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เรื่องจากปก

และกระทรวงคมนาคม แม้แต่นาย
สนธริตัน์ สนธิจริวงศ์ เลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ ก็บอกว่าใน
ฐานะพรรคแกนน�าจ�าเป็นต้องมกีลไก
ของรฐัในกระทรวงหลกัทางเศรษฐกจิ
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายให้เกดิความ
คล่องตวัในช่วงทีเ่ศรษฐกจิโลกเข้าสู่
ภาวะชะลอตวัและมคีวามเสีย่ง
 โดยเฉพาะนายธนกร วังบญุ
คงชนะ รองโฆษกพรรคพลงัประชา
รัฐ ที่โพสต์เฟซบุ๊คเหน็บแนมว่า 
กระทรวงมไีว้ให้ท�างานเพือ่ประชาชน 
ไม่ใช่มไีว้ให้เข้าไปหางานเพ่ือบริษทั 
จงึแลกเปลีย่นได้ ถ้าจะเอาไปเพือ่
ประโยชน์บรษัิทใดต้องหาความเหมาะ
สม เพื่อไม่ให้คนนินทาว่าเลือก
กระทรวงให้บริษทั 
 ท�าให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หวัหน้าพรรคภูมใิจไทย ต้องโพสต์เฟซ 
บุ๊คหลายครั้งตอบโต้ว่า “กระทรวง
มีไว้ให้คนเข้าไปท�างาน ไม่ใช่มีไว้
ให้มาเที่ยวแลกไปมา” ทั้งยังบอก
ว่า “พวกนี้ต้องใช้ตะกร้อครอบ
ปาก” 
 ส่วนค�าถามว่าถ้ามีการรัฐ 
ประหารอีกรอบจะท�ายังไง นาย
อนทุนิตอบว่า “ออกมาต่อต้านครบั” 
ท่ีน่าสนใจคอืนายอนุทินยังตอบค�าถาม
ทีว่่า “กญัชาเสรกีบัยบุสภา..อะไร
จะเกิดก่อนกนั” ว่า “พอๆกนั” 

พปชร. แย่งเก้าอีก้นัเอง
 นายสกลธี ภทัทยิกลุ รองผู้
ว่าราชการกรงุเทพมหานคร สมาชกิ
พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ถงึการ
จดัต้ังรฐับาลทีม่กีารต่อรองผลประโยชน์
ว่า พรรคร่วมรฐับาลจะต่อรองเป็น
สทิธิและเป็นเรือ่งปกติ แต่การต่อ
รองในพรรคแกนน�ากนัเองนีมั่นน่า
ละอาย โดยเฉพาะการเลอืกตัง้ครัง้
นี ้ (ความเหน็ส่วนตวั) 80% คนที่
เลอืกพรรคพลงัประชารฐัเพราะอยาก
เหน็ลงุตูเ่ป็นนายกรฐัมนตรบีรหิาร
ประเทศต่อ ไม่ได้อยากเหน็คนนัน้
คนนีเ้ป็นรฐัมนตรกีระทรวงโน้นน้ี  
 นายสกลธยีงัระบวุ่า การทีใ่คร
มาอ้างว่ามี ส.ส. ในมือเท่านัน้เท่านี้
แล้วมาต่อรองต้องได้เป็นอะไรกต็าม 
ละอายใจบ้างเถอะ คดิถงึประเทศ
บ้าง อย่าเอาแต่ความอยากได้อยาก
เป็นของตวัเองเป็นทีต่ัง้ ทีผ่่านมาคน
ก็คลื่นเหียนนักการเมืองมามาก
พอแล้ว ปล่อยให้นายกรฐัมนตรดีู
ความเหมาะสมและจดัวางคนทีดี่ให้
ท�างานเถอะ ภาพข่าวทีอ่อกมามัน
บัน่ทอนความเชือ่มัน่ทกุวนั ประเทศ
จะเดนิต่อไปยาก  #ท�าเพือ่ชาตสิกั
ครัง้เถอะ

