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เรื่องจากปก

ละเอียดถงึกรณีเปิดเพจเฟซบุค๊ส่วน
ตวัและสือ่โซเชยีลมเีดยีช่องทางต่างๆ 
(16 ตลุาคม) ว่า ตนเป็นมอืใหม่ ต้อง
เป็น “ตู่ ดจิิทลั” บ้าง เพราะเราเดนิ
หน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตนเป็น
เบบีบ้มูเมอร์ จงึต้องใช้ให้เป็นและ
พยายามปรับตวั ไม่ใช่มาท�าเพราะ
รัฐบาลอยู่มา 4 ปี เม่ือมกีารใช้โซ
เชยีลมากข้ึนเรือ่ยๆก็ต้องปรบัตวั 
 พล.อ.ประยทุธ์ยงักล่าวตดิตลก
ว่า “อย่าลมืไลค์กนัหน่อย อนัไลค์
กไ็ด้” ทีผ่่านมาให้ทกุคนวจิารณ์ได้
หมด เปิดไปดมูทีัง้ชมมทีัง้ว่าต่างๆ 
ต้องการเปิดเวทตีรงนีใ้ห้ทกุคนได้ติ
ชม อะไรทีเ่ป็นประโยชน์จะรับมา
ด�าเนินการให้เหมาะสม ต้องท�าใจ
ให้กว้างมากข้ึน ยอมรบัข้อตเิตยีน 
ขออย่างเดยีวขอให้สุภาพ บางทใีช้
ค�าไม่ค่อยสุภาพ ไม่เหมาะสม เยาวชน
ติดตามเรียนรู้อยู ่ข้อสงัเกตทีบ่อกว่า
ชอบหรือไม่ชอบตนนัน้ คนไม่ชอบก็
คอืไม่ชอบ จะพดูหรอืท�าอะไรดีๆก็
ไม่ชอบอยูด่ ีต้องดวู่าสิง่ทีเ่ขาตใิช่ข้อ
เทจ็จรงิหรอืไม่ ถ้าใช่เรากแ็ก้ไข ส่วน
อะไรทีไ่ม่ใช่ข้อเทจ็จรงิเรากช็ีแ้จงได้
 “การท�างานครัง้นีผ้มไม่ได้ใช้
งบมากมาย หลายคนเปิดทัง้เว็บไซต์ 
เฟซบุค๊ ไอจ ี เปิดกนัเยอะแยะ ไม่
เหน็เสยีสตางค์มากมาย ท�าได้หมด 
เชญิเข้าไปกดไลค์กนัด้วย เข้าไปให้
ข้อเสนอแนะ ค�าว่าไลค์ของผม พอ
กดปุบ๊มนัไลค์ทนัท ีชอบเลยทนัท ีแต่
กม็คีนด่า เขยีนแสดงความคดิเหน็ 
มทีัง้ไลค์และอันไลค์ ขอให้ตชิมใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่หยาบคาย 
อะไรทีไ่ม่เข้าใจถ้าผมตอบได้กจ็ะตอบ 

โดยให้คณะท�างานของผมคือนาย 
พทุธพิงษ์ ปณุณกนัต์ รองเลขาธกิาร
นายกฯ ตดิตามเรือ่งเหล่านีแ้ล้วสรปุ
ให้ผมทราบทกุ 3-5 วนั ว่าอะไรที่
ผมควรตอบเอง ซึง่ส่วนใหญ่ผมจะ
เขียนตอบเองแล้วให้เขาน�าข้อความ
นีไ้ปใส่” 
 พล.อ.ประยทุธ์กล่าวถงึเฟซบุ๊ค
ส่วนตวัทีไ่ม่มยีศน�าหน้าว่า มหีรือ
ไม่มยีศท�าไมต้องสงสัยกัน บางทีเขา
ขีเ้กยีจจิม้ ยศตนกม็อียูแ่ม้จะเกษยีณ
ไปแล้ว การเปิดเพจเป็นการสร้าง
การรบัรูใ้ห้กบัประชาชน ใช้ชือ่ให้สัน้
กระชับที่สุด ทั้งย�้าที่เคยพูดว่า 
“การเมอืงไม่ใช่ของเล่น” ทีไ่ม่ใช้ค�า
ว่า “เล่นการเมอืง” เพราะการเมอืง
คอืเร่ืองการบรหิารราชการแผ่นดิน
ท่ีต้องมีธรรมาภบิาล จะเหน็ว่าวันนี้
มีความเคลื่อนไหวของหลาย
พรรคการเมอืง จงึไม่อยากให้ใช้ค�า
ว่าเล่นการเมอืง การทีจ่ะเข้ามาสู่
แวดวงการเมืองในอนาคตนัน้อาจ
จะรวมตนด้วย ขอใช้ค�าว่า “อาจจะ”
 ส่วนการเปิดเพจถอืเป็นการ
หาเสียงเอาเปรียบพรรคการเมือง
ต่างๆหรือไม่นัน้ พล.อ.ประยทุธ์กล่าว
ว่า “พรรคอืน่ไม่เปิดหรอือย่างไร ให้
ความเป็นธรรมกบัผมบ้าง ไม่ใช่การ
หาเสยีง จะหาเสยีงอย่างไรให้คนรกั 
แต่นีห่าเสยีงให้คนด่าด้วยซ�า้ ฉะนัน้
กรณุาเบาๆลงหน่อย ผมต้องการให้
สงัคมได้เรยีนรูว่้าจะอยู่กันอย่างไร 
ต้องมองด้วยความเป็นธรรม”
 ส�าหรบัการประเมนิเสยีงตอบ
รบัจากประชาชนหลงัจากประกาศ
ว่าสนใจงานการเมอืงนัน้ พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ตดิตามตลอด เป็นเร่ืองที่
ต้องตดัสนิใจเอง ถ้าจะท�างานทางการ
เมอืงต่อไปจะท�าได้อย่างไร เหตผุล
ความจ�าเป็นของตนและชาติบ้าน
เมอืงทีส่�าคญัคอือะไร นัน่คอืสิง่ทีต่ัง้
เจตนารมณ์ไว้ เราจะปฏริปู จะเดนิ
หน้ายทุธศาสตร์ชาตอิย่างไรโดยไม่
ถูกกล่าวหาว่าสืบทอดอ�านาจ ส่ิง
เหล่านีต้นระมัดระวงัอย่างทีส่ดุ
 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการ
ปรบัตวัและท�าโซเชยีลเชิงรุกว่า ปรบั
ตวัเองว่าจะต้องโปร่งใส สจุรติ มี
เจตนาบริสทุธิ ์มเีจตนารมณ์ทางการ
เมอืงทีม่ธีรรมาภบิาล ตนเปลีย่นคน
อืน่ไม่ได้ แต่ถ้าได้อยูแ่ละหากทุกคน
จะเข้ามาร่วมกับตนกต้็องท�าตามตน 
จะให้ส่ิงต่างๆเกดิข้ึนแบบเดิมอกีไม่
ได้ อย่าลืมว่านายกฯมอี�านาจมาก 
เราต้องต้ังหลกัให้มัน่ว่าการเป็นนา
ยกฯหรอืรฐับาลต้องท�าเพือ่ประชาชน 
มปีระชาชนเป็นศนูย์กลางเสมอ เรา
จะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง

