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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "แรมโบ้" ซัด "วิโรจน"์ สมองคิดแต่ด้านลบ เตือนระวังเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มี

ที่ยืนในสภาฯ ย้้านายกฯ ฟังเสียง ปชช.ทุกคน 
3 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ยุทธพงศ์'เดือดเอาคืน'เรืองไกร' ร้อง ปปช.-ปปง. สอบซื้อเบนซ์หรู 5 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ “ธนกร”ซัดม็อบอ้ามหิตสร้างความวุ่นวายช่วงวิกฤติโควิด 6 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนกร' อัดกลุ่มการเมืองปลุกม็อบซ้้าเติม 'โควิด' ย้้า 'ประยุทธ์'  
ไม่ลาออกทิ้งปัญหา 

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘หมอวรงค์’ยกย่องพลังชาวภูเก็ตไล่คาร์ม็อบ ป่วน ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’
กระเจิง ! 

9 

6 ไทยรัฐออนไลน์ แห่เทียนไล่ "ตู่" จัดฌาปนกิจ 3 ป. เพื่อไทยชงซักฟอกรัฐบาลเดือนสิงหา 10 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ถนนทุกสายมุ่งหน้าวิภาวดี 1 ส.ค. "สมบัติทัวร์" นัด คาร์ม็อบ ไล่ "บิ๊กตู่" 16 
8 ไทยรัฐออนไลน์ "ม็อบ 25 กรกฎา" ยุติชุมนุม หลังอ่าน บทกวี 14 ตุลา ของ "วิสา คัญทัพ" 17 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บก. ลายจุด' ปลุก 'คาร์ม็อบ' รวมพลถนนวิภาวดี-รังสิต ไล่ 'ประยุทธ์' 1 ส.ค.นี้ 18 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘อัษฎางค์’ชี้เปรี้ยง! เมื่อโควิด ท้าให้เสียสติ ไม่แปลกใจ‘ทักษิณ-ธนาธร’ด่ารัฐบาล

แก้‘โควิด’ 
19 

11 มติชนออนไลน์ ครม. จ่อถก 4 ข้อเสนอ กสม. ชงมาตรการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ชุมนุม 
เรียกร้องทางการเมือง 

21 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ข่าวสดออนไลน์ แนวรบ การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากดารา นักร้อง 24 

2 สยามรัฐออนไลน์ ตัดก้าลัง "บิ๊กตู่" !  เขย่า เสาค้้ายัน 26 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

 
 
"แรมโบ้" ซัด "วิโรจน์" สมองคิดแต่ด้านลบ เตือนระวังเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีที่ยืนในสภาฯ ย้ านายกฯ 
ฟังเสียงปชช.ทุกคน 
26 กรกฎาคม 2564 11:54 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล แนะนายกฯ อย่าฟังแต่คนประจบ พร้อมถามคนติดเชื้อเป็นจ้านวนมากจะให้ประชาชน
ออกมาชมรัฐบาลหรือ โดยระบุว่า นายกฯ ไม่ได้มองว่าจะมีใครชม หรือไม่ชมการท้างานของรัฐบาล และนายกฯ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคนอยู่แล้ว รวมถึง นายวิโรจน์ หรือพรรคฝ่ายค้านทุกคนด้วย ขณะเดียวกันการ
ท้างานของนายกฯ ได้ท้างานร่วมกับ รัฐมนตรี ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมกับหากจะออกมาตรการใด เๆพ่ือให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดคลี่คลายลง นายกฯ จะหารือและรับฟังจากคณะแพทย์ เป็นหลัก 

ส่วนที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนนั้น นายเสกสกล กล่าวว่า นายกฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ท้าทุกอย่างเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ท้างานเชิงรุก เพ่ือไม่ให้มีผู้ป่วยหนักต้องอยู่ที่บ้าน หรือมีใครต้องตายคาบ้านอีก ยืนยันไม่มีใครอยากให้มีผู้ป่วยติด
เชื้อ หรือเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว ซึ่งนายวิโรจน์ ก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดของประเทศ เข้าใจ
การท้างานของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท้างานอย่างหนักในขณะนี้
ด้วย ไม่ใช่จะมาแกล้งโง่ ท้าเป็นไม่รู้เรื่องอะไร และออกมา กล่าวหาโจมตีนายกฯ กับรัฐบาล ท้าลายขวัญก้าลังใจของ
คนท้างาน 
นายเสกสกล ระบุว่า สถานการณ์ประเทศขณะนี้ ที่ทุกคนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอยู่ไม่มีใครมามองว่าใครประจบ
สอพลอใคร แต่หากจะมีก็คงจะเป็น นายวิโรจน์ และพรรคการเมืองฝ่ายค้านมากกว่า ที่ในหัวสมองมีแต่คิดเรื่องลบ คิด
แต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตน ไม่เคยคิดที่จะท้าประโยชน์เพื่อใครเลย คอยแต่จะเสี้ยมให้ประชาชนเกลียดชังนายกฯ และ
รัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ตัวเอง ซึ่งหากท้าตัวแบบนี้ ตนเองก็ขอเตือนว่า เลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะไม่มีที่ยืนในสภาฯ 
เช่นเดียวกัน 

https://siamrath.co.th/n/265352
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210726/22b9d0eb36904a05cfd584616cb7adee53068b7a9e1c8cd10b685d8c29788d64.jpg?itok=FNPAjghN
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"ต้องถามกลับไปถึงนายวิโรจน์ว่า ยังมีสติรักและห่วงใยประเทศชาติประชาชนมากน้อยแค่ไหน ยิ่งในยามวิกฤตโควิด
ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายท้าไมสมองของนายวิโรจน์ไม่ตระหนักคิดลงพ้ืนที่ช่วยประชาชน จะเอาแต่ปากมาโจมตีรายวัน 
ถ้ามีนักการเมืองหรือผู้แทนของประชาชนขาดจิตส้านึกความรับผิดชอบเช่นนี้ ต่อให้ใครมาเป็นนายกฯประเทศไทยก็ไป
ไม่รอด วันนี้เรามาจับมือกันสู้กับสงครามโควิดดีกว่า มันหนักกว่าสงครามโลกเสียอีก เราคนไทยด้วยกันจะมามัวทะเลาะ
กันท้าไม มาช่วยกันปกป้องดูแลชีวิตพ่ีน้องคนไทยด้วยกันไม่ให้สูญเสียเพ่ิมหรือสูญเสียให้น้อยที่สุดไม่ดีกว่าหรือ" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/265352 
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'ยุทธพงศ์'เดือดเอาคืน'เรืองไกร' ร้องปปช.-ปปง.สอบซื้อเบนซ์หรู 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:24 น.      
   
 
 
 
 
 
 
