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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ “ศรีนวล” แจงดราม่า ปัดหาเสียง สั่งรื้อหวั่นโดนเกมการเมือง ป้ายแยงตา 4 
2 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีนวล" ปัดหาเสียง พร้อมรื้อป้ายแล้ว หวั่นเป็นปมดราม่าทางการเมือง 5 

3 คมชัดลึกออนไลน์ รื้อแล้ว... "ศรีนวล" สั่งรื้อป้าย ปัดหาเสียง แค่อยากให้ ปชช. ฉีดวัคซีนกันเยอะๆ 6 

4 ข่าวสดออนไลน์ ไม่ใช่แค่ 'ศรีนวล' ! โผล่อีกเพียบ ส.ส. - สมาชิกภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู่ 'อนุทิน'  
ชวนฉีดวัคซีน 

7 

5 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ไม่ได้มีแค่ศรีนวล ! สรุปดราม่าป้ายคนภูมิใจไทยผุดทั่ว ก่อนถูกวิจารณ์หนัก 

“อนุทิน” เผยต าหนิไปแล้ว 

8 

6 คมชัดลึกออนไลน์  'อนุทิน' ต าหนิ 'ศรีนวล' ท าป้ายชวนฉีดวัคซีน ลั่นไม่ได้สั่ง ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง 10 

7 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน" เฉ่ง "ศรีนวล" เอาภาพไปขึ้นป้ายคู่ ยันไม่ได้สั่งให้ท า 11 

8 เนชั่นทีวีออนไลน์ “อนุทิน” สั่ง "ป้าศรีนวล" ปลดป้ายรูปคู่ด่วน หลังคนด่าน าเรื่องฉีควัคซีนมาหาเสียง 12 

9 สยามรัฐออนไลน์ "ปธ. วิปรฐับาล" ยันเดินหน้าประชุมสภาถก "ร่าง พรก. " 2 วัน "พรบ. งบฯ 65" 
อีก 3 วัน 

13 

10 แนวหน้าออนไลน์ “วิปรัฐ” เคาะประชุมสภาฯ ถกร่าง พรก. 2 ฉบับ – ร่าง พรบ. งบ 65 14 

11 สยามรัฐออนไลน์ "วิป 3 ฝ่าย" ขีดเส้น 47 ชม. ช าแหละ พรบ. งบฯ 65 "ชลน่าน" โวแรง 

ระดับ "น้องๆ อภิปรายไม่ไว้วางใจ" 

15 

12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วิป 3 ฝ่ายขีดเส้น 47 ชม. 30 นาที ช าแหละร่างงบ 65 "ชลน่าน" เผยเป็นน้องๆ 

ซักฟอก  

16 

13 ไอเอ็นเอน็ออนไลน์ “สุทิน” หวั่นไม่ได้ฉีดวัคซีนกระทบประชุมสภา 18 

14 มตชินออนไลน์ “สมชัย” แซะเลื่อนฉีดวัคซีน ชี้ ‘บิ๊กป้อม’ ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือ

ประชาชน 

19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธรรมนัส' งัดแผนเหยียบเรือสองแคม ดัน 'จักรทิพย์ - อัศวิน' ยึดผู้ว่าฯ กทม. 20 

2 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ศึกชิงผู้ว่าฯ บลั๊ฟฟ์แหลกทิ้งบอบม์ 22 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ภูมิใจ "หนู" ประชานิยมวัคซีน 25 
4 สยามรัฐออนไลน์ ศึกสองทาง ตีขนาบ "บิ๊กตู่" !? 28 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ วัคซีนเกมหักเหลี่ยมพรรคร่วมรบ 30 
6 มติชนออนไลน์ ปมปัญหาโควิด ถึง ‘วัคซีน’ ปมขาดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ 32 
7 MGR ออนไลน์ วัคซีนความหวัง “ลุงตู่” ปูพรมฉีด มิ.ย. หมอพร้อม !? 33 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เหลียวหลัง - แลหน้า' การเมือง จับตาม็อบ 'ทางตรง - ทางอ้อม' 35 
9 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เติบใหญ่ 38 

ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ลึกลับในสนามข่าว 40 
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24 พ.ค. 2564-17:57 น. 
ศรีนวล แจงดราม่า ปัดหาเสียง สั่งรื้อหว่ันโดนเกมการเมือง ป้ายแยงตา 
 

 
 

 “ศรีนวล” แจงติดป้ายคู่ “อนุทิน” หวังประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีน ปัดหาเสียง ล่าสุดรื้อ
ป้ายออกแล้วหว่ันถูกเกมการเมืองหลังป้ายแยงตาคนอ่ืน 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้
ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพ้ืนที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นรูป
ของตนเองกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม 
ว่า ต้นท าป้ายเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพ่ือชาติ 

ที่ผ่านมาในพ้ืนที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อ าเภอข้างต้น มีประชาชนจ านวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชน
มารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพ่ือมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึง
อยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือสิ่งที่ตนตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ใส่รูปนาย
อนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ าว่า
เป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพ่ือชาติ 

“ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ที่ติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้น
มาก ตนขอการันตีเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เรา
ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพ่ือบอกให้เขารู้ ซึ่งการท าป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้เรื่องด้วย” 
น.ส.ศรีนวล กล่าว 

เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรี
นวล กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้ง
หรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอ่ืนก็เก็บดีกว่า 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416345  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416345
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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25 พฤษภาคม 2564 07:05 น.   
"ศรีนวล" ปัดหาเสียง พร้อมรื้อป้ายแล้ว หว่ันเป็นปมดราม่าทางการเมือง 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย กล่าวชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้
ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพ้ืนที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีรูปของ
ตนกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  ้กระทั่งเป็นที่วิพากษ์ว่า ตนเองท าป้ายนี้ขึ้นมาเพ่ือ
เชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
 โดยในพื้นท่ีเขต 8 ประกอบด้วย 4 อ าเภอ มีประชากร 1.6 แสนคน มีประชาชนมารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ยัง
ไม่ถึง 1 %จึงอยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือสิ่งที่ตัวเองตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ 
กรณีที่ใส่รูปนายอนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการ
หาเสียง ขอย้ าว่าเป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
 และตั้งแต่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้น
ขึ้นมาก ถ้าตนไม่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้อง
เสียเงินเอง เราประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อบอกให้เขารู้ ซึ่งการท าป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่
รู้เรื่องด้วย” น.ส.ศรีนวล กล่าวและว่า 
 ขณะนี่ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ได้เอาออกไปแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่น
แกล้งหรือเล่นเกมการเมือง และกลัวไปแยงลูกตาคนอ่ืนก็เก็บดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247211  
  

https://siamrath.co.th/n/247211
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210525/2e897343cf9865639c21300e074060dff14c44352e5e7171b6b7c277ec649145.jpg?itok=hf38z0vM
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25 พฤษภาคม 2564 - 08:21 น. 
รื้อแล้ว... "ศรีนวล" สั่งรื้อป้าย ปัดหาเสียง แค่อยากให ้ปชช. ฉีดวัคซีนกันเยอะๆ 
 

 
 
"ศรีนวล" แจงดราม่า ติดป้ายคู่ "อนุทิน" แค่เชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีน จะได้หยุดเชื้อเพื่อชาติ 
ปัดหาเสียง ล่าสุดรื้อป้ายออกแล้วหว่ันถูกเกมการเมืองหลังป้ายแยงตาคนอ่ืน 
 24 พ.ค.2564 น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีการขึ้นป้ายเชิญชวนให้
ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพ้ืนที่ อ.ดอยหล่อ สันป่าตอง จอมทอง และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นรูป
ของตนเองกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม 
ว่า ต้นท าป้ายเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
 ที่ผ่านมาในพ้ืนที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อ าเภอข้างต้น มีประชาชนจ านวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชน
มารับวัคซีนเพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพ่ือมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึง
อยากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือสิ่งที่ตนตั้งใจ  และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ใส่รูปนาย
อนุทินบนป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ าว่า
เป้าหมาย คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
 “ ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ที่ติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้น
มาก ตนขอการันตีเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เรา
ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพ่ือบอกให้เขารู้ ซึ่งการท าป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้ เรื่อง
ด้วย”  น.ส.ศรีนวล กล่าว 
 เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรี
นวล กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้ง
หรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอ่ืนก็เก็บดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/467905  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/467905
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24 พ.ค. 2564-21:02 น. 
ไม่ใช่แค่ 'ศรีนวล'! โผล่อีกเพียบ ส.ส. - สมาชิกภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู่ 'อนุทิน' ชวนฉีดวัคซีน 
 

 
 

ไม่ได้มีแค่ ‘ศรีนวล’ โผล่อีกเพียบ ส.ส.-สมาชิก พรรคภูมิใจไทย ขึ้นป้ายคู่ ‘อนุทิน’ ชวนฉีดวัคซีน แต่เจ้าตัวโต้ลั่น
ไม่ได้สั่ง จน ‘ศรีนวล’ ต้องรื้อป้ายออก 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคภูมิใจไทย น าภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ไปขึ้นป้ายคู่ พร้อมเขียนเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จน
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม ต่อมานายอนุทิน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ต าหนินางศรีนวลไปแล้ว 
เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือเรื่องที่จะมานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน จะเอาหน้าตนไปใช้ไปชวนคนฉีดวัคซีน ไม่ใช่
เรื่องดี ซึ่งนางศรีนวลก็ได้รื้อป้ายดังกล่าวออกแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากนางศรีนวลแล้ว ยังมี ส.ส. และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีก
หลายราย มีการติดป้ายที่เป็นภาพตนเองคู่กับนายอนุทิน ในการเชิญชวนให้คนฉีดวัคซีน ซึ่งมีรูปแบบและข้อความ
คล้ายกัน เช่น นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล 
เลขานุการ รมว.คมนาคม นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416726  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6416726
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ไม่ได้มีแค่ศรีนวล ! สรุปดราม่าป้ายคนภูมิใจไทยผุดทั่ว ก่อนถูกวิจารณ์หนัก อนุทินเผยต าหนิไปแล้ว 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 
พรรคภูมิใจไทย น าภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ไปขึ้นป้ายคู่ พร้อมเขียนเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จน
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม 
 นางศรีนวล ระบุว่าท าป้ายเพ่ือเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนกันเยอะๆ จะได้หยุดเชื้อเพ่ือชาติ เพราะที่ผ่าน
มาในพ้ืนที่เขต 8 ประกอบด้วย 4 อ าเภอข้างต้น มีประชาชนจ านวน 1.6 แสนคน แต่ปรากฏว่าประชาชนมารับวัคซีน
เพียง 1,000 คน ซึ่งไม่ถึง 1 % ตนเห็นว่าในเมื่อรัฐบาลเอาเงินไปซื้อวัคซีน เพ่ือมาฉีดให้กับประชาชน ตนจึงอยากช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เท่านั้น นี่คือสิ่งที่ตนตั้งใจ และอยากสร้างแรงจูงใจ ส่วนที่ใส่รูปนายอนุทินบน
ป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยนั้น เพราะเห็นว่านายอนุทินเป็นรมว.สาธารณสุข ไม่ได้มองเรื่องการหาเสียง ขอย้ าว่าเป้าหมาย 
คือต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
 “ ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ไป 7 วัน ที่ติดป้ายตอนนี้ประชาชนมารับวัคซีนทะลุเป้า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้น
มาก ตนขอการันตีเลยว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค ซึ่งตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ถ้าตนไม่
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านก็ไม่รู้ กลัวฉีดแล้วตาย กลัวฉีดแล้วพิการ หรือบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนจะต้องเสียเงินเอง เรา
ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพ่ือบอกให้เขารู้ ซึ่งการท าป้ายดังกล่าวเป็นเงินของตนเองทั้งหมดโดยที่นายอนุทินไม่รู้เรื่องด้วย” 
น.ส.ศรีนวล กล่าว 
 เมื่อถามว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ได้มีการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่ น.ส.ศรี
นวล กล่าวว่า จนถึงตอนนี้ตนก็ได้ประชาสัมพันธ์มา 7 – 8 วันแล้ว ถ้าติดป้ายไว้ต่อไปอาจจะหาย อาจมีการกลั่นแกล้ง
หรือเล่นเกมการเมือง ถ้าติดไว้กลัวไปแยงลูกตาคนอ่ืนก็เก็บดีกว่า    
 ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้พูดถึงกรณีดังกล่าว หลังลงพ้ืนที่ตรวจ
ความเรียบร้อยยังสถานีกลางบางซื่อ ที่เปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ว่ากรณี
ป้าย ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง และได้ต าหนินางศรีนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง หรือเรื่องที่จะ
มานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน เป็นเรื่องความส าคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ต าหนิไปแล้ว จะเอาหน้าตนไปใช้ไปชวน
คนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรักตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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 นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ไม่อยากจะโชว์ข้อความว่าต าหนิอะไรไปบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าต าหนิแรง เพราะตนไม่
เห็นด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียง โดยไม่ได้สั่งได้ขออนุญาต 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากนางศรีนวลแล้ว ยังมี ส.ส. และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีก
หลายราย มีการติดป้ายที่เป็นภาพตนเองคู่กับนายอนุทิน ในการเชิญชวนให้คนฉีดวัคซีน ซึ่งมีรูปแบบและข้อความ
คล้ายกัน เช่น นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล 
เลขานุการ รมว.คมนาคม นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 20 พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_428195  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_428195


