
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 เมษายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดชื่อ 5 หน่วยเลือกตั้งเทศบาล มีหลักฐานนับคะแนนไม่สุจริต 5 
2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. สั่งเลือกตั้ง ทต. แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ใหม่ 2 หน่วย  

บัตรปลอม - เขย่ง 
6 

3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. สุรินทร์สั่งลงคะแนนใหม่ หลังมีบัตรเลือกตั้งหายไป 1 ใบ 7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ผู้สมัครนายก ทต. จอมพระ ท้อแท้ ต้องเลือกตั้งใหม่ เหตุบัตรหาย 1 ใบ 

กกต. จังหวัดยังไม่ตรวจสอบ 
9 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ สยบเกาหลา “ปชป. - พปชร.” นายกฯ เซ็นเลิกค าสั่ง รมต. ดูแลจังหวัด 11 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ เซ็นหย่าศึก 'ปชป. - พปชร.' ปมแบ่งงาน รมต. ดูแลขับเคลื่อนไทย 13 
4 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ หย่าศึก สั่งยกเลิกแล้ว ค าสั่งแบ่งพ้ืนที่ให้ รมต. คุม 15 
5 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ ขอบคุณ “บิ๊กตู”่ ยกเลิกค าสั่งมอบหมายงาน ชี้แก้ปัญหา ‘แบบบัวไม่ให้ช้ า 

น้ าไม่ให้ขุ่น’ 
16 

6 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ลุยงานเต็มที่ ยันล่องใต้ไม่ได้ตีหัวเมืองใคร ไร้กังวลศาล รธน. 
นัดอ่านค าวินิจฉัย 5 พ.ค. 

17 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส" ยันคุม จว. ใต้ไม่ได้คิดตีหัวเมืองใคร 19 
8 สยามรัฐออนไลน์ “ประมวล” จับสัญญาณ รบ. ส่อวงแตก หลัง พปชร. หักพรรคร่วม  

ชี้ชาวบ้านตะเพิดส่งยุบสภาฯ ลต. ใหม่ 
21 

9 แนวหน้าออนไลน์ โหร ‘ประมวล’ ชีเ้ปรี้ยง ! พรรคร่วมรัฐบาลรา้วลึกส่อ ‘ยุบสภา’ เลือกตั้งใหม ่ 22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร. ชูธงเลือกตั้งบัตร 2 ใบ " แก้สมการการเมือง - ลดต่อรอง" - ภท. 

เสียเปรียบ  
23 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "ซ้อต่าย" พันล้านหลังม่าน อบจ.บุรีรัมย์ 25 
3 บ้านเมืองออนไลน์ ไล่ “หมอหนู” แค่เกมการเมือง 27 
4 สยามรัฐออนไลน์ หย่าศึก ก่อนบานปลาย ! 29 
5 ไทยรัฐออนไลน์ อ านาจเต็ม "พลิ้ว" ยาก 31 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ โควิดขวิดพรรคร่วมสะเทือนไทยคู่ฟ้า 33 
7 มติชนออนไลน์ สถานะ การเมือง รัฐบาล ฝ่ายค้าน รัฐบาล กับ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 35 
8 ข่าวสดออนไลน์ เส้นทาง ข่าวลือ ดึงเพ่ือไทย ร่วมรัฐบาล สงคราม สั่งสอนวิเคราะห์การเมือง 36 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วัดใจสีน้ าเงิน กล้ามั้ย ‘ยุบสภา’ 37 
 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตา 'พ่ีใหญ่บุรีรัมย์ - พ่ีน้อง 3 ป.' เดิมพัน 'ภูมิใจไทย' (ไม่) ถอนตัว 39 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 เมษายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 2  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจคดักรองผูบ้รหิำรและพนกังำนเพือ่ปอ้งกนักำรตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ครัง้ที ่2 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

 
 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 15:22 น. 
เปิดชื่อ 5 หน่วยเลือกตั้งเทศบาล มีหลักฐานนับคะแนนไม่สุจริต 
 

 
 

เปิดรายชื่อ 5 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด กกต.แจ้ง มีคนร้องเรียน โดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริต-
เที่ยงธรรม  
 วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการ
ลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 
 จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า กกต.ได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียน โดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง 1 
เทศบาลตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เขตเลือกตั้ง 1 หน่วยเลือกตั้ง 3 
เทศบาลต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง 4 
เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง 1 หน่วยเลือกตั้ง 6 
เทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง 4 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/general/news-658453  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/general/news-658453
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29 เมษายน 2564 17:08 น. 
กกต. สั่งเลือกตั้ง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี ใหม่ 2 หน่วย บัตรปลอม - เขย่ง 
 

 
 

 วันที่ 29 เม.ย.64 นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อ านวยการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้รับรายงานกรณีบัตรเสียที่มีลักษณะเป็นบัตรปลอมขนาดเล็กกว่าบัตรเลือกตั้งจริงและไม่มีตรายางประทับ
ระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เขต
เลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 
 นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลแหลมสัก 
เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและได้ประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 หน่วยในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239940  
 
  

https://siamrath.co.th/n/239940
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210429/e1a6c0e0e5d4df356dccf9a3325b0277b651d0b0f2251a7ace41b9e48a9cd0e9.jpg?itok=RxLTkCd7
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วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564, 08.24 น. 
กกต. สุรินทร์สั่งลงคะแนนใหม่ หลังมีบัตรเลือกตั้งหายไป1ใบ 
 

 
 

สุรินทร์-กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เหตุ มีบัตรเลือกตั้งหายไป 1 ใบ ขณะที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ลอยตัวไม่รับผิดชอบและยังไม่มีการตั้งการตรวจสอบแต่อย่างใด ว่าบัตรหายไปไหน 
 สุรินทร์ เมื่อวานนี้ 29 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมส านักงาน เทศบาลต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ คณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ มีนายวีรพงษ์ เหิมฉลาด หัวหน้า
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ ได้มา
รับค าร้องเรียนและชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อผู้เสียหาย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง มีค าสั่งให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 2 คือหน่วยเลือกตั้งหมู่ 4 บ้านดงบัง ต.จอมพระ อ.
จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางฉบับที่ 136/2 564 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 
สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:00 น ถึง 17:00 น ในวันเดียวกันนี้ 
 โดยนายวีรพงษ์ เหิมฉลาด หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ประจ าส านักงาน กกต.สุรินทร์ 
เผยว่า ตามท่ีมีค าสั่งจาก กกต. ที่ 136/2564 เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดสุรินทร์ใหม่ ซึ่ง
จังหวัดสุรินทร์มี 1 หน่วยเลือกตั้ง ที่จะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่คือเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 
ของเทศบาลต าบลจอมพระ เนื่องจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
กกต.จึงใช้อ านาจตามกฎหมายให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 ในขณะที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ได้เข้ามาเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทาง กกต.ที่มีค าสั่งให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ในหน่วยดังกล่าวนั้น ทาง กกต.ก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ซึ่ง กตต.ก็ท าไปตามระเบียบและ
ขั้นตอนและกฏหมายที่ก าหนด เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วทางคณะกรรมการประจ าหน่วย ได้ตรวจสอบจ านวนผู้
มาใช้สิทธิ์ กับจ านวนบัตรที่ใช้ไป ปรากฏว่าในส่วนของผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรี มีจ านวนบัตรของผู้มาใช้สิทธิ์ที่ใช้ไป
ไม่ตรงกัน ก็ต้องให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ ในส่วนของการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในตอนนี้ยังไม่มีการตรวจสอบ 
 ด้านนายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์ ผู้สมัครนายกเทศบาลต าบลจอมพระ อดีตนายกเทศบาลต าบลจอมพระ เป็นผู้ได้
คะแนนสูงสุด กล่าวว่า ที่ตนน าทีมว่าที่สมาชิกสภาเทศจอมพระ เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.ในวันนี้ เพ่ือ
รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเรื่องท่ีเกิดขึ้นตนในฐานะผู้สมัครไม่รู้เห็นเรื่องดังกล่าว แต่ก็ไม่สบายใจและให้รับรู้
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ถึงความไม่สบายใจ มันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการต่อสู้กันที่เหนื่อยยากล าบากมาก พอผลคะแนน
ออกมาตนได้รับคะแนนเสียงมาเป็นล าดับที่ 1 แต่ต้องมามีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งนายกหายไป 1 ใบ ของหน่วยเลือกตั้ง
ที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาเกือบเดือน มีการประกาศให้ลงคะแนนเสียงใหม่ รู้สึก
ท้อแท้เป็นอย่างมาก มองว่ากฏระเบียบการเลือกตั้งถ้าออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ พอเกิดเหตุก็ทิ้งและผลักภาระให้กับ
ผู้สมัครเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการไล่เบี้ยเอากับคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลย ในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้อีก กกต.จะแก้ไขในสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เคสของตนเป็นเคสสุดท้ายเถอะ ฝากไปถึงผู้มีบารี ผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วยแก้ไข
ในสิ่งเหล่านี้ด้วย หากมาเป็นผู้สมัครอย่างตนแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ท่านจะได้รับรู้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ไม่ได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นเลย หากการลงคะแนนเสียงใหม่แล้วตนแพ้จะเกิดสันติสุขได้อย่างไร นายพิชัย
กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/232314  

https://www.banmuang.co.th/news/region/232314
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 19:08 น. 
ผู้สมัครนายก ทต. จอมพระ ท้อแท้ ต้องเลือกตั้งใหม่ เหตุบัตรหาย 1 ใบ กกต. จังหวัดยังไม่ตรวจสอบ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ห้องประชุมส านักงาน เทศบาลต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ คณะ
เ จ้ า หน้ า ที่ จ า กส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า ร เ ลื อ กตั้ ง  ( ก กต . )  ป ร ะจ า จั ง ห วั ด สุ ริ นท ร์  นายวี ร พ งษ์   
เหิมฉลาด หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สุรินทร์ ได้มารับค าร้องเรียนและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้เสียหาย 
 กรณี กกต.กลาง มีค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 2 
คือหน่วยเลือกตั้งหมู่ 4 บ้านดงบัง ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง
ฉบับที่ 136/2 564 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง
เวลา 08.00-17.00 น. 
 นายวีรพงษ์ กล่าวว่า ตามท่ีมีค าสั่งจาก กกต.ที่ 136/2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีใน
จังหวัดสุรินทร์ใหม่ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มี 1 หน่วยเลือกตั้งที่จะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ คือเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของเทศบาลต าบลจอมพระ เนื่องจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่
ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
 นายวีรพงษ์กล่าวว่า กกต.จึงใช้อ านาจตามกฎหมายให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยดังกล่าว ในวันอาทิตย์
ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ขณะที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีได้เข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทาง กกต.ที่มีค าสั่งให้มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ในหน่วยดังกล่าวนั้น ทาง กกต.ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ซึ่ง กตต.ท าไปตามระเบียบและ
ขั้นตอนและกฎหมายที่ก าหนด 
 นายวีรพงษ์กล่าวว่า เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการประจ าหน่วยได้ตรวจสอบจ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ กับจ านวนบัตรที่ใช้ไป ปรากฏว่า ในส่วนของผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรี มีจ านวนบัตรของผู้มาใช้สิทธิที่ใช้ไม่
ตรงกัน ต้องให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ ในส่วนของการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในตอนนี้ยังไม่มีการตรวจสอบ 
 ด้าน นายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์ ผู้สมัครนายกเทศบาลต าบลจอมพระ อดีตนายกเทศบาลต าบลจอมพระ เป็นผู้ได้
คะแนนสูงสุด กล่าวว่า ที่ตนน าทีมว่าที่สมาชิกสภาเทศจอมพระเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.ในวันนี้ เพ่ือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg
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รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อสู้กันเหนื่อยยากล าบากมาก พอผลคะแนนออกมาตนได้รับ
คะแนนเสียงมาเป็นล าดับที่ 1 แต่ต้องมามีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งนายกหายไป 1 ใบ ของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 เลือกตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 
 นายพิชัยกล่าวว่า ผ่านมาเกือบเดือน มีการประกาศให้ลงคะแนนเสียงใหม่ รู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมาก มองว่า
กฎระเบียบการเลือกตั้ง ถ้าออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ พอเกิดเหตุก็ท้ิง และผลักภาระให้กับผู้สมัครเพียงอย่างเดียว โดย
ไม่มีการไล่เบี้ยเอากับคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลย 
 “ในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก กกต.จะแก้ไขในสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เคสของผมเป็นเคสสุดท้ายเถอะ 
ฝากไปถึงผู้มีบารี ผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วยแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ด้วย 
 “หากมาเป็นผู้สมัครอย่างผมแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ท่านจะได้รับรู้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับ
ความยุติธรรมจากสิ่งที่เกิดข้ึนเลย หากการลงคะแนนเสียงใหม่แล้วผมแพ้จะเกิดสันติสุขได้อย่างไร” นายพิชัยกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2698434  
 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2698434