รฐับาลใหม่หลงัอาเซยีนซัมมทิ
 นายวิษณ ุเครอืงาม รองนายก

รฐัมนตร ีเปิดเผยว่า แม้มกีารโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว
ก็ตาม แต่ยังไม่มคีณะรฐัมนตร ีหรอื
แม้มแีล้วแต่ยงัไม่ได้แถลงนโยบาย
ต่อรฐัสภากไ็ม่สามารถบรหิารราชการ
แผ่นดนิได้ จงึคาดว่ารฐับาลใหม่จะ
บริหารประเทศได้หลงัการประชมุ
อาเซยีนซมัมิทซึง่ไทยเป็นเจ้าภาพ 
 นายสมชยั ศรสีทุธยิากร อดตี
สมาชกิพรรคประชาธปัิตย์ โพสต์ข้อ
ความผ่านเฟซบุค๊ว่า ครม. ใหม่น่า
จะได้ปลายเดอืนมถินุายน และเม่ือ
ยงัไม่ถวายสตัย์ฯ คสช. กย็งัมอี�านาจ
เตม็ มมีาตรา 44 รกัษาความสงบ
บ้านเมืองได้ ดงัน้ัน อย่าตืน่เต้นตกใจ
หรือเบือ่หน่ายเรือ่งข่าวการตัง้รฐับาล 
หนงัเรือ่งนีย้งัไม่จบง่ายๆ

รฐับาลไม่เหน็หัวประชาชน
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซ 
บุค๊ (10 มถินุายน) ว่า ผ่านมา 78 
วนัหลงัการเลอืกตัง้ ยังจดัตัง้รฐับาล
จาก 19 พรรคการเมืองไม่ได้ ซ่ึงมี
อดุมการณ์และนโยบายหลากหลาย 
แต่สิง่เดยีวทีย่ดึโยงไว้คอืผลประโยชน์
ส่วนตวั การแบ่งเค้กเก้าอีร้ฐัมนตรี
ที่ไม่ลงตัวตั้งแต่วันแรกหลังโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรเีป็นตวัอย่างทีด่ี
ว่าการท�างานของรัฐบาลจะเป็น
อย่างไร
 การยอมตระบดัสตัย์ของนกัการ
เมอืงเพราะผลประโยชน์ ลาภยศช่ือ
เสยีง หลายกลุม่ไส้แห้งจงึพร้อมท�า
ทุกอย่างเพือ่ได้ร่วมรฐับาล แม้แต่
เป็นน่ังร้านให้เผดจ็การ บางคนกลวั
การข่มขูค่ดคีวามเก่า จึงเป็นเร่ืองน่า
เศร้าส�าหรับประเทศไทย เพราะ
ประชาชนหวงัว่าชวีติจะดีขึน้หลงัรอ
การเลอืกตัง้มาถงึ 5 ปี กลบัได้รฐับาล
ทีไ่ร้เสถียรภาพและยดึโยงกนัด้วย
ผลประโยชน์ อย่างดก็ีอาจเหน็แค่ 
นโยบายอดัฉีดเม็ดเงินกระตุน้เศรษฐกจิ
เฉพาะหน้าเรยีกความนิยม ขณะที่
การปฏริปูทีส่�าคญัและจ�าเป็นต่อการ
ปลดปล่อยศกัยภาพของประเทศจะ
ไม่เกิดขึน้ เพราะรฐับาลทีต่ัง้ขึน้เพือ่
การสืบทอดอ�านาจย่อมไร้เจตจ�านง
ทางการเมอืงทีจ่ะท�าสิง่เหล่านัน้ 
 นายธนาธรยงัระบวุ่า เผดจ็การ
สืบทอดอ�านาจได้เพราะมีนักการ
เมอืงบางกลุม่น�าเสยีงของประชาชน
ไปเป็นเคร่ืองมอืต่อรองอ�านาจและ