เป็นนายกฯจะอดทนให้ถงึทีส่ดุ!
 ส่วนค�าถามว่าการเปิดโซเชยีล 
เสยีงตติงิจ�านวนมากจะท�าให้อารมณ์
เสยีหรอืไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 
“ไม่ วนันีผ้มพดูแบบนัน้หรือไม่ ผม
อารมณ์ดหีรอืไม่ เสยีงนุม่นวลไพเราะ
ไหม แต่บางครัง้ต้องเหน็ใจผมบ้าง 
การท�างานบางครัง้กว้็าวุ่น มีเร่ือง
เยอะ หลายเร่ืองท�าแล้วไม่จบเพราะ
ไม่เข้าใจ หลายเรือ่งท�าไปกมี็ปัญหา 
บางเรือ่งปัญหาเดมิๆกท็บัซ้อน ถ้า
ทกุคนไม่ปรบัตวัมันไม่ได้ ขอร้องทกุ
คนอย่าท�าให้เกดิความเสียหายข้ึน
อกี ปัจจุบนัท่ีมกีารปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ เพ่ือ
ให้เกดิความเป็นสากลและทนัสมยั”
 หากวจิารณ์รนุแรงจะถอืเป็น
ความผดิหรอืไม่ พล.อ.ประยทุธ์กล่าว
ว่า ถ้าจะเอาผดิก็ท�าได้ทัง้หมด เพราะ
มคีอมเมนต์หยาบคายหลายคอมเมนต์ 
เรื่องนี้อยู่ที่จิตส�านึก ลูกหลานมา
อ่านแล้วเขาจะว่าอย่างไร ใช้ค�า
ผรสุวาท ค�าหยาบคาย ค�าด่าพ่อล้อ
แม่ มันไม่สมควร ท�าไมไม่ท�าให้ดจิทิลั
ของเราพฒันาไปสูช่่องทางการสือ่สาร
ทีบ่รสิทุธ์ิ เพ่ือเด็กและเยาวชนจะได้
เข้ามาแสดงความคดิเห็นได้ ทกุคน
ช่วยเรือ่งนีไ้ด้
 “บอกแล้วว่าถ้าชอบผมมากๆ 
อีกพวกก็จะออกมาด่าผมมากขึ้น 

 In Brief : ย่อความ

การเปิดเพจส่วนตวั prayutoffif icial 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทัง้เวบ็ไซต์ชือ่ 
www.prayutchan-o-cha.com 
ทวติเตอร์ส่วนตวัชือ่ twitter.com/
prayutoffif icial  ไอจีส่วนตัวชื่อ 
instagram.com/prayutoffif icial 
และเฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อ ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา Prayut Chan-o-cha 
เพือ่สือ่สารตรงกบัประชาชน พร้อม
รับฟังข้อเสนอแนะนโยบายต่างๆท่ี
รฐับาลได้ด�าเนนิการมาในระยะเวลา 
4 ปี เป็นประเด็นทีน่่าจบัตามอง
 โดยมรีายงานว่า เพจส่วนตวั
ของ พล.อ.ประยทุธ์นัน้ เปิดมาต้ังแต่
วนัที ่13 กนัยายน 2561 ซึง่น่าจะ
มไีว้เพ่ือเตรยีมใช้หาเสียง เช่นเดยีว
กบัหวัหน้าพรรคและนกัการเมอืงที่
ใช้โซเชยีลมเีดยีกท็�ากนัมาตลอด ส่วน
ทีม่แีต่ชือ่ไม่มี “ยศ” กเ็พือ่ลดภาพ
ความเป็นทหาร พร้อมกบัระบบุ้าน
เกดิท่ีจงัหวดันครราชสีมา (ค่ายสรุ
นารี) อาจเพือ่ให้ได้ใจคนอสีาน 

“ตู ่ดิจทัิล” ต้องปรบัตวั
ไม่ให้ถกูกล่าวหาสบืทอดอ�านาจ
 พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงอย่าง

เมือ่ “ทัน่ผูน้�า” กล้าหาญและ 
“เปิดหน้าสู”้ ยนืยนัไม่ใช้ส่ือ
โซเชยีลหาเสยีงทางการเมือง
กย็ิง่ต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้
หาเสยีงจรงิๆ โดยปลดลอ็ก
พรรคการเมอืงเรว็ทีส่ดุ ซึง่
จะสง่างามสมกบัความเป็น
ชายชาตทิหาร แม้บนกตกิา
ท่ีไม่ Free ไม่ Fair ถ้าพรรค
หนุน “ทัน่ผูน้�า” ชนะกไ็ม่แปลก 
และการต่อสู้กต้็องสูก้นัอกียาว
ไกล แต่ถ้าแพ้แบบเหน็ๆแล้ว
ยังจะตะแบงให้ชนะเพือ่อยู่
กนัต่อไปยาวๆ งานนีค้งได้ 
“โอชา” กนัอกีแบบ!!??
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หรอืบางพวกชอบผมกไ็ปด่าคนอืน่ 
แต่กร็บัได้ เพราะผมไม่ได้เป็นอย่าง
ทีเ่ขาว่ากจ็บ เรือ่งน้ีต้องท�าใจ ผมไม่
โกรธใครทัง้นัน้ ถ้าโกรธผมกค็งไม่
บอกใคร”
 ส่วนถ้ามกีารด่าทอจะฟ้องร้อง
หรอืไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เคย
ฟ้องร้องใครหรือไม่ ถ้าเป็นเรือ่งสิทธิ
ส่วนบุคคลกไ็ม่ได้ เหมอืนกบัทกุคน 
ถ้าใครมาดหูมิน่จะได้หรอืไม่ ถ้าไป
พดูหรือเขยีนในสิง่ทีไ่ม่ใช่ บิดเบอืน
อย่างชดัเจน มมีากเข้าจะยอมได้หรอื
เปล่ากไ็ม่รู้ แต่จะทนให้ถึงทีส่ดุเพราะ
เป็นนายกฯ แม้แต่ค�าว่าประชาธปิไตย
กต้็องไม่ใช่ประชาธปิไตยทีไ่ร้ขือ่แป 
ไม่สนใจกฎหมาย ต้องอยูภ่ายใต้หลกั
กฎหมายท่ีทุกคนยอมรับ พร้อมดแูล
เสยีงส่วนน้อยด้วย ไม่ใช่เสยีงส่วน
ใหญ่เหน็ด้วย เสยีงส่วนน้อยไม่เหน็
ด้วยแล้วประท้วง วุ่นวายทั้งหมด 
อย่างนีไ้ม่ใช่ประชาธปิไตย  