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

 

29 Apr 2021 20:29 น. 
สยบเกาหลา “ปชป. - พปชร.” นายกฯเซ็นเลิกค าสั่ง รมต. ดูแลจังหวัด 
 

 
 

นายกฯเซ็นเลิกค าสั่งแบ่งงานรมต.ดูแลพื้นที่จังหวัดที่เป็นปัญหาแล้ว หลังปชป.โวย ส่ง“ธรรมนัส”คุมพื้นที่ภาคใต้ 
ระหว่างนี้ให้เป็นหน้าที่ "รองนายกฯ" ระดับพื้นที่เขตดูแล คาดตัดปัญหาเกาเหลา"ปชป.-พปชร." 
 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด เมื่อ 20 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา จนสร้างความไม่พอใจ
ให้กับพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) เป็นอย่างมาก เนื่องจากค าสั่งดังกล่าวมอบหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ จากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต  
 จนส่ งผลให้พรรคประชาธิปั ตย์ ไม่พอใจและเรี ยกร้ อ ง ให้ เปลี่ ยนแปลงค าสั่ ง  โดย  นายจุ ริ นทร์   
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค มอบหมายนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ แจ้งกับนายกฯ และได้ประสานกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
  ล่าสุด วันนี้(29 เม.ย.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด  
 ตามท่ีมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการชับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ท าให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบ และประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไ ม่
สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบ
ปัญหาและอุปสรรคเพราะจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ในขณะนี้เพ่ือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศ 
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานนั้นสามารถกระท าไปตาม
ภารกิจปกติได้อยู่แล้ว จึงควรชะลอการด าเนินการของรัฐมนตรีในระดับพ้ืนที่จังหวัดตามข้อ 3 ของค าสั่งส านัก
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นายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อน
เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จะเห็นควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้ก าหนดต่อไป 
 ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่ และอ านาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพ้ืนที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้
มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้ก ากับดูแลโดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจ
ประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการเป็นการเฉพาะ
เรื่อง และเป็นครั้งคราว  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และข้อ 
3 ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิด
การชับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดกันว่าเหตุผลหนึ่งที่นายกฯ มีค าสั่งล่าสุดนี้ เพ่ือเป็นการตัดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
พรรคร่วมรัฐบาล คือ ประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐ เนื่องจากมีความไม่พอใจเรื่องพ้ืนที่รับผิดชอบที่ถูกเปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477898  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/477898
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29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 20:32 น.    
 'บิ๊กตู'่ เซ็นหย่าศึก 'ปชป. - พปชร.' ปมแบ่งงาน รมต. ดูแลขับเคลื่อนไทย 
 

 
 

 29 เม.ย.64 - ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม  
ลงนามในค าสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ 
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ตามท่ีมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ 
 แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น โดยที่ได้เกิดสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ท าให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบและประสาน
การขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบปัญหาและอุปสรรคเพราะจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ในขณะ
นี้เพ่ือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศ 
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานนั้นสามารถกระท าไปตาม
ภารกิจปกติได้อยู่แล้ว จึงควรชะลอการด าเนินการของรัฐมนตรีในระดับพ้ืนที่จังหวัดตามข้อ 3 ของค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13สิงหาคม 2563 ไว้ก่อน
เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะเห็นควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้ก าหนดต่อไป 
 ๐ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่ และอ านาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพ้ืนที่ เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้
มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้ก ากับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจ
ประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการเป็นการเฉพาะ
เรื่อง และเป็นครั้งคราว 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ข้อ 3 ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการคาดกันว่าเหตุผลหนึ่งที่นายกฯ มีค าสั่งดังกล่าว เพ่ือเป็นการตัดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล คือประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐ เนื่องจากมีความไม่พอใจเรื่องพ้ืนที่รับผิดชอบที่ถูก
เปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/101208
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ฮ็ษ.ฮ ฺ

วันที่ 29 เมษายน 2564 - 22:28 น. 
‘บิ๊กตู่’ หย่าศึก สั่งยกเลิกแล้ว ค าสั่งแบ่งพื้นที่ให้ รมต. คุม 
 

 
 
‘บิ๊กตู่’ หย่าศึก สั่งยกเลิกแล้ว ค าสั่งแบ่งพื้นที่ให้ รมต.คุม 
 เมื่ อวันที่  29 เมษายน ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  จากกรณีนายกรัฐมนตรี  มีค าสั่ งที่  85/2564 ลงวันที่   
9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด และถูก
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคน แต่ละพรรค รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง ซึ่ง
ที่เห็นเด่นชัดคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดิมดูแลพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภู พะเยา เชียงราย แต่เปลี่ยนมาเป็นดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ท าให้เห็นว่า
อาจจะเป็นการเตรียมพ้ืนที่เลือกตั้งในอนาคต จนท าให้เกิดความไม่พอใจของแกนน าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ดูแล
พ้ืนที่ภาคใต้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์  โอชา นายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ออกค าสั่งนายกฯ ให้ยกเลิกค าสั่งนายกฯ ที่ 85/2564 ท าให้การแบ่งพ้ืนที่ ที่ท าให้เกิดข้อขัดแย้ง
ดังกล่าวสิ้นผลไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2698684  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2698684
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 22:22 น. 
 ‘เทพไท’ ขอบคุณ บิ๊กตู่ ยกเลิกค าสั่งมอบหมายงาน ชี้แก้ปัญหา ‘แบบบัวไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ขุ่น’ 
 

 
 
‘เทพไท’ ขอบคุณ บิ๊กตู่ ยกเลิกค าสั่งมอบหมายงาน ชี้แก้ปัญหา ‘แบบบัวไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ขุ่น’ 
 จากกรณีนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละ
พรรครับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง 
 ซึ่งที่เห็นเด่นชัด คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่เดิมดูแลพ้ืนที่
จังหวัดหนองบัวล าภู พะเยา เชียงราย แต่เปลี่ยนมาเป็นดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ท าให้เห็น
ว่าอาจจะเป็นการเตรียมพ้ืนที่เลือกตั้งในอนาคต จนท าให้เกิดความไม่พอใจของแกนน าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ที่ดูแล
พ้ืนที่ภาคใต้ 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความโดย
ระบุว่า 
 ในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ลงนามในค าสั่ง ยกเลิกค าสั่ง ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพ้ืนที่จังหวัด และให้ชะลอการ
ด าเนินการของรัฐมนตรี ในระดับพ้ืนที่จังหวัด ตามข้อ3 ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 242 / 2563 เรื่อง มอบหมาย
ให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพ้ืนที่จังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อนเป็นการ
ชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
คงเป็นการแก้ปัญหาแบบบัวไม่ให้ช้ าน้ าไม่ให้ขุ่น เป็นการรักษาหน้าของทุกฝ่าย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่
สบายใจในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต่อไปขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2698675  
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 13:16 น. 
 ‘ธรรมนัส’ ลุยงานเต็มที ่ยันล่องใต้ไม่ได้ตีหัวเมืองใคร ไร้กังวลศาล รธน. นัดอ่านค าวินิจฉัย 5 พ.ค. 
 

 
 
