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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ศึกสนามเล็กบุรีรัมย์ ยังไม่จบ ! 5 
2 มติชนออนไลน์ กกต. รับรองนายกเล็กโคราช ‘ประเสริฐ บุญชัยสุข’ อดีต รมว. อุตสาหกรรม 

เตรียมรายงานตัว ท างานสัปดาห์หน้า 
7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" เชื่อ ส.ส. ปชป. โหวตหนุนร่าง ก.ม. งบฯ ไร้ปัญหา 8 
2 สยามรัฐออนไลน์ "ประเสริฐ" อัด รบ. เตะถ่วงดอง กม. ประชามติ ไม่ยอมพิจารณา อ้างเหตุ

โควิดระบาดหนัก 
9 

3 มติชนออนไลน์ เลขาฯ ประธานสภา เผย พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านยังไม่ถึงสภา อาจพิจารณา 
ไม่ทัน 27 - 28 พ.ค. นี้ 

10 

4 มติชนออนไลน์ เร่งบรรจุ พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้าน เข้าสภาพิจารณา 28 พ.ค. ปธ. วิปรฐับาล  
ยันไม่ทันเหตุ รบ. ยังไม่ส่งร่างมา 

11 

5 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ปัดกู้ 5 แสน ล. ผิดวินัยคลัง 12 

6 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน” เผย พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านยังไม่ถึงสภา คาดประชุมหลังถกงบปี 65 เสร็จ 15 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านถ้าไม่ผ่านสภาฯ รัฐบาลต้องยุบสภาฯ 16 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “อนุทิน” ยกปม “วัคซีนโควิด” เตือนลูกพรรคอย่าให้เป็นเรื่องการเมือง 17 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  'อนุทิน' เตือนลูกพรรค อย่าให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องการเมือง 18 

10 INN ออนไลน์ “อนุทิน” ลั่นไม่ถอนตัวพรรคร่วมพร้อมลุยถกงบ 65 19 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘อนุทิน’ ถาม 'บิ๊กตู'่ ผ่านสื่อ ภท. ยังมีความหมายพรรคร่วม หรือไม่ 21 

12 MGR ออนไลน์ “อนุทิน" เผย ภูมิใจไทย เตรียมข้อมูลประชุมงบ 65 แจงท าตามกรอบ  

ส่วนปัญหาการกระจายวัคซีน ไม่ใช่หน้าที่ของสาธารณสุข ให้ถาม ศบค. 

22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 'ชนาพรรณ' พ่ีสาว 'ทอน' ลุย กทม. 24 

2 คมชัดลึกออนไลน์  "ศรีนวล" เหยื่อหิวแสง หัวหน้าหิวอะหยัง 26 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ผลงานแก้โควิด ปัจจัยตัดสินใจ เลือกตั้งในอนาคต 28 
4 ข่าวสดออนไลน์ ข่าวลือ กระหน่ า “อนุชา นาคาศัย” เพ่ือนรัก หักเหลี่ยมโหด ในพรรค 30 
5 มติชนออนไลน์ ปม จากวัคซีน ต่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ปม อันร้อนแรง 31 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โควิดล้มเหลว - ซุกงบกองทัพ วาระร้อน ‘หลอนรัฐบาล’ 33 
7 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ บทบาท คณะก้าวหน้า ต่อวัคซีน รั้ง บังเหียนม้า ก่อนตกลงในเหว 35 
8 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย - ก้าวไกล" ชิงบทน า "ศึกในสภาฯ " ?! 36 

9 ข่าวสดออนไลน์ บทบาท คาดหมาย ของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เที่ยงตรง แม่นย า 38 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อภิสิทธิ์' ช าแหละ แบ่ง 2 ขั้วระบบต่ออ านาจ 'ปฏิรูปการเมือง' ไม่เกิด  39 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดฉาก โดมิโน่ “ล้มรัฐบาล” อย่าพลาดให้ “ฝ่ายค้าน” เดินเกม 42 

12 มติชนออนไลน์ วัคซีน กลายเป็น วิกฤตศรัทธา ศรัทธาต่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 44 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับมอบของทีร่ะลึกเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง โดย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้ นายอติโชค ผลดี 
เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนมอบ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป ีศาลปกครอง 
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ข่าวอ้างอิง 
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25 พฤษภาคม 2564 13:21 น.   
ศึกสนามเล็กบุรีรัมย ์ยังไม่จบ ! 
 

 
 

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ 
เทศบาลต าบลอิสาณ ชี้ ว่ า  "สุพจน์  สวัสดิ พุทรา"  อดีตนายกเทศมนตรีต าบล อิสาณ "กลุ่ ม เ พ่ือนเนวิน "  
ชนะ "อุชษณีย์ ชิดชอบ" อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
" กลุ่มอิสาณรวมพลัง " ด้วยคะแนน 5,999 กับ 3,495 คะแนน ห่างกัน 2,504 คะแนน 

ส่งผลท าให้ กกต.ยังไม่สามารถประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจาก ยังมีข้อกังขา
เรื่องการทุจริตซื้อเสียงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอิสาณ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก่อนที่จะส่ง กกต.กลางพิจารณา 

ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา อุชษณีย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลอิ
สาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอิสาณรวมพลัง เข้าพบ "ปิยนาฎ กลางพนม" ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือยื่นหนังสือถามความคืบหน้ากรณีมีการทุจริตซื้อเสียงเมื่อคืนวันที่ 27 มีนาคม 2564 พบว่า มีการ
ทุจริตซื้อเสียงเกิดขึ้น โดยผู้กระท าผิดชื่อ "กิตติศักดิ์ คะเรรัมย์" กับพวกรวม 2 คน ท าการซื้อเสียงเลือกตั้ง พร้อม
หลักฐานที่ใช้ซื้อเสียงเป็นธนบัตรฉบับละ 100 บาท เย็บติดกันเป็นชุดๆ ละ 5 ฉบับ จ านวน 5 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
โทรศัพท์มือถือ จ านวน 1 เครื่อง โดยกิตติศักดิ์ รับสารภาพ ซึ่งในระหว่างนั้น ได้มีการถ่ายภาพนิ่ง และ คลิปวิดีโอของผู้
ซื้อเสียงขณะถูกจับกุม ก่อนที่จะน าตัวผู้กระท าผิดและพวก ส่งสถานีต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 

ทั้งนี้ "พิเชษฐ ศรีนวลขาว" ผู้สมัคร สท. คือผู้เห็นเหตุการณ์ที่มีการซื้อเสียงเกิดขึ้น และ ได้ให้ปากค ากับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่พิเชษฐ ผู้แจ้งความ ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกสอบปากค า ล่าสุด อุชษณีย์ ได้ติดตามสอบถาม
ความคืบหน้ากรณีการทุจริตซื้อเสียง ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ และผู้บังคับบัญชา แจ้งว่า "พยานหลักฐาน
อ่อน ได้เสนออัยการจังหวัด เห็นควรสั่งไม่ฟ้อง" 

และ อีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้น กรณี สุพจน์ กับพวก ร่วมกันถวายเงินท าบุญแก่พระสงฆ์ แล้วน าภาพการถวายเงิน
ท าบุญลงเฟสบุ๊กหาเสียงเลือกตั้ง โดยขอให้เร่งสรุปเรื่องส่งไปยัง กกต.กลาง โดยด่วน เพ่ือให้ กกต.กลาง จัดท าค าวินิจฉัย

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210525/93cfe39375f405bd4ebac853d5e1780c60c45278ac43e5d4d587c602e4f6bfe9.jpg?itok=2j-Eg1SJ
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ให้เสร็จสิ้น ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตามที่กฏหมายก าหนดไว้ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 28 
มีนาคม 64 

พร้อมกันนี้อุชษณีย์ ได้ท าหนังสือร้องเรียน คดีถวายปัจจัยเป็นเงินแก่พระสงฆ์ ยื่นต่อ กกต.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน64 จากนั้นท าหนังสือถึง ผอ.กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครั้งที่ 2 เมื่อ 14 พฤษภาคม64 ให้ช่วยเร่งรัด การ
สืบสวน สอบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว และ วันที่ 17 พฤษภาคม64 ได้ท าหนังสือเร่งรัดคดีถวายปัจจัยเป็น
เงินแก่พระสงฆ์ เพ่ือยื่น กกต.กลาง พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ภาพการท าบุญถวายซองแก่พระสงฆ์จ านวน 9 ภาพ ที่
ได้มาจากการ แคป หน้าจอเฟสบุ๊ก ของ "ภัสพงษ์ สวัสดิ์พุทรา" ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ เขต 
1 หมายเลข 4 ซึ่งเป็นบุตรชาย ของสุพจน์ ซึ่งน าภาพต่างๆ เหล่านี้มาลงเฟสบุ๊กของตนไว้ ในวันที่ 21 มี.ค.2564 เป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่า มีเจตนาน าภาพดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งและเพ่ิมคะแนนนิยมจากประชาชน 

รวมทั้งมีเจตนาจูงใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลอิสาณ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ให้กับสุพจน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ หมายเลข 1 และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลอิสาณ "กลุ่มเพื่อนเนวิน" ทั้ง 2 เขต รวม 13 คน 

พร้อมกันนี้ได้ส่งค าวินิจฉัย กกต. เมื่อวันที่ 23 เมษายน62 ให้ใบส้ม แก่ "สุรพล เกียรติไชยากร" ผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ เขต 8 หมายเลข 8 คดีถวายปัจจัยเป็นเงินแก่พระสงฆ์ ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

ทางด้านอุชษณีย์ เปิดเผยว่า การเดินทางมาพบ ผอ.กกต.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ เพ่ือขอทราบความคืบหน้า กรณีร้อง
คัดค้านการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งของเทศบาลอิสาณ ทั้ง 2 เรื่องมีความคืบหน้าอย่างไร เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะ
ครบก าหนดเงื่อนเวลา 60 วัน ที่ กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้ง เรื่องทุจริตซื้อเสียง ที่
สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดพร้อมหลักฐานได้อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ได้สร้างความ
เสียหายให้กับ กกต. และ ยังส่งผลถึง ผู้สมัคร คนอ่ืน  ๆรวมถึง คดีถวายปัจจัยเป็นเงินแก่พระสงฆ์ 

“ ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม โดยต้องการให้ กกต.บุรีรัมย์ เร่งด าเนินการสอบสวน และ วินิจฉัย  
น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เพ่ือสร้างความกระจ่างและเป็นบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในสังคม” 

ส าหรับ เทศบาลต าบลอิสาณ ห่างจากที่ว่าการ อ.เมืองบุรีรัมย์ ทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 36.899 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 12,606 หลังคาเรือน แม้จะเป็นเทศบาลต าบล แต่มี
ขนาดพ้ืนที่ใหญ่กว่าเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ 

ปัจจุบันต าบลอิสาณกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นที่ตั้งของบรรดา
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ โรงแรมขนาดใหญ่ และโรงโม่หิน ท าให้เทศบาลต าบลอิสาณ
เปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ ที่ท าให้หลายคนต้องการเข้าไปจับจองช่วงชิงพื้นที่!! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247310  
  

https://siamrath.co.th/n/247310
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 12:34 น. 
กกต. รับรองนายกเล็กโคราช ‘ประเสริฐ บุญชัยสุข’ อดีต รมว.อุตสาหกรรม เตรียมรายงานตัว ท างานสัปดาห์หน้า 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และวันที่ 30 เมษายน 2564 กกต.ได้
เผยแพร่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มี
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ กกต.ประกาศรับรองแล้วหลายราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ที่
ผ่านมา 

ส าหรับเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมโคราชชาติพัฒนา ได้รับเลือกตั้งแบบยกทีม เบื้องต้น กกต.ประกาศรับรอง
เพียงสมาชิกสภาเทศบาล ในเขต 1, เขต 3 และเขต 4 เท่านั้น ยั งไม่ประกาศรับรองผู้ชนะการเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตร ีนายประเสริฐ บุญชัยสุข ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาเทศบาล ใน
เขตเลือกตั้งที่ 2 

ล่าสุด วานนี้ (25 พฤษภาคม) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง จะครบก าหนดตาม
กรอบระยะเวลา ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ 

โดยหลังตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 
17 วรรคสอง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทาง กกต.จึงประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้ง 

เป็นผลให้ นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาล ในเขต
เลือกตั้งที่ 2 ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา ต่อจากนั้น กกต.จะได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลแต่ละแห่งที่ผ่านการรับรองเตรียมเข้าท างานในสัปดาห์หน้า และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2743169  
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2743169
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พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.23 น. 
"จุรินทร์" เชื่อ ส.ส. ปชป. โหวตหนุนร่าง ก.ม.  งบฯไร้ปัญหา 
“จุรินทร์”ยันประชาธิปตัย์ร่วม“จุรินทร์”ยันประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหนุนร่างพ.ร.บ.งบฯปี65 
 

 
 

เมื่ อวันที่  26  พ .ค .  ที่ อาคารบ้ านวิทยาศาสตร์สิ ริ นธร  จ .ปทุมธานี   นายจุ ริ นทร์  ลั กษณวิศิษฏ์   
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 
พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้ ว่า พรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุม ส.ส.ในช่วงบ่ายวันนี้ (26 พ.ค.) ซึ่งตนเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับนี้ เพราะร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถือเป็นกฎหมายส าคัญของรัฐบาล ดังนั้น
พรรคที่ร่วมรัฐบาลจ าเป็นต้องให้การสนับสนุน มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบทางการเมืองตามมา เพราะถ้าร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ รัฐบาลจะต้องลาออกหรือยุบสภา แต่รายละเอียดทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณท่ีจะช่วยชี้แจง 

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าในการลงมติกรณีของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯฉบับนี้ จะมี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
บางคนโหวตสวนทางกับพรรคอีกหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร และไม่จ าเป็นต้องก าชับใดๆ
กับ ส.ส.ของพรรค เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติตามมติท่ีประชุมพรรค. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/845857  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/845857
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26 พฤษภาคม 2564 14:58 น.   
"ประเสริฐ" อัด รบ. เตะถ่วงดอง กม.ประชามติ ไม่ยอมพิจารณา อ้างเหตุโควิดระบาดหนัก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.)  
ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐสภาจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และ 
ร่างรัฐธรรมนูญออกไปก่อน เพราะต้องน าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มาพิจารณาก่อน ถือเป็นการยื้อเวลาไม่ให้จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ว่า การพิจารณากฎหมายประชามติ จ าเป็นต้อง
ประชุมรัฐสภา คือทั้ง ส.ส.และ ส.ว. แต่รัฐบาลอ้างเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรื่องที่ประชุมอาจจะ
ห น า แ น่ น จ น เ กิ น ไ ป  ก็ ถื อ เ ป็ น เ ห ตุ ผ ล ห นึ่ ง  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ที่ ผ่ า น ม า ก็ เ ค ย จั ด ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ส ภ า  
ในสถานการณ์โควิด-19 ตนมองว่าในช่วงนี้ถ้าไม่มีการประชุมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว อาจจะมองได้
ว่ ารั ฐบาลต้องการให้ผ่ านร่ า ง กฎหมายประชามติช้ า  และเป็นความพยายามเตะถ่ ว ง กฎหมายฉบับนี้ 
มีความส าคัญและเร่งด่วน จึงควรเปิดประชุมรัฐสภา ทั้งนี้ หากสถานการณ์อยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้ก็ควรจะเปิดให้
ประชุมรัฐสภา 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านได้หารือเรื่องการเปิดประชุมรัฐสภากับรัฐบาลหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า ยังไม่ได้คุย แต่
เราเห็นว่ารัฐบาลน าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ไทม์ไลน์ในการพิจารณาพอดี เพราะเป็นเรื่อง
ที่จ าเป็นของประเทศ เราก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะพรรค พท.ก็เตรียมความพร้อมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว โดย
จัดหมวดหมู่การอภิปราย ศึกษารายละเอียด และข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งเราจะเปิดโกาสให้ ส.ส.ได้พูดอย่างเต็มที่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247681  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/247681
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210526/556148a70970946780ff0aa698c2b5240643a4714790d968f2a9849322180a3f.jpg?itok=_zVno4di
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 13:51 น. 
เลขาฯ ประธานสภา เผย พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านยังไม่ถึงสภา อาจพิจารณาไม่ทัน 27-28 พ.ค.นี้ 
 