26 ก.ค. 64 - ที่พรรคเพ่ือไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และส.ส.มหาสารคาม แถลงข่าว  
กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีพ.ศ.2565 ได้ยื่นคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ตรวจสอบกรณีน้าที่ดินส่วนตัวไปท้า รพ.สนาม โดยไม่ได้แจ้งบัญชี
ทรัพย์สินหลังเข้ารับต้าแหน่งส.ส. ว่า สถานการณ์ต่างจังหวัดในตอนนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 จ้านวนมาก ท้าให้โรงพยาบาล
ประจ้าอ้าเภอ ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จึงใช้สถานที่ที่ท้าการพรรคเพ่ือไทย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มา
สร้างเป็นโรงพยาบาลสนาม เมื่อเป็น ส.ส.จะไปทิ้งประชาชนได้อย่างไร โรงพยาบาลสนามนั้นเป็นการประสานงานกับ
สาธารณสุขของจังหวัด ได้รับงบประมาณมาจากนางเตือนใจ จรัสเสถียร มารดา บริจาคให้จ้านวน 100,000 บาท ที่ดิน
แปลงนี้ มีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นชื่อมารดา ที่ครอบครองมาจนถึงทุกวันนี้   
  ส่วนประเด็นหน้ากากอนามัย ที่ถูกตั้งข้อสงสัยที่มานั้น เจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งได้น้ามาบริจาค ไม่ได้มีการคิดเงินแต่
อย่างใด ครอบครัวของตน ทั้งพ่อแม่ เป็นเจ้าของโรงสีที่ใหญ่ที่สุดใน จ.มหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 
มาตั้งแต่เเรก ได้ปรึกษากับแม่ว่า อยากจะขายที่ดินตรงที่ถูกนายเรืองไกรให้ตรวจสอบนี้ ให้เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี 
รวมกว่า 100 ไร่ ราคา 600 ล้านบาท เพ่ือเอาเงินมาช่วยโควิด-19 จะได้ไม่ถูกนายเรืองไกรคอยขัดเพราะต้องการที่ช่วย
ประชาชนจริงๆ ขอท้านายเรืองไกร วันที่ 5 ส.ค. เวลา 10.00 น. ให้มาที่หน้าบริษัทไทยเบฟฯ ให้เป็นพยานเพ่ือตนจะ
เสนอขายที่ดินให้กับเจ้าสัวเจริญ การที่จะขายให้เจ้าสัวเจริญ เพราะนายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ปู่ของภรรยาตน เป็นถึง
อดีตรองประธานกรรมการของไทยเบฟ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าสัวเจริญ และจะยังเป็นการพิสูจน์ใจว่า จะทิ้งกั นได้
หรือไม่ ขอขายในราคาที่เท่ากัน เหมือนเช่นครั้งที่เจ้าสัวช่วยซื้อที่ดินบ่อตกปลาของบิดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  
อ้างอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/111139 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/111139
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“ธนกร”ซัดม็อบอ ามหิตสร้างความวุ่นวายช่วงวิกฤติโควิด 
26 กรกฎาคม 2564 10:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนกร” เหน็บ "หญิงหน่อย" ประชาชนรู้ดีสร้างกระแสเพื่อยึดพ้ืนที่สื่อ ย้้ารัฐบาลท้าไปไกลกว่าพิมพ์เขียวที่เสนอแล้ว อัด
ม็อบสร้างความวุ่นวายบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤติโควิด หวั่นผู้ชุมนุมติดเชื้ออาจกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในขณะนี้ท่ามกลางวิกฤติ
โควิด ว่า ทุกคนทราบดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น แต่ตนไม่เข้าใจว่า จิตใจของกลุ่ม
การเมืองเหล่านี้ท้าด้วยอะไร อ้ามหิตเกินไปหรือไม่ ท้าไมยังคงเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองทั้งบนดินและ
ใต้ดิน ไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ทั้งที่รู้ดีว่าทุกฝ่ายท้างานกันหนักขนาดไหน โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อที่มีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ควรจะเห็นใจบุคคลเหล่านี้บ้าง ที่ส้าคัญแกนน้าบางคนที่
มาร่วมชุมนุมก็ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว และเชื่อว่าคงมีการแพร่กระจายไปทั่วจนเป็นคลัสเตอร์ใหม่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สึก
หวาดกลัวกัน ยังคงเชื่อการชักน้าแบบผิดๆ ของแกนน้าที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงมาตลอด   

นายธนกร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หากพิจารณาดูแล้วหลายข้อเรียกร้อง ทางรัฐบาลก็ด้าเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาวัคซีน mRNA ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา ที่มีก้าหนดชัดเจนที่จะเข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ส่วนการเร่ง
แก้ปัญหาโควิด-19 การเยียวยาก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยา 
การลดค่าน้้าค่าไฟ ค่าเทอม การพักหนี้ ฯลฯ ดังนั้นจึงอยากให้กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองต่างๆ หยุดการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไว้ก่อน แล้วหันมาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า และเม่ือโควิด-19 คลี่คลาย จะท้าอะไรก็ว่ากันไป ตนไม่สนใจ 

นายธนกร กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทยออกมาเสนอพิมพ์
เขียวแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น ก็ต้องขอบคุณ แต่อยากจะบอกว่าพิมพ์เขียวที่เสนอมานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย และดู
เหมือนคุณหญิงสุดารัตน์ เสนอมาเป็น 100 ครั้งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลท้าไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแพร่
ระบาด การรักษาผู้ติดเชื้อ และการป้องกัน รัฐบาลท้ามากกว่าที่คุณหญิงสุดารัตน์ เสนอด้วยซ้้า  
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“เชื่อว่าประชาชนทราบดีว่า ลึกๆ แล้วคุณหญิงสุดารัตน์ คงต้องการยึดพ้ืนที่สื่อเพ่ือสร้างกระแสให้พรรคใหม่ที่
ได้ก่อตั้งมากับมือ ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม จะท้าทุกอย่างเพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 ให้ได้ ที่ส้าคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ลาออกหรือยุบสภาเพ่ือทิ้ง
ปัญหาอย่างเด็ดขาด เพราะมันไม่ใช่ทางออก แต่พ ล.อ.ประยุทธ์ จะมุ่งมั่นท้างานอย่างเต็มที่ แม้จะถูกต้าหนิติเตียนบ้าง 
ก็ไม่มีท้อ จะเดินหน้าท้างานอย่างเดียวเพ่ือคนไทยทุกคน” นายธนกร กล่าว 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/93205/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/93205/
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'ธนกร' อัดกลุ่มการเมืองปลุกม็อบซ้ าเติม 'โควิด' ย้ า 'ประยุทธ์' ไม่ลาออกทิ้งปัญหา 
26 กรกฎาคม 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 ก.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มการเมืองในขณะนี้ท่ามกลางวิกฤติโควิดว่า ทุกคนทราบดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง
มากขึ้น แต่ไม่เข้าใจว่าจิตใจของกลุ่มการเมืองเหล่านี้ท้าด้วยอะไร อ้ามหิตเกินไปหรือไม่ ท้าไมยังคงเคลื่อนไหวสร้าง
ความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองทั้งบนดินและใต้ดิน ไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ทั้งท่ีรู้ดีว่าทุกฝ่ายท้างาน
กันหนักขนาดไหน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อที่มีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ควรจะเห็นใจ
บุคคลเหล่านี้บ้าง  

นายธนกร กล่าวต่อว่า ที่ส้าคัญแกนน้าบางคนที่มาร่วมชุมนุมก็ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว และเชื่อว่าคงมีการ
แพร่กระจายไปทั่วจนเป็นคลัสเตอร์ใหม่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สึกหวาดกลัวกัน ยังคงเชื่อการชักน้าแบบผิดๆ ของแกนน้าที่
พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงมาตลอด และหากพิจารณาดูแล้วหลายข้อเรียกร้อง ทางรัฐบาลก็ด้าเนินการไปแล้วไม่ว่าจะ
เป็นการจัดหาวัคซีน mRNA ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา ที่มีก้าหนดชัดเจนที่จะเข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ส่วนการเร่ง
แก้ปัญหาโควิด-19 การเยียวยาก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยา 
การลดค่าน้้าค่าไฟ ค่าเทอม การพักหนี้ ฯลฯ ดังนั้นจึงอยากให้กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองต่างๆ หยุดการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไว้ก่อน แล้วหันมาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า และเมื่อโควิด-19 คลี่คลาย จะท้าอะไรก็ว่ากันไป ตนไม่สนใจ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ออกมาเสนอพิมพ์
เขียวแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น ก็ต้องขอบคุณ แต่อยากจะบอกว่าพิมพ์เขียวที่เสนอมานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร และดูเหมือน
คุณหญิงสุดารัตน์ เสนอมาเป็นร้อยครั้งแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลท้าไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด 
การรักษาผู้ติดเชื้อ และการป้องกัน รัฐบาลท้ามากกว่าที่คุณหญิงสุดารัตน์เสนอด้วยซ้้า อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ประชาชน
ทราบดีว่าลึกๆ แล้วคุณหญิงสุดารัตน์ คงต้องการยึดพ้ืนที่สื่อเพ่ือสร้างกระแสให้พรรคใหม่ที่ได้ก่อตั้งมากับมือ  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951052 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951052
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‘หมอวรงค์’ยกย่องพลังชาวภูเก็ตไล่คาร์ม็อบ ป่วน ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’กระเจิง! 
26 กรกฎาคม 2564 8:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"หมอวรงค์" ยกย่องชาวภูเก็ต รวมพลังไล่ "คาร์ม็อบ" ป่วนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กระเจิง ช้ีประชาชนต้องการ
ท ามาหากิน แต่ม็อบอยากให้ล้มเหลวและมีการแพร่เชื้อ 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ 
#ภูเก็ตโมเด็ล โดยระบุว่า “พ่ีน้องชาวภูเก็ต ออกมาต่อต้านม็อบสามกีบ ถือป้าย #saveภูเก็ต ที่จัดคาร์ม็อบต้องการ
ท้าลาย โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต 
ประชาชนบอกว่า ต้องการท้ามาหากิน แต่คนเหล่านี้มาป่วน เพ่ือให้โครงการล้มเหลว และมีการแพร่เชื้อ แต่สุดท้ายคน
พวกนี้ต้องหนี เพราะเจอพลังชาวภูเก็ต ยกย่องชาวภูเก็ตครับ” 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/92863/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/news/92863/
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แห่เทียนไล่ "ตู่" จัดฌาปนกิจ 3 ป. เพื่อไทยชงซักฟอกรัฐบาลเดือนสิงหา  

