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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ 'จุรินทร์' โยน 'วิป 3 ฝ่าย' เคาะหาทางออกปมประชุม กมธ. – งบปี '65 4 

2 สยามรัฐออนไลน์ “สุทิน” เชื่อถกวิป 4 ฝ่าย ได้ข้อสรุปประชุมสภาพิจารณางบปี 65 พรุ่งนี้ 
แนะฟัง สธ. ดีที่สุด 

6 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' เล็งคว่่า พรบ. งบปี 65 วาระแรกกระตุ้นพรรคร่วมอย่าพายเรือ 

ให้ “ประยุทธ์” นั่ง 

7 

4 มติชนออนไลน์ ศบค. สั่งห้ามประชุม กมธ. สภาฯ ‘จุรินทร์’ ห่วงงบฯ 65 สะดุด 8 

5 ข่าวสดออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ยกเหตุผลต้องร่วมชุมนุม กปปส. ถามจ่าได้ไหมเกิดอะไร อัดคนรุ่นใหม่
ไม่ศึกษาอดีต 

9 

6 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" ไม่หวั่นข่าว 5 คนงานสร้างสภาติดโควิด วางมาตรการจ่ากัด ส.ส. น่าคนเข้าสภา 11 

7 สยามรัฐออนไลน์ ครบ 2 โดส 'บิ๊กตู่' น่า ครม. 60 ปี ขึ้นฉีดแอสตราเซเนกา เข็ม 2 ย้่าขอ ปชช. 

เชื่อมั่นประสิทธิภาพวัคซีน  

12 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "โควิด" กระชากหน้ากาก กัปตันเรือรั่ว 13 

2 แนวหน้าออนไลน์ เคลื่อน 7 ปี รัฐประหาร ประสบการณ์ใหม่ โลกออนไลน์ 15 

3 มติชนออนไลน์ ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมแบ่งปัน 16 
4 สยามรัฐออนไลน์ ตัดก่าลังด้วย “ข่าวลือ” ! 19 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ชิงเวทีสภาลบครหาแก้โควิดเหลว 21 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 7 ปี “ประยุทธ์ - คสช. - รัฐบาลลากตั้ง” บนเก้าอ้ีอ่านาจ “สอบผ่าน - เสียของ” ? 23 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  3 ยุค “สปช. - สปท. - กก. การเมือง” 7 ปี "ปฏิรูปประเทศ" ไปไม่ถึงครึ่งทาง 26 
8 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ มุมมอง รัฐประหาร ปี 2557 จาก “ประยุทธ์” ถึง “ยิ่งลักษณ์” 31 
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วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.28 น. 
'จุรินทร์' โยน 'วิป 3 ฝ่าย' เคาะหาทางออกปมประชุม กมธ. - งบปี'65 
 

 
 

"จุรินทร์"โยน"วิป 3 ฝ่าย"เคาะหาทางออกปม"ศบค."ออกมาตรการ อาจกระทบประชุม กมธ.-งบปี'65 ชี้เงินกู้ 7 
แสนล้านมุ่งแก้ฝ่าวิกฤตโควิด-ศก.เดินหน้าประเทศ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตลาดพร้าว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ออกมาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อการประชุมคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎร และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ว่า 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตามกฎ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ก่าหนด แต่การที่จะด่าเนินการในสภาฯต่อไป
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยวิปทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งวิปรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ที่
จะต้องมาคุยกันว่าจะด่าเนินการอย่างไร 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่าหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีฯ หากไม่มีการประชุม หรือยังไม่
สามารถที่จะประชุมคณะกรรมาธิการได้ ก็จะมีผลกระทบในแง่ของเงื่อนเวลา เพราะตามรัฐธรรมนูญก่าหนดไว้ว่า เมื่อ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ได้ส่งถึงรัฐสภาแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 105 วัน 
ขณะนี้ถือว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ได้ส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ดังนั้นในเงื่อนเวลา 105 วันนี้ ได้เริ่มนับหนึ่ง
แล้ว หากผ่านวาระที่ 1 และไปสู่วาระที่ 2 ของการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หากคณะกรรมาธิการฯไม่สามารถ
ประชุมได้ ก็จะมีผลกระทบในเรื่องเงื่อนเวลาการท่าหน้าที่ของสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีวิป 3 ฝ่าย จะต้องไปพิจารณาร่วมกัน 
ว่าจะต้องด่าเนินการอย่างไรต่อไป เพราะหลังจากผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว วุฒิสภามี เงื่อนเวลาที่จะต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ตามรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามว่า หากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะต้องสะดุดหยุดลงจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไร 
หรืออาจต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าจะสามารถเลื่อนออกไปได้หรือไม่  
เพราะเท่าที่ตนติดตามจากเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ตอบว่าขณะนี้ถือว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้ถูกส่ง
ถึงสภาฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นในเงื่อนเวลา 105 วัน ได้นับหนึ่งแล้ว  
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ส่วนจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ตนคิดว่าวิปต้องรีบประชุมหารือกันว่ าจะด่าเนินการอย่างไร หากไม่
สามารถประชุมคณะกรรมาธิการฯได้ หรือ คณะกรรมาธิการฯจะต้องเร่งรัดท่าให้เสร็จเร็วเป็นพิเศษ 

ต่อข้อถามถึงความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณเพ่ือรองรับการแก้ปัญหาโค
วิด-19 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความจริงก็มีอยู่ในนั้นส่วนหนึ่ง ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้แจกแจงรายละเอียดในสภาฯ เมื่อ
ถึงเวลาที่มีการอภิปราย นอกจากนั้นยังมีเงินกู้อีกก้อนหนึ่ง หรือเงินกู้เดิมที่ยังเหลืออยู่จ่านวนหนึ่งก็สามารถที่จะน่ามาใช้
ในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด และเศรษฐกิจควบคู่กันไปได้ด้วย 

เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงินประมาณ 700,000 
ล้านบาท นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องพิจารณาความจ่าเป็นทั้ง 2 ด้าน ทั้งการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 และการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจควบคู่กันไป เพราะท้ัง 2 ปัญหานี้เป็นเงื่อนปัญหาที่เราจะต้องพาประเทศฟันฝ่าให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ซึ่ง
เงินกู้ท่ีจะมีการด่าเนินการนั้นก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้ง 2 ส่วนไปด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/575023  
  

https://www.naewna.com/politic/575023
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สยามรัฐ 
 
23 พฤษภาคม 2564 16:01 น.   
“สุทิน” เชื่อถกวิป 4 ฝ่ายได้ข้อสรุปประชุมสภาพิจารณางบปี 65 พรุ่งนี้ แนะฟัง สธ. ดีที่สุด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.นายสุทิน คลังแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
(วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมหารือกันของวิป 4 ฝ่าย เพ่ือหาข้อยุติเรื่องการเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ในวันจันที่ 24 พ.ค.ว่า เรื่องนี้คงจะต้องมีการหารือกันในวิป 4 ฝ่าย เดิมเจตนารมย์ของนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ คือต้องการให้ด่าเนินการตามปกติภายใต้มาตรการที่เข้มแข็ง แต่ส่วนตัวตนมองว่าต้องฟัง
สาธารณสุขจะดีท่ีสุด โดยใจเรานั้นอยากประชุมอยู่แล้ว แต่หากทางสาธารณสุขบอกว่าจะท่าให้เสี่ยง หรือมีข้อคิดเห็นว่า
ไม่ควรประชุม เราก็ควรงดไปก่อน ซึ่งในการประชุมวิป 4 ฝ่ายพรุ่งนี้คงได้ข้อสรุป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราเคยพูดคุยกัน
มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นที่ประชุมมีข้อยุติว่าให้ด่าเนินการตามปกติ แต่สถานะการณ์
จากวันนั้นมาถึงวันนี้อาจจะมีคนที่มีข้อกังวลเพิ่มข้ึน ก็สามารถท่ีจะน่าเรื่องนี้มาหารือกันได้ในที่ประชุมวิป 4 ฝ่าย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/246835  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/246835
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210523/5438a9b03586e8d7cd9ad73410afdf36d05b95e94556ce3bc982ad453d0c916f.jpg?itok=w-ftTe7B
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:13 น.      
 'เพื่อไทย' เล็งคว่ า พรบ.งบป ี65 วาระแรกกระตุ้นพรรคร่วมอย่าพายเรือให้ประยุทธ์นั่ง 
  
 

 
 

23 พ.ค.64-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แถลงข่าวกรณีพิจารณา
พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ว่า วันที่ 31 พ.ค. งบประมาณปี 65 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา วาระ 1 พรรคเพื่อไทยจะ
ใช้เวทีนี้ในการซักฟอกรัฐบาล ถึงความล้มเหลวแก้ปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงเรียกร้องพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล ที่มี
พรรคการเมืองบางพรรค ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ ในการแก้ปัญหาเรื่อโควิด วัคซีน อย่าพายเรือให้พล.อ.
ประยุทธ์นั่งอีกต่อไป ให้ยกมือไม่รับหลักการวาระ 1 พรบ.งบประมาณ2565 เมื่อรวมเสียงในสภาฯ รวมมือได้มากกว่า
นายกฯ จะมี 2 ทางเลือกคือ ลาออกหรือยุบสภาฯ 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/103890  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/103890
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 - 09:17 น. 
 ศบค. สั่งห้ามประชุม กมธ. สภาฯ ‘จุรินทร’์ ห่วงงบฯ 65 สะดุด 
 

 
 
