตเท่านั้นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6526730  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6526730
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25 ก.ค. 2564 - 00:09 น.  

ใบตองแห้ง - เป้าหมายไม่แค่ตู่  
 

 
 

เป้าหมายไม่แค่ตู่ ใบตองแห้ง สนธิญา สวัสดี ไปร้องต่ารวจให้ด่าเนินคดีดาราคนดัง Call Out ด่ารัฐบาล พรรค
พลังประชารัฐรีบปฏิเสธไม่ใช่คนของพรรค เสกสกลไม่รับเป็นลูกน้อง แต่ที่ไปร้องเอาผิด “มิลลิ” คืออภิวัฒน์ ขันทอง 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประธาน คตส. ที่ประยุทธ์ตั้งให้กินเงินเดือนหลวง เพื่อท่าหน้าที่ไล่ฟ้องคนวิจารณ์ประยุทธ์ รัฐมนตรีดี
อีเอสก็ปากเก่ง ขู่ดาราคนดังจะมีความผิดฐานเผยแพร่เฟกนิวส์ แต่พอกระแสแรงก็ถอย อ้างว่าไม่ได้ขู่แค่เตือน กระแส
แรงขนาดไหน หนุ่ม กรรชัย กลายเป็นขวัญใจแถวหน้า “พี่ก็อย่าแถมาก” ถึงขนาดเอามาท่าเพลง ผู้มีอ่านาจคิดผิด คิด
ว่าดารานักร้องขู่ง่าย ไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่ก็มีความคิดของตัวเอง มีความกล้ารักอิสระ  ไม่เหมือนดารารุ่นเก่า ที่ต้อง
สวามิภักดิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ บางคนอาจโดนบีบออกจากช่อง เช่น หมิว สิริลภัส แต่หลายคนเป็น Influencer ออนไลน์ ไม่
ต้องแยแสสนใจสังกัด เช่น โฟกัส จีระกุล ปุ้มปุ้ย พันทิพา หรือบรรดาแร็พเปอร์ทั้งหลาย แน่ละ ดาราส่วนหนึ่งก็โดน
กระแสบีบให้ Call Out ออกมากลางๆ กลวงๆ แต่นั่นก็สะท้อนความไม่พอใจของสังคม คนตายคาบ้าน  ตายข้างถนน 
เผาศพจนเตาระเบิด ดาราคนไหนยังเฉยใส่บิกินีโชว์โลกสวยฟีลกู๊ดให้ก่าลังใจรัฐบาลนะคะ  ชาวบ้านด่าเปิง Call Out 
ของดาราจึงสะท้อนปฏิกิริยาสังคม ที่อาจทรงพลังยิ่งกว่าสะท้อนผ่านนักการเมืองฝ่ายค้าน ภายใต้ระบบรัฐสภาพิกล
พิการ รัฐบาลมาจาก 250 ส.ว. และเครือข่ายอ่านาจหนุนหลัง พรรคร่วมไม่กล้าถอนตัว ฝ่ายค้านถูกท่าลาย พลังต่อต้าน
จึงระเบิดออกมานอกสภา เป็นม็อบ เป็นกระแสออนไลน์ ที่ไปกดดันผ่านดารา รัฐบาลล้มเหลวยังดันทุรัง คิดว่าจะใช้
ปืนใช้กฎหมายกดได้ ทั้งที่ปืนกฎหมายไร้ประสิทธิภาพสิ้นเชิงเมื่อเจอโควิด กลายเป็นปรสิตของสังคม เช่นงบกองทัพ 
กระแสสังคมจึงถล่มทลายให้ตัดงบเรือด่าน้่า ยังดีธรรมนัสฉลาด ตัดไฟต้นลม ประกาศว่า พปชร.ก็ค้าน ทหารเรือแพ้แป้ง
ถอยกรูด ทิม พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลกระหน่่าซ้่า รู้ไหม กองทัพบกมีก่าลังพล 2.6 แสนคน แต่ใช้ป้องกันชายแดนใช้
ภารกิจความมั่นคงแค่ 5.3 หมื่น รู้ไหม ส่านักปลัดกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานซ้่าซ้อน ถ้ายุบ
ควบรวมกัน ประหยัดเงินภาษีได้ปีละ 1.5 หมื่นล้าน พูดไม่ทันขาดค่า กรมสารบรรณทหารก็ท่าหนังสือขอวัคซีน 
Moderna จากสภากาชาดไทย มาฉีดให้ก่าลังพลและครอบครัว กองทัพชี้แจงว่า ไม่ใช่เอกสารปลอมแต่ไม่ใช่หนังสือ