26 ก.ค. 2564 05:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อไทยเกินจะทนยื่นซักฟอก “บิ๊กตู่” เดือน ส.ค. “ประเสริฐ” จวกไม่อาจปล่อยให้อยู่ต่อเสวยสุขบนความ
ตายและความเจ็บปวดของคนไทย ชวนประชาชนส่งข้อมูลทุจริตร่วมกระหน่ าคว่ ารัฐบาล “ยุทธพงศ์” กัดไม่ปล่อย
สอบจีทูจีเรือด าน้ า แฉพิรุธบริษัทรับโอนเงินไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจีน แถมรับงานขุดลอกร่องน้ าท่าจอดเรือด าน้ าจีน 
ขู่ไม่ส่งสัญญาให้ กมธ.ดูตัดทิ้งเหี้ยน 3 พันล้าน ปูด ทร.ไม่สนโควิดถลุงอีก 4.1 พันล้านซื้อโดรน “วิโรจน์” ป้องดารา
คอลเอาต์ เหน็บ “บิ๊กตู่” เปิดหูรับฟังใกล้ไม่มีที่ยืนแล้ว กระตุก ปชป.รีบโชว์สปิริตถอนตัว ก่อนถูกตราหน้าโดดเรือ
หนี “ม็อบทะลุฟ้า” แห่เทียน-เผาหุ่น 3 ป.ซ้อมเคลื่อนขบวนไล่นายกฯ 

พรรคเพ่ือไทยเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือน ส.ค. โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 
เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หมดความชอบธรรมในการ
บริหารประเทศ ไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อสร้างความยากล้าบากให้คนไทยมากไปกว่านี้ 
พท.สุดทนยื่นซักฟอก ส.ค.ไล่ รบ. 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงความ
ล้มเหลวการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม หมดความชอบธรรมบริหารประเทศ เพราะความล้มเหลวผิดพลาดทางนโยบายท้าให้ประชาชนล้าบากแสน
สาหัส เกิดวิกฤติเศรษฐกิจประเทศ พรรคเพ่ือไทยไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อสร้างความยากล้าบากให้คนไทย
มากไปกว่านี้ได้อีก จึงมีมติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือน ส.ค. เชื่อว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่
ประชาชนให้ความสนใจสูงที่สุด คาดหวังอย่างยิ่งจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ไม่ปล่อยเสวยสุขบนความตาย ปชช. 
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“ไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลเสวยสุขบนความตายและความเจ็บปวดของประชาชนต่อไปได้อีก ถึงเวลาแล้วต้องท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล พรรคเพ่ือไทยมุ่งมั่นใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็น
ก้าวแรกน้าประชาชนไปสู่ทางออกจากวิกฤติ ใช้กลไกสภาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามกติกาประชาธิปไตย 
เป็นทางออกเดียวที่จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากวิกฤติได้รวดเร็วที่สุด หมดเวลาต้องทุกข์ทนกับนายกฯและ
รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทย ส่งข้อมูลความ
ผิดพลาด บกพร่อง ทุจริตของรัฐบาลมายั งศูนย์ฯโควิด -19 พรรคเ พ่ือไทยที่ เบอร์  06-1234-4500 email : 
Pheuthaifc@gmail.com น้าไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” นายประเสริฐกล่าว 
อย่าใช้อ านาจรัฐปิดปากพระสงฆ์ 

นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า สังคมไทยมักมองว่าศาสนาไม่ควรยุ่งเกี่ยวทางการเมือง 
แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ในยุคโบราณ ไม่ได้ศึกษาแค่ศีลธรรม หลายรูปจบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ พระสงฆ์แสดงความเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผิดพระธรรมวินัย เป็นการ
เสนอแนะไม่ต่างกับการแผ่เมตตา ส้านักพระพุทธศาสนา แห่งชาติไม่ควรลงโทษทางวินัย การลงโทษใดๆ ควรอ้างอิงจาก
พระธรรมวินัยเป็นหลัก อย่าใช้อ้านาจรัฐปิดปากพระ เท่ากับขังความคิดคน 
“โจ้” กัดไม่ปล่อยสอบจีทูจีเก๊เรือด าน้ า 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย แถลงถึงสัญญา
จัดซื้อเรือด้าน้้าแบบจีทูจีเก๊ ท้าให้กองทัพเรือไม่กล้าน้าสัญญาจัดซื้อมาให้ กมธ.งบฯปี 65 ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 
อนุ กมธ.ครุภัณฑ์และไอซีทีที่ดูแลงบฯจัดซื้ออาวุธกระทรวงกลาโหม มีดังนี้ กองทัพบก (ทบ.) ขอจัดซื้ออาวุธ 15,337 
ล้านบาท อนุ กมธ.ปรับลด 1,100 ล้านบาท กองทัพอากาศ (ทอ.) เสนอมา 11,540 ล้านบาทถูกปรับลด 510 ล้านบาท 
กองทัพเรือ (ทร.) เสนอมา 7,490 ล้านบาท แต่อนุ กมธ.แขวนไว้ สงสัยความไม่โปร่งใสสัญญาจีทูจีรัฐบาลไทย-จีนเป็นจี
ทูจีจริงหรือเก๊ น่าสงสัยจดหมายอดีต ผบ.ทร.ถึงรัฐบาลจีน จัดซื้อเรือยกพลขึ้นบกหรือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แอลพีดี 
6,200 ล้านบาท และเรือด้าน้้าล้าที่ 1 วงเงิน 13,000 ล้านบาท ที่ระบุจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ กมธ.ขอให้ ผบ.ทร.ส่งสัญญา
จัดซื้อเรือแอลพีดีและเรือด้าน้้าล้าที่ 1 ให้ กมธ. เนื่องจากมีค่างวดต้องจ่ายเงินในงบฯปี 65 
ขู่ไม่ส่งสัญญาให้ดูตัดทิ้ง 3 พันล้าน 

“ส่วนเรือด้าน้้าที่มาขอ กมธ. 1,145 ล้านบาทและเรือแอลพีดี 1,674 ล้านบาท แต่ไม่น้าสัญญามาให้ กมธ.ดูจะ
อนุมัติได้อย่างไร 2 รายการนี้เกือบ 3,000 ล้านบาท จึงมีมติแขวนงบฯ ทร.ให้น้าสัญญามาให้ดูวันที่ 27 ก.ค. ถ้าอ้างเป็น
ความลับ เปิดเผยไม่ได้ กมธ. ขอตัดงบฯทิ้งทั้งหมด กมธ.ไม่ได้ขอดูระบบจรวดยิงได้ไกลกี่กิโลเมตร มีระบบอาวุธน้าวิถี
อะไรบ้าง จะพิจารณาเพียงเรื่องงบฯเท่านั้น” นายยุทธพงศ์กล่าว 
มึน รบ.จีนรับจ้างขุดลอกร่องน้ าไทย 

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า สัญญาดังกล่าวมีข้อสงสัยเป็นจีทูจีจริงหรือเก๊ สัญญาที่รัฐบาลไทยกับจีนลงนาม เหตุใด
กองทัพเรือไม่กล้าน้าสัญญาให้ กมธ.ดู สงสัยเป็นจีทูจีเก๊หรือไม่ หากจะฟ้องร้องยินดีขึ้นศาลพิสูจน์ความจริง อีกท้ังบริษัท 
China Shipbuding& Offshore International Co.Ltd.(CSOC) ที่รัฐบาลไทยต้องโอนเงินไปให้ในการซื้อเรือด้าน้้า 
ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจีน โครงการเรือด้าน้้ามีงบผูกพัน 9 โครงการเป็นเงิน 44,224 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการสร้างท่า
จอดเรือด้าน้้าได้เห็นประกาศกองทัพเรือผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคือบริษัท CSOC เสนอราคา 857 ล้านบาท เมื่อ

