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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

 ข่าวประจ าวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านกังาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. รับรอง “ธีระศักด์ิ – พงศ์ธร - โกเมศ” นั่งนายกเล็กขอนแก่น 5 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลนิิวสอ์อนไลน์ "สันธนะ" จี้ กกต. เร่งสอบวุฒิการศึกษา "ตู่ นันทิดา"  6 

2 มติชนออนไลน ์ “สันธนะ” จี้ กกต. สอบวุฒิการศึกษา ‘ตู่ นันทิดา’ ใช้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. 

คาด 30 วันได้ข้อสรุป 

7 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คาด 30 วันรู้ผลสอบวุฒิการศึกษา “นันทิดา” 8 

4 MGR ออนไลน์ “สันธนะ” จี ้กกต. เร่งสอบวุฒิการศึกษา “ตู่ นันทิดา” สมัครนายก อบจ. 
หวังสรุปใน 30 วัน 

9 

5 สยามรัฐออนไลน์ กู้ 5 แสน ล. วืด ยุบสภาฯ 10 

6 สยามรัฐออนไลน์ "ไพศาล" ยุยุบสภา หากสภาไม่เห็นด้วยกับ พรก. เชื่อ ปชช. พร้อมล้างบ้าน

ล้างเมือง 

12 

7 INN ออนไลน ์ “อนุทิน” ย้ าอีก ! 7 มิ.ย. มีวัคซีนฉีดแน่ - ขออย่าโยงเกมการเมือง 13 

8 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" บอก ไม่ขอโทษ จัดการวัคซีนไม่เป็นตามแผน พร้อมปรับใหม่  

ยันไม่มีวัคซีนการเมือง คุยพรรคร่วมแล้ว ขออย่าขยายความขัดแย้ง  

14 

9 เดลนิิวส์ออนไลน ์ "บิ๊กตู่" ลั่นไม่มีวัคซีนการเมือง ยันไร้ปัญหาพรรคร่วมแม้มีคนยุแยง 17 

10 กรุงเทพธรุกิจออนไลน ์ 'ชวน' ปัดตอบ 'รัฐบาล' อาจยุบสภา หาก พ.ร.ก. กู้ 5 แสนล้านไม่ผ่าน 19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : ก่อนเข้า ‘ครึ่งหลัง’ 20 

2 คมชัดลึกออนไลน ์ หมอพัง "หนู - โอ๋" ถอย พปชร. รุกชิงมวลชน 21 

3 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ โควิด สะท้อนปัญหา ทะลวงลึก เปิดศึก กับ รัฐราชการรวมศูนย ์ 24 
4 สยามรัฐออนไลน์ "วัคซีน" กับการเมือง !? 25 
5 MGR ออนไลน์ สงครามวัคซีนการเมืองป่วน !! 27 
6 เดลินิวส์ออนไลน ์ วัคซีนการเมืองหายนะรัฐบาล 29 
7 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ซักฟอกงบโควิด - รื้อรฐัธรรมนูญ ขึ้นเทอมใหม่ รฐัสภานั่งร้าน “ประยุทธ”์ 31 
8 มติชนออนไลน ์ โยนหิน ถามทาง “ยุบสภา” ต่อ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 34 

9 ข่าวสดออนไลน ์ เสียงเตือน ผ่านแนวทาง ยุบสภา สะท้อน รอยร้าว ภายใน "รัฐบาล" 35 
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กิจกรรมรอบรัว้
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ 
ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) 
ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่อ "พตส. และ สนง. กกต. สามัคคีรวมใจ สู้ภัยโควิด"  
มอบเงิน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การตรวจรักษาโรค  ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์อื่น ที่จ าเป็น  
ประกอบด้วย 1. ชุด PPE 250 ชุด 2. ถุงคลุมเท้า 250 ชุด 3. หน้ากาก N95 500 ชิ้น 4. แมสก์ 6,000 ชิ้น  
5. แอลกอฮอล์เจล (500 ml) 48 ขวด 6. เงินสด 250,000 บาท และ 7. ขนม 2 ลัง ให้แก่สถาบันบ าราศนราดูร  
ณ สถาบันบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
มอบเงิน  เวชภณัฑ ์เคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้แก่สถาบนับ าราศนราดรู  
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28 พฤษภาคม 2564 08:38 น.   
กกต. รับรอง “ธีระศักดิ-์พงศ์ธร-โกเมศ” นั่งนายกเล็กขอนแก่น 
 

 
 
กกต.รับรอง “ธีระศักดิ์-พงศ์ธร-โกเมศ” นั่งนายกเล็กขอนแก่น แล้ว หลังมติรับรองเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 60 วัน
ตามกฎหมาย คาดสัปดาห์หน้าแถลงนโยบายต่อสภาฯและเดินหน้าท างานเพื่อประชาชนทันที 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มี
หนังสือด่วนที่สุดแจ้งถึง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น เรื่องการประกาศผล
การเลือกตั้งเพิ่มเติมตามกรอบระยะเวลาการพิจาณาภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เพื่อให้ กกต.ขอนแก่น 
ด าเนินการแจ้งทางจังหวัดและเทศบาลต่างๆ ได้รับทราบและด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับในด่านต่างๆต่อไป
ท่ามกลางความสนใจจากนักการเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากการประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งเพิ่มเติมในรอบที่ 2 เป็นที่น่าจะตามองอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ที่ต่าง
ติดตามความคืบหน้าในการประกาศรับรองจาก กกต.มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยประกาศรับรองครั้งนี้มีการประกาศรับรอง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในส่วนที่เหลือ อาทิ  
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล เป็นนายกเทศมนตรีต าบลพระ
ลับ,นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ เป็นนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า,นายชัชวาล ธีรภานุ เป็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด,
นายบุญแสง พรนิคม เป็นนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ,นายพนม เย็นสบาย เป็นนายกเทศมนตรีต าบลม่วงหวาน ,
นายชัยดี รัตนปรีดา เป็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านฝาง,นายฉิน วรปัญญาสถิต เป็นนายกเทศมนตรีต าบลภูเวียง และ 
นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก เป็นนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ไชย 

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า กกต.จะท าหนังสือแจ้งถึงจังหวัดและเทศบาลฯ  
ที่เกี่ยวข้องในการประกาศรับทราบถึงมติจาก กกต.กลาง ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบระยะเลา 60 วัน หลังเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง โดยที่เทศบาลฯแต่ละแห่งจะท าหนังสือถึงจังหวัดเพื่อจัดประชุมสภาครั้ง
แรกภายใน 15 วัน เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลและต าแหน่งอื่นๆส าหรับเทศบาลฯที่มีการรับรองครั้งแรกและไม่
สามารถเปิดประชุมสภาได้ ส่วนเทศบาลฯที่มีการรับรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะเทศบาลฯที่มีการรับรองนายกเทศมนตรีฯ 
สภาเทศบาลฯจะจัดกาประชุมเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายเพื่อรับต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248215  
  

https://siamrath.co.th/n/248215
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210528/0cf22da2a1e39f9de2fc60f7291998de818bccb5976c4d4fb47e8d128c4e6ab6.jpg?itok=AaGqVgZS
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พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. 
"สันธนะ" จี้ กกต. เร่งสอบวุฒิการศึกษา "ตู่ นันทิดา" 
“สันธนะ”จี้ กกต.เร่งตรวจสอบปมวุฒิการศึกษา “ตู่ นันทิดา” ใช้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ  
คาด 30 วันได้ข้อสรุป 
 

 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. เวลา 13.30 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีต

รองผู้ก ากับการต ารวจสันติบาล พร้อมด้วย นายพิรวัชร์ ยงทองค าทิพย์ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีที่นายพิรวัชร์ร้องเรียนให้ กกต.ตรวจสอบการเทียบวุฒิ
การศึกษาของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้ กกต.สืบสวนหาข้อเท็จจริงว่า วุฒิการศึกษา
ดังกล่าวผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาหรือไม่ ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม ่

โดย นายสันธนะ กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวสมุทรปราการจ านวนมากเรื่องวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
และพบว่า นายพิรวัชร์ได้ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวหลังการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้ กกต.ได้ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา น.ส.นันทิดา ที่ได้ยื่นประกอบการสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ซึ่งตั้ งแต่การยื่นสมัคร การเลือกตั้ง จนถึงการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว และเป็นการร้องขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่มีการรับรองจาก
ต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่ระยะเวลาที่ล่วงเลยมา 5 เดือน กับการท างาน
ของ กกต. ตนเห็นว่าควรมีการล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ เพราะวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่ของนายก 
อบจ.สมุทรปราการ หากคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ถูกต้อง การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการขนาดไหน เพราะหลังจากเข้ารับหน้าที่ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติ
ถูกต้องชาวสมุทรปราการก็จะมีความมั่นใจ ดังนั้นตนคิดว่าเรื่องดังกล่าวควรมีข้อสรุปได้แล้ว ไม่ควรมีเหตุที่จะต้องมาอ้าง
เรื่องสถานการณ์โควิด เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการตรวจสอบทางเอกสารเท่านั้น 

นายสันธนะ กล่าวภายหลังหารือกับเจ้าหน้าที่ กกต. ว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกรอบ
เวลา ซึ่งจากการพูดคุยตนคิดว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ไม่น่าจะเกิน 30 วัน ซึ่งตนจะไปชี้แจงให้ชาวสมุทรปราการ
เข้าใจว่า อีกประมาณ 1 เดือนนี้ กกต.จะมีข้อยุติในเรื่องดังกล่าวว่ามีมูลความจริงหรือไม่ และจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/846075  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/846075
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 - 15:41 น. 
สันธนะ จี้ กกต. สอบวุฒิการศึกษา ‘ตู่ นันทิดา’ ใช้สมัครเลือกตัง้นายก อบจ. คาด 30 วันได้ข้อสรุป 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสันธนะ ประยูร
รั ตน์  อดีตรอง ผกก .สันติบาล 2 พร้อมด้ วยนายพิ รวั ชร์  ยงทองค าทิพย์  ผู้ มี สิทธิ เลื อกตั้ งที่ ยื่ นคัดค้ าน 
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เข้าติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีที่นายพิรวัชร์ร้องเรียนให้
กกต.ตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้กกต.สืบสวนหา
ข้อเท็จจริงว่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาหรือไม ่ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ 

นายสันธนะ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวสมุทรปราการจ านวนมากเรื่องวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ
พบว่านายพิรวัชร์ ได้ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวหลังการเลือกตั้งอบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้ กกต.ได้ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา น.ส.นันทิดา ที่ได้ยื่นประกอบการสมัครเลือกตั้งนายกอบจ. ซึ่งตั้งแต่การยื่นสมัคร การเลือกตั้ง จนถึงการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว และเป็นการร้องขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่มีการรับรองจาก
ต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่ระยะเวลาที่ล่วงเลยมา 5 เดือน กับการท างาน
ของกกต. เห็นว่าควรมีการล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ เพราะวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่ของนายก
อบจ.สมุทรปราการ 

“หากคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ถูกต้อง การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขนาด
ไหน เพราะหลังจากเข้ารับหน้าที่ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้องชาว
สมุทรปราการก็จะมีความมั่นใจ ดังนั้น คิดว่าเรื่องดังกล่าวควรมีข้อสรุปได้แล้ว ไม่ควรมีเหตุที่จะต้องมาอ้างเรื่อง
สถานการณ์โควิด เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการตรวจสอบทางเอกสารเท่านั้น” 

