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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เปิดชื ่อ 53 จังหวัด 'กกต. ' รับรองเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาล-

นายกเทศมนตรีแล้ว 
3 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1  กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน ์ เปิดคู่มือประชาชนต้องรู้ ถึงคิวเลอืกตั้ง 'อบต.' 4 
2  ไทยโพสต์ ออนไลน์ 'อันวาร์' ถูกสั่งให้แพ้เลือกตั้งครั้งหน้า 'ไลน์ ปชป.' ระอุเซ่นคำสั่งนายก

ฯส่ง 'ธรรมนัส' คุมภาคใต้! 
6 

3  MGR ออนไลน์ อาการรัฐบาลน่าห่วง สัญญาณเลือกตั้งขยับ 8 
4  ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ ‘พลังประชารัฐ’ จัดทัพรับเลือกตั้ง 10 
5  มติชน ออนไลน์ ‘พิจารณ์’ ทำนาย รัฐบาลเตรียมชิ่งยุบสภาหนีปัญหา ปลายปี-ต้นปี

หน้า 
12 

6  ข่าวสด ออนไลน์ ‘พิจารณ์’ทำนายรัฐบาลเตรียมยุบสภาหนีปัญหาสิ้นปีนี้-ต้นปีหน้า 13 
7  ข่าวสด ออนไลน์ ธนาธร มาแล้ว! แนะเปลี่ยนตัวนายกฯ ชูไอเดียแก้เศรษฐกิจ ท่ามกลาง

วิกฤตโควิด 
14 
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2  กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน ์ 'การเมือง' ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร 19 
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4  ไทยรัฐ ออนไลน์ “ประยุทธ์” เผชิญ “วิกฤติศรัทธา” รับมือมหาวิกฤติไวรัส : การเมือง
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วันที่ 24 เมษายน 2564 
เปิดชื่อ 53 จังหวัด 'กกต.' รับรองเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรีแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดทรายชื่อ 53 จังหวัด กกต.รับรองเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี กรณีไม่มีข้อร้องเรียน 

วันที่ 24 เม.ย. เฟซบุ๊ค กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายงาน
ข้อมูลรายชื่อจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี (กรณีไม่มีข้อร้องเรียน) จำนวน 53 จังหวัด แบ่งเป็น ดังนี้ 

วันที่ 19 เมษายน 2564 
จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย สตูล หนองคาย นครนายก แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ 
บึงกาฬ อ่างทองภูเก็ต ยโสธร หนองบัวลำภู น่าน ระยอง มุกดาหาร และอำนาจเจริญ 

วันที่ 20 เมษายน 2564 
จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระแก้ว นราธิวาส เพชรบุรี และมหาสารคาม 

วันที่ 21 เมษายน 2564 
จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย พังงา ปัตตานี ลำพูน มหาสารคาม 

วันที่ 22 เมษายน 2564 
จำนวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปราการ พัทลุง ราชบุรี 
นครปฐมอุทัยธานี ยะลา พิจิตร นครราชสีมา พะเยา ชัยนาท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย กำแพงเพชร 
สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ขณะที ่จ ังหวัดที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั ้ง จำนวน 23 จังหวัด 
ประกอบด้วย กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ขอนแก่น จันทบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครศรีธรรมราช นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก แพร่ ร้อยเอ็ดระนอง ลำปาง สงขลา สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อุดรธานี  
และอุตรดิตถ์ 

อย่างไรก็ตาม กรณีไม่มีข้อร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน 
หรือในวันที่ 27 เมษายน 2564 

 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934267 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934267
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วันที่ 25 เมษายน 2564 
เปิดคู่มือประชาชนต้องรู้ ถึงคิวเลือกตั้ง 'อบต.' 

 
 

ฐานข้อมูล "อบต." ในคู่มือพื้นฐานสำหรับประชาชนเตรียมความพร้อม รอวันเลือกตั้ง อบต.อีกไม่กี ่เดือน
ข้างหน้า 
จากหนังสือที่ "กิตติพงษ์ บริบูรณ์" รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่งถึงผู้อํานวยการ
สํานักงาน กกต.ประจําจังหวัด เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล)" ลงวันที่ 16 เม.ย.2564 นั้น 

เป็นสัญญาณสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) ต่อจากการเลือกตั้ง
เทศบาลทั่วประเทศหลังเว้นว่างการเลือกตั้ง "อบต." ที่ครบวาระหรือยกฐานะมานานถึง 7 ปีก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร
ในปี 2557 เวลานี้จึงรอเพียงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบวันเวลาการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.เป็น
คิวถัดไป 

เมื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในรูปแบบกระจายอำนาจ ให้ประชาชนแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
ปกครองและบริหารท้องถิ่นของตัวเองตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ ่น พ.ศ.2542 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ภาคประชาชน ผ่านระบบการเลือกผู ้แทนเข้ามาดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โดยเฉพาะ อบต. จำนวน 5,300 แห่งซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีจำนวนมากที่สุดกว่าท้องถิ่นทุกระดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์การบริหารส่วนตำบล 76 แห่ง เทศบาล 2,472 แห่ง หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา) อีก 2 แห่ง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบการบริหาร อบต.ถึงแม้จะเป็นท้องถิ่นที่ขนาดเล็กแต่ใกล้ชิด
ประชาชนในชนบทมากที่สุด 

สำหรับ "อบต." นั้นจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 หากลงรายละเอียดไปที่โครงสร้างการบริหาร จะพบว่า อบต.ถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ฝ่าย
บริหาร มีนายก อบต.เป็นผู้บริหารสูงสุด และ 2.ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก อบต.ทำหน้าที่ใน "สภา อบต." 

ทั้ง 2 ส่วนมีอำนาจหน้าที่คือ นายก อบต. กำหนดนโยบายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมต้องดำเนินการให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลตั้งแต่ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณสุขภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ขีดเส้นใต้ไปถึงหน้าที่ "นายก อบต." ต้องแถลงนโยบาย
ต่อสภา อบต. พร้อมจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงเป็นประจำทุกปี  

ส่วนการได้มาซึ่ง "นายก อบต.-สมาชิก อบต." นั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2 ระดับ ประกอบด้วย 1.
นายก อบต. ใช้ "เขตตำบล" เป็นเขตเลือกตั้ง และ 2.สมาชิก อบต.ใช้ "เขตหมู่บ้าน" เป็นเขตเลือกตั้ง ยกเว้นแต่หมู่บา้น
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ใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขต
เลือกตั้งเดียวกัน 

ขณะที่จำนวน "สภา อบต." พิจารณาจากเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ละ 1 คน แต่หาก อบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 
เขตเลือกตั้ง ให้สภาอบต.นั้น (ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน) แบ่งได้ดังนี้ 

ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ส.อบต. 6 คน 
ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้งให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมาก

ที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 
ถ้ามี  5 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดอีก 

1 คน 
สำหรับการดำรงตำแหน่ง "นายก อบต." มีวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน

เกิน 2 วาระไม่ได้ โดยเฉพาะในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ
ติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง ขณะที่ "สภา อบต." มีวาระคราวละ 4 
ปีนับแต่วันเลือกตั้งเช่นกัน 

ทั้งหมดเป็นฐานข้อมูล "อบต." ในคู่มือพื้นฐานสำหรับประชาชนในฐานะศูนย์กลางการกระจายอำนาจ เพ่ือ
เตรียมความพร้อม รอวันเลือกตั้ง อบต.อีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า. 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 19:39 น. 
'อันวาร์' ถูกสั่งให้แพ้เลือกตั้งครั้งหน้า 'ไลน์ ปชป.' ระอุเซ่นคำสั่งนายกฯส่ง 'ธรรมนัส' คุมภาคใต้! 
 
 
 
 
 
 
 
24 เม.ย. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในไลน์กลุ่มชื่อ “อดีตส.ส.และส.ส.ประชาธิปัตย์” ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 160 คน มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนางกาญจนี วัลยะเสวี แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟสบุ๊กแสดงความรู้สึกข้องใจคำสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ไปดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยตั้งคำถามต่อพรรค
ประชาธิปัตย์ว่าจะยอมให้เขาทำลายพรรคอย่างนั้นหรือ 

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ในห้องไลน์กลุ่มดังกล่าว ว่า “ข่าวแม่ยก ปชป.ข้องใจ
คำสั่งนายกฯให้รมต.คุมพ้ืนที่จังหวัด ถาม ปชป.จะปล่อยให้เขาทำลายพรรคหรือ?  อ่านแล้ว ผมชื่มชมในความกล้าหาญ 
ไม่ข้ีขลาดกล้าพูด กล้าคิด ทั้งๆท่ีเป็นสุภาพสตรี ขอได้รับการคารวะจากผมด้วยใจจริง ที่ผ่านมาพรรคตกต่ำมาก ผมเสนอ
ให้รีบแก้ไขด่วน  ไม่งั ้นจะมีพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีพื ้นที่ของตนเอง วางแผนที่ จะยึดฐานปชป. นอกจากไม่ฟังแล้ว 
ยังตำหนิผมในไลน์ ผมเป็นแค่ ส.ส.ไม่ได้ตอบโต้รอให้เหตุเกิด สุดท้าย ปชป. ถูกยึดพื้นที่เขต3 แพ้เลือกตั้งซ่อม ผมเองก็
ถูกคำสั่งให้ต้องแพ้ในการเลือกตั้งคราวหน้า ผมรู้เรื่องนี้ดีครับ จึงต้องเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยทำงานเคียงข้าง
ประชาชนดังที่เห็นกันครับ” 

“ผมถามผู้บริหารในที่ประชุมพรรคถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูพรรคคืออะไร สิ่งที่ผมได้ยินพร้อมๆเพื่อน
สมาชิกคือขอให้เชื่อผู้นำ กำลังทำ บอกไม่ได้เป็นความลับ ขอย้ำว่าอ่านข่าวคุณกาญจนี แล้ว ผมไม่โทษคนนอกที่จะมา
ยึดพื้นที่ของปชป.ครับ  เพราะเป็นสิทธิ์ ต้องโทษคนในพรรคท่ีไม่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องพรรค  ลับหลัง
เห็นด้วยกับผม  แต่ต่อหน้าไม่กล้า นอกจากไม่กล้า แถมเป็นโรคแพ้ภูมิวิจารณ์ ใครพูดถึงพรรคเป็นต้องออกมาตอบโต้ 
น่าเป็นห่วงครับ ในเร็วๆนี้ ผมจะทำเอกสารมายังพรรคและแถลงข่าวเพ่ือเตือนว่า พรรคการเมืองและประเทศชาติกำลัง
เผชิญกับภัยคุกคามการเมืองที่ใกล้ตัวเข้ามาแล้ว”   