ราชการ นี่ไง อภิสิทธิ์ชนที่สังคมไม่ไว้วางใจ “หมอไม่ทน” ชวนจับตา ใครจะได้ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จากที่บอกว่า
จะฉีดให้บุคลากรการแพทย์ 7 แสนโดส แต่ตอนนี้ไล่ฉีด Astra ไปแล้ว โควิดไทยก่าลังเข้าสู่สถานการณ์เลวร้ายไม่แพ้
อิตาลี อังกฤษ อเมริกา เมื่อปีที่แล้ว หรืออินเดียก่อนหน้าน้ี โดยยังไม่ถึงจุดพีก ด้วยซ้่า บางคนคาดว่าจะพีกสุดกลางสิงหา 
บางคนคาดว่าปลายสิงหา หลังจากนั้นจะตามมาด้วยวิบัติเศรษฐกิจ ที่อยู่ในสภาพ “โลกทิ้งไทย” ในขณะที่ประชาชน
เดือดร้อนแสนสาหัส หมอพยาบาลด่านหน้าท่างานหนัก เสี่ยงภัย  ไม่ได้พัก แพทย์บุษราคัม (ได้ค่าเดินทาง 8 บาท) 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/Baitong-7.jpg
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โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์เล่าสภาพสะเทือนใจ “จดหมายถึงแม่” องคาพยพของรัฐที่ใหญ่โต ที่สร้างขึ้น
เพื่อค้ าอ านาจ เพื่อควบคุมประชาชน ไม่สามารถช่วยอะไรเลย นอกจากประกาศสงครามกับผักตบชวา ก าจัดไปสี่
ล้านกว่าต้น ซ้ ายังเป็นปรสิต ดึงงบประมาณ ดึงอุปกรณ์การแพทย์-กู้ภัยไปไว้กับตัวเอง หมวกป้องกันสารพิษมีไว้ให้ 
คฝ. แต่เพลิงไหม้สารเคมีใช้อาสาไปตาย แค่ให้อนุทินแปลงร่างเป็นกู้ภัยจึงไม่ช่วยอะไร ทัวร์ลงอุตลุด ท่าไมไม่ไปท่า
หน้าที่จัดหาวัคซีน กระแสความไม่พอใจวันนี้ไม่ใช่พุ่งชนแค่ประยุทธ์ แต่รวมถึงเครือข่ายอ่านาจหนุนหลัง รัฐราชการ
ทหารต่ารวจ เช่นม็อบ 18 ก.ค.ก็ไม่ได้ไล่แค่ประยุทธ์ หาก “กระทุ้งเพดาน” ซ้่า ประชาชนไม่ใช่เด็กอมมือ ใครก็รู้ว่าที่
พรรคร่วมรัฐบาลไม่กล้าถอนตัว จ่าใจตายในเรือล่ม ก็เพราะประยุทธ์มีอ่านาจมหึมาหนุนหลัง อ่านาจที่ไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ เครือข่ายอ่านาจไม่แยแสประชาชน จะตายอีกเท่าไหร่จะวิบัติแค่ไหนก็เข็นประยุทธ์ต่อไป กองเชียร์ก็ฮึดค้่าประยุทธ์ 
เช่น สุเทพ เทือกสุบรรณ ยกค่าพูดอธิการบดีศิลปากรที่เคยเป่านกหวีด เกิดเป็นคนไทยโชคดีที่สุด ขอให้รักกัน ระบอบ
การปกครองจะเป็นแบบไหนก็ได้ ขอให้มีชาติศาสน์กษัตริย์ และไล่คน “ชังชาต”ิ ออกนอกประเทศตามเคย หมอคนหนึ่ง 
ออกมาฟาดสรยุทธผิดๆ ต่าหนิดารา Call Out เพจสลิ่มสื่อสลิ่มก็เอาไปแห่แหนปลาบปลื้ม ทั้งที่แพทย์พยาบาลด่านหน้า
ต่าหนิรัฐบาลล้นหลามไม่สนใจ นี่คือแรงฮึด ปกป้องประยุทธ์ ราวกับปราการด่านสุดท้ายของอ่านาจอนุรักษนิยม ยอมให้
ประยุทธ์ล้มไม่ได้ ไม่ว่าประชาชนโกรธแค้นไม่พอใจสักแค่ไหน ย้่าว่านี่ยังไม่ถึงจุดเลวร้ายที่สุดด้วยซ้่า ยังประเมินไม่ได้ว่า
ถึงจุดนั้น ความโกรธจะรุนแรงเพียงไร สถานการณ์จะยิ่งขยายไม่ใช่เป้าหมายแค่ไล่ประยุทธ์ เครือข่ายอ านาจที่ค้ า
ประยุทธ์จะถูกกระแทกอย่างหนักด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6527615   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6527615
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25 ก.ค. 2564 05:08 น. 