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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วันที่ 23 เม.ย.64 คิดว่าจะเป็นการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะทาง แต่ดูรายละเอียดในงบ 857 ล้านบาท มี
รายการขุดลอก บ้ารุงรักษาร่องน้้า งานเขื่อนกันคลื่นประมาณ 833 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพิเศษ 24 ล้านบาท แต่ต้องให้
รัฐบาลจีนมาท้าให้ เป็นเรื่องน่าตกใจ บริษัท CSOC กระจอกถึงขนาดมารับจ้างขุดลอกบริษัทใหญ่ๆ ในไทยท้าไม่ได้หรือ 
เป็นเหตุให้ ทร.ไม่น้าสัญญาให้ กมธ.ดู บริษัทนี้อาจไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจีนหรือไม่ หาก ทร.ไม่น้าสัญญามาให้ดูแสดงว่าไม่
ตรงไปตรงมา สัญญาจีทูจีอาจมีปัญหา 
ปูดถลุง 4.1 พันล้านซื้อโดรนยุคโควิด 

นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่า ทร.ยังมีโครงการใหม่ในงบฯปี 65 คือ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจ้าฐานบิน
ชายฝั่ง 3 ตัว คาดว่าน่าจะเป็นของประเทศจีน งบฯ 4,100 ล้านบาท แพงกว่าเครื่องบินล้าเลียงกองทัพบก C130 ข้อมูล
ส่วนนี้ ทร.ไม่ได้ชี้แจงขอถามว่าโดรนปราบโควิดได้หรือไม่ จะพาคนตายบินไปสวรรค์หรือลงนรกได้หรือไม่ เพราะราคา
แพง ขณะนี้คนรอความตายไม่มีโรงพยาบาลให้รักษาคนก้าลังอดอยากหิวโหย ทร.มีความจ้าเป็นใดต้องซื้อโดรน 3 เครื่อง 
หากไม่สามารถชี้แจงความจ้าเป็นจัดซื้อได้ จะขอปรับลดงบฯส่วนนี้ ขอให้ ผบ.ทร.ชี้แจงทั้งกรณีความไม่โปร่งใสการ
จดัซื้อแบบจีทูจีของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ยกพลขึ้นบกและเรือด้าน้้าล้าที่ 1 และเรื่องโดรน ยืนยันไม่มีอคติกับ ทร.แต่ 
กมธ.ต้องตรวจสอบตรงไปตรงมา ทบ. ทอ.ที่จัดซื้อแบบจีทูจี น้าสัญญามาให้ กมธ.ดูไม่ปกปิด จึงอยากให้  ผบ.ทร.ร่วมมือ
กับ กมธ.ตรวจสอบงบฯทุกกองทัพ 
จี้ กทม.-ประกันสังคมช่วยคนงาน 

นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล กรรมาธิการงบฯปี 65 สัดส่วนพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า น่าเป็นห่วงแรงงาน ตาม
โรงงานและแคมป์คนงานใน กทม.และปริมณฑล ต้องท้างานตามระบบบับเบิลแอนด์ซีล ถูกกักตัวให้อยู่แต่ในที่ท้างาน
จ้านวนมาก โรงงานที่มีผู้ติดเชื้อไม่ถึง 100 คน จะอยู่ในการดูแลของ กทม. ถ้าเกิน 100 คน ส้านักงานประกันสังคมดูแล 
แต่ทั้ง 2 หน่วยงานไม่ได้ช่วยเหลือเพียงพอ ยังไม่มีการแยกคนงานที่ติดเชื้อออกมา ใน กทม.และปริมณฑลมีคนงานถูก
ซีลราว 8.8 แสนคน ถ้ายังปล่อยไว้เช่นนี้จะมีผู้ติดเชื้อเป็นล้าน โรงงานจ่ายเงินให้กองทุนประกันสังคมมาตลอด แต่ตอนนี้
กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้ง กทม.และกองทุนประกันสังคมต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือคนงานเหล่านี้ ปล่อยไปนานหวั่น
ว่าการติดเชื้อในที่ท้างานจะหนักกว่าเดิม ยิ่งซ้้าเติมปัญหาผู้ติดเชื้อวันละหมื่นคนเข้าไปอีก 
 
 
ฉะนายกฯเปิดหูฟังใกล้ไม่มีที่ยืนแล้ว 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีดาราออกมาคอลเอาต์ 
วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ดาราเป็นประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิสะท้อนความรู้สึก นายกฯต้องเปิดหูรับฟัง อย่าฟังแต่
เสียงประจบสอพลอ พรากความปลอดภัยในชีวิตไป จากมีผู้ติดเชื้อตายคาบ้านมาล้มตายลงกลางถนนเกิดข้ึนเรื่อยๆ ยอด
ติดเชื้อหมื่นกว่าคนตายเป็นร้อยคน เท่ากับเครื่องบินตก 1 ล้า จะให้ประชาชนออกมาชมรัฐบาลหรือ ยังมีคนรอเตียงกี่
คน หาเตียงว่ายากแล้ว แต่การเข้าถึงยายากกว่า ติดขั้นตอนเอกสาร ทั้งที่แนวเวชปฏิบัติของกรมการเเพทย์ ระบุชัดเจน
ต้องเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 4 วันนับเเต่มีอาการ ยังเอากฎหมายมาขู่อีก คิดดีๆเถอะ ขอให้ไตร่ตรองเปิดตาดูโลก
บ้าง แผ่นดินนี้จะไม่มีที่ให้ท่านยืนเเล้ว 
เหน็บ ปชป.เลือกถอนตัว–โดดเรือหนี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดหน้าต่างบานเเรกให้
ประชาชนได้รู้ความจริง แกนน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องเร่งตัดสินใจ ถ้าปล่อยให้รัฐบาลก่อกรรมท้าเข็ญกับประชาชน
ต่อไปจะไม่ใช่เเค่พายเรือให้โจรนั่งเเล้ว แต่คือการขับรถพาฆาตกรต่อเนื่องนั่งไปยิงคน เพราะโจรแค่หวังปล้นทรัพย์ ต้อง
ถามพรรคประชาธิปัตย์จะใช้เวลาตัดสินใจอีกกี่วัน 1 วัน ก็ร้อยศพ 2 วัน 200 ศพ ถ้าใช้ 7 วัน 700 ศพ แต่ถ้า 1 เดือน 
ประมาณ 3,000 ศพ ทุกวินาทีมันคือการล้มตายของประชาชน ขอให้ตัดสินใจเร็วหน่อย ถ้าออกวันนี้ถือว่ารับผิดชอบ
และเป็นห่วงประชาชน แต่หากปล่อยล่วงเลยกว่านี้ การตายหนักกว่านี้ เศรษฐกิจพังกว่านี้ ต้องเลือกระหว่างการ
รับผิดชอบต่อประชาชน หรือเลือกกระโดดหนี ปัดความรับผิดชอบบนซากศพประชาชน 
ทสท.ชงบันได 3 ขั้นสยบโควิด 

วันเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวน้าเสนอ “พิมพ์เขียวสยบโควิด
ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้” โดย “บันได 3 ขั้น สยบโควิด” คือ 1.การควบคุมการแพร่ระบาด เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ น้าเข้าระบบ
ให้เร็วที่สุดคือหัวใจส้าคัญที่สุด ต้องเลิกผูกขาดน้าเข้าชุดตรวจ/ ยา/วัคซีนของหน่วยงานรัฐทั้งหมด เลิกกฎระเบียบที่
ขวางกั้นการตรวจและการรักษาของประชาชนทันที โดยเฉพาะระเบียบเบิกจ่ายเงินของ สปสช.ให้น้า Rapid Antigen 
Test ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคนในพ้ืนที่สีแดง/แดงเข้ม เร่งน้าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ ตัดวงจรการระบาด และท้า
ระบบ Application ให้ผู้มีผลเป็นบวกได้เข้าระบบการดูแลรักษาทันที 2.การรักษาผู้ติดเชื้อ ลดอัตราป่วยหนักและตาย 
แก้ปัญหาเตียงไม่พอ โดยน้าผู้ติดเชื้อเข้าระบบเร็วที่สุด ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการน้อยให้เข้า Program Home 
Isolation และเร่งท้า Community Isolation ใช้โรงเรียน วัดหรือหอประชุมใกล้ชุมชนผู้มีอาการไม่มากเข้ารพ.สนาม 
(เตียงเขียว) ต้องให้ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ทันที ลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิต ตั้งเป้าให้คนหายป่วยกลับบ้านได้ตั้งแต่
เตียงเขียว และ 3.การป้องกัน เป้าหมายสูงสุดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ต้องเร่งจัดหาวัคซีน mRNA ที่ต่อสู้เชื้อกลายพันธุ์ 
Delta ได้ มาเป็นวัคซีนหลักคู่กับ AZ ให้คนไทยมีสิทธิ ต้องปรับแผนบริหารวัคซีนจัดหาให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 15 ล้านโดส 
หรือฉีดให้ได้วันละ 500,000 โดส ให้คนไทยอย่างน้อย 70% หรือ 50 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ 50 ล้านคน จะได้ฉีดวัคซีน
หนึ่งเข็มทุกคนภายในเดือน ธ.ค.และครบ 2 เข็มในเดือน ม.ค.65 
 