จากนั้น นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช เพียงคนเดียว ออกมาแสดงความเห็นสั้นๆว่า “อ่านข่าว
นี้แล้วรู้สึกเศร้าใจ”   โดยไม่มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าว แม้แต่คนเดียวที่จะกล้าแสดงความเห็นในเรื่องนี้  

ต่อมานายอันวาร์ ได้แชร์จดหมายเปิดผนึกของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพคนหนึ่งลงในกลุ่มไลน์อดีต
ส.ส. โดยก่อนหน้านี้จดหมายฉบับดังกล่าวได้โพสต์ในห้องไลน์กลุ่ม ตัวแทนสาขาพรรค หัวข้อเรื่องพปชร.หวังยึดพื้นที่ 
ปชป.(ภาคใต้) โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “...ผลจากคำสั่งฉบับนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า เป็นการ
แต่งตั้งมอบหมายงานที่มีนัยยะทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการมอบหมายให้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรฯที่เดิมดูแลพื ้นที ่ จังหวัดหนองบัวลำภู พะเยา เชียงราย  แต่กลับเปลี ่ย นให้มาดูแลพื ้นที ่จ ังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 
เคยเป็นผู้ดูแลอยู่ กลับมีการเปลี่ยนแปลงให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาดูแลแทน ส่วนนายสินิตย์ เลิศไกร รรมช.พาณิชย์ 
ซึ ่งเป็น ส.ส.สุราษฎร์ธานี กลับได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู ซึ ่งควรจะสลับกับ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นการมอบหมายแบบผิดฝาผิดฝั่ง เพราะพ้ืนที่ภาคใต้  ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ 
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แต่รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์กลับไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแล  จึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่า  
การมีคำสั่งในลักษณะเช่นนี ้  เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่ และต้องการเจาะยึดพื้นที่ฐานเสียงของพรรค
ประชาธิปัตย์ แม้กระทั่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังออกมาแสดงความคิดเห็น ในลักษณะ
รักษามารยาททางการเมือง แบบหวานอมขมกลืนว่าไม่ขอวิเคราะห์ เนื่องจากเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าใจถึงการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ไม่ต่างกัน...”   

ในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า “แม้กรณีดังกล่าวจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นจากสังคม
อย่างกว้างขวางก็ตาม แต่ที ่น่าแปลกใจก็คือ  ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีสมาชิกพรรคคนใดแสดงท่าที  
หรือแสดงความเห็นใดๆเลย มีการแชร์ข่าวนี้ไปยังกลุ่ม ไลน์ของ อดีตส.ส.และ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้ง  
แต่ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นเลย   จึงไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า  คนในพรรคประชาธิปัตย์คิดอย่างไร ในฐานะ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ไม่สามารถยอมรับกับการกระทำต่อพรรคในครั้งนี้ได้ ผมขอสนับสนุนนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฎ์ ใช้ความกล้าหาญทางการเมือง แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรเกรงใจใคร ยกเว้นประชาชน 
และอยากจะบอกกับเพ่ือนสมาชิกพรรคทุกคนว่า  พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ ที่มีประวัติการต่อสู้ทาง
การเมืองมายาวนานถึง 75 ปี พรรคต้องมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ และไม่ควร
เกรงกลัว หรือสยบต่ออำนาจที่ไม่ชอบธรรมใดๆทั้งสิ้น เพราะความกลัวทำให้เสื่อม”  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสมาชิกในกลุ่มไลน์อดีต ส.ส. และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้าอ่านกันทุกคน แต่กลับไม่มี
ใครกล้าแสดงความเห็นในไลน์กลุ่มของพรรคแต่อย่างใด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100583 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/100583
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 05:44 น. 
อาการรัฐบาลน่าห่วง สัญญาณเลือกตั้งขยับ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – ตามสภาพรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปัจจุบันที่ยังเหมือนมวยเมาหมัดกับการ
แก้ไขปัญหาโควิด-19 ระลอกล่าสุด ที่ผ่านมาแล้วเกือบเดือน แต่อาการยังน่าเป็นห่วง 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน ยังอยู่หลักพัน ตัวเลขมีขึ้นๆลงๆ แต่ยังไม่เห็นผลแบบแตกต่างหลังจากงัดมาตรการเข้ม
แบบครึ่งๆ กลางๆ เพราะไม่กล้าล็อกดาวน์ หรือ เคอร์ฟิว ที่มีผลกระทบมากกว่า 

แต่ที่โดนนินทา หมาดูถูกเยอะ เห็นจะเป็นการบริหารจัดการโควิด-19 รอบนี้ ที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า 
เมื่อเทียบกับการจัดการการระบาดในรอบแรก ที่ข้ึนแท่นประเทศเบอร์ต้นๆ ของโลกในการรับมือเชื้อมรณะ 

มาหนนี้ ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ มีปัญหาที่แก้ไม่ตกเพียบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่สภาพ
โรงพยาบาลสนาม ที่เปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วสภาพแวดล้อมของไทยไม่โสภาสักเท่าไหร่ จนชาวเน็ตหยิบเอามา
แซะหลายวัน 

แต่ที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ คือเรื่องการบูรณาการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องเตียงคนไข้ ที่ครั้งนี้รัฐบาลทำแต้มติด
ลบ ช่วยคนไม่ทันท่วงที มีปัญหาติดๆ ขัดๆ หลายประการ บางคนติดเชื้อมาหลายวัน แต่ยังต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน จนคนใน
ครอบครัวติดกันหมด ต้องรอให้เป็นข่าวก่อนถึงจะได้รับการช่วยเหลือ 

ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการติดต่ออย่างสายด่วน ที่รัฐบาลโพนทะนาว่าบูรณาการกันเรียบร้อย ให้ประชาชนต่อสายไป
ได้เลย แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติ มีเรื่องร้องเรียนแทบทุกวันว่า โทรยาก ติดลำบาก รอสายนาน เกี่ยงกันไปเกี่ยงกนัมา 
ถึงขนาด“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ ยังยอมรับเลยว่า โทรไปมาแล้วเจอเองกับตัวเหมือนกัน 

ขณะที่เรื่องวัคซีน แม้จะพยายามร่วมมือกับเอกชนเพื่อประสานให้ได้เร็วที่สุด แต่มันเลยจุดที่ประชาชนจะเข้าใจ
ได้ โดยเฉพาะเมื ่อหลายประเทศมีตัวเลขวัคซีนและผู้ได้รับวัคซีนไปแล้วทิ ้งห่างไทย ที ่ประกาศว่าเป็นผู ้นำเรื ่อง
สาธารณสุข 

มันไม่ได้ต้องการจะแข่งว่าใครเจ๋งกว่าใคร หากแต่มันกำลังเป็นหอกทิ่มแทงรัฐบาลในเรื่องของฝีมือในการจัดหา
วัคซีน งานนี้เลยน้ำท่วมปากเวลาถูกฝ่ายค้านขย่ม ถึงขนาดปล่อยให้นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
ที่กำลังเร่ร่อนต่างแดนออกมาเบิ้ลบลัฟ จะใช้คอนเนกชั่นพูดคุยให้ 

ต้องยอมรับว่า การรับมือของรัฐบาลในรอบนี้มีปัญหา และแสดงถึงความไม่พร้อม ในอารมณ์ที่ขนาดกองเชียร์
ยังไม่กล้าออกตัวปกป้อง เพราะหลักฐานมันคาตา 

ดูอาการ“บิ๊กตู่”เองก็มองเห็นได้ หน้านิ่วขิ้วขมวดเหมือนแก้ปัญหาไม่ตก ไม่รู้จะจัดการอย่างไร คล้ายกับตอนดู
ซูบโทรมในรอบแรก 
 เรื่องของเรื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายๆ อย่างมันไม่ได้ดังใจ โดยเฉพาะทีมงานที่ต้องบอกว่าเป็นนักการเมือง
อาชีพเกือบหมดคณะรัฐมนตรี ที่สำคัญ บางอย่างไปก้าวก่าย แทรกแซงกันไม่ได้ เพราะเป็นมารยาทระหว่างพรรคร่วม
รัฐบาล 
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มันเป็นสิ่งที่“บิ๊กตู่”ก็อึดอัด แต่ที่ผ่านมาพยายามปรับตัวให้เข้ากับนักการเมือง เพื่อประคองเสถียรภาพรัฐบาล

ไปให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่ง เพียงแต่นานวันมันชักจะไม่ได้การ 
ไม่แปลกที่จะมีกระแสข่าวเรื่องการทอดสมอ “ยุบสภา”โผล่แทรกกลางเข้ามาท่ามกลางเชื้อมรณะกำลังฮึกเหิม

ได้ใจ เพราะอาการรัฐบาลเหมือนคนไข้ในห้องไอซียู ที่ทางรอดเดียวที่เหลือ น่าจะคือการตัดเนื้อร้ายและ อวัยวะทิ้ง  
เพ่ือรักษาชีวิตไว้ 

ตามจังหวะที่มีการแบ่งจังหวัดให้รัฐมนตรีดูแลกันใหม่ ที่ส่วนใหญ่รัฐมนตรีในซีกพรรคพลังประชารัฐได้เข้าไปคุม
ในจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลต่อการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขุนพล
หลักเตรียมพร้อมเลือกตั้งของ“บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่พรรคพลัง
ประชารัฐได้ ส.ส.หลายเก้าอ้ี และเป็นจังหวัดที่มี ส.ส.หลายคน 

ข้ามหน้าข้ามตาเจ้าถิ่นอย่าง"นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย ที่เป็นคนสงขลา ซึ่งปกติการให้ดูแลจังหวัด  
จะยึดตามฐานเสียงของแต่ละคน ดูได้ อย่าง "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม ดูสุโขทัย "อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดูชัยนาท "ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูสิงห์บุรี "ศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ" รมว.คมนาคม ดูบุรีรัมย์ แต่ "นิพนธ์" กลับไม่ได้ดูจังหวัดตัวเอง ปล่อยให้ร.อ.ธรรมนัส ที่มีฐานเสียงอยู่ จ.พะเยา 
ปาดหน้าไปดู ซึ่งมันชี้ชัดว่า เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

คิวนี้ พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจรุนแรงมาก เพราะไม่ใช่แค่"นิพนธ์"รายเดียว แต่ "สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ 
จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ ่งเป็น ส.ส.สุราษฎร์ธานี ที ่เหมาส.ส.ยกจังหวัดให้ค่ายสีฟ้า กลับโดนโยกไปโซนอีสาน  
คือ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู ซึ่งไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เลย 