“ประยุทธ์” กัดฟันสู้บนจุดสะท้อนความผิดพลาดโผล่ : ใจฝ่อลากต่อ ไวรัสวิปโยค 
 

 
 

นอนตายข้างถนน ชีวิตจริงบัดซบยิ่งกว่าในภาพยนตร์ ประเทศไทยมาถึงจุดวิปโยค โรคระบาดคร่าประชาชน
ตายเป็นใบไม้ร่วง 

ติดเชื้อนิวไฮต่อเนื่อง ล้อกับตัวเลขคนเสียชีวิตจากโควิดรายวันทะลักหลักร้อย กดไม่ลง ตามเงื่อนไข
สถานการณ์สถิติที่เพิ่มขึ้นแต่ละศพ บาปเคราะห์ก็โหลดไปที่ผู้น่า อย่าง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม แม่ทัพใหญ่ ศบค.ที่ต้องโดนเสียงก่นด่า โห่ไล่  แต่ยังกัดฟัน ประกาศไม่ถอย ไม่ลาออก ปักหลักสู้
จนกว่าจะชนะ 

แต่ล่าสุด แกะรอยตามอาการของนายกฯที่ระบายความอัดอั้นในที่ประชุม ครม.ออนไลน์ เป็นนัยฉุนเฉียวกับ
ค่าถามสื่อที่ส่งไปจี้ปมพรรคร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ถูกจี้ให้ถอนยวงจากรัฐบาล 
ใครจะทิ้งก็ทิ้งไป แต่ตนเองไม่ทิ้งใคร ขอไปต่อ 

อ่านน้่าเสียงค่าพูดผ่านประโยคอ้อน “ง้อ” พรรคร่วมรัฐบาลให้ผูกเสี่ยวลุยไฟ สะท้อนอารมณ์เบื้องลึก ผู้น่าชัก 
“ใจฝ่อ” ผิดสไตล์ “บิ๊กตู”่ คนเก่า ผู้น่าทหารเฒ่าไม่ “ห้าวเป้ง” เหมือนเดิม ท่ามกลางเสียงตะโกนถามดังอื้ออึงภายนอก 
ได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม 