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

24 พฤษภาคม 2564 - 19:45 น. 
'อนุทิน' ต าหนิ 'ศรีนวล' ท าป้ายชวนฉีดวัคซีน ลั่นไม่ได้สั่ง ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง 
 

 
 
'อนุทิน' เดือด 'ศรีนวล' ต าหนิท าป้ายชวนฉีดวัคซีน ลั่นไม่ได้สั่ง-ไม่ใช่เรื่องจะหาเสียง คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรัก
ตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  ลงพ้ืนที่ตรวจความ
เรียบร้อยยังสถานีกลางบางซื่อ ที่เปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก 

จากนั้นอนุทิน กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 
8 พรรคภูมิใจไทย น าภาพนายอนุทิน ไปขึ้นป้ายคู่พร้อมเขียนว่าว่า “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย” โดยหลังป้าย
ดังกล่าวถูกเผยแพร่ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตั วอักษรบอกสถานที่ฉีด
วัคซีนขนาดเล็กนิดน้อยจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับชื่อและรูปภาพ 

นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง และได้ต าหนินางศรีนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
การเมือง หรือเรื่องที่จะมานั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน เป็นเรื่องความส าคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ต าหนิไปแล้ว จะ
เอาหน้าตนไปใช้ไปชวนคนฉีดวัคซีน ไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีดวัคซีน เพราะรักตัวเองไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมา
ชักชวน 

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ไม่อยากจะโชว์ข้อความว่าต าหนิอะไรไปบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าต าหนิแรง เพราะตนไม่
เห็นด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียง โดยไม่ได้สั่งได้ขออนุญาต 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/467881  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/467881
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25 พฤษภาคม 2564 06:45 น.   
"อนุทิน" เฉ่ง "ศรีนวล" เอาภาพไปขึ้นป้ายคู่ ยันไม่ได้สั่งให้ท า 
 

 
 
 วันที่ 24 พ.ค. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
(ภท.) เปิดเผยกรณีได้มีการแชร์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งนางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ของพรรค ได้น า
ภาพนายอนุทินไปขึ้นป้ายคู่พร้อมมีข้อความว่า "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" จนมีกระแสวิจารณ์ถึงความ
เหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตัวอักษรบอกสถานที่ฉีดวัคซีนขนาดเล็กจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับชื่อและรูปภาพว่า 
เรื่องนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง และได้ต าหนินางศรีนวลไปแล้ว 
 "ผมขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ท าเป็นการท ากันเอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง ผมได้ต าหนิไปแล้วว่า
ไม่ควรท า พร้อมทั้งสั่งให้เอาป้ายออกแล้ว และขอย้ าว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งหาเสียง 
เพราะเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องของความส าคัญของการป้องกันโรค ไม่ใช่เรื่องที่เอาหน้าตัวเองไปเชิญชวน แต่คนต้องมาฉีด
วัคซีนเพราะต้องรักตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน"นายอนุทินกล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247210  
  

https://siamrath.co.th/n/247210
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210525/94e2f0cc30aef0dc3e75fc9a43a05b0aacb1ac5a4f5cecc2365ec4e5c4935079.jpeg?itok=IFcBuCDB
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24 พ.ค. 2564 
อนุทิน สั่ง "ป้าศรีนวล" ปลดป้ายรูปคู่ด่วน หลังคนด่าน าเรื่องฉีควัคซีนมาหาเสียง 
 

 
 

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต าหนิ "ป้าศรีนวล" สั่งเอาป้ายลงด่วน หลังเอารูปไปชวนคนเชียงใหม่ฉีด
วัคซีนจนคนต าหนิว่าหาเสียง หน าซ้ าชื่อคนยังใหญ่กว่าสถานที่ฉีด 
 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกตรวจความเรียบร้อย
สถานีกลางบางซื่อที่เปิดให้กลุ่มบุคลากรของกระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนโควิด19วันแรก ซึ่งหลังตรวจอนุทินได้กล่าวถึง
กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจ น าภาพ 
อนุทิน ไปขึ้นป้ายคู่พร้อมเขียนว่าว่า"ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" ซึ่งหลังป้ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ ก็เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม พร้อมเปรียบเทียบตัวอักษรบอกสถานที่ฉีดวัคซีนขนาดเล็กนิดน้อยจนแทบ
มองไม่เห็นเมื่อเทียบกบัชื่อและรูปภาพ ว่า 
 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเองและได้ต าหนิศรีนวลไปแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือเรื่องที่จะมา
นั่งหาเสียงเรื่องวัคซีน เป็นเรื่องความส าคัญของการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งได้ต าหนิไปแล้ว จะเอาหน้าตนเองไป ใช้ไปชวน
คนฉีดวัคซีนมันไม่ใช่เรื่องดี คนจะมาฉีดวัคซีนเพราะรักตัวเอง ไม่ใช่รักนักการเมือง ไม่ต้องให้ใครมาชักชวน 
 อนุทินยังกล่าวอีกว่า ไม่อยากจะโชว์ข้อความว่าต าหนิอะไรไปบ้างไม่งั้นจะถือว่าต าหนิแรง เพราะตนเองไม่เห็น
ด้วยและไม่ชอบเอาไปใช้หาเสียงโดยไม่ได้สั่งหรือขออนุญาต 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378824648?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics   

https://www.nationtv.tv/main/content/378824648?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378824648?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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24 พฤษภาคม 2564 14:21 น.   
"ปธ.วิปรัฐบาล" ยันเดินหน้าประชุมสภาถก "ร่าง พรก. " 2 วัน "พรบ.งบฯ 65" อีก 3 วัน 
 

 
 

วันที่ 24 พ.ค. 64 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่  27-28 พ.ค.นี ้
จะพิจารณาร่างพระราชก าหนด 2 ฉบับ แบ่งเวลาฝ่ายละ 9 ชั่วโมง  ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ปี 2565 เป็นไปตามก าหนดเวลาเดิมคือวันที่  31 พ.ค.- 2 มิ.ย. ทุกอย่างยังต้องเดินหน้า แต่ต้องหา
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯคงไม่มีปัญหาเนื่องจากได้มี
การเตรียมห้องประชุมคณะกรรมาธิการและสถานที่ต่างๆส าหรับผู้มาชี้แจงไว้หมดแล้ว 

เมื่อถามว่าฝ่ายค้านประกาศไม่รับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ที่
ฝ่ายค้านก็มักจะอภิปรายไม่เห็นด้วย แต่รัฐบาลก็จะท าหน้าที่ในส่วนของรัฐบาล ถือเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่าย หากสงสัย
ประเด็นใด รัฐบาลก็จะต้องชี้แจง ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและไม่มีการแอบงบประมาณ 7แสนล้าน
บาทไว้ที่กองทัพ แต่เป็นความจ าเป็นที่จะต้องดูแลพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ส่วนหนึ่งก็เข้ามาจากการลักลอบตามแนวชายแดน จึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณไปดูแล ซึ่งมีประมาณ 200 ถึง 300 
ล้านบาทไม่ใช่ 7แสนล้านบาทตามท่ีมีการกล่าวอ้าง 
 
สยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/247030  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/247030
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210524/6624d07f8900d76c8fdd4f1df883ffe8ee7794f667e1999a628f2c83fd780735.jpg?itok=mH6pbN9_
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วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.10 น. 
วิปรัฐเคาะประชุมสภาฯถกร่าง พรก. 2 ฉบับ – ร่าง พรบ.งบ65 
 

 
 
วิปรัฐเคาะประชุมสภาฯถกร่างพรก.2ฉบับ-ร่างพรบ.งบ65 

24 พฤษภาคม 2564 น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ  ในฐานะวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้เดินหน้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรการป้องกันโค
วิด-19 อย่างเข้มข้น โดยจะใช้เวลา 2 วันในการพิจารณาพระราชก าหนด 2 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามา คือ พระ
ราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 และพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564  ในวันที่ 27 
พฤษภาคม ตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 00.30 น. และวันที่ 28 พฤษภาคม 09.00 ถึง 14.30 โดยประมาณ แบ่งเวลาฝ่ายละ 9 
ชั่วโมง โดยในส่วนของรัฐบาล รวมเวลาให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงด้วย 
ส่วนวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คือระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  2564 

ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบเวลาการอภิปราย ทั้งหมด  47 ชั่วโมง 30 นาที ประธาน 3 ชั่วโมง 30 นาที ฝ่ายรัฐบาล 
22 ชั่วโมง และฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง 

น.ส.พัชรินทร์ ย้ าว่าในส่วนของฝ่ายรัฐบาล  เน้นย้ าการอภิปราย ด้วยข้อมูลที่เป็นเป็นประโยชน์  ให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เข้าสู่สภา และพ.ร.ก. 2 ฉบับ ซึ่งมีความส าคัญ เกี่ยวกับการ
ปรับลดเงื่อนไขลูกหนี้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/575275   

https://www.naewna.com/politic/575275
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24 พฤษภาคม 2564 15:35 น.   
"วิป 3 ฝ่าย" ขีดเส้น 47 ชม.ช าแหละ พรบ. งบฯ65 "ชลน่าน" โวแรงระดับ "น้องๆอภิปรายไม่ไว้วางใจ" 
 

 
 

