
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ข่าว กกต. / ส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ยกค ำร้อง ‘นำยก อบจ.ระนอง’ ปมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้สมัคร ‘รวมพลังระนอง’ 3 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ “บิ๊กตู่” ไม่สนคนไล่ ! ลั่นยังไม่ใช่เวลำถอดใจลำออกซัดกำรเมืองอย่ำฉวยโอกำส 5 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน ! รำชกิจจำฯ ประกำศห้ำมเสนอข่ำวบิดเบือน ท ำให้ ปชช. หวำดกลัว 6 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ค้ำนนำยกฯ ใช้กฎหมำยจ ำกัดเสรีภำพ สื่อ - ปชช. 8 
4 มติชนออนไลน์ วิญญัติ ชี้ นำยกฯ ให้อ ำนำจ กสทช. ฟันเฟกนิวส์  10 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ขัด รธน. - ไม่เคำรพสิทธิ ปชช.! ‘ไทยสร้ำงไทย’ ส่งแถลงกำรณ์ถึง ‘นำยกฯ’ 12 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘อดีตบิ๊กข่ำวกรอง’ ชี้อย่ำฝันกลำงฤดูฝน ไม่มีนำยกฯ พระรำชทำนแน่นอน ! 13 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ “ยุทธพงศ์” ร้อง “ชวน-อำคม-วิรัช” สอบ “เรืองไกร” ปมรถเบนซ์หรู 14 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ “วีระ” ร้อง ป.ป.ช. สอบ “เรืองไกร” ปมรับเบนซ์ - แคชเชียร์เช็ค 25 ล้ำน 15 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เรืองไกร' ขู่ 'วีระ' จะเดือดร้อน หลังร้อง 'ป.ป.ช.' สอบ 17 
10 สยำมรัฐออนไลน์ “สรวุฒ”ิ ข้องใจ “ยุทธพงศ์” จ้องเล่นงำนงบซื้อเรือด ำน้ ำ 18 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘หมอวรงค์’ เซ็งรัฐคิดจะท ำอะไรมำกกว่ำนี้ไหม  20 
12 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ชวน” ดีลวัคซีนชิโนฟำร์มจำกจีน 21 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปธ. สภำฯ' ระบุ เป็นหน้ำที่ต้องช่วย หำวัคซีนเร่งด่วน เพื่อประชำชน 22 

14 แนวหน้ำออนไลน์ บ้ำนเมืองร้อนมำกพอแล้ว ! ‘หมอพรทิพย์’ วอนใช้สติ อย่ำเติมพลังลบลงไปอีก 23 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ 'ประยุทธ์' ลำออก เกม 'นอกสภำ' ไม่จบ 25 
2 สยำมรัฐออนไลน์ "รัฐบำล" อ่วม "ฝ่ำยค้ำน" อ่อน เกมที่ยังโค่นกันไม่ลง !? 27 

3 MGR ออนไลน์ ศูนย์บำงซื่อประจำน วัคซีนกำรเมือง !? 29 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ถึงเวลำเปลี่ยนทีมสื่อสำรสู้โควิด-19 31 
5 มติชนออนไลน์ ควำมผิดพลำด ในทำง “ยุทธศำสตร์” ต้องแก้โดย “ยุทธศำสตร์” ที่ใหม่กว่ำ 33 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มหกรรม 'แย่งวัคซีน' วิกฤติที่เกินเยียวยำ 34 
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วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 - 12:11 น. 
กกต. ยกค าร้อง ‘นายก อบจ.ระนอง’ ปมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้สมัคร ‘รวมพลังระนอง’ 
 

 
 

กกต.ยกค าร้อง “นายกอบจ.ระนอง” ปมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้สมัคร “รวมพลังระนอง” ขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง 
ส.อบจ.ชี้ ไม่พบพยานหลักฐานฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่  
ค ำวินิจฉัย กกต.เรื่องกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระนอง กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้
รับค ำร้องว่ำ นำยธนกร บริสุทธิญำณี ผู้สมัครนำยก อบจ. ผู้ถูกร้อง กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 120 กรณีสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่ำตน
ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ควำมว่ำผู้
ร้องกล่ำวหำว่ำนำยธนกร สนับสนุนรู้ เห็นเป็นใจให้ผู้สมัครสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระนอง  
อ.เมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 10 ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่ม “รวมพลังระนอง” ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ำ
บุคคลดังกล่ำวเคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ ซึ่งเป็นควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท ำโดย
ทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระนอง ไม่รับสมัครบุคคลดังกล่ำว โดยจำกกำรไต่
สวนผู้ร้อง ให้ถ้อยค ำว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนดังกล่ำวเคยเป็นลูกจ้ำงในนำกุ้งของผู้ถูกร้อง และผู้ถูกร้องย่อมทรำบดีว่ำ
ลูกจ้ำงของตนเคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ แต่ตนไม่แนใจว่ำผู้ถูกร้องได้กระท ำกำร
ใดๆ เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

ส่วนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระนอง ให้ถ้อยค ำว่ำ บุคคลดังกล่ำวได้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งว่ำเคยต้องคดีใด ซึ่งกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงพบว่ำบุคคลดังกล่ำวมีลักษณะต้องห้ำมฯจึงไม่รับ สมัครบุคคลนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/70827019_130030335007263_427853556716929024_n.jpg
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ประกอบกับจำกถ้อยค ำของผู้ร้องและพยำนหลักฐำนข้ำงต้น ยังไม่อำจยืนยันได้ว่ำนำยธนกร เป็นผู้ก่อ สนับสนุน 
หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลดังกล่ำวลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้อยู่แล้วว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ข้อเท็จจริงจึง
ยังรับฟัง ไม่ได้ว่ำ กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 
120  จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2855209  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2855209
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29 กรกฎำคม 2564 22:37 น. 
“บิ๊กตู่” ไม่สนคนไล่! ลั่นยังไม่ใช่เวลาถอดใจลาออกซัดการเมืองอย่าฉวยโอกาส 
"ประยุทธ์” ลั่นยังไม่ใช่เวลาถอดใจลาออก-ยุบสภา ขอร้องการเมืองอย่าฉวยโอกาสช่วงวิกฤตสร้างความเกลียดชัง
ซ้ าเติมปัญหา 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ตอบค ำถำมสื่อมวลชนถึง
ประเด็นต่ำงๆ ผ่ำนคลิปวีดีโอควำมยำว 36 นำที โดยกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ต่ำงๆในขณะนี้คิดถอดใจลำออกหรือ 
ยุบสภำในช่วงเวลำนี้หรือไม่ ว่ำ ยังไม่ใช่เวลำ วันนี้ท ำงำนหนักทุกวันหลำยคนก็บอกว่ำท ำงำนหนักแล้วไม่เห็นได้งำนก็ขอ
ไปหำให้เจอว่ำมีงำนอะไรที่ออกมำแล้วบ้ำง ซึ่งคิดว่ำตนก็พยำยำมท ำอย่ำงที่สุดแล้ว ด้วยกำรฟังเสียงประชำชน พร้อม
ติดตำมสถำนกำรณ์จำกคณะแพทย์ และสำธำรณสุข วันนี้เห็นใจคนเหล่ำนี้สอบถำมบำงคนท ำงำนติดต่อกัน 60 วันไม่ได้
พักเป็นปีแล้ว วันนี้ตนเห็นใจและให้ไปดูแลค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมให้ตำมระเบียบรำชกำรโดยเบิกให้เร็วที่สุด เพ่ือเป็นก ำลังใจ
ให้เจ้ำหน้ำที่ โดยต้องขอบคุณทั้งอำสำสมัคร จิตอำสำ แพทย์พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ทหำร ต ำรวจ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

“วันนี้กำรเมืองก็ขอร้องแล้วกัน ถือว่ำท่ำนเป็นผู้แทนประชำชนมำจำกประชำชนท่ำนก็ต้องมีหลักกำรคิด
หลักกำรวิเครำะห์บำงเรื่อง มันก็ไม่ใช่ทำงกำรเมืองที่จะมำสร้ำงควำมเกลียดชังกันโดยใช่เหตุ เพรำะประเทศชำติก ำลังมี
ปัญหำต้องเข้ำใจตรงกันตรงนี้ เรื่องของทำงกำรเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นอย่ำใช้โอกำสตรงนี้มำท ำให้ทุกอย่ำงมี
ปัญหำก็แล้วกัน”พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำมีอะไรที่รู้สึกอึดอัดหรืออยำกสื่อสำรให้ประชำชนเข้ำใจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวว่ำ ตนเห็นใจ 
เสียใจและตนต้องพยำยำมแก้ปัญหำอุปสรรคที่มีมำกมำย นำยกฯยินดีจะท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุดในตรงนี้และต้องเป็นควำม
ร่วมมือระหว่ำงกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่ำงๆ ที่ตรงกัน ถึงจะแก้ปัญหำได้ นำยกฯท ำงำนไม่เคยทิ้งสักงำนไม่ใช่เรื่อง 
โควิดอย่ำงเดียว แต่โควิดเป็นเรื่องหลักที่ประชำชนเดือดร้อน นอกจำกนี้ยังมีเรื่องอ่ืนๆ นำยกฯต้องท ำทุกเรื่องและไม่เคย
ท้อเพียง แต่เสียใจกับคนที่สูญเสียและให้ก ำลังใจกับคนที่ท ำงำนอย่ำท้อแท้ และเรำต้องท ำด้วยกันเพรำะเรำคือคนไทยด้วยกัน 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/105882/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/105882/
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29 กรกฎำคม 2564 
 
ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามเสนอข่าวบิดเบือน ท าให้ ปชช. หวาดกลัว กระทบความม่ันคงต่อรัฐ 

 

 
 

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามเสนอข่าวบิดเบือน ท าให้ประชาชนหวาดกลัว-เข้าใจผิดกระทบความม่ันคงต่อรัฐ 
พบฝ่าฝืนสั่งระงับ ส่งต ารวจด าเนินคดี 

 
วันที่ 29 ก.ค. เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก. 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) เนื้อหำระบุว่ำ ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และต่อมำขยำยเวลำกำรใช้บังคับออกไปเป็นครำวที่ 13 
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 นั้น 

โดยที่มีกำรเผยแพร่ข้อควำมอันเป็นเท็จ ท ำให้ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว หรือข้อมูลที่บิดเบือน ท ำให้เข้ำใจ
ผิดหรือสับสน กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ กำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอื่น กำรรักษำควำมสงบเรียกร้อยหรือกำร
รักษำสุขภำพของประชำชนโดยผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ โดยเฉพำะอินเตอร์เน็ต อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นำยกฯ ออกข้อก ำหนดไว้ดังนี้ 
1.ห้ำมผู้ใดเสนอข่ำว จ ำหน่ำย หรือท ำให้แพร่หลำยซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใดที่มีข้อควำมอันท ำให้ประชำชนเกิด
ควำมหวำดกลัว หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำร ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อควำม
มั่นคงของรัฐ หรือควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ในเขตพ้ืนที่ที่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
2.กรณีที่มีกำรเผยแพร่ข้อควำมหรือข่ำวสำรตำมข้อ 1 ในอินเตอร์เน็ต ให้ กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเตอร์เน็ตตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมทุกรำยทรำบ และให้ผู้รับใบอนุญำดังกล่ำวทุกรำยมีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำข้อควำมหรือข่ำวสำร
ดังกล่ำวมำจำกเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ใด 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/170/T_0001.PDF
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หำกเป็นเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ตนเป็นผู้ให้บริกำร ให้แจ้งรำยละเอียดตำมที่ กสทช.ทรำบและให้ระงับ

กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) นั้นทันที ให้ กสทช.ส่งรำยละเอียดตำมที่ได้รับแจ้งตำมวรรคที่
หนึ่งให้แก่ ส ำนักต ำรวจแห่งชำติ(ตร.) โดยเร็วเพ่ือด ำเนินคดีต่อไป 
ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติต ำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ในใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเตอร์เน็ต และให้ กสทช.ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ประกำศวันที่ 29 ก.ค 2564 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951800  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951800
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30 กรกฎำคม 2564 
'ศรีสุวรรณ' ค้านนายกฯ ใช้กฎหมายจ ากัดเสรีภาพสื่อ - ปชช. 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" ค้านนายกฯ ใช้กฎหมายจ ากัดเสรีภาพสื่อ-ปชช. จี้ยกเลิกฉบับ 29 เหตุมี กม.อื่นรองรับอยู่แล้ว 