‘ธรรมนัส’ ลุยงานเต็มที่ ยันล่องใต้ไม่ได้ตีหัวเมืองใคร ไร้กังวลศาลรธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย 5 พ.ค. 
 เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 29 เมษายน ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงค าสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ที่เปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัดที่มอบหมายให้ดูแลพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ให้พรรคพลังประชารัฐนั้น ว่า ในช่วงเวลา 2 ปีที่
ผ่านมาในฐานะ รมช.เกษตรฯและการท างานตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรวมถึง พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค แต่งตั้งมอบหมายให้ท าหน้าที่ใดก็ตามถือว่าได้ลงพ้ืนที่ทุกจังหวัด
และท าพ้ืนที่มาตลอด 
 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ฉะนั้น การแบ่งงานให้รัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ไม่ใช่ประเด็นและไม่เห็นว่าจะมี
ปัญหาอะไร ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดไหนก็ไปเกือบทุกจังหวัดอยู่แล้ว ไปเยี่ยมทุกที่ที่ประชาชนเดือดร้อน 
การแบ่งงานเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อ านาจของรัฐมนตรี เมื่อตัดสินใจมอบหมายว่าให้ใครท าแล้ว หน้าที่ของ
รัฐมนตรีคือต้องท าให้ดีที่สุด ทั้งนี้ตนยังไม่ได้คุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ส่วนนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็คุยกันอยู่แล้ว 
 เมื่อถามว่า การมอบหมายให้ไปดูภาคใต้ ถูกมองว่าไปตีหัวเมืองพรรคร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ใช่ 
การไปดูภาคใต้ไม่ใช่เป็นตีหัวเมืองใครอย่างที่เข้าใจ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้อาจท าให้มีปัญหากับพรรค ปชป. ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า คิดมากกันเอง อย่าไปคิดมาก 
เพราะเราท างาน เป้าหมายสูงสุดคือพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้งไม่มีเรื่องอ่ืน เมื่อถามย้ าว่า จะกลายเป็นความขัดแย้ง
ภายในพรรครัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนเป็น ส.ส.พรรค พปชร. แต่มีพรรคพวกเยอะ ดังนั้นทุกพรรคเราเป็น
เพ่ือนกัน เป็นพวกกัน มีอะไรก็หันหน้าพูดคุยกัน 
 เมื่อถามว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรค ปชป.แสดงความเห็นในลักษณะยังไม่ค่อยพอใจ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ทราบเพราะเป็นความเห็นส่วนตัวของ
นายจุรินทร์ 
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 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายกฯ ระบุใน ครม. เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาว่ามีคนนินทา ร.อ.ธรรมนัสกล่าว
พร้อมกับหัวเราะว่า เรื่องนี้ไม่ทราบและตนก็ไม่ค่อยอยู่ใน ครม.เพราะส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ 
 เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ลาออกเพราะบริหารจัดการแก้โควิด-19 ล้มเหลวรวมถึงไม่แก้รัฐธรรมนูญ
ตามที่สัญญา ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องโควิด-19 เวลานี้ถ้าพูดภาษาทหารก็เป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 เป็นการต่อสู้กับ
มนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ชีวิตกับสิ่งที่มองไม่เห็นและกระทบมนุษย์ทั่วโลก และคนไทยต้องช่วยกันเพ่ือแก้ปัญหาให้ประเทศผ่าน
พ้นวิกฤต ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ทั้งรัฐและเอกชนเดินหน้าไปด้วยกัน คนไทยเรารักกันเมื่อมีวิกฤตต้องช่วยกัน อย่าเอา
การเมืองมาเล่นมากเกินไป ข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ส่วนการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของ
สภาที่ต้องขับเคลื่อน 
 เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลอาจใช้สถานการณ์โควิดตีตัวออกห่างจากพรรค พปชร.และนายกฯ 
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างก็คิดว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เวลานี้ประชาชน
เดือดร้อนไม่ควรมาคุยเรื่องการเมือง แต่ให้ช่วยเหลือประชาชนเพราะค าตอบสุดท้ายประชาชนก็ จะดูและพิจารณาว่า
พรรคร่วมพรรคใดที่ประชาชนจะไว้วางใจและคิดว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นใด ประชาชนเขามองอยู่ 
 เมื่อถามว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีเคยต้องค าพิพากษาติดคุกในต่างประเทศ จาก
คดียาเสพติดเม่ือปี 2536-40 กังวลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่กังวล เราท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นอยู่
ทุกวันให้ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2697313  
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พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.17 น. 
"ธรรมนัส" ยันคุม จว. ใต้ไม่ได้คิดตีหัวเมืองใคร 
"ธรรมนัส" ลั่น ปม "บิ๊กตู่" แบ่งงานคุมใต้ ไม่มีปัญหา ยัน ไม่ได้ตีหัวเมืองใคร ปัดตอบ รมต.นินทานายกฯ เชื่อ 
พรรคร่วมไม่ตีจาก ไม่หว่ันศาล รธน.วินิจฉัย สถานะ "ส.ส.-รมต." ปมติดคุก ตปท. 5 พ.ค.นี้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้
สัมภาษณ์ถึงค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัดที่มอบหมายให้ร.อ.ธรรรมนัส ดูแลภาคใต้ ว่า ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ท างานในฐานะ รมช.
เกษตรฯ และตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.แต่งตั้งและมอบหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ ถือว่าได้ลงพ้ืนที่ทุกจังหวัดและท า
พ้ืนที่มาตลอด ดังนั้นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ไม่ใช่ประเด็นและไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไร ไม่
ว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดไหน ก็ไปเกือบทุกจังหวัดอยู่แล้ว ไปเยี่ยมประชาชนเดือดร้อนทุกท่ี และการแบ่งงาน
เป็นอ านาจของนายกฯ ไม่ใช่อ านาจของรัฐมนตรี เมื่อตัดสินใจมอบหมายว่าให้ใครท าแล้ว หน้าที่ของรัฐมนตรีคือต้องท า
ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ยังไม่ได้คุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องนี้ ส่วนนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ก็คุยกันอยู่
แล้ว 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การมอบหมายให้ไปดูภาคใต้ ถูกมองว่าไปตีหัวเมืองพรรคร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
“ไม่ใช่” เมื่อถามว่า เรื่องนี้อาจท าให้มีปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า คิดมากกันเอง อย่าไปคิดมาก 
เพราะเราท างาน เป้าหมายสูงสุดคือพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่มีเรื่องอ่ืน เมื่อถามย้ าว่าจะกลายเป็นความขัดแย้ง
ภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเป็นส.ส.พรรค พปชร. แต่มีพรรคพวกเยอะ ทุกพรรคเราเป็น
เพ่ือนกัน เป็นพวกกัน มีอะไรก็หันหน้าพูดคุยกัน  
 เมื่อถามว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
แสดงความเห็นในลักษณะยังไม่ค่อยพอใจ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบเพราะเป็นความเห็นส่วนตัวของนายจุรินทร์ 
 ผู้สื่อข่าวถามกรณี ที่นายกฯ ระบุใน ครม.เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า มีคนนินทา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวพร้อม
กับหัวเราะว่า เรื่องนี้ไม่ทราบและตนก็ไม่ค่อยอยู่ใน ครม.เพราะส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ 
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 เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพราะบริหารจัดการแก้โควิด -19 ล้มเหลว รวมถึง
ไม่แก้รัฐธรรมนูญตามที่สัญญา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องโควิด-19 เวลานี้ถ้าพูดภาษาทหารก็เป็นสงครามโลก ครั้งที่ 3 
เป็นการต่อสู้ของมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ชีวิตกับสิ่งที่มองไม่เห็น และกระทบมนุษย์ทั่วโลก ดังนั้นคนไทยต้องช่วยกันทุกฝ่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติ ทั้งรัฐและเอกชนเดินหน้าไปด้วยกัน คนไทยเรารักกันเมื่อมีวิกฤติต้องช่วยกัน 
อย่าเอาการเมืองมาเล่นมากเกินไป ส่วนข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน โดยการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญ
เป็นเรื่องของสภาที่ต้องขับเคลื่อน 
  เมื่อถามถึง กระแสข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลอาจใช้สถานการณ์โควิด ตีตัวออกห่างจากพรรค พปชร.และ
นายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างก็คิดว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เวล านี้
ประชาชนเดือดร้อนไม่ควรมาคุยเรื่องการเมือง แต่ให้ช่วยเหลือประชาชน เพราะค าตอบสุดท้ายประชาชนก็จะดูและ
พิจารณาว่าพรรคร่วมพรรคใดที่ประชาชนจะไว้วางใจและคิดว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นใด ประชาชนเขามองอยู่ 
  เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านวินิจฉัยวินิจฉัยสถานะ ส.ส. และสถานะ
รัฐมนตรี จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาจ าคุกของศาลต่างประเทศ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่กังวล เราท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายและเป็นอยู่ทุกวันให้ดีที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/840228  
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29 เมษายน 2564 10:54 น. 
“ประมวล” จับสัญญาณ รบ. ส่อวงแตก หลัง พปชร. หักพรรคร่วม ชี้ชาวบ้านตะเพิดส่งยุบสภาฯ ลต. ใหม่ 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองว่า หากพ่ีน้อง
ประชาชนสังเกตสัญญาณทางการเมืองในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะเห็นรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลที่นับวันจะร้าวลึก และ
พรรคร่วมรัฐบาลบริหารงานแบบสมาพันธรัฐ คือ ต่างคนต่างอยู่ งานกระทรวงใครกระทรวงมัน ไม่มีการบูรณาการร่วม
ในการแก้ไขปัญหาตามที่พูด ชัดเจนที่สุดคือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อตกค้างตามบ้าน คอนโดฯจนเกิด
การเสียชีวิต ขณะที่รมว.สาธารณสุข ยืนยันมีเตียงพอรองรับ มีวัคซีนมากพอ มียาตุนเพียบ เมื่อเกิดกระแสรวมรายชื่อ
เรียกร้องให้รมว.สาธารณสุขลาออกจากการบริหารผิดพลาดทั้งเรื่องวัคซีน ยารักษาโควิด และการจัดการ สอดคล้องกับ
คนในพรรคกลับโพสต์เฟซบุ๊กว่า ด าเนินการตามที่นายกฯก ากับดูแล เหมือนโยนเผือกร้อนใส่ผู้น า และยังมีข่าววงในว่า 
นายกฯต้องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนที่ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนในรัฐบาล แต่เจ้าของพรรคตัวจริงที่อยู่วงนอกกลับไม่
ยอมให้ปรับเปลี่ยน ถึงขั้นยอมแตกหัก จริงหรือไม่ คนวงในการเมืองคุยกันมากเรื่องนี้ หรือแม้แต่กับพรรคเก่าแก่ที่ถูก
แย่งพ้ืนที่ในภาคใต้ วันนี้ก็เกิดกระแสภายในพรรคเรียกร้องให้ถอนตัวจากรัฐบาล เพียงแต่เป็นการคุยในไลน์พรรค ยังไม่
เป็นข่าวใหญ่ ยิ่งเมื่อเกิดกรณีแบ่งงานจังหวัดขับเคลื่อนไทยให้รัฐมนตรีคนดังจากภาคเหนือข้ามพ้ืนที่ไปล้างฐานการเมือง
ภาคใต้ของพรรคเก่า จนเกิดข่าวไม่พอใจ ล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า รัฐบาลนี้ใกล้ถึงทางตันแล้ว กู้ยืมสร้างหนี้สินให้คนรุ่น
ลูกรุ่นหลาน แถมหาเงินเข้ารัฐไม่เป็น ซ้ ายังเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น กินหัวคิว สร้างพรรคข้าราชการ บริหาร
แบบราชการ พูดเป็นอย่างเดียว แต่ท าไม่ได้ 
 “รัฐบาลนี้ ไม่มีเป้าหมายหรือแผนงานที่จะลงมือพัฒนา หรือแก้ไขให้ประชาชน กินอ่ิม นอนอุ่น อยู่ดี มีสุข 
แทนที่จะเอาจุดบกพร่องหรือปัญหาประชาชนเดือดร้อนมาแก้ไข ก็ท าแบบขอไปที หวั งแต่จะกินค่าคอมมิชชั่นจาก
งบประมาณรายจ่าย พรรคร่วมรัฐบาลก็ชิงดีชิงเด่น สร้างภาพให้ความหวังประชาชน แต่ไม่ท าจริง จนประชาชนหมดที่
พ่ึงที่หวัง พรรคร่วมเอาแต่ทะเลาะกันเองทางการเมือง ไม่ดูแลเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน จนชาวบ้านบอก
ยุบสภาฯไปยังดีกว่า 2-3ปีเลือกตั้งกันทีเขายังมีเงินประทังชีวิตจากผู้สมัครส.ส.บางคนยังดีกว่ารอวันตายจากการบริหาร
ของรัฐบาลนี้” นายประมวล กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239750  
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วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.47 น. 
โหร ‘ประมวล’ ชี้เปรี้ยง !  
พรรคร่วมรัฐบาลร้าวลึกส่อ ‘ยุบสภา’ เลือกตั้งใหม่ 
 

 
 
“ประมวล” จับสัญญาณพรรคร่วมรัฐบาลร้าวลึก รัฐบาลส่อแพแตก ชี้ชาวบ้านตะเพิด ยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่ใหม่ 
ยังมีกิน ดีกว่ารอวันตาย 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองว่า 
หากพ่ีน้องประชาชนสังเกตสัญญาณทางการเมืองในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะเห็นรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลที่นับวันจะร้าว
ลึก และพรรคร่วมรัฐบาลบริหารงานแบบสมาพันธรัฐ คือ ต่างคนต่างอยู่ งานกระทรวงใครกระทรวงมัน ไม่มีการบูรณา
การร่วมในการแก้ไขปัญหาตามที่พูด ชัดเจนที่สุดคือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อตกค้างตามบ้าน คอนโดฯ
จนเกิดการเสียชีวิต ขณะที่รมว.สาธารณสุข ยืนยันมีเตียงพอรองรับ มีวัคซีนมากพอ มียาตุนเพียบ เมื่อเกิดกระแสรวม
รายชื่อเรียกร้องให้รมว.สาธารณสุขลาออกจากการบริหารผิดพลาดทั้งเรื่องวัคซีน ยารักษาโควิด และการจัดการ 
สอดคล้องกับคนในพรรคกลับโพสต์เฟซบุ๊กว่า ด าเนินการตามที่นายกฯก ากับดูแล เหมือนโยนเผือกร้อนใส่ผู้น า และยังมี
ข่าววงในว่า นายกฯต้องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนที่ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนในรัฐบาล แต่เจ้าของพรรคตั วจริงที่อยู่วง
นอกกลับไม่ยอมให้ปรับเปลี่ยน ถึงขั้นยอมแตกหัก จริงหรือไม่  คนวงในการเมืองคุยกันมากเรื่องนี้  หรือแม้แต่กับพรรค
เก่าแก่ท่ีถูกแย่งพ้ืนที่ในภาคใต้ 
 นายประมวล ระบุอีกว่า วันนี้ก็เกิดกระแสภายในพรรคเรียกร้องให้ถอนตัวจากรัฐบาล เพียงแต่เป็นการคุย
ในไลน์พรรค ยังไม่เป็นข่าวใหญ่ ยิ่งเมื่อเกิดกรณีแบ่งงานจังหวัดขับเคลื่อนไทยให้รัฐมนตรีคนดังจากภาคเหนือข้ามพ้ืนที่
ไปล้างฐานการเมืองภาคใต้ของพรรคเก่า จนเกิดข่าวไม่พอใจ ล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า รัฐบาลนี้ใกล้ถึงทางตันแล้ว กู้ยืม
สร้างหนี้สินให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน แถมหาเงินเข้ารัฐไม่เป็น  ซ้ ายังเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น กินหัวคิว สร้างพรรค
ข้าราชการ บริหารแบบราชการ พูดเป็นอย่างเดียว แต่ท าไม่ได้ 
  “รัฐบาลนี้ ไม่มีเป้าหมายหรือแผนงานที่จะลงมือพัฒนา หรือแก้ไขให้ประชาชน กินอ่ิม นอนอุ่น อยู่ดี มี
สุข  แทนที่จะเอาจุดบกพร่องหรือปัญหาประชาชนเดือดร้อนมาแก้ไข ก็ท าแบบขอไปที หวังแต่จะกินค่าคอมมิชชั่นจาก
งบประมาณรายจ่าย พรรคร่วมรัฐบาลก็ชิงดีชิงเด่น สร้างภาพให้ความหวังประชาชน แต่ไม่ท าจริง จนประชาชนหมดที่
พ่ึงที่หวัง พรรคร่วมเอาแต่ทะเลาะกันเองทางการเมือง ไม่ดูแลเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน จนชาวบ้านบอก
ยุบสภาฯไปยังดีกว่า  2-3ปีเลือกตั้งกันทีเขายังมีเงินประทังชีวิตจากผู้สมัครส.ส.บางคนยังดีกว่ารอวันตายจากการบริหาร
ของรัฐบาลนี้” นายประมวล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/569412  
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29 เมษายน 2564 - 13:55 น. 
พปชร. ชูธงเลือกตั้งบัตร 2 ใบ " แก้สมการการเมือง-ลดต่อรอง" -ภท. เสียเปรียบ  
 