นายสันธนะ กล่าวภายหลังหารือกับเจ้าหน้าที่ กกต. ว่า เจ้าหน้าที่ กกต. ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกรอบ
เวลา ซึ่งจากการพูดคุยคิดว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ไม่น่าจะเกิน 30 วัน ซึ่งจะไปชี้แจงให้ชาวสมุทรปราการเข้าใจว่า 
อีกประมาณ 1 เดือนนี้ กกต.จะมีข้อยุติในเรื่องดังกล่าวว่ามีมูลความจริงหรือไม่ และจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2745450  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2745450
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%87%E0%B8%87019.jpg
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27/05/2564 15:41 
คาด 30 วันรู้ผลสอบวุฒิการศึกษา “นันทิดา” 
 

 
 

ส านักงานกกต. 27 พ.ค.-“สันธนะ” จี้กกต.เร่งสอบวุฒิการศึกษา“นันทิดา” ใช้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.
สมุทรปราการ คาด 30 วันได้ข้อสรุป 

นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผกก.สันติบาล 2 พร้อมด้วยนายพิรวัชร์ ยงทองค าทิพย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่น
คัดค้านการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีที่นายพิรวัชร์ ร้องเรียนให้
กกต.ตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาของน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สมุทรปราการ เพื่อให้กกต.สืบสวนหาข้อเท็จจริงว่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาหรือไม่และได้มา
อย่างถูกต้องหรือไม ่

นายสันธนะ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวสมุทรปราการจ านวนมากเรื่องวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ
พบว่านายพิรวัชร์ได้ร้องเรียนเรื่องนี้แล้ว หลังการเลือกตั้งอบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้กกต.ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ
น.ส.นันทิดาที่ยื่นประกอบการสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ตั้งแต่การยื่นสมัคร การเลือกตั้งจนถึงการประกาศผลการ
เลือกตั้งเป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว เป็นการร้องขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่มีการรับรองจากต่างประเทศ ซึ่ง
คณะกรรมการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว 

“แต่ระยะเวลาที่ล่วงเลยมา 5 เดือนกับการท างานของ กกต. ผมเห็นว่าควรล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วนเรื่องนี้ เพราะวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่ของนายก อบจ.สมุทรปราการ หากคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ถูกต้อง การ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขนาดไหน เพราะหลังจากเข้ารับหน้ าที่จะต้องเบิกจ่าย
งบประมาณ แต่หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้อง ชาวสมุทรปราการจะมั่นใจ คิดว่าเรื่องนี้ควรมีข้อสรุปได้แล้ว ไม่ควร
มีเหตุต้องมาอ้างเรื่องสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นการตรวจสอบทางเอกสารเท่านั้น” นายสันธนะ กล่าว 

นายสันธนะ กล่าวภายหลังหารือกับเจ้าหน้าที่กกต. ว่าเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกรอบเวลา ซึ่ง
จากการพูดคุยคิดว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิน 30 วัน ซึ่งตนจะไปชี้แจงให้ชาวสมุทรปราการเข้าใจว่าอีก
ประมาณ 1 เดือน กกต.จะมีข้อยุติเรื่องดังกล่าวว่ามีมูลความจริงหรือไม่ และจะด าเนินการอย่างไรต่อไป.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-705043  
 

https://tna.mcot.net/politics-705043
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27 พ.ค. 2564 15:48   
“สันธนะ” จี้ กกต. เร่งสอบวุฒิการศึกษา “ตู่ นันทิดา” สมัครนายก อบจ. หวังสรุปใน 30 วัน 
  

 
 
 
 
 
 
อดีตนายต ารวจดัง ยื่นเรื่อง กกต.เร่งสอบวุฒิการศึกษา “ตู่ นันทิดา” ใช้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ 
ข้องใจถูกต้องหรือไม่ หวัง 30 วัน ได้ข้อสรุป 

วันนี้ (27 พ.ค.) นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรอง ผกก.สันติบาล 2 พร้อมด้วย นายพิรวัชร์ ยงทองค าทิพย์ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีที่ นายพิร
วัชร์ ร้องเรียนให้ กกต.ตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาของ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้ 
กกต.สืบสวนหาข้อเท็จจริง ว่า วุฒิการศึกษาดังกล่าวผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาหรือไม่ ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม ่

นายสันธนะ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวสมุทรปราการจ านวนมากเรื่องวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ
พบว่า นายพิรวัชร์ ได้ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวหลังการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรปราการ เพื่อให้ กกต.ได้ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา น.ส.นันทิดา ที่ยื่นประกอบการสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ซึ่งตั้งแต่การยื่นสมัคร การเลือกตั้ง  จนถึงการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว และเป็นการร้องขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่มีการรับรองจาก
ต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่ระยะเวลาที่ล่วงเลยมา 5 เดือน กับการท างาน
ของ กกต. ตนเห็นว่า ควรมีการล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ เพราะวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่ของนายก 
อบจ.สมุทรปราการ หากคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ถูกต้อง การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายต่ อทาง
ราชการขนาดไหน เพราะหลังจากเข้ารับหน้าที่ก็จะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติ
ถูกต้องชาวสมุทรปราการก็จะมีความมั่นใจ ดังนั้นจึงคิดว่าเรื่องดังกล่าวควรมีข้อสรุปได้แล้ว ไม่ควรมีเหตุที่จะต้องมาอ้าง
เรื่องสถานการณ์โควิด เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการตรวจสอบทางเอกสารเท่านั้น 

นายสันธนะ กล่าวภายหลังหารือกับเจ้าหน้าที่ กกต. ได้รับค าชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกรอบเวลา ซึ่งจาก
การพูดคุยคิดว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ไม่น่าจะเกิน 30 วัน ซึ่งตนจะไปชี้แจงให้ชาวสมุทรปราการเข้าใจว่า อีก
ประมาณ 1 เดือนนี้ กกต.จะมีข้อยุติในเรื่องดังกล่าวว่ามีมูลความจริงหรือไม่ และจะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000051197  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000051197
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28 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
กู ้5 แสนล.วืด ยุบสภาฯ 
 

 
 

"วิษณุ" คาดสภาฯ บรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ประชุม 4 มิ.ย.นี้ ชี้หากไม่ผ่านความเห็นชอบสภาฯรัฐบาลต้องยุบ
สภาฯ "ชวน"เผยพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ยังไม่ถึงสภาฯ ย้ าคุมเข้มมาตรการโควิด สมาชิกต้องสวมหน้ากาก
ตลอดเวลา ด้าน"ชัชวาลล์"หนุนรัฐกู้เงินสู้โควิด "ดอน"เผยกต.ประสานทางการฝรั่งเศสจับ"สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" 
ผิดมาตรา 112 

ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ให้
สัมภาษณ์ถึงพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด
ของโรค โควิด-19 เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท ว่า จะสามารถส่งให้สภาผู้แทนราษฎรได้ใน 1-2 วันนี้ เพื่อเตรียม
บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ขึ้นอยู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะคิดเห็นเป็นอย่างไร
และสมควรจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในวันใด ซึ่งก็รับทราบว่าจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ก่อน ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. หากเห็นว่าพระราชก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มี
ความเร่งด่วนก็สามารถที่จะประชุมกันในวันที่ 4 มิ.ย. แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสนิใจของทางสภาผู้แทนราษฎร 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า พระราชก าหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคัญกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบรรจุระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย
แล้วท าให้ร่างพระราชก าหนดต้องถูกบรรจุในล าดับถัดไป ส่วนตัวเห็นว่าฝ่ายค้านมีระยะเวลาในการที่จะศึกษาเตรียมตัว
ที่จะอภิปราย โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะเป็นผู้ชี้แจงหลัก และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นผู้ชี้แจงเสริม ทั้งนี้หากพระราชก าหนดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา
ผู้แทนราษฎร ก็ไม่เกิดปัญหา เพราะพระราชก าหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว 

เมื่อถามอีกว่า พระราชก าหนดดังกล่าวถือเป็นกฎหมายการเงิน หากไม่ผ่านเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
นายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ใช่ ถูกต้อง ถือเป็นธรรมเนียม เมื่อย้ าอีกว่า แต่ขณะนี้เสียงของ
สภาผู้แทนราษฎรในส่วนพอรัฐบาลยังมีความเหนียวแน่นไม่น่าจะส่งผลต่อการโหวตใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว จะต้องไป
สอบถามฝ่ายการเมือง และฝ่ายค้านด ู

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210528/2ad9ea3e7be780f8c5d366f261654ab55365ae2c735d7aa2fe01836502babe5c.jpeg?itok=VjOBPDj0
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ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วาระการประชุมสภาฯวันนี้ พิจารณาพระราช
ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้ตามกฎหมาย และเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อน 

ส่วนพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังส่ง
พระราชก าหนดดังกล่าวไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 วาระที่ก าหนดมาแล้วก่อน ตามที่วิป 3 
ฝ่ายตกลงคือ พิจารณาวันที่ 27-28 พฤษภาคม แบ่งเวลาฝ่ายละ 3 ชั่วโมง แต่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาครบหรือไม่ จบ
เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น โดยวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนถึงเกิน 24.00 น. และพรุ่งนี้เริ่มในเวลา 09.00 น. 

ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จะพิจารณาวันที่ 31 
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน แบ่งฝ่ายอภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 
500,000 ล้านบาทส่งมาถึงเมื่อไหร่ ก็บรรจุทันที แต่ต้องพิจารณาหลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วเสร็จก่อน 

นายชวน ยังกล่าวถึงมาตรการดูแลป้องกันโควิดส าหรับการประชุมระยะยาว เน้นย้ าให้ทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัย แต่หากสมาชิกใดต้องใชเ้วลาอภิปรายนานแล้วท าให้อึดอัดในการสวมหน้ากาก ก็ได้จัดเตรียมพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
การอภิปราย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่ได้อภิปรายสามารถรับฟังการถ่ายทอดการอภิปราย
อยู่ที่ห้องพักได้ และห้องพัก ส.ส.วันนี้ถือว่ามีความพร้อม ยกเว้นเวลาลงมติที่จะต้องเข้ามาภายในห้องประชุม แต่ก็ได้ให้
เวลาในการลงมติเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่า การอภิปรายจะเกิดละอองฝอยนั้น กรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบ
แล้วพอใจเนื่องจากมีโดมสูงและมีการระบายอากาศที่ดี แต่ก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอด 

ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามการประชุมกรรมาธิการ แต่ต้องจ ากัดจ านวนคน และสวมหน้ากากอนามันตลอดเวลา เพราะไม่รู้
ว่าวิกฤติจะหมดไปเมื่อไหร่ อย่าให้วิกฤติเป็นปัญหาตัวถ่วงการท างาน จะรอให้โรคนี้หายไปแล้วค่อยท างานไม่ได้ เราก็
ต้องปรับตัวเองในการท างานช่วงสถานการณ์เช่นน้ี ด้วยพยายามป้องกันตัวเองอย่าง 100% 