ใครดูก็รู้ว่า ตรรกะการแบ่งพ้ืนที่ครั้งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ที่ตามไทม์ไลน์เดิมวาง
เอาไว้ให้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่สภาจะพิจารณากันในปลายเดือน พ.ค.นี้ มีผลบังคับใช้กัน
เสียก่อน รวมไปถึงการจัดวางขุมกำลังในการโยกย้ายแต่งตั้งประจำปี ในเดือน ก.ย.และนั่นอาจหมายถึงการรอให้ศึกชิง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นในปลายปีนี้ก่อน 

แต่ด้วยภาวะคับขัน อาการรัฐบาลน่าเป็นห่วง ภูมิต้านทานต่ำ ไร้วัคซีนมาช่วย เลยถูกจับตามองว่า แค่ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านสภา และจัดวางกำลังโยกย้ายข้าราชการเสร็จสิ้นในเดือน ก.ย. หากจังหวะพอได้
ก็พร้อมทอดสมอเหมือนกัน 

ในทีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็อยากจะได้คนเก่งเข้ามาช่วย ตลอดจนคุมกระทรวงสำคัญๆ ที่วันนี้อยู่ในมือพรรคร่วม
รัฐบาล จนหยิบจับมาบริหารไม่ได้ ดูทรงเลยส่อแววจะรีเซ็ตกันใหม่ ด้วยการยุบสภาแล้วไปจัดทีมใหม่ในเลือกตั้งครั้งหน้า 

ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ หากกลไกสำคัญอย่างกฎหมายงบประมาณ และโยกย้ายข้าราชการประจำปีสะเด็ดน้ำ
แล้ว 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08:00 น. 
‘พลังประชารัฐ’ จัดทัพรับเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
พลังประชารัฐจัดทัพรับเลือกตั้ง “จุรินทร์”ไม่วิเคราะห์คำสั่งนายกฯ เขย่างานรมต.ดูแลพื้นที่จังหวัดส่ง “ธรรมนัส”  
คุมภาคใต้ ชี้ทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ไม่ต่างกัน 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบงาน ภายใต้แนวคิด การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด เพื่อให้การพัฒนา และแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรม
เผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ดูแลพื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ดูแลนั้น 

ไม่วิเคราะห์แบ่งงาน รมต.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ไม่ขอตอบ และไม่ขอไปวิเคราะห์ เพราะคิดว่าทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่า  
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงในที่ประชุม ครม.แล้วว่าจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม 
ดังนั้น ก็ต้องรอตรงนั้นก่อน ซึ่งความจริงรัฐมนตรีหลายคนก็เหมือนที่ปรากฏเป็นข่าว คือจะมีส่วนในการรับผิดชอบพ้ืนที่
ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรีหลายคนก็ไม่ได้เข้าไปดูแลในพื้นที่
ตรงนั้น เช่น กรณี นายนิพนธ์ ซึ่งเป็นอดีตส.ส.สงขลา ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช แต่มีการปรับเปลี่ยน
ให้ไปดูแลจังหวัดตรัง และสตูล ส่วน นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี รมช.พาณิชย์คนใหม่ ก็ไม่ได้ดูแลพ้ืนที่ตนเอง 
แต่ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู หรือแม้แต่ นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.พิษณุโลก ก็ไม่ได้ดูแลจังหวัดพิษณุโลก แต่ได้ไปดูแลจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และ พัทลุง 
แทน“แต่ทั้งหมดนี้ เมื ่อนายวิษณุ ชี้แจงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้นต่อไปก็ต้องรอว่าจ ะเป็น
อย่างไร” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ  

“ธรรมนัส”ดูแล 3 จว.ใต้ก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบ
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด มีเนื้อหาสรุปว่า เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด 
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรี พ้นจาก
ความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ณ วันที่ 22 มี.ค. 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 
243/2563 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 355/2563 แล้วมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ดังนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พปชร.)  ดูแลพื้นที่  
จ.ชัยนาท สมุทรปราการ ลพบุรี , พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ดูแลพื้นที ่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ,  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง (พปชร.) ดูแลพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ , นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
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รมช.คลัง (พปชร.) ดูแลพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตรนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา  
(ภูมิใจไทย) ดูแล จ.สุราษฎร์ธานี และกระบี่, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปชป.) 
ดูแลพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ยโสธร พัทลุง , นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รวมพลังประชาชาติไทย) ดูแลพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคามนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
(ปชป.) ดูแลพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พังงา, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ (พปชร.) ดูแลพื้นที่ จ.สงขลา 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ (ภูมิใจไทย) ดูแลพื้นที่จ.อุทัยธานี และ เลย 

“นฤมล”คุมพะเยา-เชียงรายนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ (ชาติไทยพัฒนา) ดูแลพื้นที่ จ.อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา, นายศักดิ ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม (ภูมิใจไทย) ดูแลพื ้นที ่จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ , นายอธิรัฐ 
รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม (พปชร.) ดูแลพื้นที่ จ. นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมินายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.
คมนาคม (ภูมิใจไทย) ดูแลพื้นที่ จ.สกลนคร มุกดาหาร , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พปชร.) ดูแลพื้นที่ จ.สิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชาติ
ไทยพัฒนา) ดูแล จ.สุพรรณบุรี และนครปฐม , นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ (ปชป.) ดูแลหนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (พปชร.) ดูแล จ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน, นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.
มหาดไทย (ปชป.) ดูแลตรัง สตูล , นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (ภูมิใจไทย) ดูแล จ.นครพนม หนองคาย  
บึงกาฬ,นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม (พปชร.) ดูแล จ.สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน (พปชร.) ดูแล จ.นนทบุรี ปทุมธานี ระนอง, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.
แรงงาน (พปชร.) ดูแลพื้นที่ พะเยา เชียงราย น่าน, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (พปชร.) ดูแล จ.ชลบุรี ลำปาง 
ฉะเชิงเทรา, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (พปชร.) ดูแล จ.สระแก้ว นครสวรรค์ พิษณุ โลกคุณหญิงกัลยา 
โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ (ปชป.) ดูแล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ภูมิใจ
ไทย) ดูแล จ.ปราจีนบุรี นครนายก , นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (ปชป.) ดูแล จ.ระยอง จันทบุรี ตราด ,  
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม (พปชร.) ดูแล จ.แพร่ สระบุรี และ ราชบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564 
เป็นต้นไป 

ปูทางสู่เลือกตั้งใหม่การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า จะเป็นการปูทางไปสู่การเลือกตั้งหรือไม่ 
เพราะเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละพรรครับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง โดยเฉพาะ
กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เดิมดูแลพื้นที่ หนองบัวลำภู พะเยา และ เชียงราย แต่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
สงขลา นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต ทำให้ถูกมองได้ว่า เป็นการเตรียมดูแลพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งในอนาคต ก่อนหน้า
นี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นหัวหน้าทีมของพรรคพลังประชารัฐ และสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรี 
ธรรมราช เขต 3 ประกอบกับมีกระแสข่าวในพลังประชารัฐว่า จะให้ร.อ.ธรรมนัส เป็น หัวหน้ากลุ่มดูแล 14 ส.ส.ภาคใต้ 
ขณะที่ นายอธิรัฐ ที่ได้ดูแล จ.ขอนแก่น เปลี่ยนจากเดิมที่ดูแล นครราชสีมา และชัยภูมิ ด้าน นายอนุชา ที่มีตำแหน่ง
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแล จ.สมุทรปราการ เพ่ิมข้ึน ส่วน นายสุชาติ จากเดิมดูแลกาฬสินธุ์ 
และ มหาสารคาม ถูกเปลี่ยนให้ดูแล นนทบุรี ปทุมธานี และ ระนองขณะที่ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม 
ของพรรคภูมิใจไทย ได้ดูแล จ.สกลนคร และ มุกดาหาร เปลี่ยนจากเดิมที่ดูแล อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ ซึ่งทั้ง 2 
จังหวัดนี้ ได้ถูกโยกไปอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ นายอาคม ส่วนกรณีของ นายสินิตย์ รมช.พาณิชย์ ของพรรค
ประชาธิปัตย์ และมีตำแหน่ง ส.ส. สุราษฎร์ธานี กลับได้รับมอบหมายให้ไปดูแล หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด พื้นที่ภาคอีสาน
มองในเชิงการเมืองแล้ว คิดเป็นอื่นไป ไม่ได้ นอกจากเป็นการเตรียมตุนคะแนนเสียงไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป
เท่านั้น... 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477002 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 16:56 น. 
‘พิจารณ์’ ทำนาย รัฐบาลเตรียมชิ่งยุบสภาหนีปัญหา ปลายปี-ต้นปีหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
‘พิจารณ์’ ทำนาย รัฐบาลเตรียมชิ่งยุบสภาหนีปัญหา ช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า เทงบ 4.5 หมื่นล้านคอยท่ารักษาฐาน
เสียง ‘ก้าวไกล’ ตั้งรับ เฟ้นตัวส.ส. รอเลือกตั้งใหม่ 

วันที ่ 24 เมษายน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื ่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.)  
ให้สัมภาษณ์ถึง คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด และแบ่งพื้นที่ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ถือเป็นสัญญาณของการ
เตรียมตัวยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ ว่า ตนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นอย่างนั้น โดยเฉพาะเมื่อผ่านร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เสร็จ ซึ่งอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 และมีความ
เป็นไปได้ว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ตามที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอ ซึ่งเป็นการแก้รัฐธรรมนูญ
ที่เพิ่มอำนาจให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ก็จะกลับมาเป็นนายกฯ  
อีกครั้ง 

นายพิจารณ์ กล่าวว่า งบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องใช้จ่ายภายใน 6 เดือน ซึ่งคาดว่าอาจ
เป็นการเร่งใช้จ่ายก่อนยุบสภา ขณะนี้รัฐบาลมีความล้มเหลวในการจัดการกับแพร่ระบาดของ โควิด -19 อย่างชัดเจน 
และรัฐบาลก็อยู่ได้ลำบาก ก็คงต้องเตรียมการไว้แล้วว่าจะต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ 