 
 
 1 ใน 5 ประเด็นที่พรรคพลังประชารัฐ ชูธงในการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบซึ่งน่าจะท าให้
พรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส.มากกว่าเดิมจะได้แก้"สมการ-ลดการต่อรอง"ทางการเมือง 
ไม่ให้ซ้ ารอยเดิมที่พรรคพลังประชารัฐเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 27 เมษายน 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
น ารายชื่อ ส.ส. พรรคจ านวน 110 คน ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพ่ือขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 5 
ประเด็น  ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การแก้ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเปลี่ยนเป็น 2 ใบ และแก้ไขการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 
กลับมาเป็น 400 เขตและบัญชีรายชื่อ 100 คน เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 
  นายไพบูลย์ อ้างว่า พรรคพลังประชารัฐเสนอให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพ่ือลดความขัดแย้ง หลังมีการโจมตีว่า
พรรคพลังประชารัฐได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียว  แต่พรรคฯต้องการให้ประเทศและกระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ แต่ลองมามองดูกันว่า ระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ แยกกัน บัตรหนึ่งใช้เลือกตั้ง ส.ส. เขต อีก
บัตรหนึ่งใช้เลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ซึ่งก็คือการเลือกพรรค) พรรคการเมืองแบบไหนได้ประโยชน์   
 ค าตอบ ก็คือ พรรคการเมืองใหญ่อย่าง พรรคพลังประชารัฐนั่นแหล่ะที่ได้ประโยชน์ ส่วนพรรคขนาดกลาง และ
พรรคขนาดเล็กเสียเปรียบ และหากใช้กติกา “บัตรใบเดียว” และระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม อาจเกิดกรณีได้
เฉพาะ ส.ส.เขต แต่ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเลย พรรคพลังประชารัฐ จึงไม่อยากเป็นแบบ“พรรคเพ่ือไทย”ในการเลือกตั้ง
ครั้งที่แล้ว จึงต้องกลับไปใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ ทั้งเขต และบัญชีรายชื่อ 
“พรรคเพื่อไทย” ซึ่งเป็น“พรรคการเมืองใหญ่” คราวนี้ก็หนุนระบบเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเช่นกัน อีกท้ัง“พรรค
เพ่ือไทย”มีบทเรียนจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุดเมื่อปี 2562 ที่ใช้“ระบบเลือกตั้งใบเดียว”ตามกติการัฐธรรมนูญปี 
60 เกิดกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องตัดสินใจเลือกระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคอนาคตใหม่ และมีจ านวนมากตัดสินใจ
เลือกพรรคอนาคตใหม ่
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 การเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยระบบเลือกตั้งใหม่มีส.ส.เขต 400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คน และใช้บัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ  ทาง“พรรคพลังประชารัฐ” เชื่อว่าจะได้ ส.ส. ของพรรคเข้าสภาได้มากกว่าปัจจุบัน ถึงแม้ว่า“พรรคเพื่อไทย”จะได้
ประโยชน์จากระบบบัตร2ใบด้วยก็ตาม แต่ทาง“พลังประชารัฐ”ประเมินแล้วคุ้มเพราะเสียงของ“พรรคก้าวไกล” หรือ
พรรคอนาคตใหม่ในอดีตที่เคยได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งระบบบัตรใบเดียว จะหดหายไปเยอะ ขณะที่“พรรคเล็ก”ที่
สร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลจะไม่เกิดขึ้นจ านวนมากมายอย่างที่ผ่านมา อีกทั้ง“พรรคเพ่ือไทย” เลือกตั้งครั้งหน้า น่าจะ
อ่อนลงไปเยอะเพราะมีข่าวว่าจะมี ส.ส. ของพรรคเพ่ือไทย ย้ายมาอยู่กับพรรรคพลังประชารัฐเป็นสิบคน และยังมีข่าว
ว่าอีกหลายสิบคนจะย้ายไปอยู่พรรคอ่ืน และอย่าแปลกใจที่เมื่อนักข่าวน าเรื่องที่มีการเสนอระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ไป
ถามความเห็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  นายอนุทิน บอกว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วย และคงไม่
สนับสนุนเพราะของเดิมดีอยู่แล้ว ไปแก้ท าไม   
 เหตุก็เพราะท าให้"พรรคขนาดกลาง" อย่างพรรคภูมิใจไทย เสียเปรียบ"พรรคการเมืองใหญ่" ในระบบที่ใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อีสาน อาจท าให้พรรคภูมิไทยได้ ส.ส. น้อยลงและหากได้เข้าร่วมรัฐบาล พรรคภูมิใจ
ไทย ก็จะไม่มีอ านาจต่อรองเหมือนในปัจจุบันที่มี ส.ส. ของพรรคจ านวนมาก น่าสนใจว่าหากเลือกตั้งครั้งหน้า "ระบบใช้
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” เกิดข้ึนจริง  “สมการการเมือง” จะเปลี่ยนไปขนาดไหน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/465234   

https://www.komchadluek.net/news/scoop/465234
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29 เมษายน 2564 - 13:55 น. 
"ซ้อต่าย" พันล้านหลังม่าน อบจ.บุรีรัมย์ 
 

 
 
เบื้องหลังกรุทรัพย์สิน "เนวิน-ซ้อต่าย" พันล้าน คือเส้นทางการเมือง-การกีฬา ขุมทองท้องถิ่นบุรีรัมย์   
 นับแต่ “คลัสเตอร์ทองหล่อ” ส่งผลสะเทือนถึงพรรคภูมิใจไทย และ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ไม่ต่างจากปี 2539 เมื่อ
คนชั้นกลางแสดงความไม่พอใจ “นักเลือกตั้งภูธร” สายอีสานใต้ ถึงขั้นนักวิชาการเรียกว่า ระบอบยียาธิปไตย  
 วันก่อน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น รายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ทั้ ง ก ร ณี พ้ น จ า ก ต า แ ห น่ ง  แ ล ะก ร ณี เ ข้ า รั บ ต า แ ห น่ ง ใ ห ม่ ห ลั ง ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ มื่ อ วั น ที่  20 ธ . ค . 2563 
     ส าหรับ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรุณา ชิดชอบ (ภรรยาเนวิน ชิดชอบ อดีต
นักการเมืองชื่อดัง) กรณีพ้นจากต าแหน่งนายก อบจ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 
 “กรุณา” แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 736,783,634 บาท ได้แก่ เงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 7,804,736 บาท เงินลงทุน 
139,263,701 บาท ที่ดิน (พ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ รวม 47 แปลง) 500,057,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
49,133,333 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,954,363 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทข้ึนไป) 35,070,000 บาท 
มีหนี้สิน 14,959 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) 
 “เนวิน” แจ้งมีทรัพย์สิน 259,116,335 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 5,375,058 บาท เงินลงทุน 
27,573,500 บาท ที่ดิน (ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 31 แปลง) 194,072,850 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บาท 
ทรัพย์สินอื่น 24.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,921 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 995,899,969 บาท 
มีหนี้สินทั้งสิ้น 16,881 บาท 
 “ซ้อต่าย” กรุณา ชิดชอบ เริ่มลุยสนามเลือกตั้งครั้งแรก ในช่วงขาลงของ “เนวิน ชิดชอบ” และบ้านใหญ่ศิลา
ชัย เธอน่าจะจดจ าภาพความตกต่ าในชีวิตการเมืองได้เป็นอย่างดี คอลัมนิสต์ นสพ.หัวสี พากันถากถางสามีของเธอ
สาหัสสากรรจ์ 
 สไตล์นักเลงการเมืองแบบเนวิน ไม่โต้ตอบ เดินก้มหน้าผ้าขาวม้าคลุมหัว ออกหาเสียงพบปะหัวคะแนนหามรุ่ง
หามค่ า จนพาตัวเขาและภรรยาเข้าสภาฯได้ส าเร็จ 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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 ชัยชนะฝ่ากระแสยี้ของเนวิน ลบค าติฉินนินทาไปได้ระดับหนึ่ง ท าให้ บรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย
เวลานั้น รับตระกูล “ชิดชอบ” กลับเข้าพรรคในช่วงเลือกตั้ง 2544 
 คุมท้องถิ่น 
 “กรุณา สุภา” ดีกรีนักเรียนนอก ลูกสาวพ่อเลี้ยงคะแนน สุภา เจ้าของบริษัท เชียงใหม่คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด ใน
ฐานะสะใภ้บ้านใหญ่ศิลาชัย ย่อมไม่ธรรมดา  
 “ซ้อต่าย” เริ่มชีวิตการเมืองเป็น ส.ส.สมัยแรก ปี 2539 สังกัดพรรคเอกภาพ ก่อนจะย้ายไปอยู่พรรคชาติไทย 
และพรรคไทยรักไทย 
 ปี 2549-2550 “เนวิน” เกิดความขัดแย้งกับพ่ีเขย- พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ นายก อบจ.บุรีรัมย์ สมัยนั้น และ
น ามาซึ่งการเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ ในปี 2551 
 เมื่อคุยกับนอมินีไม่รู้เรื่อง เนวินจึงตัดสินใจส่งภรรยา-กรุณา มาคุม อบจ.บุรีรัมย์ โดยแข่งขันกับอุษณีย์ ชิดชอบ 
อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ ภรรยา พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ และเป็นพ่ีสาวเนวิน ผลเลือกตั้งทีมของ  “ซ้อต่าย” เอาชนะไปได้ขาด
ลอย 
 ปี 2555 แม้จะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และเสื้อแดงแรงฤทธิ์ แต่ ซ้อต่าย ก็คว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ไปครอง 
ซึ่งในห้วงเวลาที่ซ้อต่าย เป็นนายก อบจ.สมัยแรก และสมัยที่ 2 เนวินได้วางยุทธศาสตร์สร้างบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬา 
 แม้ภาพรวมในสนามเลือกตั้ง พลพรรคเนวินจะตกเป็นรองพรรคเพ่ือไทย แต่ “นายใหญ่บุรีรัมย์” ก็สร้างชื่อจาก
กลยุทธ์กีฬาน าการเมือง จนเป็นที่ยอมรับของคนชั้นกลาง 
นอมินีศิลาชัย 
 เลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ ปลายปีที่แล้ว “ซ้อต่าย” เปลี่ยนใจไม่ลงสนามป้องกันแชมป์ ขอเล่นบท “ผู้น าหลัง
ม่าน” โดยส่ง “ภูษิต เล็กอุดากร” อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ เขต อ.พลับพลาชัย 3 สมัย ที่มีศักดิ์เป็นหลานชายของเนวิน ชิด
ชอบ ลุยสนามแทน 
 “ซ้อต่าย” บอกเหตุผลที่ไม่ลงสนามว่า อยากจะดูแลครอบครัว และธุรกิจของตระกูล “ชิดชอบ” ทั้งสโมสร
ฟุตบอล รวมถึงสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต 
 ด้านหนึ่ง ซ้อต่ายก็เพ่ิงพ้นบ่วงกรรมจาก ปปช. สมัยที่เป็นนายก อบจ.บุรีรัมย์ จึงไม่อยากให้คู่แข่งเปิดแผลซ้ าใน
สนามเลือกตั้ง จึงส่งคนสนิทลงแทน 
 ว่ากันว่า ภูษิต เล็กอุดากร เป็นคนวงใน ได้เข้ามาช่วยงานด้านธุรกิจฟุตบอลมาตั้งแต่ยุคแรกๆ และเป็นคนที่ “เน
วิน-ซ้อต่าย” ไว้วางใจที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/465235   

https://www.komchadluek.net/news/scoop/465235
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 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.31 น. 
ไล่ “หมอหนู” แค่เกมการเมือง 
 

 
 