 
 
เลขาฯประธานสภา เผย พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านยังไม่ถึงสภา อาจพิจารณาไม่ทัน 27-28 พ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความ
คืบหน้ากรณีที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) พิจารณาบรรจุวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาให้การอนุมัติพระราช
ก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ในวันที่ 27-28 พ.ค.นี้ว่า แม้ พ.ร.ก.ดังกล่าวจะประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังส่งพ.ร.ก.ดังกล่าวมาไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎร 
ดังนั้น การประชุมสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค.) จะยังคงพิจารณา พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบบังคับใช้ตามกฎหมาย และเสนอมายังสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อน 

นายสมบูรณ์ยังกล่าวอีกว่า หากกรณีที่ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่ง พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินฯ ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างนี้ก็จะเป็นอ านาจของนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จะพิจารณาบรรจุระเบียบเข้าสู่วาระการประชุมตามขั้นตอน และความเหมาะสมว่าจะสามารถบรรจุด้วย
วาจา หรือพิจารณานอกระเบียบวาระการประชุมได้หรือไม่ 

นายสมบูรณ์กล่าวว่า หาก พ.ร.ก.ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎรหลังวันที่ 31 พ.ค.นี้ ก็อาจจะต้องพิจารณา
ภายหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระแรกเสร็จสิ้น 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2743319  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2743319
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81.%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 15:04 น. 
เร่งบรรจุ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เข้าสภาพิจารณา 28 พ.ค. ปธ.วิปรัฐบาล ยันไม่ทันเหตุ รบ. ยังไม่ส่งร่างมา 
 

 
 
เร่งบรรจุ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เข้าสภาพิจารณา 28 พ.ค. ปธ.วิปรัฐบาล ยันไม่ทันเหตุรบ. ยังไม่ส่งร่างมา 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้ ว่า จะการ
พิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับคือ พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.ก.ให้
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจะต่อ
ด้วยพ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.กู้เงินช่วยโควิด-19 ฉบับที่ 2) 5 แสนล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เพราะพ.ร.ก. ตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องเข้าก่อนญัตติอ่ืนๆ ร่วมทั้งพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
ส่วนจะพิจารณาได้เมื่อใดนั้น อยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของวิปทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งวิปฝ่ายค้าน และวิปฝ่ายรัฐบาล หาก
พิจารณา พ.ร.ก.ฉบับแรกเสร็จแล้วมีเวลาเหลือ ก็ต้องพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ต่อทันที หากไม่แล้วเสร็จ จึงจะค้างไว้ และ
น าไปพิจารณาต่อในภายหลัง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนการพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณ ปี 2565 หรือจะพิจารณาตอนไหนต้องคุยกันอีกครั้ง 

เมื่อถามว่า จะมีการขยายการประชุมต่อไปในวันที่ 29 พฤษภาคม หรือไม่เพ่ือให้พิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ แล้วเสร็จ
ในคราวเดียว นายสุทิน กล่าวว่า เราไม่ต้องการให้มีการประชุมต่อเนื่องจนเกินไป เพราะจะท าให้ส.ส.เกิดการอ่อนเพลีย 
เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อได้ จึงไม่ต้องการให้ส.ส.อยู่ในห้องประชุมนานๆ เพ่ือลดการสุ่มเสี่ยง 

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ ประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ส่ง พ.ร.ก.เงินกู้มายังสภาฯ 
เพราะยังมีอีกหลายขึ้นตอน ที่รัฐบาลจะต้องท าเป็นรูปเล่ม ก่อนที่จะส่งมา และจะต้องพักไว้ก่อน 1 วัน ท าให้ไม่สามารถ
บรรจุการพิจารณาได้ทันในวันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้แน่นอน ดังนั้น การพิจารณาอาจจะต้องเลื่อนไปหลังการประชุม
พ.ร.บ.งบประมาณ อีก 1 อาทิตย ์
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2743470   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2743470
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%84029.jpg
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27 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
วิษณุ ปัดกู้ 5 แสน ล. ผิดวินัยคลัง 
 

 
 

"วิษณุ"การันตีพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผิดวินัยคลัง แนะเร่งถกงบ 65 ให้เสร็จตามกรอบ 105 วัน หว่ัน  
แก้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว ด้าน "วิรัช" ระบุ "พ.ร.ก.เงินกู้" 5 แสนล้าน เข้าประชุมสภาหลังถกงบ 65 เสร็จ ขณะที่"
พท."อัดนายกฯ บริหารประเทศ7 ปี ท าไทยเสียหายหนัก-หนี้ท่วม เสี้ยม! พรรคร่วมเลิกนั่งร้านมายืนข้างปชช.แทน 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ในสัปดาห์หน้าว่า ทางพรรค จะมี
การประชุมกรรมการบริหารพรรค และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น โดยยืนยันว่า พรรคร่วมรัฐบาล ต้องให้การ
สนับสนุน เพราะถือว่าเป็นกฏหมายส าคัญของรัฐบาล ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบทางการเมืองตามมาอย่างไรก็ตาม 
หากงบประมาณไม่ผ่าน รัฐบาลก็ต้องลาออกหรือยุบสภา แต่รายละเอียดทั้งหมด ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง และส า นัก
งบประมาณท่ีจะช่วยชี้แจง 

เมื่อถามว่า มีกังวลหรือไม่ เพราะที่ผ่าน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีปัญหาเรื่องการลงมติ นายจุรินทร์ กล่าวว่า 
ตนคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน และไม่จ าเป็นต้องก าชับอะไร เพราะเม่ือมีมติออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมติ 

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง ยื่นค า
ร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณาและมีค าสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ที่มีมติเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะอาจขัดกับวินัย
การเงินการคลัง และขัดรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงแล้วว่า เรื่องนี้ได้ตรวจสอบตั้งแต่
ต้นแล้ว และยังคิดไม่ออกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับศาลปกครอง เพราะในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าจะ
ด าเนินการร้องก็ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ก็รู้ว่าท าไมกลุ่มผู้ร้องถึงได้ไปร้องต่อศาลปกครอง เพราะเนื่องจาก
เขาไม่รู้ว่าจะมีการ ประกาศออกมาเมื่อไหร่ จึงได้ร้องให้มีการเพิกถอนมติของครม. 

"ตอนนี้เรื่องมันเกินกว่ามติครม.แล้ว อย่างไรก็ตามการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนั้นก็ไม่ได้ถือว่าผิด เพียงแต่เขา
ต้องการให้มีการเพิกถอน คือเมื่อเป็นพ.ร.ก. แล้วศาลปกครองเพิกถอนไม่ได้ แต่ถ้าเป็นมติครม. ศาลปกครองเพิกถอนได้ 
เ ขาก็นึ กว่ า เป็ นมติ ครม .  แต่ ความจริ ง เป็นพ .ร .ก . ไปแล้ ว  ที่ ส าคัญคื อกรณีที่ บอกว่ า  ร่ า งพ . ร . ก .กู้ เ งิ น  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210527/e311560918dc3329015b4b9bc4d4b94aa93dafb7002903621e9760a7fd35044f.jpeg?itok=bAUkelfR
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5 แสนล้านบาท ออกโดยไม่มีอ านาจตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 53 นั้น เราก็เช็กมาตั้งแต่พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้าน
ล้านบาท แล้ว ที่ระบุว่ารัฐสามารถกู้เงินได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ มันก็เข้าหมดแล้ว" 

เมื่อถามว่า สภาผู้แทนราษฎจ าเป็นต้องพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ก่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามคิวคือ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
2565 ก่อน เพราะพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งร่างให้สภาฯ ที่ส่งไป
เ มื่ อ วั น ที่  17 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2564 แ ม้ ว่ า ส ภ า ฯ  จ ะ ยั ง ไ ม่ เ ปิ ด  ก็ นั บ วั น ไ ป แ ล้ ว  ฉ ะ นั้ น ถ้ า ป ร ะ ชุ ม  
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2564 แค่นี้ก็เสียไปแล้ว 15 วัน จาก 105 วัน สภาฯ ก็
จะเหลือเวลาการพิจารณาน้อย ถ้าไปเอาอะไรตัดหน้า หรือส.ส.บางคนกลัวโควิด-19 แล้วเสนอให้เลื่อนออกไป เวลาก็จะ
หายไป จึงอาจจะพิจารณาไม่เสร็จภายใน 105 วัน โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ระบุว่า หากสภาฯ พิจารณาไม่เสร็จ
ภายใน 105 วัน ให้ถือว่าสภาฯ ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามได้ทุกประการ แก้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาให้เสร็จ 

เมื่อถามว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในสภาฯ จะมีผลให้เลื่อนการพิจารณาออกไปหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
อย่าเพ่ิงพูดเพราะยังไม่มีการระบาดในสภาฯ แต่เป็นการระบาดในแคมป์คนงาน และได้ยินว่าเป็นคนงานสร้างรถไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้สภาฯ พิจารณา ทางที่ดีคือพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว และลดความแออัด ใครไม่พูดก็อย่าไปนั่งใน
สภาฯ ควรเข้าไปเฉพาะเวลาที่นับองค์ประชุม 

"แม้ข้อก าหนดอาจจะผ่อนผันให้เปิดหน้ากากเวลาพูดได้ ก็ไม่ควรจะถอด แต่หากไม่ถอดหน้ากากตอนพูด อย่าง
วันนี้ผมนั่งประชุมครม. อยู่ก็เกือบเป็นลมคาไมโครโฟน มันก็เลยเหลืออยู่ค าเดียวคือ อย่าพูดมาก ซึ่งทางวุฒิสภา เตรียม
เสนอให้ตั้งไมโครโฟนไว้ต่างหาก ไม่ใช้ไมโครโฟนตรงที่นั่ง แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ และเปลี่ยนผ้าคลุม อันตรายคือตอนที่
พูดจากที่นั่งตัวเอง บางคนพอใครลุกข้ึนยืนพูด ก็ชอบย้ายมานั่งใกล้ๆ เพราะได้ออกทีวี นั่นก็จะรับน้ าลายเต็มๆ" 

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงการเปิด
ประชุมสมัยสามัญในวันที่ 27-28 พ.ค.64 ว่า จะมีการพิจารณาพระราชก าหนด(พ.ร.ก.)2 ฉบับคือ พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ส่วนพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ยังน าเข้าที่ประชุมไม่ได้ เนื่องจากหนังสือจาก
ท าเนียบฯยังส่งมาไม่ถึง และถึงแม้ว่าจะส่งมาถึง ก็ต้องเว้นระยะห่างไว้ อย่างน้อย 1 วัน ถึงจะน าเข้าที่ประชุมได้ ส่วน
วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 2565 ดีงนั้น 
พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน อาจเข้าที่ประชุมภายหลังสัปดาห์ที่พิจารณาพ.ร.บ.เสร็จแล้ว 

ส่วน นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมและคณะท างานเศรษฐ กิจ 
พรรค เ พ่ื อ ไทย  กล่ า ว ว่ า  ค รบรอบ  7 ปี  ก า รปฏิ วั ติ ป ระ เทศย่ า แย่ ทุ กด้ าน โดย เฉพาะด้ าน เศรษฐกิ จ  
พล.อ.ประยุทธ์ใช้ งบประมาณแล้ว 20.8 ล้านล้านบาท และ จะใช้งบประมาณปี 65 อีก 3.1 ล้านล้านบาท โดยจะกู้
ชดเชย งบประมาณ ถึง 7 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังจะมีการกู้อีก 5 แสนล้านเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งแต่
แรกจะกู้ 7 แสนล้านบาท แต่พอถูกต าหนิ จากทุกฝ่ายจึงต้องลดลงมาเหลือ 5 แสนล้าน แต่ก็ยังมาก และการเก็บรายได้
ปีนี้จะไม่ได้ ตามที่คาดหมายอีกกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะท าให้หนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท และในปีนี้ อย่างไร
หนี้สาธารณะก็จะพุ่งทะลุเกิน 60% ของจีดีพี เพราะพล.อ.ประยุทธ์ รู้แต่จะกู้ แต่ไม่รู้จักการหารายได้ หนี้ก็จะเพ่ิมขึ้น
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เ รื่ อ ย ๆ  จ น ห นี้ ล้ น ไ ด้  อี ก ทั้ ง ห นี้ ค รั ว เ รื อ น ก็ พุ่ ง ท ะลุ เ กิ น  90% แ ล้ ว  ห นี้ เ สี ย ธ น า ค า ร ก็ เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น  
โดยการบริหารประเทศของนายกฯมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนี้เต็มไปหมด แต่ไม่เห็นทางออกของประเทศที่จะพัฒนา
ต่อไปได้เลย 

"7 ปีของการปฏิวัติ ข้อมูลข่าวสารเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลมีมากมาย แต่ความเสียหายที่มากกว่า 
การทุจริตคอรัปชั่นคือ การเสียโอกาสของประเทศ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดวิสัยทัศน์ ได้ท า
ให้ประเทศไทยเสียดาย และเสียโอกาสไปอย่างมาก และหากพล.อ.ประยุทธ์ ยังคงดื้อรั้นที่จะบริหารประเทศอยู่ ประเทศ
ไทยก็จะเสียโอกาสไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะท าให้ประเทศไทยพัฒนารั้งท้ายในอาเซียนควบคู่ไปกับมินอ่องลาย เผด็จ
การทหารของประเทศเมียนมาร์ที่มีข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ ติดต่อกันลับหลังตลอด จนท าให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยไม่
ต่างจากประเทศเมียนมาร์และมีโอกาสที่จะพัฒนารั้งท้ายคู่กันถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ยอมวางมือ" 

ขณะที่ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการจัดท างบประมาณประจ าปี 2565 ว่า 
เป็นการจัดท างบประมาณที่ละทิ้งประชาชน ไม่สนใจสถานการณ์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิง สังเกตได้จาก "งบกลาง" ที่ตั้งไว้สูง
ถึง 5.7 แสนล้านบาท แม้จะปรับลงจากปี 64 เล็กน้อย แต่ยังถือว่า เป็นงบที่มากเป็นอันดับ 1 ของงบประมาณทั้งหมด
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังตัดงบ "ส ารองฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
หรือแก้ปัญหาจากการระบาดของโควิด-19"ซึ่งภายในงบกลางออกทั้งหมด ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยัง
อยู่ในขั้นวิกฤต และ ในปีงบประมาณ 2563 - 2564 ก็เคยกันงบส่วนดังกล่าวส ารองไว้ หลายหมื่นล้านบาท นอกจากนี้
เมื่อมาดูภาพรวมของงบกลางในปีงบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่ายที่ใช้กับส่วนราชการมีสัดส่วนสูงกว่าทุกปี คิดเป็นเกือบ 
85% เหลืองบไว้ใช้กับประชาชนในยามฉุกเฉินน้อยมาก แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าที่มีการใช้งบกลาง เพ่ือ
ประชาชน หรือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
และไม่สนใจประชาชน ดังเป็นที่ประจักษ์มายาวนานตลอด 7 ปี สอดคล้องกับข้อมูลของ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล นักวิชาการ
เศรษฐมิติระดับโลก ที่ได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการท ารัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
อดีตนายกฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ไว้ คิดเป็นมูลค่าถึง 3.19 ล้านล้านบาท โดยยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดจาก
ความบกพร่องของรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย 

"การจัดท างบประมาณปี 65 ของพล.อ.ประยุทธ์ แสดงออกว่าไม่แคร์ประชาชนอย่างชัดเจน หากปล่อยให้
บริหารต่อมีแต่จะสร้างความเสียหายให้ประเทศ พรรคเพ่ือไทยขอให้ทุกคนร่วมจับตาการอภิปรายงบประมาณรอบนี้ 
และขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาล เลิกเป็นนั่งร้านให้นายกฯ ที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทัศน์ แล้วกลับตัวกลับใจมาอยู่
ข้างประชาชน" 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247786  
  

https://siamrath.co.th/n/247786
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27 พฤษภาคม 2564 09:04 น.   
 “ชวน” เผย พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านยังไม่ถึงสภา คาดประชุมหลังถกงบปี 65 เสร็จ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า   การประชุมสภาฯวันนี้ 
พิจารณาพ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ครม.ได้ให้ความเห็นชอบบังคับใช้
ตามกฎหมาย ส่วนพ.ร.ก.ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม วงเงนิไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น ครม.ยังส่งมาไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎร  จึง
ต้องพิจารณาทั้ง 2 วาระที่ก าหนดมาแล้วก่อน ตามที่วิป 3 ฝ่ายตกลงคือ พิจารณาวันที่ 27-28 พ.ค.แบ่งเวลาฝ่ายละ 3 
ชั่วโมง แต่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาครบหรือไม่ จบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น โดยวันนี้ เ ริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนถึงเกิน 
24.00 น. และพรุ่งนี้เริ่มในเวลา 09.00 น. 

ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จะพิจารณาวันที่ 31 
พ.ค.- 2 มิ.ย. แบ่งฝ่ายอภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทส่งมาถึงเมื่อไหร่ ก็บรรจุทันที 
แต่ต้องพิจารณาหลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วเสร็จก่อน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247855  
  

https://siamrath.co.th/n/247855
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210527/a3a5a7836cde3fe901e472a7c16bef0aa444c979c3c47e10b34f1a856bf0d134.jpg?itok=v8A75csP
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พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
"วิษณุ" ชี้พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านถ้าไม่ผ่านสภาฯ รัฐบาลต้องยุบสภาฯ 
 

 
 
“วิษณุ” คาดสภาฯบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านประชุม 4 มิ.ย.นี้  ชี้หากไม่ผ่านความเห็นชอบสภาฯ

รัฐบาลต้องยุบสภาฯ 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาลนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล   

ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด
ของ โ รค  โ ควิ ด - 19  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ว ง เ งิ น  5  แสนล้ านบาท  ว่ า  จะสามารถส่ ง ให้ สภ าผู้ แทนร าษฎร ได้ ใ น   
1 - 2 วันนี้ เพ่ือเตรียมบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ขึ้นอยู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ว่า จะคิดเห็นเป็นอย่างไรและสมควรจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในวันใด  ซึ่งก็รับทราบว่าจะมีการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ก่อน ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.หากเห็นว่าพระราช
ก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มีความเร่งด่วนก็สามารถที่จะประชุมกันในวันที่ 4 มิ.ย. แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ทางสภาผู้แทนราษฎร 

นายวิษณุ  กล่าวอีกว่า พระราชก าหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคัญ กว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบรรจุระเบียบวาระ เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณเป็นที่
เรียบร้อยแล้วท าให้ร่างพระราชก าหนดต้องถูกบรรจุในล าดับถัดไป ส่วนตัวเห็นว่าฝ่ายค้านมีระยะเวลาในการที่จะศึกษา
เตรียมตัวที่จะอภิปราย โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิษฐ์ รมว.คลัง จะเป็นผู้ชี้แจงหลัก และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี
เชาว์ ของนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานเป็นผู้ชี้แจงเสริม  ทั้งนี ้หากพระราชก าหนดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของ
สภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่เกิดปัญหา เพราะพระราชก าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว 

เมื่อถามอีกว่าพระราชก าหนดดังกล่าวถือเป็นกฎหมายการเงิน  หากไม่ผ่านเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว นายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาหรือไม่  นายวิษณุ กล่าวว่า  ใช่ ถูกต้อง ถือเป็นธรรมเนียม  เมื่อย้ าอีกว่าแต่ขณะนี้
เสียงของสภาผู้แทนราษฎรในส่วนรัฐบาลยังมีความเหนียวแน่นไม่น่าจะส่งผลต่อการโหวตใช่หรือไม่  นาย
วิษณุ กล่าว จะต้องไปสอบถามฝ่ายการเมือง และฝ่ายค้านดู. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/845993  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/845993
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26 May 2021 18:26 น. 
 “อนุทิน” ยกปม “วัคซีนโควิด” เตือนลูกพรรคอย่าให้เป็นเรื่องการเมือง 
 

 
 

“อนุทิน”ยกปม“วัคซีนโควิด”เตือนลูกพรรคอย่าให้เป็นเรื่องการเมือง เหตุใช้งบประมาณในการจัดหา ขอบคุณทีม
ตอบโต้ที่คอยปกป้องพรรค 

วันนี้(26 พ.ค.64) มีการประชุม ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.
สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธาน เพื่อเตรียมตัวเปิดประชุมสภาฯ ในวันที่  27 พ.ค.นี้  

ช่วงหนึ่ง นายอนุทิน ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีนของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จนเกิด
ประเด็นขึ้นว่า หน้าที่ของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนคือท าให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนัก เเละเต็มใจมาฉีดวัคซีน ส่วนการ
จะฉีดอย่างไรเป็นของแต่ละจังหวัดในการด าเนินการ  

แต่สิ่งที่ส าคัญจะต้องไม่เห็นเรื่องนี้ เป็นเรื่องการเมืองอย่างเด็ดขาด จึงขอชี้เเจงให้ ส.ส.ทุกคนทราบว่า วัคซีนนี้
เป็นวัคซีนที่รัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดหา จึงถือว่าเป็นวัคซีนของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น เรามีหน้าที่เพียงแต่ชี้แจง
ให้ประชาชนมารับเพื่อความปลอดภัย ของตัวเอง และครอบครัว 

นายอนุทิน ยังได้กล่าวขอบคุณส.ส.ของพรรค ที่ในช่วงที่ผ่านมาออกมามีการแสดงจุดยืน และเเสดงเจตนารมณ์
อุดมการณ์ของพรรค ในการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ของพรรค ตลอดจนการออกมาตอบโต้
การคุกคาม การสบประมาท หรือ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ท าให้ภูมิใจไทยเสียหาย ทั้ง นายศุภชัย ใจสมุทร, นาย
ศุภชัยโพธิ์สุ, นายภราดร ปริศนานันทกุล , นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นต้น และขอให้ทุกคนช่วยกันปกป้องพรรค 
อะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูก ต้องออกมาชี้แจง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/481503  
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/481503
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26 พฤษภาคม 2564 
'อนุทิน' เตือนลูกพรรค อย่าให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องการเมือง 
 

 
 

'อนุทิน' ระบุ วัคซีนโควิด เป็นของประชาชน ย้ า ส.ส.พรรค อย่าให้เป็นเรื่องการเมือง ลั่นมีหน้าที่แค่ชี้แจง เชิญชวน
ประชาชนมาฉีด พร้อมขอบคุณทีมโต้ภูมิใจไทย ที่คอยออกมาปกป้องเจตนารมณ์พรรค 

26 พ.ค.2564 ช่วงเย็นวันนี้มีการประชุม ส.ส. ของพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธาน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดประชุมสภาฯ  

โดยช่วงหนึ่งนายอนุทิน ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีนของ ส.ส. ในพรรคภูมิใจไทยจนเกิด
ประเด็นขึ้นนั้น ว่าหน้าที่ของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนคือท าให้ประชาชนเข้าใจตระหนัก เเละเต็มใจมาฉีดวัคซีน ส่วน
การจะฉีดอย่างไรเป็นของแต่ละจังหวัดในการด าเนินการ แต่สิ่งที่ส าคัญจะต้องไม่เห็นเรื่องนี้ เป็นเรื่องการเมืองอย่าง
เด็ดขาด จึงขอชี้เเจงให้ ส.ส. ทุกคนทราบว่า วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่รัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดหา จึงถือว่าเป็นวัคซีน
ของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นเรามีหน้าที่เพียงแต่ชี้แจงให้ประชาชนมารับเพื่อความปลอดภัย ของตัวเองและครอบครัว 

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้กล่าวขอบคุณส.ส.ของพรรค ที่ในช่วงที่ผ่านมาออกมามีการแสดงจุดยืนและเเสดลง
เจตนารมณ์อุดมการณ์ของพรรค ในการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ของพรรค ตลอดจนการ
ออกมาตอบโต้การคุกคาม การสบประมาทหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ท าให้ภูมิใจไทยเสียหาย ทั้งนายศุภชัย ใจ
สมุทร ,นายศุภชัยโพธิ์สุ ,นายภราดร ปริศนานันทกุล ,นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นต้น และขอให้ทุกคนช่วยกัน
ปกป้องพรรคอะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูก ต้องออกมาชี้แจง  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940265  
  

https://www.mgid.com/ghits/d/602909/i/57417933/pp/1/2?h=iEfsioqO4gWR_bW3z9ZD7URTHBc6yC5TNnQdHp2Zv1BsiF0GgQ8n25fA2B5VmdPp&rid=a9012946-be39-11eb-a7c2-08f1eaedc352&u=OWwelegQh2mOFNWHz-QE0C_XUhsJPSvnIETYEwoRcpni67LlzyEHYBSwiqHVaIKBnpvKb9UC7wmJ5qlnuPB6Zw8FKstoJb2AIOQtl1Fuj5oO7YuWlo2MYtO2KMOHQbETdQgp2cWHVvgQpPE9tc1bnRmp8d3hMAtyi7waEUugVhXRr0ltjSLBfnGlaEor0-YihcBYX7BeI1W8rBVHoSs8CC8qHRZSvjwjaAyG10RgqD4wO0NWr_SpBTO7l51dbeAnagvLueFIlrFff71OPRY6nnCcgdXYs00hAmSv4WAinPml6OKzvDFR_QXu6xc9E8gk1-Z8BRxc8YeD73RaLuFNSQDRDaSz71c7LDzjBfZMDp73RSVzi1P70LQ3soWCbRxKeWK5xseKWQPrLcatjAORRSaudjlUQow0hjzktoBMQnCMmH0hxpFRJq8ks6Qe6FqEDGWLuYauCaePu9ni5GfjfpwHM5C91KpRBKdymVyMEO7HuylL-Ynawy_qxfJotMavjoztd5JAGDChQhmk4d2ea6JVyp_bPev6VPWFwo3EDdrGLLIS5gJYCXNNmy5RX5yaIzi7Qe3JKKUB4OyzT29c3n49DIKr98TtASxxtiA56-bK6a7796SpPP6vG8aMtodp_9ctMGRjYXGfyIBeuWtLZljSFShRxAGQ9UA7FU4mmN7xk7x976U5pyOyy5i8aPFrGY-dy598J7XWb7YL3j-8iDnlmZ6h2OCd_TVf4fVv_yJbZvMyc0_uKLC3LoUoy3ygAaoOyuQ259UB1SpyYCY-BEb0TgXUq9MEyxGZNrfkd9RofjG-gJscQOGcgt17HYl5_Z5lhiVYDlVLJRTSjC6nnQ**&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l4qbyaPtyDd8
https://www.mgid.com/ghits/d/602909/i/57417933/pp/1/2?h=iEfsioqO4gWR_bW3z9ZD7URTHBc6yC5TNnQdHp2Zv1BsiF0GgQ8n25fA2B5VmdPp&rid=a9012946-be39-11eb-a7c2-08f1eaedc352&u=OWwelegQh2mOFNWHz-QE0C_XUhsJPSvnIETYEwoRcpni67LlzyEHYBSwiqHVaIKBnpvKb9UC7wmJ5qlnuPB6Zw8FKstoJb2AIOQtl1Fuj5oO7YuWlo2MYtO2KMOHQbETdQgp2cWHVvgQpPE9tc1bnRmp8d3hMAtyi7waEUugVhXRr0ltjSLBfnGlaEor0-YihcBYX7BeI1W8rBVHoSs8CC8qHRZSvjwjaAyG10RgqD4wO0NWr_SpBTO7l51dbeAnagvLueFIlrFff71OPRY6nnCcgdXYs00hAmSv4WAinPml6OKzvDFR_QXu6xc9E8gk1-Z8BRxc8YeD73RaLuFNSQDRDaSz71c7LDzjBfZMDp73RSVzi1P70LQ3soWCbRxKeWK5xseKWQPrLcatjAORRSaudjlUQow0hjzktoBMQnCMmH0hxpFRJq8ks6Qe6FqEDGWLuYauCaePu9ni5GfjfpwHM5C91KpRBKdymVyMEO7HuylL-Ynawy_qxfJotMavjoztd5JAGDChQhmk4d2ea6JVyp_bPev6VPWFwo3EDdrGLLIS5gJYCXNNmy5RX5yaIzi7Qe3JKKUB4OyzT29c3n49DIKr98TtASxxtiA56-bK6a7796SpPP6vG8aMtodp_9ctMGRjYXGfyIBeuWtLZljSFShRxAGQ9UA7FU4mmN7xk7x976U5pyOyy5i8aPFrGY-dy598J7XWb7YL3j-8iDnlmZ6h2OCd_TVf4fVv_yJbZvMyc0_uKLC3LoUoy3ygAaoOyuQ259UB1SpyYCY-BEb0TgXUq9MEyxGZNrfkd9RofjG-gJscQOGcgt17HYl5_Z5lhiVYDlVLJRTSjC6nnQ**&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l4qbyaPtyDd8
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940265
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26 พฤษภาคม 2021 - 21:41 
 “อนุทิน” ลั่นไม่ถอนตัวพรรคร่วมพร้อมลุยถกงบ65 
 

 
 