 In Brief : ย่อความ

“ทนผมไปอกีหน่อยนะ ตอนนีก็้มา 
ทวงแล้ว ไหนว่าจะ “ขอเวลาอกีไม่
นาน” ไอ้ตอนเขยีนกไ็ม่ได้เจตนาตรง
นีน้ะ มนัเอามาทวงแล้ว ไหนไม่นาน 
ไม่นานคนืความสขุ มันสขุจรงิหรอื
ยัง ถ้ามันสุขจริงแล้วผมก็คืนเลย 
พรุง่นีก้ใ็ห้ได้ ถ้าเราคิดว่ามันพร้อม
นะ วันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของ
พรรคการเมอืงเริม่เข้าใจแล้ว บาง
พรรคเข้าใจ บางพรรคก็เหมอืนเดมิ 
กห็วัทิม่หวัต�าอยูเ่หมือนเก่า เอาล่ะ 
ช่างมัน สูไ้ด้อยูแ่ล้ว สูด้้วยความด”ี
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แถลงตอนหนึง่หลงัรบัสนองพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้
เป็นนายกรัฐมนตรี และกล่าวถึง
พรรคท่ีร่วมรัฐบาลว่า ต้องเป็น 
“รัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ” 
และจะน�านโยบายของทุกพรรค
มาปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับงบ
ประมาณ
 พล.อ.ประยทุธ์ยนืยนัว่า ทกุ
อย่างเป็นไปตามข้อตกลง ซึง่ก่อน
หน้านี้ก๊วนในพรรคพลังประชารัฐ
พยายามเจรจาให้พรรคประชาธปัิตย์
และพรรคภมิูใจไทยยอมคนืกระทรวง
พาณชิย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การเมอืงยคุ “ลุงฉนุ 2” ยงั
เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
และความขดัแย้ง “#save 
panika” “#อเีอ๋หนกัแผ่นดิน” 
และ “#RIPTHAILAND” 
จึงสูงเป็นอนัดบัหนึง่ในทวติ
เตอร์ ตอกย�า้ว่าประชาธปิไตย
ทีแ่ท้จริง ประชาธปิไตยทีม่า
จากประชาชนตายไปแล้ว 
“เผด็จการประชาธิปไตย” 
ภายใต้ “ระบอบ คสช.” ยงั
อยู่ไปอีกนาน ตราบใดที่
รัฐธรรมนูญฉบับอัปลักษณ์
ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข 
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เก้าอ้ีให้ตวัเอง ซึง่เวลาจะพสูิจน์ว่า
รัฐบาลสืบทอดอ�านาจที่ไม่เห็นหัว
ประชาชนย่อมไม่มคีวามยัง่ยืนและ
ไม่มีอนาคต

ประชาธปิไตยจอมปลอม
 ส�านกัข่าวบบีซีีไทยรายงานว่า 
บทบรรณาธกิารของหนงัสอืพมิพ์วอ
ชงิตนัโพสต์เม่ือวนัที ่8 มถินุายนที่
ผ่านมา แนะรฐับาลสหรฐัยงัไม่ควร
ฟ้ืนฟคูวามสัมพันธ์กับไทยอย่างเตม็
รปูแบบ แม้ พล.อ.ประยทุธ์จะเปลีย่น
สถานะจากผูน้�ารัฐประหารเป็นนายก
รฐัมนตรทีีม่าจากการเลอืกตัง้ แต่ยัง
เป็น “ประชาธปิไตยจอมปลอม” ไม่
คู่ควรกับความช่วยเหลอืจากสหรฐั 
เพราะการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม
อย่างน่ารังเกยีจ ฝ่ายตรงข้ามรฐับาล
ทหารบางส่วนถกูห้ามไม่ให้ลงเลอืก
ตัง้ และหลายคนถกูตัง้ข้อหาอาญา 
ขณะทีร่ะบบการเลอืกต้ังแบบจดัสรร
ปันส่วนและสตูรค�านวณ ส.ส.บญัชี
รายช่ือของ กกต. ท�าให้พรรคฝ่าย
ต่อต้าน คสช. สูญเสยีเสยีงข้างมาก 
ซ่ึงไม่ใช่เรือ่งบงัเอิญ   
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญสร้าง
ความได้เปรียบอย่างมากให้กับ
กองทัพ ขณะที่ ส.ว. 250 คนที่มา
จากการแต่งตัง้ของ คสช. กมี็อ�านาจ
เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. 
500 คน ท�าให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้
เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ประชาชน
จะไม่ชื่นชอบก็ตาม และความ
อ่อนแอของรฐับาลก็จะท�าให้กองทัพ
มีอ�านาจมากขึ้น
 ขณะทีน่ายดอน ปรมตัถ์วนิยั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศ กล่าวว่า ไม่จ�าเป็นต้องช้ีแจง
วอชิงตนัโพสต์ เพราะเป็นเพยีงความ
เหน็