ปรากฏการณ์ดารา นางเอก พระเอก ระดับตัวแม่ ตัวพ่อของวงการ เซเลบแถวหน้า ไม่เว้นแม้แต่พระนักเทศน์
ชื่อดังยังออกมา “Call out” ส่งเสียงไปถึงรัฐบาล 
กระแส “สุดขีดความอดทน” กับการบริหารวิกฤติโควิด 
และแน่นอน โดยสถานะดาราแม่เหล็กของเมืองไทย นางเอก พระเอกเบอร์ต้นๆ ยอดคน follow หลักล้าน นั่นหมายถึง
การกระตุกกระแสประชาชน กระตุ้นอารมณ์สังคมไม่ทนต่อรัฐบาล 
มันคือแรงสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว 7 แมกนิจูด 
ถามว่ามีผลแค่ไหน สังเกตจากอาการสะดุ้งกระแส ฝ่ายคุมอ่านาจนั่งไม่ติด 
ทีมอ่านาจ 3 ป. ต้องส่ง “เฮียโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส สวมบท “เกสตาโป” แยกเขี้ยวขู่ ตีคู่มากับ 
“ทนายหน้าหอ” ทีมแห่ พปชร. ตั้งท่ายัดคดี พ.ร.บ.คอมฯและข้อหาผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เขย่าขวัญดาราคนดังที่ออกมา 
Call out โจมตีรัฐบาลจัดการโควิดห่วย ระวังโดนเล่นงานโทษฐานน่าเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ 
โดยไม่สนเสียงโห่ “เผด็จการ” มองคนเห็นต่างเป็นศัตร ู