“ชัยวุฒ”ิ ปัดไล่ล่าคนเห็นต่าง 

วันเดียวกัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว กรณีนายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ้าสาธารณรัฐคาซัคสถาน หรือ “ทูตนอกแถว 
Alternative Ambassador” เสนอ รมว.ดีอีเอสน้านวัตกรรมดิจิทัล อาทิ แอปฯแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในข่ายมีโอกาสสัมผัส
ผู้ป่วย ดีกว่าไปไล่จับคนคิดต่างว่า ไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ไม่มีเจตนาไล่จับคนเห็นต่าง แต่การโพสต์ข้อมูล
บิดเบือนผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นเฟกนิวส์หลายเรื่อง เข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่อยากให้ใครถูกด้าเนินคดี จึงออกมาเตือน
ด้วยความปรารถนาดี ในฐานะเป็นข้าราชการระดับสูงน่าจะทราบว่าต้องยึดมั่นในหลักสถาบันหลักของประเทศ ทั้งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและครรลองคลองธรรม 
บี้ กสทช.รีบคืนค่าโทร.สายด่วน 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการเก็บ เงิน
ค่าโทร.สายด่วนโควิดจากประชาชนว่า มีประชาชนจ้านวนมากที่ต้องเสียค่าโทร.ไปก่อนหน้านี้จากการท้างานที่ไร้
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จิตส้านึกของ กสทช. จึงขอเรียกร้องให้ กสทช.คืนเงินค่าโทร.สายด่วนโควิดที่ประชาชนต้องเสียค่าโทรไปก่อนหน้านี้
โดยเร็ว กสทช.ก็ควรพิจารณาดูว่า มีงานอะไรอีกบ้างที่  กสทช. ควรท้าเพ่ือเป็นการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์
ประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ต่อประชาชนอย่างมากในขณะนี้ไม่ควรต้องรอ
ให้ประชาชนออกมาส่งเสียงเรียกร้องหาความถูกต้องชอบธรรมก่อน ถึงรีบออกมาด้าเนินการ 
นายกฯชวนงดเหล้า-บุหรี่สู้โควิด 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ้าส้านักนายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนงดเหล้า เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุขช่วงเข้าพรรษา 2564 เพ่ือดูแลสุขภาพร่างกายและ
จิตใจให้เข้มแข็งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก้าลังระบาดรุนแรงทั่วโลก การละเว้นอบายมุขแล้วหันมาดูแลตัวเองจะท้า
ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวันเป็นอย่างดี ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทุกปี ปี 2563 พบว่าคนไทยร่วม
งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษามากถึง 12.05 ล้านคน ผู้สูบบุหรี่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวง สธ.
พบว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนปกติหลายเท่า และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดอาการรุนแรง
จนถึงเสียชีวิต นายกฯห่วงใยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของเหล้า บุหรี่ 
และสิ่งอบายมุขท้ังปวง พร้อมสร้างแรงจูงใจการออกก้าลังกาย 
แท็กซ่ี 300 คัน จอดประท้วงไม่มีกิน 

เมื่อเวลา 08.30 น. มีผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซ่ี สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย น้าโดยนายวิฑูรย์ เเนวพานิช 
นายกสมาคมฯ น้ารถแท็กซี่สหกรณ์ราชพฤกษ์ จ้ากัด และกลุ่มบวรแท็กซี่หลายร้อยคันกระจายไปจอดหน้ากระทรวง
พลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยออกแถลงการณ์ขอความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล อาทิ ให้พักช้าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เยียวยาค่าปรับผิดสัญญาค่าเช่าซื้อ จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่้าหรือปลอดดอกเบี้ยมาปรับปรุงสภาพรถ จัดหาที่จอดรถแท็กซี่กว่า 20,000 คัน ที่ประกอบการไม่ได้ ให้คนขับรถ
แท็กซี่เข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงาน จัดถุงยังชีพให้คนขับรถแท็กซี่ราว 30,000 คน ขอให้รัฐจัดหาวัคซีนคุณภาพ
ฉีดให้ประชาชนครอบคลุมทั่วถึงเร็วที่สุด ทั้งนี้ ที่บริเวณหน้าและด้านข้างกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 ซอย 30 มี
รถแท็กซ่ีมาจอดถึง 300 คัน ติดป้ายผ้าข้อความ “ลุงตู่ ช่วยด้วย ไม่มีเงินผ่อน ไม่มีจะกิน กลัวโควิด กลัวอดตาย” กระจก
หลังรถบางคันติดข้อความ “วัคซีนอยู่ไหน” 
ม็อบทะลุฟ้าแห่เทียนไล่ “ประยุทธ์” 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า น้าโดยนายจตุภัทร์ บุญ
ภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน จัดการชุมนุม “แห่เทียนขับไล่เสนียดจัญไรออกไป” โดยนายจตุภัทร์กล่าวว่า เนื่องจากในวัน
เข้าพรรษา เราคนไทยต้องท้าตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนไปยังท้าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
ขับไล่นายกฯที่แก้โควิด-19 ล้มเหลว ต่อมาเวลา 15.20 น. ขบวนที่ตั้งต้นตรงถนนพญาไท ฝั่งซอยรางน้้ายาวมาถึง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้รถจักรยานยนต์ รถกระบะ 4 คัน บรรทุกต้นเทียนคันละ 1 ต้น เทียนต้นที่ 4 ตั้งบนหลังคารถ
กระบะคู่กับรูปขาวด้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามด้วยขบวนนางร้า น้าหน้ารถกระบะติดเครื่องขยายเสียง 
รถบรรทุกหกล้อติดเครื่องขยายเสียงอีก 1 คัน เป็นเวทีปราศรัยหลัก มีแกนน้าและตัวแทนสลับปราศรัยโจมตีนายกฯ บีบ
แตรไล่รัฐบาล และเชิญชวนมวลชนเข้าร่วม ปิดท้ายด้วยรถยนต์คาร์ม็อบ  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2148094
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เจอด่านสกัดฝ่าฝนเผาหุ่น 3 ป. 
กระทั่งเวลา 16.00 น. ขบวนแห่หมู่บ้านทะลุฟ้า โดยกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน และจักรยานยนต์

ชนิดต่างๆนับร้อยคัน เคลื่อนขบวนมาถึงแยกนางเลิ้ง พยายามเข้าไปน้าแผงรั้วเหล็กที่เจ้าหน้าที่วางสกัดไว้ออก เคลื่อน
ประชิดแนวรับเจ้าหน้าที่ต้ารวจที่แยกพาณิชยการ ที่มีทั้งรั้วลวดหนามแผงรั้วเหล็กและรถฉีดน้้าแรงดันสูงเตรียมพร้อม
สกัด กลุ่มมวลชนจักรยานยนต์ได้ขับเข้าไปเร่งเครื่องหน้าแนวรั้วลวดหนาม พร้อมตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ ขณะที่ต้ารวจ
ใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งเตือนให้ยุติการชุมนุม ห้ามไม่ให้ชุมนุมประท้วงหรือรื้อแนวรั้วลวดหนามสิ่งกีดขวาง ต่อมาเวลา 
16.30 น. ขบวนแห่เคลื่อนขยับถึงแยกนางเลิ้งเข้าสู่ถนนพิษณุโลก จอดประชิดแนวรับรั้วลวดหนามที่แยกพาณิชยการ 
แต่ไม่สามารถฝ่าแนวกั้นข้ามสะพานชมัยมรุเชฐไปสู่ท้าเนียบฯได้ จึงหยุดขบวนตรงจุดแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงด้านหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ามกลางฝนเริ่มตกกระหน่้าลงมา แต่นายจตุภัทร์และแนวร่วมเดินหน้า
ปราศรัยโจมตีความล้มเหลวของรัฐบาลตลอด 7 ปี แล้วเผาหุ่นจ้าลอง ศพ 3 ป. ให้ชาวฮาร์เล่ย์ฯเร่งเครื่องส่งเสียงโชว์
พลังต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งใช้สีสเปรย์พ่นบนพ้ืนถนนเป็นสัญลักษณ์ว่าเคลื่อนมาถึงจุดนี้ ครั้งต่อไปต้องไปถึงท้าเนียบ
รัฐบาลให้ได้ จากนั้นนายจตุภัทร์ประกาศยุติการชุมนุมลง เมื่อเวลา 17.35 น. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2149530?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/news/politic/2149530?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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ถนนทุกสายมุ่งหน้าวิภาวดี 1 ส.ค. "สมบัติทัวร์" นัด คาร์ม็อบ ไล่ "บิ๊กตู่" 
26 ก.ค. 2564 10:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนทุกสายมุ่งหน้าวิภาวดี 1 ส.ค.นี้ "สมบัติทัวร์" หรือ บก.ลายจุด ปักหมุด นัดจัดใหญ่คาร์ม็อบไล่ "บิ๊กตู่" 
ซัด  "นายกโง่  ประชาชนต้อง ไ ม่ โ ง่ ให้ เขากดหัว"  ชวน มวลชน กทม. -ปริมณฑล ล้อหมุนเข้ าร่ วม 
         