ตดิหล่มเผดจ็การ
 นายสุนยั ผาสุก ผูอ้�านวยการ
ฮวิแมนไรท์วอทช์ประจ�าประเทศไทย 
กล่าวกบันายจอห์น วญิญ ูถงึผลการ
เลอืกตัง้และการจดัตัง้รฐับาล คสช. 
ภาค 2 ว่า เป็นความหดหูจ่ากตดิ
หล่มเผดจ็การแล้วไปไหนไม่ได้ เพราะ
ส่ิงท่ี คสช. ท�าเอาไว้มนัยงัมีผลตาม
รฐัธรรมนญูต่อไป ถ้าไม่มกีารออก
กฎหมายมาแก้ อ�านาจนี้ก็ยังอยู่ 
เพราะค�าสัง่และประกาศ คสช. แปลง
สภาพไปเป็นกฎหมาย การเลอืกตัง้  อ่านต่อหน้า 4

ครัง้นีจึ้งไม่เพียงสบืทอดอ�านาจ คสช. 
แต่สบืทอดเครือ่งมอืในการลดิรอน
สทิธเิสรภีาพของประชาชนด้วย
 พรรคการเมืองในสภาไม่ว่า
ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจึงต้องมี
ฉันทามติร่วมกันเป็นวาระเร่งด่วน
ยกเลกิค�าสัง่ทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชน
ทั้งหลายภายใน 3 เดือนแรก มี
ที่ไหนในโลกท่ีเอาพลเรือนไปข้ึน
ศาลทหาร ทั้งที่เผด็จการทหาร
ประกาศวาระสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ขณะที่การเคลื่อนไหวของ
องค์กรสทิธมินษุยชนทัง้ในประเทศ
และนานาชาติก็ถูกเพิกเฉย จึงอยู่
ท่ีประชาชนไทยต้องบอกว่าเราไม่
ทนอีกต่อไปกบัอ�านาจเผดจ็การ เรา
ไม่ทนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทีเ่กิดข้ึนและยังเอาผิดใครไม่ได้อกี
ด้วย

เผดจ็การประชาธปิไตย
 การเมืองไทยภายใต้การ
สืบทอดอ�านาจสอดคล้องกับวาท
กรรมของนายเสร ีสวุรรณภานนท์ 
สมาชิกวุฒิสภา ท่ีบอกว่านิยม 
“เผดจ็การประชาธปิไตย” มากกว่า 
“ประชาธิปไตยจอมปลอม” ซึ่ง 
250 ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของ
หวัหน้า คสช. และโหวตเลอืกหวัหน้า 
คสช. เป็นนายกรัฐมนตรี สะท้อน
ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีเขียน
ขึ้นเพื่อการสืบทอดอ�านาจภายใต้
ระบบรัฐสภาที่เป็น “เผด็จการ
ประชาธิปไตย”  
 อย่างที่ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์
ลดารมภ์ อาจารย์คณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โพสต์ข้อ
ความผ่านเฟซบุค๊ (8 มถินุายน) ว่า 
“มีรัฐธรรมนูญแล้ว มี ส.ส. แล้ว มี

โหวตนายกฯแล้ว แต่บรรยากาศ 
ความรู้สึกของผู้คน เหมือนยังอยู่
กับเผด็จการเดิมไม่มีเปลี่ยน” 

แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตัน
 การปลดลอ็ก “ระบอบ คสช.” 
มีวิธีเดียวคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แต่เป็นไปไม่ได้เลยหากกลุ่มผู้มี
อ�านาจไม่เหน็ด้วย เพราะการแก้ไข
รฐัธรรมนญูจะท�าได้เมือ่ ส.ส. และ 
ส.ว. มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเห็นชอบแล้ว ใน
จ�านวนน้ียังต้องเป็น ส.ส. จาก
พรรคการเมืองท่ีไม่ได้ด�ารงต�าแหน่ง
รฐัมนตร ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรอืรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของทกุพรรคการเมอืงรวมกนั และ
ยังต้องให้ ส.ว. เหน็ชอบด้วยไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 จาก 250 ส.ว. หรือ 
86 เสียงขึ้นไป 
 แม้เงือ่นไขการแก้ไขรัฐธรรมนญู
จะเป็นหนึ่งในข้อตกลงท่ีพรรค
ประชาธิปัตย์ตกลงกับพรรคพลัง
ประชารฐั กต้็องดวู่ามกีารแถลงใน
นโยบายของรฐับาลหรอืไม่ แล้วยงั
ต้องดูว่ามีการก�าหนดเวลาชัดเจน
หรือไม่  
 ส่วนนายปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่
ประกาศเตรยีมเสนอแก้ไขรฐัธรรมนญู 
มาตรา 272 เพื่อไม่ให้ ส.ว. โหวต
เลือกนายกรัฐมนตรี และมาตรา 
279 ลบล้างนริโทษกรรมการกระท�า
ต่างๆของ คสช. รวมถึงการออก
ประกาศและค�าสัง่ต่างๆของ คสช. 
นั้น ยอมรับว่าอาศัยเสียงในสภา

“การยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 279 
คือวิธีการที่ยิงตรงเป้าที่สุดในการเปิดพื้นที่ในสภา

เพื่อน�าเสียงประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนการ
ใช้อ�านาจรัฐอย่างเป็นทางการ

สร้างฉันทามติให้มีการท�ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
โดยผ่านโครงการสภาร่างรัฐธรรมนูญประชาชน”

ปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
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อย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ฉันทามติ
ร่วมกนัของประชาชน พรรคการเมือง 
และนกัการเมอืง มากดดนัทกุกลไก
ทกุช่องทางทัง้ในและนอกสภา รวม
ถงึเดินสายรณรงค์ท�าความเข้าใจกับ
ประชาชนจนสร้างฉนัทามตร่ิวมกนั
ให้ได้ว่าสังคมเห็นต้องตรงกันว่า
รฐัธรรมนญูปี 2560 คอืระเบดิเวลา 
จ�าเป็นต้องช่วยกนัถอดสลกั    
 นายปิยบุตรยงัให้เหตุผลผ่าน
เฟซบุค๊ว่า การยกเลกิมาตรา 272 
และมาตรา 279 คอืวธิกีารท่ียงิตรง
เป้าทีส่ดุในการเปิดพืน้ท่ีในสภาเพ่ือ
น�าเสียงประชาชนเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการใช้อ�านาจรฐัอย่างเป็น
ทางการ สร้างฉนัทามติให้มกีารท�า
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยผ่าน
โครงการ “สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาชน”

ช่อนี.้.กลิน่แรง
   การปลดลอ็ก “ระบอบ คสช.” 
เปรียบเหมอืนเขน็ครกขึน้ภเูขา ตราบ
ใดที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นนายก
รัฐมนตรีและกองทัพยังให้การ
สนับสนุน ขณะที่การปลุกระดมให้
เกดิความเกลยีดชงัฝ่ายต่อต้านการ
สืบทอดอ�านาจก็ส่งสัญญาณว่าจะ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
พุง่เป้าไปทีพ่รรคอนาคตใหม่เหมือน
ครั้งท�าลายพรรคไทยรักไทยและ
อดตีนายกฯทกัษิณ ชนิวตัร ซ่ึงผ่าน
มากว่า 10 ปี “ผีทักษิณ” ก็ยังถูก
ขุดมาใช้ท�าลายฝ่ายที่ต่อต้านรัฐ 
ประหาร
 อย่างกรณ ี“ช่อ” น.ส.พรรณิ
การ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อและ
โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ครั้งรับ
ปรญิญาทีจ่ฬุาฯปี 2553 และมกีาร
ชูภาพเบื้องสูง มีการสร้างกระแส
กล่าวหา “ไม่จงรกัภกัด”ี ในโซเชยีล 
มีเดียและส่ือต่างๆ โดยเฉพาะ 
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 
พรรคพลังประชารัฐ ก็ถือโอกาส
โพสตเ์ฟซบุค๊โจมตทีันทีว่า “#อชีอ่
หนักแผ่นดิน” และยังเรียกร้องให้
ด�าเนนิคดมีาตรา 112 กบัผูท้ีอ่ยูใ่น
ภาพทั้งหมด รวมถึงนายธนาธรที่
ลงนามรับรอง น.ส.พรรณิการ์ใน
การสมัครเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  น.ส.พรรณิการ์ชี้แจงว่า 
เป็นการประชดล้อเลียนกระแส