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ฝ่ายถืออ่านาจขู่ประชาชนไม่ให้ขยาย “fake news” แต่กลับกัน รัฐบาลก็ไม่เสนอ “fact news” 
ไม่พูดความจริง ปกปิดข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ 
จนในที่สุดก็ประจานด้วยสถานการณ์ ถึงจุดโป๊ะแตก “จนแต้ม” อั้นไม่ไหว 
อาการแบบที่ “หมอตี๋” นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข แฉเอง วัคซีนม้าเต็งยี่ห้อแอสตราเซเนกาไม่สามารถส่งให้
ประเทศไทยได้ตามก่าหนดที่ดีลไว้ ต้องลากยาวออกไปเดือนพฤษภาคมกลางปี2565 
เผือกร้อนหล่นไปที่ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ได้รับเอกสารเป็นสัปดาห์แต่เพิ่ง
มาเปิดเผยหนังสือตอบกลับบริษัทแอสตราฯเร่งให้ส่งวัคซีนตามนัด ภายหลังจากที่ข่าวหลุด 
โดยสภาพการณ์ มันคือจุดเชื่อมโยงสูตรวัคซีนสลับยี่ห้อ 
เพราะแอสตราฯ “ม้าเต็ง” ไม่มาตามนัด ในขณะที่รัฐบาลก็ยังดันทุรังสั่งวัคซีน “ม้ารอง” ซิโนแวค เข้ามาอีกนับ 10 ล้าน
โดส มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท ท่ามกลางสังคมไม่มั่นใจประสิทธิภาพ ตอกย้่าความผิดพลาดของกระทรวงสาธารณสุข ที่
รับผิดชอบจัดหาวัคซีนลอตแรกตั้งแต่กลางปี 2563 
เพราะ “ย่ามใจ” ไม่เผื่อความเสี่ยงในการจองวัคซีนหลายยี่ห้อ 
พอ “ความแตก” ก็ไหลต่อเนื่องมาถึงช็อตที่ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ่านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตั้งโต๊ะแถลงขอโทษ
ประชาชน สารภาพเต็มปากเต็มค่า ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้ทันในปีนี ้
“บากหน้า” กลับไปขอรับบริจาควัคซีนจากโครงการ “โคแวกซ์” เพื่อจัดหาวัคซีนให้ได้ในต้นปี 2565 
สอดรับกับข่าววงในนายกรัฐมนตรีพบซีอีโอบริษัทชั้นน่า มีการขอร้องกึ่งสารภาพต้องให้เอกชนเป็นตัวช่วยในการเจรจา
จัดซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างประเทศ โดยเฉพาะเยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
ไม่เกี่ยง แพงเท่าไหร่ก็พร้อมซื้อไม่อั้น 
โดยสถานการณ์ “จนแต้ม” ล่าพังศักยภาพของรัฐบาล “พลาด” ในการจัดซื้อวัคซีนมาตั้งแต่ต้น 
เพิ่งมาเร่งเครื่องกันตอนตลาดวายแล้ว โดยแนวโน้มสถานการณ์ที่แทบไม่เหลือความเชื่อมั่น ต่อให้รัฐบาลตีปี๊บดีลวัคซีน
เทพ ทั้งยี่ห้อไฟเซอร์ โมเดอร์นา จะมาไตรมาส 4 หรือต้นปีหน้า 
อารมณ์สังคมบางส่วนไม่ให้ราคา เพราะฟาวล์แล้วฟาวล์อีก มาตลอด 
ที่แน่ๆตามสภาพการณ์มาถึงตรงนี้ ความเป็นไปได้ของแผนการสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู”่ ฉีดวัคซีนให้คนไทยร้อยละ 70 ของ
ประชากร 65 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 เป็นภาพในฝันที่ “เลือนราง” เต็มท ี
ขณะที่โลกแห่งความจริง ภาพโควิดมรณะไล่ล่า ยอดคนตาย สะสมใกล้แตะ 4 พันศพ อาการหนักในไอซียูอีกกว่า 4 พัน
คน ติดเชื้อ 3–4 แสนราย ภาพคนป่วยโควิดถูกปล่อยให้นอนตายคาถนน ไร้คนเหลียวแล สภาพน่าสมเพชเวทนา เหมือน
ที่เคยมองอินเดียยังไงยังง้ัน 
แต่วันนี้ประเทศอินเดียดีกว่าไทย เพราะแนวโน้มโควิดขาลง ยอดการติดเช้ือสูงแต่ยอดคนฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ก็
อยู่ในวิสัยรัฐบาลจัดการได้ ตรงข้ามกับไทยโควิดขาขึ้น แต่รัฐบาลไปไม่เป็น 
ในเชิงบริหารผู้น่ารัฐบาลเดินมาถึงจุดอับ “ทางตัน” ในการรับมือไวรัสวิปโยค 
ถ้าเป็นมวย “บิ๊กตู”่ ก็โดนถล่มใกล้หมดสภาพ ต้องหามเข้ามุม 
แต่ด้วยวิสัยธรรมชาตินักการเมืองแบบไทยๆที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนอื่นใด ตามปรากฏการณ์พอนายกฯ
พูดใน ครม.ตัดพ้อใครจะทิ้งก็ทิ้งไป ก็มีเสียงขานรับเซ็งแซ่ ทั้งจากยี่ห้อภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