ที่รัฐสภา นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน 5 
แสนล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วยที่รัฐบาลมีการกู้
เงินมาเพื่อใช้จ่ายในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 เพราะหากรัฐบาลไม่กู้ก็จะไม่สามารถสู้กับโควิดได้ เช่น การจัดหา
เครื่องมือทางการแพทย์ หรือยารักษา ซึ่งตนคิดว่ามีความจ าเป็น 
ขณะที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีอีเอส) แจ้งความเอาผิด นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 
ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานด าเนินการอย่างไร ว่า มีหน่วยงานที่รับผิดชอบก าลังประสานงานเรื่องนี้กับ
ทางการฝรั่งเศสอยู ่
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248134  
 

https://siamrath.co.th/n/248134
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28 พฤษภาคม 2564 10:16 น.   
"ไพศาล" ยุยบุสภา หากสภาไม่เห็นด้วยกบั พรก. เชื่อ ปชช. พร้อมล้างบ้านลา้งเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 
ถ้าสภาไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชก าหนดๆนั้นก็ตกไป!!!! 
แสดงถึง การท าความผิดพลาดของรัฐบาล โดยปกติรัฐบาลต้องลาออกตามธรรมเนียมในระบอบประชาธิปไตย!!! 
แต่ถ้ารัฐบาลยงัยืนยันว่าท าถูกแล้ว แต่สภาท าไม่ถูก และยุบสภา 
แบบนี้ก็ยุบสภาไปเถอะ 
เพราะเมือ่ยุบสภาแล้วก็เป็นการล้างบางทั้งสภาและรัฐบาล!!!! 
ยามนี้ประชาชนตาสว่างแล้ว 
ว่าใครดีไม่ดี? 
ใครปล้นชาติปล้นแผ่นดิน? 
ใครจ้องจะล้มเจ้า? 
ส่วนภาคประชาชน ก็พร้อมจะล้างบาง ล้างบ้านล้างเมือง กวาดบ้านจัญไรแผ่นดินกัน อยู่แล้ว!!! 
แผ่นดินไทยย่อมจะดีกว่านี้แน่ 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248233  
 
 
 

https://code.yengo.com/click/?x=4Z82WdpvkjOZLzz_6ELSS7lGk07yQwm5NyAHbwZiOtNdgYpFHdQn9HwWM73QdIahJIGKV6W507plmJOSqk2TYGYUSOPtwVOp4Mdcbdx6drbWCuVdMkh4RSBq7E6L5yYGahl3ty3aY2kWCnFgw74KzL7U3DKSDSqrPzH6p5km-b2FaLNm8FPKDpQz5mey0IRjiJ2ElXqueJm3zz_TISWHBB-9EwLTT53-G5DOWgE6nQCJzrDUL7Nqiw62JZ_vfRGJQY0ITS9DZQcjjpKAI5rUn95EWJHFL4KeOi_zq-kQA9tN0YR6jtvqn9SXTQep0D57JvpqRYlelpUf_6uNwDw-tMdhk4rmCK1YGVEQzlltmFRef6jxRnKGAw
https://code.yengo.com/click/?x=4Z82WdpvkjOZLzz_6ELSS7lGk07yQwm5NyAHbwZiOtNdgYpFHdQn9HwWM73QdIahJIGKV6W507plmJOSqk2TYGYUSOPtwVOp4Mdcbdx6drbWCuVdMkh4RSBq7E6L5yYGahl3ty3aY2kWCnFgw74KzL7U3DKSDSqrPzH6p5km-b2FaLNm8FPKDpQz5mey0IRjiJ2ElXqueJm3zz_TISWHBB-9EwLTT53-G5DOWgE6nQCJzrDUL7Nqiw62JZ_vfRGJQY0ITS9DZQcjjpKAI5rUn95EWJHFL4KeOi_zq-kQA9tN0YR6jtvqn9SXTQep0D57JvpqRYlelpUf_6uNwDw-tMdhk4rmCK1YGVEQzlltmFRef6jxRnKGAw
https://siamrath.co.th/n/248233
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210528/4d396cb705d7d5c72ed351e9f49946beaafe8eb0c755b989de2a5cfd0243799b.jpg?itok=EMRAvouR
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28 พฤษภาคม 2021 - 07:45 
 “อนุทิน”ย้ าอีก!7มิ.ย.มีวัคซีนฉีดแน่-ขออย่าโยงเกมการเมือง 
 

 
 

“อนุทิน” ย้ าอีกครั้ง! 7 มิ.ย. มีวัคซีนฉีดแน่นอน ปัดตอบยี่ห้อ ขณะขอบางพรรคอย่างโยงเกมการเมืองปมจัดสรรไม่
เป็นธรรม 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยส านักข่าว  
ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยกล่าวถึงกรณีหลายพรรคการเมืองออกมาเรียกร้องการการจัดสรร วัคซีนโควิด-19 ที่ไม่เป็นธรรม มอง
เป็นเกมการเมืองเกินไปหรือไม่นั้น มองว่า เรื่องวัคซีนเป็นของส าคัญในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอ
อย่าน าวัคซีนมาเล่นการเมือง ขณะเดียวกัน นอกจากการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 แล้ว ก็ได้วาง
แผนการฉีดวัคซีนที่ข้ามไปถึงเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 แล้ว โดยจะฉีดให้ประชาชนไปจนกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหยุดเป็น
โรคระบาดระดับโลก อีกทั้ง ในอนาคตไม่กลัวเกี่ยวกับปริมาณวัคซีน เพราะมีโรงงานฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย และอีก
ไม่นานจะมีวัคซีนชนิดอื่นออกมาอีกจ านวนมาก เพื่อคุมสายพันธุ์ต่างๆ เนื่องจากยังมีการวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนการที่ประเทศไทยมีฐานผลิตเอง จะกลายเป็นวัคซีนที่สร้างเศรษฐกิจนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ มี
หลายสถาบันเริ่มผลิตอยู่ หากผลิตแล้ว มีสรรพคุณดี ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนได้ แต่การผลิตวัคซีนจะไปหวังก าไรไม่ได้ 
โดยสิ่งส าคัญต้องค านึงถึงการรักษาชีวิตผู้คน 

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังย้ าด้วยว่า 7 มิถุนายนนี้ มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนแน่นอน ขออย่าก าหนดว่าเป็นวัคซีน
ยี่ห้อใด เพราะถ้าก าหนดวัคซีน เท่ากับว่าท าให้ประชาชนสับสนว่า ท าไมไม่ให้เลือกฉีดอีก และยืนยัน วัคซีนที่น าเข้ามาดี
ทุกยี่ห้อ อยู่ที่ยี่ห้อไหนจะมามากกว่า ขณะความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะดูแล
เรื่องนี้ 
 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_112751/  
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_112751/
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28 พฤษภาคม 2564 10:28 น.  
"บิ๊กตู่" บอก ไม่ขอโทษ จัดการวัคซีนไม่เป็นตามแผน พร้อมปรับใหม่ ยันไม่มีวัคซีนการเมือง คุยพรรคร่วมแล้ว ขอ
อย่าขยายความขัดแย้ง 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.05 น. ที่ศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลว่า วันนี้ยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมศูนย์การฉีดวัคซีนของกทม.ที่เอเชียทีค ซึ่งมีความพร้อมเพียงในเรื่องการ เตรียมการระบบที่
ครบถ้วน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ด าเนินการ เจ้าของสถานที่ และผู้บริจาค
สิ่งของที่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน 

นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้การบริหารวัคซีนจะกระจายให้มากยิ่งขึ้น ตามปริมาณวัคซีนที่ได้แจกจ่ายไป ซึ่งมีหลาย
กลุ่มที่จ าเป็นต้องให้ความเร่งด่วนในการฉีด โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกันมากๆ ต้องท างาน ฉะนั้นการฉีดในช่วงนี้ก็จะ
มีระบบเข้ามาเสริมคือแอปพิเคชันต่างๆก็เป็นเรื่องดี ในส่วนของระบบหมอพร้อม ก็ยังใช้งานอยู่ ในเรื่องของการติดตาม
ผลข้างเคียง ทุกคนที่เข้ามาฉีดไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ก็ต้องติดตามที่ระบบหมอพร้อม เราก็ต้องติดตามพัฒนากันต่อไป 
กรุณาอย่าสับสน ฟังที่ตนพูดอย่าไปฟังที่คนอื่นพูด ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขพูด อย่าไปฟังที่คนอื่นพูด จะเกิดความไม่
เข้าใจเข้าใจผิดกันไปมากมาย 

"ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่เขาบ้าง เขาท างานกันมาอย่างเหนื่อยทุกคน ซึ่งปกติการบริหารก็ยากอยู่แล้ว เพราะคน
จ านวนมาก ฉะนั้นถ้าเราท าให้สับสนไปเรื่อยๆ ขยายข่าวไปเรื่อยๆ ความสับสนก็จะเกิดมากขึ้น แล้วที่สุดก็มาลงที่
เจ้าหน้าที่ ต้องนึกถึงหัวจิตหัวใจของเจ้าหน้าที่บ้าง ผมขอแค่นั้นเอง"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ก็จะเป็นการฉีดวันแรก ซึ่งในกทม. ทั้งหมดเตรียมไว้ 25 จุด ซึ่งต้องมีการบริหารวัคซีนที่
ได้รับมอบหมายตามสัดส่วน ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ร้านการบริหารวัคซีนเราจะบริหารเป็นเดือนๆเพื่อให้
ประชาชนได้ฉีดมากที่สุดในเดือนๆนั้น เดือนต่อๆไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะฉีดให้ได้ในเดือนธ.ค. ทุกอย่างเป็นไปตาม
ก าหนดแต่มีหลายอย่างต้องปรับเปลี่ยน คงไม่ต้องขอโทษ อย่างการท างานร่วมกับคนหมู่มาก ท างานในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ต้องมีความอ่อนตัวในการบริหารบ้าง ไม่ใช่กลับไปกลับมา อันนี้เป็นการท างานที่มีแนวทาง
ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์จะระดับ 1 2 3 4 แล้วจะท าอย่างไร 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210528/41721c6e855719716fe47e9a82a5031bc2583a3abfef8f95beaf3c1bc8864c58.jpeg?itok=QeUDPd55
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"ฉะนั้นการบริหารวัคซีน ทั้งการจัดหา สถานที่ จ านวนผู้ฉีด การกระจายวัคซีน ทุกอย่างต้องมีการปรับ แต่ทุก
คนต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ผมยืนยันตรงนี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าคนจนไม่ได้ฉีด พูดเลย ขอความร่วมมือกับสื่อ
ด้วย เรื่องอะไรก็ตามที่ไม่เกิดประโยชน์ขอความกรุณาอย่าไปแพร่ในสื่อทุกชนิด มันจะลดความขัดแย้งลงไปได้เยอะไม่ใช่
เรื่องสนุกเลย ที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกัน ผมไม่อยากให้ใครทะเลาะกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามเราจะต้องเป็นฝ่าย
เดียวกันคือฝ่ายที่รักประเทศไทย รักคนไทย "นายกฯกล่าว 

นายกฯ กล่าวต่อว่า ทั้งหมดที่ท าร่วมมาเป็นกุศล การท าสิ่งดีๆ การพูดสิ่งดีๆเป็นกุศลต่อตนเอง ท าให้
ประเทศชาติฟื้นตัวเร็วขึ้น ช่วยกันท าความดีเถอะ ตนบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว ขอบคุณทุกคนที่มาให้ความร่วมมือในการ
ฉีด ขอให้ปลอดภัยทุกคน ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นหมอดูแลอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า จะมีการแจ้งความเอาผิดกับบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จ ากัด ที่อ้างว่าเคยติดต่อกับรัฐบาลหรือไม่ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะด าเนินการต่อไป คงไม่ต้องมาถามล่วงหน้า 

เมื่อถามว่าแผนการกระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะเข้ามาในเดือนมิ.ย.ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่  
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วัคซีนทั้งหมดที่จะเข้ามาในเดือนมิ.ย.จะกระจายภายในเดือนมิ.ย.ทั้งหมด โดยจะกระจายไปให้
ได้มากที่สุดและได้มอบนโยบายไปแล้ว ซึ่งได้บอกไปแล้วว่า เราจ าเป็นต้องกระจายวัคซีนเป็นรายเดือน ไม่เช่นนั้นก็ต้อง
วางแผนไป 6 เดือน แล้วจะได้ตามนั้นหรือไม่หล่ะ เพราะวัคซีนมาเป็นช่วงๆ ในแต่ละเดือนและการกระจายไปตามจุด
ต่างๆ จึงจ าเป็นจะต้องวางแผนตรงนี้ ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่ก็คงเป็นไปตามแผนได้ แต่ในเมื่อมีการแพร่กระจาย
และมีการระบาดสูงในบางพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับในการน าวัคซีนเข้าไปในแต่ละพื้นที่ 
“ผมยืนยันแล้วกันว่า ทุกคนจะได้รับการฉีดอย่างแน่นอน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