วันที่ 30 ก.ค. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
นำยกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊คสั่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกำรข่ำวปลอมในช่วงโควิด โดยสั่งให้ด ำเนินคดีกับผู้ปล่อย 
เฟกนิวส์รำยใหญ่ ไม่เว้นคนดัง - สื่อมวลชน พร้อมให้ติดตำมใกล้ชิดนั้น แต่ทว่ำกลับใช้อ ำนำจตำม ม.9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน 
2548 ออกข้อก ำหนดฉบับที่ 27 ข้อ 11 ที่ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือมิให้มีกำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรอันท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจผิด ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรเสนอข่ำวที่มีข้อควำมอันอำจท ำให้ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว หรือเจตนำ
บิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรท ำให้เกิด ควำมเข้ำใจผิดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ หรือควำมสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ทั่วรำชอำณำจักร 

กำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวท ำให้องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กรออกแถลงกำรณ์เรียกร้องให้รัฐบำลทบทวน
กำรออกข้อก ำหนดดังกล่ำว หรือจัดท ำแนวปฏิบัติจำกข้อก ำหนดพร้อมแถลงถึงเจตนำรมณ์ในกำรบังคับใช้ให้เกิดควำม
ชัดเจน เพ่ือมิให้มีน ำข้อก ำหนดดังกล่ำว ไปเป็นเครื่องมือในกำรปิดกั้นกำรท ำหน้ำที่เสนอข่ำวสำรของสื่อมวลชนและกำร
แสดงควำมคิดเห็นโดยสุจริตของประชำชน จนกระทบต่อสิทธิกำรรับรู้ข่ำวสำรและกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน 

ทว่ำนำยกรัฐมนตรีกลับไม่แคร์โดยออกข้อก ำหนด ฉบับที่ 29 ออกมำส ำทับห้ำมเสนอข่ำวอันอำจท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรอีก พร้อมสั่งให้ กสทช.แจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริ
กำรอินเทอร์เน็ตเข้มงวดกวดขันกับผู้ใช้บริกำร หำกกระท ำผิดให้ส่งให้ต ำรวจด ำเนินคดีต่อไป ซึ่งอำจเป็นกำรใช้อ ำนำจที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.35 วรรคสอง และม.36 ได ้

จริงๆ แล้วกฎหมำยที่ใช้จัดกำรพวกปล่อยข่ำวปลอมหรือกำรบิดเบือนข่ำวนั้น สำมำรถใช้กฎหมำยปกติ
ด ำเนินกำรได้อยู่แล้ว โดยนำยกรัฐมนตรีไม่จ ำเป็นต้องออกเป็นข้อก ำหนดมำให้เป็นที่ขุ่นเคืองของหลำยๆฝ่ำย อำทิ ใช้ 
ป.อ.เอำผิดฐำนหมิ่นประมำทใน ม.326 โดยมี ม.328 เป็นบทเพ่ิมโทษที่ใช้กันบ่อยๆ หรือเอำผิดพวกบอกเล่ำควำมเท็จ 
ให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชำชนตื่นตกใจตำม ม.384 ก็ยังได้ อีกทั้งยังมี ป.อ.แพ่งฯ ในหมวดของกำร "ละเมิด" ก ำหนด
เรื่องกำรหมิ่นประมำทไว้แล้วใน ม.423 เพ่ือเรียกค่ำเสียหำยได้ 
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นอกจำกนั้นยังมี พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 ม.14 ที่ใช้เอำผิดผู้ที่น ำเข้ำซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมหรือเป็นเท็จได้ ซึ่งก็มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับได้ อีกทั้ง กสทช.
ก็มีกฎหมำยของตนเองที่จะเอำผิดสื่อมวลชนที่เสนอข่ำวบิดเบือนได้อยู่แล้ว ผ่ำนกลไกทำงปกครองหรือศำล 

ดังนั้น นำยกรัฐมนตรี หรือ ศบค.ไม่มีควำมจ ำเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้อ ำนำจตำม ม.9 แห่ง พรก.ฉุกเฉินฯ มำปิดกั้น
กำรท ำหน้ำที่เสนอข่ำวสำรของสื่อมวลชนและกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยสุจริตของประชำชนเลย  ทำงออกที่เหมำะสม
คือปรับปรุงข้อก ำหนด ฉบับที่ 27 และ 29 เสียใหม่ โดยตัดทิ้ง ข้อ 11 และทบทวนหรือยกเลิกฉบับที่ 29 ออกไปเสีย ซึ่ง
ไม่ท ำให้กระบวนกำรเอำผิดผู้ที่บิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรัฐเสียไป เพรำะมีกฎหมำยอ่ืนดูแลอยู่แล้วนั่นเอง 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951869  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951869
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วันที่ 30 กรกฎำคม 2564 - 09:35 น. 
วิญญัติ ชี้ นายกฯ ให้อ านาจก สทช. ฟันเฟกนิวส์ เป็นซูเปอร์ พนง. สอบสวน เด็ดขาดยิ่งกว่าศาล ขัด รธน. หรือไม่ 
 

 
 

“วิญญัติ” ถามนายกฯ ออกข้อก าหนดให้อ านาจ กสทช.ฟันเฟกนิวส์ได้ เลยกลายเป็นซูเปอร์พนักงานสอบสวนใหญ่
กว่าศาล อาจขัด รธน. หรือไม่ เปิดค าเเนะน า อธ.ศาลอาญาก่อนหน้านี้ คดีปิดเว็บต้องจัดไต่สวนทุกครั้งภายใน 7 
วันเน้นให้โอกาสคัดค้าน 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม นำยวิญญัติ ชำติมนตรี เลขำธิกำร สมำพันธ์นักกฎหมำยเพ่ือสิทธิและเสรีภำพ  
(สกสส.) ได้โพสต์เฟซบุ๊คให้ควำมเห็นกรณีที่ นำยกรัฐมนตรีออกข้อก ำหนดห้ำมเสนอข่ำวที่อำจท ำให้ประชำชนหวำดกลัว 
โดยให้อ ำนำจกสทช.แจ้งผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตสั่งระงับได้ พร้อมส่งต ำรวจด ำเนินคดี มีผล 30 ก.ค. นี้ ว่ำ 
ข้อพิจำรณำที่ผมเห็น 

1. โดยที่มีกำรเผยแพร่โดยทั่วไป ซึ่งข้อควำมอันเป็นเท็จ ประโยคนี้ปรำกฏอยู่ ในอำรัมภบท คือปัญหำที่จะ
เกิดขึ้น ว่ำ ควำมเท็จเป็นอย่ำงไร จะเป็นเท็จตำมข้อมูลหรือตำมดุลพินิจของ กสทช. นั้นมีหลักประกันใดที่จะไม่เปิดช่อง
ให้เกิดกำรใช้อ ำนำจดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือควำมเท็จนั้นมีควำมจริงอย่ำงไร กสทช. ต้องบอกสังคมให้ทรำบ ควำม
จริงทันทีเช่นกัน ประชำชนจะได้ตรวจสอบ โต้แย้ง และน ำพยำนหลักฐำนพิสูจน์สนับสนุนข้อโต้แย้งได้ถูกต้อง จึงจะ
เรียกว่ำ กสทช. มีมำตรฐำนจริง หำก กสทช. อ้ำงลอยๆ ไม่มีเนื้อหำของควำมจริงให้ปรำกฏ ว่ำเป็นควำมเท็จหรือเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรที่บิดเบือนอย่ำงชัดแจ้ง เพ่ือเป็นเหตุผลแห่งกำรใช้อ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้ระงับกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแก่เลขท่ีอยู่ไอพี (IP Address)ของบุคคลทันที ซึ่งในทำงปฏิบัติอำจมีควำมเป็นไปได้ว่ำ กำรใช้อ ำนำจจะเกิด
ควำมไม่เป็นธรรม ลักลั่นทำงข้อเท็จจริงและผลของกำรออกข้อก ำหนดนี้อำจขัดรัฐธรรมนูญก็ได้ 

2. กสทช. จะกลำยเป็นองค์กรใช้อ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดสั่งระงับฯ มิใช่ศำลยุติธรรม ปกติ 
ตำมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มำตรำ 20 ให้อ ำนำจศำลระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ 
แม้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ มำตรำ 9 จะให้อ ำนำจในกำรออกข้อก ำหนดนี้ได้ แต่ก็
ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมำยประสงค์ให้ห้ำมเป็นกำรเฉพำะข่ำวหรือข้อควำมซึ่งเป็น
กำรห้ำมเข้ำถึงข้อมูลหรือข้อควำมที่มีกำรน ำเสนอ แต่กฎหมำยไม่ได้มีเจตนำรมณ์ที่จะให้สั่งปิดช่องทำงกำรสื่อสำร ของ
บุคคลหรือสื่อสำรมวลชนทั้งช่องทำง ซึ่งมีผลต่อกำรน ำเสนอข้อควำมในอนำคตที่ยังไม่มีกำรพิสูจน์ควำมผิด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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เมื่อข้อก ำหนดนี้อำจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 5 มำตรำ 26 มำตรำ 35 และมำตรำ 36 แล้วศำล
รัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดประเด็นนี้ สื่อมวลชนหรือประชำชนผู้ใช้แพลตฟอร์มที่ถูกสั่งระงับใช้ถูก
ด ำเนินคดี ต้องต่อสู้ประเด็นเหล่ำนี้ไว้ 

ผมเห็นว่ำต้องเป็นควำมเท็จที่สังคมและประชำชนยอมรับกัน ว่ำข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อควำมอันเป็นเท็จหรือเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรที่บิดเบือน ถึงขนำดท ำให้ประชำชนหวำดกลัว จึงจะเป็นกำรใช้อ ำนำจตำมข้อก ำหนดนี้ได้อย่ำงถูกต้อง 

กล่ำวโดยสรุปว่ำ กำรพิจำรณำของศำลยังให้โอกำสคู่กรณีทั้งสองฝ่ำยในกำรน ำพยำนหลักฐำนมำพิสูจน์ควำม
จริงตำมข้ออ้ำงและข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ำย ตำมหลักฟังควำมสองฝ่ำย ส่วน พรก.ฉุกเฉินฯ กลับออกข้อก ำหนดให้
อ ำนำจ กสทช. ใช้อ ำนำจเด็ดขำดยิ่งกว่ำศำล เป็นซุปเปอร์พนักงำนสอบสวนสั่งปิดกำรสื่อสำร และชงเรื่องด ำเนินคดีได้
เอง ถำมว่ำเป็นธรรมแล้วหรือ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำก่อนหน้ำที่นำยกรัฐมนตรีจะอำศัยอ ำนำจตำม พรก.ฉุกเฉินมำตรำ 9 ออกข้อก ำหนดดังกล่ำว 
นำยสิทธิโชค อินทรวิเศษ อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำอำศัยอ ำนำจตำม พระธรรมนูญศำลยุติธรรม มำตรำ 11 (4) ออก 
ค ำแนะน ำอธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำว่ำด้วยแนวทำงกำรพิจำรณำค ำร้องขอให้ระงับกำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  มำตรำ 20 เพ่ือให้ผู้พิพำกษำศำลอำญำมีแนวทำง
ในกำรปฏิบัติและพิจำรณำค ำร้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ ชัดเจน โดยวำงแนวพิจำรณำค ำร้องปิดเว็บอำทิเช่น จัดไต่สวนทุก
ครั้งภำยใน 7 วันเน้นให้โอกำสคัดค้ำน 