ศบค.สั่งห้ามประชุมกมธ.สภาฯ ‘จุรินทร์’ ห่วงงบฯ 65 สะดุด 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา2019 
(โควิด-19) หรือศบค. มีค่าสั่งห้ามประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ชุดต่างๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อาจ
ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 ว่า เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตาม
กฎที่ก่าหนด แต่การจะด่าเนินการในสภาต่อไปอย่างไร ขึ้นอยู่กับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและวิปทั้ง 3 ฝ่าย ทั้ง
วิปรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ที่จะต้องมาคุยกันว่าจะด่าเนินการอย่างไร 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่าหรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 หากไม่มีการประชุม  
หรือยังไม่สามารถที่จะประชุมกมธ.ได้ ก็จะมีผลกระทบในแง่ของเงื่อนเวลา เพราะตามรัฐธรรมนูญก่าหนดว่า เมื่อร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯส่งถึงรัฐสภาแล้ว จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 105 วัน ซึ่งเงื่อนไขนี้เริ่มนับหนึ่งแล้ว หากผ่าน
วาระที่ 1 และไปสู่วาระที่ 2 ของการตั้งกมธ.วิสามัญฯ หาก กมธ.ไม่สามารถประชุมได้ จะมีผลกระทบในเรื่องเงื่อนเวลา
การท่าหน้าที่ของสภาฯ เป็นเรื่องที่วิป 3 ฝ่าย จะต้องไปพิจารณาร่วมกันว่าต้องด่าเนินการอย่างไรต่อไป เพราะหลังจาก
ผ่านสภาฯแล้ว วุฒิสภาก็มีเงื่อนเวลาที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันตามรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามว่า หากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯต้องสะดุดหยุดลง จะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไร 
หรือเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่ทราบว่า จะสามารถเลื่อนออกไปได้หรือไม่ เพราะร่างพ.ร.บ.
งบประมาณฯส่งถึงสภาฯแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เพราะฉะนั้นในเงื่อนเวลา 105 วัน ได้นับหนึ่งแล้ว 

 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2739121  
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2739121
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C-2.jpg
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24 พ.ค. 2564-02:13 น. 
นิพิฏฐ์ ยกเหตุผลต้องร่วมชุมนุม กปปส. ถามจ าได้ไหมเกิดอะไร อัดคนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาอดีต 
 

 
 

 ‘นิพิฏฐ์’ ฉะสโมสรนิสิตจุฬาฯ ขอโทษเคยร่วมกปปส. แจงเหตุผล 2 ข้อ ที่ต้องออกมาชุมนุม ถามจ าได้ไหมเกิดอะไร
ขึ้น อัดคนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาอดีต 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์เฟ
ซบุ๊ก ระบุว่า “อย่าใช้เหตุผลของคนในปัจจุบัน ตัดสินการกระท่าของคนในอดีต ผมอ่านข่าวองค์การบริหารสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบส) ออกแถลงการณ์ ขอโทษที่เคยสนับสนุนการชุมนุมของ กปปส.เมื่อปี 2556 โดยให้
เหตุผลว่า การกระท่าขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เมื่อปี 2556 ท่าให้เสื่อมเสียเกียรติยศแก่สถาบัน” 

“หากย้อนกลับไป เมื่อปี 2556 กล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษา”เกือบทุกแห่ง” ในประเทศสนับสนุนการชุมนุมขอ
งกปปส. เหตุใดสถาบันการศึกษาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว สนับสนุนการชุมนุมของกปปส. คงต้องถามองค์การบริหารสโมสรนิสิต
จุฬาฯในสมัยนั้นว่า เกิดอะไรขึ้น” 

“ผมคิดว่า นักศึกษาที่ออกแถลงการณ์ขอโทษการกระท่าของรุ่นพ่ี เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ตอนนั้นน่าจะก่าลังเรียน
มัธยมต้น หรืออย่างดีก็น่าจะมัธยมปลาย จะจ่าได้หรือเปล่าว่า เมื่อปี 2556-2557 เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย ปัญหา
ของประเทศไทย คือ คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาและไม่จดจ่าอดีต” 

“เมื่อ 2-3 วันมานี้ก็ท่านองเดียวกัน คือ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ออกมาโพสต์ข้อความว่า 
“พฤษภาทมิฬ คือการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเผด็จการของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร หรือ พ่อของ “แดง” อดีต
ผบ.ทบ. เจ้าน้่าตา ปัจจุบันได้รับหน้าที่เป็นถึงองคมนตรี” กล่าวคือ สับสนไปหมด จับแพะ ชนแกะ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ไป
ไกลถึงขนาดจ่าผิดว่า พลเอกสุจินดา เป็นพ่อของพลเอกอภิรัชต์ ไปโน่น” 

“ปี 2556-2557 มีเหตุการณ์ใหญ่ๆ เกิดขึ้น 2 เรื่อง ที่น่าไปสู่การชุมนุมของกปปส. คือ การที่รัฐบาลชุดนั้นจะ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ที่เรียกว่าฉบับสุดซอย โดยนิรโทษกรรมความผิดทุกชนิดรวมทั้งการทุจริตของนักการเมือง
ด้วย และรัฐบาลสมัยนั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ว.กลับมาด่ารงต่าแหน่งได้ 2 สมัย” 

“ผมเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 2 เหตุการณ์นั้น คือ เป็นกรรมการปรองดองและสมานฉันท์ของสภาผู้แทนราษฎร
ที่คัดค้านการนิรโทษกรรมคดีทุจริต และเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วย

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-1.jpg
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กฎหมาย ผมว่า การชุมนุมคัดค้านการนิรโทษกรรมการทุจริตของนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม ในปี 2556 หรือ 
ปี 2564 ก็เป็นการชุมนุมท่ีควรสนับสนุนทั้งสิ้น” 

“ส่วนการชุมนุมที่เลยเถิดไปจนมีการยึดอ่านาจนั้น เป็นคนละตอนกัน ขาดออกจากกันแล้ว ช่วงที่มีการยึด
อ่านาจ เมื่อ 22 พค.2557 ผมก็อยู่ในเหตุการณ์และผมก็ถูกควบคุมตัวไปขังด้วย ทั้งๆ ที่ผมไปร่วมประชุมเพ่ือคลี่คลาย
สถานการณ์แท้ๆ แต่เอาเถอะ ถือว่าเป็นการถูกขังเพ่ือชาติก็แล้วกัน” 

“ที่เขียนเล่ามาให้อ่านทั้งหมดนี่ เพราะเห็นว่า องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เมื่อปี 2556 ได้เขียน
ประวัติศาสตร์ด้วยมือ แต่ครั้นปี 2564 ประวัติศาสตร์ได้ถูกลบด้วยเท้า จึงเป็นเรื่องการใช้เหตุผลของคนในยุคปัจจุบัน 
ตัดสินการกระท่าของคนในอดีต อย่างนี้แหละประวัติศาสตร์เมืองไทยจึงซ้่ารอยเดิมเสมอ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่สนใจและ
ไม่จดจ่าอดีต” นายนิพิฏฐ์ ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6414702  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6414702
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23 พฤษภาคม 2564 14:28 น.  
"ชวน" ไม่หว่ันข่าว 5 คนงานสร้างสภาติดโควิด วางมาตรการจ ากัด ส.ส. น าคนเข้าสภา 
 

 
 

เมื่อวันที่  23 พ.ค.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่านายชวน  
หลีกภัย ประธานสภาฯ รับทราบรายงาน ที่พบมีแรงงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัญชาติกัมพูชา เป็นผู้ติดเชื้อโค
วิด-19 จ่านวน5 รายงาน ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนของงานภายนอกอาคาร ทั้งนี้นายชวน ไม่ได้แสดงความวิตกหรือกังวล 
พร้อมระบุว่า เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้กับสถานที่ทุกที่ ดังนั้นขอให้ทุกคนไม่ประมาท พร้อมย้่าว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ภายในห้องประชุมทุกคนต้องฉีดวัคซีน ส่วนส.ส.ที่ไม่รับการฉีดวัคซีน เมื่ออยู่ภายในห้องประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา พร้อมกับปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ส่วนกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เรียกร้องให้นายชวน ประสาน ศบค. กทม.ตรวจเชื้อคนงานในสภาฯ ทุกคน ก่อนการ
เปิดประชุมสภาฯ นั้น มองว่าไม่ถึงขั้นนั้น 

“ตั้งแต่สัปดาห์หน้า สภาฯมีมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ในพ้ืนที่ที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งการวัดอุณภูมิ  
การแสดงเอกสารฉีดวัคซีน หรือหากยังไม่ฉีดวัคซีนต้องมีใบตรวจที่ยืนยันไม่ติดเชื้อ พร้อมกับจ่ากัดจ่านวนคน โดย  
ส.ส. 1 คน อนุญาติให้มีผู้ติดตามได้ 1 คนและคนขับรถอีก 1 คน” นายอิสระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/246801  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/246801
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210523/2c1aee89825e713ad30888c1d4a2dfa0fda1d8b55e7cfc81b51c7987f39928eb.jpg?itok=VWmlKTFy
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24 พฤษภาคม 2564 10:18 น.  
ครบ 2 โดส 'บิ๊กตู'่ น า ครม. 60 ปีขึ้นฉีดแอสตราเซเนกา เข็ม 2 ย้ าขอ ปชช. เชื่อม่ันประสิทธิภาพวัคซีน 
 

 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีบางส่วน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ของแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 สถาบันบ่าราศนราดูร จ.นนทบุรี 

โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรี โดยไม่อนุญาต
ให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพท่าข่าว เพราะสถานที่คับแคบ มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า 

ทั้งนี้  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ผมมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผมมาฉีดเพราะผมไว้ในในการตรวจสอบ  
ทั้งเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้าง แต่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต ทุกคนต้องฟังค่าเตือนของ
คุณหมอ ว่า ก่อนฉีดต้องท่าอย่างไร และฉีดแล้วต้องท่าอย่างไร อาจมีผลข้างเคียงบ้างแต่ก็ไม่อันตรายถึงชีวิต 

ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีนที่เรามีอยู่ทั้ง 2 ยี่ห้อ แม้กระทั่งวัคซีนอ่ืนที่จะจัดหามาต่อไป เพราะได้
มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม รอบคอบ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขของเรา 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซน
เนก้า เข็มแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยฉีดที่ท่าเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุม ครม. โดยไม่มี
ผลกระทบข้างเคียงใดๆ หลังดูอาการ ครบ 30 นาที ก็เข้าประชุม ครม. ทันที และยังบอกด้วยว่าหลังฉีดวัคซีนแข็งแรง
กว่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/246941  
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/246941
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210524/cc7502d7f6437fa2ddf0a3c1e73be549dd6cd77c5d9891f6860e8eb1258ad67b.jpg?itok=l0t_DrNk
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เดลินิว 

อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. 
"โควิด" กระชากหน้ากาก กัปตันเรือรั่ว 
เอาว่าการแกะรอยเส้นทางที่เชื้อไวรัสเข้ามาได้ทางไหนนั้นไม่ยากนัก...ทุกสายพันธุ์ที่เข้ามาในไทย ชี้เป้าได้หมด แต่
ปัญหาคือไม่เคยเอาผิดใครได้ เพราะนั่นอยู่เหนืออ านาจหน้าที่ของทีมแพทย์  
 