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รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ แสดงท่าทีชัดกว่าใคร บอกสื่อไม่จ่าเป็นต้องตอบเรื่องถอนตัวอีกแล้ว เพราะจะเกาะขบวน
รัฐบาลไปจนวาระสุดท้าย 
ภายใต้สายสัมพันธ์บางๆ แต่เส้นทางกอบโกยเสบียงอย่างหนา 
รัฐบาลผสม 3 ป. ไม่ล้มง่ายๆ แม้นั่งร้านพังแหล่มิพังแหล่ 
โดยสภาพถูลู่ถูกังเต็มที “บิ๊กตู่” ลากไปต่อ ทั้งๆที่ใจฝ่อ กับพรรคร่วมรัฐบาลที่กอดคอตุ๊ยท้อง ฉุดกระชากลากถูกันไป 
ภายใต้ธาตุแท้ที่เห็นกันยันไส้ ถึงจังหวะจวนตัวก็โยนขี้ โบ้ยความผิดใส่กันแบบไม่แคร์สื่อ 
คนนอกยังเห็นได้ถึงอาการไร้ความจริงใจ นั่นก็ไม่ต้อง พูดถึงคนในอย่าง “บิ๊กตู”่ ที่รู้อยู่เต็มหัวอก 
ถึงจุด “แตกหัก” ข้าวหมดหม้อเมื่อไหร่ ผลประโยชน์ขัดกันก็ “บรรลัย” 
และหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้อง “หนักหน้า” มากกว่าใคร 
ท่ามกลางภาวะเสี่ยงโรคแทรก ภูมิต้านทานรัฐบาลที่ใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นหลัก แอสตราเซเนกา กะปริบกะปรอย วัคซีน 
mRNA ไม่มาถึงเมืองไทย อาการผู้น่า อ่อนล้า อ่อนแรงเต็มที 
อารมณ์แบบที่เห็นภาวะ “สะท้าน” กระแสดีดกลับ 
อาการรีบถีบหัวเรือส่ง “ทนายหน้าหอ” พรรคพลังประชารัฐดาหน้ากันออกมาบอกปัดนายสนธิญา สวัสดี ไม่ใช่สมาชิก 
พปชร. การขู่ฟ้องดาราคนดัง Call Out เป็นพฤติการณ์ส่วนตัวของอดีตผู้สมัคร ส.ส.สอบตก ไม่ใช่ค่าสั่งของนายกฯ เช่น 
“เฮียโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ก็กลืนน้่าลายดังเอื๊อก ออกตัวล้อฟรี ไม่ได้ขู่เล่นงาน พ.ร.บ.คอมฯกับ
คนดังที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาล 
พฤติการณ์ “เรียกแขก” ได้ผลเกินคาด มากันมืดฟ้ามัวดิน 
นอกจากไม่กลัวค่าขู่ของทีมเกสตาโป ดาราคนดังยังพาเหรดกันออกมาขย่มซ้่า 
ตามรูปการณ์ทีมอ่านาจทหาร เฒ่า 3 ป. โดนจนจุกเสียดแน่น ไม่พร้อมเสี่ยงปะทะกับคลื่นดารา Call Out ซึ่งก็เป็น
อีกช็อตที่เห็นได้เลยว่า สุดท้ายแรงกระแทกก็ไหลไปกองที่ผู้น่าคือ “บิ๊กตู”่ 
ผู้น่าแบกรับ “หลังแอ่น” อยู่คนเดียว 
แต่ทั้งหมดทั้งปวง จุดที่ต้องลุ้นจุดเสียวหนักเลย ล่าสุดนิสิตจุฬาฯ ชาวจังหวัดสงขลา สวมหัวใจสิงห์ ขึ้นโรงพักแจ้งความ
ด่าเนินคดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่าให้ประชาชนเดือดร้อน 
ต่อเนื่องจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์กฎหมายออกมาชี้ช่องเอาผิด ผู้บริหาร
ประเทศจัดการโควิดผิดพลาดประมาท เลินเล่อ ท่าให้ประชาชนคนตายจ่านวนมาก 
นี่แหละคือ “จุดวัดใจ” ในสถานการณ์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศสู้ไม่ถอย กัดฟันลากอ่านาจลุยโควิดต่อไป ในภาวะใจฝ่อ 
สถานภาพรัฐบาลง่อนแง่น ไร้ศักยภาพ ในเชิงบริหาร 
และขึ้นชื่อว่า “เดิมพัน” มันต้องมีได้มีเสีย 
ยิ่งรอบนี้เป็นความเสี่ยงของประเทศไทย มีชีวิตประชาชนตาด่าๆเป็นเดิมพัน 
ถ้าได้ พล.อ.ประยุทธ์ เอาโควิดอยู่ วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดทันสิ้นปี 2564 สามารถเปิดประเทศได้ตามที่ประกาศ 
120 วัน งานนี้แผนลากยาวอ่านาจ เลือกตั้งรอบต่อไปยากจะมีใครมาแข่ง 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2149128
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ถ้าเสีย สกัดไวรัสมรณะไม่ได้ คนตายเป็นใบไม้ร่วง เศรษฐกิจพังพินาศ 
โอกาสที่ “บิ๊กตู่” เสี่ยงเดินย่ ารอยอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่โดนคดีจ าน าข้าว ฐานเลินเล่อ ท าให้เกิดความ
เสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศ 
เหตุการณ์หนีไม่พ้นไหลไปจบ ณ จุดเดียวกัน. 
“ทีมการเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2148750  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2148750
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25 ก.ค. 2564 - 12:44 น.  