ไม่ใช้งบหลวงดูแลสือ่โซเชยีล
 นายพทุธพิงษ์ ปณุณกนัต์ รอง
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง 
ซึง่รับผดิชอบดแูลเพจส่วนตวัของ 
พล.อ.ประยุทธ์ยนืยนัว่า พล.อ.ประยทุธ์
จะเข้ามาโพสต์เอง เล่นเฟซบุค๊เอง 
ส่วนงบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนิน
การสือ่ออนไลน์กไ็ม่ได้ใช้งบประมาณ
ราชการและไม่มาก มทีมีงาน 1-2 
คนซึง่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่นายพทุธิ
พงษ์ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นงบประมาณ
ส่วนตวัของ พล.อ.ประยทุธ์หรอืไม่
 ส่วนเวบ็ไซต์ระบทุีอ่ยูเ่ป็นส�านกั
นายกรัฐมนตรีนั้น นายพุทธิพงษ์
กล่าวว่า ทีอ่ยูไ่ม่จ�าเป็นต้องเป็นที่
บ้าน สามารถใช้ทีท่�างานได้ เพ่ือให้
ประชาชนส่งข้อมลูมาให้ ทมีงานก็
ไม่ได้เข้ามาท�างานในท�าเนยีบรฐับาล 
ทีมงานท�างานที่ไหนก็ได้ การท�า
กราฟิคอยู่ที่ไหนก็ท�าได้ ไม่ต้องมี
ส�านักงาน ไม่ต้องตัง้จดุบญัชาการ 
 “หากท่านนายกฯอยากโพสต์
อะไร ถ้าเป็นรปูท่านอาจจะโพสต์ลง
เองได้ทนัท ี แต่ถ้าเป็นค�าพดูกจ็ะมี
ทมีงานของผมช่วยท�ากราฟิคให้ ซึง่
ไม่ได้ยากเย็นอะไร”
 หากมีคนมาแสดงความคิด
เหน็ในเชงิลบจ�าเป็นต้องบลอ็กหรือ
ลบคอมเมนต์หรือไม่ นายพทุธิพงษ์
กล่าวว่า เราต้องเปิดกว้าง แม้จะมี
นกัเลงคย์ีบอร์ดจ�านวนมากทีม่าแสดง  อ่านต่อหน้า 4

ความคดิเหน็เชงิไม่สนบัสนนุ แต่เรา
กต้็องอ่าน ถ้าเรากลวัว่ามคีนมาพดู
แต่สิง่ไม่ด ี เราก็ไม่มช่ีองทางทีเ่ปิด
กว้างให้ประชาชน
 “ผมจะลบหรือบล็อกค�าไม่
สภุาพบ้าง แต่จะท�าให้น้อยทีส่ดุ ค�า
หยาบคาย ด่าทอ ท่ีเราเหน็ว่ามนั
มากเกนิไป ค�าพดูแบบน้ีเราห้ามไม่
ได้ ถ้าไม่เริม่กไ็ม่มช่ีองทาง สิง่ดีๆ
จากความเหน็ของประชาชนมเียอะ
มาก หากเรามัวแต่กลัวค�าด่าทอเรา
กไ็ม่เจอสิง่ดีๆ  ตอนนีมี้ประชาชนส่ง
ข้อมลูในคอมเมนต์มาเยอะ เรากจ็ะ
คดักรองไปสานงานต่อ” 

กกต. ชีไ้ม่เป็นความผดิ 
ไม่ใช้ทรพัย์สนิและเวลาราชการ
 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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(กกต.) ตอบค�าถามผูส้ือ่ข่าวเก่ียวกับ
การเปิดเพจเฟซบุค๊ของนายกรฐัมนตรี
ว่า ไม่เข้าข่ายหาเสยีง สามารถท�าได้ 
และ กกต. ยงัไม่ได้พจิารณาเรือ่งนี้ 
เช่นเดยีวกบัการลงพืน้ทีข่องรฐัมนตรี
บางคนในนามพรรคการเมอืง หาก
ไม่ใช้ทรพัย์สินและเวลาราชการกไ็ม่
เป็นความผดิ กกต. จะตรวจสอบทกุ
กรณตีามอ�านาจหน้าที ่โดยเฉพาะใน
มาตรา 22 ของกฎหมาย กกต. ทีต้่อง
สอดส่อง สบืสวน หรอืไต่สวน เพือ่
ป้องกนัและขจดัการกระท�าอนัจะก่อ
ให้เกดิความไม่สุจริตหรอืไม่เทีย่งธรรม
ในการเลอืกตัง้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใน
ระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎกีา
ให้มีการเลือกตัง้หรือไม่กต็าม 
 ทัง้นี ้ นายอิทธพิรยนืยนัด้วย
ว่า อ�านาจชีข้าดว่าสิง่ใดเป็นกจิกรรม
ทางการเมอืงเป็นของ คสช. ซึง่ไม่
ได้ทบัซ้อนกบัอ�านาจของ กกต. ค�า
สัง่ คสช. ถอืเป็นกฎหมายที ่ กกต. 
และทกุคนต้องปฏบิตัติาม หาก กกต. 
สงสยัประเดน็หรอืการตคีวามเร่ือง
ใดก็สามารถสอบถามและปรึกษา 
คสช. เพือ่ให้เข้าใจตรงกนัได้