วันที่ 26 ก.ค. 64 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมผู้ริเริ่มจัดชุมนุมแบบคาร์ม็อบ 
หรือ สมบัติทัวร์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการจัดชุมนุมใหญ่แบบคาร์ม็อบใน กทม. ใจความว่า "ถนนทุกสาย
มุ่งสู่กรุงโรม (วิภาวดี-รังสิต) 1 ส.ค. 64 

- ขอให้แต่ละกลุ่มประกาศเป็นด้อมหรือเจ้าภาพประจ้าถนนสายต่างๆ ใครอยู่ใกล้เส้นไหนหรืออยากไปตั้งขบวน
กับใคร ตามสะดวก เช่น หน้าห้าง หน้าโรงเรียน หน้ามหาวิทยาลัย อนุเสาวรีย์ ปชต ฯลฯ 

- ด้อมหรือขบวนรถจากแต่ละถนน ล้อหมุนเข้ามาที่ ถ.วิภาวดี 
- รังสิต เพื่อมารวมกันขับ-ไล่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างทางให้เปิดไฟกะพริบ บีบแตร มาตลอดทาง 

Ads by optAd360 
- ขอให้ขบวนรถจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา จัดขบวนรถเข้า

มาสมทบท่ีถนนวิภาวดี-รังสิต 
- พบกันที่ ถนน วิภาวดีรังสิต ระหว่าง 13.00-16.00 น. ตลอดสาย ไม่มีหัวขบวน ขับวนไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลา 

16.00 น. แยกย้าย 
- ต่างจังหวัด จัดกิจกรรม Car Mob พร้อมกันทั้งประเทศ 
"นายกโง่ ประชาชนต้องไม่โง่ให้เขากดหัว" 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2149697?utm_source=PANORAMA_TOPIC 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=www.thairath.co.th
https://www.thairath.co.th/news/politic/2149697?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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"ม็อบ 25 กรกฎา" ยุติชุมนุม หลังอ่าน บทกวี 14 ตุลา ของ "วิสา คัญทัพ" 

25 ก.ค. 2564 18:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ม็อบ 25 กรกฎา" ประกาศ ยุติชุมนุม หลังท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ อ่านบทกวี 14 ตุลา ของวิสา คัญทัพ 
ขณะมวลชนทยอยกลับ ด้าน "ไผ่ ดาวดิน" บอก จะกลับมาใหม่อีกครั้ง ขอให้รอฟังข่าวผ่านโซเชียลฯ  

วันที่ 25 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.20 น. นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ประกาศบน
รถกระจายเสียงให้จักรยานยนต์ในพื้นท่ีชุมนุมเร่งเครื่องเสียงดังและบีบแตรอย่างต่อเนื่อง ชูนิ้วกลางเป็นสัญลักษณ์เพ่ือ
แสดงความโกรธ ให้รัฐบาลรับรู้ จากนั้นได้มีการอ่านบทกวี 14 ตุลา ของนายวิสา คัญทัพ ศิลปินเพื่อชีวิต และชวน
มวลชนชูสามนิ้ว พร้อมกัน 

เมื่อเวลา 17.30 น. นายจตุภทัร์ กล่าวขอบคุณมวลชนที่เข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มมาโดยตลอด 
ก่อนประกาศยุติการชุมนุม โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากเดินทางมาในครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพียงแค่ต้องการแห่เทียน
พรรษา ขับไล่รัฐบาล ไม่ได้ต้องการมาปะทะกับต้ารวจ พร้อมยืนยันว่าจะกลับมาใหม่อีกครั้ง ขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางกลุ่มจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ขอให้มวลชนแยกย้ายเดินทางกลับ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2149468 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2149530
https://www.thairath.co.th/news/politic/2149530
https://www.thairath.co.th/news/politic/2149468
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'บก.ลายจุด' ปลุก 'คาร์ม็อบ' รวมพลถนนวิภาวดี-รังสิต ไล่ 'ประยุทธ์' 1 ส.ค.นี้ 
26 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"บก.ลายจุด" ปลุก "คาร์ม็อบ" รวมพลถนนวิภาวดี-รังสิต ไล่ "ประยุทธ์" 1 ส.ค. ก่อนจบ 4 โมงเย็นแยกย้าย 
วันที่ 26 ก.ค. นายสมบัต ิบุญงามอนงค์ หรือ "บก.ลายจุด" แกนน้ากลุ่มคาร์ม็อบ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า ถนนทุก
สายมุ่งสู่กรุงโรม (วิภาวดี-รังสิต) 1 ส.ค.64 ขอให้แต่ละกลุ่มประกาศเป็นด้อมหรือเจ้าภาพประจ้าถนนสายต่างๆ ใครอยู่
ใกล้เส้นไหนหรืออยากไปตั้งขบวนกับใครตามสะดวก เช่น หน้าห้าง หน้าโรงเรียน หน้ามหาวิทยาลัย อนุเสาวรีย์
ประชาธิปไตย  ฯลฯ ด้อมหรือขบวนรถจากแต่ละถนน  ล้อหมุนเข้ามาที่ ถ .วิภาวดี -รังสิต เ พ่ือมารวมกันขับ -
ไล่ ประยุทธ์ จันทรโอชา ระหว่างทางให้เปิดไฟกระพริบ บีบแตร มาตลอดทาง 
ขอให้ขบวนรถจากจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ปทุมธานี นนท์บุรี สมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา จัดขบวนรถเข้ามาสมทบที่
ถนนวิภาวดี-รังสิตพบกันที่ ถนน วิภาวดีรังสิต ระหว่าง 13.00-16.00 น. ตลอดสาย ไม่มีหัวขบวน ขับวนไปเรื่อยๆ เมื่อ
ถึงเวลา 16.00 น. แยกย้าย ต่างจังหวัด จัดกิจกรรม Car Mob พร้อมกันทั้งประเทศ  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951055 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951055
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‘อัษฎางค์’ชี้เปรี้ยง! เมื่อโควิด ท าให้เสียสติ ไม่แปลกใจ‘ทักษิณ-ธนาธร’ด่ารัฐบาลแก้‘โควิด’ 
วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 12.21 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า  “เมื่อโควิด ท้าให้

เสียสติ” 
โควิดคือ ปัญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลก เป็นปัญหาที่เกินการควบคุม 
รัฐบาลทั่วโลกโดนประชาชนของตนต้าหนิ ไม่พอใจ เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรถ้าคุณคืออีกคนที่ไม่พอใจการ

ท้างานของรัฐบาล และคุณจะบ่นด่ารัฐบาล 
แต่ถ้าคุณมีสติหรือตั้งสติได้ คุณจะเข้าใจสถานการณ์ ว่ารัฐบาลของคุณและตัวคุณก้าลังรบอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่มองไม่

เห็น มันเป็นสงครามโลกที่รบกับเชื้อโรค มันเป็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลก 
คุณต้องเข้าใจว่า ถึงแม้รัฐบาลของคุณและตัวคุณจะท้าทุกอย่าง อย่างดีที่สุด ก็ไม่สามารถหยุดโควิดได้ง่ายอย่างที่

ใจหวัง 
หลายคนบอกว่า ได้ทักษิณกลับมา หรือได้ธนาธรมาเป็นนายก โควิดจะหายไป 
มัน 2 คนเป็นใคร 
ลองเหลียวมองรอบโลกดูซิ ผู้น้าอเมริกา มหาอ้านาจอันดับ 1 ของโลก ก้าจัดโควิดได้มั้ย หนักกว่าเรากี่ร้อยกี่พัน

เท่า 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย มีผู้น้าประเทศชองชาติไหนก้าจัดหรือรับมือโค