เมื่อถามว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จะยังได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่นายกฯ กล่าวว่า ขอ
ยืนยันว่าได้ฉีดทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ฉีดทั้งหมด ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมหรือแอป
พลิเคชันอื่นๆ ที่จะท าให้รวดเร็วมากขึ้น โดยเมื่อวานเพียงวันเดียวได้ 1 ล้านกว่าราย เพียงแต่วันนี้ต้องท าให้ระบบหมอ
พร้อมรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันอื่นด้วย เพื่อนัดและติดตามผลการฉีดวัคซีน ทุกคนจะต้องได้รับการ
ติดตามจากการเข้ารับการฉีดวัคซีน นี่คือการรับผิดชอบและการออกใบรับรอง รัฐบาลท าขนาดนี้ ส่วนจะมีความยุ่งยาก
หรือไม่อยา่งไร ก็ต้องไปเก็บกันเอาเอง ขอร้องว่าอย่าไปคิดเพียงชั้นเดียวมันไม่ได้ 

เมื่อถามว่า ในบางจังหวัดยังไม่มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง จะด าเนินการอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุก
จังหวัดมีหมดอยู่แล้ว กระทรวงมหาดไทยยืนยันแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการร่วมกั บส านักงานสาธารณสุข 
(สสจ.)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตามฉีดกันให้ทั้งหมดแล้ว 

เมื่อถามถึงวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนซิโนฟาร์ม มีความคืบหน้าอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ก็มีบริษัทเข้ามาติดต่อ
เป็นทางการแล้วกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอย.ขึ้ นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจา
น าเข้า โดยต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายตามมาตรการ ถ้าไม่เข้าตามช่องก็มาไม่ได้ จะมาพบใครก็
ไม่ได้ เพราะตนไม่ได้มีหน้าที่ตรงน้ัน เพราะเป็นหน้าที่ของอย. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 

เมื่อถามว่า ได้รับรายงานกรณีอังกฤษพบ โควิด-19 สายพันธุ์ไทยแล้วหรือยัง นายกฯ กล่าวว่า “มันก็มีทุกสาย
พันธุ์นั่นแหละ ถ้ามันจะเกิด อย่าไปกังวลให้มากนักเลย วันนี้ขอให้ฉีดวัคซีนกันให้ได้เสียก่อน ซึ่งถ้าเป็นก็รักษาได้ ขอให้
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ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองถ้าไม่ดูแลตัวเอง ถ้าไม่ช่วยกันท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ อย่าไปจับผิดเล็กน้อย ถ้าถามมา ก็ตอบไปว่า
รักษาได้ วัคซีนที่มีอยู่ก็ป้องกันได ้

เมื่อถามว่าในส่วนของวัคซีนการเมืองที่ยังมีความเห็นต่างกันในพรรคร่วมรัฐบาลจะท าอย่างไร นายกฯ ได้หัน
หน้าไปมองนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ที่ยืนอยู่ข้างๆในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อม
กล่าวว่า “ไม่มีปัญหาอะไรหรอก ผมเข้าใจกันหมดทุกประการ ผมยืนยันตรงนี้ ต่อหน้านายอนุทิน เมื่อวานนี้ผมก็คุยกับ
พรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนา ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็เพราะมีคนยุแยงตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นั่น
แหละ ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหน การจะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ ผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ว่า 
อะไรดี อะไรใช่หรือไม่ใช่ อะไรต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ผมก็ฟังในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในทุกระดับ ด้านสาธารณสุขเราก็ต้องฟัง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็เข้าสู่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีผมเป็นผอ.แล้วผมจะไปสั่งอะไรได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าผมจะไปเข้าข้างใครทั้งนั้น
แหละ ผมต้องบูรณาการในการท างานจากข้อก าหนดทุกประการ นี่คือหน้าที่ของผมตามข้อมูลที่หลายฝ่ายเสนอขึ้นมา ก็แค่
นั้นเองอย่าไปตีกัน บ้านเมืองวุ่นวายพออยูแ่ล้ว หยุดๆ กันเสียบ้าง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248239  
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ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.45 น. 
"บิ๊กตู่" ลั่นไม่มีวัคซีนการเมอืง ยันไร้ปัญหาพรรคร่วมแม้มีคนยุแยง 
นายกฯ ย้ าทุกคนได้ฉีดวัคซีนแน่นอน แจงวางแผนกระจายเปน็รายเดือนเหตุวัคซนีมาเป็นช่วง ขอหยุดตีกัน
บ้านเมืองวุ่นวายพออยู่แล้ว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม กล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนแอสตราเซเนกา จะเข้ามาในเดือน มิ.ย. ตามก าหนดการเดิมใช่หรือไม่ ว่า 
วัคซีนทั้งหมดที่จะเข้ามาในเดือนมิ.ย. จะกระจายภายในเดือน มิ.ย.ทั้งหมด โดยจะกระจายไปให้ได้มากที่สุดและได้มอบ
นโยบายไปแล้ว ซึ่งได้บอกไปแล้วว่า เราจ าเป็นต้องกระจายวัคซีนเป็นรายเดือน ไม่เช่นนั้นก็ต้องวางแผนไป 6 เดือน แล้ว
จะได้ตามนั้นหรือไม่ เพราะวัคซีนมาเป็นช่วงๆ ในแต่ละเดือนและการกระจายไปตามจุดต่างๆ จึงจ าเป็นจะต้องวางแผน
ตรงนี้ ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่ก็คงเป็นไปตามแผนได้ แต่ในเมื่อมีการแพร่กระจายและมีการระบาดสูงในบาง
พื้นที่ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับในการน าวัคซีนเข้าไปในแต่ละพื้นที่ โดยยืนยันแล้วกันว่า ทุกคนจะได้รับการฉีดอย่าง
แน่นอน 

เมื่อถามว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จะยังได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์  กล่าว
ว่า ขอยืนยันว่าได้ฉีดทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ฉีดทั้งหมด ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม หรือ
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่จะท าให้รวดเร็วมากขึ้น โดยเมื่อวานเพียงวันเดียวได้ 1 ล้านกว่าราย เพียงแต่วันนี้ต้องท าให้ระบบ
หมอพร้อมรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นด้วย เพื่อนัดและติดตามผลการฉีดวัคซีน ทุกคนจะต้องได้รับการ
ติดตามจากการเข้ารับการฉีดวัคซีน นี่คือการรับผิดชอบและการออกใบรับรอง ซึ่งรัฐบาลท าขนาดนี้ ส่วนจะมีความ
ยุ่งยากหรือไม่อย่างไร ก็ต้องไปเก็บกันเอาเอง ขอร้องว่าอย่าไปคิดเพียงชั้นเดียวมันไม่ได ้ 

เมื่อถามว่า ในบางจังหวัดยังไม่มีแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง จะด าเนินการอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุก
จังหวัดมีหมดอยู่แล้ว กระทรวงมหาดไทยยืนยันแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการร่วมกับส านักงานสาธารณสุข 
(สสจ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตามฉีดกันให้ทั้งหมดแล้ว 

เมื่อถามถึงวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนซิโนฟาร์ม มีความคืบหน้าอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็มีบริษัทเข้า
มาติดต่อเป็นทางการแล้วกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอย.ขึ้นทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการ
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เจรจาน าเข้า โดยต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายตามมาตรการ ถ้าไม่เข้าตามช่องก็มาไม่ได้ จะมาพบ
ใครก็ไม่ได้ เพราะตนไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้น เพราะเป็นหน้าที่ของ อย. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.)  

เมื่อถามว่า จะมีการแจ้งความเอาผิดกับบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จ ากัด ที่อ้างว่าเคยติดต่อขายวัคซีน 20 
ล้านโด๊สให้กับรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะด าเนินการต่อไป คงไม่ต้องมาถามล่วงหน้า  

เมื่อถามว่าในส่วนของวัคซีนการเมืองที่ยังมีความเห็นต่างกันในพรรคร่วมรัฐบาลจะท าอย่างไร นายกฯ ได้หั น
หน้าไปมองนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ที่ยืนอยู่ข้างๆในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อม
กล่าวว่า "ไม่มีปัญหาอะไรหรอก ผมเข้าใจกันหมดทุกประการ ผมยืนยันตรงนี้ ต่อหน้านายอนุทิน เมื่อวานนี้ผมก็คุยกับ
พรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนา ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร จะมีปัญหาก็เพราะมีคนยุแยงตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นั่น
แหละ ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหน การจะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ ผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ว่า
อะไรดี อะไรใช่หรือไม่ใช่ อะไรต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์" 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนก็ฟังในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในทุก
ระดับ ด้านสาธารณสุขเราก็ต้องฟัง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็เข้าสู่ ศบค. ที่มีตนเป็น ผอ.แล้วจะไปสั่งอะไรได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะ
ไปเข้าข้างใครทั้งนั้น แต่ต้องบูรณาการในการท างานจากข้อก าหนดทุกประการ นี่คือหน้าที่ของตนตามข้อมูลที่หลายฝ่าย
เสนอขึ้นมา ก็แค่นั้นเองอย่าไปตีกัน บ้านเมืองวุ่นวายพออยู่แล้ว หยุดๆ กันเสียบ้าง. 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/846206  
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28 พฤษภาคม 2564 
'ชวน' ปัดตอบ 'รัฐบาล' อาจยุบสภา หาก พ.ร.ก. กู ้5 แสนลา้นไมผ่่าน 
 

 

'ชวน' ปลื้ม สภาฯประชุมราบรื่น ส.ส.ให้ความร่วมมือป้องกันโควิดอย่างดี จ่อหารือกรมควบคุมโรค เข้มมาตรการ 
ห้ามรวมตัวในห้องเกิน15 นาที 
       นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ว่า 
ภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่น ส.ส.ให้ความร่วมมือกับการรรักษามาตรการป้องกันการแพร่รระบาดโควิด-19 เป็น
อย่างดี ทั้งนี้มีส.ส.2 คนขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยเพื่ออภิปราย แต่ไม่ ได้รับอนุญาต ส่วนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่  31 พฤษภาคม ถึง  
2 มิถุนายน นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือร่วมกันอีกครั้งถึงการด าเนินการ และรับฟังความเห็นโดยเฉพาะ
ความเห็นจากกรมควบคุมโรค ที่ระบุว่าไม่ควรอยู่หนาแน่นในห้องเดียวกันเกินกว่า 15 นาท ี 

นายชวน กล่าวด้วยยว่า ส าหรับการพิจารณา พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 
แสนล้านบาท ว่า รัฐบาลยังไม่ส่งเรื่องมาถึงสภาฯ และหากส่งมาถึงสภาฯ สัปดาห์จะ ตนต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน
บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในสัปดาห์ถัดไป 
       เมื่อถามถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5แสนล้านบาท ไม่ผ่าน รัฐบาล
ต้องยุบสภาฯ นายชวน ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940575  
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 - 12:12 น. 
สถานีคิดเลขที่12 : ก่อนเข้า‘ครึ่งหลัง’ 
 

 
 

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เกิดขึ้นเมื่่อ 24 มี.ค.2562 
ใช้เวลา 108 วัน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชุดแรก ในวันที่ 