เพจรัฐบาลและทีมงาน
 ส�านกัข่าวบบีซีีไทยรายงานว่า 
ก่อนหน้านีรั้ฐบาลมกีารเปิดเพจทัง้
เฟซบุ๊ค เวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ 
ทางมือถอื เพือ่ประชาสมัพนัธ์และ
เป็นช่องทางบอกกล่าวของนายก
รฐัมนตรแีละรัฐบาลชดุน้ี ดงันี้  
 เพจ “ไทยคูฟ้่า” เปิดตัวเมือ่
เดือนมกราคม 2560 เป็นเพจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากท�าเนียบ
รฐับาล ปัจจบุนัมีผูก้ดติดตามกว่า 
35,000 คน เนือ้หาทีโ่พสต์เป็นเรือ่ง
เกีย่วกับการแจ้งก�าหนดการ ข่าวสาร
การปฏบิตัภิารกจิของนายกรัฐมนตรี 
การแถลงข่าวมตคิณะรฐัมนตรแีละ
นโยบายของรฐับาล
 ครัง้ที ่ พล.อ.ประยทุธ์เดินทาง
ไปจนัทบรุเีมือ่ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ที่
ผ่านมาได้ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกร
ทีม่ารอพบ พล.อ.ประยุทธ์กดตดิตาม
เพจเฟซบุค๊ไทยคูฟ้่าเพือ่ตดิตามความ
คบืหน้าการด�าเนนิงานของรฐับาล เม่ือ
เกษตรกรคนใดกดตดิตามเพจดงักล่าว
จะมีเจ้าหน้าทีแ่จกหมวกไทยคูฟ้่าจาก
ส�านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นรางวัล
 พล.อ.ประยทุธ์ยงักล่าวถงึเพจนี้

วทิยาลยัสือ่สารการเมอืง มหาวทิยาลยั
เกรกิ ช้ีว่าการสร้างกระแสหรอืโหน 
กระแสละครดังพร้อมเปิดเพจดงักล่าว
ถอืว่าประสบความส�าเรจ็พอสมควร 
เพราะเอา “ความเป็นไทย” มาเป็น
จดุขาย ซึง่ พล.อ.ประยทุธ์พยายาม
เอามาสร้างภาพลกัษณ์มาตลอด แต่
หากเปดิเพจแบบเดมิๆของรฐับาล 
ข่าวสารทีอ่อกมาจะเป็นเพียงข่าว
ธรรมดาข่าวหนึง่ท่ีไม่ได้มจุีดเด่นดงึดดู
ความสนใจแก่ผูร้บัสาร
 ดร.นนัทนาแนะทมีงานว่า เมือ่
ใช้ส่ือใหม่ในการส่ือสารแล้ว รายการ
คนืวนัศกุร์กห็มดความจ�าเป็น เพราะ
ไม่มีช่องทางการฟีดแบ็กจากคนดู 
“ไหนๆจะเปิดส่ือใหม่แล้วคอมเมนต์
ต่างๆกอ็ย่าไปลบ รบัฟังเป็นบวกก็
รบัฟังท่ีเป็นลบด้วย นายกฯจะได้เหน็
ว่าคนนยิมและไม่นยิมท่านตรงไหน 
เหน็ความคดิเหน็ทีต่รงไปตรงมาจาก
ประชาชน เป็นประโยชน์และเพิม่
เรทติง้ความนิยมของนายกฯ”

ยนิดต้ีอนรบั “ตู่ ดจิทิลั”
 หลงัจาก พล.อ.ประยทุธ์เปิด
เพจส่วนตวัทัง้เฟซบุค๊และสือ่โซเชีย
ลมเีดยีช่องทางต่างๆ ถอืเป็นการเปิด
พืน้ทีส่าธารณะให้ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่างใกล้ชดิโดยไม่มกีารคดักรอง 
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค 2 วนั (วนัท่ี 17 
ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.) ปรากฏ
ว่ามีผู้กดถูกใจแล้ว 199,139 คน 
และกดตดิตาม 208,598 คน ขณะ
ท่ีคอมเมนต์ตามโพสต์แต่ละครัง้อกี
นบัไม่ถ้วน ซึง่มผีูแ้สดงความเหน็เชงิ

 ต่อจากหน้า 3

ในรายการศาสตร์พระราชาฯเมือ่วนั
ศกุร์ที ่2 กุมภาพนัธ์ว่า เฟซบุค๊ไทยคู่
ฟ้าได้ปรบัรปูแบบการน�าเสนอให้สอด
รบัไลฟ์สไตล์ของประชาชนยคุ 4.0 
 เพจ “Gen.Prayut Chan-o-
cha ทมีงาน” เริม่โพสต์ข้อความและ
รปูภาพเกีย่วกบัการท�างานของนายก
รฐัมนตรต้ัีงแต่เดือนสงิหาคม 2560 
โดยล่าสุด (16 ตลุาคม) มกีดถกูใจ 
37,075 คน และกดติดตาม 40,484 
คน ส่วนเนือ้หาทีโ่พสต์แทบไม่แตก
ต่างจากเพจไทยคูฟ้่าทีเ่น้นประชาสัมพนัธ์
ภารกิจของนายกรฐัมนตรี
 ปัจจุบันเพจยังคงเปิดใช้งาน
อยู ่ล่าสดุ (16 ตลุาคม) ได้แชร์โพสต์
เพจ “ประยุทธ์ จนัทร์โอชา Prayut 
Chan-o-cha” เซลฟ่ีกับทมีหมูป่าที่
เข้าพบ พล.อ.ประยทุธ์
 เพจ “เปรีย้ง” เปิดตัวเมือ่เดอืน
มถุินายน 2560 เรยีกเสียงฮอืฮาเป็น
ครั้งแรกจากการโพสต์บทกลอน 
“หายใจเป็นไทย” ท่ีเขียนด้วยลายมอื
ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพือ่มอบให้กบั
ข้าราชการระดบัสงูในการประชมุ
หัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 29 
มิถนุายน โดยเพจถกูตัง้ค�าถามว่าน�า
ข้อมลูมาจากแหล่งใด เพราะโดยปรกติ
การประชมุของนายกฯมักจะไม่มีข้อมลู
อินไซด์หลุดออกจากทีป่ระชุม จงึถกู
มองว่าเป็น “ทมีงานรฐับาล” ท�า แต่
ทมีงานได้ออกมาปฏเิสธว่าไม่ใช่ทมี
งานรฐับาล แต่เป็นอดีตคนข่าวทีม่ี
แหล่งข่าวทีรู่จ้กัส่งข้อมลูมาให้  
 ขณะที ่พล.อ.ประยทุธ์บอกว่า
ไม่รูจ้กัเพจนี ้พร้อมระบวุ่า “อาจจะ