ไล่ “หมอหนู” แค่เกมการเมือง 
 นาทีนี้ “ชายเดียว” ที่ยืน “โดดเดี่ยว” ในหมู่บ้านกระสุนตก คงหนีไม่พ้น รมว.สธ.อนุทิน ชาญวีรกูล   
ที่นั่ง รองนายกรัฐมนตรี อีกเก้าอ้ี ที่โดนจัดหนัก จัดเต็ม !!! ถูกจับเป็น “แพะ” บูชายัญ จากสถานการณ์โควิด-19 ทันทีที่
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ดีดขึ้นไปถึงพันจนทะลุสองพันกว่า บาปทุกอย่างก็ตกอยู่ที่ “หมอหนู” ทั้งๆที่ เมื่อมีการระบาดในสถาน
บันเทิงรอบนี้ กระทรวงหมอ ก็เสนอมาตรการป้องกัน และคาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ว่าหากไม่มีการจัดการใดๆ หลัง
สงกรานต์จะเกิดอะไรขึ้น เอาไว้แล้ว ทว่า เหตุผลทาง “เศรษฐกิจ” น า “สุขภาพ” 
ดังนั้นในเวลาที่คนทั่วไปก าลังพักผ่อนช่วงวันหยุดยาว ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ภายใต้การน าของ “หมอ
หนู” จึงต้องท างานที่ “หนัก” อยู่แล้ว ให้ “หนักขึ้นไปอีก” เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น วัคซีนก็ยังต้อง
หา วางแผนการฉีด เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ 
 จนเมื่อเกิดภาวะ  “ฝีแตก”  ผู้ติดเชื้อสู งสุดเกือบเหยียบ 3 พัน มีผู้ป่วยที่ยั งไม่ ได้ เตียง มีผู้ เสียชีวิต  
คนบางกลุ่มก็ชี้ว่า เป็นความผิดของ “อนุทิน” ระดมท าแคมเปญลงชื่อขับไล่พ้นจาก “เก้าอ้ี” เพ่ือระบายอารมณ์ และ
หวังผลทางการเมือง ปัญหาการจัดส่งผู้ป่วย การจัดหาเตียง  “มีจริง” ตัว “เสี่ยหนู” ก็ยอมรับ และแก้ไขด้วยการตั้งศูนย์
แรกรับ ส่งต่อผู้ป่วย แบบไม่ปริปากถึงเรื่องราวเชิงลึกใดๆ แม้เห็นกันชัดๆ อยู่แล้วว่า “ปัญหานี้” เกิดข้ึนเพียงพ้ืนที่ กทม. 
ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจเต็มของ สธ. ถามว่า 76 จังหวัด ที่มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ท าไมไม่มีปัญหาแบบนี้ 
ค าตอบจึงอยู่ในค าถาม ที่ผ่านมาสิ่งที่ “หมอหนู” ท า คงไม่ได้ดีที่สุด ถูกใจทุกคนที่สุด  
 แต่การท างานที่ผนึกกับทีม สธ. จนท าให้ไทยประคับประคองสถานการณ์สู้กับโควิด -19 มาได้จนถึงวันนี้  การ
จั ด ห า วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค  ด้ ว ย ค อ น เ น็ ค ชั่ น ส่ ว น ตั ว  เ ต็ ม ใ จ ค วั ก ก ร ะ เ ป๋ า  ถ้ า จ ะ ท า ใ ห้ จั ด ส่ ง เ ร็ ว ขึ้ น   
การวางแผนจัดหาวัคซีน ที่ไทยไม่เข้าร่วมโคแวค ซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วว่าโคแวค ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้ได้ตามที่ตกลงไว้ 
แต่ไทยมีสยามไบโอไซแอนท์ ที่ผลิตวัคซีนได้ภายในประเทศของเราเอง ยาฟาวิ พิราเวียร์ที่มีอยู่ในสต็อก  คนๆนี้ ไม่มี 
“เครดิต” เลยหรือ ???  
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ส่วนการที่ “นายกลุงตู่” ใช้วิธีพิเศษ รวบอ านาจจากหลายกระทรวง และตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ เพ่ือมาท า
เรื่อง โควิด-19 ก็ไม่ใช่เครื่องหมายที่จะมาตีตราว่า “หมอหนู” กับ กระทรวงหมอ จัดการไม่ได้ เพราะถ้ามองให้ดีๆ จะ
เห็น “ชัดในชัด” ว่าไม่มีอะไร “ใหม่” ทั้งการหาวัคซีน การฉีดวัคซีน ทุกอย่างเป็นไปตามที่ สธ. วางแผนไว้ทั้งสิ้น  สิ่ง
ที่ “นายก” ท าคือการบริหารอารมณ์ ความรู้สึกของภาคเอกชน ให้คนมีความคิดเห็นได้มีพ้ืนที่แสดงออก มีส่วนร่วมใน
การท างาน แค่อยากฝากถึง “บิ๊กตู่” ว่าในการศึกโควิด-19 ตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ ใครคือขุนศึกร่วมรบ “รองนายกพี
ยงหนึ่งเดียว” ที่เป็น “หนังหน้าไฟ” ออกมา “ไฟท์” กับทุกเหตุการณ์ ฟาดกับฝ่ายตรงข้าม รับหอกรับดาบ ถ้า
ไม่ใช่ “หมอหนู” 
 เวลานี้รัฐบาลควรเป็นหนึ่งเดียว อย่าให้ผู้ไม่หวังดีที่คอยเป่าขนหาแผล คิดว่าเจอรอยแยก แล้วปั่นให้ปริแตก 
“คนที่มีใจจริง” ไม่ใช่คนที่ออกฉาก แล้วมีแต่ค าพูดที่สวยหรู  แต่คือคนไม่ฆ่าน้อง ที่ท างานใต้บังคับบัญชา ไม่ฟ้องนาย ที่
เป็นผู้น าทีม ไม่ขายเพื่อน ที่ต้องท างานร่วมกัน 
 
อ้างอิง   : https://www.banmuang.co.th/column/politic/6338  
  

https://www.banmuang.co.th/column/politic/6338
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30 เมษายน 2564 00:10 น.   
หย่าศึก ก่อนบานปลาย ! 
 

 
 

การเปิดศึกหลายด้าน ย่อมไม่ใช่วิถีที่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ เม่ือ “ผู้น ารัฐบาล” และ “พรรคแกนน า
รัฐบาล” ดูจะไม่อยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายถือ “แต้มต่อ” ด้วยเหตุนี้สิ่งที่ต้องเร่งจัดการ คือการ “ปิดเกม” ทุกความ
ขัดแย้ง ให้จบเร็วที่สุด ! 
 การที่ “6 พรรคฝ่ายค้าน” ออกแถลงการณ์จี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากต าแหน่ง เพราะบริหารงานล้มเหลว
ผิดพลาด โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง ลุกลามมาถึงการระบาดรอบ
ที่ 3 ทั้งท่ี รอบแรกและรอบสอง รัฐบาล “สอบผ่าน” ได้รับเสียงชื่นชม 
ทว่าการออกแอคชั่นของพรรคฝ่ายค้าน ต้องยอมรับว่า ยังไม่รุนแรงหนักหน่วง มากเท่ากับความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่
ภายในพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต่างตั้งท่า ประดาบกันเอง 
 เมื่อวาระการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด กลายเป็น “ประเด็นร้อน” ที่ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ “ฉุน
ขาด” ออกปากคาดโทษ “รัฐมนตรี” ในครม.ที่แอบนินทาตนเอง ระวังจะโดนยึดโควต้ารัฐมนตรีคืน จากนั้นนายกฯ ยัง
ยึดอ านาจการบริหารจัดการเรื่องโควิด เอามาสั่งการในลักษณะขึ้นตรงกับตนเอง โดยไม่ต้องผ่าน “รัฐมนตรี” กระทรวง
ใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการสั่งการ 
พรรคพลังประชารัฐ หันมาเปิดศึกกับ พรรคภูมิใจไทยกันอย่างเข้มข้น ! 
 เมื่อส.ส.พรรคภูมิใจไทย ออกมาปกป้อง อนุทิน หัวหน้าพรรค ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หลังจากท่ีโดนถล่มอย่างหนัก เมื่อพบว่ามีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ไม่สามารถเข้าถึง การรักษาตามโรงพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที 
จนท าให้ อนุทิน ถูก “กลุ่มหมอไม่ทน” ล่าชื่อจี้ให้ลาออกจากต าแหน่ง รมว.สาธารณสุข แถมยังกลายเป็นว่า รัฐมนตรี ที่
แอบนินทา นายกฯ นั้นจะใช่อนุทิน หรือไม่ เพราะเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด ก็เห็นมีแต่นายกฯ กับอนุทิน ที่ท างาน
ร่วมกันเป็นหลัก แต่ทั้งนี้อนุทิน ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ยังรักและเคารพนายกฯ เช่นเดิม ไม่ เคย
นินทาใด ๆ 
  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210429/a8a1f3e1cb946cbc74385a8c2bb45002a407ab82658bf0dc2938a9d4adffadf4.jpg?itok=0fJh9bwx
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อย่างไรก็ดี ปัญหาความขัดแย้งจากเรื่องด่วนว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด หากจากนี้ไป 
เมื่อแผนการบริหารจัดการได้ถูกปรับโหมด แล้ว “สัมฤทธิ์ผล” ปัญหาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีการตกค้างอยู่ที่บ้าน และได้
รับเข้าการรักษาตัว เพ่ือลดความสูญเสีย แผนการฉีดวัคซีนด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามไทม์ไลน์ที่
รัฐบาลวางเอาไว้ 
 แน่นอนว่าระบบสาธารณสุข จะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งรัฐบาลรับมือกับการระบาดรอบ
แรก และนั่นย่อมหมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย จะเริ่มปรับเข้าสู่โหมดของการ
ออมชอม เข้าใจกันมากขึ้น 
 เพราะอย่าลืมว่า ด้วยสถานการณ์อันยากล าบากของรัฐบาลในการรับมือกับไวรัสโควิดระลอกที่ 3 นั้นไม่
ธรรมดา แต่หากผ่านพ้นไปได้ ผลออกมาในทางที่เป็นบวกในห้วงเดือนพ.ค.นี้ หมายความว่าความจ าเป็นที่จะต้อ งใช้ 
“การเมือง” เข้ามาวุ่นวายกับการบริหารจัดการของ “ฝ่ายบริหาร” จะกลายเป็น “เรื่องรอง” และเรื่องเล็กลงไปทันที 
 รวมถึงเสียงเรียกร้องจากพรรคฝ่ายค้านเองที่จะหายไป พร้อมๆกับการเปลี่ยนโหมดบนกระดานการเล่นครั้งใหม่ 
ที่รัฐบาล จะมุ่งเน้นไปที่การบริหาร จัดการ ปิดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้เร็วที่สุด มากที่สุด เพราะไม่เช่นนั้น รัฐบาลเองก็
คงอยู่ยาก พรรคร่วมรัฐบาล ก็ “บีบไม่เลิก” ! 
 