วันที่ 24 พ.ค.64 ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย แถลงผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย เพ่ือ
เตรียมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ ว่า จะใช้เวลาอภิปราย
ทั้งหมด 47 ชั่วโมง 30 นาที แต่ละวันจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 09.00-01.00น. โดยรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายฝ่ายละ 
22 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือ 3.30 ชั่วโมงเป็นของประธานที่ประชุม ส าหรับแนวทางการอภิปรายนั้น จะผ่อนคลายให้สมาชิก
สามารถถอดหน้ากากอนามัยในการอภิปรายได้ แต่จะต้องมาอภิปรายบริเวณโพเดียมท่ีสภาจัดไว้ให้ในห้องประชุม 

ส่วนการฉีดวัคซีนให้ส.ส.นั้น ประธานสภาฯเห็นควรให้ส.ส.ฉีดวัคซีน แต่ไม่บังคับ ให้เป็นด้วยความสมัครใจ โดย
จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 64 คน ลดจ านวนลงจากครั้งที่แล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
ประกอบด้วยครม.16 คน พรรคเพ่ือไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคภูมิใจไทย 6 คน พรรคก้าวไกลและ
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคละ 5คน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติและพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 1คน การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี2565 ครั้งนี้ 
จะเป็นน้องๆการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะน าปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนมาสะท้อนในสภา โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทัน
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด จะตรวจสอบงบรายจ่ายให้จัดสรรถึงประชาชนได้ดีกว่านี้ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247062  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/247062
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210524/670522605cda35fd7c0118292d910c2639fa121785fb5d478f0bba8e712866c9.jpg?itok=hqi84iOy
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วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 17:21 น. 
วิป 3 ฝ่ายขีดเส้น 47 ชม. 30 นาทีช าแหละร่างงบ 65 "ชลน่าน" เผยเป็นน้องๆ ซักฟอก 
 

 
 

"ชลน่าน"เผยที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายขีดเส้น 47 ชม. 30 น. ช าแหละร่างงบ 65 ชี้เป็นน้องๆ อภิปรายไม่ไว้วางใจ แย้ม 
"ชวน" ไม่บังคับ ส.ส.ฉีดวัคซีน 

วันที่ 24 พ.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย แถลงภายหลังการประชุมวิป 3 
ฝ่าย ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธาน ว่า ในวันที่ 17-28 พฤษภาคม เป็น
การพิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ? 2565 จะใช้
เวลาในการอภิปราย 47 ชม. 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 09.30-01.00 น. วันที่ 1 มิถุนายนจะเริ่มประชุม 09.00-01.00 น. วันที่ 
2 มิถุนายนเริ่ม 09.00-01.00 น. 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ประธานจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที ฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) 22 ชม. และ
ฝ่ายค้านอีก 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะมีการลงมติในวันที่ 2 มิถุนายน ส าหรับการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญทั้งหมด 
64 คน ซึ่งมีการลดจ านวนลงจากครั้งที่แล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ส่วนการอภิปรายตามที่ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้
ออกมาตรการมา ในการพิจารณา พ.ร.ก.ทั้ง 2 ฉบับนั้น ทางประธานได้ขอให้สมาชิกอภิปรายบริเวณที่นั่งของตนเองและ
ใส่หน้ากากอนามัย ส่วนการพิจารณา พ.ร.บ. หากสมาชิกต้องการถอดหน้ากากอภิปรายจะจัดโพเดียมให้ ซึ่งหาก
อภิปรายหากเป็นเรื่องเดียวกัน ประธานได้อนุญาตให้พูดต่อกันได้ เพ่ือให้ประชาชนที่ติดตามได้เข้าใจได้ง่าย 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส าหรับการฉีดวัคซีนให้ ส.ส.นั้น ประธานสภาเห็นควรให้ ส.ส.ฉีดวัคซีน แต่ไม่บังคับให้เป็น
ด้วยความสมัครใจ และในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 2565 ครั้งนี้ จะเป็นน้องๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล 

ด้านนายพิจารณ์กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะน าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาสะท้อนในสภา โดยเฉพาะร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด จะตรวจสอบงบรายจ่าย
ให้จัดสรรถึงประชาชนได้ดีกว่านี้ 
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ขณะที่นายนิคมกล่าวว่า สัดส่วนการตั้ง กมธ.ทั้ง 64 คน ประกอบด้วย ครม.16 คน พรรค พท. 13 คน พรรค
พลังประชารัฐ 12 คน พรรคภูมิใจไทย 6 คน พรรค ก.ก.และพรรคประชาธิปัตย์ พรรคละ 5 คน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย 
พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพ่ือชาติ และพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 
1 คน 
 
อ้างอิง :  https://www.posttoday.com/politic/news/653765  
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/653765
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25 พฤษภาคม 2021 - 08:35 
 “สุทิน” หว่ันไม่ได้ฉีดวัคซีนกระทบประชุมสภา 
 

 
 

“สุทิน” หว่ันไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะแอสตราฯหมดส่งผลกระทบประชุมสภา หวังประธาน”ชวน” แก้ปัญหาได้ 
 นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
(วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า วานนี้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ สถาบันบ าราศนราดูร ตามนัด
หมาย แต่ได้รับแจ้งว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาหมดและไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อใด ท าให้ตนเองยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
เพราะว่าเป็นคนเชื่อหมอว่าเกณฑ์อายุของตนเองควรเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา จึงกลับบ้านเพราะไม่สบายใจที่จะฉีด
ยี่ห้ออ่ืน 
 ทั้งนี้เมื่อถามว่าจะกระทบต่อการประชุมสภาหรือไม่ เนื่องจากทางรัฐสภามีมาตรการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีนเข้าไปในพ้ืนที่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้าง เนื่องจากว่า ยังมี ส.ส. อยู่จ านวนไม่น้อยที่ยัง
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้นก็อยู่ที่ประธานสภา เพราะเห็นว่ามีแผนส ารองไว้และมีมาตรการอื่น ส าหรับกรณีที่ ส.ส. ที่ยัง
ฉีดวัคซีนไม่ครบอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเชื่อว่าประธานสภาจะสามารถ แก้ปัญหาในส่วนนี้ได้เพ่ือท าให้การประชุมสภา
เดินหน้าต่อไปได ้
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_110504/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_110504/
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 09:52 น. 
สมชัย แซะเลื่อนฉีดวัคซีน ชี้ ‘บิ๊กป้อม’ ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือประชาชน 
 

 
 
สมชัย แซะเลื่อนฉีดวัคซีน ชี้ ‘บิ๊กป้อม’ ควรฉีดซิโนแวค สร้างความน่าเชื่อถือประชาชน 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟ
ซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า 
คุณหมอปลัดกระทรวง ไม่ควรพูดเพียงเพ่ือให้ประชาชนสบายใจ 
จากการที่ บางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่สองออกไปอย่างไม่มีก าหนดใหม่ 
นพ. เกียรติภูมิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาแถลงข่าวว่า เป็นการปรับแผนการฉีดเพ่ือให้สามารถฉีดแก่ประชาชน
มากขึ้น โดยเลื่อนจากเดิมนัด 10 สัปดาห์ เป็น 16 สัปดาห์ และตรงกับข้อมูลวิชาการรองรับว่า ภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นได้เร็ว 
ท าไมไม่เลื่อนฉีดลุงตู่ด้วย 
โรงพยาบาลที่เลื่อน ท าไม ไม่บอกวันนัดใหม่ให้แน่นอน ว่าจะเป็นวันใด หากขยับจาก 10 เป็น 16 สัปดาห์จริง 
อ่านเอกสารก ากับยา ของ AstraZeneca ที่ อย. ขึ้นทะเบียนยา เขียนไว้ชัดเจนว่า เข็มที่สอง ควรฉีดในระหว่าง 4-12 
สัปดาห์ ยังหาไม่เจอว่าตรงไหนเขียนไว้ว่า 16 สัปดาห์ 
รมว.ว่า คุยไม่รู้เรื่องแล้ว ปลัดยังเหมือน ๆ กันด้วย ประชาชนจะพ่ึงใคร 
#ทีมคนพร้อมฉีด 
ถัดมา ได้โพสต์ข้อความอีกว่า 
อาการประสาท ของไทย เริ่มปรากฏ 
ตื่นเช้ามา ต้อง กด แอป หมอพร้อม เพ่ือดูว่า ที่นัดไว้ จะถูกเลื่อนไหม 
พวกนัดต้นเดือน มิ.ย. จะตื่นเต้นกว่า นัดไกลออกไป ว่าพอถึงเวลาถ้าเขาบอกว่า ไม่มี AstraZeneca ฉีด Sinovac ได้ 
จะฉีดดีไหม 
ยิ่งพวกอายุเกิน 60 ปี หรือ มีโรคประจ าตัว 7 อย่าง นัดฉีด AstraZeneca พอถึงว่า คุณหมอบอกว่า มีผลวิจัยบอกว่า 
Sinovac ฉีดได้ ไม่ตาย ฉีด ๆ ไปเหอะ เพ่ือชาติ เราจะเอาอย่างไรดี 
ทางท่ีดี ลุงป้อม ฉีด Sinovac ให้ดูเป็นตัวอย่าง คนไทยจะได้คลายกังวล 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2740973  
 
 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn
https://www.matichon.co.th/politics/news_2740973
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%82%E0%B8%82006.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 

25 พฤษภาคม 2564 
'ธรรมนัส' งัดแผนเหยียบเรือสองแคม ดัน 'จักรทิพย ์- อัศวิน' ยึดผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
  