เมื ่อถามว่าพรรคก.ก. หรือพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมตัวรับการยุบสภาและการเลือกตั ้งใหม่ไว้หรือไม่  
นายพิจารณ์ กล่าวว่า พรรคก.ก. ก็เตรียมพร้อม เพราะเราคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการยุบสภาในช่วงปลายปี
หรือต้นปีหน้า โดยพรรคก.ก. กำลังตั้งตัวแทนประจำศูนย์เลือกตั้ง และคัดเลือกตัวผู้สมัครส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบ
บัญชีรายชื่อ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งในระบบแบบใด 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2688932 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 17:31 น. 
‘พิจารณ์’ทำนายรัฐบาลเตรียมยุบสภาหนีปัญหาสิ้นปีนี้-ต้นปีหน้า 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2564 นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล(ก.ก.) กล่าวถึง
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด และแบ่งพ้ืนที่ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ถือเป็นสัญญาณของการเตรียมตัวยุบสภา  
และเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ ว่า ตนเชื่อว่าอาจจะเป็นอย่างนั้น 

โดยเฉพาะเมื่อผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เสร็จ ซึ่งอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนก.ย.
2564 และมีความเป็นไปได้ว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ ซึ่งเป็นการแก้
รัฐธรรมนูญที่เพิ่มอำนาจให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง 

สำหรับงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องใช้จ่ายภายใน 6 เดือน คาดว่าอาจเป็นการเร่งใช้จ่าย
ก่อนยุบสภา ขณะนี้รัฐบาลมีความล้มเหลวในการจัดการกับแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างชัดเจน และรัฐบาลก็อยู่ได้
ลำบาก คงต้องเตรียมการไว้แล้วว่าจะต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมตัวรับการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ไว้หรือไม่ นาย
พิจารณ์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลก็เตรียมพร้อม เพราะคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการยุบสภาในช่วงปลายปีนี้หรือ
ต้นปีหน้า 

โดยพรรคก้าวไกลกำลังตั้งตัวแทนประจำศูนย์เลือกตั้ง และคัดเลือกตัวผู้สมัครส.ส. ทั้งแบบแบ่ งเขต และแบบ
บัญชีรายชื่อ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งในระบบแบบใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6360559 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13:24 น. 
ธนาธร มาแล้ว! แนะเปลี่ยนตัวนายกฯ ชูไอเดียแก้เศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤตโควิด 

 

 

 

 

“ธนาธร” ประธานคณะก้าวหน้า แนะเปลี่ยนตัวนายกฯ – มอบสองภารกิจสำคัญแก้โควิด – แก้ รธน. พร้อม
กับการ ชูไอเดียแก้เศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนพื้นฐาน 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดห้องสนทนาทางแอพพลิเคชั่น 
Club House ชวนประชาชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ในหัวข้อ “สร้างพันธมิตร ประคองธุรกิจ
พ้นวิกฤต” ต่อยอดจากการไลฟ์เฟซบุ๊กท่ีนายธนาธร ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยการบริหารธุรกิจในสถานการณ์โควิด ผ่าน
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน 

มองยุบสภาตอนนี้ยังไม่เหมาะ – หวั่นสุญญากาศกลางวิกฤตโควิด – แนะเปลี่ยนตัวนายกฯ มอบสองภารกิจ แก้
โควิด-แก้ รธน.เหมาะกว่า 

โดยในช่วงหนึ่ง มีประชาชนผู้ร่วมห้องสนทนาถามความเห็นของนายธนาธรเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
รัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดระลอกที่สามในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาทางการเมือง และทางออกที่นายธนา
ธรคิดว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ 

ซึ่งนายธนาธร ระบุว่าในทางการเมือง หลายคนเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ซึ่งส่วนตัว
แล้วเห็นว่าต่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม หากยุบสภาเวลานี้ กว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาต้องใช้
เวลาอย่างน้อยสามเดือน ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศจะไม่มีรัฐบาลไม่ได้ แม้ว่าประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลในปัจจุบัน
ก็ตาม 

อีกทางเลือกหนึ ่งที ่ตนเห็นว่าเป็นไปได้และเหมาะสมมากกว่า ก็คือการที ่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีต้องลาออก ให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทน ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้ ก็ต้องกำหนดให้
ชัดเจนว่ามีเพียงสองภารกิจเท่านั้น คือ 

1) จัดการวิกฤตโควิด ไม่ว่าจะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเพ่ิมและการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน และ 2) การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาเพื่อจัดการปัญหาใหญ่สองเรื่องนี้เท่านั้น หลังจากจัดการปัญห าโควิด
และทำรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้ว อาจจะกินเวลา 2 ปี พอดี จึงยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ตนคิดว่าสูตรนี้น่าจะดีกับประเทศมากกว่า คือแก้โจทย์ทั้งการเมืองและโควิดไปในคราวเดียวกัน เพราะแน่นอน
ที่สุด ต่อให้แก้ปัญหาโควิดจบ เราก็จะมาเจอกับดักการเมือง ที่ไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายอื่นเข้ามามีอำนาจได้อีก 
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“ดังนั้น ผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกแล้วมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีภารกิจที่ชัดเจนสองภารกิจ คือจัดการโค
วิดแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ สร้างการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริ งได้ 
น่าจะดีที่สุด” นายธนาธรกล่าว 

โชว์วิสัยทัศน์ ศก. ชงรัฐอัดฉีดเงินเข้าระบบผ่านการลงทุนในความต้องการพื้นฐาน-สร้าง supply chain ใหม่สู่
การจ้างงานในประเทศ-เงินไม่รั่วไหล 

นอกจากนี้ นายธนาธรยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนซักถามกับผู้ร่วมสนทนา ในประเด็นเกี่ยวกับการทำธุร กิจและ
สภาวะเศรษฐกิจหลายคำถามด้วยกัน เช่น การเสนอแนวคิดว่าด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ การลงทุน
ในอุตสาหกรรมใหม่ การสร้างงานและเศรษฐกิจผ่านการนำความต้องการของสังคมมาเป็นอุปทาน เป็นต้น 

นายธนาธร ระบุว่า นี่เป็นช่วงเวลาโอกาสที่ดีมากของประเทศไทยที่จะลงทุน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวินัยทางการ
คลังมากเกินไปนัก ดังจะเห็นได้ว่าวันนี้ไม่มีประเทศไหนบนโลกที่สนใจเรื่องวินัยทางการคลังแล้ว ทุกคนแข่งกันอัดฉีดเม็ด
เงินเข้าระบบเศรษฐกิจหมด เช่นกรณีของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่อัดฉีดเงินลงไปแล้ว 1.9 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเยียวยาโควิด และกำลังจะออกงบประมาณอีก 2-3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน ให้เกิดการแก้ปัญหาของสังคม เป็นต้น 

ซึ่งตนเห็นว่าประเทศไทยเอง ก็ควรจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นเช่นกัน แต่ส่วนตน
แล้วอยากเห็นการลงทุนในสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากๆ เช่น ทุกวันนี้หลายพื้นที่ แม้ในระดับเทศบาลยังเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่
สะอาดและเพียงพอใช้ทั้งปี เรายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรอีกมาก การคมนาคมขนส่งหลายจังหวัด
ยังไม่มีรถประจำทางที่ดี โรงคัดแยกและจัดการขยะส่วนใหญ่ในประเทศยังคงไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ 

ตนกำลังพูดถึงอะไรที่เป็นคุณภาพชีวิตพื้นฐานจริง ๆ ของประชาชน ที่อาจจะไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นในทางตรง แต่มันลดต้นทุนได้ ลดความเครียดในชีวิตได้ ทำให้ชีวิตของประชาชนถึงแม้จะต้องดิ้นรนทาง
เศรษฐกิจ แต่อย่างน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ 

“ดังนั้นถ้าถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ผมว่าเอาเม็ดเงินมาลงทุนกับสิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐาน เป็นสวัสดิการที่
คนไทยทุกคนควรจะได้รับมาเป็นสิบๆปีแล้วแต่ไม่ได้รับ ควรจะต้องทำตรงนี้ ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการจ้างงาน ถ้าคุณ
อัดเม็ดเงินเพ่ิม 1-2 ล้านล้านบาทเข้าไปทำสิ่งพวกนี้ สิ่งพวกนี้เป็น local content เกือบทั้งหมด หมายความว่ามูลค่ามัน
เกิดขึ้นในประเทศ เงินไม่ได้ไหลออกเพื่อไปนำเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจากต่างประเทศ มันทำให้เกิดการจ้างงาน
แน่นอน และนี่คือสิ่งที่เราต้องการ คืองาน คือคุณภาพที่ดีของประชาชน” นายธนาธรกล่าว 

นอกจากนี้ นายธนาธรยังได้กล่าวถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ใช้โอกาสนี้ในการ
ลงทุนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เคยเสื่อมโทรมมาก่อนหน้านี้ ทำให้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่ได้อย่างน่า
ประทับใจกว่าเดิมเมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว รวมทั้งการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีอยู่มากมายเต็ม
ไปหมดในประเทศไทยด้วย 

นอกจากนี้ ตนยังมีแนวคิดว่าประเทศไทยจะต้องลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ใหม่ โดยเอาความ
ต้องการที่มีอยู่ในประเทศอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศตลอด เช่นเรื่องของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ มาสร้างเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะลงทุนและสร้างให้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้ เป็นต้น 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6359946  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6359946
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วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 17:55 น. 
รัฐบาล “เลือกตั้งโกง” กับ รัฐบาล “รัฐประหารโกง”? 

 

ถ้านักการเมืองส่วนใหญ่ดี การเมืองไทยจะดีตามไปด้วย เพราะอำนาจรัฐจะถูกใช้เพื่อชาติกับประชาชน มิใช่ใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนกับพวกเป็นหลัก! 