10 ก.ค.2562อีกเดือนกว่าๆ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงจะมีอายุครบ 2 ปี 
2 ปีไม่ใช่เวลาเล็กๆ น้อยๆ แต่หมายถึงครึ่งเทอมของรัฐบาล แต่หลายคนอาจมีความคิดความเห็นกับตัวเลข 7 ปี 

ใ นต า แหน่ ง น ายกฯ  ขอ ง  พล . อ . ป ร ะยุ ท ธ์ ม ากกว่ า  จ ากครึ่ ง เ ทอม  รั ฐ บ าลจะ เ ดิ น เ ข้ า สู่ ปี ที่  3 หรื อ  
“ครึ่งหลัง” ของวาระรัฐบาล ถ้าเป็นฟุตบอล หากครึ่งแรกเล่นมาดี ยิงประตูคู่ต่อสู้ตุนไว้เพียบ ครึ่งหลังก็งานเบาหน่อย 
อาจปรับแทคติค เปลี่ยนตัว เพิ่มกองหลังมากขึ้น แต่ถ้าครึ่งแรกเล่นผิดฟอร์ม หรือทีมเวิร์กไม่ดี โดนยิงประตูไปเยอะ ครึ่ง
หลังก็ต้องเปลี่ยนตัว เพิ่มกองหน้า ปรับแผนแลกหมัดให้รู้ดีรู้ชั่ว ถึงแพ้ก็ต้องไว้ลายชนะใจแฟนสโมสร 
ครึ่งหลังของรัฐบาลก็ส าคัญมาก ก่อนอื่นต้องสรุปให้ได้ว่า ครึ่งแรกโอเคไหม  ถ้าดีแล้ว ก็ยืนแนวทางเดิมต่อไป แต่ถ้า
ตรงกันข้าม ต้องรีบปรับเปลี่ยนแผนโดยด่วนจี ๋เพื่อเผด็จศึกในครึ่งหลังให้ได้ หรือเสียหายน้อยที่สุด 

สถานการณ์เฉพาะหน้าของรัฐบาล คือการแพร่ระบาดของโควิด เป็นโจทย์ยากระดับโลก  แต่ส าหรับผู้มีหน้าที่
บริหาร ซึ่งในระดับประเทศคือ หัวหน้ารัฐบาล วิกฤตนี้เป็นเรื่องของประชาชน 66 ล้านคน รัฐบาลต้องดูแลให้มีวัคซีนฉีด 
ป่วยไข้มียาต้านไวรัสรักษา ชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อท ามาหากินไม่ได้ ต้องชดเชย เยียวยา คนในท าเนียบและผู้สนับสนุนจะ
เทคะแนนให้รัฐบาลในครึ่งแรกอย่างไร ในการแก้ปัญหาโควิดอย่างไร ก็เป็นเรื่องหนึ่ง 
ที่ส าคัญกว่า คือ ประชาชนตัวจริงคิดแบบเดียวกันหรือไม่ 

ตอนนี้ โควิดมาถึงระลอกสาม รัฐบาลมาถูกทางที่จะใช้วัคซีนมาเป็น “ตัวช่วย” แต่ปัญหาใหญ่ คือไม่มีวัคซีนใน
มือ จะด้วยเหตุประเมินผิด หรือถูกอย่างไรก็ตาม แต่สภาพบังคับตอนนี้ คือ ต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้  ไม่อย่างนั้น หาก
เพื่อนบ้านหรือนานาประเทศเขาฉีดวัคซีนทั่วถึง แล้ว “รีโอเพนนิ่ง” กันหมด แต่เรายังวุ่นไม่เลิกกับปัญหาวัคซีน ถึงจุด
นั้นคงไม่สวยแน่นอน 

แต่ถ้าแก้ปัญหา พลิกเกมวัคซีนได้ สยบวิกฤตให้จบสวยๆ ได้ ปลายปี 2564 ขึ้นปี 2565 สถานการณ์จะเปลี่ยน 
รัฐบาลจะมีต้นทุนในการไปต่อ จะยุบสภา เลือกตั้งแล้วกลับมาใหม่ด้วย 250 ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลอายุ  
5 ปี นับจาก 2562 ก็พอมีเงื่อนไขท าได้ มองจากสภาพปัญหาของวันนี้ พรุ่งนี้ เกมครึ่งหลังของรัฐบาล ยุ่งยากและหนัก
หน่วงมากๆ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2744099  
  

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2744099
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
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27 พฤษภาคม 2564 - 14:37 น. 
หมอพัง "หนู - โอ๋" ถอย พปชร. รุกชิงมวลชน 
 

 
 
หมอพร้อมหรือหมอพัง "อนุทิน" ถอยกรูด เจอ "3 ป." ปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่   

“วัคซีนการเมือง” หรือ “การเมืองวัคซีน” ถ้อยวลีนี้หลุดออกมาจากปากนักการเมือง 2 พรรคคือ พรรคภูมิใจ
ไทย และพรรคประชาธิปัตย์ หลัง ศบค. มีมติสั่งชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่าน “หมอพร้อม” เพื่อเปิดทางให้มี
แพล็ตฟอร์มอื่นๆ มารองรับ 

ยกตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 "ไทยร่วม
ใจ กรุงเทพฯปลอดภัย" เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอก
โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.ประชุมร่วมกับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้มีการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมจัดสรรวัคซีนตาม
โควต้าการจอง ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  

หลังมีเสียงเรียกร้องเรื่องการกระจายวัคซีนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ม าจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  
หลายจังหวัด อาทิ เพชรบุร,ีชลบุรี และสงขลา ก็มีข่าวปรับแผนการจัดสรรวัคซีนใหม่ 

นักข่าวทุกส านักต่างจับจ้องไปที่พรรคภูมิใจไทย  ซึ่งมีการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐสภา  
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อบ่ายวันพุธที่ 26 พ.ค.2564 

ประชุมเสร็จ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค และศักดิ์
สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค น าทีมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องผลการประชุมเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แถมด้วยเรื่ อง
ชะลอ “หมอพร้อม” และการกระจายวัคซีน   

น้ าเสียงของ “หมอหนู” ที่ชี้แจงเรื่องดังกล่าวข้างต้นนั้น แฝงไว้ด้วยความน้อยใจ เหมือนมองไม่เห็นหัว แต่ก็
พยายามบอกว่า ไม่มีปัญหา ไม่มีความขัดแย้ง เพราะเป็นอ านาจของ ศบค. 

ส าหรับประเด็นการเมือง กรณีกลุ่มไทยไม่ทน เรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทย ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล 
อนุทินตอบนักข่าวว่า เราเป็นรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันมาสองปี และท างานร่วมกัน ตนไม่เคยคิดที่จะออกจากพรรคร่ว ม
รัฐบาล จะถอนตัวทิ้งไว้กลางทางไม่ได้ 
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“ถ้าอยากให้ผมเป็นนายกฯ ต้องให้เลือกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา แต่ถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองอยู่ไม่
ครบเทอม พรรคภูมิใจไทย มีกระทรวงคมนาคมจะพยายามไม่ให้มีอุบัติเหตุ เราทุกคนมีความหมาย มีคุณค่า และมีความ
ตั้งใจในการท างาน” 

หมอหนูพูดติดตลก เรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะค่ายสีน้ าเงินดูแลคมนาคม ก่อนจะมอง
หน้า “เสี่ยโอ”๋ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  
 
ลูกพรรคไม่นิ่ง 

หลังกรุงเทพมหานคร ประกาศโครงการ “ไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัย” เปิดให้ชาวกรุงได้ลงทะเบียนฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 “แชมป์” กรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย น้องชาย “แบด 
ภราดร” โฆษกพรรค ได้โพสต์เฟซบุ๊ควิจารณ์โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพฯปลอดภัยว่า อย่าเห็นคนต่างจังหวัดเป็น
พลเมืองชั้นสองของประเทศอีกเลย ถ้าจะให้ไทยร่วมใจ ต้องท าให้คนไทยทั้งประเทศปลอดภัย ไม่ใช่แค่คนใน
กรุงเทพมหานคร” 

ส.ส.แชมป์ ยังบอกว่า “อย่าลืมว่าเรายังมีทรัพยากรคือวัคซีนจ ากัด และวัคซีนก็เป็นของคนไทยทุกคน ตอนนี้คน
ต่างจังหวัดก็รอคอยวัคซีนไม่ได้ต่างจากคนกรุงเทพแต่อย่างใด ยกตัวอย่างอ่างทองจังหวัดเล็กๆ ผมตอนนี้ มีประชาชนลง
ชื่อจองวัคซีนหลายหมื่นคน แต่วัคซีนมีให้เพียงแค่หลักพัน..” 

ก่อนหน้านั้น พลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(อนุทิน ชาญวีรกูล) โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัวว่า “สาธารณสุขเหมือนกองหน้า ท าแต้มสู้ไวรัสไล่ฉีดวัคซีน แต่กองหลังรั่วเป็นรู แรงงานเถื่อนพาไวรัสตัวใหม่ๆ
มาไม่หยุด ยิงได้กี่ลูกก็ไม่ทันเสียประตู”     

สอดรับกับส านักข่าวออนไลน์สายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ที่เสนอบทวิจารณ์การท างานของกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย ยังมีข้อบกพร่องในการสกัดกั้นแรงงานเถื่อนตามแนวชายแดน มีเนื้อหาเดียวกับที่ “พลพีร์” โพสต์
ไว้นั่นเอง 

ถอดความจาก “พลพีร”์ ก็คงหวังที่จะกระทบชิ่ง “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กป๊อก” นั่นเอง 
 
พปชร.ชิงมวลชน 

ตามแผนเดิม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้จัดสรรวัคซีนตามแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด-
19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาด ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย.2564 ปรากฏว่า จ.เพชรบุรี ได้รับจัดสรรวัคซีน
เดือน มิ.ย. เพียง 24,000 โดส แต่ช่วงนี้ มีคลัสเตอร์ใหญ่จากโรงงานที่ อ.เขาย้อย คนป่วยติดเชื้อกว่า 2 พันคน หรือที่ จ.
ชลบุรี ซึ่งมีผู้ติดเช้ือสะสม กว่า 4,341 คน ได้รับจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. 54,000 โดส 

เมื่อเปรียบเทียบกับ จ.บุรีรัมย์ ที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 186 คน (ข้อมูลเมื่อ 26 พ.ค.) กลับได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อ
ตเดือน มิ.ย.ถึง 43,000 โดส มากกว่าที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤต ิ

ด้วยเหตุนี้ 3 ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ จึงร้องเรียนถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ และเรื่องการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวก็ถึงหู พล.อ.ประยุทธ์ 
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พล.อ.ประยุทธ์ จึงรับลูก ส.ส.พลังประชารัฐ สั่งจัดสรรวัคซีนโดยใช้เกณฑ์ใหม่ ต้องเพิ่มโควตาให้จังหวัดที่ติดเชื้อ
สูงเพื่อควบคุมโรค พิจารณาจากความส าคัญเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกลุ่มเสี่ยง 

การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ ถือเป็นการหักนักการเมืองที่แอบล้วงลูกบริหารจัดการวัคซีนจนบาน
ปลายกลายเป็นปัญหา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/468188  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/468188
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วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
โควิด สะท้อนปัญหา ทะลวงลึก เปิดศึก กับ รัฐราชการรวมศูนย์ 
 

 
 

สภาวะปั่นป่วนรวนเรของรัฐบาลเมื่อปะทะเข้ากับการแพรร่ะบาดของไวรัส โควิด นับแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้
มาสะท้อนอะไร 
สะท้อนความเทอะทะ ล้าหลังของ”รัฐราชการรวมศูนย์” 