วิดได้ 
ค้าตอบคือ ไม่มีเลย 
แล้วคนที่พ่ายแพ้หนีหัวซุกหัวซุนอย่างทักษิณเก่งกว่าผู้น้าของชาติมหาอ้านาจในโลกหรือ 
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ธนาธรคนที่ยังไม่เคยบริหารราชการแผ่นดิน แค่เคยเดินผ่านรัฐสภาในช่วงเวลาสั้นๆ แลว้ต้องออกไป เพราะเรื่องที่
เหาะจากบุรีรัมย์มากรุงเทพในวันสมัคร สส. ซึ่งเป็นความผิดพลาดด้วยเรื่องเล็กๆ นิดเดียว แล้วเรื่องใหญ่ที่ผู้น้าประเทศ
ชั้นน้าของโลกท้ังโลกก็ยังรับมือไม่ได้ ธนาธรเอาปัญญาที่ไหนมารับมือ 

ชาติที่ท้าได้ดีที่สุด แก้ไขสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุดคือ จีน ด้วยวัคซีนโควิดสัญชาติจีน ที่ถูกการเมืองระดับชาติ 
ระดับโลกด้อยค่า 

เพราะมหาอ้านาจตะวันตกเห็นอยู่กับตาว่าวัคซีนจีน หยุดโควิดในประเทศจีนที่มีประชากรพันสี่ร้อยล้านคนได้อยู่
หมัด 

ตรรกะในสมอง ปริญญาที่ได้รับมา รวมถึงประสบการณ์ในชีวิต ไม่ช่วยเตือนสติกันบ้างหรือว่า จีนคือมหาอ้านาจ
ชาติเดียวในโลก ที่ใช้วัคซีนสัญชาติจีน หยุดวิกฤตโควิดได้ส้าเร็จ 

ในขณะที่อเมริกามีท้ังไฟเซอร์ โมเดอร์นา ที่คนบ้าแห่แหนตามกันว่า ดีมี่สุดในโลก แต่อเมริกามีท้ังคนติดเชื้อ คน
เจ็บและคนตายจากโควิดมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 

เรื่องแค่นี้มองไม่เห็น 
สติ….หายไปไหน 
ไปตามกลับมา 

อัษฎางค์ ยมนาค 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/590435 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/590435
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ครม. จ่อถก 4 ข้อเสนอ กสม. ชงมาตรการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - 19:16 น. 
 
 

 

 
 
 
 

  
ครม. จ่อถก 4 ข้อเสนอ กสม. ชงมาตรการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง ของ นร. นิสิต นศ. 
และปชช.- แนะ เปิดพ้ืนที่รับความความเห็น – ตั้ง คกก.ปรองดองสมานฉันท์ ระดับประเทศ โดยคนกลาง หวังน้าไปสู่
ข้อยุติความขัดแย้ง อย่างสันติ โดยเร็ว 

รายงานข่าวจากท้าเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 27 ก.ค. มีการพิจารณาวาระเพ่ือ
ทราบถึงข้อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์การชุมนุมและ
เรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ(กสม.)ที่
เสนอให้ครม.พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ามาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณี สถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไป
ประกอบการพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

โดยกสม. เห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน เสรีภาพ
ทางวิชาการ เสรีภาพในการน้าเสนอข่าวสาร เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่
ได้ รับรองอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม 
การด้าเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาแสดงถึงความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้ความระมัดระวังในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ดังนั้น เพ่ือให้
การก้าหนดนโยบายและแนวทางด้าเนินการของรัฐบาลรวมถึงการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองดังกล่าว กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpeg
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1. ครม.และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรแสดงออกที่ชัดเจนถึงการเคารพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ ควรค้านึงถึงหลักความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทย ที่ระบุว่า”การมีสิทธิเสรีภาพเป็น
หลัก การจ้ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น” อย่างเคร่งครัด การบังคับใช้กฎหมายหรือปฎิบัติการใดๆ ควรเป็นไปใน
แนวทางการเปิดโอกาส ให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยอาจน้าหลักการส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการการชุมนมอย่าง
เหมาะสม 10 ประการ ซึ่งจัดท้าโดยองค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ก่อ ให้เกิดความรุนแรงต้องกระท้าเท่าที่
จ้าเป็นและอย่างจ้ากัด 

2. ครม.ควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายตอบผู้จัดการชุมนุม ผู้
ชุมนุม ระหว่างการชุมนุมและที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนมให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทย ที่ให้ความ
คุ้มครองเสรีภาพ โดยอาจบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลัก แทนการใช้กฎหมายอ่ืนเช่น 
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
รวมถึงควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายที่อาจเป็นการจ้ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข่าวที่แตกต่าง
จากความเห็นทางการเมืองของรัฐบาล 

3. คณะรัฐมนตรีควร ด้าเนินการให้สังคมโดยรวมเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของผู้
ชุมนุมจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและไม่ล่าช้า และจัดให้มีพ้ืนที่และช่องทางในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน ทั้งจากผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป 

4. กสม. ขอสนับสนุนแนวทางการด้าเนินการของครม.และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มี การสื่อสารต่อ
สาธารณะให้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดแจ้งและต่อเนื่องเกี่ยวกับการด้าเนินการดูแลความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อยในการชุมนุม โดยควรให้ความส้าคัญกับการชี้แจงระบุเหตุผลความจ้าเป็น และความได้สัดส่วนที่ต้องจ้ากัดสิทธิ
และเสรีภาพในการชุมนุม และขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา ด้วยการพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยมีคนกลางที่ได้รับการยอมรับท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานการรับฟัง เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อเรียกร้องของ
ผู้ชุมนุมและทุกฝ่ายจะได้รับฟังร่วมกันพิจารณาหาทางออก น้าไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธีโดยเร็ว 

รายงานข่าวแจ้งว่า ส้าหรับการสอบถามความเห็นของส่วนราชการนั้น ทางกระทรวงกลาโหมได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่เป็นการกล่าวหรือการกระท้าโดยวิธีการอ่ืนที่ก้าวร้าว หรือการใช้ค้ากล่าวที่
สร้างความเกลียดชัง อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และต้องเป็นการชุมนุมที่สงบโดยปราศจากอาวุธ 
ขณะที่ความเห็นของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (ตร.)ให้เพ่ิมเติมว่า การบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ชุมนุมในฐานะเจ้า
พนักงานต้ารวจ ด้าเนินการตามมาตรการต่างๆในการดูแลการชุมนุมที่มีการละเมิดกฎหมาย จะเป็นไปตามสมควรแก่
เหตุและยุทธวิธีใช้ก้าลังเท่าท่ีจ้าเป็นของสถานการณ์ตามหลักสัดส่วน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการพร้อมกัน
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือป้องกันระงับเหตุ รักสาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยส่วนรวม และ
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ไม่ตัดสิทธิ์ทิเจ้าหน้าที่ในการป้องกันตนเองหรือเพ่ือจับกุมผู้กระท้าความผิดซึ่งหน้า หากสามารถกระท้าได้และไม่เป็น
อันตรายต่อตัวเจ้าหน้าที่ 