มีคนหวงัดกีบัรฐับาลเลยสร้างเพจ
ขึน้มา” ซึง่ล่าสุด (16 ตลุาคม) มกีด
ถกูใจเพจ 48,604 คน และกดตดิตาม 
53,191 คน 
 เพจ “สายตรงไทยนยิม” วนั
ที ่3 เมษายน 2561 รฐับาลเปิดเฟซ 
บุค๊สายตรงไทยนยิมทีเ่ป็นชือ่เดยีว
กบัโครงการ “ไทยนยิมยัง่ยนื” โครงการ
ขบัเคล่ือนพฒันาประเทศทีร่ฐับาล
พยายามปลกุป้ัน โดยรฐับาลระบวุ่า
เป็นสือ่ออนไลน์ซึง่จดัท�าขึน้เพือ่รับค�า
ร้องเรยีน ร้องทกุข์ ข้อเสนอแนะ 
แสดงความคิดเหน็ และใช้ในการ 
กระจายข้อมลูข่าวสารจากภาครฐั 
ข้อมลูสาธารณประโยชน์ ข้อเทจ็จรงิ
ต่างๆทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน
เป็นส�าคญั ประชาชนสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ 
Facebook, Website และ Mobile 
Application ทัง้เป็นช่องทางเสริม
ของสายด่วน 1111 และ 1567 ซึง่
โทรฟรทีัว่ไทยตลอด 24 ชัว่โมง ล่าสดุ 
(16 ตลุาคม) มกีดถูกใจเพจ 21,241 
คน และกดตดิตาม 23,674 คน

แนะเปิดเพจ 
ต้องรับฟัง อย่าลบคอมเมนต์ 
 ทีน่่าสนใจคอื การเปิดเพจดงั
กล่าวเป็นช่วงทีล่ะคร “บพุเพสนันวิาส” 
ก�าลงัพุ่งกระฉูด และนกัแสดงน�าจาก 
“บพุเพสนันวิาส” ได้เข้าพบ พล.อ. 
ประยทุธ์เพ่ือรณรงค์ส่งเสรมิภาพยนตร์
และละครทีเ่กีย่วกบัการเทดิทนูสถาบนั
ชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ซึง่ 
ดร.นนัทนา นนัทวโรภาส คณบดี

“รับสมัครแอดมินมั้ยครับ 
พอดีไม่มีเงินใช้ 

บัญชีธนาคารถูกอายัด
มา 4 ปีกว่าแล้ว”
สมบัติ บุญงามอนงค์ “บก.ลายจุด” 

ว่าที่หัวหน้าพรรคเกียน 
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ลบเป็นจ�านวนมาก รวมถงึการเสนอ
แนะต่างๆ 
 นายสมบัต ิบุญงามอนงค์ “บก.
ลายจดุ” ว่าทีหั่วหน้าพรรคเกยีน คอม
เมนต์ว่า “รบัสมัครแอดมนิมัย้ครบั 
พอดไีม่มเีงนิใช้ บัญชธีนาคารถกูอายดั
มา 4 ปีกว่าแล้ว” และ “อ่านเมนต์
เพจนีส้บายมาก ไม่หนกัใจ อ่านไป
อ่านมามแีต่ความบนัเทงิ ต่อให้ไม่จ้าง
ให้เป็นแอดมนิกจ็ะเข้ามาอ่านบ่อยๆ 
ชอบมาก ขอให้เพจนีอ้ยูน่านๆ” 
 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม นาย
สมบตัยิงัได้เดินทางไปยืน่ใบสมคัร
งานทีป่ระตทู�าเนียบรัฐบาล ต�าแหน่ง
แอดมินเพจ “ประยทุธ์ จนัทร์โอชา” 
เพจเฟซบุค๊ส่วนตวัของ พล.อ.ประยทุธ์ 
โดยระบุประวติัส่วนตวัว่า จบการ
ศกึษาจากมหาลยัยทูบู มีประสบการณ์ 
เล่นเฟซบุค๊และยทูบูมามากกว่า 10 
ปี เข้าใจวฒันธรรมโลกออนไลน์เป็น
อย่างด ี และสือ่สารผ่านโซเชยีลมี
เดยีมากมายนบัไม่ถ้วน รวมถงึได้รบั
การปรับทัศนคติมาแล้ว และมี
ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
องค์กรต่างๆ
 โดยระบุจดุหมายในการท�างาน
คอื ต้องการใช้ความรูค้วามสามารถ
ในด้านการบัญชตีามท่ีได้ศึกษามา 
และมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตังิานปิดก้ันคดั
กรอง รวมถงึไล่ลบคอมเมนต์ทีไ่ม่
ชืน่ชมผูน้�าได้เรว็เป็นพเิศษ อกีทัง้
สามารถบล็อกสกัดก้ันความเหน็ต่าง
ไม่ให้ระคายเคอืงให้อารมณ์เสยีได้ 
โดยขอค่าตอบแทนเป็นบญัชธีนาคาร
ทีโ่ดนอายัดไว้เมือ่ 4 ปีท่ีแล้วคนื และ
ในช่องลงนามของตนเองได้เขยีนว่า
เป็น “ผูป้ระสบภยั คสช. คนหนึง่”
 นายสมบตักิล่าวว่า ขอฝากให้
เป็นทางเลอืกว่าจะคนืเงนิตนเองดีๆ
หรือจะรับเข้าท�างานแอดมินเพจ 
ทัง้นี ้จะเดินทางมาท�าเนยีบรฐับาล
อย่างต่อเนือ่งทกุสปัดาห์จนกว่ารฐับาล
จะคนืเงนิ หรอือธบิายได้ว่าเหตใุด
อายัดบญัชมีานาน 4 ปี เพราะคดี
ส้ินสุดไปแล้วท้ัง 3 ศาล
 นายพานทองแท้ ชนิวตัร บตุร
ชายนายทกัษณิ ชนิวัตร อดตีนายก
รฐัมนตร ี ได้โพสต์ข้อความท้ังทาง
ทวติเตอร์ส่วนตวั Oak Panthongtae 
ว่า “ยนิดีต้อนรบัครบั! ท่านนกัการ
เมอืงจ�าเป็น เราจะท�าตามสญัญา 
ขอเวลาอีกไม่นาน#ลุงฉุนเป็นคน
ตลก” และข้อความทางอนิสตาแกรม 