ที่ผ่านมาเกือบ 90 ปี การเมืองไทยมิใช่ “ประชาธิปไตยของประชาชน” แต่เป็น “ประชาธิปไตยเลือกตั้งทุน
สามานย์” เลียนแบบจากชาติตะวันตกมาทั้งดุ้น ท่ามกลางความไม่พร้อมในหลากมิติ ของชาติกับประชาชนส่วนใหญ่ 
ทำให้ “การเลือกตั้งไทยสกปรก” เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ก่อเกิดผลร้ายอย่างใหญ่หลวง ที่กลายเป็น“ต้นเหตุปัญหาหนึ่ง” ที่ชี้เป็น
ชี้ตายอนาคตชาติกับประชาชนมาตลอด 

“กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด คือ เลือกตั้งสกปรก”! 
“เลือกตั้งสกปรก” เกิดจาก “ผู้สมัครรับเลือกตั้ง” ที่หวังจะเป็น “ตัวแทนประชาชนทุกระดับ” โดยเฉพาะ 

“ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรม ใช้ “เงินมหาศาล” ทุ่มซ้ือเสียง และโกงกัน
สารพัดรูปแบบอย่างสามานย์ เพื่อจะเอาชนะคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง ชนิดเอาเป็นเอาตาย ถึงขั้นว่าฤดูเลือกตั้งมักเกิดไข้
โป้งเสมอ 

“กระดุมเม็ดสองจึงกลัดผิดตามมา นั่นคือ นักการเมืองในรัฐสภาไทยส่วนใหญ่เลว”! 
“เลือกตั้งสกปรก” จึงเป็นต้นเหตุปัญหา สร้าง “ต้นเหตุปัญหาใหม่”ที่ เลวร้ายตามมาอีกมากมาย ส่งผลกระทบ

ต่อชาติกับประชาชน ทั้งในอดีตจรดปัจจุบันอย่างไม่หยุดยั้ง 
ที่สำคัญ “ต้นเหตุปัญหาหลายเรื่อง” นั้น ได้บานปลายสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง บั่นทอนทำลายความ

มั่นคง ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน สืบเนื่องยาวนานจนถึงทุกวันนี้ 
นักการเมืองเลือกตั้งเลว-ในรัฐบาลเลือกตั้งโกงชาติ และ นักการเมืองรัฐประหาร-ในรัฐบาลเผด็จการทหารที่ไม่

ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง ซ้ำร้าย! บางคณะรัฐประหารยังโกงชาติ ไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่ตนได้ไปยึดอำนาจมา 
โดยรัฐบาลเผด็จการรัฐสภาทั้งสองรูปแบบ มักได้ “ผู้นำชาติ” หรือ “รัฐบาล” ที่มุ ่งแสวงหาและกอบโกย

ผลประโยชน์ ให้ตนเองกับพวกพ้องร่ำรวยเงินทองชนิดมิรู้จักพอ 
“กระดุมเม็ดสามจึงกลัดผิดตามมาอีก นั่นคือ การเมืองไทยคุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรม”! 
การเมืองไทย-คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรม ก็เพราะมี“ นักการเมืองส่วนใหญ่เลว” คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรม 

และโกงชาติมิรู้จักพออย่างไม่หยุดหย่อน..จริงไหมล่ะ? 
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นอกจาก “นักการเมืองเลว” จะโกงชาติแล้ว บางกลุ่มบางพรรคยังเหิมเกริม บังอาจปฏิบัติการทั้งลับกับเปิดเผยมุ่ง “ล้ม
เจ้า”อีกด้วย แถมยังทำทุกวิถีทาง เพื่อจะสืบทอดอำนาจ ด้วยการสร้างกฎกติกา ที่ทำให้“ผู้มีอำนาจ”ได้เปรียบในการ
เลือกตั้งทุกวิถีทาง กระทั่งมีการแก้กฎหมายต่างๆ สารพัด และถึงขั้นสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาใช้ โดยหวังจะกวาด
คะแนนเสียง เอาชนะ “นักการเมืองพรรคคู่แข่ง” ในสนามเลือกตั้งให้ได้ ดังเช่น 

ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน “สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน” มีสิทธิ์ยกมือร่วมกับ“สมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.)” สามารถลงมติแต่งตั้ง “นายกรัฐมนตรี” ดุจดังเมื่อคราครั้ง “ส.ว.250 เสียง” กับ “ส.ส.พลังประชารัฐ” 
ยกมือกันพรึบพรับโดยพร้อมเพรียงราว “ฝักถั่ว” ลงมติแต่งตั้งดันก้น “บิ๊กตู่” ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี
เลือกตั้งตู่” นั่นไงล่ะ.. 

แน่นอน..รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแท้จริง “นักการเมืองเลือกตั้ง” ที่ต้องการยึดครองอำนาจรัฐ 
ต้องการเป็น “นายกฯ เลือกตั้ง” ย่อมไม่พอใจ และต้องการจะยกเลิกอำนาจของ “ส.ว.250 คน” มิให้มีสิทธิ์ลงมติเลือก
นายกรัฐมนตรี 

ถึงขั้นที่ “นักการเมืองเลือกตั้ง” อยากแก้รัฐธรรมนูญ ให้ “ยุบทิ้งสภา ส.ว.” ที่เป็นเสมือน “ก้างขวางคอ” ชิ้น
โต โดยเหลือเพียง “สภา ส.ส.” เป็น “ใหญ่ในแผ่นดิน” เท่านั้นว่ะ.. 

เฮ้อ..นั่นทำให้ “ผู้มีอำนาจเผด็จการรัฐประหาร” ต้องฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วตั้ง “กลุ่มนักเขียน
กฎหมายตามสั่ง” มาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วเข็นออกไปให้ประชาชนลงประชามติ ก่อนจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเป็น
ทางการ มาใช้แทนรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับเก่า ซึ่งแน่นอน..ที่ “กลุ่มเนติบริกรตามสั่ง” มักไม่ลืมธรรมเนียมการ  
“นิรโทษกรรมความผิดทั้งปวง” ให้กับคณะรัฐประหาร.. เพ่ือความสบายใจหายห่วงในอนาคต.. จริงไหม? 

สรุปได้ว่า.. “นักการเมืองเลวส่วนใหญ่” เป็น “หนึ่งในต้นเหตุปัญหาสำคัญยิ่ง” ของชาติ เป็นตัวก่อเกิดปัญหา
เลวร้ายมากมายสารพัด เช่น “นักการเมือง” คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรมในรัฐสภา มักจะเลือก“นายกรัฐมนตรี” 
คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรม และ “นายกฯ” ก็มักจะเลือก “คณะรัฐมนตรี” คุณภาพต่ำกับด้อยคุณธรรมตามมาโดย
ปริยาย และเม่ือย้อนกลับไปดูเส้นทางของการเข้าสภาของ “นักการเมืองเลว” สังคมจึงหมดข้อสงสัยว่า เหตุใด “รัฐบาล
โกงเลือกตั้งเผด็จการรัฐสภา” จึงหนีไม่พ้นต้องใช้อำนาจรัฐโกงชาติ เพื่อ “ถอนทุน” และ “ตุนเงินทอง” ไว้สำหรับซื้อ
เสียงเลือกตั้งครั้งหน้า 

เมื่อการโกงชาติในโครงการต่างๆ ของ “รัฐบาลเผด็จการรัฐสภา” ฉาวโฉ่ไปทุกหย่อมหญ้า ก็จะกลายเป็นข้ออ้าง
ที ่แสนคลาสสิค ให้ “คณะนายทหาร” ยกกองทัพออกมาทำรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐ แล้วตั ้ง “รัฐบาลเผด็จการ
รัฐประหาร” แทนที่ และกลายเป็นประเพณีของ “คณะรัฐประหาร” ทุกครั้งเมื่อยึดอำนาจรัฐไว้ในกำมือได้ ก็มักถูกความ
ชั่วเข้าครอบงำ ทั้ง “บ้าอำนาจ-บ้าเงินทอง-บ้าทรัพย์สิน” และ “ลืมตัว” คิดว่า “ตนเองใหญ่โตเทียมฟ้า” หลงระเริงจน
ไม่ฟังใครหน้าไหนทั้งสิ้น 

เฮ้อ..นั่นคือ “นักการเมืองเลือกตั้ง” เผด็จการรัฐสภา กับ “นักการเมืองรัฐประหาร” เผด็จการทหาร ในยามได้
เป็นใหญ่ “มีอำนาจ” ก็มักหลงลืมตัว จนไม่ฟังเสียงติติงตักเตือนจากผู้ที่เห็นต่าง เพราะ “ผู้มีอำนาจทั้งสองรูปแบบ” นี้ 
มักหลงผิดจากการ “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” อยู่เสมอ ด้วยคิดว่า “ตนเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้อง” รวมทั้ง “ตน
เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ” แต่เพียงผู้เดียว จนหลงคิดว่า “ตนจะทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินไทย” ต้องไม่แยแสสนใจเรื่องใด
ทั้งสิ้น ว่าควรทำหรือไม่ควรทำ เรื่องใดถูกหรือเรื่องใดผิด ฯลฯ 
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“กระดุมเม็ดสี่จึงกลัดผิดตามมา นั่นคือ นักการเมืองเลวทั้งสองรูปแบบ ไม่เคยหยุดแย่งอำนาจรัฐเพื่อตัวเองกับ
พวกพ้อง”!“ต้นเหตุปัญหาชั่วร้าย” ของชาติไทย ก็คือ “นักการเมืองเลือกตั้ง” กับ “นักการเมืองรัฐประหาร” มีคนดี  
แค่น้อยนิด แต่มี คนเลว มากมาย!.. 

ดังนั้น ฝ่ายใดยึด “อำนาจรัฐ” ไว้ในกำมือได้ จึงแสดงความไม่รักชาติรักประชาชนออกมา ให้คนในชาติได้เห็น
มาโดยตลอด ด้วยผลงานการใช้อำนาจรัฐอย่างอธรรม โกงชาติบ้านเมืองและประชาชนทุกโอกาส 

แถม “นักการเมืองเลว” บางกลุ่ม ยังเหิมเกริมหนุนให้มีการเคลื่อนไหว โจมตีให้ร้ายป้ายสีหมิ่นเกียรติสารพัด 
มุ่งทำลายความมั่นคงต่อ “สถาบันฯ” สำคัญๆ ของชาติกับประชาชน ซึ่งเป็น “ความเห็นต่าง” ของ “คนส่วนน้อย”  
ที่ขัดต่อ “คนส่วนใหญ่” ในชาติไทย 

ทุกวันนี้ “คนส่วนน้อย” ไม่สนใจไม่แยแสต่อ “คนส่วนใหญ่” ในชาติไทยแม้แต่น้อย นับเป็นการเหยียบย่ำหัวใจ
ของ “คนส่วนใหญ่” ซึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์..  เป็นการทำลายความสามัคคีในชาติ อย่างร้ายแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

เมื่อการเมืองมิใช่ “ประชาธิปไตยแท้จริงของประชาชน” หากแต่เป็น “ประชาธิปไตยทุนสามานย์” โดยเฉพาะ 
“การเลือกตั้ง” ก็ยังคงสกปรกโสมม เต็มไปด้วยการทุ่มซื้อเสียงด้วยเงินมหาศาล มีการใช้เงินรัฐสร้างนโยบายประชานิยม 
รวมทั้งมีการโกงเลือกตั้งสารพัดวิธีอีกด้วย 