ค าถามแรกสุดก็คือ การแพร่กระจายขยายตัวออกไปอย่างรวด เร็วและกว้างขวางของไวรัสมีจุดเริ่มต้นมาจากที่
ใด ค าตอบของค าถามนี้อยู่ที่ว่า สถานที่ใดเป็น”คลัสเตอร์” เมื่อมองไปยัง”สนามมวย ลุมพินี”ก็ต้องถอนหายใจยาว เมื่อ
มองไปยัง”ทัณฑสถาน”ก็ต้องถอนหายใจยาว ยิ่งเมื่อสาวลึกไปยังเบือ้งหลังของ”แรงงาน” ของ “ชุมชนแออัด” ตามมหา
นคร ของ”ไซต์งานก่อสร้าง” ของโรงงาน”อุตสาหกรรม”รวมไปถึง “บ่อนการพนัน” รวมไปถึง”ผับหรู”อลังการ ก็สัมผัส
ได้ในความหละหลวมของคนในเครื่องแบบ ไม่ว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบต ารวจ 
ไม่ว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบทหาร ทุกอย่างล้วนมีรากมาจาก“รัฐราชการรวมศูนย”์ 
  พลันที่เกิดสภาวะขาดแคลนและจัดหา”วัคซีน”อย่างไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงของการแพร่ระบาด ยิ่ง
ท าให้จ าเป็นต้องมองไป ยังกระบวนการก าหนด”ยุทธศาสตร์” ที่มีการสรุปว่าด าเนินไปในแบบ”แทงม้าตัวเดียว” ฝาก
ความหวังอยู่กับวัคซีนน้อยตัวเกินไปก็เด่นชัด  เมื่อ หอการค้าไทย เมื่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เมื่อ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เสนอแผน”วัคซีนทางเลือก”ก็ด าเนินไปในแบบตุ๊ต๊ะต้วมเตี้ยม พลันที่ไม่มีความแจ่มชัด
จาก”แอสตร้ าฯ” ขณะที่ ”ชิ โนแว็ค”ไม่อาจสร้ างความเชื่ อมั่ น ในสั งคม  การชัก เข้ าชักออกจึ งปรากฏ  
“รัฐราชการรวมศูนย์”ไม่มีบูรณาการ ไม่ประสานร่วมมือกัน 
  ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าพรรคเสรีรวมไทย มีความจ าเป็นต้องน าเอาปรากฏการณ์จากเดือน
มีนาคม 2563 กระทั่งปรากฏการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2564 มาทบทวน  

ทบทวนถึงปัญหาอันน าไปสู่วิกฤตโควิด วิกฤต”วัคซีน” นี่ย่อมเป็นปัญหาของ”รัฐราชการรวมศูนย์”อันสะท้อน
ผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กลายเป็น”วิกฤตศรัทธา”ต่อ”รัฐราชการรวมศูนย”์ในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_428746  
 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_428746
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28 พฤษภาคม 2564 00:10 น.   
"วัคซีน" กับการเมือง !? 
 

 
 

การประกาศปรับแผนกระจายการฉีดวัคซีน ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด- 19 ) หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 26 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ด้วยการสั่งให้ชะลอการลงทะเบียนจองคิวผ่านแอ
พลิเคชั่น "หมอพร้อม" เอาไว้ก่อน ส่วนการลงทะเบียนนั้นให้มีทางเลือกกับประชาชนที่หลากหลายขึ้น ยกตัวอย่าง จ.
ภูเก็ต และ จ.นนทบุรี ที่มีแอปพลิเคชันและระบบของจังหวัด 

ส่วนแผนการแจกจ่ายวัคซีน ศบค.ได้แถลงว่า จากเดิมใช้เกณฑ์จัดสรรตามโควตาการจองของแต่ละจังหวัด จะ
ปรับเกณฑ์เพิ่มเติม โดยให้พิจารณาจาก ยอดผู้ติดเชื้อ เกณฑ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และกลุ่ม
บุคคลเสี่ยง แรงงาน ผู้ขับรถสาธารณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ฉีดวัคซีนในกลุ่มเฉพาะ รองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่ง
แผนการแจกจ่ายวัคซีนจะถูกปรับใหม่โดยใช้หลายเกณฑ ์
เมื่อศบค.แถลงข่าวจบลงเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ได้เกิดปฏิกริยาหลายอย่างตามมาทันที ! 

ทั้งจากฝ่ายค้าน ไปจนถึง "พรรคร่วมรัฐบาล"ด้วยกันเอง ที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้าน้ี เพราะต้องไม่ลืม
ว่า ส.ส.ในพื้นที่ ทั่วประเทศ ทุกจังหวัดคือคนที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชน และเห็นปัญหาในพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน
ไป ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด 

"สาธิต ปิตุเตชะ" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า "ไม่เห็นด้วย" เพราะ
การลงทะเบียนตามจังหวัดนั้นต้องค านึงด้วยว่าแต่ละจังหวัดยังไม่มีแพลตฟอร์มที่รองรับ รวมทั้งยังมีกลุ่มบุคคลที่ยังไม่รู้
ว่าจะไปลงทะเบียนที่ไหน 

นอกจากนี้สาธิต ยังตอบค าถามกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า การท างานของศบค.และกระทรวงสาธารณสุขมี
ปัญหากันหรือไม่ โดยเขาเองยอมรับว่ามีส่วนร่วมน้อยมาก 

" ต้องพูดคุยเรื่องการลงทะเบียนให้ได้ข้อสรุปก่อนสื่อสารกับประชาชน ไม่ใช่เอาหลักๆ มาพูดแต่ให้ค าตอบกับ
ประชาชนไม่ได้และไม่มีความชัดเจนว่าจะท าอย่างไรให้เขาได้รับการฉีดวัคซีน" 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210527/807070af3444ad9f6efe47f903002ea4efc3b91e968d01241ab4d2414c289d8d.jpg?itok=3kgkZyhW
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ขณะเดียวกัน ยังน่าสนใจว่า เกิดเอฟเฟกซ์จาก ส.ส. ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ทั้งจากพรรคภูมิใจไทยและ
พรรคพลังประชารัฐที่เรียกร้องให้ ทั้งนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และศบค. ทบทวนการจัดล าดับการกระจาย
วัคซีนให้ทั่วถึงตามจังหวัดต่างๆ เนื่องจาก 

"ส.ส.ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เราไม่ได้ต้องการวัคซีนเพื่อให้จังหวัดตัวเองได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือ
วันนี้จะเอาวัคซีนที่ไหนมาให้คนที่ลงทะเบียน จึงต้องมาเรียกร้องศบค. และทราบว่านายกรัฐมนตรี รับรู้เรื่องท้วงติงของ
ส.ส.แล้ว จึงให้ ศบค. ทบทวนรูปแบบการลงทะเบียนใหม่ และจัดการวัคซีนใหม่ 

ส.ส.ไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลประชาชนทุกเรื่อง วันนี้วัคซีนเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติ จึงขอฝากนายกฯ และรมว.
สาธารณสุข ให้ทราบว่าเจตนาของฝ่ายนิติบัญญัติ เรารับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ บทบาทของส.ส.เราต้องแสดงออก
เพื่อให้วัคซีนกระจายไปทั่วถึงคนไทยทุกคน" ณัฏฐ์ชนนท์ ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ระบุกับสื่อ 

วันนี้ปัญหาของรัฐบาลนอกจากจะอยู่ที่ความชัดเจนในข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันของคนในรัฐบาล
เองแล้ว ควบคู่ ไปกับการกระจายการฉีดวัคซีน ให้ทั่ วถึง ครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด ขณะที่วัคซีนอย่าง  
แอสตร้าเซเนกา ยังต้องรอลุ้นว่าจะสามารถส่งมาถึงไทยได้ตามก าหนด ตามที่ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯ และ รมว. 
สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า วัคซีนจะตามก าหนดสัญญาในเดือนมิ.ย.นี้อย่างแน่นอน 

สถานการณ์ที่รุมเร้ารอบตัวเช่นนี้ ก าลังพันกันไปหมด ในระหว่างทางที่นายกฯ ประกาศเดินหน้าให้การฉีด
วัคซีนเป็น "วาระแห่งชาติ" ยิ่งเมื่อ "การเมือง"ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ก็กลับมาปะทุในจังหวะนี้ ยิ่งท าให้นายกฯ 
มีแต่ต้องกุมขมับ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248147  
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28 พ.ค. 2564 02:03    
สงครามวัคซีนการเมืองป่วน !! 
 

 
 

ก็เป็นไปตามคาดหมายที่ว่าเวลานี้สถานการณ์พลิกกลับจากเดิมที่ เคย “เหยียดวัคซีน” ไม่อยากฉีด  
อยากฉีดวัคซีนของชาติตะวันตก บางยี่ห้อ เช่น ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ จอห์นสันแอนด์จอห์สัน ขณะที่ยี่ห้อแอสตร้า
เซนเนก้า แม้ว่าจะเป็นของตะวันตกสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน วิจัยโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็ตาม แต่ก็มีบางพวกที่มี
เจตนาท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็กล่าวหาในทางเสียหาย จากกรณีที่บริษัท แอสตร้าฯ จ้างบริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ ผลิตเพราะเห็นถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี และมีโอกาสสร้างความมั่นคงในประเทศ แต่ก็ยังมีกลุ่มเบี่ยงเบนไป
อีกทาง รวมไปถึงการ “เหยียด” วัคซีนยีห่้อ “ซิโนแวค” ของจีน ที่รัฐบาลน าเข้ามาอีกยี่ห้อหนึ่งว่าด้อยคุณภาพ 

แน่นอนว่า จากเริ่มต้นที่พวกต่อต้านรัฐบาล และ “เกลียด” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามยุแยง 
บิดเบือนข้อมูล ปั่น “เฟกนิวส์” จนท าให้ในช่วงแรกๆ ไม่มีใครอยากฉีดวัคซีน จนกระทั่งมีการชี้แจงยืนยันจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมีการอ้างอิงผลการวิจัย ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนสองยี่ห้อ คือ แอสตร้าฯ และ ซิโนแวค ว่ามี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ภู มิ ต้ า น ท า น  แ ล ะ มี ผ ล ข้ า ง เ คี ย ง ใ น ร ะ ดั บ ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย น้ อ ย ม า ก 
ประกอบอัตราการระบาดในรอบล่าสุดในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว จาก “ไวรัสกลายพันธุ์” ท าให้ติดเชื้อได้ง่าย 
และมีจ านวนผู้ เสียชีวิตสูงลิ่ ว ก็ท าให้ เกิดความกลัวและหันกลับมาต้องการฉีดวัคซีน กันเป็นจ านวนมาก  
ความสับสนวุ่นวายก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อกระแสความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ขณะที่จ านวนวัคซีนที่อยู่ในมือมีจ านวนจ ากัด 
บวกกับกระแสโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ฝ่ายไม่ชอบ “ลุงตู่” ที่ก าลังสร้างกระแสไล่รายวัน โหมกระหน่ าหนักมือ
ยิ่งขึ้นไปอีก ประกอบกับการแพร่ระบาดที่ยังควบคุมไม่อยู่ เกิด “คลัสเตอร์” ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ยิ่งท าให้เกิด
ความเครียด 