โดยมอบหมำยให้  นำย มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์  ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะแผนกคดีค้ำมนุษย์รับผิดชอบคดียื่นค ำร้อง
ขอปิดเว็บไซต์ ระงับกำรเข้ำถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยให้สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคมว่ำ เเนวทำงดังกล่ำวมี
จุดมุ่งหมำยสร้ำงกระบวนพิจำรณำเป็นธรรม  ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นเน้นกำร
ตีควำมกฎหมำยและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจ ำกัดสิทธิเป็นข้อยกเว้น สังคมศรัทธำ ไม่มุ่งแค่
ปรำบปรำม 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2856991  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2856991
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30 กรกฎำคม 2564 9:55 น. 
ขัด รธน. - ไม่เคารพสิทธิ ปชช.! ‘ไทยสร้างไทย’ ส่งแถลงการณ์ถึง ‘นายกฯ’ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เพจเฟซบุ๊ก “พรรคไทยสร้ำงไทย” โพสต์ภำพพร้อมข้อควำมระบุว่ำ 
“แถลงกำรณ์พรรคไทยสร้ำงไทย ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกข้อก ำหนดฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ นั้น พรรคไทย
สร้ำงไทย เห็นว่ำแม้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มำตรำ ๙ จะให้อ ำนำจ
นำยกรัฐมนตรีในกำรออกข้อก ำหนดที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิด
เหตุร้ำยแรงมำกขึ้นซึ่งอำจจะเป็นกำรจ ำกัดเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงออกเพ่ือรักษำควำมมั่น คงของรัฐ หรือ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนก็ตำม แต่อ ำนำจกำรวินิจฉัยว่ำข่ำวหรือข้อควำมใดจะท ำให้
ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว หรือผู้กระท ำมีเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรหรือไม่เป็นอ ำนำจของศำลยุติธรรมตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๙๔  

ดังนั้น กำรที่นำยกรัฐมนตรีออกข้อก ำหนดข้อ ๒ ให้อ ำนำจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) มีอ ำนำจสั่งระงับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่
ไอพี (IP address)หำกเห็นว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อควำมหรือข้อมูลข่ำวสำรที่ขัดต่อข้อก ำหนดข้อ ๑ ผ่ำนเลขที่อยู่ไอพี
ดังกล่ำว อันถือเป็นกำรให้อ ำนำจกับส ำนักงำน กสทช. มีอ ำนำจวินิจฉัยว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้อ ๑ 
ซึ่งเป็นอ ำนำจของศำลยุติธรรมโดยจะต้องด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
ข้อก ำหนดดังกล่ำวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่อำจใช้บังคับได้ 

พรรคไทยสร้ำงไทยจึงขอให้นำยกรัฐมนตรียกเลิกข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ที่ขัดต่อหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญทันที รวมทั้งขอเรียกร้องให้นำยกรัฐมนตรีได้เคำรพสิทธิและเสรีภำพของประชำชนและปฏิบัติให้
เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญทุกประกำร”. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/106382/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/106382/
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29 กรกฎำคม 2564 11:24 น. 
‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ ชี้อย่าฝันกลางฤดูฝน ไม่มีนายกฯพระราชทานแน่นอน! 
"นันทิวัฒน์" อดีตบิ๊กข่าวกรอง ฟันธงปมลือ "นายกฯ พระราชทาน" ไม่มีแน่นอน อย่าฝันกลางฤดูฝน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นำยนันทิวัฒน์ สำมำรถ อดีตรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำน  
เฟซบุ๊ก ระบุว่ำ 

นำยกพระรำชทำน? หลำยวันที่ผ่ำนมำ ที่กำรปล่อยข่ำวลือว่ำ จะมีนำยกฯ พระรำชทำน ข่ำวลืออย่ำงนี้ ท ำไม 
คนที่คิด คนที่ท ำ ถนัดปั่นกระแส ถนัดขำยสินค้ำ ชอบเล่นกับสื่อโซเชียลออนไลน์ 

ก่อนหน้ำนี้ ปล่อยข่ำวว่ำ จะกลับมำแล้วนะ แต่กลับมำติดคุก จะมำท ำไมหลอกกองเขียร์ให้ชุ่มชื่น ให้มี
ควำมหวัง นักกำรตลำดที่ดี สินค้ำต้องขยันโฆษณำ ไม่งั้นเหลือทิ้งบำนเบอะ ไม่มีคนซื้อถูกทิ้งคำหิ้ง 

ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย เคยมีนำยกฯ พระรำชทำน เพียงคนเดียวคือ อำจำรย์สัญญำ ธรรมศักดิ์ หลัง
เหตุกำรณ์ 14 ตุลำ เมื่อผู้น ำรัฐบำลหนีออกนอกประเทศแต่ครั้งนี้ ไม่มีนำยกฯ พระรำชทำน แน่นอน อย่ำดึงฟ้ำต่ ำ อย่ำ
ดึงสถำบันให้มำเปื้อนกำรเมือง กำรเมืองเป็นเรื่องของสภำ อย่ำฝันกลำงฤดูฝน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/102910/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/102910/
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29 กรกฎำคม 2564 15:49 น. 
“ยุทธพงศ์” ร้อง “ชวน-อาคม-วิรัช” สอบ “เรืองไกร” ปมรถเบนซ์หรู 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่รัฐสภำ นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย (พท.)   ในฐำนะ
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญเพ่ือพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2564 ยื่นเรื่องถึง
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รมว.คลัง ในฐำนะประธำน กมธ.งบประมำณฯ และนำยวิรัช รัตนเศรษฐ  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ในฐำนะหัวหน้ำทีม กมธ.งบประมำณฯ ของพรรค พปชร. เพ่ือขอให้ตรวจสอบนำยเรือง
ไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมำธิกำรงบประมำณฯ ในกรณีได้รับรถเบนซ์หรูป้ำยแดง มูลค่ำ 5 ล้ำนบำท ขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็น 
กมธ.งบประมำณฯ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 144 เพรำะนำยเรืองไกร ถือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีอ ำนำจจัดท ำโครงกำร 
หรืออนุมัติ หรือจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 65 และมีอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ค ำสั่งเรียกของคณะกรรมำธิกำร สภำ
ผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ พ.ศ. 2554 รวมถึงประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดโดดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ พ.ศ. 2563 

นำยยุทธพงศ์ กล่ำวว่ำ ตนมีหลักฐำนภำพถ่ำยนำยเรืองไกร คู่กับรถ พร้อมโพสต์ข้อควำมลงในเฟซบุ๊ก  
ที่ชื่อ “เรืองไกร สื่อใดใด” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 ระบุข้อควำมว่ำ “ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินซื้อรถใหม่” รวมถึงยังให้สัมภำษณ์ยัง
รำยกำร โทรทั ศน์ช่ อ งหนึ่ ง ใน เ รื่ องดั งกล่ ำ วด้ วย  จึ งขอให้ ตรวจสอบว่ ำ  เ งิ นสดจ ำนวน  5  ล้ ำนบำท ที่ 
นำยเรืองไกร น ำไปซื้อรถนั้นได้มำอย่ำงไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ หรือไม่ อีกทั้ง
เงินจ ำนวนดังกล่ำวได้มีกำรแจ้งธุรกรรมทำงกำรเงิน ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินอ่ืนๆ ต่อส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) หรือไม่ 

นำยยุทธพงศ์ กล่ำวด้วยว่ำ นอกจำกนี้ ตนจะน ำเรื่องนี้ยื่นต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร โดย
ด่วนที่สุด ก่อนที่จะมีกำรบรรจุกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ ในวำระ 2-3 ของสภำผู้แทนรำษฎร อย่ำงไรก็ตำม 
ที่ผ่ำนมำ นำยเรืองไกร ยังไม่เคยชี้แจงกรณีนี้แต่อย่ำงใด แม้ว่ำจะไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ก็มำเป็น กมธ.งบประมำณฯ ในส่วน
ของพรรค พปชร. ดังนั้นนำยวิรัช ต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วย. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/104381/  
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29 กรกฎำคม 2564 17:08 น. 
“วีระ” ร้อง ป.ป.ช. สอบ “เรืองไกร” ปมรับเบนซ ์- แคชเชียร์เช็ค 25 ล้าน 
“วีระ” ร้อง ป.ป.ช. สอบ “เรืองไกร” ปมรับเมอร์เซเดสเบนซ์-แคชเชียร์เช็ค 25 ล้าน ชี้เข้าข่ายเจ้าพนักงานกระท า
เสื่อมเสีย-รับทรัพย์สินหลังพ้นต าแหน่งไม่ถึง 2 ปี หว่ันเป็นผลตอบแทนการย้ายพรรค เผย “ผู้ใหญ่ใจดี” อาจโดน
หางเลขด้วย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. วีระ สมควำมคิด เลขำธิกำรเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือถึงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวน นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมำธิกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ในสัดส่วนพรรคพลังประชำรัฐ กรณีเป็นเจ้ำพนักงำนกระท ำ
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 150 และกระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 128 จำกกรณีนำยเรืองไกร ได้ไพสต์ Facebook คู่รถ
เมอร์เซเดสเบนซ์ โดยมีข้อควำมระบุว่ำ “ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินซื้อรถใหม่เอำไว้ใช้” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 นอกจำกนั้นยัง
ปรำกฏภำพแคชเชียร์เช็ค ของธนำคำรกรุงเทพ สั่งจ่ำยนำยเรืองไกร เป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 
จึงท ำให้ปรำกฏหลักฐำนอันเชื่อได้ว่ำนำยเรื่องไกรได้กระท ำควำมผิด เนื่องจำกนำยเรื่องไกร ถือเป็นเจ้ำพนักงำนตำม 
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (16) เพรำะได้รับแต่งตั้งจำกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
งบประมำณฯ ดังนั้นกำรที่นำยเรื่องไกรได้รับแคชเชียร์เช็คมูลค่ำ 25 ล้ำนบำท รวมถึงรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์มูลค่ำกว่ำ 
5 ล้ำนบำท จึงเป็นกำรเสื่อมเสียต่อกรรมำธิกำรและสภำผู้แทนรำษฎรและยังขัดต่อมำตรำฐำนทำงจริยธรรมอันเป็น
อุดมกำรณ์ข้อ 10 ซึ่งถือว่ำมีลักษณะร้ำยแรงตำมข้อ 256 

โดยก่อนหน้ำนี้นำยเรืองไกร เคยเป็นกรรมำธิกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในสัค
ส่วนของพรรคเพื่อไทย จึงเข้ำข่ำยเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพันจำกต ำแหน่งยังไม่ถึงสองปี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกผู้ใด ฯลฯ ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 
มำตรำ 128 และกรณีผู้ใหญ่ใจดีที่นำยเรืองไกรกล่ำวถึงอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ 176 พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

อย่ำงไรก็ตำมนำยวีระ ระบุอีกว่ำ เชื่อได้ว่ำเงินจ ำนวน 25 ล้ำนบำท และรถเมอร์เซเดสเบนซ์รุ่น S 560 ป้ำยแดง
นำยเรืองไกร ได้มำจำกกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรย้ำยพรรคกำรเมือง และกรรมำธิกำรงบประมำณฯ หรือ
อำจจะมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนอื่นใดเพ่ือกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรต ำแหน่งหน้ำที่หรือไม่ กำรกระท ำของนำยเรืองไกร 
จึงอำจเป็นควำมผิดตำมฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนกระท ำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 150 และตำม พ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรำ 128 รวมถึงประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
กรรมำธิกำร พ.ศ. 2563 ข้อ 17 จึงขอให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ท ำกำรไต่สวนและลงโทษตำมกฎหมำยโดยเร็ว และ
ระหว่ำงที่ ป.ป.ช. ท ำกำรตรวจสอบไต่สวน ขอให้ท ำกำรอำยัดบัญชีธนำคำรและทรัพย์สินอ่ืนใดของนำยเรืองไกรเอำไว้
ก่อน เพ่ือป้องกันกำรยักย้ำยถ่ำยเททรัพย์สิน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/104832/  
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30 กรกฎำคม 2564 
'เรืองไกร' ขู่ 'วีระ' จะเดือดร้อน หลังร้อง 'ป.ป.ช.' สอบ 
 

 
 