ทำให้โดยส่วนใหญ่ ชาติกับประชาชนได้ “ส.ส.ขี้โกง” นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาฯ! ได้ “นายกรัฐมนตรีขี้โกง”  
นั่งชี้นิ้วอยู่ในทำเนียบไทยคู่ฟ้า! ได้ “คณะรัฐมนตรีขี้โกง” นั่งใช้อำนาจอยู่ในกระทรวง ฯลฯ 

ขบวนการ “นักการเมืองขี้โกง” ผงาดหราอยู่ใน “รัฐสภา” กับ “รัฐบาล” เพื่อใช้อำนาจโกงชาติบ้านเมืองกัน
อย่างมโหฬาร โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

การเมืองไทยจะยังคงเวียนวนเป็นกงกำกงเกวียน ในวังวนของ “รัฐบาลเลือกตั้งโกงชาติ” ถูกรัฐประหาร 
“รัฐบาลรัฐประหารไม่แก้ต้นเหตุปัญหาฯ” สืบทอดอำนาจ ฯลฯ... 
เฮ้อ..หาก “รัฐบาลเลือกตั้ง”ยังไม่หยุดโกง ไม่กลับตัวทำดีให้ชาติ ย่อมหมดอนาคต! 
เอ๊ะ..หาก “รัฐบาลรัฐประหาร” ยังไม่ยอมแก้ต้นเหตุปัญหาสำคัญๆ ให้ชาติ ก็ย่อมหมดอนาคตเช่นกัน! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9640000038376 
  

https://mgronline.com/daily/detail/9640000038376
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วันที่ 24 เมษายน 2564 
'การเมือง' ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร 
 
 

 

 

 

แม้ "การเมือง" ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนั้นเป็นธรรมชาติของการเมืองที่เข้าใจได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอ
ไป เพราะการเมืองที่ดีต้องมี "ความถูกต้องทางการเมือง" ซึ่งเป็นมาตรฐานในแต่ละสังคมนั้นๆ ด้วย 

“We have no eternal allies, and we have not perpetual enemies. Our interests are eternal and 
perpetual, and those interests it is our duty to follow. (เราไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร ผลประโยชน์ของเรา
เท่านั้นที่เป็นนิรันดร์และถาวร หน้าที่ของเราคือติดตามผลประโยชน์เหล่านั้น)” 

Henry John Temple (เฮนรี จอห์น เทมเปิล) 
หลายคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองคงกำลังงงๆ อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น อยู่ก็เห็นแกนนำเสื้อเหลืองกับ

เสื้อแดงข้ึนเวทีด้วยกัน เพ่ือขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ หรือในอดีตที่ผ่านมาอดีต ส.ส.ที่อภิปรายฟาดฟันกันแทบล้มแทบตายก็
กลับมาจูบปากกันเฉย หรือในทางตรงข้ามไม่นึกว่าคนที่แสดงออกว่าซื่อสัตย์ต่อผู้นำทางการเมืองของตนกลับตาลปัตรมา
โจมตีเอาเสียดื้อๆ ที่ร้ายที่สุดอภิปรายประท้วงกันแทบจะชกกัน แต่พอเข้าโรงอาหารสภา กลับนั่งโต๊ะเดียวหัวร่อต่อ
กระซิกกนัเหมือนรักกันปานจะกลืน 

อันที่จริงแล้วคำกล่าวที่ว่า “การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร” นั้น มีที่มาจากการที่เฮนรี จอห์น เทมเปิล , 
ไวส์เคานต์ พาลเมอร์สตัน ที่ 3 อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงที่กำลังเรืองอำนาจในเวทีโลก โดยเขายังเคยเป็น
รัฐมนตรีการสงคราม, รัฐมนตรีต่างประเทศ ตลอดจนรัฐมนตรีมหาดไทย เขามักถูกเรียกโดยชื่อเล่นว่า “แพม” หรือ 
“พังพอน” 

ในช่วงที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษมีชัยเหนือจีนในสงครามฝิ่นครั้งที่สอง และเกิด
สนธิสัญญานานกิง หลังสงครามกับจีนสิ้นสุดลงรัฐบาลของเขาต้องมุ่งความสนใจไปยังสงครามกลางเมืองอเมริกา โดยได้
สนับสนุนฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกา ซึ่งต้องการแยกตัวจากสหรัฐอเมริกาที่นำโดยประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น 
เนื่องจากหากสหรัฐอ่อนแอลง จะกลายเป็นผลดีต่ออังกฤษ อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดจากสหรัฐยังมีความจำเป็นต่ออังกฤษ
มากกว่าฝ้ายจากสมาพันธ์ฯ ดังนั้น การเปิดศึกกับสหรัฐโดยตรง อาจได้ไม่คุ้มเสีย 

นอกจากนี้ รัฐบาลของพาลเมอร์สตันได้ส่งกำลังทหารไปประจำยังมณฑลแคนาดามากขึ้น (ขณะนั้นแคนาดา
เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร) เนื่องจากกังวลว่าสหรัฐกับสมาพันธ์ฯ อาจจับมือกันรุกรานแคนาดา ภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าวเขาได้กล่าววาทะอันโด่งดังว่า 
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“Therefore I say that it is a narrow policy to suppose that this country or that is to be marked 
out as the eternal ally or the perpetual enemy of England. We have no eternal allies, and we have 
no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to 
follow.”  

“ด้วยเหตุนี้ ผมจึงบอกว่ามันเป็นนโยบายอันคับแคบที่จะกำหนดว่าประเทศนี้หรือประเทศนั้นเป็นมิตรแท้หรือ
ศัตรูที่ถาวรของอังกฤษ เราไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร ผลประโยชน์ของเราเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์และถาวร หน้าที่ของเรา
คือติดตามผลประโยชน์เหล่านั้น” 

และอ ีกหน ึ ่ งคำกล ่าวอมตะของเขาก ็ค ือ “There are no permanent alliances, only permanent 
interests. ไม่มีหรอกศัตรูถาวรน่ะ มีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวร” 

ต่อมานักการเมืองทั้งหลายก็ได้นำวาทะ “เราไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร” มาใช้อย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ 
ในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะเห็นได้ชัดมาก ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่เสมอ เช่น จีนกับสหภาพโซ

เวียต ตอนแรกก็รักกันปานจะกลืนเพราะร่วมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ด้วยกัน แต่ต่อมาก็ทะเลาะกัน แบ่งคอมมิวนิสต์เป็น
สายจีนสายโซเวียต หรือกรณีสงครามเวียดนามที่สหรัฐยกไพร่พลไปสู้รบจนตายกันเป็นแสนๆ และพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ 
ตอนนี้ก็หันมาจูบปากกันอย่างชื่นมื่น หรือสหรัฐกับจีนก็เช่นกันจนต้องใช้การทูตปิงปองมาคืนดีกัน ตอนนี้ก็กลับมาแข่ง
กันอีก ฯลฯ 

ที่ตลกมากๆ ก็คือกรณีไทยกับเมียนมา ที่ตำราเรียนไทยพยายามสร้างให้เป็นศัตรูตัวฉกาจ แต่ตอนนี้รัฐบาล
ทหารไทยกลับไปสนับสนุน อ้างการนับพี่นับน้องนับญาติเป็นลูกบุญธรรมกันอย่างหน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่ประเทศอาเซียนอ่ืน
ยังสงวนท่าทีและบางประเทศมีปฏิกิริยารังเกียจการรัฐประหารครั้งนี้เป็นอันมาก 
 การนำหลักการ “การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร” ของกลุ่มหรือพรรคการเมืองไทยในอดีตที่นำมาใช้
อย่างเปิดเผยในช่วงแรกๆ ซึ่งอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั ้งใจก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นการได้รับอิทธิพลจากอดีต
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนนี้หรือไม่ คือ พรรคชาติไทย สู่พรรคชาติพัฒนา และแตกออกมาเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา 
ฯลฯ ที่ได้รับสมญาว่า “ปลาไหล” “ไม่ทะเลาะกับใคร” และ “เป็นฝ่ายค้านไม่เป็น” และพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
อ่ืนๆ ก็ประพฤติปฏิบัติตามๆ กันมา 

ว่ากันตามจริงแล้ว พรรคการเมืองนอกเหนือจากพรรคพลังประชารัฐ หากรวมกันได้ แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะมี
เสียง ส.ว.สนับสนุนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนก็ตาม แต่พรรคการเมืองรวมกันไม่ถึง 250 เสียงในสภา
ผู้แทนราษฎรก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดี จะเป็นได้ก็แต่เพียงรัฐบาลเสียงข้างน้อย กฎหมายไม่ผ่านสภาฯ ก็เป็นอันว่าล้มครืน 
แต่เนื่องเพราะ “มีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวร (only permanent interests)” จึงเกิดปรากฏการณ์เช่นในปัจจุบัน 

ไม่แปลกที่การเมืองไทยเราที่เมื่อวานนั่งเป็นรัฐมนตรี ต่อมาโดนทหารยึดอำนาจ พอวันนี้ทหารตั้งรัฐบาลใหม่ 
ขอเข้าร่วมรัฐบาล นั่งเป็นรัฐมนตรีต่อ ตั้งแต่รัฐประหาร รสช. จนถึงรัฐประหาร คสช. เพราะ “การเมืองไม่มีมิตรแท้และ
ศัตรูที่ถาวร” นั่นเอง 

จริงอยู่ “การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร” นั้นเป็นธรรมชาติของการเมืองที่เข้าใจได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
เสมอไป เพราะการเมืองที ่ดีนั ้นต้องมีสิ ่งที่เรียกว่า “ความถูกต้องทางการเมือง" (political correctness) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานในแต่ละสังคมนั้นๆ ด้วย เช่น การประพฤติปฏิบัติหรือการแสดงความความคิดเห็น , นโยบายที่เป็นการ
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หลีกเลี่ยงการดูหมิ่นหรือการสร้างความรู้สึกขุ่นเคืองแก่เพศ , ผิว, วัฒนธรรม, เพศภาพ (Gender identity), วิถีทางเพศ 
(Sexual orientation), ผู้พิการ, การไม่นอกใจคู่ครอง, การไม่เป็นงูเห่า และการแอบฝากเลี้ยง ฯลฯ น่ะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934198 
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วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 05:08 น. 
ใกล้เวลาสละเรือ! 
 