และที่ส าคัญที่สุดก็คือ การชี้แจงจากฝ่ายรัฐยังท าได้ไม่ดีพอ ไม่ชัดเจนพอ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากหลายคน 
ที่ออกมาพูด มาให้ข้อมูล บางครั้งพูดไปทั้งที่ไม่มีข้อมูลชัดเจน และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ มันกลายเป็น “วัคซีนการเมือง” ไป
แล้ว โดยเฉพาะจากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล ที่พยายามใช้สถานการณ์ และการฉีดวัคซีนมาหาคะแนนนิยมให้กับพรรค
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ของตัวเอง และรัฐมนตรีในสังกัดพรรคของตัวเอง ดังที่เห็นกันอยู่ล่าสุด ก็มาถึงกรณีการสั่ง “ชะลอ” การลงทะเบียนจอง
ฉีดวัคซีนโควิด ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข ออกไปก่อน พร้อมกับการจัดสรรวัคซีนที่จัดให้กับ
จังหวัดต่างๆ กันใหม่ โดยน ามาให้กับจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก หรือ“พื้นที่สีแดง”ก่อน จากนั้นค่อยกระจาย
กันไป ตามกลุ่มอาชีพ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มที่ประกอบอาชีพที่เป็นด่านหน้ามีความเสี่ ยง 
จากนั้นค่อยฉีดให้กับบุคคลทั่วไป 

แต่เชื่อว่า ทุกอย่างก็คือ เวลาน้ี “วัคซีนมีจ ากัด” รวมไปถึงยังไม่มีความชัดเจนว่า วัคซีนของ “แอสตร้าฯ”  
จะมาวันที่ 7 มิถุนายน แน่หรือเปล่า เพราะล่าสุดยังไม่มีใครยืนยันชัดเจนว่าเป็นไปตามนั้น หรือเปล่า แม้แต่ นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อนหน้านี้ ระบุเพียงแค่ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตาม
ก าหนด และยังตอบไม่เต็มเสียงเมื่อถูกถามว่า วัคซีนล็อตแรกจ านวน 6 ล้านโดส จะมาในวันที่ 7 มิถุนายน หรือไม ่

จากความไม่ชัดเจนดังกล่าว รวมไปถึงการที่มี “คนพูด” หลายคน อีกทั้งคนที่มีหน้าที่สื่อสารก็ยังไม่สร้างความ
เข้าใจให้กับสังคมได้ชัดเจน จนไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่ เพราะในยุคของการสื่อสารโซเชียลฯ ที่ทุกคนมีสื่อ
อยู่ในมือ หากทุกอย่างไม่ “เคลียร์” ชัดมันก็ยิ่งมีโอกาสสร้างความสับสน และสร้างภาพลบให้กับฝ่ายรัฐบาลและผู้ที่
รับผิดชอบโดยไม่จ าเป็น 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณากันตามความเป็นจริงก็น่าจะยอมรับกันได้ว่า การสั่งชะลอแอปฯ “หมอพร้อม”  
ที่เริ่มจากการเปิดให้ “ผู้สูงอายุ” และผู้มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่ม ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนก่อน โดยมีเป้าหมายจ านวน 16 
ล้านคน แต่หากพิจารณาจากตัวเลขยังห่างไกล เพราะยอดการลงทะเบียน ยังไม่ถึง 8 ล้านคน ท าให้เหลือโควตาวัคซีนที่
จัดสรรเอาไว้จ านวนมาก และควรน ามาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่การระบาดเป็นการเร่งด่วนก่อน ซึ่ง ศบค. น่าจะเป็น
คนแถลงว่าจะจัดสรรให้พื้นที่ไหนบ้าง ด้วยเหตุผลอะไร ชี้แจงให้ชัดเจน ให้เข้าใจง่าย ส่วนใครที่ลงทะเบียดนัดวันฉีดไป
แล้ว ก็ให้ด าเนินการต่อไปตามเดิม  

เอาเป็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากวัคซีนในช่วงแรกยังมีจ านวนจ ากัด และเราไม่ได้มีบริษัทผลิตวัคซีนเองใน
ประเทศเหมือนกับประเทศมหาอ านาจในตะวันตก ขณะที่กระแสเปลี่ยนไปจากไม่อยากฉีด มาเป็นแย่งกันฉีด อีกทั้งการ
น าเข้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่มีเงินซื้อแล้วจะน าเข้ามาได้ แต่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและ
ชัดเจน ขณะที่ฝ่ายการเมืองก็ควรลดน าเรื่องวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะมันน่าเกลียด !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000051371  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000051371
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ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
วัคซีนการเมืองหายนะรัฐบาล 
รัฐบาลต้องเร่งกู้ความนิยม จากประชาชนกลับคืนมา โดยเฉพาะการเร่งหาวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน
ได้ทันเวลาในปลายปีนี้  เลิกท าวัคซีนให้เป็น “วัคซีนการเมือง” เพื่อเก็บคะแนน เป็นต้นทุนในการเลือกตั้ง  
 

 
 

ไวรัสมรณะโควิด–19 ถล่มประเทศไทยแบบไม่ยั้ง ผู้ติดเชื้อรายวันยังเฉลี่ยวันละ 2,000–3,000 คน ยอดคนตาย
ล่าสุดแตะไปที่ 47 คน เกิดคลัสเตอร์กลุ่มใหม่รายวัน ทั้งกทม.และต่างจังหวัด  และใครจะไปคิดว่าหลังหมดดราม่าปม
กลัววัคซีนเพิ่งจะหมดไป กลายมาเป็นคนแย่งกันฉีด ในภาวะที่วัคซีนมีไม่เพียงพอกับความต้องการของจ านวนประชาชน 
เพราะจู่ๆวัคซีนแอสตราเซเนกา ไม่ มาตามนัด ท าให้หลายโรงพยาบาลต้องเลื่อนการฉีดออกไป  เกิดความวุ่นวาย จน
ต้องมีการขยับปรับขยับแผนกระจายวัคซีนกันใหม่ 

เพราะแม้แต่ส.ส.รัฐบาล “ภูมิใจไทย –พลังประชารัฐ” ออกมาเรียกร้องให้ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนแห่งชาติ รื้อแผนกระจายวัคซีนที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตรงหน้าที่
เกิดขึ้นจริง เพราะ 20 อันดับที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ปรากฏว่าจังหวัดสีแดงได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจังหวัดที่เป็นสี
ขาวและสีเขียว ตั้งข้อสงสัยมีการใช้เส้นสาย เล่นพรรคเล่นพวกหรือไม่  สับสนอลเวงรายวัน จนถูกมองเป็น วัคซีน
การเมือง 

ล่าสุดวันที่ 27 พ.ค. “บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมรมต.นอกรอบด่วน หารือปรับแผนกระจายวัคซีนให้
เหมาะสมกับการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ หลังสั่งชะลอการใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" ไปสดๆร้อนๆ 

ตอนนี้ประชาชนร้อนใจหาวัคซีนฉีดไม่ได้  แต่ผู้น าเย็นใจได้ เมื่อ “บิ๊กตู่” ฉีดครบ 2 เข็ม ไม่ ต้องมาลุ้นว่าจะติด
โควิด-19 เมื่อไหร ่ จะได้มีพลังรับศึกหนักตรงหน้า โดยนอกสภาที่ “กลุ่มไทยไม่ทน” เปิดเวทีไล่รายวัน เอาปมร้อนวัคซีน
มาขยายผลหาแนวร่วมควบคู่กับเดินสายหาพวก นั่งร้าน อย่าง “ประชาธิปัตย์ – ภูมิใจไทย” ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล 

ส่วนศึกในสภาผู้แทนราษฎร ด่านแรกรัฐบาลก็เตรียมรับมือร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 วาระแรก ในวันที่ 31  พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้   ที่ฝ่ายค้านจ้องช าแหระไปที่เม็ดเงินกองทัพ ได้มากกว่าด้าน
สาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโรคระบาด ถูกมองว่าให้ความส าคัญกับการจัดซื้ออาวุธ รถถัง เรือด าน้ า มากกว่า 
วัคซีนที่เป็นการสร้างความปลอดภยัของประชาชน 
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คิวถัดไป พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท  เพื่อมาใช้ แก้โควิด-19 ที่ครม.ผ่านมาแบบ ลับๆล่อๆ ด้วยเอกสารเพียง 
4 แผ่น ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที  ฝ่ายค้านลับมีดรอถล่ม  เรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ในช่วงของสถานการณ์
วิกฤติ เพื่อหวังผล ลดความเชื่อมั่นรัฐบาล 

ก่อนที่จะไปเล่นของหนักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่พุ่งเป้าอภิปรายไปที่ “นายกรัฐมนตรี” เป็นหลักจากปม
โควิด-19 แม้ส.ส.ฝ่ายค้าน จะแพ้เสียงโหวตในสภา แต่ถ้ามีข้อมูลเด็ด  ไม่ปาหี่  มวยล้ม ต้มคนดู มีหมัดน็อคกลางสภา ก็
จะได้ใจจากประชาชน 

ขณะที่รัฐบาล ก็ต้องเร่งกู้ความนิยม จากประชาชนกลับคืนมา โดยเฉพาะการเร่งหาวัคซีนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ให้ประชาชนได้ทันเวลาในปลายปีนี้  เลิกท าวัคซีนให้เป็น “วัคซีนการเมือง” เพื่อเก็บคะแนน เป็นต้นทุนในการ
เลือกตั้ง เพราะถ้าถึงเวลา “ยุบสภา” แต่ละฝ่ายก็จะมีแต้มในมือ ถึงเวลาประชาชนจะเป็นผู้ให้ค าตอบว่าจะเทศรัทธา
ให้กับฝ่ายไหน?? 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/846066  
  

https://www.dailynews.co.th/article/846066
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 09:08 น. 
ซักฟอกงบโควิด - รื้อรัฐธรรมนูญ ขึ้นเทอมใหม่ รัฐสภานั่งร้าน “ประยุทธ์” 
 

 
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 เปิดฉากอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
ท่ามกลางไวรัสโควิดระบาดทั่วราชอาณาจักร 

การขึ้นปีที่ 3 ของฝ่ายนิติบัญญัติ 488 เสียง 26 พรรค จึงมีเรื่องร้อนจ่อคิวให้พิจารณามากมาย คิวแรกเป็นการ
อนุมัติ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน (พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี ้

แต่วาระส าคัญที่ต้อนรับการกลับมาประชุมของบรรดา “ผู้ทรงเกียรติ” มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  

ก าหนดปฏิทินไว้ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน โดยมีเงื่อนเวลาบังคับว่ารัฐสภาจะต้องพิจารณาภายใน 105 วัน 
นับจากวันที่รัฐสภาได้รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ จากรัฐบาล ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด เดดไลน์ไม่เกินกลางเดือน
กันยายนต้องเสร็จในชั้น ส.ส.และ ส.ว. 