“ธรรมนัส” คงประเมินแล้วว่า การเลือกยุทธศาสตร์เหยียบเรือสองแคม คือช่วยทั้ง “จักรทิพย์” และ “อัศวิน” ไม่
ว่าใครเข้าป้ายเป็นผู้ว่าฯ กทม. ตัวเองก็มีแต่ได้กับได้ 
 เหตุเกิดที่คลองเตยอีกครั้ง เมื่อ ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร”  
ตั้งโต๊ะแถลงรายสัปดาห์ ขุดความไม่ชอบมาพากลในพ้ืนที่การระบาดโควิด-19 คลัสเตอร์ส าคัญของเมืองหลวง ว่ามี
การ “ขายบัตรคิว” ฉีดวัคซีนโควิดให้คนรวย ใบละ 3,000 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหา ตามที่ ส.ส.เจ้าของ
พ้ืนที่ “กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา” ส.ส.กทม. พลังประชารัฐ เคยออกมาแฉว่ามีขาใหญ่ กั๊กบัตรคิว แจกเฉพาะคนใน
เครือข่ายของตัวเอง จนเกิดข้อสงสัยว่า ทั้งสองเหตุการณ์มีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ อย่างไร 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ้ืนที่คลองเตย เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในสนามการเมือง ประกอบด้วยผู้คนหลากหลาย
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนแออัด ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมาก และหากแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้ง ย่อม
มีผลชี้ขาดอย่างมีนัยส าคัญ เห็นได้จากหลายพรรคการเมืองระดมลงพ้ืนที่ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในเขตคลองเตยไม่
เว้นแต่ละวัน 
 “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ จากพลังประชารัฐ ที่ถือธงคุมทัพเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลัง
รับบัญชา “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สนับสนุน “พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา” เต็มสูบ 
 “ธรรมนัส” จึงส่ง เสธหิ “หิมาลัย ผิวพรรณ” อดีตนายทหารชื่อดังเมื่อหลายปีก่อน ในคดีรื้อบาร์เบียร์ ลงไป
ช่วย “จักรทิพย์” ท าพ้ืนที ่คอยดูเรื่องทิศทางการประชาสัมพันธ์ ว่ากันว่า กลยุทธ์หนึ่ง คือใช้พลังดูด เอาอ านาจรัฐกดดัน
บรรดา ส.ก.ที่กุมคะแนนเสียง ให้มาเป็นหัวคะแนนตัวเอง 
 ขณะเดียวกัน “ธรรมนัส” ก็ยังเลือกแทงหวย ฝั่ง “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯกทม. คนปัจจุบัน ที่หมาย
ตาลงเลือกตั้งในสนามนี้ด้วยอีกคน มีการส่งรองผู้ว่าฯ ที่เป็นคนสายตรงของตัวเอง เร่งท าพ้ืนที่ พร้อมๆ กับเร่งสร้าง
ผลงานแก้การระบาดโควิดให้เข้าตาคนกรุงฯ  โดย “ธรรมนัส” ได้ผลักดันคนใกล้ชิด อย่าง "สุชัย พงษ์เพียร
ชอบ" หรือ "ต่าย คลองเตย" ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ อัศวิน เมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมปูทางลง
สมัคร ส.ก. เขตคลองเตย น่าสนใจว่าจะเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจบางอย่างของ “ธรรมนัส” ในพ้ืนที่ด้วยหรือไม่ 
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 “ธ ร รมนั ส” คงประ เมิ นแล้ ว ว่ า  การ เลื อกยุ ทธศาสตร์ เ หยี ยบ เ รื อส องแคม  คื อช่ ว ยทั้ ง  “จั ก ร
ทิพย์” และ “อัศวิน” ไม่ว่าใครเข้าป้ายเป็นผู้ว่าฯ กทม. ตัวเองก็มีแต่ได้กับได้ 
 อีกอย่าง “ธรรมนัส” อาจได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมาว่า  มีความเป็นไปได้ที่ “พล.อ.ประยุทธ์จันทร์
โอชา” นายกรัฐมนตรี  รมว .กลาโหม  และ  “พล .อ .อนุพงษ์  เผ่าจินดา” รมว .มหาดไทย  ไม่สนับสนุน  “จักร
ทิพย์” เหมือนกับ “พล.อ.ประวิตร” จึงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด ไม่ยอมตกขบวน 
 ดังนั้น การปล่อยให้ “อัศวิน” และ “จักรทิพย์” ห้ าหั่นกันเอง โดยที่ตัวเองให้การสนับสนุนทั้งคู่แน่นอนว่า คง
ได้เห็นทั้งคนสมหวังและผิดหวัง ส่วน “ธรรมนัส” มีแต่วินกับวิน ไม่ว่าใครชนะ ก็ถือว่าตัวเองชนะไปด้วยเพราะทุ่มสรรพ
ก าลังลงไปช่วย จนอาจได้โควตารองผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นคนของตัวเองไปเชยชม และอะไรต่อมิอะไร อาจตามมาอีก
มากมาย เป็นการตอบแทน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939932  
  

https://thaibestoffer.com/click.php?key=gxklw3k0bu5d2zv1p4mz&cost=0.0388&c1=1993809&c2=261665
https://thaibestoffer.com/click.php?key=gxklw3k0bu5d2zv1p4mz&cost=0.0388&c1=1993809&c2=261665
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939932
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วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ศึกชิงผู้ว่าฯ บลั๊ฟฟ์แหลกท้ิงบอบม์ 
 

 
 

ศึกชิงผู้ว่าฯ บลั๊ฟฟ์แหลกท้ิงบอบม์ 
  ประชาธิปไตยทางตรง ว่าด้วยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นโหมดสุดท้าย “ชิงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร” อยู่ระหว่างพัก
เบรก แม้จะถูกคั่นรายการโดย “โควิด-19” รอบที่ 3 แต่ปี่กลองกลับเชิดฉิ่งรุนแรง สัปดาห์ที่แล้ว มีปมหัวร้อนปนดราม่า 
เกทับบลั๊ฟฟ์แหลก ส่งกล่องระเบิดทิ้งบอบม์กันตูมๆ ล่อกันนัวระหว่าง “สองพ่ีน้อง” แห่งยุทธจักรสีกากีเก่า 
 มุมน้ าเงิน “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้น้องฝ่ายหนึ่ง กับมุมแดง “พล.ต.อ.
อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้พี่ รักษาการผู้ว่าฯ กทม. ที่หัสเดิมดูประหนึ่งว่า “โลกทั้งใบเป็นของแป๊ะคนเดียว” 
 “พล.ต.อ.จักรทิพย์” ท าท่าจะได้รับฉันทานุมัติให้เป็นตัวยืนในศึกชิงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครเพียงหนึ่งเดียว “บิ๊
กวิน” ต้องปฏิบัติตามไฟต์บังคับ ท าหน้าที่กองหนุน 
 โดย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” บิ๊กบราเธอร์บูรพาพยัคฆ์ รองนายกฯ หัวหน้าพรรค พปชร. “เจ้าป่า” ท า
หน้าที่คบไฟส่องทาง อุ้มกระเตง เคาะให้เป็นตัวแทนลงชิงชัย เคลียร์ทุกหน้าเสื่อกับพี่น้อง 2 ป. ทั้ง ป.ป๊อก คลองหลอด 
และโดยเฉพาะ “ป.ประยุทธ์” ดังนั้น พลันที่ “ป.แป๊ะ” เกษียณอายุราชการออกจากกรมปทุมวัน เปิดปุ๊บติดปั๊บ รวดเร็ว
ดุจฮิตาชิ ลงมือหาเสียงโดยพลัน ก้าวแรกเช่าหรือยืมใช้ “อาคารปานศรี” อันเป็นที่ท าการพรรคเก่า พปชร.ถนน
รัชดาภิเษก เป็นศูนย์บัญชาการรบ พร้อมขึ้นคัตเอาต์ด้วยสโลแกน “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมสร้าง สะอาด ปลอดภัย 
แก้ปัญหาฉับไว” 
 คอการเมืองพากันโฟกัสว่า ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม.ปลายปี 2564 น่าจะเป็นรายการดวลเดือดกันระหว่าง “พล.ต.อ.
จักรทิพย์” ที่โยมอุปภัมภ์มากทุกวงการ จะลงสมัครในนามอิสระ มี พปชร.เจ้าของฟาร์ม ส.ส.กทม. 18 ที่นั่ง เป็นก าแพง 
ชิงด ากับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ่ือไทย ที่อ่าน
ทิศทางลมครบวงจรแล้ว จะปลีกวิเวกลงในนามอิสระ อีหรอบเดียวกัน 
 ว่ากันตามชื่อชั้นแล้ว เก้าอ้ีเบอร์หนึ่งเสาชิงช้า ถูกผูกขาดด้วยยี่ห้อประชาธิปัตย์มายาวนาน หลายตัวเสื้อ แตะ
มือชนะเลือกตั้งรับมรดตกทอดกันมาตั้งแต่ยุค “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” ต่อเนื่องมาถึง “คุณชายหมู-ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร” อีก 2 สมัย จึงเป็นพรรคขวัญใจคนกรุง รสแท้ แม่ท าขนานแท้ 
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 แต่เลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ประชาธิปัตย์เจ้าสังเวียน เสียรังวัดแพ้ป่าราบ กินไข่ใน กทม.  
ถูก พปชร.-เพ่ือไทย-อนาคตใหม่ เฉลี่ยกันยึดหัวหาดเรียบวุธ 
 ศึกเลือกตั้ง กทม. แชมป์เก่าท าท่าจะเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้ว รดน้ าไปก็เสียประโยชน์เปล่า ไม่มีเค้าลางว่าจะ
กลับมายึดฐานที่มั่นเก่ากลับคืนได้ 
 ผลส ารวจจากโพลทุกส านัก ส ารวจกี่รอบต่อกี่รอบ ท่านจะเลือกใครมาท าหน้าที่เจ้าเมือง ปรากฏว่า  
“คนกรุง” เมินขวัญใจคนเดิม มีแต่ชื่อ “ชัชชาติ” กัน “พล.ต.อ.จักรทิพย์” เกาะอันดับอยู่แถวต้นๆ มีชื่อเบียดแทรกติด
โผโผล่ขึ้นมาบ้าง อาทิ “รสนา โตสิตระกูล” อดีต ส.ว.เลือกตั้งแชมป์เก่า กทม.ปี 2551 ก่อนหน้านี้ก็มี “ทยา ทีปสุวรรณ” 
แกนน า กปปส.เก่า ภริยา “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” อดีตรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ร่วมวงไพบูลย์ แต่หลังโดนของหลุด
ออกจากโผ ชื่อก็หายไปเลย 
 มีการส ารวจตรวจแถวทั้งพรรคและตัวบุคคล นอกจากนามข้างต้นแล้ว ที่จะเป็นตัวแปรก็มี “พรรคก้าวไกล” 
หรือ “อนาคตใหม่” เดิมกับ “ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” ที่ตามข่าวลือว่า ตอนแรกจะสวมปลอกแขนลงประชาธิปัตย์ 
แต่ตอนหลังก าลังตัดสินใจเลือกสังกัดใหม่ หรือไม่ก็ลงอิสระอีกราย 
 เมื่อโฟกัสครบทุกองคาพยพ ณ ขณะนี้ ผู้สันทัดกรณีฟันธงตรงกันว่า คู่ชิงด าผู้ว่าฯ กทม. น่าจะเบียดแทรกกัน
ระหว่าง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ที่ประกาศเจตนารมณ์ท ากิจกรรมชัดเจนกว่าใครเพ่ือน 
  แต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว “บิ๊กแป๊ะ” ซึ่งคิดสะระตะว่า ตัวเองเป็นลูกสมภาร หลานเจ้าวัด กลับต้องอ้ึงกิมกี่ เมื่อ
จู่ๆ “พ่ีวิน” แสดงอาการกลับล า ด้วยการส่งซิกให้สัญญาณจะลงสมัครลงรับเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 
สะท้อนผ่านการขึ้นป้ายพรึบทุกมุมเมือง หลายกรรมหลายวาระ โดยใช้เงื่อนไขโควิด-19 ระลอกที่ 3 เป็นกลไกไอ้ตัวดูด 
กระแสนิยม อาทิ 
“สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” ตามมาตรการแก้ไขการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-ชุมชนคลองเตย ระบุชื่อผู้ก านัล 
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี โดย “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯ กทม. ตลอดถึงป้ายนักเรียน
ปลอดภัย ใช้ชีวิตใหม่ นิวนอร์มอล โรงเรียนสังกัด กทม.คัดกรองพร้อม เป็นต้น 
 “บิ๊กแป๊ะ” อ่านหนังสือออก หยั่ งทางลมถูกว่า พล.ต.อ. อัศวินต้องลงสมัครผู้ว่ าฯ กทม.ชัวร์ป้าบ   
เพราะหลังจาก “โควิด-19” โจมตีไทยรอบท่ี 3 ทุกคนต้องกบดานอยู่ในที่ต้ัง มีแต่ “บิ๊กวิน” เล่นกับกระแสอยู่ได้คนเดียว 
แถมได้ห้อยโหน เกาะเอว “บิ๊กตู”่ ติดต่อกันเป็นแรมเดือน เรตติ้งเลยก้าวกระโดด 
 “ฝนจะตก ขี้จะแตก พระจะสึก คนจะเล่นการเมือง” เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ อ้ันไม่อยู่ “พล.ต.อ.อัศวิน” ชั่วโมงนี้มี 
3 องค์ปัจจัยส าคัญ “ข้อที่ 1” กระสุนดินด า “เพียบ” กับต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ อยู่บนกองเงิน
กองทอง “ข้อที่ 2” มีผู้สนับสนุนใหญ่คือ “พล.อ.ประยุทธ์” และ “ข้อที่ 3” กระแสนิยมดีวันดีคืน หลังโควิด-19 ระลอก 
3 แพร่ระบาด 
 เมื่อทุกอย่างพร้อม จึงเกิดความ “อยาก” คืออยากจะเป็นผู้ว่าฯ กทม.อีกสมัย เมื่ออยาก ต้องมีการแสวงหา เลย
ท าให้ลืมทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก อยากท าในสิ่งตัวเองอยากท า จึงเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท  มีแนวโน้ม
สูงยิ่งว่า “พล.ต.อ.อัศวิน” กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์” พ่ีน้องร่วมสาบานจากกรมปทุมวัน ความเป็นกัลยาณมิตรขาดสะบั้น 
ถอดเสื้อคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว 
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 ศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ กทม. กลายเป็นสองขั้ว-สี่เส้า ข้างหนึ่ง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับ “ก้าวไกล” อีกฟากหนึ่ง 
“พล.ต.อ.จักรทิพย์” กับ “พล.ต.อ.อัศวิน” ส่วนใครจะเป็น “ตาอยู่” ขึ้นกับพี่น้องชาว กทม.ชี้ขาด 
 ศึกน้องแป๊ะ-พ่ีวิน เป็น “สงครามตัวแทน” ชักน้ าเข้าลึก บานปลายขยายตัว เกิดรอยร้าวกันอีกรอบระหว่าง “พ่ี
ป้อม” กับ “น้องตู”่ อาจจะหนักพอๆ กับโควิด-19 รอบท่ี 3 คือ “ใหญ่หลวงเกินค าบรรยาย” 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_426715  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_426715
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24 พฤษภาคม 2564 - 15:45 น. 
ภูมิใจ "หนู" ประชานิยมวัคซีน 
 