"เรืองไกร" ไม่สน "ยุทธพงศ์" ร้อง ประธานสภาฯ สอบ บอก รอให้ยื่น ป.ป.ช. -ปปง. ก่อน พร้อมบอก "วีระ" อาจ
เดือดร้อน หากยื่นสอบ ต่อป.ป.ช. แล้วไม่เข้าเงื่อนไขรับค าร้อง 
        นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ  ฐำนะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ผ่ำน
รำยกำรเจำะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ถึงกรณีที่ถูกนำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ฐำนะ
กมธ.ฯ งบประมำณ ร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 144 กรณีซื้อรถเบนซ์หรู มูลค่ำ 5 ล้ำน
บำท ต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ, นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รมว.คลัง ฐำนะประธำนกมธ.งบฯ และนำยวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ฐำนะรองประธำนกมธ.งบฯ  ว่ำ ตนไม่แน่ใจว่ำนำยยุทธพงศ์ติดใจ
อะไรตน แต่อำจเป็นเพรำะเคยมีเรื่องคำใจตั้งแต่กำรเป็นกมธ.งบประมำณ ปี 2563 รวมถึงตนได้ร้องเรียนคนของพรรค
เพ่ือไทยบ่อยครั้ง 
        “รอดูว่ำ คุณยุทธพงศ์ จะไปยื่น ป.ป.ช. หรือ ปปง. เมื่อไร ค่อยแก้ข้อกล่ำวหำอีกครั้ง อย่ ำงไรก็ดีผมยังเปิดเผย
ไม่ได้ว่ำ ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เงิน 5 ล้ำนบำท เพ่ือซื้อรถเบนซ์เป็นใคร แค่เท่ำนี้ในชั้นกรรมำธิกำรฯ มีคนต ำหนิว่ำไปโพสต์นั่น 
โพสต์นี่ แต่ผมโพสต์ไปแล้ว” นำยเรืองไกร กล่ำว 

นำยเรืองไกร ยังกล่ำวถึงกรณีที่นำยวีระ สมควำมคิด สมำชิกไทยไม่ทนร้องให้ตรว จสอบกำรได้มำของ 
รถเบนซ์ และแคชเชียร์เช็ค จ ำนวน 25 ล้ำนบำท ที่ได้รับในเดือนกุมภำพันธ์ ว่ำตนขอตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้ง 
เพรำะตนจ ำไม่ได้ว่ำ แคชเชียร์เช็คดังกล่ำวมีรำยละเอียดอย่ำงไร ทั้งนี้ในบัญชีธนำคำรของตนมีเงินหมุนเวียนอย่ำง
ต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดีกรณีที่ไปร้องต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  หำกหน่วยงำน
รับเรื่องต้องด ำเนินกำรแก้ข้อกล่ำวหำ แต่หำกไม่เข้ำเงื่อนไข ผู้ร้องต้องเดือดร้อน.  

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951867  
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29 กรกฎำคม 2564 14:02 น.  
“สรวุฒิ” ข้องใจ “ยุทธพงศ์” จ้องเล่นงานงบซื้อเรือด าน้ า ของบน้อยงบมากก็ด่า อัดเล่นการเมืองมากเกินไป 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ โฆษกกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สภำผู้แทนรำษฎร ในฐำนะประธำนอนุกมธ.ครุภัณฑ์ และไอซี 
เปิดเผยถึงผลกำรพิจำรณำ กมธ.ฯในช่วงเช้ ำ ซึ่ ง ได้ลงมติรับรำยงำนของอนุกมธ . ทั้ งสิ้ น 3 คณะ ได้แก่   
อนุ กมธ.ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง, อนุกมธ.ด้ำนกำรศึกษำ และ อนุกมธ.ฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจ้ำง ที่ปรึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ไปรำชกำรต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบ
รำยจ่ำยอื่น โดยกมธ.ชุดใหญ่มีข้อซักถำมในรำยละเอียดบำงประเด็นที่สงสัย แต่ภำพรวมกำรพิจำรณำไม่มีปัญหำ ส ำหรับ
กำรลงมตินั้น ถือเป็นกระบวนกำรพิจำรณำปกติที่กมธ.ชุดใหญ่ ต้องลงมติว่ำจะรับหรือไม่รับรำยงำนของอนุกมธ.ฯ 
อย่ำงไรก็ดีกำรลงมติจำกกมธ. ฝ่ำยค้ำน นั้นเห็นด้วยกับรำยงำนของอนุกมธ.ฯ ยกเว้น กมธ. ในส่วนของพรรคก้ำวไกล ที่
ลงมติงดออกเสียง ทั้งนี้เข้ำใจว่ำเป็นกำรแสดงตำมจุดยืนของพรรคก้ำวไกล 

นำยสรวุฒิ กล่ำวด้วยว่ำส ำหรับอนุกมธ.ครุภัณฑ์ฯ จะเป็นคณะอนุกมธ. ท้ำยสุดที่จะพิจำรณำเบื้องต้นคำดว่ำจะ
มีควำมดุเดือด หลังจำกที่นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ฐำนะกมธ.งบฯ และ  
อนุกมธ.ฯ ตั้งประเด็นที่จะให้กองทัพเรือแสดงเอกสำรกำรจัดซื้อเรือด ำน้ ำ รวมถึงโครงกำรจัดซื้อเรือยกพลขึ้นบก (แอลพี
ดี) ก่อนจะอนุมัติเงินค่ำงวดเรือด ำน้ ำระยะที่1 ซึ่งเสนอขอประมำณ 1,000 ล้ำนบำท 

“ผมมองว่ำเรื่องที่กมธ.ซีกเพ่ือไทย ด ำเนินกำรและจะขอให้กมธ.งบฯ ใช้มติชี้ขำด คือกำรเล่นกำรเมืองมำก
เกินไป ทั้งที่ในกำรจัดซื้อเรือด ำน้ ำล ำแรก กองทัพเรือได้เปิดเผยรำยละเอียดแล้ว ส่วนกำรจัดซื้อล ำที่ 2 และ 3 นั้น ยัง
ต้องขออนุญำตจำกหน่วยเเหนือหน่วยงำนอีกครั้ง เพรำะติดเงื่อนไขที่ว่ำหำกเปิดเผยรำยละเอียดสัญญำกับบริษัทผู้ค้ำ
ก่อนอำจท ำให้มีปัญหำได”้นำยสรวุฒิ กล่ำว 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210729/cdcdf4984fa5c2011db2ba00ad66d9e17805fcec91d413082b72978035cc4b47.jpg?itok=P_UqET3u
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นำยสรวุฒิ กล่ำวยืนยันว่ำส ำหรับงบประมำณท่ีกองทัพเรือขอในส่วนเรือด ำน ำ้ล ำที่ 2 และ 3 จ ำนวน 900 ล้ำน
บำท ถูกถอนออกแล้ว และเหลือเพียงกำรเสนอของบประมำณเพ่ือช ำระเงินค่ำงวด ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ส่วนที่
นำยยุทธพงศ์ ตั้งข้อสังเกตว่ำ ของบน้อยกว่ำปี 2564 ที่ได้รับ 2,000 ล้ำนบำท ตนไม่เข้ำใจว่ำต้องกำรอะไร เพรำะขอ
น้อย หรือ ขอมำก กลับตั้งข้อสังเกตที่เป็นปัญหำอีก 
  
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/266410  
  

https://siamrath.co.th/n/266410
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29 กรกฎำคม 2564 11:52 น. 
‘หมอวรงค์’ เซ็งรัฐคิดจะท าอะไรมากกว่านี้ไหม ปล่อยใช้โซเชียลก่อสงครามกลางเมือง 
"หมอวรงค์" ชี้มีกลุ่มคนใช้โซเชียลเป็นอาวุธก่อการร้าย เปลี่ยนความคิดคน หวังให้เกิดสงครามกลางเมือง ถาม
รัฐบาลคิดจะท าอะไรมากว่าการตั้งศูนย์แก้ข่าวปลอมไหม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ำพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom ในหัวข้อ #สงครำมผ่ำนโซเชียล โดยระบุว่ำ 
ต้องถำมท่ำนนำยกฯและคณะรัฐมนตรีว่ำ เคยอ่ำนหรือได้ยินเรื่อง  Weaponization of social media หรือ กำรใช้
โซเซียลเป็นอำวุธก่อกำรร้ำยบ้ำงไหม 
นั่นคือเขำจะใช้โซเซียลเป็นอำวุธก่อกำรร้ำย เปลี่ยนควำมคิดคน เพ่ือเป้ำประสงค์ก่อให้เกิดสงครำมกลำงเมือง 
กำรจัดกำรพวกนี้ ไม่ใช่แค่แถลงข่ำว หรือกำรตั้งศูนย์แก้ข่ำวปลอม 
รัฐบำลเคยคิดที่จะท ำอะไรมำกกว่ำนี้ไหมครับ หรือจะปล่อยไปเรื่อยๆ ตำมท่ีพวกเขำต้องกำร. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/103089/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/103089/
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29/07/2564 14:32 
“ชวน” ดีลวัคซีนชิโนฟาร์มจากจีน 
 

 
 

รัฐสภา 29 ก.ค.-“อิสระ” เผย “ชวน” ต่อสายตรงประสานประธานสภาฯ จีน ดีลวัคซีนซิโนฟาร์มให้ไทย 
นำยอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยว่ำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ

ติดตำมสถำนกำรณ์โควิด-19 ตลอดและพยำยำมหำทำงประสำนอกีทำงหนึ่ง โดยเฉพำะเรื่องวัคซีน ซึ่งกำรพยำยำม
ประสำนงำนแต่ละครั้ง นำยชวนไม่ได้หวังผลเลิศ แต่ต้องลองทุกโอกำสที่เป็นไปได้ ไม่สำมำรถนิ่งดูดำยได้ ซึ่งนอกจำก
กำรโทรศัพท์หำรือกับนำยดอน ปรมัตถ์วินัย รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศ เรื่องกำร
ประสำนติดต่อขอวัคซีนจำกสหรัฐอเมริกำแล้ว 

“สัปดำห์ที่เเล้วนำยชวน ในฐำนะประธำนรัฐสภำได้ติดต่อผ่ำนระบบประชุมทำงไกล ไปยังนำยลี่ จ้ำนซู 
ประธำนสภำประชำชนแห่งชำติสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 ผู้ทรงอ ำนำจทำงกำรเมืองสูงสุดของจีน เพื่อ
ขอให้จีนพิจำรณำผลักดัน 3 เรื่อง คือ1. ให้นักศึกษำไทยได้กลับไปศึกษำต่อที่จีน 2. อนุญำตให้สำยกำรบินไทยกลับไปท ำ
กำรบิน เชิ งพำณิชย์ ในจีน ได้ อี กครั้ ง  เพรำะไทยอนุญำตให้สำยกำรบินพำณิชย์ จี น  บิน เข้ ำ ไทย ได้ แล้ ว  
3. นำยชวนได้ขอบคุณจีนที่มีน้ ำใจกับคนไทยโดยมอบวัคซีนให้ แต่ขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดรุนแรง หำกได้รับ
วัคซีนซิโนฟำร์มจะเป็นประโยชน์และเป็นที่ซำบซึ้งใจต่อคนไทยอย่ำงสูง” นำยอิสระ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-748389  
 
  

https://tna.mcot.net/politics-748389
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30 กรกฎำคม 2564 
'ปธ.สภาฯ' ระบุ เป็นหน้าที่ต้องช่วย หาวัคซีนเร่งด่วน เพื่อประชาชน 

 
 