 
 

เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ  B.1.1.7 ซึ่งชัดเจนแล้วว่ามีที่มาที่ไปจากฝั่งกัมพูชา แต่ยังไม่สามารถ
เอาผิดกับพวกที่ ลั กลอบข้ ามแดนหอบเชื้ อ พันธุ์ ดุ เ ข้ า ไทย ท่า เอาประชาชนเสื่ อมศรัทธาในการน่ าของ  
“บิ๊กตู่”  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควบเก้าอ้ี รมว.กลาโหม แต่ไร้น้่ายาไม่ใช่แค่การลากคอคนผิดมา
ลงโทษ แต่ปัญหาเกิดตั้งแต่ต้นทางคือปล่อยลอบข้ามแดนผิดกฎหมายได้อย่างไรกัน...ไหนว่าซีลเข้ม 

ทว่าสายพันธุ์อังกฤษ ยังแผลงฤทธิ์ไม่หยุด ส่งผลการระบาดยังอยู่ในจุดพีค การคุมโรคยังไม่สงบกลับพบ เชื้อ
กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย B 1.617.2 ก็โผล่ในแคมป์คนงาน และชุมชนย่านหลักสี่ เบื้องต้นตัวเลขคนติดเชื้อสายพันธุ์นี้
ยังอยู่ที่หลักหลายสิบราย แต่ยังรอตรวจเชื้ออีกเพียบ 

งานนี้ “กระทรวงสาธารณสุข” มึนตึ้บ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
สาธารณสุข ต้องเรียกถกผู้เชี่ยวชาญเป็นการใหญ่ หาต้นตอการเข้ามาของเชื้อโควิดจากแดนภารตะ เร่งถอดรหัส
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสทั้งตัว เอาไปเทียบเคียงเชื้อที่มีการระบาดในประเทศต่างๆ นั่นแหละถึงจะรู้ที่มาท่ีไป 

ทั้งนี้ การเข้ามาของเชื้อมีความเป็นไปได้หลายช่องทาง ช่องทางแรกคือคนที่บินเข้าประเทศ แต่อย่าลืมว่าคนที่
เข้าเมืองมาแบบถูกกฎหมายนั้นทุกราย ต้องเข้าสู่ระบบกักตัว 14 วัน ซึ่งจากการระบาดมาปีกว่าเกือบ 2 ปี   
ยังไม่มีรายงานว่าเชื้อหลุดออกมาจากสถานที่กักตัวแต่อย่างใด 

ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง คือการเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ทั้งการลักลอบข้ามผ่านทางพรมแดนธรรมชาติ หรือ 
ขบวนการขนขนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผ่านทางด่านถูกกฎหมาย ฟังดูงงๆ แต่ไม่ต้องง เพราะท่ีผ่านมาได้ก็ได้เห็นตัวอย่าง
กันไปแล้วเมื่อการระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ที่มีแก๊งรถตู้ขน “แรงงานต่างด้าว” เข้ามา 

การเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่แหละที่น่าเป็นกังวลว่าอาจจะเป็นช่องทางให้เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเข้าไทย 
เพราะละแวกเพ่ือนบ้านไทย อย่างมาเลเซียก็เจอสายพันธุ์นี้ กัมพูชา เมียนมา ตรวจและถอดรหัสพันธุกรรมมีน้อย  
แต่กระทรวงสาธารณสุข คาดว่ามีแน่ 
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เอาว่าการแกะรอยเส้นทางที่เชื้อไวรัสเข้ามาได้ทางไหนนั้นไม่ยากนัก...ทุกสายพันธุ์ที่เข้ามาในไทย ชี้เป้าได้หมด 
แต่ปัญหาคือไม่เคยเอาผิดใครได้ เพราะนั่นอยู่เหนืออ่านาจหน้าที่ของทีมแพทย์  

อย่างไรก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะอยู่ในการน่าของ “ทีมแพทย์” กลับตกไปอยู่ในมือของฝ่าย “การเมือง” 
ในขณะนี้คือ “วัคซีน” ป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะวัคซีนจาก “แอสตราเซเนกา” ที่ถูกน่ามาเป็นประเด็นโจมตี
ทางการเมืองตลอด แต่ที่ผ่านมา “รัฐบาล” รอดมาได้ เพราะยืนยันทุกอย่างตามหลักเกณฑ์สาธารณสุข 

ทุกอย่างไปได้สวย แต่วันนี้กลับหน้ามืดตามัวดึงวัคซีนแอสตราฯ มาเล่นการเมืองเสียเอง กะอีแค่ชื่อ “วอล์กอิน” 
กับ “ออนไซต์ ลงทะเบียนหน้างาน” ยังเสียงแตกกันเองในพรรคร่วมรัฐบาล เพราะไม่มีความแตกต่างอะไร ต่างกันแค่ค่า
ว่า “วอล์ดอิน” เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย ส่วน “ออนไซต์ฯ” เสนอโดย พปชร. 

คนนั้นพูดที คนนี้พูดที ชาวบ้านงงเป็นไก่ตาแตก แทนที่จะสร้างความเข้าใจ กลับกลายเป็นการสร้างความสับสน 
พูดได้ค่าเดียวว่า “อีหยังวะ”  สุดท้ายรัฐบาลก็ท่าให้ “ดอกไม”้ กลายเป็น “หอก” พายเรือร่วมกันมาจนจะถึงฝั่ง กัปตัน
ดันมาเจาะรูให้เรือรั่ว ท่าเอาน้่าทะลักเข้าเรือพาลจมกันไปท้ังล่า. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/845065  
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/845065
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23 พ.ค. 2564-14:26 น. 
เคลื่อน 7 ปี รัฐประหาร ประสบการณ์ใหม่ โลกออนไลน์ 
 

 
 
FootNote:รูปธรรม เคลื่อน 7 ปี รัฐประหาร ประสบการณ์ใหม่ โลกออนไลน์ 

บรรยากาศการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ย้ายจากพ้ืนที่เปิดตามปกติ ไป
อยู่ในพ้ืนที่ปิดผ่านโซเชียลมีเดียแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะมองผ่านเฟซบุ๊ก ไม่ว่าจะมองผ่านอินสตาแกรม ไม่ว่าจะ
มองผ่านไลน์ ไม่ว่าจะมองผ่านทวิตเตอร์ แม้กระทั่งกลุ่มที่เคลื่อนไหวเปิดอย่าง “ขอคนละชื่อ รื้อระบอบ ประยุทธ์” ก็
จัดท่าคลิปน่าโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และปิดท้ายโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าด้วย 7 ปีรัฐประหารคสช. 

ไม่ว่าจะเป็นคณะก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแคร์ คิด เคลื่อน ไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรค
ก้าวไกล เน้นการ เคลื่อนไหวในโซเชียล มีเดียอย่างเป็นด้านหลัก หากส่ารวจจาก # ที่ติดอันดับเทรนด์ของทวิตเตอร์
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ก็สัมผัสได้ในความร้อนแรงของการเมืองไทยเป็นความร้อนแรงจากวลียอดฮิตของ “น้าค่อม” 
เป็นความร้อนแรงด้วยการน่าเอาวลียอดฮิตของ “น้าค่อม” ไปต่อท้ายประโยค 7 ปีรัฐประหาร 

เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่าความร้อนแรงของการเคลื่อนไหวจากข้อจ่ากัด ของสถานการณ์โควิด และภายใต้การ
ประกาศและบังคับใช้พรก.บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ท่าให้ “ราษฎร” ทั้งหลายต้องนิ่งสนิทอยู่   
ณ ที่ตั้ง ไม่ว่า “เยาวชน ปลดแอก” ไม่ว่า “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” 

แม้กระทั่งนักเคลื่อนไหวผู้คร่่าหวอดและจัดเจนระดับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ก็ต้องเปิดเวทีของพีซทีวีอภิปราย
ทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น นายโภคิน พลกุล ไม่ว่าจะเป็น นายวิ โรจน์ ลักขณาอดิศร หากมองจากสายตาของคสช.ซึ่ง
ล้วนเป็นเบบี้บูมในยุคสงคราม เย็นอาจเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก และไม่น่าจะเกิดพลังแต่อย่างใด เนื่องจากเคยชินกับการ
เคลื่อนไหวบน “ท้องถนน” มากกว่า ไม่มีใครให้ค่าตอบได้ว่าสถานการณ์อันปรากฏในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จะ
พัฒนาหรือว่าหายเงียบไปอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นสถานการณ์ใหม่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
เป็นผลและความต่อเนื่องจากประสบการณ์แบบ “อนาคตใหม่” เมื่อปะทะเข้ากับโควิดก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในโลก
ออนไลน์ ปรากฏการณ์ใหม่ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยชิน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6414104  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6414104
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/FootNote-15.jpg
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มติชน 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 - 18:00 น. 
ประชาธิปไตยเพื่อสังคมแบ่งปัน 
 

 

แนวคิดทางการเมืองที่แพร่หลายในสังคมไทยแนวคิดหนึ่งคือ ประชาธิปไตยไม่ส่าคัญ สู้ธรรมาธิปไตยไม่ได้ 
เพราะธรรมะคือความถูกต้อง เราต้องการนักปกครองที่เป็นคนดี มีธรรมะในใจ และปกครองเพ่ือประชาชน ส่วนนัก
ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเหมือนเหลือบตัวใหม่ที่หิวโหย จะปกครองเพ่ือตนเองและพรรค
พวกของตน มากกว่าจะค่านึงถึงประชาชน 