 
 
ตาวิเศษเห็นนะ "ป้ายชวนฉีดวัคซีน" มีภาพ ส.ส. คู่ "เสี่ยหนู" แถมแจกประกันโควิดแก่ อสม.  

สืบเนื่องจากกรณี ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Tongthong Chandransu เกี่ยวกับภาพป้ายโฆษณาของพรรคภูมิใจไทย ระบุข้อความว่า "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิต
ปลอดภัย" พร้อมภาพ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กับ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 
เขต 8 พรรคภูมิใจไทย 

 
 
     “ตัวอักษรบอกสถานที่ฉีดวัคซีนขนาดนิดน้อยจนแทบมองไม่เห็น ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบเพ่ือเตรียมการฉีด
วัคซีน มีอะไรบ้างหนอ ถ้าชาวบ้านร้านตลาดสงสัยอยากได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไร เฮ้อ...อ้อ! วัคซีนนี้ป้า
ศรีนวลออกสตางค์ซื้อมาใช่ไหมครับ ผมเข้าใจดีว่าป้ายนี้เป็นป้ายของพรรคการเมืองจัดท าขึ้น ก็เลยอยากจะถามต่อไปว่า
ความเหมาะความควรของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ใด และถูกต้องกับเทศกาลความทุกข์ยากของบ้านเมืองเพียงใด หรือไม่” 
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เช้าวันที่ 24 พ.ค.2564 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีสาธารณสุข พร้อมกับศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ นักข่าวจึงประเด็นนี้ไปสอบถาม
หัวหน้าพรรคทันท ี    
  

 
  

“เสี่ยหนู” ชี้แจงว่า ป้ายโฆษณาเชิญชวนไปฉีดวัคซีนที่ว่านี้ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเขา และย้ าว่าเรื่องนี้ไม่
ควรเป็นการเมือง จับน้ าเสียงของเสี่ยหนู ดูเหมือนจะโกรธลูกพรรคที่ไปท าแบบนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีป้ายโฆษณา
ผลงานของ ส.ส.บ้านเรา ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นครั้งแรก  
 
ศรีนวลเจ้าเก่า 

ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ที่ย้ายจากพรรคอนาคตใหม่ มาสังกัดพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากอุดมการณ์
ไม่ตรงกับแกนน าพรรค เธอมักถูกจ้องโจมตีจากกองเชียร์สีส้ม 

ส่องเฟซบุ๊กของ ส.ส.ศรีนวล เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 เธอโพสต์ว่า “วันนี้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 .. 
ในการฉีดวัคซีนไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าหากเราเตรียมตัวมาดี พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ าเยอะๆ อยากให้พ่อแม่พ่ี
น้องทุกท่านไว้ใจ และร่วมมือกันฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง และคนใกล้ชิด เพ่ือให้ชีวิตเรากลับคืนมา
เหมือนเดิมเจ้า” 
  

 
พร้อมกันนั้น ศรีนวลได้ลงภาพที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม และภาพเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีด

วัคซีน ที่มีภาพตัวเธอคู่กับอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข  
จริงๆ แล้ว ไม่ได้มีแค่ ส.ส.ศรีนวล อย่าง อนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 ได้โพสต์เฟซบุ๊กลงภาพคู่กับ

อนุทิน เชิญชวนคนไปฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 9 พรรคภูมิใจไทย 
ส.ส.ไข่ด า ภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 สายตรงของเจ๊เปี๊ยะ ได้โพสต์ภาพตัวเขาคู่กับอนุทิน และข้อความ

เดียวกันกับ ส.ส.ศรีนวล 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=gxklw3k0bu5d2zv1p4mz&cost=0.0485&c1=1993809&c2=260701
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หากพิจารณาจากการท าเอกสารแผ่นพับแล้ว เป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทย จงใจจะให้ ส.ส.ทุกคน ลงภาพคู่อนุทิน 
ชาญวีรกูล ในฐานะแม่ทัพด้านสารณสุข 

 

 
 
ประกันโควิด 

ไม่เพียงแต่ป้ายเชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเท่านั้น ส.ส. และทีมงานพรรคภูมิใจไทย ยัง
สนับสนุนการท างานของ อสม. ในฐานะนักรบแนวหน้าสู้โควิด 

ยกตัวอย่าง “เจ๊รวย” สุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม (ศักดิ์สยาม ชิดชอบ) พร้อมด้วย
ทีมงาน อบจ.อ านาจเจริญ กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ ลงพื้นที่ให้ก าลังใจและรับมอบเอกสารการท าประกันภัยโควิด-19 ให้ อส
ม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  

แม้ จ.อ านาจเจริญ จะไม่มี ส.ส.ค่ายภูมิใจไทย แต่นายก อบจ.อ านาจเจริญ และนายกเทศมนตรีเมือง
อ านาจเจริญ ก็เป็นของกลุ่มภูมิใจไทยอ านาจ การเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า “ศักดิ์สยาม” มั่นใจว่า ได้ 2 ที่นั่งแน่นอน จึง
ทุ่มสรรพก าลังลงพ้ืนที่อ านาจเจริญเต็มที่     

 
  

จักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 7 ก็มอบเอกสารประกันภัยโควิด-19 ให้แก่ อสม. เหมือน ภูมิศิษฏ์ คงมี 
ส.ส.พัทลุง และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อีกหลายจังหวัด 

สรุปว่า ช่วงโควิดระบาดรอบนี้ พรรคภูมิใจไทย มีนโยบายให้ ส.ส. หรืออดีตผู้สมัคร ส.ส.รณรงค์ให้ประชาชนฉีด
วัคซีน และมอบประกันภัยโควิด-19 ให้ อสม. 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/467846  
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/467846
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25 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
ศึกสองทาง ตีขนาบ "บิ๊กตู่" !? 
 

 
 

ยิ่งใกล้วันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร มากเท่าใด ดูเหมือนว่า บรรยากาศการเมืองทั้งในและนอกสภาฯ ยิ่งคึกคัก
มากเท่านั้น ! 
 โดยเฉพาะในปีกของ "พรรคฝ่ายค้าน" ที่รอให้เวทีสภาฯ เปิดขึ้น การช าแหละรัฐบาล ทั้งในเรื่องการเมืองควบคู่
กับการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการ แทบทุกทางของรัฐบาลจะเปิดฉากขึ้นอย่า งเป็นธรรม ใน
บทบาทของ "ฝ่ายนิติบัญญัติ" ท าหน้าที่ตรวจสอบ "ฝ่ายบริหาร" 
 ยิ่งในห้วงเวลานี้ ยิ่งถือว่าเป็นโอกาสทอง ที่  "ฝ่ายค้าน" จะต้องบริหารจัดการเวทีทั้งในและนอกสภาฯ  
เพ่ือช่วงชิงทุกความได้เปรียบ เหนือรัฐบาลที่มี "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นั่งอยู่หัวโต๊ะ ให้ได้มากที่สุด 
 "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว" ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ในฐานะพรรคแกนน าฝ่ายค้าน ออกมากางแผนการเล่นแล้วว่า
จากการประชุมวิป3ฝ่าย ได้ข้อสรุปแล้วว่า การประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้จะใช้เวลาอภิปรายทั้งหมด 47 ชั่วโมง 30 นาที โดยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปราย
ฝ่ายละ 22 ชั่วโมง 
 แต่ที่น่าสนใจ นพ.ชลน่าน บอกเลยว่าการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 รอบนี้ เปรียบเหมือน "น้องๆ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ" เลยทีเดียว 
 ซึ่งแน่นอนว่านี่คือ "โอกาสเปิด" ส าหรับ ฝ่ายค้านที่จะได้ใช้เวทีสภาฯ เพ่ือช าแหละรัฐบาลทั้งในเรื่องของการ
จัดสรรเม็ดเงินงบประมาณ ประจ าปี 2565 พ่วงไปกับการโจมตีการบริหารจัดการที่ล้มเหลว ผิดพลาดในการรับมือกับ
ไวรัสโควิด -19 จนท าให้ประเทศไทย ต้องถูกไวรัสโควิด โจมตีเป็นระลอกที่ 3 นับตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ 
 อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนั้น อาจไม่ได้ถูก  "จ ากัดวง" เอาไว้เฉพาะที่ สังเวียนสภา
ผู้แทนราษฎร ในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 เท่านั้น ! 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210524/4e2e4f458af86de92690621d84fabc71884086c5cd45b9066e437552c54888df.jpg?itok=Rtvwaf-1