อ้างอิง   : https://siamrath.co.th/n/240016  
  

https://siamrath.co.th/n/240016


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 
30 เม.ย. 2564 05:07 น. 
อ านาจเต็ม "พลิ้ว" ยาก 
 

 
 
“พลังที่ย่ิงใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง” ค าพูดจากหนังสไปเดอร์แมน น ามาใช้ได้ส าหรับ “สไปเดอร์
ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ที่รวบ “อ านาจ” รัฐมนตรีตามกฎหมาย 31 ฉบับมาไว้ใน
มือ 
 ถือ “อ านาจเต็ม” “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” เดิมพันยาว มีทั้งเรื่องต้อง “รับชอบ” และ “รับผิด” 
นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ “บิ๊กตู่” รวบอ านาจมาไว้ในมือคราวหนึ่งแล้ว เมื่อโควิด–19 ทะลักระบาดระลอกแรก ถอดฝ่าย
การเมืองออกนอกสนาม ระดมหมอผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาข้างตัว พร้อมมาตรการเข้มข้น 
ได้โอ่ “เอาอยู่” ปราบเชื้อโรคอยู่หมัด ติดชาร์จอันดับโลก แต่ก็ไม่รู้ “กับดักการเมือง” หรือไม่ ท าให้ผู้น าปล่อยมือจน
ปั่ นป่ วนไปหมด โดยเฉพาะการจัดหา “วัคซีน” มอบให้ฝ่ ายการ เมือ งรับผิ ดชอบ บริหารกันมันส์ มื อ  
ตั้งเป้าหลายเด้ง ได้โหน ได้หน้า ได้แต้มกันแน่นๆ ถ้าไม่มีเหตุผิดพลาดทางเทคนิค 
 หนนี้ “บิ๊กตู่” เลยเรียกเสียงเฮกองเชียร์ลั่น ดึงอ านาจกลับ พร้อมเร่งเครื่องเต็มพิกัด ปรับทุกการบริหารจัดการ 
ทั้งมาตรการควบคุมการระบาด ทั้งการจัดหา การกระจายฉีดวัคซีน โดยดึงภาคเอกชนเข้าร่วม 
ช็อตแก้ไขจึงพอกระชากแต้มกลับมาได้ หลังจากที่เอาเข้าจริง “บิ๊กตู่” ก็เป็นเป้า โดนวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้ “เสี่ยหนู” 
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ที่ก าลังโดนเข้าชื่อไล่ยอดพุ่งทะลุ ไม่เฉพาะมีรัฐมนตรีในรัฐบาล แอบ
นินทาว่าร้ายผู้น า เอาเข้าจริงก็เม้าท์ลุงทั่วถึง บ่นกันอ้ืออึง 
 หนนี้เรียกว่าผู้น าเล่นเป็น อ่านกระแสแล้วรีบสลัดภาระ ใช้เคล็ดวิชาที่เชี่ยวชาญ คัมภีร์เบี่ยงกระแส หลบกระสุน 
หนีเสียงสวด แม้ท าเพ่ือนเคือง คิว “โยนเผือกร้อน” อีกทั้งที่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ ข้อผิดพลาดตั้งแต่โควิดระลอกแรกจน
ล่าสุด เพราะมี “เจ้าหน้าที่รัฐ” ที่รับผิดชอบบางส่วนบกพร่อง ทั้งจากคลัสเตอร์ สนามมวย ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตาม
แนวชายแดน บ่อนพนัน สถานบันเทิง ทหาร–ต ารวจ–ฝ่ายปกครอง เป็นเป้า จุดส าคัญท่ี “บิ๊กตู”่ ยังไม่ค่อยพูดถึง 
 อีกช่องว่างรูโหว่ที่ต้องเร่งอุดรูแก้ไข ในสถานการณ์ที่วันนี้ “บิ๊กตู่” ใช้วิชาตัวเบา พลิ้วไหว “ลอยตัว–ตัวลอย” 
ท าเพ่ือนๆเริ่ม “ไม่ปลื้ม” ทั้งพรรคภูมิใจไทย ส่งลูกค่ายออกมาอัดตรงผู้น า “ถนัดใช้แต่อ านาจพิเศษ” 
ขณะที่ค่ายประชาธิปัตย์  ขุนพลเอกยืนหนึ่ ง “อันวาร์  สาและ” ส.ส.ปัตตานี กล้าท้าทายอ านาจมาตลอด  
ช็อตล่าสุดโวยดังๆเรื่องแบ่งพ้ืนที่ รมต.คุมงาน อัด พปชร.จ้องข่ี บิ๊กๆรัฐบาลรู้เห็น 
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 ล่าสุด “อู๊ดด้า” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ถึงได้มีปากเสียง สวนกลับบ้างแล้ว  ใน
ภาวะ “บิ๊กตู่” เองก็รู้ สัมพันธภาพในพรรคร่วมชักร้าว แต่มั่นใจเอาอยู่ ตบจูบ อยู่ๆกันไป อ่านทางพรรคไหนก็ไม่กล้าชิ่ง 
หรือถ้าพรรคร่วมถอนตัวจริง ยังมีไพ่ในมือให้เล่นอีกหลายช็อต ไม่ต้องเร่งไพ่ใบสุดท้าย “ยุบสภา” ยังลากให้เป็นไปตาม
โปรแกรมพิมพ์เขียว หลังผ่านงบฯ จัดทัพตั้งคนอีกรอบถึงค่อยไปเลือกตั้ง 
เพราะทางร้ายที่สุด รัฐบาล “เสียงข้างน้อย” ก็ท าได้ เพียงแต่ เมื่อเลือกทางเดินสายเปลี่ยวรอบนี้ “บิ๊กตู”่ น่าจะค านวณ
แล้ว สลัดภาระ ออกจากกับดักการเมือง จะกลับมาโกยแต้มได้ 
 ต้องรบชนะในสมรภูมิโควิด วัดฝีมือคุมวิกฤติเชื้อโรค วัดดวงกันที่ “วัคซีน” ถ้าท าได้แต้มฟู เหนียวแน่นในบัญชี 
“ผู้ที่ถูกเลือก” มีโอกาสคัมแบ็กเก้าอ้ีผู้น าอีกรอบ แต่ถ้าทางตรงกันข้าม พ่ายศึกโควิด โอกาส “เปลี่ยนแปลง” ก็ใช่จะไม่มี 
หลากหลายสูตรในสถานการณ์พรรคใหม่แบรนด์ใหม่เร่งเครื่องแต่งตัวให้หล่อหรูพร้อมลุยเลือกตั้ง ดีเดย์วางไว้ปลายปี  
เฟ้นผู้เล่นหน้าใหม่–สด ไว้สแตนด์บาย หรือประเภทลอยมา ก็น่าจะมีบางฝ่ายเล็งๆกันไว้บ้างแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2080560?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 
โควิดขวิดพรรคร่วมสะเทือนไทยคู่ฟ้า 
ภาพตรงนี้ยิ่งสะท้องความเชื่อม่ันที่มี ต่อ “บิ๊กตู่” ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลติดลบอย่างหนัก แม้กระทั่งคนในทีม
รัฐบาลเดียวกัน ยังแอบเมาท์ประจานความล้มเหลวเข้าท านอง “เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอ่ืน”  ส่อบานปลายร้าว
ลึก 
 

 
 
 ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสมรณะ โควิด -19 รายวันที่ก าลังทะลัก 2 พันต่อวัน คนตายทะลุสิบคนทุวัน   
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนประจานความล้มเหลวในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด เฟส 3  ของรัฐบาล “บิ๊กตู่”พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ที่ส่อวิกฤติขึ้นทุกวัน  จาก “กองเชียร์”กลายเป็น “กอง
แช่ง” หมดหวังกับฝีมือรัฐบาล เขย่าบัลลังก์ “ผู้น าท็อปบู๊ต” ไม่สมราคาคุย 
 จะเห็นได้ว่าอาการ “บิ๊กตู่”ตอนนี้ระแวง ไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่คนในรัฐบาล ด้วยกัน ชวนทะเลาะไปทุกพรรค 
เพราะสดๆร้อนๆ กับความขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จากกรณีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องการ
มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพ้ืนที่จังหวัด ยิ่งกว่าเห็นผี เมื่อ “หนุ่มพระ
เยา” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  จากเดิมดูแล “พะเยา- เชียงราย –หนองบัวล าภู” แต่เปลี่ยนมา
ให้ดูแล “สงขลา- นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต” ถูกเจ้าของพ้ืนที่มองว่าตีท้ายครัว หวังเจาะไข่แดงภาคใต้ปูฐานเสียง เลือกตั้ง
สมัยหน้า 
 สุดท้าย “บิ๊กตู่”ก็ยอมถอยรักษาน้ าใจ เคลียร์แบ่งพ้ืนที่รมต.ดูแลใหม่ แต่ก็ยังให้  “ร.อ.ธรรมนัส”ยังคุมบาง
จังหวัดภาคใต้ 
 ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.)  ก็ระหองระแหงการแก้ไขปัญหาโควิด เฟส 3 ที่ “หมอหนู” อนุทิน  
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข  ก็ไม่พอใจที่ถูกล่อเป้าเป็น “ต าบลกระสุนตก” อยู่คนเดียว  ทั้งๆ
ที่  “บิ๊กตู”่ คือผู้มีอ านาจสูงสุด ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร และในฐานะผู้อ านวยการ ศบค. โดย “หมอหนู” ไม่มีอ านาจ
และปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีมาตลอด 
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 3 พรรคร่วมรัฐบาล  “พปชร. -ปชป. – ภท.” ฟัดกันเละ โต้ตอบกันไปมา จนสุดท้าย “แกนน า” ต้องเคลียร์ใจ
สงบศึก ไม่เช่นนั้นจะไปกันใหญ่  วันนี้ต้องหยุด - เลิกทะเลาะกัน เพราะประชาชนจับตาอยู่ อย่าให้บรรยากาศของ
ประเทศต้องหมดหวังไปมากกว่านี้ 
 โดยสิ่งที่ต้องท าเร่งด่วนเวลานี้คือท าอย่างไรที่จะลดจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันลงให้ได้มากที่สุด   รวมถึงการขยาย
การรองรับจ านวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงเร่งจัดหา วัคซีน มาสร้าง  “ภูมิคุ้มกันหมู่” ให้คนไทย
ทั้งประเทศโดยเร็วและเท่าเทียมกัน 
 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด เฟส 3 ประจานความล้มเหลว การแก้ปัญหาของรัฐบาล โดนกระหน่ าทุกสารทิศ ทั้ง
ประชาชน  ภาคธุรกิจ นักวิชาการ  นักการเมือง ฯลฯ จนท าให้ “บิ๊กตู่” หงุดหงิด ถึงขนาดพูดกลางที่ประชุม ครม.
วันที่27 เม.ย.ที่ผ่ านมา  ประกาศฟัน  “รมต.ปากเสีย”  แอบนินทา  ขู่ ริบโควตาเก้า อ้ีพรรคคืนเอามาเป็น
โควตา “นายกรัฐมนตรี” ทันที  พร้อมๆกับส่งสปายไปคอยสอดส่องดูเฟซบุ๊ก รมต. และพรรคการเมือง เป็นการปราม
ห้ามประจาน “ท่านผู้น า”เพราะลงเรือล าเดียวกันมาแล้วเกือบ 2 ปี 
 ภาพตรงนี้ยิ่งสะท้องความเชื่อมั่นที่มี ต่อ “บิ๊กตู่” ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ติดลบอย่างหนัก แม้กระทั่งคนในทีม
รัฐบาลเดียวกัน ยังแอบเมาท์ประจานความล้มเหลวเข้าท านอง “เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอ่ืน”  ส่อบานปลายร้าวลึก 
 วันนี้ “บิ๊กตู”่และ “ครม.” ต้องเร่งสร้างความเชื่อม่ัน ท างานแบบมืออาชีพ  ยิ่งล่าสุดยึดอ านาจกินรวบกฎหมาย
แก้ปัญหา โควิด –19ไว้ในมือ 31 ฉบับ จากทุกหน่วยงาน มาอยู่ในมือ “บิ๊กตู่” เพียงคนเดียว เพ่ือมีอ านาจทุบโต๊ะ ชี้ขาด
ความเป็นความตายของประเทศ ตรงนี้ถือเป็น “ไม้ขีดไฟก้านสุดท้าย” ที ่“บิ๊กตู”่ ต้องท าให้ดีที่สุด 
 เพราะถ้ารวบอ านาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วยังท างานล้มเหลว ซ้ าซากแบบเดิม ก็ถึงจุดสิ้นสุดของรัฐบาล  โอกาสแก้
ตัวไม่ได้มีพร่ าเพรื่อ!!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/840244  
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/840244
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วันที่ 30 เมษายน 2564 - 08:13 น. 
สถานะ การเมือง รัฐบาล ฝ่ายค้าน รัฐบาล กับ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 
 

 
 