"ชวน" มอง ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ช่วยรัฐบาล หาวัคซีน เพื่อประชาชน ชี้ วัคซีนจ าเป็น และ ต้องหาเร่งด่วน ให้ 
ประชาชน 
       นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีท่ีประสำนนำยลี่ จ้ำนซู ประธำนสภำประชำชน
แห่งชำติ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือช่วยเหลือด้ำนวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำกประเทศจีน ว่ำ เรื่องดังกล่ำวตนได้
พูดคุยเมื่อ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประเทศไทยมีสถำนกำรณ์ระบำดรุนแรง จึงขอควำมกรุณำประธำนสภำ
ประชำชนจีนแห่งชำติ สำธำรณรัฐประชำชนจีน หำกมีโอกำสคุยกับผู้บริหำรของรัฐบำลจีน ขอให้สนับสนุนเรื่องวัคซีนรุ่น
ใหม่เพ่ือช่วยประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมต้องกำรวัคซีนสูง อย่ำงไรก็ตำมขณะนี้ยังไม่มีรำยงำนว่ำ
ทำงกำรจีนจะบริจำควัคซีนให้ไทยอีกหรือไม่ เพรำะเป็นเพียงกำรฝำกให้ช่วยสนับสนุนเท่ำนั้น   
        "ผมไม่ได้ระบุว่ำเป็นวัคซีนซิโนฟำร์ม หรือชนิดใด เพียงแต่บอกว่ำอยำกได้วัคซีนรุ่นใหม่ที่จะมำช่วยประเทศไทย 
และที่ผ่ำนมำจีนก็ช่วยประเทศไทยมำมำกแล้ว ช่วยมำกกว่ำทุกประเทศ แต่เรำก็ยังไม่พอ ซึ่งก็เหมือนกับกรณีขอวัคซีน
ไฟเซอร์จำกสหรัฐก็เป็นเรื่องที่เพ่ือนที่สหรัฐส่งข่ำวมำ และเรื่องนี้ทำงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศบอกว่ำท ำมำ
ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส ำเร็จเป็นรูปธรรม" นำยชวน กล่ำว  

นำยชวน กล่ำวด้วยว่ำปัจจุบันปรระชำชนต้องกำรวัคซีน จึงต้องช่วยกันและเป็นควำมพยำยำมช่วย เหลืออย่ำง
เร่งด่วน เพ่ือให้ได้วัคซีนจ ำนวนตำมที่ต้องกำร ทั้งนี้ตนมองว่ำกำรจัดหำวัคซีนแม้เป็นภำระตรงของรัฐบำล แต่ฐำนะฝ่ำย
นิติบัญญัตหำกมีทำงไหนที่ช่วยเสริมเพ่ือแก้ปัญหำให้ประชำชนได้ต้องถือเป็นภำระของทุกฝ่ำย เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
กำรดูแลทั่วถึงมำกขึ้น และปัจจุบันเป็นหน้ำที่ของทุกฝ่ำยที่ต้องช่วยกัน 

"วำนนี้ผมฉีดวัคซีนเข็มที่สองก็ได้มีกำรพูดคุยกับแพทย์และผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งก็ให้พยำยำมช่วยรณรงค์ว่ำอย่ำไป
คิดว่ำเมื่อวัคซีนไม่มีแล้วจะต้องติดเชื้อ แต่ทุกคนต้องป้องกันให้มำก โดยเฉพำะกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย โดยเฉพำะ
ภำยในหน่วยงำน และเรือนจ ำ เพรำะหำกติด 1 คนแล้วเป็นเรื่องยำกท่ีคนอ่ืนจะไม่ติด เนื่องจำกเขำอยู่ร่วมกัน ซึ่งอย่ำให้
มีคนแปลกปลอมเข้ำไปเด็ดขำด และต้องเข้มเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง" นำยชวน กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951890  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951890
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วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 10.22 น. 
บ้านเมืองร้อนมากพอแล้ว! ‘หมอพรทิพย์’ วอนใช้สติ อย่าเติมพลังลบลงไปอีก 
 

 
 

30 กรกฎำคม 2564 แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) โพสต์ข้อควำมใน 
เฟซบุ๊ก ดังนี้... 

“ขออนุญำตใช้รูปนี้จำกผู้ใช้FBท่ำนหนึ่งมำเป็นหัวข้อเตือนใจยำมวิกฤติที่หนัก ควำมรุนแรงของเชื้อก ำลังทวี
ควำมหนักหน่วงจนระบบสำธำรณสุขอำจใกล้ล่มสลำย กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติเป็นเรื่องส ำคัญที่ผู้บริหำรต้องสร้ำง
ระบบให้มีกำรให้ข้อมูลจริง ครบถ้วน กระชับ รู้เท่ำทันเหตุกำรณ์ ทุกเรื่องที่ประชำชนอยำกรู้ กลับไม่ได้รู้หรือไม่ครบถ้วน 
วันนี้วัคซีนมำจะก ำหนดให้ใครได้อย่ำงไร ระบบส่งต่อวัคซีนไฟเซอร์ต้องระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิไม่ให้เกิดกำรเสื่อมสลำย 
จะกระจำยไปอย่ำงไร ใครเป็นกลุ่มเป้ำหมำย นี่ก็จะเป็นประเด็นใหม่ 

เคสคนเสียชีวิตริมถนนเป็นเรื่องที่มีรำยละเอียดเยอะ แต่ที่สื่อสำรออกมำมีเพียงว่ำค ำสั่งอย่ำให้เกิด  
สื่อควำมห่วงไยและยังมีกำรออกกฎหมำยควบคุมข้อมูล แต่แนวทำงที่รัฐเตรียมแก้มีอะไรกลับยังไม่ปรำกฎ นี่คือเสี้ยว
เล็กๆของปัญหำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติ 

สิ่งที่มีSense(ไม่รู้ว่ำจะใช้ค ำอะไรที่ชัดเจน)ด้วยตัวเอง รับรู้ได้ว่ำเดือนหน้ำนี้จะมีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั้งควำม
รุนแรงของเชื้อ จ ำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตที่เพ่ิมตลอดเวลำ ควำมตึงตัวสุดๆของระบบสำธำรณสุข ระบบรำชกำรที่ไม่
ร อ ง รั บ สถ ำนกำ รณ์ วิ ก ฤติ แ ละหนั กสุ ด คื อก ำ ร เมื อ งที่ มี ส่ ว นส ำ คัญ  สั ญญำ ณโลกร้ อนส่ ง ม ำหลำยปี   
หลำยประเทศเจอฝนพันปีน้ ำท่วมรุนแรง Senseที่ว่ำจะมีอันตรำยอีกมำกมำยที่ก ำลังคืบเข้ำมำ ก็ขอส่งก ำลังใจให้มีพลัง
ควำมคิดบวกอยู่ให้ปลอดภัยท่ำมกลำงควำมวุ่นวำย ปฏิบัติธรรมสร้ำงควำมดี ช่วยเหลือผู้อ่ืนแทนกำรจมอยู่กับควำมเน่ำ
ของสถำนกำรณ ์
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จ ำได้ว่ำเมื่อครำวสึนำมิมีศพหลำยพันที่ส่งกลิ่นเหม็น มีข่ำวกำรถูกต ำหนิผ่ำนสื่อ ไม่มีข่ำวว่ำรัฐปกป้องคนท ำงำน 
แต่เรำทุกคนต่ำงมุ่งมั่นท ำภำรกิจให้ลุล่วงได้ด้วยกำรพยำยำมใช้ทุกวิถีทำงท่ำมกลำงควำมเหม็นสุดๆ ก็เพรำะจิตที่มุ่ง
ตรงที่เป้ำหมำยช่วยกันพำเขำกลับบ้ำน ควำมเหม็นจึงไม่ เคยเป็นอุปสรรค มำวันนี้กำรระบำดของโควิดหนักกว่ำมำก 
แถมกำรสื่อสำรก็เปลี่ยนไป แต่ก็เชื่อได้ว่ำพลังควำมดีที่ทุกคนก ำลังช่วยกันท ำจะช่วยปกป้องได้ สติและปัญญำจะช่วย
แยกแยะได้ว่ำอะไรคือจริงอะไรคือเท็จ ส ำคัญคืออย่ำมีส่วนในกำรเติมพลังลบลงไปอีก บ้ำนเมืองร้อนมำกพอแล้ว 
ขอเป็นก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติดี” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/591413  
 
  

https://www.naewna.com/politic/591413
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29 กรกฎำคม 2564 - 14:05 น. 
'ประยุทธ์' ลาออก เกม 'นอกสภา' ไม่จบ 
 

 
 
ทางตันการเมือง "ประยุทธ์" ลาออก "สามนิ้ว" ไม่หยุด ยกระดับ "ม็อบ 7 สิงหา" ฝ่าทะลุเพดาน 

พันธมิตรฝ่ำยประชำธิปไตย ประกำศนัดหมำยชุมนุมใหญ่ 7 ส.ค.2564 หรือ “ม็อบ 7 สิงหำ” แต่ยังอุบ
เป้ำหมำยที่จะเคลื่อนขบวนไป 
  “อำนนท์ น ำภำ” โพสต์เฟซบุ๊คเชิญชวน “เตรียมตัวให้พร้อมกว่ำเดิม ชุดกันน้ ำผสมแก๊สน้ ำตำ หน้ำกำกกันแก๊ส 
และน้ ำเกลือ #ม็อบ 7 สิงหำ ฝ่ำแนวกั้นให้ได้ ให้มันจบที่รุ่นเรำ” 
ม็อบ 7 สิงหำ เป้ำหมำยที่มำกกว่ำประยุทธ์ เนื่องจำกหนที่แล้ว ม็อบสำมนิ้วฝ่ำแนวกระสุนยำง แก๊สน้ ำ ไปไม่ถึงท ำเนียบ
รัฐบำล ฉะนั้น หนนี้ จึงปลุกเร้ำจิตใจให้ “ฝ่ำแนวกั้นให้ได้” 

อย่ำงไรก็ตำม สุดสัปดำห์นี้ จะมี “คำร์ม็อบ” ในทั่วประเทศ น ำโดย “บก.ลำยจุด” สมบัติ บุญงำมอนงค์ แต่ที่มี
สีสันหน่อย ก็คือ คำร์ม็อบที่มหำสำรคำม เพรำะจะมี “รถแห่ดนตรีสด” ระดับชั้นน ำของประเทศเข้ำร่วม 
ทหารน าการเมือง 

บรรดำแกนน ำม็อบสำมนิ้ว หรือฝ่ำยประชำธิปไตย จะเรียกร้องให้ข้ำรำชกำร ยุติกำรรับใช้รัฐบำลประยุทธ์ และ
หันมำร่วมมือกับประชำชน สร้ำงประชำธิปไตยใหม่ แต่ดูเหมือนว่ำ เสียงเพรียกหำ “ข้ำรำชกำรขบถ” ยำกที่จะเป็นจริง
ได้ 
  เมื่อ 40 กว่ำปีที่แล้ว “3 จอมพล 1 พันเอก” ต้องลี้ภัยไปต่ำงแดน ประชำธิปไตยเบ่งบำน ไม่มี “ผู้น ำใน
เครื่องแบบทหำร” ก็จริง แต่ “รัฐรำชกำรรวมศูนย์” ยังด ำรงอยู่ และฝังลึกในสังคมไทยมำยำวนำน 
  7 ปี ภำยใต้ ระบอบประชำธิปไตยแบบไทย เอ้ือต่อ “รัฐรำชกำรรวมศูนย์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี จึงคุ้นชินกับกำรใช้อ ำนำจในทุกสถำนกำรณ์ เมื่อเกิดเหตุโรคระบำดใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็รวบอ ำนำจมำ
อยู่ในมือ ตั้งกลไก “ศบค.” บริหำรจัดกำรโควิดทั้งระบบ 
  ถึงจะมีเสียงวิจำรณ์เรื่องกำรรวบอ ำนำจ แก้ปัญหำโควิดไม่ได้ แต่ “พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548” หรือ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ก็เป็นอำวุธส ำคัญในกำรจัดกำรม็อบ 
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ฝ่ำยควำมมั่นคงประเมินว่ำ วิกฤตโควิด กลำยเป็นจังหวะและโอกำสของฝ่ำยม็อบสำมนิ้ว ที่จะเปิดเกมรุกใหญ่ 
โดยไม่หวั่นกำรระบำดของโควิด แม้นำยกรัฐมนตรี จะลำออก แต่ม็อบก็ไม่หยุดชุมนุม 
  พรรคกำรเมืองบำงปีก เสนอให้นำยกรัฐมนตรีลำออก เพ่ือลดกระแสควำมไม่พอใจของประชำชน และจัดตั้ง
รัฐบำลเฉพำะกำล เชื่อว่ำ ม็อบก็จะแผ่วลง 
  มำถึงวันนี้ พันธมิตรฝ่ำยประชำธิปไตย มีธงกำรเคลื่อนไหว “ทะลุเพดำน” ไปแล้ว ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ ลำออก
จริง ม็อบสำมนิ้วก็จะยกระดับเรียกร้องให้สูงขึ้น และพุ่งเป้ำที่กำรปฏิรูปสถำบันฯ 