อนุทินไม่หว่ัน ลุยศึกถกงบ 65 ขอรัฐมนตรีพรรคทุกคนเตรียมข้อมูลพร้อมแจง โยนถาม ศบค. ปมกระจายวัคซีนแต่
ละจังหวัด ลั่นไม่เคยคิดจะทิ้งรัฐบาลไว้กลางทาง 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อม
ด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และในฐานะเลขาพรรค, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 
และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และในฐานะโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมเตรียม
ความพร้อมการประชุมรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการหารือ ก าหนดแนวทางท่าที เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่ามีความมั่นใจตรงกัน ใคร
จะต้องอภิปรายอย่างไรหรือมีบทบาทอย่างไร เป็นการประชุมปกติ ส่วนที่ฝ่ายค้านก าลังจับจ้องอภิปรายงบของกระทรวง
สาธารณสุขนั้น ยืนยัน ได้เสนอแผนตามกรอบในการจัดสรรงบประมาณทั้งการจัดซื้อวัคซีน การซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่า
เสี่ยงภัย ค่าตอบแทนของบุคลากรทางการสาธารณสุข และ อสม. ที่เข้ามาดูแลพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่าการแพร่
ระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมได้ และต้องชักชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้ หากฝ่ายค้านจะมีการโจมตีเรื่องงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนจะมีการรับมืออย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า 
จะชี้แจงตามรายละเอียดที่เสนองบประมาณ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่ากังวลว่า จะมีใครมาโจมตีหรือชื่นชม เพราะท า
งบประมาณที่มีเหตุผล โดยจะไม่ตอบโต้ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ซึ่งการพูดให้เกิดความเกลียดชัง
หรือความขัดแย้ง การใส่ร้ายป้ายสี ตนจะไม่ตอบ และงบของกระทรวงสาธารณสุขก็เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
สามารถจัดหางบส่วนกลางได้ตลอด ตนบริหารงานแบบนี้ ไม่เคยกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิด ขออย่าไปเทียบกับ
กระทรวงกลาโหม เพราะเป็นกระทรวงใครกระทรวงมัน 

ส าหรับการที่ ส.ส.ภูมิใจไทย พูดถึงการปัญหาการกระจายวัคซีนในพ้ืนที่นั้น นายอนุทิน เผยว่า การกระจาย
วัคซีนเป็นเรื่องของ ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องหาข้อมูลร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ที่จะน าจ านวนวัคซีนมา
ให้กับประชาชน วัคซีนนี้ไม่ได้เลือกให้กับใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนต้องได้วัคซีนไม่มีใครไม่ได้ อย่าเอาวัคซีนมาท าเป็น
ประเด็นทางการเมือง ดังนั้น ให้เลิกมาถามได้แล้วว่า ท าไมถึงไม่ได้วัคซีน 
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ขณะเดียวกัน เมื่อถามว่า กลุ่มไทยไม่ทน ขอให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นั้น นายอนุทิน ระบุว่า เราเป็นรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันมาสองปี และท างานร่วมกัน ตนไม่เคยคิดที่จะออกจากพรรคร่วม
รัฐบาล จะถอนตัวทิ้งไว้กลางทางไม่ได้ นอกจากการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และถ้าอยากให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีต้อง
ให้เลือกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา แต่ถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองอยู่ไม่ครบเทอม พรรคภูมิใจไทยมีกระทรวงคมนาคม
จะพยายามไม่ให้มีอุบัติเหตุ เราทุกคนมีความหมายมีคุณค่าและมีความตั้งใจในการท างาน 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_111834/  
  

https://www.innnews.co.th/news/news_111834/
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26 พฤษภาคม 2564 
‘อนุทิน’ ถาม 'บิ๊กตู'่ ผ่านสื่อ  
ภท. ยังมีความหมายพรรคร่วม หรือไม่ 
 

 
 

'อนุทิน' ลั่นไม่เคยคิดถอนตัวพรรคร่วม หลังกลุ่มไทยไม่ทน เรียกร้องถอนตัว  พร้อม โยนถาม 'บิ๊กตู่' ภท.ยังมี
ความหมายหรือไม่  

26 พ.ค.2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี"กลุ่มไทยไม่ทน" คณะสามัคคีประชาชนเพ่ือประเทศไทย ยื่นหนังสือจี้ถอนตัวจาก
พรรคร่วมรัฐบาล และให้ใช้โอกาสนี้ ขึ้นมาเป็นนากรัฐมนตรี แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า วันนี้เราเป็นรัฐบาลที่
อยู่ด้วยกันมา2 ปี กว่ายังท างานร่วมกันได้ ขณะที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยังปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและ
ผลักดันผลงานออกมาได้ ดังนั้นต้องขอท าหน้าที่ให้ที่ให้ดีที่สุดก่อน 

เมื่อถามว่า แสดงว่าตอนนี้ยังไม่คิดถอนตัวใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า "ไม่ใช่ไม่ได้คิด แต่ไม่เคยคิด ไม่มี
เหตุผลที่จะคิด ท างานด้วยกันแล้วจะถอนตัวออกมาก่อน นอกจากมีอะไรในการอยู่ร่วมกันไม่รักษาศักดิ์ศรี ไม่รักษาหน้า
กัน แต่ตอนนี้ไม่มี ซึ่งไม่มีใครทนอยู่หากอยู่ร่วมกันไม่ให้เกียรติกัน" 

เมื่อถามย้ าว่า แสดงว่ายุไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า "ท าไมต้องยุ ถ้าอยากให้ผมเป็นนายกฯ  
ก็เลือกพรรคภูมิใจไทยเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ อย่างนั้นก็เป็น เที่ยวนี้มีแค่นี้ก็ท าหน้าที่นี้"  

ส่วนหากในอนาคตเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง พร้อมเป็นนายกฯ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีหรอก พรรค
ภูมิใจไทยคุมคมนาคมก็จะไม่ให้มีอุบัติเหตุอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า ที่กลุ่มไทยไม่ทนระบุว่า อยู่ เป็นพรรคร่วมไปก็ไม่ความหมายเพราะถูกยึดอ านาจไปหมด  
นายอนุทิน กล่าวว่า ยังท างานได้อยู่ และต้องไปถามนายกฯ ว่าพรรคภูมิใจไทยมีความหมายหรือไม่ในการเป็นพรรคร่วม 
ต้องไปถามผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่มาท าเรา เพราะถ้าไม่มีความหมายก็ค่อยว่ากัน แต่เชื่อว่าทุกคนมีความหมายและท างานได้ 
ยืนยันว่าไม่มีน้อยใจ 

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวตอบค าถามขณะนี้ยังมีอะไรเคืองใจกับ
กลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์ ของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ว่า ที่ผ่านมาในการท างาน การตั้งข้อสงสัยหรือการตั้งค าถามเป็นสิทธิ์
ของทุกคน แต่เรามี หน้าที่อธิบายการท างานตามความรับผิดชอบ ซึ่งวันนี้เรายังท างานในการแปรนโยบายต่างๆ ของ
พรรคได ้
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940272  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940272
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26 พ.ค. 2564 22:47    
อนุทิน" เผย ภูมิใจไทย เตรียมข้อมูลประชุมงบ 65 แจงท าตามกรอบ ส่วนปัญหาการกระจายวัคซีน ไม่ใช่หน้าที่ของ
สาธารณสุข ให้ถาม ศบค. 
 

 
 
วันที่ 26 พค. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย , นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ในฐานะโฆษกพรรคฯ   ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม
พรรคภูมิใจไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการหารือ ก าหนดแนวทาง ท่าทีเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าเรามีความมั่นใจตรงกัน ใคร
จะต้องอภิปรายอย่างไร หรือมีบทบาทอย่างไร เป็นการประชุมปกติ 

เมื่อถามว่า งบประมาณปี 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ฝ่ายค้านก าลังจับจ้องนั้น เราเสนอแผนตามกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ ส่วนในเรื่องของจัดซื้อวัคซีน การซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ และค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนของบุคลากร
ทางการสาธารณสุข และ อสม. ที่เข้ามาดูแลพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 สามารถ
ควบคุมได้ และต้องชักชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส่วนการที่ฝ่ายค้านจะมีการโจมตีเรื่องงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนจะมีการรับมือยังไง นายอนุทิน เผยว่า เรา
ชี้แจงตามรายละเอียดที่เสนองบประมาณ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่ากังวลว่าจะมีใครมาโจมตีหรือชื่นชม เราท างบประมาณ
ที่มีเหตุและผล จะไม่ตอบโต้ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ซึ่งการพูดให้เกิดความเกลียดชังหรือความ
ขัดแย้ง การใส่ร้ายป้ายสีผมจะไม่ตอบ และงบของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนสามารถจัดหางบ
ส่วนกลางได้ตลอด ตนบริหารงานแบบนี้ไม่เคยกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิด ขออย่าไปเทียบกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงใคร
กระทรวงมัน 

ส่วนการที่ ส.ส.ภูมิใจไทย พูดถึงการปัญหาการกระจายวัคซีนในพ้ืนที่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า การกระจาย
วัคซีนเป็นเรื่องของ ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะต้องหาข้อมูลร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ที่จะน าจ านวนวัคซีนเข้า
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มาให้กับประชาชน วัคซีนนี้ไม่ได้เลือกให้กับใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนต้องได้วัคซีน ไม่มีใครไม่ได้ อย่าเอาวัคซีนมาท าเป็น
ประเด็นทางการเมือง  

เมื่อถามว่า กลุ่มไทยไม่ทน ขอให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น  
นายอนุทิน เผยว่า เราเป็นรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันมาสองปี และท างานร่วมกัน ตนไม่เคยคิดที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาล 
จะถอนตัวทิ้งไว้กลางทางไม่ได้ นอกจากการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และถ้าอยากให้ผมเป็นนายกฯ ต้องให้เลือกเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของรัฐสภา แต่ถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองอยู่ไม่ครบเทอม พรรคภูมิใจไทย มีกระทรวงคมนาคมจะพยายาม
ไม่ให้มีอุบัติเหตุ เราทุกคนมีความหมาย มีคุณค่า และมีความตั้งใจในการท างาน  นายอนุทิน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000050931  
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000050931
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25 พฤษภาคม 2564 - 18:37 น. 
'ชนาพรรณ' พี่สาว 'ทอน' ลุย กทม. 
 

 
 
จับตา "ชนาพรรณ" พี่สาวธนาธร จะเป็นกองหนุนหรือกองหน้า "กลุ่มเปลือกส้ม" ในสมรภูมิท้องถิ่นเมืองกรุง 

ช่วงเดือน มี.ค.2564 มีข่าว “ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ” พ่ีสาวของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 
เตรียมตัวจะลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคก้าวไกล และมีอ้างถึงสเป็ก “ใหม่ ชัด โดน” 
ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  

ต่อมา ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล รีบออกมาชี้แจงทันทีว่า  ข่าวนี้ไม่เป็นความจริง ผู้จะลงสมัคร
ผู้ว่า กทม. ของก้าวไกล ไม่ใช่คนนี้แน่นอน  

ต้นเดือน พ.ค.2564 พรรคก้าวไกล ได้เปิดตัว “กลุ่มเปลือกส้ม” พร้อมกับแนะน าตัวผู้สมัคร ส.ก. ใน 
บางเขต และแจกจ่ายถุงน้ าใจ “ก้าวไปได้ไกล ก้าวไปด้วยกัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤต
โรคระบาดโควิด-19 

นอกจากนี้ กลุ่มเปลือกส้ม ยังส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ HFNC ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน  

ดังที่ทราบกัน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้พูดคุยกับพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยคณะก้าวหน้า 
จะส่งผู้สมัคร อบจ. ,เทศบาล, เมืองพัทยา และ อบต. ส่วนกรุงเทพมหานคร เป็นภารกิจของพรรคก้าวไกล  
แกนน าคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล จึงตั้งกลุ่มเปลือกส้ม ขึ้นมา เพ่ือเตรียมการหาตัวผู้สมัคร ส.ก. และว่าที่ผู้สมัคร 
ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งเวลานี้ มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ไปบ้างแล้ว  

เมื่อวันที่  23 พ.ค.2564 มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ,คณะก้าวหน้า ,พรรคก้าวไกล และกลุ่มเปลือกส้ม   
ออกตรวจโควิดเชิงรุก เพ่ือบริการประชาชนฟรี พร้อมแจกถุงน้ าใจส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องกักตัวในบ้าน บริเวณใกล้
ตลาดวัดสะพาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ตรวจโควิดเชิงรุกให้กับ
ชุมชนตลาดวัดสะพาน เขตดินแดง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาด าเนินการมาตลอดตั้งเเต่มี การระบาด
ของเชื้อโควิด-19 โดยวัตถุประสงค์ส าคัญจากกรณีที่การบริการของระบบสาธารณสุขภาครัฐเข้าไม่ถึงประชาชน เรา
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อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่เข้ามาช่วยตรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ นอกจากนั้นเมื่อพบผู้ติดเชื้อเเล้วเราก็จะช่วยประสานไปยัง
สถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อไป 

ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มีส่วนร่วมสนับสนุนและบริจาคให้กับทางกลุ่มเปลือกส้มในการท ากิจกรรม
ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ตรวจโควิดเชิงรุกแบบ rapid antigen test และถุงน้ าใจ  

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดย สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เพ่ือ
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และมีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การบ าบัดความเดือดร้อนทาง
สาธาณภัยต่าง ๆ กิจกรรมช่วยลดโลกร้อนและกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษา 

 
เธอชื่อ “จิง” 

“จิง” ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี  จ ากัด  
ลูกสาวคนโตของพัฒนา-สมพร วัย 40 ปี ได้รับมอบหมายให้รับช่วงกิจการต่อจากบิดา- พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ  
ผู้ก่อตั้งไทยซัมมิทฯ  

ชนาพรรณจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน
การเรียนรู้งานกิจการของครอบครัวมาหลากหลาย ตั้งแต่เด็ก ขณะที่เธอก าลังฝึกงานอยู่ที่ Mitsubishi Corporation ที่
ญี่ปุ่น ก็ทราบข่าวว่า บิดาเสียชีวิต 

หลังสามีเสียชีวิต “สมพร” จึงปรับทัพใหม่ โดย “จิง” เข้ามาดูแลด้านการเงินทั้งหมด พร้อมกับนั่งเก้าอ้ีรอง
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด ทุกวันนี้ ชนาพรรณ ท าหน้าที่แทนแม่สมพรเกือบทุก
ต าแหน่ง ทั้งงานบริหารบุคคล จัดซื้อ-จัดจ้าง และท าโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ในกิจการต่างประเทศ ที่ไทยซัมมิทกระจายอยู่ ทั้ง
ในจีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อเมริกา และเวียดนาม 

น่าจับตา บทบาทของชนาพรรณ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา กับกลุ่มเปลือกส้ม ในช่วงนี้ จะเป็นแค่ 
“กองหนุน” หรือโผล่ออกมายืนเป็น “กองหน้า” บนสังเวียนผู้ว่าฯ กทม. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/467991  
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25 พฤษภาคม 2564  
"ศรีนวล" เหย่ือหิวแสง หัวหน้าหิวอะหยัง 
 

 
 
ทัวร์ลง "ส.ส.ศรีนวล" เหย่ืออารมณ์ เพราะใครบางคนในภูมิใจไทย เดินเกม 

กรณีป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของ  “ศรีนวล บุญลือ” ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ในพ้ืนที่  
อ.ดอยหล่อ, อ.สันป่าตอง, อ.จอมทอง และ อ.แม่วาง กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองไปทันที 

เมื่อป้ายนั้น มีภาพหัวหน้าอนุทิน กับศรีนวล พร้อมมีข้อความว่า "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชีวิตปลอดภัย" จึงมี
กระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสม  

ในโซเชียล กลุ่มท่ีฝังความแค้น ส.ส.ศรีนวล ตั้งแต่ช่วงถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ ไปพรรคภูมิใจไทยก็ถล่ม
ว่า เธอเป็นคนจ าพวกหิวแสง อยากเด่นอยากดัง  

ประกอบกับ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
พูดกับนักข่าวว่า “ผมขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ท าเป็นการท ากันเอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากตนเอง ผมได้ต าหนิ
ไปแล้วว่าไม่ควรท า พร้อมทั้งสั่งให้เอาป้ายออกแล้ว และขอย้ าว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งหา
เสียง..” 