 
 
 
 
 

ตะเกียกตะกายหาวัคซีนกันตาเหลือก ภารกิจเร่งด่วนที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และ รมว.กลาโหม และ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข วิ่งรอกซื้อวัคซีน
ทางเลือกเพ่ิมอีก 35 ล้านโดส 

ภายใต้ภาวะคับขัน ไวรัสมรณะโควิดรุมเร้าประเทศไทย แม้แต่ภาคเอกชนยังต้องยื่นมือมาช่วยหาวัคซีนอีกทาง 
ไม่ให้กอดคอกันตายหมู่ชะตากรรมคนไทยแขวนอยู่บนเส้นด้าย หากมัวรอความหวังนำเข้าวัคซีนแค่ 2 ยี่ห้อ “ซิโนแวค-
แอสตราเซเนกา” กว่าจะฉีดได้ครอบคลุมจนสร้างภูมิต้านทานหมู่ได้ ก็ปาเข้าไปปลายปี ไม่รู้จะทันการณ์กับความเป็น
ความตายของประชาชน และความพังพินาศทางเศรษฐกิจหรือไม่ 

ในสถานการณ์ที่ไวรัสร้ายพุ่งสู่ช่วงพีกสุด มีผู้ติดเชื้อทะลุ 2,000 คนต่อวัน มีผู้เสียชีวิตรายวันต่อเนื่องมหันตภัย
เชื้อมรณะระลอกล่าสุด ดุดันรุนแรงกว่าทุกรอบ เขย่าคนไทยแพนิกกันไปทั่ว เหลือเพียงวัคซีนเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะ
กอบกู้ความเชื่อมั่นประชาชน ดึงเศรษฐกิจไทยขึ้นจากก้นเหวแต่ในภาคปฏิบัติสวนทางกับความจริง การได้รับวัคซีนของ
คนไทยรั้งท้ายในอาเซียนมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่ถึง 1% ของคนท้ังประเทศ ไม่พอรับมือภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน 

มีผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้นอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คนแก่บางรายนอนตายคาบ้านเพราะได้รับการรักษาไม่
ทันท่วงที เนื่องจากเตียงมีไม่พอกลายเป็นประเด็นดราม่า สะเทือนใจคนทั้งประเทศ การบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด
ทุลักทุเล ทั้งการควบคุมการแพร่ระบาด เตียงโรงพยาบาลไม่พอรองรับผู้ป่วย สายด่วนให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไม่มีผู้รับ
สาย 

สิ้นลายประเทศที่เคยได้รับการชื่นชม มีประสิทธิภาพควบคุมโรคร้ายติดอันดับต้นๆของโลกก่อนหน้านี้จากจุด
ขายใกล้เป็นจุดตาย ผลพวงการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดในการจัดหาวัคซีน มั่นใจควบคุมการระบาดได้ดี สั่งวัคซีน
ในวงจำกัด ขีดวงอยู่แค่บางเจ้า ไม่คิดตุนสต๊อกยามฉุกเฉินกว่าจะไหวตัวก็ถูกทัวร์ลงหนัก เจ้าสัวรายใหญ่ รายเล็ก รุมติติง 
จึงตาลีตาเหลือกหาวัคซีนเพ่ิมกองเชียร์ที่เคยชื่นชมเปลี่ยนฝั่งเป็นกองแช่ง ฝ่ายค้านสบโอกาสฟาดไม่ยั้ง ขยี้เละรายวัน 

คนแดนไกล “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี กระโจนร่วมปั่นกระแส โชว์ออฟอาสาเจรจาประธานาธิบดี
รัสเซีย ส่งวัคซีนสปุตนิกช่วยเหลือประเทศไทย ฉีกหน้าผู้นำไทยหมดปัญญาหาวัคซีนเร้าอารมณ์ร่วมประชาชนกันสนุก 
ให้หมดความอดทนต่อการบริหารประเทศของ “ลุงตู่”ประจานประสิทธิภาพแก้ปัญหาใกล้เคียงภาวะ “รัฐล้มเหลว” 
ปลุกกระแสรุกไล่นายกฯให้ลาออกหรือยุบสภา 
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โควิดหักมุมสู่มิติการเมืองเล่นงาน “ลุงตู่” อีกทาง กระแสความไม่พอใจรัฐบาลใกล้จุดติด แรงกดดันโถมใส่ทั่ว
สารทิศ ส่งสัญญาณเตือนความอดทนประชาชนมีขีดจำกัด 

วิกฤติโควิดกลายเป็นเดิมพันความอยู่รอดของรัฐบาล ต้องรีบกอบกู้ความเชื่อมั่น เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ให้ประชาชนโดยเร็ว 

ประตูสู ่การยุบสภาแง้มกว้างขึ้น ตามวิกฤติศรัทธาที่พอกพูน เหมือนที่นักเลือกตั้งเริ่มให้น้ำหนัก หลังการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 อาจเห็นการเลือกตั้งใหม่ปลายปี 2564 อย่างที่เห็นสัญญาณโกยแต้ม เร่ง
เครื่องนโยบายประชานิยม ต่ออายุแคมเปญ “เราชนะ” เฟสสาม แจกเงินมัดใจชาวบ้าน คู่ไปกับการวางกลไกขยายฐาน
เสียง เตรียมพร้อมลงสนามใหม่แต่เนิ่นๆของฝั่งรัฐบาล  โดยเฉพาะคำสั่งนายกรัฐมนตรี 85/2564 แบ่งงานรัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิด “ขับเคลื่อนไทย” แต่ละจังหวัด ดูขัดหูขัดตา ไม่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบจังหวัดที่เป็นฐานเสียง
ตัวเอง มอบหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดูแลพื้นที่ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 
แทนที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบในฐานะเจ้าถิ่น หรือ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ “สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์  
เป็นเจ้าถิ่น ในฐานะ ส.ส.เจ้าของพ้ืนที่ ก็ถูกโยกไปให้พรรคภูมิใจไทยรับผิดชอบแทน 

พลังประชารัฐวางลู่ทางสยายปีก ล่าอาณานิคมแดนปักษ์ใต้ เลือกเน้นๆ จังหวัดที่มีเก้าอี้ ส.ส.มาก หลังจากที่ 
ร.อ.ธรรมนัสสร้างผลงานเข้าตา เป็นแม่ทัพเจาะฐาน ส.ส.นครศรีธรรมราช สำเร็จในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาติดใจลุย
เจาะฐานภาคใต้หนัก พร้อมตัดทอนขุมกำลังค่ายแดนสะตอไปในตัว ในช่วงที่ค่ายประชาธิปัตย์ระส่ำระสายในพรรค
หมายมั่นปั้นมือกวาดพื้นที่ภาคใต้ให้มากที่สุด เพื่อตุน ส.ส.เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ ครองอำนาจต่อในการเลือกตั้งสมัยหน้า
ขุมอำนาจ 3 ป. ตระเตรียมขยายพ้ืนที่ทางการเมืองไว้พร้อมรองรับการเลือกตั้ง รอเวลาเหมาะสม หากถึงคราวต้องสละ
เรือ!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2076080 
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วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 05:07 น.  
“ประยุทธ์” เผชิญ “วิกฤติศรัทธา” รับมือมหาวิกฤติไวรัส : การเมืองนำ โควิดมั่ว 