oak_ptt ว่า “ลงุฉนุรบัสมคัรนกั
ลบไซเบอร์ไหมครับ ลบเรว็ ลบหมด 
ลบทกุคอมเมนต์#ไม่เกีย่วกบัการเมอืง
นะครับ”
 นายถือแถน ประสพโชค บคุคล
ทีต่ดิตามการท�างานของรฐับาลและ 
คสช. อย่างใกล้ชดิ คอมเมนต์ว่า 
“แนะน�าให้ลุง live สดผ่านเพจครบั 
จะได้สือ่สารกบัประชาชนแบบสดๆ 
รบัรองคะแนนเสยีงมาตรมึครบั”
 นายเจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โพสต์เฟซ 
บุค๊ส่วนตวั jessada denduang 
boripant ว่า “โอ้ ท่านอ่านคอมเมนต์ 
เองด้วยเหรอครบั เข้มแขง็มาก สม
เป็นว่าทีน่กัการเมอืงเลยครบั โดน
ด่ายงัไงก็ไม่สะดุง้สะเทอืน ฮะๆๆ ... 
ป.ล. โอกาสหน้าลองเปิดโพลโหวต
ดคูะแนนนยิมบ้างสคิรบั ลกูเพจจะ
ได้มีส่วนร่วม อิๆ ๆ”
 จากนัน้มผีูแ้สดงความเหน็ต่อ
จ�านวนมาก เช่น เป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยัไม่กลวัหรอื อาจารย์
เค้าเป็น fc ลงุตู่ ตามมาเมนต์ตลอด
เลย เค้ายงัโกรธเรือ่งไม้ล้างป่าช้าที่
อาจารย์เอามาแฉอยู่นะครับ คน
ระดับนีเ้อาแต่กระแหนะกระแหน 
มนัดูทุเรศน่าสมเพชจงั!! อย่างว่า
เสพตดิพวกโกงชาตหินคีกุเลยบ้าได้
ขนาดนี ้และฝึกไว้ในวันข้างหน้าเผือ่
เป็นนักการเมือง เป็นต้น

เพจยอดนยิมแนะน�า “ตู ่ดจิิทลั”
 บคุคลทีรั่ฐบาลเคยมีประกาศ

ห้ามหรืองดเว้นการติดต่อบนสื่อ
อนิเทอร์เนต็กไ็ด้เข้ามาแสดงความ
คดิเห็น อย่าง รศ.ดร.ปวนิ ชชัวาล
พงศ์พนัธ์ รองศาสตราจารย์ศนูย์
ศกึษาภาควชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ มหาวทิยาลยัเกยีวโต และนาย
แอนดรวิ มาร์แชล ผูส้ือ่ข่าวชาว
สกอต ขณะที ่ “วอยซ์ ออนไลน์” 
สอบถามความเห็นแอดมินเพจดัง
ผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดีย
เมอืงไทยว่ามองวธิเีล่นโซเชยีลมเีดยี
ของนายกรัฐมนตรอีย่างไร และมีค�า
แนะน�าอะไรบ้าง  
 โดยเพจดัง “อีเจีย๊บ เลียบ
ด่วน” ทีมี่ผูต้ดิตามกว่า 2.8 ล้าน 
มองว่า การเปิดเพจของ พล.อ.ประยุทธ์
เป็นเรือ่งสนุก และชีว่้าหากต้องการ
ประสบความส�าเรจ็ควรมีความจรงิใจ
และเป็นตวัเองให้มากท่ีสดุ เม่ือถกู
คนอื่นด่าให้หันกลับมามองตัวเอง 
และประเมนิว่าทีเ่ขาต�าหนเิป็นเพราะ
เราผดิพลาดจรงิหรอืไม่ อย่าเข้าข้าง
และอย่าหลอกตัวเอง
 “ถ้าผดิจรงิกแ็ก้ไข ขอโทษเขา
ซะ และระวังอย่าท�าอกี คนเราท�า
ผดิพลาดได้ทกุคน แอดมนิเพจก็คน 
แต่ถ้าเรามาไตร่ตรองแล้วคดิว่าทีเ่รา
ท�าไปถกูต้อง ไม่ได้สร้างความเดอืด
ร้อน ท�าลายใคร กพ็ยายามอธบิาย
ให้เขาเข้าใจอย่างสภุาพ ใจเยน็ เป็น
มติร เอาเท่าทีจ่ะท�าได้ ถ้าเขายังไม่
ปลืม้ก็ถอืว่าจรติไม่ตรงกนั กอั็นไลค์ 
แยกทางกนัไป” 
 ส่วนเพจ “CSI LA” ของนาย
เดวดิ (ประมขุ) อนันตศลิป์ บอกว่า 

“บิก๊ตู”่ ตดัสนิใจช้าเกินไปส�าหรบั
การเปิดเพจรบัฟังความคิดเหน็จาก
ประชาชน การเปิดภายหลงับรหิาร
ประเทศมามากกว่า 4 ปี หนไีม่พ้น
ทีจ่ะท�าให้หลายฝ่ายมองว่าต้องการ
หวงัผลหาเสยีงทางการเมืองมากกว่า
รับฟังความคิดเห็น “ที่ผ่านมาผู้มี
อ�านาจหลายคนดถูกูคนโซเชียล มอง
ว่าสือ่ออนไลน์ไม่มตัีวตน แต่กลับมา
เปิดเพจในวนันี ้ซึง่ผมคดิว่าสายเกนิ
ไปแล้ว”
 นายเดวิดยังบอกว่า การสือ่สาร
ผ่านโซเชยีลมเีดยีในฐานะผูบ้รหิาร
ประเทศควรเป็นลกัษณะสอบถาม
ความคดิเหน็เพือ่ด�าเนนินโยบายหรือ
แนะน�าเครือ่งมอืในการจดัการแก้ไข
ปัญหา เช่น เปิดให้โหวต การเปิด
เพจให้ได้รบัความนิยมควรสือ่สาร
ในลักษณะที่มีความจริงใจอย่าง
แท้จริงมากกว่าการสร้างภาพหรือ
น�าเสนอแค่ความสวยงามเท่าน้ัน 