ส่วนความเห็นของสมช. ระบุว่ามาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี
สถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองฯ มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และต้องใช้
ระยะเวลาในการด้าเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสมดุล ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นว่าหลักการส้าคัญส้าหรับการบริหารจัดการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 
ประการเป็นข้อเสนอแนะให้ด้าเนินการในขั้นตอนของการตรากฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะ เป็นขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนิติบัญญัติ รัฐบาล ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร 
ตามท่ีส้านักงานต้ารวจแห่งชาติร้องขอ ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการด้าเนินการตามหลักการชี้แนะ ดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2849084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2849084
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แนวรบ การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากดารา นักร้อง 
26 ก.ค. 2564-08:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
น่าสังเกตว่าเป็น “แนวรบ” ที่แม้สีสันของการเคลื่อนไหวจะคล้ายๆ กับการปรากฏขึ้นของ  “เยาวชนปลด
แอก” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างยิ่ง 
แต่ก็ก่อผลสะเทือนได้กว้างใหญ่ ไพศาลมากยิ่งกว่า  
แม้ว่าท่าทีจากภายในท้าเนียบรัฐบาลประสานกับ ท่าทีจากภายในพรรคพลังประชารัฐจะมองปรากฏการณ์นี้ด้วย
บทสรุปเดียวกันกับ “เยาวชนปลดแอก” 
แต่ยากอย่างยิ่งที่จะขานชื่อเป็น “พวกสามกีบ” ได้ 
ถามว่าสมญานามแห่ง “พวกสามกีบ” อันกระหึ่มขึ้นก่อนหน้านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ค้าตอบหนึ่งก็จ้าเป็นต้องยอมรับว่า เป็นการเรียกโดยสรุปและกลายเป็นชื่อที่ติดปลายนวมของปฏิบัติการ  “ไอ
โอ” ไม่ว่าในสื่อเก่า ไม่ว่าในสื่อใหม่ 
เป็นความจ้าเป็นที่จะต้องด้อยค่า “พวกสามกีบ” ให้เป็นเหมือน “ควายแดง” 
ความเศร้าอยู่ตรงที่ว่ายังไม่สามารถก้าราบให้  “พวกสามกีบ” สยบยอมอย่างเชื่องๆ ได้ด้วยซ้้าไป ก็เกิด
ปรากฏการณ์ดาราและนักร้อง “คอลเอาต์” กระหึ่มขึ้น 
กลายเป็นแนวร่วมของ “พวกสามกีบ” เพ่ิมขึ้นมาอีกโดยปริยาย 
แม้ปรากฏการณ์ “คอลเอาต์” ในหมู่ดาราและ นักร้องยังไม่แปรเป็น “การเคลื่อนไหว” 
กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่ารากฐาน “มวลชน” ของดาราและนักร้องแต่ละคนมิได้เป็นเรือนหมื่น ตรงกันข้าม 
หลายคนอยู่ใน “เรือนแสน” และทะลุเข้าสู่หลัก “เรือนล้าน” 
พวกเขาก้าลังท้าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลายเป็น “ตัวตลก” 
ยิ่งมีการเคลื่อนไหวเพ่ือเอาคดีความมายัดเยียดให้ ยิ่งท้าให้ความไม่พอใจแผ่ออกไปอย่างกว้างไกลและไพศาล
ผ่านกระบวนการใหม่ๆ 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/tt1-1.jpg
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แม้กระทั่งการร้องในแบบ “บรอดเวย์” ก็กลายมาเป็น “อาวุธ” 
ต้องยอมรับว่า การแผ่ผายขยายตัวจาก “เยาวชนปลดแอก” มาเป็น “คอลเอาต์” ดารา นักร้อง 
ก่อให้เกิด “แนวรบ” ใหม่ในทางการเมืองโดยอาศัยเครื่องมือและความนิยมในทาง  “วัฒนธรรม” มาเป็น
เครื่องมืออันทรงพลัง 
รวมศูนย์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6529498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6529498
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ตัดก าลัง "บิ๊กตู่" !  เขย่า เสาค้ ายัน 
26 กรกฎาคม 2564 00:10 น.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นอกเหนือไปการเปิดเกมรุก เปิดเกมบุกเมื่อ "พรรคเพ่ือไทย" ประเมินแล้วว่า เวลานี้สถานการณ์ของ  "บิ๊กตู่"
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ "เรือเหล็ก" ก้าลัง  
"ติดหล่ม" เจอสารพัดปัญหารอบด้าน จะไปต่อก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

ดังนั้นการประกาศวัน ว. เวลา น.ล่าสุดจากพรรคเพ่ือไทยถึงก้าหนดยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล
ในเดือนส.ค.นี้ โดยมีเป้าหมายใหญ่ ถึงข้ัน "เปลี่ยนตัวนายกฯ" กันเลยทีเดียว 
"วันนี้พ่ีน้องประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักทุกด้าน บางคนต้องเจ็บป่วย บางคนต้องตายจากไปอย่ างน่าสงสาร 
จึงไม่อาจปล่อยให้เสวยสุขบนความตายและความเจ็บปวดของพ่ีน้องประชาชนต่อไปได้อีก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแก้ไขปัญหาล้มเหลวซ้้าเติมความทุกข์ยากของพ่ีน้อง
ประชาชนมาโดยตลอด" 
  ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ออกมาเปิดเผยล่าสุด พร้อมทั้งเปิดรับ
ข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชน ให้ส่งตรงมาท่ีพรรคเพื่อไทยได้ทุกช่อง 
ทั้งนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส้าหรับพรรคเพ่ือไทย คือหนทางหนึ่งในฐานะพรรคแกนน้าฝ่ายค้านจะต้องเดินหน้า
ด้าเนินการ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ และหากมองย้อนกลับไป เมื่อวันที่ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกฯ ในฐานะ "นายใหญ่" 
ของพวกเขา ได้เคยพูดผ่านแอพคลับเฮ้าส์ เอาไว้ครั้งล่าสุดโดยคาดการณ์ว่า ดีไม่ดีพล.อ.ประยุทธ์ อาจจะตัดสินใจ "ยุบ
สภาฯ" ภายในสิ้นปีนี้ด้วยซ้้า หรือหากลากยาวออกไป บวกลบก็คงไม่เกิน เดือนม.ค.-ก.พ.ปีหน้า 2565 
หมายความว่า ไทม์มิ่ ง ของพรรคเพ่ือไทย และอดีตนายกฯทักษิณ ก้าลังไล่ล้อและสอดรับกันอยู่ ในทีด้วย  
ใช่หรือไม่ ? 

https://siamrath.co.th/n/265206
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210725/76f42a0b504cb9fa1ca0c8c3eb79e98a62bda34c7b170208d7c5b98fce5131be.jpg?itok=gjR-7nAp
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  แต่อย่างไรก็ดี การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพ่ือ "ช้าแหละ" ทุกข้อผิดพลาด ทุกความล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะ
การพุ่งเป้าไปที่ตัวพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะที่เป็นทั้ง "ศูนย์กลางอ้านาจ" และ "ศูนย์บัญชาการ" การด้าเนินนโยบาย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้น ยังต้องประเมินกันต่อไปด้วยว่ากว่าที่ "พิธีกรรม"การซักฟอกรัฐบาล 
จะเริ่มขึ้นในเดือนก.ย. โอกาสที่รัฐบาลจะสามารถแก้ไขวิกฤตโควิดให้พลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกขึ้นมาได้แล้ว เป็นไปได้
ว่า ความเข้มข้น ในสภาฯ จะลดความน่าสนใจลงไปทันที 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจ เวลานี้คือ ความเคลื่อนไหวที่ก่อตัวขึ้นคือการพุ่งเป้าโจมตีไปยัง บรรดา "ขุนพล" รอบๆตัว
นายกฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่น้อย !! 

จะเห็นได้ว่า ปฏิบัติการรุกไล่ โจมตี "หมอยง" นพ.ยง ภู่วรวรรณ หนึ่งในทีมคณะแพทย์ ที่ปรึกษานายกฯ  
ก็เคยเข้มข้นถึงขึ้นมีการล่าชื่อขับไล่ หมอยง ออกจากต้าแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนท้าให้หมอยง ต้องออกมาเตือนว่าอย่าเอาวัคซีนเป็น "เครื่องมือทาง
การเมือง" มาแล้ว 

ล่าสุดพบว่า มีการพุ่งเป้าโจมตีไปยังกองทัพ เมื่อภายหลังมีเอกสารเอกสารคล้ายกับหนังสือราชการ จากกองพิธี
การ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพ่ือฉีดให้กับก้าลังพล
และครอบครัว จนต่อมาทางกองทัพไทย ได้ออกมายอมรับว่าเป็นเอกสารจริง แต่เป็นการกระท้าโดยพลการ ซึ่งผู้ที่ลง
นามในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอ้านาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง รวมทั้งได้สั่ง
ลงโทษทางวินัยแก่ก้าลังพลดังกล่าวไปแล้ว 

แต่ดูเหมือนว่า กระแสการโจมตี เสียดสีกองทัพยังไม่จบลงเพียงเท่านั้น เพราะมีการติดแฮชแทกกันอย่าง
กว้างขวาง จนล่าสุด โฆษกกระทรวงกลาโหม ต้องออกมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ต้ารวจและทหาร ขอเคียงข้างพ่ีน้อง
ประชาชนในยามวิกฤต ขอย่าเสียดสีโทษกล่าวว่าร้าย หรือท้าลายก้าลังใจกันเอง 
แน่นอนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งเหตุและผล ที่ท้าให้เกิดเป็น "จุดอ่อน" จนท้าให้ถูกหยิบฉวยขึ้นมาใช้เขย่าเก้าอ้ีพล.อ.
ประยุทธ์ ให้สั่นคลอนได้ท้ังสิ้น ทั้งหมอ และกองทัพ! 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/265206 
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