อันที่จริงตลอดประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของโลกนี้ การปกครองถูกผูกขาดอย่างยาวนานโดยคนสอง
กลุ่มที่ร่วมมือกันปกครองคนส่วนใหญ่มาจนถึงเร็ว ๆ นี้ กลุ่มหนึ่งเป็นนักรบ หรือที่ระบบวรรณะของอินเดียโบราณ
เรียกว่าวรรณะกษัตริย์ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักบวช หรือที่ระบบวรรณะเรียกว่าวรรณะพราหมณ์ สองกลุ่มนี้รวมกันมี
ประชากรประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมด แต่ปกครองได้เพราะนักบวชถือตนเป็นนักปราชญ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จึง
สามารถสร้างอุดมการณ์ทางสังคมการเมืองให้คนส่วนใหญ่เชื่อและยอมรับ เมื่อร่วมมือกับนักรบผู้ถืออาวุธ คนที่อยู่ใต้
การปกครองกลุ่มใดจะเสนออุดมการณ์อ่ืนจะถูกปราบปราม อุดมการณ์การเมืองที่สอนให้เชื่อฟังนั้นเข้าใจง่าย คือสอน
ให้ทุกคนท่าตามหน้าที่ ผู้ที่อยู่ในวรรณะแพศย์ก็มีหน้าที่ค้าขาย ผู้ที่อยู่ในวรรณะศูทรก็ท่าการเกษตรและเป็นผู้ใช้แรงงาน 
ที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่พึงแตะต้องหรือเป็นพวก “จัณฑาล” มีหน้าที่อันเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น ฆ่าสัตว์ ฟอกหนัง เก็บสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ ภายหลังเอกราช รัฐบาลอินเดียพยายามให้เกียรติพวกจัณฑาลโดยให้เรียกชื่อใหม่ว่า “ดาลิต หรือ ทลิต” มี
ความหมายว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้า แต่พวกดาลิตยังคงถูกรังเกียจและกดขี่โดย “คนดี” ที่ถือตนว่าอยู่ในวรรณะสูง จน
รัฐบาลอินเดียต้องตั้งชื่อให้กลุ่มเหล่านี้เสียใหม่ว่า “วรรณะที่ก่าหนด” (scheduled castes: SC) นอกจากนี้ยังมี “ชน
เผ่าที่ก่าหนด” (scheduled tribes: ST) และมี “ชนชั้นอ่ืนที่ยังล้าหลัง” (other backward classes: OBC) ปัจจุบันมี
ประชากรในกลุ่ม SC ประมาณ 17 % ของประชากรทั้งหมด ส่วน ST มีประมาณ 8% และ OBC มีประมาณ 44% 
รวมทั้งสามกลุ่มที่รัฐบาลถือว่าถูกเลือกปฏิบัติในอดีตเป็นประชากรประมาณ 69% รัฐบาลมีนโยบายให้สิทธิพิเศษในด้าน
การศึกษาและการเข้าท่างานแก่พวกเขา ทั้งนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม (positive reservation) เพ่ือลดผลการ
ถูกกีดกันที่มีมาแต่เดิม 

สังคมการเมืองได้วิวัฒนาการต่อไปจากสังคมแบ่งหน้าที่ดังตัวอย่างของสังคมวรรณะของอินเดียดังกล่าว มาเป็น
รัฐที่รวมศูนย์อ่านาจไว้ที่ส่วนกลาง แต่ไม่ละทิ้งลัทธิความเชื่อหนึ่งที่ตกทอดมา นั่นคือความเชื่ อที่ถือว่าการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในสังหาและอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นสิทธิอันละเมิดมิได้ ลัทธิความเชื่อนี้รวมถึงความเชื่อว่าทาสเป็นสมบัติที่
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ถือครองได้ ถ้ายกเลิกทาสก็จะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเจ้าของทาส ไม่ใช่ชดเชยผู้ที่ถูกบังคับจับตัวไปเป็นทาส ส่งไปขาย
ยังทวีปอเมริกาเพ่ือช่วยท่าการเกษตรแปลงใหญ่ ๆ ให้คนผิวขาวเจ้าของทาสได้อยู่สุขสบายในยุโรปและอเมริกา ได้สะสม
ก่าลังทางเศรษฐกิจและการทหารส่าหรับออกไปล่าอาณานิคม เพ่ือจะได้ถือครองสมบัติในประเทศที่ตนยึดครองให้ตก
เป็นของตนโดยพลการต่อไป ตัวอย่างที่โหดร้ายมากคือการที่ฝรั่งเศสยอมให้เอกราชแก่ไฮติในปี ค.ศ. 1804 (หลังการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เพียง 15 ปี) ขณะนั้น ไฮติมีประชากรทาสประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมด ฝรั่งเศส
บังคับให้ไฮติจ่ายเงินชดเชยเจ้าของทาสตามราคาท้องตลาดเป็นจ่านวนเงินมหาศาล ท่าให้ไฮติต้องใช้เวลาถึงปี ค.ศ. 
1950 โดยต้องใช้เงินประมาณปีละ 5% ของรายได้ประชาชาติ (ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย ยกเว้นระหว่าง ค.ศ. 1843-1849 
ที่ฝรั่งเศสพักการช่าระดอกเบี้ยหลังเกิดแผ่นดินไหวปี ค.ศ. 1842) รวมเวลา เกือบ 150 ปีก็ยังช่าระหนี้ได้ไม่หมด ฝรั่งเศส
เริ่มละอายและยกหนี้ให้ นี่เป็นเหตุหนึ่งที่ท่าให้ไฮติเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมล่าช้าที่สุดใน
บรรดาหมู่เกาะของทะเลคาริเบียน 

ช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบ่งหน้าที่สู่รัฐรวมศูนย์เกิดขึ้นในสังคมการเมืองทั้งหลายช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันไป 
อย่างไรก็ดี สังคมการเมืองสมัยใหม่ได้ก้าวพ้นสังคมที่มีทาสและสังคมที่ถูกยึดครองโดยเจ้าอาณานิคมไปแล้ว เหตุผลหลัก
ในการยกเลิกทาสดูเหมือนจะเป็นในแง่เศรษฐกิจ เจ้าของทาสพบว่าการให้ทาสมีลูกหลานเพ่ือมาท่างานของทาสต่อไป 
(เริ่มจับผู้หญิงเป็นทาสและให้ตั้งครอบครัวกับทาสชาย) นั้น มีผลดีกว่าการมีแต่ทาสผู้ชายและต้องหาทาสใหม่มาทดแทน
ตลอดเวลา ต่อมาพบว่าการจ้างคนงานอิสระมาท่างานตามกลไกตลาด มีผลดีกว่าการบริหารจัดการทาส ประกอบกับ
เหตุผลทางศาสนา จริยธรรม และเหตุปัจจัยอ่ืน ๆ จึงมีการยกเลิกทาสในที่สุด แต่ต้องรอหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กว่า
ลัทธิการครองสมบัติในส่วนที่ให้ความชอบธรรมแก่การบังคับสังคมอ่ืนให้ตกเป็นเมืองขึ้นจะเสื่อมสลายไป อาจถือว่าการ
ปลดปล่อยประเทศแอฟริกาใต้จากการปกครองของคนผิวขาวในปี ค.ศ. 1994 เป็นการสิ้นสุดของการเป็นอาณานิคมก็
ว่าได้ (ไม่ใช่ปี ค.ศ. 1934 ที่มีการประกาศเอกราชจากอังกฤษ แต่อ่านาจการปกครองยังตกอยู่แก่คนผิวขาว) 

สังคมการเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนผ่านที่ส่าคัญคือการสถาปนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีอุดมการณ์ในเรื่อง “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” อย่างไรก็ดี สังคมในระบอบประชาธิปไตยยัง
รับรองสิทธิในกรรมสิทธิ์และในการครองสมบัติที่มีมาโดยตลอดตั้งแต่สังคมแบ่งหน้าที่ในยุคโบราณ กล่ าวคือ ยังเป็น
สังคมท่ีมีความเหลื่อมล้่าสูง ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายได้และการถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน 

ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 จนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (ประมาณ ค.ศ. 1910) ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส่าคัญในเรื่องการกระจายรายได้ กล่าวคือ คนฝรั่ งเศสที่รวยที่สุด 10% มีส่วนแบ่งรายได้จาก
ทั้งหมด ประมาณ 50% ขณะที่คนฐานะปานกลาง 40% ที่มีส่วนแบ่งรายได้จากทั้งหมด ประมาณ 36% ที่เหลือคือคน
จนคิดเป็นประชากร 50% มีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 14 % ประเทศอ่ืนในยุโรปก็มีความเหลื่อมล้่าท่านองเดียวกัน ถ้า
พิจารณาการกระจายการถือครองทรัพย์สินก็ยิ่งแล้วใหญ่ ทั้งในฝรั่งเศส อังกฤษและสวีเดน คือคนรวยที่สุด 10% มีส่วน
แบ่งทรัพย์สินกว่า 90% ขณะที่คนจนจ่านวน 50 % ถือครองทรัพย์สินประมาณ 1 ถึง 2 % 

ช่วงเวลาระหว่างสงครามโลก (ค.ศ. 1910 ถึง 1945) สังคมประชาธิปไตยในยุโรปและอเมริกามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส่าคัญในด้านการลดความเหลื่อมล้่า เช่นในฝรั่งเศส จากการมีส่วนแบ่งรายได้ ประมาณ 50 % 
ส่าหรับคนที่รวยที่สุด 10% ในตอนต้นของช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนแบ่งนี้ลดลงเท่ากับประมาณ 33% เมื่อสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนแบ่งรายได้ของคนจน 50% ของประชากรก็เพ่ิมจากประมาณ 14 % เป็น 20% 
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การลดความ เหลื่ อมล้่ า ทาง เศรษฐกิ จ เป็ นผลมาจาก อุดมการณ์  “ประชาธิป ไตย เ พ่ื อสั ง คม ”  
(social democracy) ซึ่งมีมาตรการที่ส่าคัญคือ การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า คือคนมีรายได้มากจ่ายภาษีมาก การเก็บ
ภาษีมรดก คือคนที่รวยและสามารถสะสมทรัพย์สินได้มากก็รวยได้ในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ เพราะมีคุณวุฒิ (merit) ที่จะ
ท่าเช่นนั้นได้ แต่คนที่เป็นทายาทจะต้องแสดงว่าตนมีคุณวุฒิดังกล่าวด้วย คือต้องก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ถึงจะมีแต้มต่อ
จากมรดกก็ไม่มากนัก มรดกส่วนหนึ่ง 