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 เมื่อฝ่ายค้านประเมินแล้วพบว่า เวลานี้รัฐบาลก าลังตกอยู่ ในสถานการณ์ที่แม้จะยังไม่ถึงขั้น  "ล้ม"  
แต่ก็ "ซวนเซ"  เต็มที ดังนั้นการเปิดเวที  "นอกสภาฯ"  เ พ่ือตีขนาบไปกับ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภาฯ  
จากบรรดา "กุนซือ" นอกสังเวียน จากแต่ละพรรค จึงเริ่มปรากฎขึ้นอย่างที่เห็น 
 การเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทน น าหน้าโดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ที่วันนี้มาจับมือกับ บรรดาแนว
ร่วม เดินสายจี้ให้ "พรรคประชาธิปัตย์ -พรรคภูมิใจไทย" ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เพ่ือโดดเดี่ยว "พรรคพลังประชารัฐ" 
 ทั้งการที่ "ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล"  อดีตขุนคลัง ในรัฐบาลนายกฯยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วย  
คณะกลุ่มสามัคคีประชาชนเพ่ือประเทศไทย ไปร้องให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเพิกถอน มติครม. ให้ออกพ.ร.ก.  
กู้เงิน 7 แสนล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ่วงด้วยให้เพิกถอนมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 1ล้านล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เนื่องจากเห็นว่า พ.ร.ก.ให้กู้เงินฉบับดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และยังผิดวินัยการเงิน การคลังอีกด้วย เท่ากับว่าเวลานี้ ร่าง พ.ร.ก. กู้เงิน 7 แสนล้านบาทของ
รัฐบาล ก าลังถูกเบรคหรือไม่ 
 ยังไม่รวมถึงการวางคิว วาง "กูรูเศรษฐกิจ" โดยพรรคเพ่ือไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เคยเป็น อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ เตรียมช าแหละร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 กันที่นอกสภาฯ และที่ขาดไม่ได้ คือการจับตาดูความ
เคลื่อนไหว จาก "แกนน าคณะก้าวหน้า" ที่ม ี"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เป็นหัวหอก จะเปิดเวทีไลฟ์สด เขย่ารัฐบาลผ่านโลก
โซเชี่ยล ไปพร้อมๆกับ "ลูกพรรคก้าวไกล" ก าลังเปิดเกมถล่มรัฐบาลกันในสภาฯ 
 สถานการณ์เช่นนี้ จึงดูเหมือนว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล ก าลังรับมือกับ ศึกสองทางที่ตีขนาบข้าง  
ในเวลาเดียวกัน เสมือนช่วยกัน "ขยายแผล" เมื่อรัฐบาลก าลัง "เหนื่อยล้า" เต็มที ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247154  
  

https://siamrath.co.th/n/247154
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อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
วัคซีนเกมหักเหลี่ยมพรรคร่วมรบ 
ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับประเทศไทยเรื่องแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ความจริงตามสถานการณ์ “ไวรัส
มรณะ” ท าคนไทยยิ่งเพิ่มอาการผวากับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน  จากทั้งคลัสเตอร์เรือนจ า คสัสเตอร์
ตลาด และส่าสุดคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง  จนเกิดปรากฎการณ์คนแย่งกันฉีดวัคซีน เพื่อความอยู่รอดจาก
โรคระบาด   
 

 
 

 ทว่าความจริงที่แฝงอยู่ หลายฝ่ายตั้งค าถามว่ารัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม มีวัคซีนอยู่ “ในมือ” จริง ณ วันนี้ก็ยี่ห้อ ก็ได้ค าตอบว่า รัฐบาลมีวัคซีนในมือแค่ยี่ห้อ “ซิโนแวค” ที่ส่งมา
จากประเทศจีนทั้งในลอตของการจัดซื้อและลอตการบริจาค  รวม และยี่ห้อ“แอสตราเซเนกา” ที่มาจากต่างประเทศ
ทยอยฉีดให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นใช่หรือไม่ 
  จนกระทั่งล่าสุดมีแผนฉีดวัคซีน “แอสตราเซเนกา” 36 ล้านโดส ออกมาจากที่ประชุมศบค. เริ่มเดือน มิ.ย. 
6.3 ล้านโดส เดือนก.ค.-พ.ย.เดือนละ 10 ล้านโดส และเดือนธ.ค. 5 ล้านโดส กระจายไปยัง พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด  5 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ต เดือนมิ.ย. เนื่องจากเตรียมแผนเปิดการท่องเที่ยว รวมถึงจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในเดือนก.ค.  17 จังหวัด และกระจายไปอีก 55 จังหวัดที่เหลือในประเทศไทย ส าทับ  “อนุทิน ชาญ
วีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ออกมาชี้แจงว่า “ต้องเข้าใจว่า เรื่องวัคซีนมีความซับซ้อน ทั้งผู้ผลิตและ
รัฐบาลต้องเข้าใจร่วมกันว่าวัคซีนนั้น ใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน วัคซีนเกิดขึ้นมาจากการศึกษาทดลองอย่างเร่งรีบ และ
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น  เมื่อรับทราบเงื่อนไขตรงนี้ จึงจะมาพูดคุยกันเรื่องราคา และการ
จัดส่ง ทั้ง 2 ฝ่ายจะทราบความต้องการระหว่างกัน เมื่อตกลงกันได ้จึงจะน ามาซึ่งการจัดซื้อจัดหาต่อไป” 
 แน่นอนว่าเมื่อหมดดราม่ากลัววัคซีน รัฐบาลออกมารณรงค์ให้ประชาชนฉีด กลายเป็นเกิดดราม่าคนแย่งกัน
ฉีด  คนลงทะเบียนยั ง ไม่ ได้ ฉี ด  แต่คนไม่ลงทะเบียนดัน ได้ ฉี ดก่อน  ในภาวะวัคซีนยั งมี ไม่พอกับจ านวน
ประชาชน โดยเฉพาะในโซนแดงเข้ม อย่าง”กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี” บวกกับสภาพการ
บริหารจัดการของรัฐบาลที่ยังไปกันคนละทิศคนละทาง ขัดขากันเองหัวทิ่ม จนเสียหน้าเสียฟอร์ม สะท้อนอารมณ์
ประจานเกมการเมืองบนความเป็นความตาย 
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 แต่ตามสภาพการณ์การแก้ปัญหาโควิดล้มเหลว ก็สอบตกกันทั้งรัฐบาล ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ทางรอดคราวนี้
คงต้องลุ้นกันหนัก เพราะจากสภาพการบริหารจัดการที่สะเปะสะปะ  กับการตั้งเป้าประกาศจะฉีดวัคซีนให้
ประชาชน 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย 65 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะท าได้หรือไม่ เพราะตอนนี้กลบดราม่า
คนไม่ไปฉีดวัคซีน กลายเป็นวัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งท่ามกลางความสับสนอลหม่าน มันก็ยังไม่ชัวร์จะเอาอยู่ได้แค่
ไหน 
 สภาวะที่ล่อแหลม คลื่นการเมืองคอยแทรกการบริหารจัดการโควิดให้สะดุด ช็อตหักเหลี่ยมเฉือนคม ชิงคะแนน
นิยมกันในรัฐบาลมีให้เห็นอยู่ตลอด ท่ามกลางจังหวะเข้าทางของฝ่ายค้านใช้โอกาสเร่งเครื่องเข้าขยี้ตอกย้ าให้เห็นถึงจุด
ด้อยของ “บิ๊กตู่”  ในการบริหารที่ล้มเหลว น าร่องความรู้สึกของประชาชน ปูพรมก่อนถล่มใหญ่ในศึกอภิปรายร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  
 นาทีนี้จึงเป็นโจทย์สาหัสที่ “ผู้น าประเทศ”ต้องกอบกู้ความเชื่อมั่น เร่งจัดหาวัคซีน และฉีดวัคซีนให้เพียงพอกับ
ความต้องการประชาชนตามที่โฆษณาเอาไว้แลกกับการไปต่อให้นานที่สุด เพราะในห้วงวิกฤติแตกแยก สังคมอารมณ์
เปราะบาง มีสิทธิโดนกระชากเข้ามุมอับทางการเมือง ตามอาการขัดแข้งขัดขาในพรรคร่วมรัฐบาลได้ง่าย....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/845438  
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 09:02 น. 
ปมปัญหาโควิด ถึง ‘วัคซีน’ ปมขาดความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ 
 

 
 
ปมปัญหาโควิด ถึง ‘วัคซีน’ ปมขาดความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ 
 ท าไมพระราชก าหนดเงินกู้ 7 แสนล้านบาทที่เพ่ิงผ่านความเห็นชอบของครม.จึงกลายเป็นประเด็น จึงกลายเป็น
ปัญหา กระทั่งต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทั้งๆที่เงินจ านวน 7 แสนล้านบาทนี้แสดงเป้าหมายว่าต้องการน ามา
บริหารจัดการต่อปัญหา ‘โควิด’ และ ‘ผลสะเทือน’ ค าตอบมิได้มาจากข้อกฎหมายด้านเดียว หากปัจจัยที่ส าคัญเป็น
อย่างมาก 1 มาจากผลงานจากพระราชก าหนดเงินกู้ฉบับก่อนจ านวน 1.1 ล้านล้านบาท 
 ทั้งในด้านการบริหารจัดการเพ่ือต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโควิด และที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็คือ
แผนงานที่ผ่านมามิได้ สร้างความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะมองในด้านของ ‘วัคซีน’ ไม่ว่าจะมองในด้านของการ
ช่วยเหลือและเยียวยานอกเหนือไปจากกู้แล้วน ามาแจก ในที่สุดแล้วก็รวมศูนย์ไปยังปมแห่งความเชื่อมั่น ไว้วางใจ  
 นั่นก็คือ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้สร้างความน่าเชือ่ถือให้กับสังคมอย่างเพียงพอ   
ความไม่น่าเชื่อถือประการแรกสัมผัสได้จากรูปธรรมแห่งการแพร่ระ บาดจากเดือนมีนาคม 2563 จากเดือนธันวาคม 
2563 และจากเดือนเมษายน 2564 ล้วนมีรากฐานมาจากจุดเดียวกัน นั่นก็คือ ความหละหลวมจากกลไกแห่งอ านาจรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็น สนามมวย ไม่ว่าจะเป็นทัณฑสถาน ความไม่น่าเชื่อถือประการต่อมาก็คือ รัฐบาลไม่ว่าจะมองผ่าน ศูนย์
อ านวยการบริหารโควิด ไม่ว่าจะมองผ่านกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีแผนการจัดหา ‘วัคซีน’ ที่รอบคอบและสายตายาว
ไกลเพียงพอ นั่นก็คือ เริ่มจากแผนอย่างที่เรียกกันอย่างกว้างขวางว่า ‘แทงม้าตัวเดียว’ ฝากความหวังไว้กับ ‘วัคซีน’ 
เพียงไม่ก่ียี่ห้อ  แม้จะเปิดปัญหาในเดือนเมษายน 2564 ก็มิได้ส านึกตระหนัก  
 อุณหภูมิในทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมจึงเป็นความรู้สึกร่วมที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความไว้วางใจ 
ไม่เพียงแต่ต่อวัคซีนยางยี่ห้อ หากที่ส าคัญคือต่อรัฐบาล ไม่ว่าจะขยับในเรื่องใดก็ประสบกับการต่อต้าน แข็งขืน ไม่ให้
ความร่วมมือแม้ว่าจะหวาดกลัวต่อโควิดเป็นอย่างสูงก็ตาม ในที่สุด แม้กระทั่งจะกู้เงินแล้วน ามาแจกก็กลายเป็นปัญหา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2740943 
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24 พ.ค. 2564 02:03 
  วัคซีนความหวัง “ลุงตู”่ ปูพรมฉีด มิ.ย.หมอพร้อม !? 
  