ยึดถือปฏิบัติ มิใช่หาเรื่องคนโน้น
คนนี้ไปเรื่อยๆ ในคัมภีร์พระธรรม 
ศาสตร์บอกว่าการเป็นตุลาการที่ดี 
(หรือการตัดสินใครก็ตาม) จะต้อง
ไม่มอีคติ 4 ประการ และต้องตดัสนิ
ความตามพระธรรมศาสตร์โดย
ครองธรรมอนัเป็น “จตัรุสั” คอืเป็น
รูปสี่เหลี่ยม ไม่พลิกไปพลิกมา ใคร
กต็ามถ้าตดัสินความโดยมอีคติกจ็ะ
ท�าให้ชวิีตเสือ่มถอยประดจุพระจนัทร์
ข้างแรม 
 อคต ิ4 ประการคอื 1.ฉนัทาคติ 
“รัก” เพราะเป็นลูก เป็นเมีย เป็น
ญาติ 2.โทสาคติ “โกรธ” เพราะ
เป็นคูอ่าฆาต คูศ่ตัร ูเคียดแค้นแล้ว
จ้องจับผดิเพ่ือเล่นงานกนั 3.ภยาคติ 
“กลัว” เพราะโจทก์เป็นผู้มีอ�านาจ 
ถ้าไม่ตดัสนิลงโทษจ�าเลยตามทีเ่ขา
สั่งก็กลัวว่าเขาจะไม่ชอบ และ 
4.โมหาคติ “หลง” คือ “ความไม่รู้
จริง” อาจท�าให้ตัดสินผิดๆได้ 

อย่าตกเป็นเหยื่อความเกลียดชัง
 นายเจมิศกัดิ ์ป่ินทอง โพสต์
ข้อความบนเฟซบุ๊ค (10 มิถุนายน) 
ถงึกระแสการโจมตทีางการเมืองที่
ร้อนแรงและดเุดอืดว่า ขณะนีมี้การ
จัดตั้งกลุ่มนักรบไซเบอร์ออกโจมตี
บุคคลที่เห็นแตกต่าง หรือวิจารณ์
รฐับาลด้วยถ้อยค�าทีย่ัว่ย ุดถูกู ท�าให้
เกลียดชัง กล่าวหา ท�าลายความ
น่าเชือ่ถอืของคนแสดงความเหน็ที่
บริสุทธิ์ใจ หวังจะลดความน่าเชื่อ
ถอืของผูใ้ห้ความเหน็แตกต่าง ข่มขู่
ผูอ่้านผูต้ดิตามไม่ให้แสดงความเหน็ 
หวังสยบความคิดความเห็นที่แตก
ต่าง การกระท�าดังกล่าวต้อง
ระมัดระวัง ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล

 ต่อจากหน้า 3

ไพศาล พืชมงคล 
กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี 

“ยิ่งระดมกันออกมาขับไล่คนเห็นต่างมากขึ้นเท่าใด
ก็จะมีคนถูกขับไล่ไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น

สักวันหนึ่งก็จะรู้กันว่าระหว่าง
คนขับไล่คนอื่นกับคนถูกขับไล่
ฝ่ายไหนจะมีคนมากกว่ากัน”

ความเกลียดชังจากการล่าแม่มด
ของนิสิตนักศึกษาจ�านวนมาก แต่
ก็ยอมรับว่าภาพดูไม่เหมาะสม 
ขออภยัอย่างสงูต่อประชาชนทีเ่หน็
ภาพนีแ้ล้วเกดิความไม่สบายใจ แต่
ขอร้องอย่าน�าประเดน็สถาบันพระ
มหากษัตริย์มาโจมตีกันทางการเมอืง
 ขณะท่ีมกีารปลุกระดมความ
เกลยีดชงัและดงึสถาบนัเบ้ืองสงูมา
ท�าลายฝ่ายตรงข้าม ท�าให้แฮชแทก็ 
“#savepanika” ขึ้นอันดับ 1 ใน
ทวิตเตอร์ไทยช่วงหนึง่เช่นกนั เพราะ
โลกออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยที่
น�าสถาบนัเบือ้งสงูมาโจมตกีนัทางการ
เมือง  
 ส่วนแฮชแท็ก “#อีเอ๋หนัก
แผ่นดิน” เมื่อเวลา 19.42 น. วัน
ที่ 10 มิถุนายน เทรนด์ทวิตเตอร์ก็
ขึน้มาครองอนัดบัที ่1 แทน “#save 
panika” โดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์น�า
แฮซแท็กดังกล่าวติดท้ายข้อความ
มากกว่า 100,000 ครั้ง

ต�ารวจเด้งรบัสอบ “ช่อและพวก”
 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ใน
ฐานะรองผู้อ�านวยการศูนย์ปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่ง
ชาติ (ศปอส.ตร.) ได้สั่งการไปยัง 3 
หน่วยงานให้ตรวจสอบกรณ ีน.ส.พรร 
ณิการ์และเพื่อนใน 3 ประเด็นคือ
 1.ให้กองบงัคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) ตรวจสอบเฟชบุ๊ค อินสตา
แกรม ของ น.ส.พรรณิการ์ว่าเข้า
ข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