ดั่งที่ได้ร่ายยาวไปในคอลัมน์นี้ไปแล้ว ป้ายรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไม่ได้มีแค่ ส.ส.ศรีนวล คน
เดียวเท่านั้น หากยังมี ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย อีกหลายจังหวัดได้ติด “ป้ายฉีดวัคซีน” 
เช่นเดียวกัน  

สรุปว่า ศรีนวล บุญลือ ไม่ได้ท าไปตามล าพัง หากแต่เป็นนโยบายเฉพาะหน้าของพรรคภูมิใจไทย ที่พยายาม
ปลุกระดมประชาชนไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด  
 
เหยื่ออารมณ์ 

หลังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่าทางพรรคไม่ได้สั่งการให้ท า ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่  
จึงให้ทีมงานถอดป้ายเชิญชวนฉีดวัคซีนออกไป 
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ส.ส.ศรีนวล อธิบายว่า แนวคิดดังกล่าวมาจากที่ได้พูดคุยกับเพื่อน ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทย ส าหรับการใส่ภาพของ
อนุทิน เนื่องจากเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ไม่ใช่การหาเสียงแต่อย่างใด  

จริงๆแล้ว ไม่ใช่เรื่อง ส.ส.คิดกันเองหรอก ยกตัวอย่าง “เจ๊นาง” วันเพ็ญ เศรษฐรักษา อดีตผู้สมัคร ส.ส.
กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย เคยลงสมัคร ส.ส.มา 2 รอบแล้ว สู้กระแสทักษิณไม่ได้ จึงสอบตก แต่ไม่ท้อถอยยังเดินหน้าหา
เสียงต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 “เจ๊นาง” ได้ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ อสม. ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด19 ในพ้ืนที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และทุกแห่งที่เจ๊นางไปพบชาวบ้าน จะป้ายไวนิล ที่มีภาพของเจ๊นางกับอนุทิน 
เหมือนศรีนวลกับหัวหน้าพรรค แถมข้อความก็แตกต่างกัน 

สังเกตได้ว่า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ได้ติดป้ายฉีดวัคซีนแบบเดียวกับ ส.ส.ศรีนวล มากกว่าคนที่
เป็น ส.ส. ราวกับว่า ก าลังจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ 

ดังนั้น อนุทินจะมาพูดว่า พรรคไม่ได้สั่งการท าป้ายก็ดูแปลกๆ เพราะรูปแบบของป้ายเหมือนสั่งท าจากโรงงาน
เดียวกัน 

 
ชีวิตศรีนวล 

ถ้าประชาชนในเขต 8 เชียงใหม่ จะทราบดีว่า หลังเจอกระแสโจมตีเรื่อง “งูเห่า” ส.ส.ศรีนวล ก็ก้มหน้าก้มตา
ท างานช่วยเหลือชาวบ้าน โดยอาศัยความที่พรรคภูมิใจไทย คุมกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข  
จึงประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ีได้ง่ายกว่า ส.ส.พรรคอื่น 

ตระกูลของ “ศรีนวล บุญลือ” เป็นคนเก่าแก่ของ ต.แม่วิน ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งที่เคยอยู่กับ อ.สันป่าตอง ขณะนั้น 
ต.แม่วิน ห่างไกลความเจริญ (ปัจจุบันขึ้น อ.แม่วาง)  

ศรีนวลท างานเป็น อสม. และผู้น าสตรีของชุมชน จึงได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.แม่วิน ก่อนจะขยับมาเล่น
การเมืองสนามระดับจังหวัด เป็น ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต อ.แม่วาง และเป็นที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.เชียงใหม่ (บุญเลิศ 
บูรณุปกรณ์) 

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ศรีนวลเป็นหัวคะแนนของ สุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8  
อ.จอมทอง และ อ.แม่วาง บังเอิญว่า เลือกตั้งหนที่แล้ว สุรพลเจอใบเหลือง ต้องเลือกตั้งซ่อม ศรีนวลได้คะแนนส่วนหนึ่ง
มาจากเพ่ือไทย จึงได้เป็น ส.ส.หญิงคนแรกของ อ.แม่วาง     

เมื่อโควิดระบาดปีที่แล้ว ศรีนวลพร้อมทีมงานพรรคภูมิใจไทยลงพ้ืนที่เชียงใหม่ เขต 8 มอบหน้ากากผ้า  
เจลล้างมือ น้ าดื่ม และฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆ ความคึกคักของหน้าฟีดข่าวแฟนเพจ ส.ส.ศรีนวล กลับมาอีกครั้ง 
ทีมงานศรีนวลลุยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยชาวบ้านทุกหมู่บ้าน  

ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ศรีนวล ต้องต่อสู้กับทายาท ของสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่ง่ายเลย
ที่เธอจะเอาชนะไปได้ง่ายๆ 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/467949 
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26 May 2021 16:50 น. 
ผลงานแก้โควิด ปัจจัยตัดสินใจ เลือกตั้งในอนาคต 
 

 
 

ผลงานแก้โควิด ปัจจัยตัดสินใจ เลือกตั้งในอนาคต  
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ไทยก าลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ นายสุ

วัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วง และร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
“ในที่สุดโควิดก็ต้องผ่านพ้นไป จะช้า หรือ เร็ว เท่านั้น วันนี้แม้โลกจะยังไม่ชนะ แต่แนวโน้มทั่วโลกผู้ติดเชื้อ 

ผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ภายในปีนี้ปัญหาโควิดที่เกี่ยวกับสุขภาพน่าจะคลี่คลาย แต่ระหว่างนี้รัฐบาลต้องสื่อสารกับ
ประชาชนให้ป้องกันตัวเองให้ครบทุกมิติ ให้ช่วยกันดูแลตนเอง ออกก าลังกายให้แข็งแรง ต้องมีโซเชียลดิสแทนส์อย่าง
ต่อเนื่อง” นายสุวัจน์ ระบุ 

ทั้งคาดหวังอยากให้โควิดจบเร็วๆ เพราะถ้ายิ่งช้า เศรษฐกิจก็จะฟ้ืนช้า โควิดระลอก 3 เห็นชัดว่าท าลายความ
เชื่อมั่น แต่ถ้าจบเร็ว รักษาความมั่นใจไว้ได้ สถานการณ์เศรษฐกิจของเราก็จะกระเตื้องขึ้น  

วันนี้นอกจากจะสร้างความ เชื่อมั่นว่า เอาโควิดอยู่แล้ว เราจ าเป็นต้องมีเม็ดเงินที่เพียงพอส าหรับออกมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ อย่างน้อยๆ ก็ประคองไม่ให้ทุกคนจมน ้าไปกับวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้  

“ถามว่าวันนี้เรายังมีเม็ดเงินอะไรเหลือบ้าง ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ขณะนี้ ยังเหลือใช้อยู่ราว 3.8 แสนล้าน บาท เป็น
เรื่องดีที่รัฐบาลมีแผนงานชัดว่าจะเอาเงินที่เหลืออยู่นี้มาท าอะไรบ้าง อาทิ ต่อโครงการเราชนะ อีก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1,000 ประมาณ 30-32 ล้านคน โครงการ ม.33 เรารักกัน อีก 9.7 ล้านคน อีก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 เช่นกัน 
แล้วก็จะมีโครงการคนละครึ่งเฟส 3 อีก 31 ล้านคน คน ละ 3,000 บาท แล้วก็ยังมียิ่งใช้ยิ่งได้ การลดค่าน ้า ค่าไฟ หรือ 
การช่วยเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องท่ีดีอยู่แล้ว ได้ท าอย่างต่อเนื่อง”  

นอกจากนี้ เรายังจะมีงบประมาณประจ าปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ก าลังจะเข้าสภาในช่วงปลายเดือน
นี้ ซึ่งสภาคงต้องช่วยกันกลั่นกรองให้ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้ถูกต้องกับสถานการณ์ เพราะงบก้อนนี้ถูก
จัดท ามาก่อนโควิดระลอก 3 จะเกิด ส่วนตัวคิดว่าสถาน การณ์ระลอก 3 เป็นไฟต์บังคับให้เราต้องเตรียมตัวพิจารณา
ขยายเพดานเงินกู้ของประเทศด้วย แม้ว่าเดิมทีในเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศ เราก าหนดไม่ให้มีภาระหนี้
สาธารณะเกิน 60% ของจีดีพ ี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

  แต่จากปัญหาโควิด และภาระค่าใช้จ่ายขณะนี้ ท าให้มีหนี้อยู่ที่ 55-56% ถือว่าใกล้ชนเพดานเต็มที่ วันนี้
ภาคเอกชนพูดเรื่องนี้กันเยอะว่าควรจะกู้เงินเพ่ือมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกหรือไม่  
สมมุติว่าถ้ากู้เพ่ิมอีก 1.1 ล้านล้านบาท หนี้ต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 65% นี่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มพิจารณาถึงความจ าเป็นตาม
แนวทางที่ทุกประเทศใช้กัน เพราะวันนี้ถือเป็นเรื่องวิกฤติิ มีภาวะยกเว้น จ าเป็นต้องท าให้เศรษฐกิจแข็งแรงก่อน ถ้า
กระตุ้นแล้วฟ้ืน ก็ค่อยมาท างานใช้หนี้กันทีหลัง กลับกันถ้าเราไม่รอดตายวันนี้ก็หมดโอกาสหายใจทันที  
  ดังนั้น วันนี้ น ้ามันต้องเต็มถัง ห้ามพร่องเด็ดขาดให้เศรษฐกิจยังเดินได้ อะไรใกล้มือดูก่อน งบปี 65 จะปรับได้
ต้องปรับ รัฐสภาต้องเป็นเวทีให้บ้านเมืองในช่วงวิกฤติิรัฐควรโฟกัส SME อย่าให้โควิดซ ้าเติมปัญหาความเหลื่อม ล ้า สิ่งที่
อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเติม คือ ช่วยผู้ประกอบการโดยตรง  

“ไอเอ็มเอฟ ประมาณการไว้ว่าคนที่จะฟ้ืนตัวเร็วก็คือคนรวย มีทรัพยากรฟ้ืนได้เลย แต่คนจนจะใช้เวลากว่า 10 
ปี ถึงฟ้ืนตัวได้ ดังนั้น ถ้าเราไม่ให้ความเสมอภาคในการฟ้ืนตัว โควิดจะท าให้ปัญหาความเหลื่อมล ้าจะมากข้ึนไปอีก”  

นอกจากนั้น เราต้องมองเรื่องสังคมผู้สูงอายุกันอย่างจริงจัง ขณะนี้ตัวเลขผู้ที่อายุเกิน 60 ปี มีเกือบ 12 ล้านคน 
หรือ 20% ของประชากรแล้ว ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนอายุ 60 ปี ปีละ 1 ล้านคน  

นี่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญ คนเกิดน้อย ช่วงชีวิตคนยาวขึ้นจากการแพทย์ แต่เรายังก าหนดเกษียณ อายุ 60 ปี 
มันท าให้ประเทศมีค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดสวัสดิการ  

ดังนั้น เราต้องคิดท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้ ยังเป็นก าลังส าคัญทางเศรษฐกิจ ถ้าน าเทคโนโลยีมาบวกกับ
คนรุ่นใหม่ แล้วใช้ประสบการณ์ของคนอายุ 60 ปีได ้ 

“ผมว่านี่คือ ดรีมทีมของประเทศได้เลยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผมว่าโควิดถ้าไม่มองมันอย่างสิ้นหวัง มันอาจ 
เป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองเพ่ือ ท าให้เราดีกว่าเดิมก็ได้ วันนี้ภาคธุรกิจเจอวิกฤติิ แล้วเรียนรู้อะไร การเมือง 
สาธารณสุขเรียนรู้อะไร น ามาปรับใช้ อย่าเพ่ิงจมน ้า แล้วมองให้เป็นโอกาส” 
  นายสุวัจน์ ชี้ว่า เหนือสิ่งอ่ืนใดในช่วงวิกฤติิแบบนี้ เสถียรภาพการ เมืองส าคัญมาก ถ้าการเมืองอ่อนแอ  
มีแต่ข่าวความขัดแย้งตลอด มันไม่ส่งผลดีแน่นอน จะกลายเป็นซ ้าเติมวิกฤติิ อีกด้วย  

แต่ถ้าเสถียรภาพการเมืองนิ่ง มีความเข้มแข็ง การเมืองทุกฝ่ายช่วยกันท าหน้าที่ ให้ความเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ 
ขณะเดียวกันผู้ที่รับผิดชอบก็ต้องใจกว้างรับฟัง ให้ถือว่าทุกความเห็นมีความหมายต่อการอยู่ ถ้าช่วยกันได้อย่างนี้ 
ประชาชนก็จะมีความม่ันใจในมาตรการ พร้อมให้ความร่วมมือ ต่างชาติมองเข้ามาก็ม่ันใจ   

“ผมคิดว่าการเมืองวันนี้นับถอย หลังแล้ว เลยครึ่งเทอมมาแล้ว ถ้าเป็นฟุตบอลก็เตะมาถึงช่วง 10 นาทีสุดท้าย 
เพราะเข้าปีที่ 3 แล้ว อีกไม่นานกรรมการ หรือ พ่ีน้องประชาชน จะต้องให้คะแนนอีกครั้ง ผมเชื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึง ผล 
กระทบต่างๆ จากวิกฤติิโควิดที่ประชาชนได้รับ จะอยู่ในใจของเขาตลอด ฉะนั้น ผลงานเรื่องโควิดจะเป็นปัจจัยส าคัญให้
เขาตัดสินใจในทางการเมืองอย่างไรต่อไปแน่นอน” 
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/481292  
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/481292
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26 พ.ค. 2564-16:11 น. 
ข่าวลือ กระหน่ า อนุชา นาคาศัย เพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหด ในพรรค 
 

 
 
FootNote:ข่าวลือ กระหน่ า อนุชา นาคาศัย เพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหด ในพรรค 

เพียงเดือนพฤษภาคมเดือนเดียว นายอนุชา นาคาศัย ต้องตกอยู่ ใน วังวนแห่งยุทธการ “ข่าวลือ”  
อันปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ เป้าหมายคือการท าลายล้าง และน่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือเป็นการ
ท าลายล้ างจาก “ภายใน” ไม่ว่ าจะมองว่ าภายใน”รัฐมนตรี” ไม่ว่ าจะมองว่ าภายใน”พลังประชารัฐ”  
เพราะกระบวนการซึ่งด าเนินไปด้วยความเร้นลับเช่นนั้น ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมาจากคนนอก อย่างเช่นการปล่อยข่าวว่า
มีการขึ้นเสียงด้วยความร้อนแรงเป็น พิเศษกับรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งมีต าแหน่งส าคัญภายในพรรคและมี ความใกล้ชิด
อย่างเป็นพิเศษกับหัวหน้าพรรค นั่นเป็นสถานการณ์ในห้วงแห่งการรณรงค์เพ่ือช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 3 
นครศรีธรรมราช เด่นชัดยิ่งว่า นายอนุชา นาคาศัย ถูกลดทอนบทบาท แม้จะด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค และ
ควรจะมีบทบาท เป็นอย่างสูงในการเคลื่อนไหวหนุนช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ความเรื่องวิวาทะอย่างร้อนแรงกับรัฐมนตรีด้วยกันยั งไม่ทันจะจืดจางคลายไป ก็บังเกิดกรณีใหม่เมื่อ  
นายชวน หลีกภัย ระบุมีคนของรัฐมนตรีบางคนส าแดงอาการกร่างระหว่างการเข้าไปฉีดวัคซีน โดยความเป็นสุภาพบุรุษ
นักการเมือง นายชวน หลีกภัย มิได้ระบุว่าเป็นผู้ติดตามของรัฐมนตรีท่านใด แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวแพร่สะพัดไป
ทั่วว่าเป็นผู้ติดตามของ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จนถึง กับ นายอนุชา นาคาศัย ได้
ออกมาปฏิเสธ เป็นการปฏิเสธพร้อมกับระบุว่า ข่าวลือในลักษณะเช่นนี้ปล่อยออกมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐ 
เป้าหมายเฉพาะเพ่ือด้อยค่า เป็นการด้อยค่าโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ต าแหน่ง “เลขาธิการพรรค” 
นี่ย่อมมิได้เป็นข่าวอันมาจากพรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคภูมิใจไทย อย่างแน่นอน ทั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการปล่อย
ออกมาจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกล 

ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐเต็มเต็ม เป็นเรื่องการต่อสู้เพ่ือคิดบัญชีต่อต าแหน่ง
เลขาธิการพรรคที่อยู่ในมือของ นายอนุชา นาคาศัย มากกว่า  ด าเนินไปในท่วงท านองแบบ “เพ่ือนรัก” หัก  
“เหลี่ยมโหด” โดยแท ้
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6419645  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6419645
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/FootNote-18.jpg
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 13:00 น. 
ปม จากวัคซีน ต่อประยุทธ์ จันทร์โอชา ปม อันร้อนแรง 
 

 
 

บรรยากาศการเปิดประชุมรัฐสภาในอีก 2-3 วันข้างหน้า หากมองจากด้านที่รัฐบาล หากมองจากด้านที่  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องประสบ ไม่น่าจะ “ราบรื่น” และ “รื่นรมย์” ไม่ว่าเมื่อน าเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . 2565 ไม่ ว่ า เมื่ อน า เสนอร่ า ง  พ . ร . ก . เ งิ นกู้  7 แสนล้ านบาทเข้ า ไป  
ต้องยอมรับว่าอยู่ในสภาพ “หืด” ขึ้นคอ ไม่เพียงแต่กรรมเก่าอันเนื่องจากการสืบทอดอ านาจมาจากรัฐประหารเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 จะเป็นชนักปักกลางหลัง หากผลงานการต่อสู้กับ “โควิด” ก็หนักหนาสาหัส 

ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดรอบที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ในเดือน
ธันวาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดรอบท่ี 3 ในเดือนเมษายน 2564 ทุกอย่างล้วนรวมศูนย์ไปยัง “วัคซีน” 
มีความจ าเป็นต้องกรอหนังกลับไปยังการตระเตรียมในเรื่องการจัดหา “วัคซีน” ซึ่งก่อรูปขึ้นนับแต่เดือนตุลาคม 2563 
เป็นต้นมา ด าเนินไปอย่างที่มีการสรุปว่า “แทงม้าตัวเดียว” นั่นก็คือ ฝากความหวังไว้กับยี่ห้อ “แอสตร้าฯ” อย่างเหนียว
แน่นและมั่นคง ถึงขนาดมองและประเมินว่าไทยจะเป็น “ศูนย์กลาง” แห่งวัคซีน ถามว่าแล้ว “ซิโนแวค” เกิดขึ้นมา
อย่างไร 

ค าตอบต้องเริ่มจากค าท้วงติงด้วยความห่วงหาอาทรจาก  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อเดือนมกราคม 
ว่าแนวทางเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด  จึงปรากฏชื่อ “ซิโนแวค” ขึ้นมา และต่อมาในเดือนเมษายน  
เมื่อสังคมเกิดความวิตกโดยดังมาจากหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
จึงปรากฏชื่อ “สปุตนิก วี” จึงปรากฏ ”ไฟเซอร์” จึงปรากฏ “โมเดอร์นา” 

กระนั้น ในความเป็นจริงแม้จะมีชื่อ สปุตนิก วี ไฟเซอร์ โมเดอร์นา หรือกระทั่ง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ขึ้น
ในเดือนเมษายน แต่เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม ถามว่ามีการ “สั่งซื้อ” หรือไม ่
ค าตอบต่อค าถามนี้ ไม่เคยได้รับการยืนยัน ไม่ว่าจะเป็น  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล ตรงนี้แหละคือปัญหาที่จะกลายเป็นค าถามอันแหลมคม จึงเมื่อประสบเข้ากับกระบวนการส่งมอบที่
คลาดเคลื่อนจากแผนที่ก าหนดเอาไว้ในปลายเดือนพฤษภาคม จาก  “แอสตร้าฯ” กระบวนการ “ข่าวลือ”  
จึงเกิดข้ึน 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/p-3-26-564.jpg
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เป็นข่าวลือที่มีรากฐานมาจากค าประกาศของแต่ละโรงพยาบาลเลื่อนก าหนดนัดหมายการฉีด “วัคซีน” ออกไป 
โรงแล้วโรงเล่าโดยไม่มี “ค าชี้แจง” จาก “รัฐบาล” ไม่ว่าจะมองจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจาก นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล อาจประเมินผลสะเทือนจากกระบวนการ “ข่าวลือ” น้อยไป ทั้งๆ ที่มี “ตัวอย่าง” ให้ศึกษามากมาย 
ปมเงื่อนของ “ข่าวลือ” ที่ก าลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ปรากฏขึ้นท่ามกลางความไม่เชื่อมั่น ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจ
ต่อรัฐบาล เนื่องจากการพูดแล้วมิได้มีการท าอย่างเป็นจริง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2742758  
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2742758
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26 พฤษภาคม 2564 
โควิดล้มเหลว - ซุกงบกองทัพ วาระร้อน ‘หลอนรัฐบาล’ 
 

 
 

ความล้มเหลวในการแพร่ระบาดของโควิด บวกความไม่เคลียร์ในเรื่องการจัดสรรงบของเหล่าทัพ จุดนี้เองที่อาจ
เป็นเป้าส าคัญท่ีท าให้ฝ่ายค้านช่วงชิงจังหวะลากบรรดา "บิ๊กรัฐบาล" ขึ้นสังเวียนสภา เพื่อช าแหละแผลเก่าอีกครั้ง 

เสียงประกาศกร้าว “ไม่รับหลักการ” ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 
3.1ล้านล้านบาท ถือเป็นการส่งสัญญาณจากบรรดา “7 พรรคฝ่ายค้าน” ต่อการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในชั้น
รับหลัการวาระแรก ที่ก าลังจะมีข้ึนในวันที่ 31 พ.ค.นี้ 

เหตุผลของการไม่รับหลักการในครั้งนี้ “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
จั่วหัวไว้ว่า เกิดจาก “การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับปัญหาความจ าเป็น และยังพบความล้มเหลวของการแก้ปัญหาโค
วิด และเศรษฐกิจ” 

ย้อนกลับไปในการพิจารณางบประมาณ 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งห้วงของการบริหารประเทศภายใต้การน าของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า การพิจารณางบประมาณครั้งแรกในรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" คือ งบประมาณปี 63 ครั้ง
นั้นที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการ 251 ต่อ 0 งดออกเสียง 234 ไม่ลงคะแนน 1 
ก่อนที่ต่อมาในการพิจารณางบประมาณปี 64 สภาฯ มติรับหลักการ 273 ต่อ 200 งดออกเสียง 3 
ผลการลงมติ 2 ครั้งที่ผ่านมา ชี้ใช้เห็นว่า กว่า1ปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่คาบเกี่ยวการจัดสรรงบถึง2ครั้ง
คืองบ64 
และครั้งล่าสุดคือล่างบ65 ฝ่ายค้านพยายามยิบยกประเด็นความล้มเหลวและความคุ้มค้าในการบริหารจัดการ
งบประมาณในห้วงของการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะทั้ง3ระลอกใหญ่ ฉวยจังหวะนี้ในการลากรัฐบาลขึ้นเวทีสภา หวัง
ขยี้แผลใหญ่อันส่งผลไปถึงความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาล 

ไม่ต่างไปจากงบกลาโหม ที่ยังคงตามหลอกหลอนรัฐบาลประยุทธ์ทุกครั้งที่มีการจัดท างบ ย้อนหลังกลับไป 9 ปี 
กระทรวงกลาโหม-กองทัพภาย ภายใต้ร่มเงา “รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์” ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,891,959 ล้านบาท 
แบ่งเป็นในช่วงรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ปี 65 วงเงิน 203,282 ล้านบาท  ปี 64 วงเงิน 214,530 ล้านบาท  ปี 63 
วงเงิน 231,745 ล้านบาท  
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หรือ ย้อนกลับไปในยุครัฐบาล คสช.พบว่า งบปี 62 กลาโหมได้รับวงเงิน 227,126 ล้านบาท ปี 61 วงเงิน 
218,503 ล้านบาท  ปี 60 วงเงิน 213,544 ล้านบาท  ปี 59 วงเงิน 206,461 ล้านบาท ปี 58 วงเงิน 192,949 ล้านบาท 
และปี 57 วงเงิน 183,819 ล้านบาท 

ที่ส าคัญคือ “งบฯจัดซื้อยุทโธปกรณ์” ของกองทัพในปีนี้ ที่แม้ในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดงของ
กลาโหมจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ด้วยเหตุผล “ด้านความมั่นคง” ที่มีเพียงกรอบตัวเลขแต่ละด้าน 

แต่บรรดานักวิเคราะห์การเมือง รวมถึงนักการเมืองในขั้วฝ่ายค้านยังเชื่ออย่างสนิทใจว่า  จะต้องมีงบในการ
จัดซื้ออาวุธยุทธโธปกรณ์ โดยเฉพาะเรือด าน้ าสอดไส้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน 

จึงไม่แปลกที่เวลานี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคฝ่ายค้าน ที่พยายามประโคมโหมโรงในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อช าแหละแผลรัฐบาลอีกแผลหนึ่ง 

การประกาศ “ไม่รับหลักการ” ของบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้าน เวลานี้แม้จะมีการมองว่า หากการลงมติรับ
หลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ ในวาระแรก ไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือ 245 จาก ส.ส.488 คน  ตามธรรมเนียมปฏิบัติรัฐบาล
จะต้อง “ลาออก” หรือ “ยุบสภา” 

แต่ทว่าหากเช็คเสียงฝ่ายค้านเวลานี้ที่มีอยู่ เพียง 212 เสียง แบ่งเป็นพรรคเพ่ือไทย 134 เสียง ก้าวไกล  
53เสียง เสรีรวมไทย 10 เสียง ประชาชาติ 7 เสียง เพ่ือชาติ 5 เสียง  เศรษฐกิจใหม่ 1 เสียง พลังปวงชนไทย  
1 เสียง ไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง 

มิหน าซ้ า จ านวนนี้ยังมี ส.ส.งูเห่า ประปรายอยู่ในหลายพรรค เว้นเสียแต่ว่า จะมีเกมหักหลัง หรือเสียงจากงูเห่า
จากทางฝั่งรัฐบาล 33 เสียง มาเติมแต้มให้ฝ่ายค้าน (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) ก็อาจเป็นไปได้ที่จะท าให้งบ 65 ถูกคว่ าตั้งแต่
วาระแรก  

อ่านเกมเวลานี้ เห็นได้ว่า การประกาศ “ไม่รับหลักการ” ของบรรดาพรรคฝ่ายค้าน ลึก ๆ แล้ว หวังผลเพียงแค่
เขย่ารัฐบาล โดยใช้ปมหลอนทั้งเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด และการซุกงบจัดซื้ออาวุธยุทธโธปกรณ์ ในการ
ชิงจังหวะลากบรรดา "บิ๊กรัฐบาล" ขึ้นสังเวียนสภา เพื่อช าแหละแผลเก่าอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940114  
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วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 บทบาท คณะก้าวหน้า ต่อวัคซีน รั้ง บังเหียนม้า ก่อนตกลงในเหว 
 

 
 

ยิ่งสภาวะปั่นป่วนอันเนื่องจาก”วัคซีน”อยู่ในลักษณะระส่ าระสายมากเพียงใด สังคมยิ่งต้องย้อนไปรับฟังค าพูด
เมื่อเดือนมกราคมของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มากเพียงนั้น 

บทสรุปอันรวบรัดที่ว่า รัฐบาลด าเนินแนวทาง”แทงม้าตัวเดียว”ในการจัดหา”วัคซีน”ได้กลายเป็นวลีติดปาก
ของหลายคน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจจาก “หอการค้าไทย” ไม่ว่าจะเป็น “นักอุตสาหกรรม” จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น”ผู้ประกอบการ”จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ข้อเรียกร้องของ 40 ซีอีโอในที่ประชุมสัมมนา
เพ่ือหาทางออกทางธุรกิจที่ว่าควรจะมีวัคซีน”ทางเลือก” คือแนวทางท่ีเสนอขึ้นมาเพ่ือทดแทนมาตรการในแบบ”แทงม้า
ตัวเดียว” 

ในที่สุด ความห่วงใยอันส าแดงออกเมื่อเดือนมกราคมจาก นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็กลายเป็นกระแสสะท้อน
ความรู้สึกของสังคม ด้านหนึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขณะเดียวกัน ก็ยืนยันบทบาทและ
ความหมายในการวิเคราะห์และชี้ทิศทางของนโยบาย”วัคซีน”ในการพยากรณ์ล่วงหน้าที่ชัดเจน 
  บทบาทท่ี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นบทบาทในการส่องฉายให้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อศึกษา
จากสภาพความเป็นจริงในการด าเนินนโยบายและการวางแผนในเรื่องวัคซีนของรัฐบาล  แม้จะอาศัยความจัดเจนจาก
ฐานของความเป็นนักธุรกิจ อุตสาหกรรม แต่ที่ส าคัญก็คือความกล้าหาญในทางการเมือง  ไม่ว่าเมื่อด ารงอยู่ ในสถานะ
แห่ งหั วหน้าพรรคอนาคตใหม่  ไม่ว่ า เมื่ อด ารงอยู่ ในสถานะแห่ งประธานคณะก้ าวหน้ า  นี่ คือบทบาทที่   
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาไว้อย่างแน่วแน่ ความที่เคยเป็นคนท างานในภาคประชาสังคม ความที่มีฐานในทาง
วิชาการ ความที่มีฐานในกระบวนการบริหารธุรกิจ เมื่อผันมาเป็น”นักการเมือง”นักเคลื่อนไหวจึงมีความมั่นใจ 
 ความมั่นใจนี้มิได้เก็บเอาไว้ในวงแคบ ตรงกันข้าม เมื่อประสบกับสิ่งที่ประเมินว่าอาจกลายเป็นปัญหาในกาลข้างหน้า ก็
มีความกล้า เป็นบทบาทในการเตือนให้เห็น”ภัย”อันอาจจะเกิดขึ้น แม้จะถูกกระท าผ่านกลไกอ านาจรัฐอย่างอคติและ
คับแคบ แต่ก็ยังยืนหยัดในแนวทางและความคิดของตนอย่างแน่วแน่ มั่นคง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_428521  
 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_428521
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%993.jpg
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27 พฤษภาคม 2564 00:10 น. 
"เพื่อไทย - ก้าวไกล" ชิงบทน า "ศึกในสภาฯ" ?! 
 

 
 

มากไปกว่าการแสดงบทบาท "มือตรวจสอบ" ในการท าหน้าที่ ของ "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ผ่านเวทีสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แล้วยังต้องจับตาด้วย
ว่า พรรคฝ่ายค้าน พรรคไหน จะสามารถ "ชิงบทน า" ได้เหนือช้ันกว่ากัน ! 