 
 
 จากการรายงานสถานการณ์ประจ าวัน ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทย 
ประจ าวันที่ 23 พ.ค. 64 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น 3,382 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,992 ราย จากเรือนจ า-ที่
ต้องขัง 460 ราย ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้ อสะสม 129,500 ราย มีผู้ เสียชีวิตเ พ่ิม 17 คน ยอดสะสม 776 คน 
 ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสมดังกล่าว มากกว่าจ านวนผู้ติดเชื้อสะสมในจีน ซึ่งล่าสุดอยู่ 90,954 ราย ซึ่งจีนอยู่ในอันดับ
ที่ 98 ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 90 ท าให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 23 พ.ค. 64 มีผู้ป่วยยืนยัน
สะสม 100,637 ราย เสียชีวิตสะสม 682 คน 
 จากตัวเลขดังกล่าว ท าให้มองเห็นชัดเจนว่าการระบาดในประเทศไทยจัดว่า “รุนแรง” และมีแนวโน้มมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อ “กลายพันธุ์” ใหม่ๆ เช่น สายพันธุ์ “อินเดีย” สายพันธุ์ “อังกฤษ” และล่าสุดก็พบ
ไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ “แอฟริกาใต้” และไม่แน่ว่าในอนาคต อาจจะได้รับรู้ว่ามีไวรัสกลายพันธุ์ “สายพันธุ์ไทย” 
แพร่กระจายออกไปทั่วโลกบ้างก็ได้ หากไม่สามารถระงับการระบาดในลักษณะ “ระบาดเป็นกลุ่ม” หรือ “คลัสเตอร์” 
แบบที่แพร่กระจายในทั่วประเทศเวลานี้ 
 ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ประจ าวันเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ แม้ในภาพรวมจะเป็นแบบ 
“ทรงตัว” คือ ระดับ “สอง-สามพันคน” ต่อวัน และเมื่อพิจารณาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในเรือนจ า และที่ต้องขังทั่ว
ประเทศที่ดูจากแนวโน้มแล้วจากเดิมที่มีการระบาดรุนแรง แต่ล่าสุด น่าจะเริ่มควบคุมได้แล้ว เนื่ องจากเป็นพ้ืนที่จ ากัด 
หากสามารถคัดกรอง กักโรคได้เข้มงวด โอกาสระบาดก็มีน้อย และเชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะผ่านไปได้ เมื่อได้เห็น
ตัวเลขรายงานออกมาในทางบวก 

อย่างไรก็ดี ที่น่าเป็นห่วงกว่า ก็คือ การระบาดในภายนอกที่มีลักษณะเป็น “คลัสเตอร์” ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
ทั่วไปหมด ส่วนใหญ่จะเป็นการระบาดในชุมชน ใน “แคมป์คนงาน” รวมไปถึงตามโรงงานหลายแห่ง ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รายใหม่พร้อมกันเป็นหลักร้อย หรือหลักพันคน อย่างเช่นที่ โรงงานแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี และอีกหลายแห่งในหลาย
จังหวัด 
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 ขณะที่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ก็ยังไม่อาจควบคุมการระบาดได้ แม้ว่าจะเป็นแบบ  
“ทรงตัว” แต่เมื่อตัวเลขยังเป็นหลักพันคนอยู่แบบนี้ต่อเนื่องกัน มันก็น่าเป็นห่วง อีกท้ังเมื่อพิจารณาจากการระบาดของ 
“เชื้อกลายพันธุ์” สายพันธุ์ ใหม่ เช่น สายพันธุ์ อังกฤษ อินเดีย และล่าสุดที่พบก็คือ “สายพันธุ์แอฟริกาใต้”  
ซ่ึงแต่ละอย่างล้วน “แพร่พันธุ์ง่าย” ที่ส าคัญก็คือ ท าให้มีอัตรา “เสียชีวิตสูง” ดังนั้น อย่าได้แปลกใจที่การระบาดในรอบ
ใหม่นี้ จึงมีท้ังผู้ติดเชื้อมาก เร็ว และมีผู้เสียชีวิตรายวันท าสถิติใหม่ได้ตลอดเวลา 
 อีกด้านหนึ่ง เมื่อพิจารณาในมุมของรัฐบาล และในมุมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หรือ ศบค. จากการระบาดเที่ยวนี้ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงกว่าครั้งก่อนมาก แต่รัฐบาลก็ยัง “ไม่เลือกใช้วิธีล็อกดาวน์” 
เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง และอาจถึงขั้น “พังครืน” ดังนั้น จึงเลือกใช้วิธีพยายามประคับประคอง
ให้ธุรกิจพอมีช่องทางหายใจได้บ้าง และใช้วิธีออกมาตรการควบคุมเข้มงวดควบคู่กันไปอย่างไรก็ดี สิ่งที่เชื่ อว่า ทาง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลก าลังลุ้นกันอยู่ ก็คือ “วัคซีน” ที่เริ่มมีการ ”รับมอบกันมาแบบ 
“ล็อตใหญ่” ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป โดยเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่ เดือนหน้า จากนั้นจะเป็นลักษณะ “ปูพรม” ฉีดได้ใน
เดือนถัดๆ ไป เพราะรอบแรกที่มีวัคซีนเข้ามา 26 ล้านโดส เป็นของ “แอสตร้าเซนเนก้า” ที่ให้ บริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ ผลิตใหม่ ส่วนล็อตสองจะตามมาอีก 35 ล้านโดส ทยอยส่งมอบภายในเดือนธ.ค.ปีนี้ 
 นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนสารพัดยี่ห้อที่เป็นทางเลือกทยอยเข้ามาอีกหลายล้านโดส เอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็น
ต้นไป คนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจะได้รับวัคซีนทุกคน  แต่ถึงกระนั้น ที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลานี้
เมื่อกลายเป็น “กระแสแย่งฉีดวัคซีน” มันก็เกิดค าถามว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข “พร้อมหรือไม่” โดยเฉพาะ
การใช้วิธีลงทะเบียนผานแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และอีกหลายแอปฯ ที่แต่ละจังหวัด แต่ละโรงพยาบาล เปิดให้
ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซึ่งแน่นอนว่า การบริหารจัดการกับคนจ านวนมาก มันไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนกับกอนหน้านี้เคย
เกิดขึ้นกับแอปฯ “เป๋าตัง” ช่วงลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการจากรัฐก็มีปัญหามากมาย เช่น ระบบล่ม การลงทะเบียนได้
ช้า 
 กรณีที่เกิดขึ้นกับแอปฯ “หมอพร้อม” ก็มีเรื่องให้ถูกวิจารณ์รายวัน ทั้งในเรื่องข้อมูลซ้ าซ้อน ระบบล่ม สารพัด
รวมไปถึงการ “รอคิว” การฉีดวัคซีนนานเกินไป เช่น จองผ่าน “หมอพร้อม” ลงทะเบียนส าเร็จวันนี้ แต่ได้คิวฉีดอีกสอง
เดือนข้างหน้า หรือเดือนหน้า เป็นต้น ซึ่งนานเกินไป และเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะหาวิธีการบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ หากมี
ปริมาณวัคซีนอยู่ในมือมากพอ และม่ันใจแล้ว 
 เพราะต้องไม่ลืมว่า การลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เป็นอีกบทพิสูจน์การบริหารจัดการของ
ทั้งรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงการร่วมมือประสานกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงอ่ืน เช่น มหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองท้องถิ่น ว่า ท าได้อย่างที่ประชาชนตั้งความหวังไว้หรือไม่ เพราะหากเริ่มต้นด้วยความ
โกลาหล หรือ “ระบบล่ม” ตั้งแต่วันแรก ก็ต้องโดนด่าเปิงแน่ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000049766  
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25 พฤษภาคม 2564 
'เหลียวหลัง - แลหน้า' การเมือง จับตาม็อบ 'ทางตรง - ทางอ้อม' 
 

 
  
"เหลียวหลัง-แลหน้า" นักวิชาการมอง 7 ปีแผนปฏิรูปการเมือง จับตาม็อบ "ทางตรง-ทางอ้อม" 
 ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มองว่า ตลอด 7 ปีที่ คสช.เคยวางการ
ปฏิรูปการเมืองไว้นั้น ไม่ถือว่าประสบความส าเร็จเลย เป็นเพียงการอยู่ในอ านาจของ คสช.ต่อยอดไปถึงรัฐธรรมนูญที่ได้
ออกแบบขึ้นมา เป็นการส่งไม้ผัดไปถึงฐานกลุ่มที่สนับสนุน  พล .อ .ประยุทธ์ ให้อยู่ ในอ านาจต่อไป ด้วยระบบ
ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง แต่กติกาที่ถูกออกแบบไว้กลับถูกตั้งค าถามมากมายถึงความเป็นธรรมหรือการต่อสู้
อย่างเท่าเทียม 
 นอกจากนี้ ในเรื่องการปรองดองยังมีความล้มเหลวอย่างชัดเจน กับคนในชาติไม่สามารถสร้างแนวร่วมทางการ
เมืองขึ้นมาได้ และนับวันจะยิ่งความแตกแยก และถอยห่างจากผู้ที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ มาตลอด 7 ปี 
 ขณะที่นิยามค าว่า “ปฏิรูปการเมือง” ที่แท้จริงนั้น อาจารย์วันวิชิต ชี้ให้เห็นว่า ต้องมาจากการมีกติกาสากลที่
คนทั่วไปยอมรับได้หมายความว่าตลอด 5 ปีของรัฐบาล คสช.ต้องถ่ายโอนอ านาจอย่างราบรื่น โดยไม่เข้ามาข้องเกี่ยวอีก
ต่อไป โดยเฉพาะภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ ควรจบไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยไม่เข้ามาสู่เวทีการเลือกตั้งแบบนี้ แต่เมื่อ
ออกแบบกติกาให้ตัวเองได้เปรียบเพ่ือให้ได้เข้ามาในกลไกทางการเมืองแบบเดิม  ท าให้ถูกมองได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์
ต้องการอยู่ในการเมืองยาวๆ ไม่ปรารถนาจะปฏิรูปทางการเมืองอย่างจริงจัง 
 
ตั้งต้นด้วยแก้ รธน.-ปชช.มีส่วนร่วม 
 ส่วนผลทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ อาจารย์วันวิชิตมองว่า ความเข้มแข็งในระบบกลไกรัฐ หรือข้าราชการ
พลเรือน หรือกองทัพยังสนับสนุนการท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ต่อไป ขณะที่การปฏิรูปการเมืองที่เป็นกลไกส าคัญได้
นั้น สามารถตั้งต้นมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องมาจากประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยฉันทามติจากประชาชนเพ่ือ
มาปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง โดยที่นักการเมืองไม่น าประชาชนมาเป็นเครื่องมือ หรือข้ออ้าง เพราะทุกวันนี้ทุกคนยัง
เรียกร้องถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีที่สุด เพราะหากการเมืองได้รับการ
ปฏิรูปจริง รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 จะไม่ถูกเรียกร้องอีกเช่นกัน 
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 "เป็นไปได้ว่าทางการเมืองไม่สามารถสร้างความหลากหลายหรือสร้างทางเลือกให้ประชาชนขึ้นมา  การอยู่ใน
อ านาจยาวนานถึงแม้จะมีข้อดีในเรื่องความต่อเนื่องทางนโยบาย แต่ขณะเดียวกันจะให้ผู้คนยอมรับความชอบธรรมใน
อ านาจของรัฐบาลที่ปกครองอยู่คงไม่เกิดขึ้น เพราะจะมีการออกมาประท้วงเรียกร้องให้ลงจากอ านาจทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมมากข้ึนเรื่อยๆ” อาจารย์วันวิชิต ระบ ุ
 

 
 