หรือไม่ 2.ให้กองกฎหมายและคดี 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตรวจ
สอบว่าเข้าข่ายมคีวามผดิอาญาหรือ
ไม่ และ 3.ให้ พล.ต.ท.สราวฒิุ การ
พานชิ ผูบ้ญัชาการต�ารวจสนัตบิาล 
ด�าเนินการตรวจสอบว่ามีส่วน
เก่ียวข้องกับความมั่นคงหรือไม่
อย่างไร

ยิ่งขับไล่คนเห็นต่างก็ยิ่งมากขึ้น
 นายไพศาล พืชมงคล กรรมการ
ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ) ให้ความเหน็
กรณี น.ส.พรรณิการ์ผ่านเฟซบุ๊ค 
Paisal Puechmongkol ว่า “ออก
มาอีกคนแล้ว บอกว่าเป็นนักกลอน 
ออกมาโพสต์ขับไล่คนเห็นต่างไป
อยูต่่างประเทศ ยิง่ระดมกนัออกมา
ขับไล่คนเห็นต่างมากขึ้นเท่าใด ก็
จะมีคนถูกขับไล่ไปอยู่ต่างประเทศ
มากขึน้เท่าน้ัน สกัวนัหน่ึงกจ็ะรูก้นั
ว่าระหว่างคนขบัไล่คนอืน่กบัคนถกู
ขับไล่ ฝ่ายไหนจะมีคนมากกว่ากัน 
ผมกพ็ร�า่เตอืนอยูอ่ย่างนีแ้หละครบั 
แต่กน่็ายนิดคีรบัว่ามคีนจ�านวนมาก
เริ่มตระหนักถึงอันตรายของการ 
กระท�าเยี่ยงนี้ พี่น้องที่ท�างานด้าน
ความม่ันคงของชาตต้ิองหาทางช่วย
กันระงับยับยั้งเรื่องนี้ได้แล้ว”
 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
รองอธบิดสี�านกังานชีข้าดคดอียัการ
สูงสุด ให้ความเห็นว่า “ตอนเรา
เดก็เรากค็ดิอย่างเดก็ พอเราโตเรา
คิดอย่างผู้ใหญ่ ท�าไมต้องถอยหลัง
ไปเล่นงานตอนเขาเป็นเด็กเมื่อ 9 
ปีที่แล้วเพื่ออะไร?”
 นอกจากน้ียงักล่าวถงึ “หลกั
อินทภาษ” ที่นักกฎหมายที่ดีพึง
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ในระยะยาว เพราะเป็นการผลัก
มิตรไปเป็นศัตรูกับรัฐบาลมากขึ้น
เรื่อยๆ
 ผูอ่้านข้อคิดความเห็นของตน
ก็ต้องระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อ
ทั้งเห็นตามนักรบไซเบอร์เหล่าน้ี 
หรือเกิดความรู้สึกเกลียดชังเป็น
ศัตรูกับรัฐบาล ต้องใช้สติปัญญา
กรองความเห็นเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศในระยะยาว 