FootNote ผลสะเทือน ความตาย จากโควิด สะเทือนตรง ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 

 
 

ผลสะเทือนจากสถานการณ์โควิดจะตกกระทบต่อชีวิตและความ เดือดร้อนของประชาชน กระทั่งกลายเป็นปัญหาอัน
แหลมคมทาง การเมืองในที่สุด 
ความแข็งแกร่งและมั่นคงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ในภาวะสั่นคลอนจนมิอาจรักษา”อ่านาจ”ไว้ได้อีกต่อไป 
ความตายอย่างชนิดรายวันและเรียกว่าตายบนท้องถนนของประชาชนจะเป็นเครื่องฟ้องอย่างส่าคัญของความผิดพลาด
และบก พร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นความตายจากความผิดพลาดในเรื่องการตระเตรียมและจัดหา”วัคซีน” ไม่ว่าจะเนื่องจากมาตรการ”แทงม้าตัว
เดียว” ไม่ว่าจะ เนื่องจากปิดประตูในเรื่องของ”โคแว๊ค”อย่างสิ้นเชิง 
พลันที่ความตายอย่างชนิดรายวันปรากฏขึ้นศพแล้วศพเล่าโดยเฉพาะจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งถูกปฏิเสธจากระบบ 
กลายเป็นชะตากรรม”ร่วม”ของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า 
นี่มิได้เป็นเรื่องของเวรกรรมจากชาติปางก่อน หากเป็นเพราะความอ่อนด้อยของรัฐบาลในการบริหารจัดการกับปัญหา 
ยิ่งสภาวะเหลื่อมล้่าในเรื่องการได้รับ”วัคซีน”มิได้เป็นไปอย่างเสมอ ภาคและสร้างสรรค์ หากเข้าลักษณะ”มือใครยาว 
สาวได้สาวเอา”ต่อ หน้าต่อตาของประชาชน 
ยิ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจกว้างใหญ่และไพศาลอย่างที่โบราณ สรุปเอาไว้ภายใต้ส่านวนที่ว่า”เดือดร้อนไปทุกหย่อม
ย่าน”บ้านเมือง 
ความไม่พอใจยิ่งปะทุขึ้นอย่างดุเดือดในเมื่อรัฐบาลแทนที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตน  กลับชี้นิ้วกล่าวหา
ประชาชนว่าเป็นต้นตอและสาเหตุแห่งการแพร่ระบาดของโควิด 
แม้กระทั่งดาราและนักร้องซึ่งถือได้ว่าเป็นอภิสิทธิชนเมื่อได้รับผลกระทบกลายเป็นตกงานโดยถ้วนหน้าก็ไม่ยอมนิ่งเฉย
อีกต่อไป 
ปลายนิ้วทุกปลายนิ้วย่อมชี้ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
การด่ารงอยู่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเมื่อมิได้ด่ารง อยู่บนรากฐานแห่งความรัก ความศรัทธาจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่เพราะกลไกที่พวกตนยกร่างขึ้นมาเป็นเครื่องมือ 
ความไม่พอใจนี้ย่อมสะเทือนไปถึงรากเหง้าและปัญหาตัวจริง 
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เป็นปัญหาอันเนื่องแต่”รัฐธรรมนูญ” เป็นปัญหาอันเนื่องแต่กระ บวนการของการรัฐประหารยึดอ่านาจด้วยปาก
กระบอกปืน 
และรวมศูนย์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นจุดเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6528865  
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