ท�านายเพจถกูถล่มจนต้องปิดหนี
 นายวรชยั เหมะ พรรคเพือ่
ไทย กล่าวถงึเฟซบุค๊ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา Prayut Chan-o-cha รวมทัง้
ไอจแีละทวติเตอร์เพือ่สือ่สารตรงกบั
ประชาชนว่า คราวก่อนทีม่กีารท�า
โพลสอบถามว่าอยากให้ พล.อ.ประยทุธ์
กลับมาเป็นนายกฯอีกหรือไม่นั้น 
ปรากฏว่า 90% ไม่เอา พล.อ.ประยทุธ์
เลย ท�าให้ช่วงน้ัน พล.อ.ประยทุธ์ถึง
กบัออกปากไม่อยากดโูซเชยีลมเีดยี
รวมทัง้ข่าวในหนงัสอืพมิพ์

“โอ้ ท่านอ่านคอมเมนต์เอง
ด้วยเหรอครับ เข้มแข็งมาก 
สมเป็นว่าที่นักการเมืองเลยครับ 
โดนด่ายังไงก็ไม่สะดุ้งสะเทือน ฮะๆๆ ... 
ป.ล. โอกาสหน้าลองเปิดโพลโหวต
ดูคะแนนนิยมบ้างสิครับ 
ลูกเพจจะได้มีส่วนร่วม อิๆๆ”

เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 มาคราวนีข้อให้ พล.อ.ประยทุธ์
ระวังจะโดนประชาชนคอนเมนต์
ถล่มเพจจนต้องปิดหนีแน่นอน 
พล.อ.ประยทุธ์ต้องดตูวัเองด้วยว่าที่
ผ่านมาได้บริหารประเทศอย่างไร 
ประชาชนกนิอิม่ มเีงนิใช้หนีห้รอืไม่ 
กลายเป็นว่าประชาชนมีหนีค้รวัเรอืน
เพ่ิมข้ึน แถมยังจะมาเก็บภาษีกับ
สุนัขและแมวอกี ราคาสินค้าเกษตร
ก็ตกต�า่แทบทกุชนดิ ไม่ได้ช่วยยก
ระดบัรายได้ประชาชนเลย และย่ิง
ใกล้จะเลอืกตัง้อยูแ่ล้วถามว่าเรือ่ง
เข้ามาสร้างปรองดองท�าแล้วหรอืยงั 
ปฏริปูระบบราชการ ปฏรูิปการเมอืง
ได้ท�าแล้วหรอื แบบนีป้ระชาชนยัง
จะรกัและชืน่ชอบ พล.อ.ประยุทธ์อยู่
อกีหรอืไม่ ดงันัน้ ที ่พล.อ.ประยทุธ์
เปิดเพจหวงัโยนหิน แต่คาดว่าจะไป
ไม่รอดมากกว่า
 “ยิง่เอาเปรยีบมากขึน้เมือ่ปล่อย
ให้ 4 รัฐมนตรีเดินสายพบปะประชาชน
ได้ ต่อให้อ้างว่าเป็นวันหยดุ ไม่ใช่เวลา
ราชการ แต่ถามว่าพวกท่านกม็ตี�าแหน่ง
เป็นรฐัมนตร ี ใครกต้็องกลวั ต้อง
เกรงใจหรอืไม่ ท�าทกุอย่างเพือ่ให้ตวั
เองได้สบืทอดอ�านาจต่อ แต่พรรค 
การเมอืงและนักการเมอืงถูกมัดมอื
ชก ท�าอะไรไม่ได้เลย ซึง่ขดัหลักการ
ประชาธปิไตย ขนาดจดัประชมุพรรค
ก็ยงัส่งพวกสันตบิาลหรอื กอ.รมน. 
ไปตดิตาม แบบนีเ้รยีกคุกคามหรือไม่ 
ควรเลกิได้แล้ว” 
 พล.ท.ภราดร พฒันถาบตุร 
อดตีเลขาธกิารสภาความม่ันคงแห่ง
ชาต ิ(สมช.) สมาชกิพรรคเพือ่ไทย 
กล่าวว่า เป็นสญัญาณทีจ่ะลงสูส่นาม
เลอืกตัง้แล้ว ต้องเคารพ ถอืเป็นการ
เล่นตามเกมในการสือ่สารกบัพีน้่อง
ประชาชน เพยีงแต่ต้องเปิดกว้างให้
ผูอ้ืน่สือ่สารในลกัษณะเช่นนีไ้ด้อย่าง
เท่าเทยีมด้วย ไม่ใช่ใช้อ�านาจพเิศษ
ห้ามคนอ่ืนท�า ดงันัน้ วนันีก้ารท่ีเครือ
ข่ายประชาชนทีต้่องการการเลอืก
ตัง้ทีเ่สร ีเป็นธรรม และมผีลในทาง
ปฏิบติั หรอืกลุม่เฟ (FFFE) ออกมา
เคลือ่นไหวเรียกร้องให้การเลือกตัง้
ทีจ่ะเกิดข้ึนต้องเสรแีละเป็นธรรมจงึ
ถกูต้อง เพราะเป็นส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุ
ในช่วงสถานการณ์ขณะน้ีทีเ่ป็นช่วง
รอยต่อส�าคัญว่าจะน�าไปสู่ประชา 
ธิปไตยได้หรอืไม่ ถ้าการเลอืกตัง้เสรี
เป็นธรรมทกุฝ่ายก็ยอมรับ สถานการณ์

ก็จะคลี่คลายได้ แต่ถ้าไม่เสรีเป็น
ธรรม โดยยังใช้ค�าส่ัง คสช. ปิดกัน้
อยู ่กจ็ะเป็นต้นเหตุท�าให้ประเทศตก
อยู่ภายใต้กบัดกัต่อไป 
 ดังนั้น หัวใจส�าคัญจึงอยู่ที่ 
กกต. แม้วนันีอ้�านาจนอกเหนือ กกต. 
จะท�าให้สถานการณ์คลมุเครอืไปบ้าง 
แต่ถ้า กกต. ยนืหลักมัน่ โดยต้องการ
สร้างให้ทุกฝ่ายศรัทธาในระบอบ
ประชาธปิไตย อะไรท่ีเป็นอปุสรรค 
ไม่ท�าให้การเลือกตั้งเสรีและเป็น
ธรรม กกต. ต้องสื่อสารไปถึงผู้มี
อ�านาจพเิศษ ท�าให้กตกิาทุกอย่าง
ชดั แต่ กกต. ท�าไม่ได้ ประเทศกจ็ะ
กลบัสูค่วามไม่สงบเรยีบร้อยอกีครัง้