09.00 INDEX สถานะ การเมือง รัฐบาล  ฝ่ายค้าน รัฐบาล กับ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 
 ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่ วมรัฐบาลบางพรรค 
ล้วนด ารงอยู่ในแบบ ไม่มี “สงคราม” แต่ก็ไม่มี “สันติภาพ” นั่นก็คือ ฝ่ายค้านไม่มีทางท าอะไรรัฐบาลได้ เสมอเป็นเพียง
การ กระแทกผ่านวาทกรรม เพราะรัฐบาลมี “ปริมาณ” มากกว่าอย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน ระหว่างรัฐบาลกับพรรค
ร่วมรัฐบาลบางพรรคก็อยู่ในลักษณะ “น้ าพึ่งเรือ เสือพ่ึงป่า” หรือจะมองในแง่ลบว่า “ผีแห้งกับโลงผุ”ก็ย่อมได ้
 แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีท่าทีออกมาอย่างไรไม่ว่าจะปรากฏผ่านค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 
(เดิม) ไม่ว่าขู่จะปรับออกหากมีเสียงนินทา หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็แค่หัวเราะ เพราะรู้อยู่
ว่า ตราบใดที่ 250 ส.ว.ยังด ารงคงอยู่ นายกรัฐมนตรีก็ย่อมจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่อาจแปรเปลี่ยนได้  
ความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือ ฝ่ายค้านด ารงอยู่เหมือนกับตั๊กแตนที่หาญสู้กับรถถัง พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็
ด ารงอยู่แทบ ไม่ต่างไปจากหมูในอวย 
 กระนั้น ก็มิได้หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะสั่งซ้ายหัน ขวาหันได้
เสมอไป อย่างน้อยบทบาทของพรรคเพ่ือไทยเมื่อประสานเข้ากับกลุ่มแคร์ คิด เคลื่อน ไทย โดยมี Tony Woodsome 
โฉบเฉี่ยวเข้ามาเป็นครั้งคราวก็ยังมากด้วยฤทธิ์เดช อย่างน้อยบทบาทของพรรคก้าวไกลที่น าโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
เมื่อประสานเข้ากับคณะก้าวหน้าของ นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ ก็สามารถสร้าง “ประเด็น” ทางการเมืองได้อย่าง
ต่อเนื่อง ยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ก็พร้อมที่จะเล่นบท “หมูไม่กลัวน้ าร้อน” ในช่วง
จังหวะอันเหมาะสม 
 การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน การเผชิญหน้าระหว่างรัฐ บาลกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยังจะ
ด ารงคงอยู่เช่นนี้และจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนับแต่กลางปี 2564 เป็นต้นไป เพราะสถานสีุดท้ายแห่งความอดทนต่อ
กันและกันนั่นก็คือ ยิ่งใกล้เดือนมีนาคม 2566 ก็ยิ่งเห็นสัญญาณแห่งการแตกหักเด่นชัด 
 
อ้างอง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2698819  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-index.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2698819
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-index.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-index.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-index.jpg
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30 เม.ย. 2564-09:30 น. 
เส้นทาง ข่าวลือ ดึงเพื่อไทย ร่วมรัฐบาล สงคราม สั่งสอนวิเคราะห์การเมือ 
 

 
 
เส้นทาง ข่าวลือ – เป็นไปได้หรือไม่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดึงพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาล 
 ค าถามนี้ ได้รับการปฏิเสธอย่างทันควันจากพรรคเพ่ือไทย ค าถามนี้ ได้รับการปฏิเสธอย่างทันควัน  
จากพรรคพลังประชารัฐ แม้แต่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ก็หัวเราะ ทั้งๆ ที่ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าพรรค
ภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคเพ่ือไทย ล้วนออกมาปฏิเสธและยืนยันความเป็นไปไม่ได้ แล้วท าไมจึงเกิด
ข่าวในลักษณะนี้ขึ้น หากมอง “เส้นทาง” ของข่าวปล่อยในลักษณะว่า “หลุด” ออกมาอย่างไร ก็จะเห็นอย่างเด่นชัดว่า 
มาจากบุคคลอันเด่นชัดว่าเป็น “กองเชียร์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นักวิชาการ” หรือ 
“คอลัมนิสต์” น้อยครั้งนักที่จะ “หลุด” ออกมาจาก “พรรค เพ่ือไทย” 
 จึงเท่ากับว่า ปฏิบัติการปล่อยข่าวในลักษณะนี้ ก็เพ่ือเป็นการเตือนพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น พรรคภูมิใจ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ว่า อย่าแข็งเมือง เพราะยังมี “พรรคเพ่ือไทย” มาเป็นอาวุธใน การขู่ ยิ่งกรณีของ
พรรคประชาธิปัตย์หากศึกษา “กระสวน” การปั่นข่าวยิ่งเห็นได้ชัด เป็นการปั่นข่าวเพ่ือลากดึงให้พรรคประชาธิปัตย์มา
ยืนแถวเดียวกับบรรดา “กองเชียร์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แนบแน่นและกลมกลืนมากยิ่งขึ้น แยกตัวให้ห่างออก
จาก “กลุ่มชู 3 นิ้ว” 
 น่าสนใจก็ตรงที่ คนของพรรคประชาธิปัตย์  ไม่ว่ าจะเป็น  นายนิ พิฏฐ์  อินทรสมบัติ  ไม่ว่ าจะเป็น  
นายเทพไท เสนพงศ์ ล้วนตกเป็นเหยื่อครบถ้วน ทั้งๆ ที่รู้ว่าท ายังไงก็เทียบกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ ทั้งหมดเป็น
ปฏิบัติการ IO โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เป็นการเตือนพรรคร่วมรัฐบาล  ต้องการให้ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ เข้ามายืนแถวเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐและกลายเป็น “หางแถว” ของพรรคพลังประชารัฐไปใน
ที่สุด นับได้ว่าเป็น “สงครามสั่งสอน” โดยเอาพรรคเพื่อไทยมาขู่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6371759   

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6371759
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/col01p1-20.jpg
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30 เมษายน 2564  
วัดใจสีน้ าเงิน กล้ามั้ย ‘ยุบสภา’ 
 

 
 
  
ค าพูดของ “เสี่ยหนู” ที่เคยประกาศว่า การด ารงอยู่ของรัฐบาลนี้ จะขาดพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ และต่อจากนี้ไป ไม่
ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาล ก็จะต้องอยากได้พรรคภูมิใจไทย วันนี้อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป 
 โควิดระลอกใหม่ กลายเป็นสมรภูมิการเมืองเรื่องโควิด เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผนึกก าลังส่งเสียงไล่  พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลาออกจากนายกรัฐมนตรี เนื่องจากล้มเหลวในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิดระบาด จนมี
ผู้คนล้มตายไปนับร้อยชีวิต ประกอบกับภายในพรรคร่วมรัฐบาล ก็มีปัญหากินแหนงแคลงใจกัน ระหว่างพรรคพลัง
ประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงพรรคภูมิใจไทย ที่เริ่มไม่พอใจการรวมศูนย์อ านาจของนายกรัฐมนตรี 
 วันก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ระเบิดอารมณ์ในที่ประชุม ครม. เรื่องรัฐมนตรีจอมนินทา ก็ท าเอาหนาวๆร้อนๆ ไปตาม
กัน นาทีนี้ กองเชียร์ค่ายภูมิใจไทย พยายามตีข่าวว่า  “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล จะกลายเป็นแพะรับบาป อัน
เนื่องมาจากการหยุดการระบาดของโควิดไม่ได้ และการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดที่ล่าช้า มีข้อน่าสังเกต หลัง “ศุภชัย ใจ
สมุทร” ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ออกมาโพสต์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ถนัดการใช้อ านาจพิเศษ ตามมาด้วยเสียงขู่
จาก “บิ๊กตู”่ แกนน าค่ายสีน้ าเงินก็ปิดปากเงียบ 
 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค 
Chada Thaised ตอบโต้ฝ่ายค้านว่า “...วันนี้ดูข่าวฝ่ายค้านเสนอให้นายกประยุทธ์ลาออกแล้วเศร้า การเมืองไทยไร้การ
พัฒนา วิธีคิดของนักการเมืองยังไม่ไปไหนวังวนเดิมๆ คุณคิดแค่ว่าฝ่ายค้านต้องไล่รัฐบาลด่านายกให้นายกลาออก ถาม
กันตรงๆ วันนี้ถ้านายกลาออกบ้านเมืองจะวุ่นวาย กว่าจะได้นายกคนใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่ในสถานการณ์ ขณะนี้บ้านเมือง
จะวุ่นขนาดไหน คุณคิดได้แค่นี้..” 
 ท่าทีของ “ชาดา” น่าสนใจ เพราะได้โพสต์หลัง “บิ๊กตู่” แสดงภาวะผู้น าในสถานการณ์วิกฤต โควิด  
ดูช่างแตกต่างจาก “ศุภชัย ใจสมุทร” และ ส.ส.บางคนของค่ายนี้ 
 หากประเมินจากคณิตศาสตร์การเมือง วันนี้ พรรคภูมิใจไทย มีเสียง ส.ส. จ านวน 61 คน ถือเป็นพรรคอันดับ 2 
แทนที่พรรคประชาธิปัตย์ ในรัฐบาลประยุทธ์ และเป็นพรรคอันดับ 3 ในรัฐสภา รองจากพรรคเพ่ือไทย และพรรคพลัง
ประชารัฐ 
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 การเลือกตั้งทั่วไป 2562 พรรคภูมิใจไทย ส่ง ส.ส.เขต ครบ 350 เขต ได้คะแนนเลือกตั้ง มากกว่า 3 ล้าน 7 
แสนคะแนน ท าให้ได้ ส.ส.รวม 51 คน (ไม่นับรวม ส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายเข้ามาตอนหลัง) แยกเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13 
คน และ ส.ส.เขต 38 คน 
 ตัวเลข ส.ส.เขต เพียง 38 คนนั้น ถือได้ว่า ไม่ได้กระเตื้องขึ้นจากปี 2554 มากนัก หากใช้ระบบการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ 2540 คือ บัตร 2 ใบ ค่ายสีน้ าเงินก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง 5 คน 
 แม้เวลานี้ ภูมิใจไทยจะได้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกล จ านวน 10 คน มาร่วมงาน และจะได้มา
เพ่ิมอีก 4 คนนั้น พูดกันตามตรง ส.ส.เหล่านี้ ไม่ใช่ “ส.ส.ดาวฤกษ์” เหมือน ส.ส.เขตส่วนใหญ่ของค่ายนี้ แวดวงการเมือง
รู้ดีว่า ส.ส.อนาคตใหม่ ไม่ต่างจากสามล้อถูกหวย ได้กระแส “ธนาธร” ช่วยหนุน จึงได้เป็น ส.ส.แบบไม่คาดฝัน การ
เลือกตั้งครั้งที่แล้ว “เนวิน ชิดชอบ” หาจุดขายให้ภูมิใจไทย ด้วยนโยบายกัญชาเพ่ือการแพทย์ และมอบให้ “เสี่ยหนู” 
เล่นบทแทงกั๊ก เอาใจฝ่ายประชาธิปไตย และคนเสื้อแดง จึงมีคนรุ่นใหม่จ านวนไม่น้อยที่เลือกพรรคภูมิใจไทย 
 วันที่ค่ายสีน้ าเงินตัดสินใจร่วมรัฐบาลประยุทธ์ ท าให้ฝ่ายประชาธิปไตยจ านวนไม่น้อยผิดหวัง และปลายปีที่แล้ว 
ทีมคนหนุ่มค่ายภูมิใจไทย เล่นบทหัวหอกแก้รัฐธรรมนูญ หวังซื้อใจม็อบเยาวชนปลดแอก แต่แกนน าเด็กๆ พาเกมโอ
เวอร์ ชูธงทะลุเพดาน “นายใหญ่อีสานใต้” ก็สั่งถอย มาถึงวันนี้ “คลัสเตอร์ทองหล่อ” ฉุดเรตติ้งพรรคให้ต่ าลงไปอีก มิ
นับประเด็นเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดที่พรรคก้าวไกล ไล่ล่า “เสี่ยหนู” ชนิดกัดไม่ปล่อย 
 หากมีการยุบสภาจริงๆ ในเร็ววันนี้ ค่ายสีน้ าเงินเองก็ไม่พร้อมรบ และค าพูดของ “เสี่ยหนู” ในที่ประชุมใหญ่
พรรคปีที่แล้ว ก็อาจเป็นแค่ราคาคุย “เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับว่า การด ารงอยู่ของรัฐบาลนี้ จะขาดพรรคภูมิใจ
ไทย ไม่ได้ และต่อจากนี้ไป ไม่ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาล ก็จะต้องอยากได้พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล” 
สถานการณ์เปลี่ยนเร็ว คลัสเตอร์ทองหล่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วประเทศ โควิดมิใช่แค่โรคระบาดท าลายชีวิต
ผู้คน แม้แต่พรรคการเมืองบางพรรค ก็มีสิทธิ์ “ตกสวรรค์” จากพิษการเมืองโควิด 
 
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935329  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935329
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30 เมษายน 2564 
จับตา 'พี่ใหญ่บุรีรัมย ์- พี่น้อง 3 ป.' เดิมพัน 'ภูมิใจไทย' (ไม่)ถอนตัว 
 

 
 