หนุนเปิดเวที-ดึง ปชช.มีส่วนร่วม 
 ด้าน รศ .ดร .ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
มองว่า ที่ผ่านมามีการชุมนุมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากปัญหาของการเมือง เมื่อมีการรัฐประหาร ถึงแม้จะ
ก าหนดการร่างรัฐธรรมนูญไว้ในกรอบรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี 2557 ซึ่งก าหนดถึงการปฏิรูปไว้ด้วย หรือในรัฐธรรมนูญ
ปี 2560 ได้ระบุถึงการปฏิรูปเป็นการเฉพาะไว้ รวมถึงมีกฎหมายปฏิรูป มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปต่างๆ แต่สุดท้าย
เรายังไม่เห็นผลจากการปฏิรูปดังกล่าว เพราะการปฏิรูปไม่ได้เกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อ
การปฏิรูปไม่เกิดขึ้นท าให้การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมการเมือง  ไม่สามารถจะแก้ได้จนปัญหาวนอยู่กับเรื่อง
เดิม ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาระบบราชการ ปัญหาโควตารัฐมนตรี หรือปัญหาเรื่องความขัดแย้งทาง
การเมือง ตามสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากมายก็สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิรูปที่เกิดข้ึน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได ้
 “ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมยังคงอยู่ในทางการเมือง และเป็นปัญหาส าคัญเรื่องหนึ่ง ที่ท าให้เกิดการออกมา
ชุมนุมจากกลุ่มการเมืองต่างๆ ซึ่งค าว่าปฏิรูปหมายถึง ต้องถอดรื้อ ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ไปในทางที่ดีขึ้น แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ใช้ความ
รุนแรง หรือการรัฐประหาร” อาจารย์ยุทธพร ระบ ุ
 
เสนอพัฒนาการเมืองสู่ 5 เป้าหมาย 
 “ผศ.ดร.ยุทธพร” มองว่า ส าหรับการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากการใช้สันติวิธี  หลักนิติธรรม การพูดคุย  
การมีธรรมาภิบาลทางการเมืองเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาการเมืองไปสู่เป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ 1.การสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมือง 2.ความชอบธรรมทางการเมือง3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมือง  4.ความทันสมัยทาง
การเมือง และ 5.ความเป็นสถาบันทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้งหมดเป็นเป้าหมายการปฏิรูปทาง
การเมืองที่ควรเกิดข้ึน ถึงแม้เรามีแผนปฏิรูปก็จริง แต่เป็นการปฏิรูปที่ถูกควบคุมก ากับจากคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น
จากสมัย คสช. 
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 “กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเกิดในสมัย คสช. จึงกลายเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วน
ร่วม ท าให้ในมุมของประชาชนในการเป็นเจ้าของร่วมเกี่ยวกับการปฏิรูปไม่เกิดขึ้นไปด้วย” อาจารย์ยุทธพร กล่าว 
 อาจารย์ยุทธพร ยังชี้ให้เห็นว่าส าหรับกลไกการปฏิรูปควรต้องมีเวทีพูดคุย เพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงเวทีที่
ก าหนดโดยคนกลุ่มหนึ่งอาทิ นักวิชาการ กลุ่มข้าราชการสายวิชาการ หรือข้าราชการประจ า ท าให้การเปิดพ้ืนที่ตรงนี้มี
อยู่น้อย จึงต้องเปิดพ้ืนที่ให้แต่ละภาคส่วนของประชาชนได้สะท้อนความต้องการผ่านการเลือก  หรือการสรรหา เพ่ือให้
เป็นโจทย์ในการเดินหน้าต่อไปในกระบวนการได้มาของคณะกรรมการปฏิรูป หรือสภาปฏิรูป 
 ส าหรับอนาคตทางการเมืองนั้น "อาจารย์ยุทธพร" มองว่า การเมืองไทยยังวนเวียนอยู่ที่เดิม ยังไม่พัฒนา ยิ่งใน
ระบอบประชาธิปไตยของเรายังถูกก ากับ ดังนั้นการขยายตัวของประชาธิปไตยเช่นเดียวกับปี  2540 คงไม่เกิดขึ้น
ง่ายๆ และเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ หากมีการเปิด
พ้ืนที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในสิทธิเสรีภาพต่างๆจะเป็นหัวใจส าคัญท าให้การปฏิรูปการเมืองประสบ
ความส าเร็จ แต่ถือว่าวันนี้ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้. 
 

 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939800  
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วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เติบใหญ่ 
 

 
 

แนวต้าน การเมือง ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยายตัว เติบใหญ ่
  ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์จาก “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน” 
ไม่ว่าจะเป็น “กลุ่มประชาชนไทย” สะท้อนเป้าหมายพ้ืนฐาน “ร่วม” ตรงกัน นั่นก็คือ สิ้นหวังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แม้ในรายละเอียดของความสิ้นหวังจะแตกต่างกัน แต่ลักษณะ “ร่วม” เป็นอย่างยิ่งก็คือ เป็นความสิ้นหวังที่เห็นมา
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี 
 1 ความสิ้นหวังความสามารถ 1 ความสิ้นหวังในจริยธรรม ความสามารถในที่นี้มิได้จ ากัดเพียงความสามารถใน
การ “บริหาร” การเมือง หากเป็นความสามารถในการบริหารทางด้าน “เศรษฐกิจ” ยิ่งเมื่อพ้ืนฐานยังขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ยิ่งท าให้เกิดความสิ้นหวัง หมดศรัทธา กระหึ่มแห่งเสียงร้องตะโกน “ออกไป ออกไป” จึงดังขึ้นกึกก้อง และดัง
กึกก้องมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับโดยเฉพาะเมื่อต้องประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด  เพียงแต่ไม่รู้ว่า “ช่องทาง” 
การขับเคลื่อน “การเมือง” จะด าเนินไปอย่างไร 
  หากมองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมากด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่า ไม่มีพลังใดในทาง
การเมืองจะสามารถเอาชนะกลุ่มของตนได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าการเมืองในรัฐสภา ไม่ว่าการเมืองนอกรัฐสภา การเมืองใน
รัฐสภา หากนับจากจ านวน ส.ส.ที่มีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล กับพรรคฝ่ายค้าน ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด  ฝ่าย
ค้านไม่สามารถเอาชนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เลย ยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับ 250 ส.ว.อันมาจากอ านาจในการแต่งตั้ง
โดยรัฐธรรมนูญ ยิ่งเป็นหลักประกันการด ารงอยู่แห่งอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างหนักแน่น มั่นคง 
พรรคร่วมฝ่ายค้านท าได้อย่างมากที่สุดเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ แม้จะพยายามสามัคคีกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ไม่
ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ  ผลก็
คือ การเคลื่อนไหว “นอก” รัฐสภาเริ่มเติบใหญ่ ขยายตัว 
  ต้องยอมรับว่า การปรากฏขึ้นของ “เยาวชนปลดแอก” ในเดือนกรกฎาคม ตามมาด้วยการปรากฏขึ้นของ 
“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ในเดือนสิงหาคม คือการเคลื่อนไหวอันทรงความหมายในทางการเมือง  
ผลก็คือ ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน กระทั่ง
สามารถยกระดับขึ้นเป็น “คณะราษฎร 2563” เป็นการเคลื่อนไหวทั้งใน “ส่วนกลาง” และใน “ส่วนภูมิภาค” อันคึกคัก 
แม้พวกเขาจะประสบเข้ากับมาตรการทางกฎหมายอันเข้มข้นจากรัฐบาลท าให้เกิดการสะดุดลงไปในระยะหลัง แต่ “คบ

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-2127.jpg
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เพลิง” ที่คนรุ่นใหม่ได้จุดขึ้นก็ส่องสว่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน” ก่อให้เกิด “กลุ่มประชาชน
ไทย” เป็นการรวมตัวของคนที่เคยเคลื่อนไหวจากเดือนพฤษภาคม 2535 เป็นการรวมตัวของคนที่เคยเลื่อนไหวก่อน
รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 และก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 
มีเป้าหมายต้องการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  ด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวไม่ว่าของเยาวชน ไม่ว่าของประชาชน จะต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด ท าให้เคลื่อนไหวได้ยากล าบาก ประกอบกับรัฐบาลใช้กรณีโควิดมาสกัดขัดขวางการเคลื่อนไหวของ
ประชาชน แต่ยิ่งอยู่นาน ยิ่งท าให้โฉมหน้าที่เป็นจริงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกเปลือยออกมาอย่าง
ล่อนจ้อน ทั้งในด้านความสามารถ ทั้งในด้านจริยธรรม คุณธรรม น าไปสู่ความต้องการร่วมในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ขยายตัวกว้างขวาง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_426607  
 
 
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_426607


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 
 
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
ลึกลับในสนามข่าว  
 

 
 
 …เป็นที่รู้กันในหมู่น้องๆนั กข่าวประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่า รองเลขาธิการ กกต. 
“แสวง บุญมี” เป็นหนุ่มใหญ่สายบุญชื่นชอบเดินสายท าบุญ ใครมีงานบุญที่ไหน ไม่มีพลาด ต้องไปร่วมอนุโมทนาบุญ
ด้วยตลอด วันก่อนโน้นเจ้าตัวบอกเล่าเก้าสิบเรื่องตื่นเต้นให้น้องนักข่าวและเพ่ือนฝูงฟังว่า ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ช่วงกลางดึกก าลังนอนหลับฝันดี ลูกรักของรองฯ แหวงสองตัว ก็เห่ากระโชกเสียงดัง เป็นเวลานานผิดสังเกต ปลุกให้รอง
ฯแหวงต้องตื่นลงไปดูว่า เกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่า เมื่อลงมาก็เห็นลูกรักสองตัวก าลังต้อนหน้าต้อนหลัง ทั้งเห่าทั้งขู่ใส่ งูตัว
ใหญ่สีด ามะเหลื่อม ความยาวกะด้วยสายตาก็ประมาณ 4 เมตรเห็นจะได้ ท าให้ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยจัดการจับปล่อยคืน
สู่ป่าไปเป็นการด่วน กว่าจะเรียบร้อยก็เกือบสว่างทีเดียว... 

หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันวันนั้นคนที่รู้เรื่องก็ไถ่ถามถึงบ้านเลขที่ ตามสไตล์คนไทย ที่ต้องมีเรื่องเสี่ยงโชคเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงน้องนักข่าวหลายคนก็กระซิบถามว่า ทั่นรองฯบ้านเลขที่เท่าไหร่แต่เจ้าตัวก็เงียบใส่ ส่วนคนใกล้ชิด 
ลูกน้อง เพ่ือนฝูงบางคนที่รู้ว่า บ้านเลขที่ของรองฯแหวงคือ “118/14” ก็เอาไปซื้อทั้งลอตเตอรี่และหวยใต้ดินตาม
ประสา...ปรากฏว่างวดประจ าวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ออกมา โป๊ะเชะ “18”ได้รับทรัพย์กระเป๋าตุงไปตามกัน...เท่านั้น 
ยังไม่พอกับความแรงของรองฯแหวง ท าให้เกิดเสียงอ้ืออึงตามมาอีก เมื่อลอตเตอรี่งวดวันที่ 16 พฤษภาคม ออกมาเป็น 
14 ก็มีคนรับทรัพย์ไปอีก แว่วว่า คนที่ได้โชคจากบ้านเลขที่รองฯแหวงโทรไปขอบคุณกันยกใหญ่ ส่วนคนที่ไม่รู้ก็อดตาม
ระเบียบ เห็นว่า น้องๆ สื่อบอกให้รองฯ แหวงตั้งส านักเลยดีมั้ยทั่นฯอะไรจะแรงปานนั้น นี่ถ้างวดวันที่ 31 พฤษภาคมที่
จะถึง มีคนซื้ออะไรเกี่ยวกับรองฯแหวงแล้วถูกอีก สงสัยต้องขอปิดทองหน่อยล่ะเจ้าค่ะ...ฮ่า... 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/likesara/575328   
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