เวลำนั้น ฝ่ำยอนุรักษ์นิยมคงไม่ปล่อยให้ม็อบสำมนิ้ว เคลื่อนไหวจำบจ้วงสถำบันเบื้องสูงโดยเสรี โอกำสที่จะเกิด
กำรเผชิญหน้ำแตกหัก และอำจน ำไปสู่กำรเกิดจลำจล 
ไม่เอาทางลัด 

ดังที่ทรำบกัน แกนน ำม็อบรำษฎร อย่ำง “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวำรักษ์ เคยแถลงไว้ชัดว่ำ กำรเปลี่ยนม้ำกลำงศึก 
เปลี่ยนตัวนำยกรัฐมนตรี ถ้ำไม่ใช่นำยกฯ ที่มำจำกประชำชน พวกเขำก็ไม่เอำ 
  ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ จึงให้สัมภำษณ์สื่อสนับสนุนแนวคิดเยำวชนคนรุ่นใหม่ ที่ไม่
เอำ “นำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน” 
  อำจำรย์ป๊อก กล่ำวว่ำ กำรที่เยำวชนคนรุ่นใหม่ไม่เอำนำยกฯพระรำชทำน สะท้อนไปถึงข้อเรียกร้องเรื่อง
ระบอบประชำธิปไตย ที่พระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข อยู่ ใต้รัฐธรรมนูญ หรือที่ เรียกกันว่ำ Constitutional-
Parliamentary Monarchy ด้วย 
  มิหน ำซ้ ำ อำจำรย์ป๊อกยังชี้เป้ำว่ำ “นำยกฯ นอกบัญชี” ตำมรัฐธรรมนูญ 2556 มำตรำ 272 ก็คือกำรติดตั้ง
นำยกฯ พระรำชทำนเข้ำไปในรัฐธรรมนูญ 
  ไม่น่ำแปลกใจ ที่ เครือข่ำยคณะก้ำวหน้ำ จะออกมำปั่นกระแส “ไม่เอำนำยกฯ พระรำชทำน” หลัง  
ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊ควิจำรณ์รัฐบำลประยุทธ์ 
  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/476451   

https://www.komchadluek.net/news/scoop/476451
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30 กรกฎำคม 2564 00:10 น.   
"รัฐบาล" อ่วม "ฝ่ายค้าน" อ่อน เกมที่ยังโค่นกันไม่ลง !? 
 

 
 

ออกมำประกำศกร้ำวว่ำเตรียม "จัดหนัก" ด้วยญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ด้วยหวังว่ำกำรโหมโรง
ของ "พรรคฝ่ำยค้ำน" รอบนี้น่ำจะเป็นภำรกิจ "ทิ้งทวน"ที่ฝำกบำดแผลเอำไว้ให้กับ "บิ๊กตู่ "พล. อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ไปจนถึง "รัฐมนตรี" ที่เตรียมจัดคิวจับขึ้นเขียง  แต่ดู
เหมือนว่ำฟำกรัฐบำลเองประเมินแล้วว่ำ ถึงอย่ำงไรแล้ว "มรสุม" ที่นอกสภำฯ ย่อมน่ำวิตกกังวล และหวั่นไหวกว่ำ "ศึก
ในสภำฯ" หลำยเท่ำนัก! 

จนถึงวันนี้ ผ่ำนพ้นกำรล็อคดำวน์ในพ้ืนที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มเกือบครบ 14 วัน แต่รัฐบำลยัง "คุมไม่อยู่"เมื่อ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงขึ้นในแต่ละวันอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับจ ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต จนส่งผลท ำให้วัดตำมจังหวัด
ต่ำงๆที่รับท ำฌปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตแทบรับมือกับกำรเผำศพในแต่ละวันไม่ไหว เดือนร้อนไปจนถึงพระสงฆ์ 
เจ้ำหน้ำที่สัปเหร่อ ที่บัดนี้กลำยเป็น "ด่ำนหน้ำ" ต้องออกมำช่วยเหลือ ในวำระสุดท้ำยอย่ำงที่เห็น 

มิหน ำซ้ ำ ล่ำสุด "ศัตรู" ที่อยู่ในมุมมืด จนท ำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสั่งกำรให้ "ทุกหน่วยงำน" ช่วยกันหำทำง
แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม กำรให้ข้อมูลเท็จ โจมตีกำรท ำงำนของรัฐบำล จนท ำให้สังคมเกิดควำมปั่นป่วน และดูเหมือนว่ำ 
รัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ เองจะพ่ำยแพ้แก่สงครำมข่ำวสำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ปัญหำทำงกำรเมืองที่รอจังหวะ "ผสมโรง" เมื่อยำมรัฐบำลพลำดพลั้ง ยังคงด ำเนินต่อไป ไม่เพียงแต่กำรพุ่งเป้ำ
ไปที่กำรแก้ไข "วิกฤติโควิด" เท่ำนั้น แต่ยังกลำยเป็นว่ำ มีกำรจัดม็อบที่มีแกนน ำเชื่อมโยงกับ บำงพรรคกำรเมือง เข้ำไป
เกี่ยวข้อง เดินสำยจัดอีเว้นท์ ปั่นป่วนที่ภูเก็ต ขณะที่รัฐบำลเองตั้งเป้ำ ตั้งควำมหวังในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ในโครงกำรภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เอำไว้ไม่น้อย จนเกิดเป็นภำพ ประชำชนชูป้ำย เซฟภูเก็ต ออกมำรวมตัวตะโกน
ขับไล่ม็อบป่วน ที่หวังท ำลำยบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว 

อย่ำงไรก็ดี ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ เองแม้วันนี้จะประกำศขอท ำงำนแบบเวิร์ค ฟอร์ม โฮม แต่เอำเข้ำจริงแล้ว ก็
ต้องอยู่ ในภำวะที่ เรียกว่ำ "นั่งไม่ติด" เพรำะตลอดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ มีกำรเรียกประชุมคณะท ำงำนส ำคัญ ๆ 
นอกเหนือไปจำกกำรประชุมครม. ยังต่อด้วยกำรเรียก "ทีมเศรษฐกิจ" เข้ำหำรือที่ท ำเนียบรัฐบำล เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210729/bb3e72cbf6d1b5ee124c1fa9f7088681c28fed705960977e9e11b6d89b2403ff.jpg?itok=TI8HVU95
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แน่นอนว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 วันนี้ทั้งไทยและต่ำงประเทศ ต่ำงต้องเผชิญหน้ำกับ
ควำมรุนแรงจำกกำรกลำยพันธุ์ของไวรัสโควิดสำยพันธุ์ใหม่ แต่ปัญหำที่ท ำให้รัฐบำลก ำลังตกอยู่ในวิกฤติและยังหำ
ทำงออกไม่ได้ คือกำรบริหำรจัดกำร ยิ่งเมื่อมำผสมโรงเข้ำกับ เฟกส์นิวส์ กำรสร้ำงข่ำวเท็จขึ้นมำปั่นป่วน สร้ำงควำม
หวำดกลัวในสังคม โดยล่ำสุดมีกำรเผยแพร่คลิปที่มีกำรแชร์กันในโลกโซเชี่ยล โดยเป็นกำรจัดฉำกอ้ำงว่ำเป็นชำยที่ป่วย
จำกโควิดแล้วย้ำยไปนอนชักในหลำยสถำนที่ เพ่ือตอกย้ ำควำมผิดพลำดของรัฐบำล 

แต่ดูเหมือนว่ำ กำรข่ำวของรัฐบำลจะช้ำไปหลำยก้ำวเสมอ เพรำะกลัวที่จะชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อ สังคม 
คลิปดังกล่ำวได้มีกำรแชร์ไปอย่ำงรวดเร็ว 

เมื่อหันกลับมำท่ีฟำกฝ่ำยค้ำนเอง กลับน่ำสนใจว่ำแม้จะมีกำรประกำศกร้ำวเตรียมใช้ "เวทีสภำฯ" ซักฟอกพล.อ.
ประยุทธ์  ไปจนถึง  "5 รัฐมนตรี "  ก็ตำม แต่ลึกๆแล้ว แม้แต่ฝ่ำยค้ำนด้วยกันเองก็ยังรู้ดีว่ำ นี่คือ "พิธีกรรม"  
ที่ต้องแสดงและด ำเนินไปเท่ำนั้น โอกำสที่จะ "โค่น" พล.อ.ประยุทธ์ กลำงสภำฯ ยังอีกไกล !? 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/266543  
  

https://siamrath.co.th/n/266543
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30 ก.ค. 2564 01:56  
ศูนย์บางซื่อประจาน วัคซีนการเมือง !? 
  

 
 
ก็สมควรแล้วที่โดนประชำชนด่ำรอบวง กับภำพควำมวุ่นวำย แออัดยัดเยียด ที่ “สถำนีกลำงบำงซื่อ” ที่ใช้ 

เป็นศูนย์บริกำรฉีดวัคซีนให้กับประชำชน แม้ว่ำหำกมองกันแบบ “มุมบวก” ก็ต้องชื่นชมว่ำนี่คือกำรบริกำรประชำชนให้
เข้ำถึงวัคซีนได้สะดวกข้ึน 

แม้ว่ำในช่วงเริ่มต้นเมื่อสองสำมเดือนก่อน ตอนนั้นวัตถุประสงค์แรกหำกจ ำกันได้ มีควำมพยำยำมบอกว่ำ
ต้องกำรให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลำกร “ด่ำนหน้ำ” หรือ คนที่ประกอบอำชีพในกำรสัมผัสกับคนทั่วไป และมีควำม
เสี่ยงที่อำจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูง ตอนนั้นเรำจึงเห็นภำพของ คนขับรถขนส่งสำธำรณะ เช่น ขสมก. แท็กซี่ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง จ ำนวนมำกไปรับกำรฉีดวัคซีน ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องดี และต้องท ำโดยเร็ว เพ่ือป้องกันแพร่ระบำด 

ขณะเดียวกัน หำกจ ำกันได้ในช่วงก่อนหน้ำนั้น ก็มีข่ำวควำมขัดแย้งกันในเรื่อง “วอล์กอิน” หรือ ต่อมำใช้ค ำว่ำ 
“ออนไซด์” นั่นแหละ และฝ่ำยที่ผลักดันให้มีกำร “วอล์กอิน” หรือเดินเข้ำไปฉีดวัคซีนก็มำจำกฝ่ำยบริหำร ที่มำจำก
พรรคภูมิใจไทยนี่แหละ โดยเฉพำะ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
จนกระทั่งถูกเบรก เนื่องจำกเห็นว่ำจะเกิด “ควำมวุ่นวำยโกลำหล” หำกมีประชำชนเดินเข้ำมำฉีดวัคซีนจ ำนวนมำก 
ขณะที่มีวัคซีนมีจ ำกัด และที่ส ำคัญ จะมีรำยกำรโวยวำยด่ำรัฐบำล รวมไปถึงอำจมีกำรเจตนำสร้ำงภำพบิดเบือนทำง
กำรเมือง ซึ่งย่อมต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว 

ดังนั้น จึงน ำไปสู่กำรให้มีกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ เพ่ือลดควำมแออัด หรือหำกมีกำรวอล์กอินเข้ำมำได้ แต่ก็มี
กำรแจ้งให้รับรู้แล้วว่ำ ต้องเสี่ยงที่จะผิดหวัง เนื่องจำกต้องรอฉีดวัคซีนที่เหลือจำกกรณีที่คนลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่ได้
มำตำมนัด และวัคซีนที่บอกว่ำเมื่อเบิกออกมำแล้วต้องฉีดให้หมดให้ครบจ ำนวน 