โอชา..ไหมล่ะ? 
 แม้ “ทั่นผู้น�า” และคณะ
ท�างานจะพยายามเล่ียงบาลว่ีาไม่ได้
ท�าเพือ่หวงัผลทางการเมอืง ไม่ได้
เป็นการหาเสยีงล่วงหน้าเอาเปรยีบ
นกัการเมอืงและพรรคการเมอืงอืน่ๆ
ซึ่งท�าไม่ได้เพราะยังติดล็อกค�าสั่ง 
คสช. แต่กป็ฏิเสธไม่ได้ว่าการโดดลง
มาใช้สือ่สงัคมออนไลน์อย่างเตม็รปู
แบบนัน้ จะเรยีกว่าหาเสยีงหรือไม่
กเ็ป็นการท�าเพือ่หวงัผลทางการเมอืง 
เพราะค�าว่า “หาเสยีง” กบัค�าว่า 
“สือ่สาร” มคีวามหมายไปในทศิทาง
เดยีวกนั คอืหลังส่งสารออกไปหวงั
มผีลตอบรบักลบัมาในทางท่ีดี
 แม้บรรดาชาวเนต็จะรับน้อง
ใหม่ “ตู่ ดจิทิลั” ทัง้ค่อนแคะและ
วพิากษ์วจิารณ์ไปในทางลบมากมาย 
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกบั “ลงุ

ตู่” ด้วย เพราะการท่ีนักการเมอืง
หรอืเซเลบทางการเมอืงล้วนใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์สือ่สารกบัประชาชน
ต่างก็มีจุดหมายเดียวกันกับ “ทั่น
ผูน้�า” ทัง้สิน้ เพราะการแสดงความ
เหน็ การวพิากษ์วิจารณ์ การเสนอ
แนะ ล้วนท�าไปเพือ่สร้างความนิยม
ให้ตวัเอง และเป็นการหาเสียงอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้ทัง้สิน้
 เมือ่ “ตู ่ดจิทิลั” เปิดเพจส่วน
ตวั คนส่วนใหญ่จงึสนับสนนุ เพราะ
ถอืเป็นความกล้าหาญและเป็นการ 
“เปิดหน้าสู”้ โดยยนืยนัว่าไม่ได้ใช้
ส่ือโซเชยีลหาเสียงทางการเมอืงก็
ยิง่ต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้หาเสยีง
จรงิๆ โดยปลดลอ็กพรรคการเมือง
เรว็ท่ีสดุ ซึง่จะสง่างามสมกบัความ
เป็นชายชาตทิหาร ไม่ว่า “ตู ่ดจิทิลั” 
จะเล่นการเมอืงหรอืไม่ คงไม่จ�าเป็น
ต้องรอจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งมี
ค�าถามว่ามปัีญหาอะไรจงึต้องเป็น
เดอืนธนัวาคม ขณะที ่ “ทัน่ผูน้�า” 
และพวกถกูมองว่าเดนิสายดูดและ
ลงพืน้ทีห่าเสยีงไม่เว้นแต่ละวนั 
 การกระท�าแทบทกุอย่างอย่าง
เอาเปรียบทัง้กฎและกตกิาจงึย่ิงท�าให้
ห่างไกลจากค�าว่า “Free, Fair and 
Fruitful Election เพือ่การเลอืกต้ัง
ทีเ่สร ีเป็นธรรม และท�าให้เหน็ผลได้
จรงิ” ซึง่เป็นสิง่ทีป่ระชาคมโลกเขา
ยดึถอืปฏบิตักินัออกไปเร่ือยๆ และดู
เหมือนจะเป็นเรือ่งยากทีจ่ะหาได้จาก
อ�านาจรฐัทีม่าจากกระบอกปืน
 “ตู ่ดจิิทลั” จงึไม่ใช่แค่เปิดเพจ
ส่วนตวัเพือ่สร้างภาพเท่านัน้ แต่ต้อง

ปลดลอ็กการเมอืงเต็มรูปแบบ ให้
ทกุคนได้มเีวลาและโอกาสสู้กนัอย่าง
เท่าเทยีม 
 ไหนๆก็ตั้งกติกาได้เปรียบ
พรรคการเมอืงอืน่อยูแ่ล้ว จะไม่ลอง
แสดงความมนี�า้ใจนกักีฬา เลกิตตีรวน
นกัการเมอืง พรรคการเมอืง อย่าง
น้อยกจ็ะดเูท่กว่าทีเ่ป็นอยู ่และสลดั
ภาพสุภาพบรุุษกระโปรงลายพราง
เสยีที
 กลวักแ็ต่เพจ “ทัน่ผูน้�า” จะ
เจอคอมเมนต์สารพดัสารพนัทีสุ่ด
แสนจะ “โอชา” จนอาจทนรบัความ
จรงิไม่ได้ อาจสร้างความฉนุจนพาล
ไปไล่จบัหรอืเล่นงานคนเหน็ต่างด้วย 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์เสยีก่อน
 การเมอืงภายใต้อ�านาจรฏัฐา 
ธปัิตย์จากการยดึอ�านาจและอยู่นาน
อาจจะ “โอชา” จนเคยชนิ 
 วนันี ้“ตู ่ดจิิทัล” ได้ลองกระโดด
เข้ามาในโลกเสมือนจรงิในสนามโซ
เชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไง.. 
“โอชา..ไหมล่ะ?”
 โลกจริงในสนามเลอืกตัง้ “ทัน่
ผูน้�า” ท่ีรอนัง่เก้าอีน้ายกฯคนนอก 
คงถกู “ยนิดต้ีอนรับ” ไม่น้อยกว่า
แน่
 บนกติกาทีไ่ม่ Free ไม่ Fair 
ถ้าพรรคหนนุ “ท่ันผูน้�า” ชนะได้ก็
ไม่แปลก และหนทางต่อสูย้งัต้องสู้
กนัอกียาวไกล
 แต่ถ้าแพ้แบบเหน็ๆแล้วยัง
จะตะแบงให้ชนะเพ่ืออยู่กันต่อไป
ยาวๆ งานนีค้งได้ “โอชา” กนัอกี
แบบ!!??

“เป็นสัญญาณที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งแล้ว 
ต้องเคารพ ถือเป็นการเล่นตามเกม
ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน 
เพียงแต่ต้องเปิดกว้างให้ผู้อื่นสื่อสาร
ในลักษณะเช่นนี้ได้อย่างเท่าเทียมด้วย 
ไม่ใช่ใช้อ�านาจพิเศษห้ามคนอื่นท�า”

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร
พรรคเพื่อไทย 
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