 
ภาพข่าวเล็กๆแต่นำมาซึ่งกำลังใจในภาวะบ้านเมืองเผชิญมหันตภัยกับช็อตที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นผู้แทนประชาชน ทำหน้าที่ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนา  
และจัดพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 239 ปี 
ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ปกป้องประเทศชาติและประชาชนคนไทยในยามที่ต้องผจญวิกฤติไวรัสโควิด –19 โรค
ระบาดหนักสุดในประวัติศาสตร์ ภายใต้บรรยากาศแห่งความมืดมนอนธการหวาดกลัว ไร้ความหวัง ยังไม่เห็นแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์ชีวิตประชาชนคนไทยเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้าย เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโรคระบาด ไวรัสมรณะบุกเมือง 
ลามทั่วทุกจังหวัด ตัวเลขคนติดเชื้อทะลักสองพันคนต่อวันเริ่มมีคนตายต่อเนื่อง จากความรุนแรงของไวรัสกลายพันธุ์นั่น
ก็ไม่ต้องพูดถึงแรงสั่นสะเทือนจากวิกฤติไวรัสมรณะล้อมเมือง ที่กระทบเศรษฐกิจเสียหายอย่างหนัก แนวโน้มเจ๊ง
ระเนระนาดกันหมดทั้งหาบเร่ แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด ไปยันห้างร้าน ธุรกิจน้อยใหญ่ประชาชนฐานรากใกล้อดตาย 
พอๆกับเสี่ยงติดโรคตายยิ่งกว่า “ฝันร้าย” มันคือ “กลียุค” ที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ  และแน่นอนมันเป็น “โจทย์โหดหิน” 
ปัญหา “โคตรยาก” จริงๆสำหรับ “ฟอร์ม” ผู้นำรัฐบาลทหารอาชีพอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลผสมภายใต้ขุม
อำนาจทหารเฒ่า 3 ป. ถูกกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเป็นแค่ “รปภ.ทำเนียบรัฐบาล”กับเชิงบริหารจัดการที่ฟ้องด้วย
ภาพ “มวยวัด” มาตรฐานการรับมือมหาวิกฤติโรคระบาดทั่วโลกแบบไล่ตามแก้ปมปัญหาฉุกเฉินกันหน้างาน ไร้มิติของ
การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ขาดการวางแผนรองรับ WORST CASE วิกฤติขั้นรุนแรงสุด ณ จุดที่ถึงฉากดราม่ายิ่ง
กว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูด ตามท้องเรื่องไวรัสมหาภัยระบาดบุกเมือง ผู้คนติดโรค ป่วยจนล้นโรงพยาบาล ไม่มีเตียงรับ
คนไข้ แพทย์พยาบาลทำงานกันไม่ทัน หมอบางส่วนติดโรคอันตรายคนป่วยไม่มีสถานที่รักษา ถึงขั้นที่พ่อต้องก้มกราบ
รถพยาบาลให้รับลูกเมียไปส่งโรงพยาบาล ประชาชนคนไทยเริ่มหวาดกลัวถูกปล่อยตามยถากรรมขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
โควิดดีดขึ้นสองพันรายต่อวัน ตามสถิติ “นิวไฮ” รายวัน เทียบอัตราได้ล่วงหน้า แนวโน้มคนป่วยจากไวรัสมรณะน่าจะ
ล้นโรงพยาบาล เต็มไปถึงโรงพยาบาลสนาม รวมถึง hospitel และส่อแววแบบที่มีการพูดกันล่วงหน้าอาจถึงขั้นให้กักตัว
อยู่ในบ้าน ถมสัญญาณร้ายซ้ำ แพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่แฉยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิด “ขาดสต๊อก”สวนทางกับ
จำนวนคนติดเชื้อที่พุ่งทะยานแบบฉุดไม่อยู่ดูกันด้วยสายตาเปล่าแบบไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยวิกฤตการณ์ระดับโลกที่
ขาดการวางแผนรองรับล่วงหน้า ต้องไล่แก้ปัญหากันแบบวันต่อวัน ผลจากการประเมินบนพื้นฐานข้อมูลผิดๆ  “มหา
วิกฤติโควิด” เกินมือ เลยจุดที่รัฐบาลผสมภายใต้ผู้นำรัฐบาลทหารอาชีพจะเอาอยู่ที่สำคัญไม่ใช่ฝ่ายค้าน หรือม็อบเด็กรุ่น
ใหม่ที่ดูแคลน “บิ๊กตู่” ตามฟอร์มแต่ปรากฏการณ์ที่สะท้อนภาพความไม่เชื่อมั่นต่ อเชิงบริหารของรัฐบาลอย่างเด่นชัด
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และมีน้ำหนักมากสุด มันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของทีม 40 ซีอีโอของบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยขอไฟเขียวในการ
จัดหาวัคซีนโควิดกันเองเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนดำเนินการล่าช้ามาก ถึงวันนี้ยัง
ฉีดได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชากรไทย 65 ล้านคนตอกย้ำด้วยข้อมูลของ Krungthai COMPASS หน่วยวิจัยของแบงก์
กรุงไทย ประเมินการระบาดโควิดรอบนี้อาจกระทบเศรษฐกิจอย่างต่ำ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการควบคุมโรค 
โดยเฉพาะปัจจัยการแจกกระจายวัคซีนในประเทศต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่ งไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
รายได้สูงกว่าหลายประเทศในอาเซียน แต่กลับพบจำนวนโดสสะสมของวัคซีนแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าเพื่อนบ้านอย่าง 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และลาว ค่อนข้างมากเขิน หน้าม้านไปตามๆกัน ข้อมูลแบงก์รัฐยืนยันเองและนี่น่าจะเป็น
จุดหักดิบที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือกขึ้นมาปาดหน้าทีมจัดหาวัคซีนของกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ใส่ชื่อ “หมอหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข อยู่ในทีมมุกโหด ประจาน 
“หมอหนู” พลาด ทำวัคซีนล่าช้าแต่ทั้งหมดทั้งปวง มันก็คือการรับสารภาพรัฐบาลโดยการนำของ “บิ๊กตู่” บริหาร
จัดการวัคซีนโควิดแบบไร้ยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ไม่เผื่อทางเลือก ไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงประกอบกับความมั่นใจ
แบบที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดเองเต็มปากเต็มคำ ที่เราจองวัคซีนน้อย เนื่องจากประเทศไทยควบคุมโควิดได้ดี จึงสั่งจอง
วัคซีนเท่าที่จำเป็นตามวิสัยทัศน์ผู้นำที่สะท้อนออกมาสวนทางกับมหาวิกฤติตรงหน้ามันก็ไม่แปลกที่มือบริหารอาชีพ 
ภาคเอกชน ซีอีโอบริษัทชั้นนำจะขยับนิ่มๆแต่แฝงสัญญาณแรงต่อความไม่เชื่อมั่นในเชิงบริหารรับมือวิกฤติโควิดของ
รัฐบาลผสมภายใต้อำนาจทหารเฒ่า 3 ป.และนั่นก็เป็นจังหวะเหมาะเจาะ กับการโผล่ออกมาของ “Tony Woodsome” 
หรืออดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ที่ใช้แอปคลับเฮาส์คุยกับกองเชียร์ เป็นนัยสอนเชิงบริหารจัดการวัคซีนโควิดให้รัฐบาล
เสนอตัวดีลตรง จัดซื้อวัคซีน “สปุตนิก วี” จากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย แถมยังโชว์เหนือชั้น แจกงาน
ให้เจ้าสัวใหญ่ นักธุรกิจที่มีศักยภาพในเมืองไทยต้องเดินหน้าเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีน เช่น จีน สิงคโปร์ รัสเซีย ดีล
หลายยี่ห้อ อย่างในตะวันออกกลางใช้วัคซีนซิโนฟาร์มเยอะมาก “ทักษิณ” ได้โอกาสเบิ้ลบลัฟตีกินตามฟอร์มขี่แพะไล่ 
แต่รอบนี้ไม่โดนด่าสวน แม้แต่พ่อยกแม่ยก “บิ๊กตู่” ยังต้องเงี่ยหูฟัง ประเมินกระแสตอบรับวิสัยทัศน์ แนวทางจัดหา
วัคซีนทางเลือกของอดีตนายกฯ ที่เห็นภาพง่ายๆ เคลียร์การแก้โจทย์ปัญหาแบบตรงเป้านักธุรกิจน้อยใหญ่เข้าใจพยัก
หน้าตาม ชาวบ้านยกนิ้วให้กระทั่ง “บิ๊กตู่” เองที่ฉุนกึกกับท่าทีของ “ทักษิณ” ด่ากระแทกผ่านนักข่าว อย่าเอาคนอยู่
ต่างประเทศมายุ่ง แต่ต่อมาก็ตีปี๊บสามารถต่อสายตรงซื้อวัคซีนจากผู้นำรัสเซียได้แล้วแนวเดียวกับนายอนุทินที่ป่าว
ประกาศล่วงหน้า ล่าสุดเจรจากับตัวแทนในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมจัดหาวัคซีนให้ประเทศไทยจำนวน 10 ล้าน
โดส โดยขอให้บริษัทรีบจัดส่งให้เป็นการด่วนไฟเซอร์ สปุตนิก “บิ๊กตู่-หมอหนู” ปล่อยของมาเป็นชุดแต่ชาวบ้านจะเชื่อ
หรือไม่ เพราะมันฟาวล์มาหลายรอบแล้วที่สำคัญในเครื่องหมายคำถาม ในเมื่อดีลซื้อวัคซีนได้หลายยี่ห้อ เพราะเหตุใด 
พล.อ.ประยุทธ์กับนายอนุทิน ไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นป่านนี้คนไทยได้ฉีดวัคซีนกันครึ่งค่อนประเทศแล้ว ไม่อายเพื่อน
บ้านโดยเฉพาะ ลาว กัมพูชาเอาเป็นว่า สถานการณ์มันเลยจุดยูเทิร์นมาไกล ณ จุดนี้ เดิมพันชีวิตของคนไทยอยู่ที่วัคซีน
โควิดจะมาทันเวลาหรือไม่ และนั่นก็โยงถึงเดิมพันเป็นเดิมพันตายบั้นปลายของทีมทหารเฒ่า 3 ป. จะจบแบบสวย งาม
หรือโศกนาฏกรรมซึ่งจะโทษใครไม่ได้ ในเมื่อ “บิ๊กตู่” พลาด เพราะเลือกเอาการเมืองนำในสงครามสู้กับไวรัสมรณะ  
จากปรากฏการณ์ที่ไล่ตามไทม์ไลน์ วิกฤติระบาดระลอกแรก พล.อ.ประยุทธ์มอบธงให้นายอนุทินเป็นด่านหน้าปะทะโค
วิดทะลักด่านสุวรรณภูมิ ฝ่าแนวต้านของกระทรวงสาธารณสุข ตกใจต่อมน้ำตาแตกพอ “บิ๊กตู่” ตัดสินใจให้ทีมแพทย์
เป็นฝ่ายนำ กระตุกความมั่นใจในหมู่ประชาชนคืนมาแต่เมื่อโควิดซา พอจะตั้งหลักได้ ก็เกิดไวรัสการเมืองเน่าแทรก
วิกฤติจากการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ในพรรคพลังประ-ชารัฐ แล้วก็เป็น พล.อ.ประยุทธ์ ที่ตัดสินใจเลือก
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แก้ปัญหา ตามวิถีทางการเมือง ประคองอำนาจรัฐบาล ทำให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ลาออกจากรองนายกฯ  
มือเศรษฐกิจ พร้อมนายอุตตม สาวนายน ที่ไขก๊อกจากขุนคลัง พร้อมรัฐมนตรีทีม 4 กุมารรัฐบาลขาด “มือบริหาร
อาชีพ” มาตั้งแต่จุดนั้นตามสถานการณ์ทีมเศรษฐกิจไร้ความเชื่อมั่น การเมือ งล่อกันเละตุ้มเป๊ะ ไวรัสโควิดเด้งกลับ
ระลอก 2 ระลอก 3 ประจานรัฐบาลที่การ์ดตก ปล่อยให้ตำรวจ ทหาร ข้าราชการมหาดไทย แรงงาน “แกะดำ” บางตัว 
ร่วมขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน แรงงานเถื่อน บ่อนเถ่ือน นำเชื้อมาแพร่ระบาดกินส่วยกันสะดือปลิ้น ปล่อยประชาชนกิน
น้ำตารัฐบาลไม่กล้าฟัน แหยงหยิกเล็บเจ็บเนื้อกับขบวนการส่วยที่เกาะอยู่รอบเอวขุมอำนาจทหารเฒ่า 3 ป.  อารมณ์
เดียวกัน “เสี่ยหนู” พลาดแล้วพลาดอีกในการ บริหารด่านหน้ารับมือโควิด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ  
และ รมว.พาณิชย์ เจอปมฉาวหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แต่ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ เพราะ “บิ๊กตู่” ไม่กล้าแตะพรรคร่วม
รัฐบาล กลัวกระทบเกมต่อท่ออำนาจอีกเหลี่ยมที่จับไต๋ได้ ตามเกมล็อกวัคซีน ไม่ยอมไฟเขียวเอกชนเข้ามายุ่งตั้งแต่ต้น 
เพราะคนวงในอำนาจ 3 ป. และยี่ห้อภูมิใจไทยน่าจะหวังเอาวัคซีน “ตีกินแต้ม” ตุนคะแนนให้ภูมิใจไทย แชร์กับทีมพลัง
ประชารัฐแจกวัคซีนฟรี เป็นบุญคุณกับชาวบ้าน ต่อเนื่องกับมาตรการแจกเงินเยียวยา เอาภาษีมาหาเสียงกะว่าเลือกตั้ง
เมื่อไหร่ก็นอนมา “ประยุทธ์ ภาค 3” ต่อโปรโมชันสบายๆถ้าไม่บังเอิญเคราะห์กรรม ไวรัสโควิดอาละวาดหนัก ระบาด
เร็วและรุนแรงกว่าที่คิดผิดแผน รัฐบาลส่อเจ๊ง ไม่สำคัญเท่าทำคนไทยเสี่ยงตาย. 
“ทีมการเมือง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2076293 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2076293