ในกรณีที่ “สถำนีกลำงบำงซื่อ” ก็เช่นเดียวกัน ในตอนแรกหำกจ ำกันได้เมื่อสองสำมสัปดำห์ก่อน มีกำรแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำแล้วว่ำ จะฉีดวัคซีนไปถึงสิ้นเดือนกรกฎำคมนี้ เท่ำนั้น จำกนั้นกำรรถไฟฯจะขอคืนพ้ืนที่ ส ำหรับใช้บริกำร 
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ในกำรเดินรถ ซึ่งรถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดง จะเปิดให้ทดลองใช้ในวันที่ 2 สิงหำคมนี้ จึงไม่สะดวกที่จะใช้
สถำนีในกำรฉีดวัคซีน และเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด ยังมีกำรอ้ำงถึง “ระบบแอร์รวม” ของสถำนีกลำงบำงซื่อ ท ำให้มี
ควำมเสี่ยงสำรพัด โดยมีกำรแจ้งให้ทรำบกันในตอนนั้นไปแล้ว โดยช่วงเวลำที่เหลือจะเร่งฉีดให้เฉพำะคนที่ลงทะเบียนให้
ครบจ ำนวนเท่ำนั้น ก่อนจะส่งมอบพื้นท่ีให้กำรรถไฟฯ 

อย่ำงไรก็ดี หลังจำกนั้น ก็มีกำรประกำศใช้พ้ืนที่ส ำหรับฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรค
ประจ ำนวน 7 ประเภทดังที่ทรำบกันให้วอล์กอินเข้ำไปได้เลย และต่อมำใครก็ได้ให้วอล์กอิน เข้ำไปฉีด มันจึงท ำให้เกิด
ภำพควำมแออัดเข้ำแถวยำวเหยียดที่นั่น (สถำนีกลำงบำงซื่อ) ที่มีควำมเสี่ยงจะเป็น “คลัสเตอร์” สูงมำก 

ค ำถำมก็คือ กระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้กำรบริหำรของพรรคภูมิใจไทย ของนำยอนุทิน ชำญวีรกูล ท ำไมถึงให้
มีกำร “วอล์กอิน” เข้ำมำ ทั้งที่วัคซีนมีจ ำนวนจ ำกัด และถำมว่ำ ประชำชนที่ไปเข้ำแถวแน่นขนัดแบบนั้น ได้รับกำรฉีด
ครบทุกคนหรือเปล่ำ และถำมอีกว่ำ หำกเป็นพ้ืนที่ในกรุงเทพมหำนครท ำไมไม่กระจำยไปยังจุดฉีด หรือศูนย์ฉีดวัคซีนที่
เคยมีอยู่ ถ้ำจ ำไม่ผิดก็ไม่ต่ ำกว่ำ 25 แห่ง แต่ตอนนี้หยุดนิ่ง หรือบำงแห่งก็ยกกเลิกไปแล้ว เพรำะยังไม่ได้รับกำรกระจำย
วัคซีนหรือ “เลื่อนจนลืม” ไปแล้ว 

แน่นอนว่ำ นี่คือ กำรเมืองระหว่ำงสองหน่วยงำน กับกรุงเทพมหำนคร ที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนผ่ำนโครงกำร 
“ไทยร่วมใจ” แต่เพ่ือควำมเป็นธรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีก็สมควรจะมีกำร “กระจำยฉีด” ไม่ใช่รวมศูนย์อยู่แต่ที่ 
“สถำนีกลำงบำงซื่อ” ที่เดียว และที่ส ำคัญก็คือ วัคซีนมันก็ไม่เพียงพอ มีจ ำกัด แต่นั่นไม่เลวร้ำยเท่ำกับมีอัตรำเสี่ยงเป็น 
“คลัสเตอ์” มีคนหลำยหมื่นคนไปกระจุกอยู่ในที่เดียวกันแบบนั้น 

แบบนี้แหละที่ต้องต ำหนิว่ำ “วัคซีนกำรเมือง” ของแท้ และกำรคำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำจะเกิดควำมแออัด 
จำกกำรเปิดให้ “วอล์กอิน” แต่กลับไม่มีวัคซีนเพียงพอ มันก็เกิดขึ้นแล้ว และก็อย่ำได้แปลกใจที่ท ำให้คนที่ไปแล้วผิดหวัง 
หรือไปแล้วได้เห็นควำมแออัดแบบนั้น จึงยกเลิกหัวหัวกลับบ้ำน เพรำะไม่อยำกไปเสี่ยงติดเชื้อที่นั่น 

ดังนั้น สิ่งที่ต้องหยุดในเวลำนี้ ก็คือ “ต้องหยุดวัคซีนกำรเมือง” ทันที แล้วต้องรีบกระจำยวัคซีนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครตำมศูนย์ต่ำงๆ ที่เคยก ำหนดเอำไว้ก่อนหน้ำนี้ เพ่ือลดควำมแออัดในที่เดียวที่สถำนีกลำงบำงซื่อ 
แน่นอนว่ำ ในกรุงเทพฯ ภำยใต้กำรบริหำรของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำฯกรุงเทพฯ อำจมีปัญหำขัดใจกันมำก่อน 
ก็สมควรหยุดเอำไว้ชั่วครำวก่อน หรือหำกไม่อยำกให้กระจำยผ่ำน “ไทยร่วมใจ” ก็อำจใช้ในชื่ออ่ืน โดยให้หน่วยงำนสำ
ธรณสุข เป็นผู้กระจำยวัคซีนไปตำมศูนย์ต่ำงๆให้ทั่วกรุง ก็ต้องรีบด ำเนินกำร โดยมีจ ำนวนวัคซีนแค่ไหนก็แค่นั้น ที่
สำมำรถระดมฉีดได้ในแต่ะวันที่เคยลงทะเบียนนัดหมำยกันไว้แล้ว 

หำกพิจำรณำจำกภำพที่ปรำกฏที่สถำนีกลำงบำงซื่อ ที่มีคนแออัดแน่นขนัดที่นั่น จำกกำร “วอล์กอิน” เข้ำคิว
ฉีดวัคซีนเพียงแห่งเดียว แม้ว่ำตำมรำยงำนบอกว่ำ จะมีกำรปรับระบบใหม่มำเป็นกำรลงทะเบียนนัดหมำยล่วงหน้ำผ่ำน
โครงข่ำยมือถือ ซึ่งก็มีจ ำกัดรวมกับผู้สูงอำยุ และกลุ่ม 7 โรค ก็มีไม่เกินวันละ 2 หมื่นคน แต่ให้เริ่มวันที่ 1 สิงหำคม เป็น
ต้ น ไ ป  นั่ น ก็ ห ม ำ ย ค ว ำ ม ว่ ำ ใ น ช่ ว ง วั น ส อ ง วั น นี้  ก่ อ น ถึ ง ก ำ ห น ด ใ ห ม่  ก็ ค ง ยั ง แ น่ น เ ห มื อ น เ ดิ ม  
มันก็สะท้อนให้เห็นว่ำจ ำนวนวัคซีนมันมีอยู่แค่นี้ ส ำหรับมีฉีดให้แต่ละวัน แต่ท ำไมถึงไม่คิดกันล่วงหน้ำว่ำจะเกิดควำม
วุ่นวำย แออัด ดังที่เห็น ท ำไมไม่กระจำยไปที่อ่ืนในกรุงเทพฯ นี่แหละคือ “กำรเมืองของแท้” ไงล่ะ !! 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000074384  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000074384
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30 กรกฎำคม 2564 7:00 น. 
ถึงเวลาเปลี่ยนทีมสื่อสารสู้โควิด-19 
วันนี้เสียงคนที่เคยสนับสนุนจาก “กองเชียร์” กลับเปลี่ยนมาเป็น “กองแช่ง” เพิ่มขึ้นๆ “บิ๊กตู่”นอกจากต้องรีบหา
วัคซีนมาให้ ได้มากที่ สุด  กอบกู้ความเชื่ อ ม่ันกลับมาควบคู่ เ ร่ งพีอาร์ท าความเข้ากับประชาชนสกัด  
เฟคนิวส์ อย่างจริงจัง 

 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อนิวไฮต่อเนื่องไต่ระดับวันละหมื่นกว่ำล้อกับตัวเลขคนเสียชีวิตจำกโควิด-19 รำยวันทะลักหลัก

ร้อย กดไม่ลงตำมตัวเลขของ ศบค.แต่ในควำมจริงทุกคนก็รู้ว่ำตัวเลขเหล่ำนี้  ของจริงทะลุไปกี่เท่ำแล้ว ทั้งในกทม. และ
ต่ำงจังหวัด และตำมสภำพที่มำถึงตรงนี้กับควำมเป็นไปได้ของแผนกำรฉีดวัคซีน หวังสร้ำง  “ภูมิคุ้มกันหมู่” ให้ได้ร้อย
ละ 70 ของประชำกร 65 ล้ำนคน ภำยในสิ้นปี 64 เป็นภำพที่ดูจะ “เลือนรำง” เต็มที ไม่เป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำไว้ 

เพรำะวัคซีนหลักอย่ำง “แอสตรำเซเนกำ”ไม่มำตำมนัด ขณะที่รัฐบำลก็ยังดันทุรังสั่ง “ซิโนแวค” เข้ำมำอีกกว่ำ 
10 ล้ำนโดส  มูลค่ำกว่ำ 6,000ล้ำนบำท  ประชำชนไร้ควำมเชื่อมั่นจึงต้อง  แสวงหำวัคซีนทำงเลือก ยิ่งตอกย้ ำควำม
ผิดพลำดของกระทรวงสำธำรณสุข ที่รับผิดชอบจัดหำวัคซีนลอตแรกตั้งแต่ช่วงกลำงปี 63 จนเกิดปัญหำกำร รวบอ ำนำจ
เบ็ดเสร็จไปอยู่ที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะ ผอ.ศบค.  รวมถึงตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำ
กำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด -19) ที่ไร้ชื่อ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชำญวีรกูล รอง
นำยกรัฐมนตรีและรมว.สำธำรณสุข  เกิดปัญหำซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน ไร้อ ำนำจ ไร้ตะบอง จึงโดนเต็มๆ ในฐำนะสวม
หมวก “กระทรวงหมอ”   

ล่ำสุดควำมขัดแย้งยิ่งปรำกฏชัดระหว่ำงพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่ำ กทม. และกระทรวงสำธำรณสุข ในเรื่อง
ของกระจำยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร (กทม.) นั้น วัคซีนที่หำยไปไหน? 

“กำรกระจำยวัคซีนจะมีศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นผู้พิจำรณำและรับทรำบข้อมูลทั้งหมด ผม
เชื่อว่ำ ทุกคนแบกควำมเครียดเหมือนกันหมด เรื่องของกำรท ำงำน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ผู้ว่ำรำชกำรทุกจังหวัดต่ำงก็มี
ควำมต้องกำรวัคซีนให้ได้มำกที่สุด ซึ่งทำง ศบค. ก็เป็นผู้จัดสรรแผนกำรกระจำยวัคซีนออกไป โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้
รับมำปฏิบัติ ส่งวัคซีนออกไปตำมที่ ศบค.ก ำหนด”  นำยอนุทิน  ระบุชัดเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่ำน   
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ซึ่งเข้ำทำง “นำยกฯทิพย์” จำกดูไบ นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี เสนอ 5 ข้อถึงรัฐบำล สอนวิธีกำร
แก้ปัญหำ พร้อมแนะ “บิ๊กตู่” ใส่ PPE ลงพ้ืนที่จริง ทั้ง  โรงพยำบำลสนำม ไปดูคิวฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดกลำงบำงซื่อ เพ่ือ
จะได้รู้ปัญหำหน้ำงำนจริง “นำยกทิพย์” สอนมวย “นำยกจริง” ผ่ำนโซเชียลกระตุกควำมนิยม ท่ำมกลำงวิกฤตศรัทธำ
ติดลบ  จนเกิดกระแสที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งควำมเป็นจริง  “นำยกพระรำชทำน” กระหึ่มในช่วง 2-3 ที่ผ่ำนมำ 

เตรียมตอกย้ ำกับศึกอภิปรำยไว้วำงไว้วำงใจที่ นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) 
เตรียมยื่นญัตติอภิปรำยกลำง ส.ค. พุ่งเป้ำ 5 รัฐมนตรี โดยมี  “บิ๊กตู่”เป็นจ ำเลยที่ 1 พุ่งเป้ำประจำน “บริหำรงำน
ล้มเหลว– ส่อทุจริต–ท ำเศรษฐกิจพัง – แก้โควิดห่วย” จ่อยื่นคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) เชือดต่อ 

วันนี้เสียงคนที่เคยสนับสนุนจำก “กองเชียร์” กลับเปลี่ยนมำเป็น “กองแช่ง” เพ่ิมขึ้นๆ “บิ๊กตู”่นอกจำกต้องรีบ
หำวัคซีนมำให้ได้มำกท่ีสุด กอบกู้ควำมเชื่อมั่นกลับมำควบคู่เร่งพีอำร์ท ำควำมเข้ำกับประชำชนสกัดเฟคนิวส์ อย่ำงจริงจัง 
และถึงเวลำหำ “มืออำชีพ” ชุดใหม่ มำท ำกำรสื่อสำรท่ำมกลำงภำวะวิกฤตและรับแรงปะทะทำงกำรเมือง ท ำงำน “เชิง
รุก” ให้มำกกว่ำนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ รัฐบำลอ่อนด้อย  “สอบตก” ด้ำนกำรสื่อสำรกับประชำชนแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/105408/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/105408/
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วันที่ 30 กรกฎำคม 2564 - 08:12 น. 
ความผิดพลาด ในทาง “ยุทธศาสตร์” ต้องแก้โดย “ยุทธศาสตร์” ที่ใหม่กว่า 
 

 
 

ตรำบใดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยังไม่สำมำรถยอมรับได้ว่ำกำรตัดสินใจในเรื่อง “วัคซีน” เป็นควำม
ผิดพลำดในทำงยุทธศำสตร์ ตรำบนั้นกำรแก้ปัญหำก็จะเสมอเป็นเพียงเรื่องในทำงยุทธวิธี  เป็นยุทธวิธีในแบบที่จัดตั้ง 
“คตส.” เล่นงำนฝ่ำยตรงข้ำม เป็น ยุทธวิธีในแบบที่จัดคนออกมำให้ร้ำยควำมเห็นว่ำเป็น “เฟคนิวส์” 

เมื่อเป็นควำมผิดพลำดในทำง “ยุทธศำสตร์” ผลสะเทือนจึงแผ่กว้ำงไกลอย่ำงไพศำล เริ่มตั้งแต่ปัญหำกำรจัดหำ
และตระเตรียมและตำมมำด้วยปัญหำกำรกระจำยในกำรฉีดวัคซีน  สภำวะลักลั่นและน่ำเป็นห่วงอย่ำงที่ปรำกฏในพ้ืนที่
กทม.เน้น โดยเฉพำะไปยังสถำนีกลำง บำงซื่อ ก็จะไม่เกิดขึ้น กำรตำยอย่ำงชนิดเป็นใบไม้ร่วงก็จะไม่มีให้เห็นกระทั่งเป็น
ภำพบำดตำ 

ควำมเป็นจริงอันเป็นผลสะเทือนที่ร้ำยแรงคือกำรแพร่ระบำดจนมิอำจควบคุมได้และก่อให้เกิดกำรพังทลำยใน
ระบบสำธำรณสุข ไม่มีเตียง ไม่มีออกซิเจน กำรบริกำรที่หละหลวมสะเปะสะปะ ไม่เพียงแต่แต่ละจังหวะก้ำวของกำร
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข จ ะ ข ำ ด ค ว ำ ม เ ชื่ อ มั่ น  ห ำ ก แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ค ว ำ ม เ ชื่ อ ถื อ ต่ อ  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช ำ  
ก็หมดสิ้น 

 กำรออกประกำศฉบับที่ 27 กำรเน้นย้ ำอีกค ำรบหนึ่งในเรื่องกำรควบ คุมเส้นทำงของกำรเสนอข่ำว ตั้งแต่ระดับ
สื่อสำธำรณะกระทั่งสื่อส่วนตัว เสมอเป็นเพียงควำมพยำยำมแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ  เป็นกระบวนกำรในแบบปะผุ เป็น
ท่วงท ำนองในแบบนกกระจอกเทศที่เอำหัวซุกลงไปในผืนทรำย ไม่ยอมรับควำมเป็นจริง ในที่สุดแล้วก็คือ ไม่ยอมรับใน
ค ว ำ ม ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร  ห รื อ เ ดิ น ถ ล ำ ล ง ไ ป ใ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร อ ย่ ำ ง ข ำ ด  
“บูรณำกำร” ขำดกำรน ำที่เข้มแข็งและเป็นเอกภำพ ผลจึงปรำกฏออกมำผ่ำนควำมผิดพลำดในเรื่อง “ล็อกดำวน์” 
ผลจึงปรำกฏออกมำผ่ำนควำมผิดพลำด “แทงม้ำตัวเดียว” 

ทุกอย่ำงจำกควำมเป็นจริงที่กำรเจ็บไข้ได้ป่วยของประชำชนทะลุเรือนแสน ทุกอย่ำงจำกควำมเป็นจริงที่
ประชำชนล้มตำยกระทั่งมี กำรเผำศพจนเมรุระเบิดคือควำมผิดพลำดร้ำยแรงในเชิงยุทธศำสตร์  นักกำรทหำรที่ไหนก็
สำมำรถตอบได้ว่ำ เมื่อเป็นควำมผิดพลำดในเชิงยุทธศำสตร์มิอำจเอำยุทธวิธีมำแก้ไขได้อย่ำงเด็ดขำด 
ค ำถำมอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะส ำเหนียกหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2856865  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2856865
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30 กรกฎำคม 2564  
มหกรรม 'แย่งวัคซีน' วิกฤติที่เกินเยียวยา 
 

 
 
สิ่งท่ีไม่ควรจะเกิด แต่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยช่วงวิกฤติโควิดแบบนี้ คือ มหกรรมแย่งวัคซีนโควิด ซึ่งมีประชาชน
จ านวนมากรอคิวฉีดวัคซีนอย่างแน่นขนัด เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เพิ่งมีครั้งแรก เป็นวิกฤติที่อาจเรียกได้ว่า เกิน
เยียวยาแล้ว 

ภำพผู้คนมหำศำลยืนต่อคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถำนีกลำงบำงซื่อ กำรแย่งชิงจองฉีดวัคซีนผ่ำนค่ำยมือถือที่เต็ม
ภำยในเวลำไม่นำน รวมไปถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหยียบหลักหมื่นมำเป็นสิบ ๆ วัน ผู้เสียชีวิตมำกมำยนอนข้ำงถนน 
ฯลฯ คนป่วยเข้ำขั้นวิกฤตินอนรออยู่ในทุกพ้ืนที่แบบไร้เสียงตอบรับของควำมช่วยเหลือ  สะท้อนถึงควำม “ล้มเหลวขั้น
สุด” ของกำรบริหำรจัดกำรวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบำลนี้ 

กำรบริหำรจัดกำรวิกฤติ รัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มีกำรสอดประสำนควำมร่วมมือ เหมือนอย่ำงถ้อยแถลง
หน้ำสื่อแต่อย่ำงใด เบื้องหลังกำรบริหำรจัดกำรมีแต่ควำมขัดแย้งไปกันคนละทิศทำง ท่ำมกลำงประชำชนที่ก ำลังรอ
ควำมหวัง ต้องกำรฉีดวัคซีน ที่ภำครัฐพยำยำมอ้อนวอนขอให้ฉีดเพ่ือป้องกันกำรเสียชีวิต  แต่เมื่อถึงวันที่ประชำชน
ต้องกำรฉีด รัฐกลับไม่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก หรือจัดกำรขั้นตอนกระบวนกำรฉีดได้อย่ำงรำบรื่น อยำกให้
ลงทะเบียนประชำชนก็ท ำ ให้ยื่นต่อคิวกันเป็นวัน ๆ ทุกคนก็ยอม 

น่ำสงสำรคนไทยที่ต้องมำแย่งชิงเพ่ือฉีดวัคซีน ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนต้องได้รับอย่ำงเท่ำ
เทียม ฐำนข้อมูลประเทศ บิ๊กดำต้ำประเทศมี แต่รัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ยอมใช้ประโยชน์ ไม่ยอมปลดล็อกสิ่งที่
ควรต้องท ำได้ในภำวะวิกฤติแบบนี้ แค่ถือบัตรประชำชนใบเดียวควรจะเดินเข้ำไปฉีดวัคซีนได้ ไม่จ ำเป็นต้องลงทะเบียน
ท ำอะไรให้ยุ่งยำก 

ท ำไมไม่ท ำเหมือนตอนไปเลือกตั้ง ขั้นตอนไม่ได้ยำกขนำดนี้ แค่ถือบัตรประชำชนเดินเข้ำคูหำตำมเขตท่ีอยู่อำศัย 
ก็ท ำได้ทันท ีฐำนข้อมูลมำกมำยตำมส ำมะโนประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก็มี 

วิกฤติกำรจัดหำวัคซีนของรัฐ เป็นประเด็นมำอย่ำงยำวนำน ตั้งแต่กำรจัดหำวัคซีน กำรเลือกวัคซีน และอ่ืน ๆ 
อีกหลำยประเด็นที่กลำยเป็นปมปัญหำลำกยำวจนสถำนกำรณ์เข้ำสู่วิกฤติแบบเกินเยียวยำ 
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ข้อเสนอแนะภำคเอกชน หรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ยื่นข้อเสนอทำงออกให้มำกมำยแต่รัฐเหมือนท ำหูทวนลม กำร
เรียกภำคเอกชน  บิ๊กคอร์ปขนำดใหญ่ เข้ำไปร่วมหำรือหลำยต่อหลำยครั้ ง อะไรคือผลลัพธ์ของกำรหำรือ  
ทั้งท่ีข้อเสนอแนะของเอกชนทุกรำยล้วนน่ำสนใจ เป็นกำรเสนอทำงออกให้กับประเทศ ผ่อนวิกฤติหนักให้เป็นเบำ แต่เรำ
ไม่เห็นผลกำรหำรือเลยไม่เห็นเลยจริง ๆ 

เงื่อนไขระบบรำชกำรขั้นตอนกำรท ำงำน กำรคิดแบบรัฐ ไม่สำมำรถบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤติครั้งนี้ได้  
ถ้ำภำครัฐยังดึงดัน จมอยู่กับระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงที่โบรำณคร่ ำครึ  ไม่ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่ตอบโจทย์
สถำนกำรณ์ที่วิกฤติเหนือวิกฤติ ประเทศไทยคงไต่อันดับไปสู่ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมำกท่ีสุดในโลกเร็ว ๆ นี้ และแน่นอนว่ำ
ภำพรวมเศรษฐกิจจะยิ่งทรุด ก ำลังซื้อไม่มี คนตกงำน หนี้ท่วมประเทศ ภำพลักษณ์กำรลงทุนเหลือศูนย์ กลำยเป็น
ประเทศท่ีถูกกลืนหำยไปกับมหันตภัยโควิด   

รัฐต้องไม่ปล่อยให้สถำนกำรณ์เลยเถิด เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะภำคเอกชน ภำคประชำชน ในเมื่อระดับผู้น ำ
รัฐบำล รวมถึงผู้น ำในส่วนกำรแก้ปัญหำยังขัดแย้ง ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่ลงมำดูสถำนกำรณ์หน้ำงำน รับแต่
รำยงำนจำกผู้ใต้บังคับบัญชำแล้ว “ควำมจริง” จะถูกแก้ไขได้อย่ำงไร 

วันนี้มันเกินกว่ำค ำว่ำวิกฤติไปแล้ว รัฐต้องไม่ปล่อยให้สถำนกำรณ์เป็นอยู่แบบนี้แม้เพียงวันเดียว เพรำะมัน
เหมือนเป็นกำรลอยแพประชำชนซึ่งเป็นเจ้ำของประเทศตัวจริง 
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