ในห้วงเดือนพ.ค.นี้ นับตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไป จะเป็นจังหวะเวลาที่ต้องเรียกว่า "ทางสะดวก" ส าหรับ 
พรรคฝ่ายค้านก็คงไม่ผิดนัก เมื่อเวทีสภาฯจะถูกแปรเปลี่ยนไปสู่ "สมรภูมิรบ" ขนาดย่อมๆ ด้วยเหตุที่ รัฐบาลจะต้องน า
ร่างกฎหมายส าคัญด้านการเงินมาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายด้านการเงินของรัฐบาล 

หากรัฐบาลไม่สามารถผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบได้ จะส่งผลให้รัฐบาลถึงขั้น จอดไม่ต้องแจว นั่นคือหากร่าง
กฎหมายงบประมาณฯไม่ผ่ าน  รั ฐบาลต้อง  "ลาออก"  หรือ  "ยุบสภา"  !  ดั งนั้ นจึ ง ไม่ต้ องแปลกใจว่ า  ถึ ง
อย่างไร "ฝ่ายรัฐบาล" พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค จะไม่เลือกสถานการณ์เช่นนี้เพ่ือ "เปิดศึก" กันเองจนถึงขั้นแตกหัก ไม่
ว่าจะเป็น "พรรคประชาธิปัตย์" หรือ "พรรคภูมิใจไทย" ที่อยู่ในภาวะระหองระแหงกันกับพรรคพลังประชารัฐ แต่อย่าลืม
ว่านี่ยังไม่ถึงเวลา "ปิดเกม" ด้วยการยุบสภาฯหรือลาออก ฉะนั้นต่างฝ่าย ต่างจะต้องกอดคอทู่ซี้อยู่กันไปเช่นนี้ 

แต่ส าหรับพรรคฝ่ายค้าน เองกลับน่าสนใจไม่น้อย แม้ภาพเบื้องหน้าคือการจับมือกันถล่มรัฐบาล 
โดยเฉพาะ "3ป." ทั้ง "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
"บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ ในฐานะ  "หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ"  และ "ผู้จัดการ
รัฐบาล" รวมทั้ง "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้บอบช้ าที่สุดทั้งในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2565 หรือลากยาวไปจนถึงการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ ไว้ วางใจ โดยไม่ลงมติ  ตามที่   
"พรรคเพื่อไทย" เคยออกมาส่งสัญญาณเอาไว้ก่อนหน้านี้ 

ทว่าขณะเดียวกันยังต้องไม่ลืมว่านี่คือโอกาสทอง โอกาสส าคัญของแต่ละพรรคที่จะสร้างแต้มต่อของตัวเองเพ่ือ
รองรับกับ "การเมืองนอกสภาฯ" ไม่ว่าจะเป็นการรุกไล่รัฐบาล รอบใหม่ ไปจนถึงการส าแดงผลงานเพ่ือกวาดคะแนน

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210526/bc1d698ae04202297abb4976eeb03e48337ecc636cda69c3ed93c1e42cbae7d1.jpg?itok=mRPaj7e4
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นิยม เอาไว้รับมือกับการเลือกตั้งสนาม กทม. การเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." ซึ่งน่าสนใจว่าทุกพรรคการเมือง ต่างไม่มีใคร 
ยอมใคร 

รวมทั้งการเลือกตั้งสนามใหญ่ การเลือกตั้ง ส.ส.ที่อาจเกิดข้ึนได้ ก่อนที่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่จนครบ
วาระในปี 2566 บทบาทที่พรรคเพ่ือไทย ต้องด าเนินนั้นย่อมต้องรักษาเอาไว้ถึงความเป็น "พรรคแกนน าฝ่ายค้าน" แล้ว 
ใ น อี ก ท า ง ห นึ่ ง ยั ง จ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง แ ส ด ง พ ลั ง ใ น ฐ า น ะ  พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ที่ มี ค ว า ม ยึ ด โ ย ง กั บ  "ทั ก ษิ ณ  
ชินวัตร" อดีตนายกฯ เพื่อรักษาที่นั่งส.ส.เอาไว้ในสภาฯให้มากที่สุดในการเลือกตั้งรอบหน้า 

ด้วยลึกๆแล้วสถานการณ์ของพรรคเพ่ือไทยนั้นใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วง แม้ อดีตนายกฯทักษิณ จะอาศัยการ
เคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชี่ยล อยู่เป็นระยะๆ แต่ใช่ว่าจะมีมนต์ขลังเหมือนในอดีต มากพอที่จะไม่ท าให้พรรคอยู่ในสภาพที่
เรียกว่า "แพแตก" เมื่อการเลือกตั้งรอบหน้าเกิดข้ึน 

ขณะที่พรรคก้าวไกลเองก็ต้องใช้เวทีสภาฯรอบนี้ให้ "คุ้มค่า" มากที่สุดเหมือนกับที่เคย "ฝากผลงาน" เอาไว้เมื่อ
ครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนท าให้เก้าอ้ีรัฐมนตรี ของ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรฯและแกนน าพรรคพลัง
ประชารัฐ ต้องสะเทือนมาแล้ว 

มารอบนี้ พรรคก้าวไกลยังต้องเร่งสร้างผลงาน ให้ปรากฎเพื่อเก็บแต้มต่อทางการเมืองไม่ต่างจากพรรคเพ่ือไทย 
โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ ก็เป็นพรรคก้าวไกลเองที่แม้เป็นพรรคน้องใหม่แต่มีความโดดเด่นเหนือพรรคเพ่ือไทย จน
น าไปสู่ "การปีนเกลียว" บาดหมางกันเล็กๆมาแล้ว 

การเคลื่อนไหวของสองพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกลในรอบนี้ แน่นอนว่า คงไม่ใช้แค่เวทีใน
สภาฯเพ่ือรุกไล่รัฐบาล เท่านั้น แต่ต่างฝ่ายต่างยังมี "ก าลังเสริม"อยู่ข้างนอก ที่พร้อมเปิดปฏิบัติการ "ซักฟอกนอกสภาฯ" 
ด้วยเหมือนกัน แต่ที่สุดแล้ว อยู่ที่ว่า ใครจะเป็นฝ่าย แย่งซีนได้มากกว่ากัน !? 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247792  
 
  

https://siamrath.co.th/n/247792
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27 พ.ค. 2564-10:29 น. 
บทบาท คาดหมาย ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เที่ยงตรง แม่นย า 
 

 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ – ในภาวะป่วนเรื่อง “วัคซีน” สายตาในทางสังคมทอดมองไปยังใคร 

แน่นอน ล าดับแรกย่อมมองไปยัง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล าดับต่อมาย่อมมองไปยัง นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล อย่างมากไปด้วยค าถามและต้องการค าตอบ เพราะเป็น”นายกรัฐมนตรี” เพราะเป็น”รัฐมนตรี”สาธารณสุข 
จ าเป็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะต้องเป็น”ด่านแรก”ในทางการเมืองที่อยู่ในสถานะ
ที่จะต้องทั้ง”รับชอบ” และ “รับผิด” กระนั้น บางสายตากลับมองไปยัง “ก้าวหน้า ธนาธร” ต้องยอมรับว่าบทบาท
ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อเดือนมกราคมทรง”ความหมาย” 

ทรงความหมายเนื่องจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางและนโยบายของรัฐบาล
ในการตระเตรียมและจัดหา”วัคซีน”ว่าน่าเป็นห่วง น่าเป็นห่วงเพราะเป็นแนวทาง”แทงม้าตัวเดียว” 

เป็นการวางน้ าหนักไว้กับ”แอสตร้า เซเนก้า”ของอังกฤษ โดยแทบมิได้ให้ความสนใจกับวัคซีนยี่ห้ออ่ืนๆ  
ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์จากสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสปุทนิก วีจากรัสเซีย ผลจากการออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างไร 
ผลเฉพาะหน้าสัมผัสได้จากความเกรี้ยวกราดของคนใหญ่คนโตในรัฐบาล นั่นก็คือ การมอบหมายคนให้ไปแจ้งความ
กล่าวโทษ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง ตั้งแต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จนถึง 116 แต่เมื่อถึงเดือน
เมษายน ผลกลับเป็นในทางตรงกันข้าม  

นั่นก็คือ คนจาก 1 หอการค้าไทย คนจาก 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 1 คนจาก 1 สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ต่างออกมาเห็นด้วยกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรียกร้องให้ด าเนินแนวทาง”วัคซีนทางเลือก” 
บทบาทการเป็น”กองหน้า”ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูง แม้จะต้อง”เสี่ยง”  
แต่เมื่อเป็นการวิเคราะห์และคาดหมายอย่างเที่ยงตรงและแม่นย า ก็ท าให้เห็นว่ามาจากวิจารณญาณและฐานทางการ
วิเคราะห์อันมีคุณภาพ  
นี่คือบทบาทในทางสังคมของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 
อ้างอิง :  https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6420511  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6420511
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/AAA-10.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 

 

27 พฤษภาคม 2564 
'อภิสิทธิ์' ช าแหละ แบ่ง 2 ขั้วระบบต่ออ านาจ 'ปฏิรูปการเมือง' ไม่เกิด 
 

 
 

คนที่เข้ามา เชื่อว่าจะมาแก้ปัญหา แต่ผู้มีอ านาจไม่ได้เชื่อในระบอบปชต. มองการเมืองเป็นฝ่ายต้องการท าดี-ฝ่าย
สร้างปัญหา...จึงจ าเป็นต้องครองอ านาจอยู่อย่างนี้ 

“ปฏิรูปการเมือง” ถูกตั้งค าถามทุกปี นับแต่การรัฐประหาร 7 ปีที่ผ่านมา เพราะประเด็นนี้ เป็นข้ออ้างในการ
ยึดอ านาจของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งทางความคิดการเมืองอย่าง
รุนแรง จนเกิดการชุมนุมทางการเมือง กปปส. ต่อเนื่องถึงครึ่งปี และการใช้อ านาจการปกครองขณะนั้นที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก การกระท าผิดของกลุ่มต่าง ๆ ได้ รวมทั้งแนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมี
การต่อต้านอย่างกว้างขวาง 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจ ถึงความพยายามของคสช.กระทั่งพัฒนามา
เป็นพรรคการเมือง ที่ยังมีเป้าหมายปฏิรูปการเมือง โดย อภิสิทธิ์ มองว่าวิกฤติการเมืองเมื่อปี 2557 เป็นปัญหาความ
ขัดแย้งของ 2 ฝ่ายเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งมองว่าประชาธิปไตยขณะนั้นบกพร่อง เพราะคนที่มาจากการ
เลือกตั้งยังไม่มีอ านาจเต็มที่ มี ส.ว.จากการสรรหา มีความพยายามจะท าหลายอย่าง แต่องค์กรอิสระระบุว่าติดขัด
เงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ ส่วนอีกฝ่ายมองว่า ประชาธิปไตยบกพร่อง เพราะยังมีการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ใช้
อ านาจโดยมิชอบในหลายเรื่อง 

ความคาดหวังของประชาชน เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการเมือง คือต้องการระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากล มี
การตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี ป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ แต่การจัดท าร่างแล้วธรรมนูญ ออกแบบระบบใหม่ ไม่ได้
เป็นการออกแบบโดยพยายามตอบโจทย์ในเชิงระบบหรือหลักการ แต่ออกแบบบนความเชื่อว่า มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคน
ดีจะต้องเข้ามาดูแลสถานการณ์ของประเทศ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อเนื่อง จนในที่สุดระบบที่ออกแบบเป็นการ
เอ้ือให้คนที่ยึดอ านาจสามารถมีอ านาจต่อได้ ไม่ตอบโจทย์ฝ่ายที่ต้องการจะให้ประชาธิปไตยเป็นหลักสากล เพราะมีการ
ให้อ านาจ ส.ว. เข้ามาเลือกนายกฯ ส่งผลต่อการตัดสินใจของพรรคการเมือง ระบบการเมืองก็ถูกออกแบบให้พรรค
การเมืองเป็นแบบเบี้ยหัวแตก 
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ส่วนฝ่ายที่ต้องการเห็นการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีข้ึน ก็เห็นได้ชัดว่ากลไกการตรวจสอบบิดเบี้ยวไปหมด ตั้งแต่การ
แบ่งเขตของ กกต. การค านวณสูตรการได้ ส.ส. รวมถึงการวินิจฉัยในหลายกรณี องค์กรอิสระยังมีความผูกพัน
กับ คสช. หรือไม ่

 
+ ปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี 57 ไม่เคยเกิด + 

“ผมว่าคงมีน้อยคนที่กล้าจะพูดว่า มีการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี 57 คนที่สนับสนุนผู้มีอ านาจในปัจจุบัน เป็น
การสนับสนุนโดยไม่ใช่การใช้เหตุผลเชิงระบบ เพียงแต่มองว่าสนับสนุนคนกลุ่มนี้เพ่ือมาป้องกันคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้เข้า
มามีอ านาจ และใช้อ านาจในทางที่ผิดเพ่ือความสงบมองในเชิงมีทางเลือก ท าให้เกิดความมั่นคงขึ้น นั่นคือความเชื่อของ
ผู้สนับสนุน” 

ปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี 57 ไม่ได้เกิดข้ึน การตดัสินใจในหลายเรื่อง เช่น เรื่องท่ีมีการวิจารณ์กันอยู่ถึงปัญหาทาง
จริยธรรม สิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องของระบบประชาธิปไตยที่วิจารณ์ก่อนหน้านี้ ไม่มีตรงไหนได้รับการแก้ไข การ
จะแก้ก็ท าได้ยาก เพราะระบบถูกออกแบบมาให้แก้ยาก สมมติว่า คสช.ไม่ลงมาเล่นการเมือง กติกา หรือระบบก็ไม่ได้
สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ยังพอมองเห็นว่า ปัญหายังไม่หนักหน่วงในเชิงระบบเท่าปัจจุบัน  แม้จะมีบางมุมที่ดีขึ้นกว่า
ก่อน เช่น การปรับปรุงกฎหมาย ให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ เป็นต้น 

 
+พื้นฐาน“ประยุทธ์”ไม่เชื่อระบอบปชต. + 

“ผมคิดว่าคนที่เข้ามาก็มีความตั้งใจและมีความเชื่อว่าจะมาแก้ปัญหา แต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามุมมองของผู้มี
อ านาจ ผมสรุปง่ายๆ คือ โดยพ้ืนฐานไม่ได้เชื่อในระบบประชาธิปไตย มองการเมืองเป็นฝ่ายของคนที่ต้องการท าดี กับ
ฝ่ายที่สร้างปัญหา เชื่อว่าตัวเองมีความตั้งใจดี เพ่ือประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย จ าเป็นต้อง
ครองอ านาจอยู่อย่างนี้” 

ถ้าเราฟังการให้ความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอด  จะเห็นว่าการพูดถึง
การเมือง ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ น้ าเสียงจะเป็นในทางลบหมด โดย
ความเชื่อคือไม่มีความมั่นใจในระบบประชาธิปไตย อาจจะมีบางถ้อยค าด้วยซ้ าที่พูดมาตั้งแต่ปี 57 ให้คนเข้าใจว่าที่มัน
วุ่นวาย มีปัญหาก่อนหน้านี้เพราะเป็นประชาธิปไตยมากเกินไป หรือไม่เป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับประเทศไทย แต่
ปัญหาไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยมากเกินไป ปัญหาคือไม่เป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น” 

ผมพูดมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารว่า ไม่เชื่อว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาได้ การรัฐประหารอาจจะเพ่ิมอีก
บาดแผลให้ความขัดแย้งตามมา แต่เมื่อเกิดขึ้น ก็พยายามเฝ้าดูว่าจะมีการปฏิรูปหลายด้าน ผมวิจารณ์มาโดยตลอด ไม่
เฉพาะการปฏิรูปทางการเมือง ผมไม่เห็นการอธิบายวิสัยทัศน์ หรือหลักคิดของการปฏิรูป ค าว่าปฏิรูปถูกใช้แค่เพียง
ว่า สิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้มันไม่ดี จะมาเปลี่ยน ลองถามประชาชนว่า เข้าใจหลักการในการปฏิรูปที่ผ่านมาคืออะไร จึงไม่
เชื่อว่าการปฏิรูปจะประสบความส าเร็จได้ เพราะ 1. ไม่มีหลักคิดรองรับ และ 2. ไม่มีกระบวนการให้คนมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง การปฏิรูปมันต้องไปกระทบกับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง มีอยู่วันหนึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ถึงข้ันต้องพูดในสภาว่า ที่ยังไม่
ปฏิรูปต ารวจ เพราะกลัวว่าต ารวจจะไม่ท างานให้นั่นเป็นเพราะไม่สามารถท าให้แรงกดดันจากสังคมมีเพียงพอ  มา
สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการท าให้ทุกคนยอมรับการปฏิรูป 
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นอกจากนั้น ผมไม่เคยใช้ค าว่าเสียของ การมีอ านาจเบ็ดเสร็จ ผมไม่อยากมองว่าเป็นของดีที่จะต้องใช้ แต่ต้อง
ยอมรับว่า ในวันที่มีอ านาจเต็ม สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่าง ก็ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ ผมก็วิเคราะห์
ว่า พ้ืนฐานมาจากหลักคิด ความเชื่อ 
 
+ 7 ปี เติมเชื้อ-ชุมนุมมิติใหม ่+ 

2 ปีที่ผ่านมา เห็นชัดแล้วว่า โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม แม้ถูกมองว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองใน
ความขัดแย้งเดิม แต่เห็นได้ชัดว่าทั้งกลุ่มคน ประเด็นข้อเรียกร้อง มิติของการชุมนุม มันมีของใหม่เข้ามา ผมเชื่อว่า
ของใหม่นี้ ถ้าไม่มีรัฐประหารก็คงเกิดขึ้นไม่ง่าย ในหลายเรื่อง รวมถึงการเรียกร้องเก่ียวกับสถาบัน 

“การรัฐประหารสืบทอดอ านาจ และปรากฏการณ์อีกหลายอย่างมีส่วนท าให้สถาบันกลายเป็นหนึ่งในปมของ
ความขัดแย้งขึ้นมา เดิมก็มีเชื้อของความขัดแย้งเหล่านี้อยู่บ้าง แต่มันถูกซ้ าเติมด้วยหลายๆ อย่าง ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 ปีที่
ผ่านมา” 

 
+ รธน.ปราบโกงท าอะไรรมต.ประวัติเสียไม่ได้ + 

ขณะที่รัฐธรรมนูญ 60 ที่ถูกขนานนามว่าเป็นฉบับปราบโกงพลิกโฉมหน้าการเมืองได้  ผมพูดมาตั้งแต่ก่อน
ประชามติว่าเป็นเพียงค าพูด การวางกลไกตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆ ไม่ได้ช่วย มีน้อยคนที่กล้ายืนยันว่าวันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงจริงจังในเรื่องของการทุจริตหรือใช้อ านาจมิไม่ชอบก่อนหน้านี้มีการพูดกันว่ารัฐธรรมนูนฉบับนี้คนไม่ดีจะ
เข้าการเมืองไม่ได้ ลองไปถามประชาชนแล้วกันว่า คนที่มีอ านาจ แม้มีประวัติเสื่อมเสียชัดเจน ก็ไม่เห็นจะท าอะไรได้ จะ
ท าจริงๆ ก็ท าได้แต่ไม่ท า 

เมื่อมีการบอกว่าจะปฏิรูปประเทศ ผ่านมา 7 ปีแล้วมันไม่ใช่ กลับจะถอยหลังด้วยซ้ า โครงสร้างรัฐธรรมนูญ
ปี 60 ใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญ ปี 21 มาก มันไม่ใช่การเดินหน้าและไม่ใช่การปฏิรูปเขาอาจจะมองไปถึงยุค  พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ ในมุมของเขาคือความส าเร็จในแง่ของความลงตัวในการจัดโครงสร้างอ านาจระหว่างราชการกับ
นักการเมือง ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบ 
 
+ เสนอจุดเริ่มต้นแก้ รธน.ผ่าน สสร. + 

อดีตนายกฯ ยังให้ความเห็นว่า ผู้มีอ านาจจะสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่
นั้น เชื่อว่ายังไม่มีอะไรสายเกินไป แต่มันยากขึ้นทุกวัน เพราะความขัดแย้งที่ต่อเนื่องสะสมท าให้รุนแรงขึ้น เช่น กรณีการ
จับกุมกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ความขัดแย้งก็จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ และถ้าจะให้การปฏิรูปการเมืองในปัจจุบัน
เกิดขึ้นได้จริง ต้องยอมรับและเร่งรัดให้มีการแก่รัฐธรรมนูญโดย  ส.ส.ร. ดึงทุกฝ่ายเข้ามาออกแบบระบบส าหรับ
อนาคต น่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด  เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นได้ แต่ก็เจอกับปัญหาสารพัด เพราะคิดเป็นอ่ืน
ไม่ได้ เพราะมีคนที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างปัจจุบัน เลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940334  
 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=ochhchhteeehyjb49v1q&cost=0.07566&c1=1948343&c2=277270
https://thaibestoffer.com/click.php?key=ochhchhteeehyjb49v1q&cost=0.07566&c1=1948343&c2=277270
https://asn.today/index.php?key=2pjnsllr4y6onkpsqjen&b=0.07&id=261665&teaser=1986891
https://asn.today/index.php?key=2pjnsllr4y6onkpsqjen&b=0.07&id=261665&teaser=1986891
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940334
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27 พฤษภาคม 2564  
เปิดฉาก โดมิโน่ “ล้มรัฐบาล” อย่าพลาดให้ “ฝ่ายค้าน” เดินเกม 
 

 
 

แม้ เกมในสภาฯ "ฝั่งรัฐบาล" จะครองเสียงข้างมากเกินครึ่ง แต่ที่ผ่านมาเคยพลาดท่า เสียเหลี่ยม "ฝ่ายค้าน" ใน
ระหว่างประชุมมาแล้ว ดังนั้นในการพิจารณากฎหมายส าคัญของรัฐบาลต้องคุมเกมให้ดี 
       สมรภูมิการเมือง กลับมาสู้กันใน “สภาหินอ่อน” อีกครั้ง 
       ประเดิมที่ 2 พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอคือ พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พ.ศ.2564 เพ่ือแก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากร้อยละ 
7.5 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ือบรรเทาภาระของลูกหนี้ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 
       และ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ.2564 (ซอฟ์ทโลน) วงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท เพ่ือปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยเป็นลูกหนี้ของธนาคาร 
       ทั้ง 2 เรื่องนี้ถูกวางปฏิทินไว้ 2 วัน คือ 27 - 28 พฤษภาคม 
       สิ่งที่ถูกจับตาคือ บทบาทของฝ่ายค้านที่จะใช้เวทีสภาฯ ทั้ง 2 วันเพ่ือซ้อมใหญ่ ก่อนอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
       กับประเด็นนี้ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธานวิปรัฐบาล บอกอย่างสบายใจว่า เตรียมส.ส.อภิปราย และมีการชี้แจง
รายละเอียดไว้แล้ว ซึ่ง 2 วันที่พิจารณา 2 พ.ร.ก. ไม่มีอะไรหนักหนา ไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้เป็นเวทีซ้อมใหญ่ หรือซ้อมย่อย 
พร้อมบอกด้วยว่าการรับมือฝ่ายค้านสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ให้รัดกุมคือการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 

ส าหรับ พ.ร.บ.งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทก าหนดพิจารณาวาระแรก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 
มิถุนายน 
       แม้พรรคเพ่ือไทยจะประกาศชัดเจนว่า “ไม่รับหลักการ” เหมือนที่เคยท าเมื่อการพิจารณา พ.ร.บ.งบฯ 64 โดยน า 
ส.ส.พรรคฝ่ายค้านลงมติไม่รับหลักการมาแล้ว 
       แต่ครั้งนี้ต้องจับตาการอภิปรายที่หวังผลทางการเมืองนอกสภาฯ 
       โดยเฉพาะการสร้างแรงกดดัน “รัฐบาล” ถอนตัวจากบัลลังก์อ านาจ และเพ่ิมแนวร่วม “ไทยไม่ทน-คนไม่เอา 
พล.อ.ประยุทธ์” 
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       ดังนั้นประเด็นที่ “ฝ่ายค้าน” หยิบจับเชื่อแน่ว่าคือการน าเรื่องที่กระทบกับอารมณ์คนไทย สะเทือนใจ รวมถึง
สะท้อนความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้นพลเมือง และนายทุน-กองทัพ ที่เริ่มจากการระบาดของโควิด-19 ลามเป็นลูกโซ่
ตั้งแต่วงการสาธารณสุข - เศรษฐกิจ - สังคม - การศึกษา จนมาถึงความม่ันคง-กองทัพ 
       เรื่องนี้ประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าเป็นงานหนักของรัฐบาล แต่ยังมั่นใจว่าการควบคุมและก ากับเสียงโหวต
ใน “สภาฯ” จะเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะขณะนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล คือเสียงข้างมากที่แข็งแกร่ง 272 เสียงจากจ านวน 
ส.ส.ที่มีล่าสุด 484 คน และยังไม่นับอีกกว่า 10 เสียงที่ซุกไว้กับ “กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน” 

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่พรรครัฐบาลต้องไม่ชะล่าใจคือจ านวน ส.ส.ที่ต้องใช้เป็นองค์ประชุม หรือลงคะแนนในบาง
ประเด็นส าคัญ 
       เพราะที่ผ่านมาเคยมีบทเรียนให้ฟากรัฐบาลเสียเหลี่ยมมาแล้วจากการประมาทเรื่องจ านวน ส.ส.ที่มากกว่าแต่ไม่
เช็คว่าช่วงลงมตินั้นมีพอจะเอาชนะฝ่ายค้านหรือไม่ 

ทั้งกรณีการลงมติ ญัตติต้ังกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาผลกระทบจากประกาศและค าสั่ง คสช.และการใช้
อ านาจ หัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 62 ซึ่งผลลงคะแนน ฝ่ายค้านชนะ ไป 4 เสียง ด้วยคะแนน
เห็นด้วย 234 เสียง ต่อไม่เห็นด้วย 230 เสียง 
ท าให้ “ฝั่งรัฐบาล” ต้องแก้เกมขอนับคะแนนใหม่ แม้ผลลงคะแนนใหม่จะกลับมติได้ เพราะฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ 
       แต่รอบนั้นถือว่าพรรคพลังประชารัฐเสียหายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาฯ ได้ และ
ในรอบนั้นท าให้สภาฯ มีฉายาชั่วคราวว่า “โรงเหล้าเถื่อน" 

ล่าสุด คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่ กมธ.เสียงข้างน้อยชนะในรัฐสภา ให้บัญญัติขอบเขต
การท าประชามติครอบคลุมเรื่องที่รัฐสภา และประชาชนเสนอ ที่ท าให้มีผลกระทบต่อเนื้อหาและกระทบต่อการ
พิจารณา ที่ท าให้ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ค้างเติ่งในวาระพิจารณา 
       นี่ยังไม่นับเกม ขอนับองค์ประชุมของฝ่ายค้าน ขณะที่ตัวเองถอยฉากไม่แสดงตนจนท าองค์ประชุมล่มอีก 
       ดังนั้นสมรภูมิการเมืองในสภาฯ ประมาทไม่ได้แม้นาทีเดียว แต่หาก “ฝ่ายรัฐบาล” ยังชะล่าใจ ไม่ประคอง-ก ากับ
เสียงข้างมากให้ดี 
       หากพลาดท่าระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายที่ ครม.เสนอ แน่นอนว่าโดมิโน่ตัวต่อมาคือ“รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
ทางการเมือง”. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940323  
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 - 07:26 น. 
วัคซีน กลายเป็น วิกฤตศรัทธา ศรัทธาต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
วัคซีน กลายเป็น วิกฤตศรัทธา ศรัทธาต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ไม่ว่าสัญญาณอันมาจากการติด ดิสเบรกให้กับแผนฉีดวัคซีนในแบบ “วอล์ค อิน” ไม่ว่าค าประกาศให้ชะลอการ
ลงทะเบียนผ่านแอพ พลิเคชั่น”หมอพร้อม”แล้วให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการเอง ด้านหนึ่ง สะท้อนให้เป็นความไม่
พร้อมทางด้าน”วัคซีน”ที่มีอยู่ในมือ แม้จะมี”ชิโนแว็ค”แต่ที่ทุลักทุเลกลับเป็น”แอสตร้าฯ” ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง 
สะท้อนให้เห็นการขาดกระบวนท่าบูร ณาการระหว่าง 1 ศบค. กับ 1 กระทรวงสาธารณสุข แม้จะมีปลัดกระทรวง แม้จะ
มีอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่งอยู่ 

ยิ่งฟังเหตุผลจาก พล.อ.ณัฎฐพล นาควานิช ในฐานะเลขาธิการ ศูนย์ปฎิบัติการศบค. ยิ่งสัมผัสได้ในท่วงท านอง
ละล้าละลังในลักษณะที่เรียกว่า”น้ าท่วมปาก” เป็นน้ าท่วมปากของการบูรณาการและประสานระหว่างศบค.กับ
กระทรวงสาธารณสุข 

แม้กระทรวงสาธารณสุขประกาศความพร้อมที่จะกระจายวัคซีนไปตามแผนที่ก าหนดมาโดยศบค.ซึ่งมี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นผู้อ านวยการก็ตาม อย่าได้แปลกใจหากในตอนเช้าของวันที่ 16 พฤษภาคม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์
บ าราศนราดูร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยราชจุฬาภรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวชิรพยาบาล จะประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
ออก ไป  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ป ร ะก า ศ นี้ ห ม า ย ถึ ง วั ค ซี น ยี่ ห้ อ ” แ อส ต ร้ า ฯ ” มิ ไ ด้ เ ป็ น วั ค ซี น ยี่ ห้ อ อ่ื น 
แม้ในระยะต่อมาศูนย์บ าราศนราดูรจะออกมาเปลี่ยนเนื้อความ จากในตอนเช้า แต่ความหมายของค าประกาศชี้แจงก็
ด าเนินไปในแบบของโฆษกศบค.นั่นเอง นั่นก็คือ จะด าเนินการเมื่อใดก็เป็นไปตาม”ความเหมาะสม”โดยที่ไม่ว่าศบค. ไม่
ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ไม่อาจอธิบายได้ ที่ว่าเป็นไปตาม”ความเหมาะสม”นั้นคืออย่างไร 

ในที่สุด ทุกอย่างก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่สถานการณ์วัคซีนก าลังตกอยู่ใน สถานการณ์”วิกฤต” จากพ้ืนฐานแห่งความ
ไม่แน่นอน ไม่เป็นไปตาม ที่ได้เคยก าหนดและวางแผนเอาไว้ วิกฤตนี้ย่อมพัฒนาไปสู่ “วิกฤตศรัทธา”ไม่ว่าจะต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ศรัทธาต่อ”ศบค.” ศรัทธาต่อ”กระทรวงสาธารณสุข” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2744417  
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