ต้องคืนให้ส่วนรวม เพราะส่วนรวมได้สร้างสมศักยภาพของสังคมให้มากขึ้นตามล่าดับ ภาษีมรดกจะช่วยให้
สังคมโดยรวมมีการพัฒนายิ่งขึ้น สังคมจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันตามอุดมการณ์ข้อที่สามคือภราดรภาพนั่นเอง  แน่นอน
ว่าอุดมการณ์ “ประชาธิปไตยเพ่ือสังคม” จะได้รับการต่อต้านจากฝ่ายทุนนิยมสุดขั้ว ว่าจะท่าให้การสะสมทุนชะลอตัว
ลง คนเก่งจะขาดแรงจูงใจ อีกท้ังโฆษณาใส่ร้ายว่าเป็นอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ที่จะมาท่าลายระบอบทุนนิยม รวมทั้ง
ท่าลายศาสนา อย่างไรก็ดี ส่าหรับประเทศในยุโรปที่มีนโยบายสวัสดิการสังคม อย่างเช่นสวีเดนและประเทศอ่ืน ๆ ใน
สแกนดิเนเวีย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีด้วย การที่ประเทศในโลกตะวันตก
ยอมรับนโยบายสวัสดิการสังคมในระดับหนึ่งนั้น อาจเป็นเพราะต้องการถ่วงดุลการโฆษณาของค่ายสหภาพโซเวียต ที่ว่า
โซเวียตมีความก้าวหน้าและความเสมอภาคไปพร้อมกันได้ แม้จะต้องจ่ากัดเสรีภาพบ้างก็ตาม 

ในโลกตะวันตก นโยบายประชาธิปไตยสังคมได้ช่วยลดความเหลื่อมล้่าอย่างมีนัยส่าคัญระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึง 
1990 แต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ความเหลื่อมล้่าก็ค่อย ๆ คืบคลานกลับมาพร้อมกับอุดมการณ์ทุน
นิยมสุดขั้วที่ได้ลดทอนสวัสดิการสังคมในบางส่วน โดยเฉพาะในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ในปี ค.ศ. 2018 
เป็นดังนี้ ส่วนแบ่งรายได้ของคนรวยที่สุด 10 % ส่าหรับยุโรป สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลางเท่ากับ 34 %, 46 % 
และ 63 % ตามล่าดับ ส่าหรับส่วนแบ่งรายได้ของคนจน 50 % ส่าหรับยุโรป สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลางเท่ากับ 
22 %, 13 % และ 9 % ตามล่าดับ (ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ข้างต้น ผมลอกมาจากหนังสือ Capital et Idéologie (ทุนนิยม
ในศตวรรษท่ี 21/ Capital in the 21st Century) เขียนโดย Thomas Piketti) 

ผมหวังว่าเราก่าลังจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ “คนดี”) ที่มี
ความศรัทธาในประชาชน ประชาชนโดยรวมย่อมรู้ว่าอะไรดีส่าหรับเขา แม้จะต้องคล่าทาง ลองผิดลองถูกกันบ้าง แต่ก็
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพ่ือจะได้ไม่ถูกหลอกให้เชื่อว่า “คนดี” จะมาช่วยเขา อย่างเช่นถูกหลอกให้เชื่อว่า คน
กรุงเทพฯจะตัดสินใจเพ่ือคนต่างจังหวัดได้ดีกว่าคนต่างจังหวัดเอง จึงต้องเชื่อผู้น่าในกรุงเทพฯ โดยมีผู้น่าเป็นผู้รวมศูนย์
การตัดสินใจ เพราะเขาเป็นผู้รู้และเป็น “คนดี” พิเศษที่ไม่โกง ที่คิดถึงคนส่วนใหญ่มากกว่าพรรคพวกของตน 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงควรมุ่งที่การกระจายอ่านาจ การมีระบบภาษีและระบบงบประมาณเพ่ือสวัสดิการถ้วนหน้าและ
ลดความเหลื่อมล้่าอย่างจริงจัง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2738627  

 

 

 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2738627
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vสยามรัฐ 

 
24 พฤษภาคม 2564 00:10 น.   
ตัดก าลังด้วย “ข่าวลือ” ! 
 

 
 

วันนี้ (24 พ.ค.64 ) “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
มีก่าหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่สถาบันบ่าราศนราดูร โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเช
เนกา เข็มแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ท่าเนียบรัฐบาล 

เมื่อ ผู้น่ารัฐบาลฉีดวัคซีนสู้โควิด-19 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จะเข้าท่าเนียบรัฐบาล เพ่ือท่าหน้าที่ประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติ กับสวนสาธารณะอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคูฟ้่า 

แต่ถึงกระนั้นต้องจับตาดูว่า ประเด็นที่เป็นหลักใหญ่ใจความ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
ในระลอกที่ 3 นับตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ก่าลังด่าเนินไปอย่างยืดเยื้อ และเกิดปัญหาที่ “ทับซ้อน” ขึ้นมา จน
กลายเป็นอุปสรรค ต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาด ภายใต้การน่า “ระบบสาธารณสุข” ขึ้นมาเป็น “ตัวน่า” ในการ
ขับเคลื่อน ! 

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การแพร่ระบาดรอบนี้นอกจากจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
แคมป์คนงานก่อสร้าง ที่มีแรงงานอยู่รวมกันเป็นจ่านวนมาก คลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดสด โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็น
ปริมณฑลล่าสุดทางจังหวัดได้มีค่าสั่งให้ขยายวันปิดตลาดเพ่ิมในส่วนที่เป็นตลาดสดเทศบาล และตลาดสดสมบัติ ซึ่งเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ เชื่อมถึงกันออกไปอีก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมว่าคลัสเตอร์ในเรือนจ่าที่ยังมีการตรวจพบ
นักโทษในเรือนจ่าต่างๆ ทั่วประเทศนั้น มีการรายงานตัวเลขต่อเนื่องในทุกๆวัน 

แน่นอนว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นในจังหวะที่รัฐบาลเองพยายามเดินหน้าให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ให้มากที่สุด และกระจายออกไปให้กว้างขวางที่สุดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มหมู่ แต่ดูเหมือนว่าในขณะเดียวกัน รัฐบาลยัง
เผชิญหน้ากับปัญหาด้านการข่าว ที่ต้องส่ง “แม่ทัพ” ทั้งจาก “ทีมโฆษกรัฐบาล” ทีมยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ที่ดึง
นักวิชาการจากนิด้า เข้ามาช่วยแล้ว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210523/27d9be291d565ec9850f5480967f22d5ff54077ec86e94b5dd3d2cf6e54cba13.jpg?itok=Cdd8SBSk
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ยังน่าวิตกว่า บรรดา “ทีมแพทย์” ที่ควรต้องรับมือกับศึกไวรัสโควิด เพียงอย่างเดียว ก็กลับต้องการสวมบทบาท
ลงมาสู้กับบรรดา “เฟกนิวส์” ชนิดรายวัน 

ทั้งข่าวลือ ข่าวปล่อย ข่าวปลอม ไปจนถึงการออกมาตอบโต้กับ “ฝ่ายการเมือง” ที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล ที่ฉวย
จังหวะที่  ฝ่ายบริหารก่าลั งเจอศึกหนัก เข้าถล่ม ดึง “การเมือง” เข้ามาพันกับ “ทีมหมอ” อย่างจงใจ !  
จะด้วยเพราะ “นักการเมือง” รู้ดีว่า “หมอ” คือ “แม่ทัพหลัก” ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด ปัญหาใหญ่ระดับชาติ แต่ย่อม
ไม่ได้มีดีเอ็นเอ เหมือนกับนักการเมือง ไม่ทานทนต่อแรงเสียดทานทางการเมือง ต่อสังคมเท่ากับนักการเมือง 
ยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ ในช่วงปลายเดือนพ.ค.นี้ เพ่ือพิจารณาวาระหลักๆ คือร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 ที่ล่าสุด พรรคเพื่อไทย ออกมาประกาศแล้วว่า จะยกมือ “ไม่รับ
ร่าง” กันตั้งแต่วาระแรกแล้ว 

ของหวานชิ้นต่อไปส่าหรับฝ่ายค้าน และ “ฝ่ายค้านในรัฐบาล” ยังอยู่ที่ความต้องการ “เขย่า” รัฐบาลด้วย 
“ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ” แบบไม่ลงมติ เพราะถ้าปล่อยให้ บิ๊กตู่ คลี่คลาย “ศึกโควิด” ได้ลุล่วงแล้ว จะเท่ากับว่าเป็น
การเปิดทางให้ รัฐบาล ได้“โกยคะแนน” น่าไปล่วงหน้า ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/246855  
  

https://siamrath.co.th/n/246855
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เดลินิว 

จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
ชิงเวทีสภาลบครหาแก้โควิดเหลว 
นายกฯ และรัฐบาลควรชิงโอกาสใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรนี้ ชี้แจงท าความเข้าใจให้สภาและประชาชนได้รับทราบ
หลักของความเป็นจริงทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหาโควิด-19 และได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ดีกว่าถูกครหาปิดกั้นการตรวจสอบ  
 

 
 

คนไทยยังไม่ทันหายขวัญผวากับ"ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย”ที่โผล่ในแคมป์คนงานเขตหลักสี่ ซึ่งไวรัสสาย
พันธุ์นี้เจอในไทยครั้งแรกในสถานกักกันโรค จนต้องเฝ้าระวังแล้วเฝ้าระวังอีก หวั่นเชื้อกลายพันธุ์เข้าประเทศ แต่จนแล้ว
จนรอดก็หลุดมาโผล่ถึงกลางกรุงจนได้ 

ความกลัวสายพันธุ์ อินเดียยังไม่ทันหาย ล่าสุดต้องช็อคอีก หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิค -19 สายพันธุ์
แอฟริกาใต ้ในคลัสเตอร์ที่จังหวัดนราธิวาส 

ขณะที่แพทย์ออกมาแสดงความเป็นห่วงเจ้าไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้นี้เป็นสายพันธุ์เจ้าพ่อตัวจริง เพราะ
แพร่กระจายโรคได้เร็ว ก่อโรครุนแรง แถมดื้อต่อวัคซีนมากที่สุดในบรรดาสายพันธุ์หลักอ่ืนๆ ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก 
พร้อมจี้รัฐบาลปูพรมฉีดวัคซีนให้มากที่สุด อย่างเร่งด่วนที่สุด 

เรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้เอาไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง ยอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าจะแผ่ว
ลง แต่เรื่องใหญ่ที่ทุกคนก่าลังจับตาคือ การบริหารจัดการฉีดวัคซีนจะท่าได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่ ?  
ในการระดมปูพรมฉีดวัคซีนทั่วกรุง ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้มให้ได้ 5 ล้านคนหรือคิดเป็น 70%ของประชากร และเป้าจัดหา
วัคซีนครบ 100 ล้านโดส เพ่ือฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคนภายในสิ้นปี 2564 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

เรื่องนี้อาจถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่ให้รัฐบาลพิสูจน์ฝีมือ เพราะถ้าท่าไม่ได้ตามแผน แถมโควิดยิ่งลาม รัฐบาลก็ยิ่ง
เสื่อมศรัทธา ยิ่งถูกรุมซัดบริหารจัดการล้มเหลว หาทางแก้ตัวไม่ได้อีกต่อไป 