#RIPTHAILAND
 สถานการณ์ทางการเมืองที่ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อถูกมองว่าจะอยูไ่ด้ไม่นาน แม้จะ
มเีสยีงจาก 250 ส.ว. สนบัสนนุ แต่
การพจิารณากฎหมายในสภาผูแ้ทน
ราษฎร การตัง้กระทูแ้ละญตัตต่ิางๆ 
เป็นเรือ่งของ ส.ส. ดงันัน้ ส.ส.พรรค
ร่วมรฐับาลจงึแทบกระดกิตวัไปไหน
ไม่ได้เลย 
 ขณะที่รัฐบาลที่มีเสียงปริ่ม
น�้าก็เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่มีเสถียร 
ภาพ เพราะแม้แต่การจดัต้ังรฐับาล
ก็มกีารต่อรองและแย่งชงิต�าแหน่ง
กันอย่างไม่ละอาย ปัญหาก๊วนก๊ก
ต่างๆในพรรคร่วมรฐับาล โดยเฉพาะ
พรรคพลงัประชารฐั จะเป็นคล่ืนใต้น�า้
ตลอดอายุรัฐบาล ยิ่งรัฐบาลไม่
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ปัญหาปากท้องของประชาชนได้ 
กระแสต่อต้านรัฐบาลและ พล.อ. 
ประยุทธ์ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 เหมือนวาทกรรมของนาย
ธนาธรทีเ่ปรยีบเทยีบการโหวตเลอืก
นายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปล้นโดย 
“สภา 500” ที่เปรียบเหมือน “โจร 
500” ซึ่งจะติดตัวรัฐบาลชุดนี้ไป
ตลอด พร้อมการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นทัง้ฝ่ายค้านและภาคประชาชน 
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ 
 แม้แต่ในพรรคประชาธปัิตย์
ท่ีสมาชกิพรรคลาออกอย่างต่อเนือ่ง 
ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมีการทวีต 
“#RIPTHAILAND” จากผู้ใช้เฟซ 
บุ๊ค Jetsada Sawikan จนได้รับ
ความนิยมอย่างมากในโพสต์ โดย
ระบุว่า “ผมคนบรุรีมัย์ ถ้าผมอยาก
ได้ประยทุธ์เป็นนายกฯ ผมคงเลอืก
พลังประชารฐั พรรคนีมั้นลงทกุเขต 
จะเลอืกภมิูใจไทยท�าไม ถ้ารูว่้าพลกิ
ลิ้นแบบน้ีคงไม่เลือกต้ังแต่ต้น ผิด

หวังนะ #ผิดหวังกับภูมิใจไทย 
#RIPTHAILAND”
 ท�าให้นายเนวิน ชิดชอบ 
ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความ “#SAVE  
THAILAND” ผ่านเฟซบุค๊แฟนเพจ 
“ลุงเนวิน” ถามว่า “ประเทศไทย
ท�าอะไรผดิ?” เพราะตกใจทีค่นไทย
จ�านวนมากชื่นชอบและกดไลค์ให้ 
#RIPTHAILAND จนเป็นค�าฮิตตดิ
อันดับโลก  
 นายเนวนิยังบอกว่า จะโกรธ 
จะเกลียด จะสาปแช่งผมหรือใคร
ที่ท�าให้ท่านไม่พอใจอย่างไร หนัก
หนาแค่ไหน เอาให้เตม็ที ่แต่ขอร้อง
ว่าอย่าโกรธ เกลียด สาปแช่ง
ประเทศไทย ประเทศไทยไม่ได้ท�า
อะไรผดิ ประเทศไทยให้คนไทยทกุ
คนก�าเนิด ให้ชีวิต ให้ความสุข ให้
คุณได้มีอิสรเสรีภาพที่จะดุด่าว่า
กล่าวใครในโลกโซเชยีลด้วยถ้อยค�า
รนุแรงได้มากมายกว่าหลายประเทศ
ในโลกนี้ ด่าคน ด่าใคร ท�าให้เต็มที่ 
แต่อย่าด่าประเทศไทยให้คนต่าง
ชาติเขามองคนไทยและหัวเราะ
เยาะคนไทยเลย 
 #RIPTHAILAND บนทวิต
เตอร์ที่พุ่งเป็นอันดับ 1 ทั้งในส่วน
ของประเทศไทยและทั่วโลกหลัง 
พล.อ.ประยุทธ์ได้รับการโหวตเป็น
นายกรฐัมนตร ีปฏเิสธไม่ได้ว่าเหมือน
การประจานประเทศไทย เหมือน
การรฐัประหารทีน่านาชาตไิม่ยอมรบั
 #RIPTHAILAND จึงไม่ใช่
การแช่งประเทศไทย อย่างที่นาย
พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ทวีต
ข้อความว่า “โง่จริงหรือแกล้งโง่ที่
คิดว่า #RIPTHAILAND แปลว่า
แช่งประเทศไทย? ประชาชนเขา
เศร้าใจและเสียใจ เหมือนเสียเสา
หลักหรือญาติผู้ใหญ่ จึงใช้ค�านี้ 
#RIPThailand #น่าจะเมากัญชา”
 #RIPTHAILAND สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง 
ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน
และเป็นของประชาชนได้ตายไป
แล้วใน “ประเทศกูมี” และต้อง
ทนอยู่กับ “ระบอบ คสช.” ภาย
ใต้ “เผด็จการประชาธิปไตย” ไป
อีกนาน ตราบใดที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับอัปลักษณ์ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข!!??
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