“โควิด” รอบ 3 ไม่ใช่วิกฤติเฉพาะสถานการณ์โรค แต่พิษยังระบาดมาถึงการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล การนัด
เคลียร์ใจของ "ประยุทธ์- เนวิน" ในท าเนียบฯ บทสรุปจะออกมาอย่างไร ไม่มีใครรู้? 
 วาระแหก "รัฐมนตรีจอมนินทา" ที่นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา เจตนาเตือนให้ได้ยินทั้ง ครม.เมื่อวันอังคาร 27 
เม.ย.2564 ที่ผ่านมา เมื่อมีการขู่ “ยึดโควตา” คืน ย่อมไม่พ้นถูกตีความถึงพรรคร่วมรัฐบาล แต่จะเป็นรัฐมนตรีพรรค
ไหน วงในก็คงรู้ตัวกันแล้ว จริงอยู่แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาสไตล์ “นายทหารด่าลูกน้อง” หากเป็นบริบทกองทัพ แต่
ส าหรับสังคมนักการเมืองแล้วถือเป็น “เรื่องร้ายแรง” ความหงุดหงิดออกนอกหน้า ไม่เก็บอาการของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ครั้งนี้ แม้จะพอเข้าใจกันได้ว่า เครียดกับปัญหาแก้วิกฤติโควิดที่พันกับการเมืองอย่างแยกไม่ออก แต่เจตนาฟาดเฉพาะ
รัฐมนตรีบางพรรค ย่อมสะท้อนถึงเอกภาพในรัฐบาล 
 “โควิด” รอบ 3 ไม่ใช่วิกฤติเฉพาะสถานการณ์โรค แต่พิษยังระบาดมาถึงการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง
ที่ต้องร่วมมือกันแก้สถานการณ์และเบรกกระแสขาลง แต่เนื่องจากปัญหาบริหารจัดการโควิดที่ซ้อนทับกับการบริหาร
อ านาจการเมือง ที่นายกฯ จ าเป็นต้องริบและรวบอ านาจนักการเมือง ได้ท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแรง โดยเฉพาะ
นายกฯ ประยุทธ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนพรรคพลังประชารัฐซัดรัฐมนตรีพรรคร่วม 
 จะว่าไปแล้ว การระบาดรอบแรกที่มีการรวบอ านาจเช่นกันจนเอาอยู่ ดูเหมือนรัฐบาลจะเก็บแต้มการเมืองไปได้
ไม่น้อย โดยเฉพาะนายกฯ ประยุทธ์ และ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย แต่อุบัติการณ์รอบ 3 นี้มาแรงและเร็ว กลับท าให้ภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคกระสุนตก ตั้งแต่กรณีคลัสเตอร์ทองหล่อ 
ยันมาถึงกรณีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตียงสนาม และสายไม่ด่วน 1668 เรียกได้ว่า เรตติ้งพรรค และหัวหน้าพรรค 
สะเทือนจนแทบตั้งรับไม่ทัน 
 กองเชียร์และลูกพรรคเห็นใจว่า ที่ผ่านมารัฐมนตรีอนุทิน ก็ถูกนายกฯ ริบอ านาจ กันออกนอกวงคณะกรรมการ
วัคซีน จึงท าอะไรไม่ได้มาก นอกจากเดินกุมมือ ตาม “ครับ” รับค าสั่งหัวหน้ารัฐบาล โดยไม่สามารถโชว์เพาว์อะไรได้
เหมือนที่ผ่านมา และหลายครั้ง ยังดูเหมือนถูกนายกฯ ดิสเครดิต ที่เห็นกันจะๆ ก็เรื่องสายไม่ด่วน 1668 ที่เหมือนถูก
ประจานต่อสังคม 
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 มาถึงจุดนี้ พลพรรคภูมิใจไทยส่วนใหญ่ยังพยายามกลืนเลือด เพราะไม่อยากให้ปัญหาการเมืองเป็นโรคแทรก
ซ้อนรัฐบาล แต่จู่ๆ ปรากฎว่า “ศุภชัย ใจสมุทร” มือกฏหมายของพรรค โพสต์เฟซบุ๊ก Suphachai Jaismut ปะฉะดะ 
ไปยังหัวหน้ารัฐบาล ชนิด ส.ส.พรรคเดียวกัน ยันฝ่ายตรงข้าม ตาค้าง เพราะเป็นการอธิบายความเรื่องการบริหารจัดการ
โควิดที่ผิดพลาด ซัดไปที่การใช้อ านาจพิเศษของนายกฯประยุทธ์  ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออก ตัด
คณะรัฐมนตรีออกจากการท างานใน ศบค. แต่กลับเอาสภาความม่ันคงแห่งชาติมาน าแทนสาธารณสุข 
 ล่าสุดเพียงข้ามวัน ก็ลุยยกสอง ในเฟสบุ๊ค “ศุภชัย ใจสมุทร” ด้วยการออกโรงปกป้องหัวหน้าอนุทินว่า นาทีนี้
เป็น “ชายเดียว” ที่ยืนโดดเดี่ยวในหมู่บ้านกระสุนตก โดนจัดหนัก จัดเต็ม ถูกจับเป็น “แพะ” บูชายัญ จากสถานการณ์
โควิดรอบนี้ 
 พร้อมกับสาธยายความทุ่มเทของอนุทินมาตั้งแต่ต้น แต่วันนี้กลับเจอทั้งแคมเปญไล่เพ่ือระบายอารมณ์ และหวัง
ผลทางการเมือง 
 ทิ้งท้ายในเนื้อหาที่ดูว่าไม่น่าจะใช้ส านวนเจ้าของเฟสบุ๊ค ที่ฝากถึง “บิ๊กตู”่ ว่า "ในการศึกโควิด-19 ตั้งแต่วันแรก
จนถึงตอนนี้ใครคือขุนศึกร่วมรบ ก็เห็นมีแต่ “รองนายกหนูเพียงหนึ่งเดียว” ที่เป็น “หนังหน้าไฟ” ออกมา “ไฟท์” กับ
ทุกเหตุการณ์ ฟาดกับฝ่ายตรงข้าม รับหอกรับดาบให้ลุงอย่างไม่เกรงสิ่งใด ค าตอบชัดคือ “เสี่ยหนู”เวลานี้รัฐบาลควร
เป็นหนึ่งเดียว อย่าให้ผู้ไม่หวังดีที่คอยเป่าขนหาแผล คิดว่าเจอรอยแยก แล้วปั่ นให้ปริแตก “คนที่มีใจจริง” ไม่ใช่คนที่
ออกฉากแล้วมีแต่ค าพูดที่สวยหรู แต่คือคนไม่ฆ่าน้อง ที่ท างานใต้บังคับบัญชา ไม่ฟ้องนาย ที่เป็นผู้น าทีม ไม่ขายเพื่อน ที่
ต้องท างานร่วมกัน"  
 ชอตนี้ เรียกได้ว่า “เดือด” ขั้นสุด ศึกตัวแทนคราวนี้ ดูไม่น่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง และถึงแม้จะเป็นความเห็น
ส่วนตัว แต่คนการเมือง ไม่ต้องวิเคราะห์ก็รู้ว่า “ศุภชัย” คือตัวแทนใคร และถ้อยความส าบัดส านวนนี้ อาจไม่ได้มาจาก
ฝีมือศุภชัยโดยตรง 
 หากย้อนไปดูความสัมพันธ์ ในอดีตระหว่างผู้ มีอ านาจระหว่างผู้ มีอ านาจในปัจจุบัน โดยเฉพาะ   
“พ่ีน้อง 3 ป” กับ “พ่ีใหญ่บุรีรัมย์” ผู้มีบารมีเหนือภูมิใจไทย ที่แนบแน่นมาตั้งแต่ยุคผนึกก าลังตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ในปี 2551 โดยในช่วงปฏิบัติการ “หักนายใหญ่” ด้วยวรรคทอง “ทุกอย่างจบแล้วครับนาย”  ที่  “เนวิน ชิด
ชอบ” ตัดสินใจเข้าร่วมตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ช่วงนั้นเองท าให้ “เนวิน” สนิทสนมกับ "3 ป" บูรพาพยัคฆ์ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 โดยก่อนเลือกตั้งใหญ่ ปี 2554 “พ่ีน้อง 3 ป” หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากพวงใหญ่ให้เป็น
เขตเดียวเบอร์เดียว มีการออกแบบให้ภูมิใจไทยลุยสนามอีสาน ประสานประชาธิปัตย์ยึดภาคใต้ และภาคกลาง แต่แผน
ครั้งนั้นไม่ประสบความส าเร็จ เพราะกระแสนายกฯหญิง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มาแรงเกินต้าน  ช่วงเริ่มต้นรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ และสถานการณ์ภูมิใจไทยพ่ายเลือกตั้งยับเยิน “เนวิน” จึงตัดสินใจหันหลังให้การเมืองไปลุยธุรกิจฟุตบอล พร้อม
กับปรับแผนใหม่ วางเกมดัน “อนุทิน” เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับคนแดนไกล 
 ขณะที่ "เนวิน" ก็ยังเป็นคนสนิทของ “พ่ีน้อง 3 ป” และดูแลกันมาตลอด อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงรัฐบาล 
คสช. จนมาถึงการเลือกตั้งปี 2562 แต่หลังจากเกิดกรณีริบอ านาจ รมว.สาธารณสุข "อนุทิน" และข้อสงสัยกรณี รมว.
ค ม น า ค ม  ศั ก ดิ์ ส ย า ม  ชิ ด ช อ บ  ติ ด โ ค วิ ด  จ น เ กิ ด ก ร ะ แ ส ก ด ดั น ใ ห้ เ ป ลี่ ย น ตั ว  “ ศั ก ดิ์ ส ย า ม ” 
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 น้องรักของ“เนวิน” ออก กระทั่งล่าสุด มาถึงจุดที่ "ประยุทธ์- เนวิน" เคลียร์กันในท าเนียบฯ เมื่อวันจันทร์ 26 เม.ย.ที่
ผ่านมา บทสรุปจะออกมาอย่างไร ไม่มีใครรู้? 
 แต่หากตีความจากเนื้อหาเฟสบุ๊ค “ศุภชัย” สายตรงเนวิน ก็เชื่อได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง 3 ป.และพ่ี
ใหญ่บุรีรัมย์ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป   ขณะที่ศึกนอก ภูมิใจไทยพยายามแก้เกมหลังถูกกระแสขับไล่ในโลกออนไลน์ ด้วย
การเดินหน้าสร้างผลงาน โดย “อนุทิน” ประสานนายทุนใหญ่พรรคอย่าง “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.ท่องเที่ยวและ
กีฬา ขอเปิดสนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ใช้เป็น “ศูนย์แรกรับและส่งต่อ” ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วย
สนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ กทม. เพ่ือต่อวงจรให้ครบระหว่างบ้านผู้ป่วยกับโรงพยาบาลสนามของ กทม. 
 สิ่งที่ “อนุทิน” ด าเนินการในเวลานี้ เหมือนส่งสัญญาณไปถึง ศบค. ที่มีนายกฯ ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะว่า ความ
วุ่นวายเรื่องหาเตียงไม่ได้ หรือต้องนอนรอเตียงจนตายนั้น เป็นปัญหาระบบราชการที่ไม่มีการประสานงานกัน หากนายก
ฯ เปิดโอกาสให้นักการเมืองมีส่วนร่วมใน ศบค. ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาคอขวดได้ 
 ขณะที่ด้านการเมืองที่ถูกโลกโซเชียลถล่ม ค่ายภูมิใจไทยก็ไม่ปล่อยให้ถูกเล่นงานฝ่ายเดียว มีการตอบโต้ “กลุ่ม
หมอไม่ทน” รวมทั้งฝ่ายค้าน โดยชี้เป้าว่ามีกลุ่มการเมือง ฝ่ายค้าน และฝ่ายแค้นบางคน อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการล่าชื่อขับ
ไล่“อนุทิน”ออกจากต าแหน่ง 
 หลังโควิดคลี่คลาย การบ้านหนักของรัฐบาล โดยเฉพาะภูมิใจไทย จะต้องเรียกเรตติ้งคืนมา  และต้องจับตา
บทบาท “พ่ีใหญ่บุรีรัมย์- หัวหน้าอนุทิน - เลขาฯศักดิ์สยาม" ที่่เตรียมเปิดเกมรุกเอาคืนฝ่ายตรงข้าม ไม่เว้นแม้แต่ “น้อง
เล็กแห่ง 3 ป”  
แต่รับประกันได้ว่า เรื่องการวอล์คเอาท์ โชว์แมนออกจากรัฐบาล ไม่มีอยู่ในโรดแมพภูมิใจไทย!  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935328  
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