ขณะเดียวกันจากกระแสไม่พอใจในช่วงที่ผ่านมา ท่าให้เมื่อครบ 7 ปีรัฐประหาร ในวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา มี
หลายคนออกมาตั้งค่าถามทวงสัญญา 7 ปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลง 

ที่ออกมาท่าพีค เห็นจะเป็นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ 7 ปีที่แล้วต้องตกจาก"นารีขี่ม้าขาว"
กลายเป็น"นารีพเนจร"ก็มาตะโกนทวงสัญญา 7 ปีรัฐประหาร คืนความสุขแล้วหรือยัง? พร้อมกรีดแรงบอกเจ็บปวดใจ
และขมข่ืนแทนประชาชน 
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นอกจากนี้อีกจุดพีคส่าคัญที่ก่าลังจะมาถึง ใกล้วันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ในวาระแรก ในวันที่ 31 พ.ค.–2 มิ.ย.นี้ 

แต่ที่กลายเป็นปัญหาหลังศบค.สั่งงดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะ ทั้งสามัญและวิสามัญ และอนุกรรมาธิการ 
จนกว่าจะก่าหนดเป็นอย่างอ่ืน ขณะที่นายอนันต์ ผลอ่านวย ส.ส.ก่าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ
ประธานกรรมาธิการ(กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร เสนอขอให้เลื่อนประชุมถก พ.ร.บ.งบฯ ออกไปก่อน ห่วงเกิดคลัส
เตอร์สภาฯ 

ท่าให้ฝ่ายค้านทั้งพรรคเพ่ือไทยและก้าวไกล ออกมาท้วงอย่าฉวยโอกาสอ้างสถานการณ์โควิด-19 เลื่อนเพ่ือ
ปัจจัยการเมือง ปิดกั้นการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ทั้งนั้น นายกฯ และรัฐบาลควรชิงโอกาสใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรนี้ ชี้แจงท่าความเข้าใจให้สภาและ
ประชาชนได้รับทราบหลักของความเป็นจริงทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหาโควิด-19 และได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ดีกว่าถูกครหาปิดกั้นการตรวจสอบ 
เพราะไม่เช่นนั้นคนยิ่งกังขา จนท่าให้ทุกฝ่ายหันหลังให้กับรัฐบาลได้... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/845258  
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กรุงเทพ 

24 พฤษภาคม 2564 
7 ปี “ประยุทธ์-คสช.-รัฐบาลลากตั้ง” บนเก้าอี้อ านาจ “สอบผ่าน-เสียของ” ? 
 

 
 

7 ปี “คสช.” มีค าตอบอยู่ในตัวแล้วว่า สอบผ่าน หรือเสียของ! 
“เราจะท่าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน” เนื้อเพลงที่ดังขึ้นหลังวันที่ 22 พ.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ซึ่งด่ารงต่าแหน่ง “ผู้บัญชาการทหารบก” ในขณะนั้น ยึดอ่านาจจากรัฐบาล ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ยุติการชุมนุมของ กลุ่มกปปส. หยุดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ปิดทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์ม็อบชน
ม็อบ  

แม้หลายฝ่ายจะไม่เห็นด้วยกับการท่ารัฐประหาร แต่ก็พอท่าใจได้ เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเห็นเลือดนอง
แผ่นดิน สัญญานั้น ลากยาวมาถึงวันที่ 22 พ.ค.2564 ผ่านพ้นมา 7 ปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้น่าในการปฏิรูป
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง กรุงเทพธุรกิจจะพาไปส่ารวจผลงานที่ออกมาเป็นไปตาม
ความหวังของคนไทยที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.หรือไม่ อย่างไร 

 
การปฏิรูป 11 ด้าน เสียของ? 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ก่าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน มาจาก
คณะกรรมการสรรหาจังหวัด จ่านวน 77 คน และคณะกรรมการสรรหาโดย คสช. 173 คน รวม 250 คน แบ่งเป็น
คณะกรรมการ 11 ชุด เพ่ือปฏิรูปในด้านต่างๆ แต่ท่างานได้เพียง 11 เดือน (2 ต.ค.2557-6 ก.ย.2558) ก็ต้องถูกยุบไป 
ภายหลัง สปช. มีมติไม่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นผลให้การวางแนวทางปฏิรูปต้อง
ชะงักไป 

พล.อ.ประยุทธ์-คสช. ต้องการเดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อ โดยแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) 200 คน มีวาระท่างาน 2 ปี (5 ต.ค.2558-25 ก.ค.2560) ประชุมทั้งหมด 109 ครั้ง เห็นชอบรายงานการปฏิรูป
ของคณะกรรมาธิการทั้ ง 12 คณะ และกมธ.วิสามัญ รวม 190 เรื่อง อย่างไรก็ตาม  แผนการปฏิรูปตามที่
คณะกรรมาธิการ สปท. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่ถูกน่าไปใช้ได้จริง  ท่าให้ พล.อ.ประยุทธ์ -คสช. ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 แต่การปฏิรูปก็ไม่คืบหน้าแต่อย่างใด 
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ปมแทรกแซงองค์กรอิสระ 

การแต่งตั้งผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ มักถูกมองว่ามี “ใบสั่ง” จาก คสช.ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ประทับตราให้เสมอ ไล่ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญ โดย สนช.เห็นชอบบุคคลไปด่ารงต่าแหน่งศาลรัฐธรรมนูญแทน
ต่าแหน่งที่ว่างลง 2 คน และต่ออายุอีก 5 คน การแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก่าหนดให้ประธาน สนช. และรองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการสรรหาก่อนส่งให้ สนช.ลงมติเห็นชอบ 
โดยเฉพาะชื่อของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ที่เคยด่ารงต่าแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 
(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก่อนที่ พล.ต.อ.วัชรพล จะถูกผลักดันให้นั่งเก้าอ้ีประธาน ป.ป.ช.การแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คสช.ใช้ ม. 44 แก้ไขที่มาของคณะกรรมการสรรหา เพ่ิมประธาน สนช.เข้ามาเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการสรรหา ก่อนส่งให้ที่ประชุม สนช.เห็นชอบ คตง.ชุดใหม่ 7 คน และใช้ ม.44 แต่งตั้ง พรชัย จ่ารูญพาณิชย์
กุล และ ประจักษ์ บุญยัง ด่ารงต่าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การแต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) คสช.ใช้ 
ม.44 ปลด สมชัย ศรีสุทธิยากร ออกจากต่าแหน่ง โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดท่า พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 
ให้สรรหา กกต.ชุดใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการสรรหา ก่อนจะโหวตคว่่าว่าที่ กกต.ไป 1 ครั้ง และสรรหาใหม่จนได้ กกต.ชุด
ปัจจุบัน 
 
ข้อครหาแต่งตั้งพวกพ้อง 

พล.อ.ประยุทธ์-คสช. แต่งตั้งทีม “แม่น้่าห้าสาย” ซ่ึงมาจากนายทหาร กลุ่ม 40 ส.ว. นักกฎหมายคนสนิท และ
กลุ่มเอกชน โดยสลับกันนั่งเก้าอ้ีส่าคัญต่างกรรมต่างวาระ จากเดิมที่มีต่าแหน่งอยู่ใน คสช. เพ่ิมต่าแหน่งใน ครม. อาทิ 
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคสช. ด่ารงต่าแหน่งรองนายกฯ และรมว.คมนาคม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง 
รองหัวหน้า คสช. ด่ารงต่าแหน่งรองนายกฯ และรมว.คมนาคม เป็นต้น ต่อด้วยการแต่งตั้ง ส.ว.สรรหา เมื่อวันที่ 14 
พ.ค.ที่ผ่านมา มีคนหน้าเดิมท่ีเคยท่างานร่วมกับ คสช. มาด่ารงต่าแหน่ง ส.ว.สรรหา แบ่งเป็น เคยมีต่าแหน่งใน คสช. 20 
คน เคยมีต่าแหน่งในครม. 18 คน เคยมีต่าแหน่ง สนช. 89 คน เคยมีต่าแหน่ง สปช. 26 คน เคยมีต่าแหน่ง สปท. 35 คน 
เคยมีต่าแหน่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 5 คน มีต่าแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 25 คน และเคยมี
ต่าแหน่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 26 คน 

 
 ค าถามปราบปรามทุจริต 

แม้จะชูนโยบายปราบปรามการทุจริต ทว่าการทุจริตใน รัฐบาล-คสช. ยังมีให้เห็น แต่กลับถูกปกปิดเอาไว้เพ่ือ
ปกป้องพวกพ้องตามแบบของทหาร ไล่ตั้งแต่การทุจริต"การก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์"  ในพ้ืนที่ของกองทัพบก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 1,000 ล้านบาท ภายใต้ความดูแลของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีต ผบ.ทบ.โดยมีปมสงสัย
กรณีไม่ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงินบริจาค เรื่องดังกล่าวเกี่ยวพันกับ พล.ต.สุชาติ พรมใหม่ และ พ.อ.คชาชาต บุญดี 
ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.อุดมเดช โดยทั้งสองคนถูกให้ออกจากราชการ แต่การสอบสวนดังกล่าวไม่มีความ
คืบหน้าแต่อย่างใด 
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กรณี “นาฬิกายืมเพ่ือน” ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ขณะนั้น  
แม้จะมีหลักฐานค่อนข้างชัดว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ในการครอบครองนาฬิกา 
25 เรือน มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท แต่ ป.ป.ช.ตีตกประเด็นดังกล่าว ท่าให้ พล.อ.ประวิตร พ้นจากความผิด 
ตั้งคนกระท าผิดบริหารประเทศ 

กรณีของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า”รมช.เกษตรและสหกรณ์ คือตัวอย่างที่ค้านสายตาประชาชนมากที่สุด 
เพราะค่าพิพากษาของศาลออสเตรเลีย ระบุค่อนข้างชัดเจนว่ามีความผิดคดีค้ายาเสพติด มีโทษจ่าคุก 6 ปี จ่าคุกจริง 4 
ปี ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 101 บัญญัติว่าสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อ (6) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 บัญญัติว่า
บุคคลต่อไปนี้ มี ลั กษณะต้ องห้ าม (10) เคยต้องค่ า พิพากษา อันถึ งที่ สุ ดตามกฎหมายว่ าด้ วยยา เสพติ ด 
แม้ค่าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยจะวินิจฉัยว่า ค่าพิพากษาของศาลออสเตรเลีย จะไม่ผูกพันกับกฎหมายไทย ท่า
ให้ “ร.อ.ธรรมนัส” ไม่พ้นจากต่าแหน่ง แต่ค่าถามพุ่งไปที่ “ประยุทธ์” ที่แต่งตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” ว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ ที่แต่งตั้งคนกระท่าผิดมาบริหารประเทศ 
ดูดนักการเมืองติดคดี 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกดีไซน์ขึ้นมา เพ่ือเป็นประตูเปิดทางให้ “ประยุทธ์” ได้อยู่ในอ่านาจต่อไป โดยมี 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ คอยสนับสนุนยกมือโหวต ท่าให้ภายในพรรคพลังประชารัฐ เต็มไปด้วย “นักการเมือง” ที่มีคดี
ติดตัวมารวมตัวกัน เพ่ือต่อรองให้ตัวเอง “หลุดคดี” อาทิ “พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
ที่แม้จะถูกค่าพิพากษาให้จ่าคุก 4 ปีคดีล้มการประชุมอาเซียนปี 2552 แต่ “ไวพจน์” ยังล่องหนไม่ถูกน่าตัวมา
ด่าเนินคดี “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอล ซึ่งอยู่ระหว่างรอ
อัยการว่าจะมีมติสั่งฟ้องหรือไม่ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม ที่ต้องคอยปกป้อง “อนงค์วรรณ เทพสุทิน” อดีต
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีท่ีป.ป.ช.พิจารณาการทุจริตโครงการฝ้ายแม้ว มูลค่า 770 ล้านบาท  

ทั้งหมดคือผลงานของ “คสช.” ที่ต่อเนื่องมายัง “รัฐบาลประยุทธ์” ที่หากวัดความคาดหวังของ “ประชาชน” ที่
ต้องการให้แก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเน้นหนักไปที่การปฏิรูปในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรองดอง แต่
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า “คสช.” ต้องการสืบทอดอ่านาจของตัวเองหรือไม่ 
7 ปี “คสช.” มีค่าตอบอยู่ในตัวแล้วว่า สอบผ่าน หรือเสียของ! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939700  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939700
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กรุงเทพ 
24 พฤษภาคม 2564 
3 ยุค “สปช. - สปท. - กก.การเมือง” 7 ปี "ปฏิรูปประเทศ" ไปไม่ถึงครึ่งทาง 
 

 
 

7ปีกับการอยู่ในต าแหน่ง ผู้น าประเทศ ของ "พล.อ.ประยุทธ์" สิ่งที่ถูกโฟกัสมาสุด คือ การครองอ านาจ ภายใต้เกม
การเมืองที่ถูกเซ็ทขึ้น ขณะที่ การปฏิรูปการเมือง ที่เป็นเป้าหมายหลักของการยึดอ านาจนั้น ประจักษ์ชัดว่า 
"ล้มเหลว" สิ้นเชิง 
       การปฏิรูปประเทศหลังการ “รัฐประหาร” 22 พฤษภาคม 2557 ที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ  (คสช. )  ตั้ ง ใจให้ประเทศเปลี่ ยนแปลงในทิศทางที่ ดี ขึ้น  โดยเฉพาะด้านการเมือ งที่
ถ่ายทอด “ความคิด” เป็น “รูปธรรม” บนบทบัญญัติของ “รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” 
       แต่ผ่านมา 7 ปี การปฏิรูปที่ก่อร่างสร้างโครงมาตั้งแต่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส่งต่อให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) และมาถึงมือ “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ” ในยุครัฐบาลปัจจุบัน 
       และผ่านมา 4 ปีของกติกาท่ีออกแบบให้การเมืองใสสะอาดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
       กลับประจักษ์ชัดว่า การปฏิรูปที่คณะรัฐประหาร รับปาก จากข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชน “คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กปปส.)” ที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้นเป็นเพียง “วาทกรรม” ทางการเมืองเพ่ือ สร้างความชอบธรรมของการยึดอ่านาจ
เท่านั้น 

จากเว็ปไซต์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง พบว่าในห้วงปีงบประมาณ 2564 กรรมการประชุม
กันแค่ 2 ครั้งและครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2563 จากนั้นไม่ปรากฎการนัดประชุมหรือมีรายงานประชุม
เผยแพร่ 
       "กรุงเทพธุรกิจ" ได้ส่ารวจแผนงาน และรายงานการปฏิรูปด้านการเมือง ที่ท่ามาใน 3 ยุค ตั้งแต่ยุคของสปช. ยุค
ของ สปท.  และ ยุคล่าสุดคือ บทบาทคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  จะพบว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้น มาถึง
ปัจจุบัน มีเรื่องปฏิรูปที่น่าไปสู่การปฏิบัติ หรือรับช่วงต่อมีดังนี้ 
 
       รายงานการปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สปช. ซึ่งขณะนั้น กรรมการปฏิรูปการเมือง มี สมบัติ ธ่ารง
ธัญวงศ์ อดีตแกนน่า กปปส. เป็นประธานในช่วงปี 2557 - 2558 ได้เสนอแผนที่ผ่านความเห็นชอบส่าคัญ 2 วาระปฏิรูป 
และ 10 แผนงานย่อย 
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       ได้แก่ วาระการปฏิรูปเข้าสู่อ่านาจ และระบบพรรคการเมือง ซึ่งแยกย่อย เป็น 4 แผนงาน คือ 1.แผนปฏิรูปพรรค
การเมืองไม่เป็นของนายทุน ซึ่งก่าหนดความส่าคัญอยู่ที่การออกกฎหมายก่ากับการด่าเนินงานของพรรคการเมือง เช่น 
เสนอใช้ระบบไพรมารี่โหวต คัดกรองผู้สมัครส.ส. ก่าหนดมาตรการพร้อมขีดโทษ ห้ามบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค
แทรกแซงกิจการภายใน ควบคุมการรับเงินบริจาค ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นต้น 

2. แผนปฏิรูปการคัดเลือกคนดีเข้าสู่สภา 3.แผนปฏิรูปโครงสร้าง 6 องค์กรอิสระ ได้แก่ กกต. ป.ป.ง. ป.ป.ช. 
กสม. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน  4.แผนปฏิรูปการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งแผนดังกล่าว ให้ความส่าคัญต่อการออกกฎหมายและระเบียบ เพ่ือขีดเป็นบรรทัดฐานขั้นต่่าที่คิดว่าจะท่า
ให้การเมืองไทยใสสะอาด 
       และยังมีวาระปฏิรูปพิเศษ คือ “แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง” ที่เสนอแนวทาง 6 ประเด็น คือ  
1.สร้างความเข้าใจร่วมของสังคมต่อเหตุความขัดแย้ง 2. แสวงหาและเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุความรุนแรง  
3. อ่านวยความยุติธรรม ส่านึกรับผิดและให้อภัย 4. เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ 5. สร้างภาวะที่เอ้ือต่อการอยู่
ร่วมกันและ 6.มาตรการป้องกันความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

ต่อมาในยุคของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ซึ่ งมี เสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน  
ปี 2559 - 2560 
       ตามรายงาน ได้ถอดรหัสจากวาระปฏิรูปและแผนงานของยุค สปช. รวม 6 ประเด็น 5 ร่างกฎหมาย และ  
1 ข้อเสนอสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
       ได้แก่ 1. ผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง 2. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4. ระบบพรรคการเมือง 5. การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ่านาจรัฐ  
6. การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา 7.ข้อเสนอเพ่ือการจัดท่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
       8. ข้อเสนอ เพ่ือการจัดท่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 9. ข้อเสนอ เพ่ือการจัดท่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 10. ข้อเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 ส่วนการเข้าสู่ต่าแหน่งก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 11.เสนอ 
ร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือปฏิรูปการเมือง ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่น่าเข้าสู่
รัฐสภาสภาฯ ให้พิจารณา และ 12. ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพ่ือเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
       ทั้งนี้ข้อเสนอด้านกฎหมายนั้น มีความพยายามด่าเนินการให้เสร็จพร้อมกับการท่ารัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะหลักใหญ่ส่าคัญ คือ ใช้เป็นกลไกควบคุมนักการเมือง ยกเว้นร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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       และยุคล่าสุดภายใต้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่ก่อนหน้านี้ คณะแรกมี ดร.เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ เป็นประธานใน ปี 2560 แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการทยอยลาออกไปจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จึงเว้นว่างไป และ
คณะปัจจุบันได้แต่งตั้ง ดร.ปกรณ์ ปรียากร นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เป็นประธาน ในปี 2563- ปัจจุบัน 
       เมื่อถอดแผนของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ออกมา เป็นแนวปฏิบัติ ได้ 5 แผน และ 1 ร่างกฎหมาย ดังนี้ 1.การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รง
เป็นประมุข 2.กลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและรู้รักสามัคคี 3. การกระจายอ่านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 4. การเลือกตั้งสุจริต และเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูป 5. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
และ 6. ท่าร่าง พ.ร.บ.เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย พ.ศ... 

โดยการท่างานในยุคล่าสุด ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับช่วงต่อ อาทิ คณะกรรมกมารการเลือกตั้ง 
สถาบันพระปกเกล้า ส่านักนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ปรากฏเป็นรูปธรรม 
 

 
 

       ดังนั้นอาจเรียกได้ว่าในยุคปฏิรูปเริ่มแรกรวมระยะ 7 ปี ที่ตั้งต้นด้วย 10 แผนงาน จนมาถึงยุคล่าสุด ถูกเลือกมาท่า
แค่ 5 เรื่อง แต่ 5 เรื่องท่ีว่านั้นกลับไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ จนอาจมองได้ว่าเป็นการ “ปฏิรูปการเมืองที่ล้มเหลว” 
+ มุมมองคนใน ไม่คืบหน้าเป็นรูปธรรม + 
       ต่อเรื่องนี้ มุมมองของกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง อย่าง ศ.เกียรติคุณธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ นักวิชาการคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะคนในยอมรับว่า การปฏิรูปการเมืองที่เซ็ตประเด็นไว้ ไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และรอให้หน่วยงานที่รับช่วงงานปฏิบัติ 

อาจารย์ธีรภัทร์  ย้่าว่าวาระที่ต้องท่าเร่งด่วน 5 ด้าน ทั้ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก่าหนดนโยบายสาธารณทุกระดับ ส่งเสริม
และพัฒนาพรรคการเมือง ปรับปรุงโครงสร้างรัฐธรรมนูญ เพ่ือการปฏิรูป และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ล้วนมี
หน่วยราชการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะ ป.ย.ป.(คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง) เป็นเจ้าภาพและแม่งาน ส่วนคณะกรรมการนั้นเป็นเพียงผู้ให้แนวคิด ทิศทาง และ
มอบหมายงาน ไม่ใช่ผู้ลงมือท่า 

ดั งนั้ นสิ่ งที่ สั งคมคาดหวั งอย่ า งส่ าคัญ คือ  “การแก้ปัญหาขั ดแย้ ง  หรื อการสร้ า งความสามั คคี
ปรองดอง” นักวิชาการผู้นี้ จึงใช้ประสบการณ์ทางวิชาการส่วนตัวมองว่า 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

       “เดินหน้าไม่ได้ เพราะขาดความร่วมมือ โดยเฉพาะรัฐบาล ปัญหาที่หมักหมม ความขัดแย้งแตกแยกสังคมไทยยั ง
ไม่คลี่คลาย อาจมีองค์กรอื่น เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ตั้งกรรมการสมานฉันท์ แต่ไม่ม่ันใจท่างานได้เต็มที่ ดังนั้นการแก้ปัญหา
ได้ต้องมีเจ้าภาพ มีแกนกลาง ถ้ารัฐบาลไม่ก่าหนดเป็นวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาจะไม่คืบหน้า” 
       ในความจริงข้อนี้ อาจารย์ธีรภัทร์ ฉายภาพว่า 7 ปีที่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในบทของผู้น่าประเทศพิสูจน์ว่าไม่
เหมาะสมกับต่าแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ เหตุไร้แนวคิด นโยบาย วิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นคนน่ารัฐบาล
ไปสู่ความเป็นคู่ขัดแย้ง หรือตัวปัญหามากกว่าแก้ปัญหา 
       “ผมเห็นด้วยที่มีประชาชนขับไล่ ทางที่ดีนายกรัฐมนตรีควรมีจิตส่านึก และเสียสละทางการเมือง ไม่ควรยึดติด
ต่าแหน่ง ส่วนใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ผมเชื่อว่าเป็นใครก็ได้ ย่อมดีกว่าคนปัจจุบัน แต่หากคนเดิมยังคา
อยู่ ไม่ไปสักที คนใหม่ก็มาไม่ได้ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ดีพอ อุดมการณ์ไม่ดีพอ ทางเดียวที่ไป
ได้คือ รอการเลือกตั้งครั้งใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นปลายปีนี้” 

ส่าหรับการปฏิรูปที่ต้องขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่เหลือเวลาปีเศษ ก่อนจะ
หมดวาระในกลางเดือนสิงหาคม 2565 นั้น ในฐานะผู้รับผิดชอบอาจารย์ธีรภัทร์บอกว่า เป็นบทบาทที่หน่วยงาน เช่น 
กกต. สถาบันพระปกเกล้า ด่าเนินการ แต่สิ่งที่กังวลมากสุด คือ  ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติที่ขาดกลไก
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

ค่าถามหนึ่งที่สังคมแคลงใจว่าตลอด 7 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่อยู่ในอ่านาจ ประเทศไทยได้หรือเสีย สิ่ง
ที่ อาจารย์ธีรภัทร์ สะท้อนคือ ไม่มี อะไรที่ได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด กับประโยชน์ที่ได้คือการสร้างประวัติศาสตร์ และ
ได้บทเรียน และบทเรียนที่คนไทยได้รับคือ รัฐประหารไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับพบปัญหาที่ใหญ่กว่า ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น 
จะท่าให้การตัดสินใจและผลักดันให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง มั่นคง และชอบธรรม 
+ ฝ่ายเร่งรัดชี้ไม่ตอบโจทย์ความคาดหวัง + 
       อีกบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ มาตั้งแต่ สปช. สปท. อย่าง “วันชัย สอนศิริ” สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. สะท้อน
มุมมองในฐานะฝ่ายติดตาม เร่งรัดการปฏิรูป ที่ไม่ต่างจากกรรมการปฏิรูปฯ ว่า 
       "ไม่มีการปฏิรูปด้านใดที่ตอบโจทย์ความคาดหวัง หรือท่าให้ประชาชนรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระแทกใจ 
แต่สิ่งที่รัฐบาล คสช.ท่ามาตลอด 5 ปี และสืบต่อมาอีก 2 ปีภายใต้ผู้น่าคนเดียวกัน สิ่งที่ท่าดีที่สุดคือการลูบๆ คล่าๆ 
ปัญหาแบบรูทีน แบบระบบราชการ แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ครั้งส่าคัญ" 
       พร้อมยกตัวอย่างว่า การปฏิรูปต่ารวจไม่คืบหน้า หรือสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับระบบยุติธรรม แม้มี
กฎหมายรอพิจารณาแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลต่อไปจะท่าส่าเร็จหรือไม่!! 
       การปฏิรูปการเมืองที่โฟกัสคือการเลือกตั้ง ยอมรับว่ามีตัวกฎหมายที่ปรับเปลี่ยน และท่าให้ได้นักการเมืองรุ่นใหม่
เข้าสู่เวทีสภาฯ แต่พฤติกรรมของนักการเมืองในสภาฯ ยังมุ่งแต่ผลประโยชน์ แสวงหาอ่านาจ ขณะที่การเลือกตั้งยังพบ
การทุจริต ซื้อเสียงขายสิทธิ์เหมือนเดิม ขณะที่โครงสร้างทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง จิตวิญญาณทางการเมือง 
และพรรคการเมืองยังเป็นรูปแบบเดิม อาจมีเปลี่ยนคงแค่การย้ายพรรคเท่านั้น 

เมื่อให้ “วันชัย” มองความล้มเหลวของการปฏิรูปในห้วง 7 ปี เป็นเพราะ “ผู้น่า” หรือไม่ เขาตอบแบบปริศนา
ธรรมไว้ว่า 
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       “ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ของการรัฐประหารหลายครั้ง และสิ่งที่พบคือ การแก้ปัญหาได้หรือไม่ นอกจากผู้น่า
แล้วยังอยู่ที่ทีมงาน แต่สิ่งท่าให้การปฏิรูปไม่ส่าเร็จ ส่าคัญคือระบบราชการ คิดและยึดติดแบบระบบราชการมากเกินไป 
ท่าให้การขับเคลื่อนไม่ส่าเร็จ หรืออาจส่าเร็จแต่ล่าช้า” 
       กับโอกาสของการเปลี่ยนตัวผู้น่าเพ่ือเปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศ สิ่ งที่ “วันชัย” มองว่า การเปลี่ยนแปลงต้องมี
สถานการณ์กับสภาพปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาล และความอยู่นาน ท่าให้คนเบื่อแม้ไม่มีความผิด 
       เมื่อถามว่าหากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต้องอยู่ต่อ ต้องปฏิรูปตัวเองอย่างไร สิ่งที่เป็นค่าตอบคือ  ต้องกล้าปฏิรูป
เรื่องใหญ่ๆ ที่โดนใจประชาชน โดยเฉพาะการปฏิรูปต่ารวจ กล้าปราบปรามทุจริต ไม่ใช่แค่ประกาศเพ่ือให้เป็น
ปรากฎการณ์เท่านั้น ขณะเดียวกันการเลือกตั้งต้องท่าให้สุจริต เที่ยงธรรมอย่างแท้จริง เพราะหากไม่ท่า สถานการณ์
วิกฤติจะรุมเร้า ทั้งไวรัสโรคร้าย กับไวรัสการเมืองที่โหมกระทบ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939686  
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วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
มุมมอง รัฐประหาร ปี 2557 จากประยุทธ์ ถึง “ยิ่งลักษณ์” 
 

 
 

หากถือเอารัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นตัวตั้ง ค าตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ค าตอบ
จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร มีความแตกต่าง 

อาจเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผ้กระท่า อาจเพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้ถูกกระท่า กระนั้น 
หากฟังจากคนอย่าง นายปรีดา เตียสุวรรณ์ หากฟังจากคนอย่าง นายนิติธร ล้่าเหลือ หากฟังจากคนอย่าง นายพิชิต ไชย
มงคล ปรากฏว่าบทสรุปตรงกันข้ามกับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกลับด่าเนินไปอย่างใกล้เคียงกับบทสรุปของ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอย่างมาก น้่าหนักจากบทสรุปของ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ นายนิติธร ล้่า เหลือ นายพิชิต ไชย
มงคล ตรงที่ 3 คนนี้เคยเห็นชอบกับรัฐประหาร ไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
ความหมายจึงหมายความว่าเคยเห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยอยู่ในสถานะแห่ง”กองเชียร์”มาก่อน 
  น่าสังเกตว่า บทสรุปต่อรัฐประหารจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สอดรับกับบทสรุปของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 
สอดรับกับบทสรุปของ น.ส.ปภัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และตรงกับบทสรุปของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตรงกับบทสรุป
ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช หากจะมองบนสมมติฐานของ”กองเชียร์”รัฐประหาร เห็นชอบด้วย
กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คล้ายกับว่าบรรดา”เยาวชน”ได้รับอิทธิพลมาจาก”ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์” ค่าถาม
อยู่ ที ว่ า  บ ร รด า ” เ ย า ว ชน ” เห ล่ า นั้ น ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พล จ า ก  น . ส . ยิ่ ง ลั กษณ์  ชิ น วั ต ร  ด้ ว ยห รื อ  ใ นที่ สุ ด  
ก็ลากดึงคนเหล่านี้ไปอยู่ในขบวนและแถวเดียวกัน 
  บทสรุปต่อ 7 ปีรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จึงสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงทางการเมืองของไทย
ในห้วง 1 ทศวรรษหลังนี้อย่างลึกซึ้ง เพราะสามารถโยงสายยาวไปยังรัฐประหารกันยายน 2549 จึงท่าให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของ”รัฐประหาร”กับ”โครงสร้าง” ในทางการเมืองได้อย่างเด่นชัด ตัวของ”รัฐประหาร”นั้นเองที่เปลือย
อย่างล่อนจ้อนในสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_427889  

 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_427889
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%89%E0%B8%B0-6-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87.jpg
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