 
เปิดเทอมใหม่สภา 

อย่างไรก็ตาม งานร้อนงานแรก ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค ประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย ก้าวไกล เพื่อชาติ 
ประชาชาติ เสรีรวมไทย และ พลังปวงชนไทย บวกกับไทยศรีวิไลย์ (ฝ่ายค้านเฉพาะกิจ) และมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (เสียง
เดียวจากเศรษฐกิจใหม่) มาร่วมแจม 

ต้องการใช้เวทีสภาอภิปรายงบประมาณ ฉุดความน่าเชื่อถือรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ วิจารณ์ความล้มเหลวด้าน
การแก้วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจ เบื้องต้น เบอร์ 1-เบอร ์2 ฝ่ายค้าน เพื่อไทย ก้าวไกล ติวเข้มลูกทีมอย่างจริงจัง 

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้ เป้า 3 เรื่องที่จะใช้ซักฟอกงบประมาณว่า  
เรื่องแรก จะอภิปรายโครงสร้างการบริหารที่ล้มเหลว ท าให้การจัดท างบประมาณไม่สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันในหลายกระทรวง เช่น กระทรวงกลาโหม ที่กองทัพเรือยังคงเสนอซื้อเรือด าน้ าอีก 2 ล า ไม่ควรน าเสนอมาแล้ว
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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เรื่องที่สอง มีการจัดงบฯส่อไปในแนวทางทุจริต เอื้อประโยชน์พวกพ้องในหลายประเด็น เช่น การจัด
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม 

เรื่องที่สาม คือ จัดงบประมาณโดยไม่ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“เป็นกรอบการอภิปรายที่เราก าหนดเอาไว้ ชี้ให้ประชาชนได้เห็นการใช้เงินงบประมาณที่บกพร่องของรัฐบาล 

เป็นการกระตุกรัฐบาลให้ปรับปรุงงบประมาณให้ดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” 
ขณะเดียวกันรัฐบาลยังตกเป็น “เป้านิ่ง” ให้ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาล จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ

หลักการ พ.ร.ก.เงินกู้ 7 แสนล้าน เป็นซีรีส์ “ภาคต่อ” ของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ซึ่งเอาไว้ใช้เยียวยาบาดแผล
ประชาชน-ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพิษไวรัส 

แต่ในซีรีส์ภาคแรกการใช้ เงินกู้  1 ล้านล้านของรัฐบาลพลาดเป้า ไม่สามารถฟื้นชีพเศรษฐกิจได้   
การเบิกจ่ายที่ล่าช้า ติดกลไกเบิกจ่ายของรัฐราชการ อีกทั้ง เงินกู้ก้อนใหม่ฝ่ายค้าน โดย “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร”  
ส.ส.มหาสารคราม เพื่อไทยยังออกมาตีปี๊บว่า มีการซ่อนงบซื้ออาวุธ จนท าให้ภาครัฐต้องออกมาปฏิเสธว่าเป็นความเท็จ 
ดังนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และการอนุมัติหลักการ พ.ร.ก.เงินกู้ 7 แสนล้านบาท ฝ่ายค้านก าลัง
ถอดรหัสงบประมาณ มีแผนว่า อาจจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ดีไม่ดีอาจร่นเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลในสมัยประชุมนี้เลยก็อาจเป็นได้ 

 
“ประยุทธ์” เสียงท่วมสภา 

ดังนั้น จ านวนมือในเวทีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 หรือ พ.ร.ก.
เงินกู้ ยังต้องใช้เสียงในเวทีรัฐสภา 

เปิดเทอมใหม่คราวนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถือเสียงพรรคร่วมรัฐบาล 19 พรรค 275 เสียง เป็นหางเสือให้กับ
รัฐบาล โดยมีเสียงท่วมท้น มิใช่เป็นเสียงปริ่มน้ าเหมือนในปีแรก 

 

 
ปัจจุบันเสียงของรัฐบาลประกอบด้วย 1.พลังประชารัฐ 122 เสียง 2.ภูมิใจไทย 61 เสียง 3.ประชาธิปัตย์ 50 

เสียง 4.ชาติไทยพัฒนา 12 เสียง 5.รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง 6.พลังท้องถิ่นไท 5 เสียง 7.ชาติพัฒนา  
4 เสียง 8.เศรษฐกิจใหม่ 5 เสียง 9.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง 10.พลังชาติไทย 1 เสียง 11.ประชาภิวัฒน์  
1 เสียง 12.พลังไทยรักไทย 1 เสียง 13.ครูไทยเพื่อประชาชน 1 เสียง 14.ประชานิยม 1 เสียง 15.พลเมืองไทย  
1 เสียง 16.ประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง 17.พลังธรรมใหม่ 1 เสียง 18.ประชาธรรมไทย 1 เสียง และ 19.ไทรักธรรม 1 เสียง 
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ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค และพรรคเฉพาะกิจ กับอีก 1 เสียง รวม 213 เสียง ประกอบด้วย 1.พรรคเพื่อ
ไทย 134 เสียง 2.ก้าวไกล 54 เสียง 3.เสรีรวมไทย 10 เสียง 4.ประชาชาติ 7 เสียง 5.เพื่อชาติ 5 เสียง 6.พลังปวงชนไทย 
1 เสียง 7.ไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง ของมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ และ 1 เสียงของ “มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์” 

แม้ว่าในรัฐบาล 19 พรรค จะมีรอยร้าวภายใน กลายเป็นมวยคู่เอกหลายคู่ เช่น พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ 
จากปมค าสั่งแบ่งงานของรัฐมนตรี ที่ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ไปคุมพื้นที่ภาคใต้ในเขตฐานที่
มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ เกิดเสียงทักท้วงหัวชนฝาจากพรรคค่ายสะตอ จน พล.อ.ประยุทธ์ต้องรื้อค าสั่ง 

ภูมิใจไทยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จากปมหักดิบเรื่องฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน อันเป็นแผนของ  “อนุทิน  
ชาญวีรกูล” รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข จนเกิดสงครามน้ าลายระหว่างลูกพรรคภูมิใจไทย กับลูกหาบพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่เป็นฐานสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ สุดท้ายรัฐบาลเรือเหล็กยังถูลู่ถูกังไปได้แบบจ ายอม-จ าเป็นด้วยจ านวนมือ
ที่มีมากกว่าฝ่ายค้าน 

 
ล้มกระดานแก้รัฐธรรมนูญ 

อีกแมตช์ใหญ่ของ “รัฐสภา” คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล้างพิษมรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่

ตกค้างมาจากการประชุมสมัยที่แล้ว ขณะนี้มี ไพบูลย์ นิติตะวัน ยื่นร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญในส่วนพรรคพลังประชารัฐ คา
ไว้อยู่แล้ว จึงรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล คือ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา 

ส่วนฝ่ายค้านก็ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เช่นกัน พุ่งเป้าปิดสวิตช์ ส.ว. ยุบทิ้งยุทธศาสตร์ชาติ แก้ไข
มาตรา 256 คู่ขนานกับร่างของกลุ่ม Resolutionถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งมีคณะก้าวหน้า x ไอติม “พริษฐ์ 
วัชรสินธ”ุ และ iLaw เป็นตัวจักรส าคัญ 

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ ซึ่งพิจารณาถึงในมาตรา 50 เรื่องการ
นับคะแนนเสียงประชามติ แต่ปรากฏว่า ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.หวั่นเกรงโควิด-19 จนท าให้การประชุมล่มลงในวันที่ 8 
เมษายน “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ต้องเลื่อนการประชุมมาสมัยประชุมนี้แทน 

หาก พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ผ่านรัฐสภา ฝ่ายค้านจะกดปุ่มโหมกระแสแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการ
เสนอให้มีการท าประชามติ ถามประชาชนวา่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 

ทั้งงบประมาณ 65 งบฯเงินกู้ 7 แสนล้าน-แก้รัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นงานที่เร่งอุณหภูมิการเมืองให้เดือดปุด ๆ 
รัฐสภา หางเสือรัฐบาลประยุทธ์ จ าเป็นต้องประคองสถานการณ์ให้ตลอดรอดฝั่งในการขึ้นปีที่ 3 
 
อ้างอิง  : https://www.prachachat.net/politics/news-676184  
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-676184
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 07:18 น. 
โยนหิน ถามทาง “ยุบสภา” ต่อ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 
 

 
09.00 INDEX โยนหิน ถามทาง “ยุบสภา” ต่อ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ 

ทั้งๆที่ความเห็นของ นายวิษณุ เครืองาม ที่ว่าหากพระราชก าหนดเงินกู้ 500,000 ล้านบาทไม่ผ่านความ
เห็นชอบ อาจน าไปสู่การยุบ สภา ถือได้ว่าเป็นความเห็นโดยพื้นฐานในทางการเมือง เหตุเพราะเป็นกฎหมาย “การเงิน” 
และเป็นกฎหมายอันผ่านการเห็นชอบโดยครม.ซึ่งถือว่าเป็นของรัฐบาล ค าถามก็คือ เหตุใดจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง
อึกทึกครึกโครม 

กลายเป็นพาดหัวข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ กลายเป็น
ประเด็นในทางการเมืองและทวีความร้อนแรง ค าตอบ 1 มาจากสภาพความขัดแย้งและแตกแยกในทางความคิดที่เคย
เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน มีความเด่นชัดว่าพัฒนาและกลายเป็นปัญหา “ภายใน” ของรัฐบาลขึ้นมาอย่าง
เด่นชัด 

ขณะเดียวกัน ค าตอบ 1 เด่นชัดยิ่งว่ามาจากปัญหา “โควิด” พื้นฐานอาจมาจากความเห็นต่างในเรื่อง “วิธีการ” 
จากการสู้กับโควิดขยายและบานปลายไปถึงกระบวนการจัดหา “วัคซีน” เป็นประเด็นระหว่าง “รัฐบาล” กับ “พรรค
ร่วมรัฐบาล” รูปธรรมซึ่งจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากความเห็นต่างในเรื่องการจัดหาและกระจาย “วัคซีน” 
ที่ไม่เพียงแต่ยังด าเนินไปบนพื้นฐานความคิด “แทงม้าตัวเดียว” เท่านั้น หากภายในกระบวนการกระจาย “วัคซีน” ยัง
ขัดแย้งและแตกแยกกันตลอดสองรายทาง 

แม้จะเคยเห็นร่วมกันผ่านการลงทะเบียนผ่าน”หมอพร้อม”โดย การด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข แต่ใน
ที่สุดศบค.กลับใช้ค า ว่า “ชะลอ” และเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ ในที่สุด ความขัดแย้งนี้อาจน าไปสู่การแตกแยก
ระหว่างรัฐบาล กับพรรคภูมิใจไทยหรือกระทั่งพรรคประชาธิปัตย ์และจะส่งผลต่อการลงมติต่อ “พระราชก าหนด” ได ้

ความจริงในทางหลักการเมื่อ “พระราชก าหนด” ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ทางเลือกของรัฐบาลมีอยู่ 2 
ทาง นั่นก็คือ หากไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกและสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ น่าแปลกที่ความเห็นจากรัฐบาลกลับเน้นไปยัง 
“ยุบสภา” เท่ากับเป็นการเสนอค าถามและหยั่งเชิงโดยตรงไปยังพรรคร่วม รัฐบาลส าคัญอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรค
ประชาธิปัตย ์นี่ย่อมเป็นหินอันโยนมาจาก นายวิษณุ เครืองาม โดยแท้ 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2746335  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2746335
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28 พ.ค. 2564-11:07 น. 
เสียงเตือน ผ่านแนวทาง ยุบสภา สะท้อน รอยร้าว ภายใน "รัฐบาล"  
 

 
 
ทั้งๆที่แนวทางของรัฐบาลเมื่อแพ้มติจากกฎหมายการเงิน กฎหมายส าคัญในรัฐสภา ทางเลือกก าหนดไว้ 2 ทาง 

นั่นก็คือ 1 ลาออก และ 1 คือยุบสภา ถามว่าเหตุใด นายวิษณุ เครืองาม จึงเลือกที่จะเน้นน้ าหนักไปยังมาตรการ”ยุบ
สภา”อย่างเป็นด้านหลัก นี่ย่อมเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา เคยเลือกภายหลังญัตติอภิปราย
ทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2529 

ข้อน่าสนใจก็คือ กรณีของ นายบรรหาร ศิลปอาชา แม้จะผ่านคะแนนได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมรัฐสภา 
แต่ก็เป็นการผ่านโดยมีเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การจ าต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี เด่นชัดว่า ส.ส.พรรคชาติไทยส่วนหนึ่งไป
จับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเพื่อบีบให้ นายบรรหาร ศิลปอาชา ลาออก  อันเป็นปัจจัยท าให้ นายบรรหาร ศิลปอาชา 
พลิกเป็นยุบสภา ความหมายจึงเท่ากับ นายบรรหาร ศิลปอาชา ดัดหลังพรรคร่วมรัฐบาลที่ทรยศและหักหลังทาง
การเมืองต่อตน 

ความเห็นในเรื่องการยุบสภาอันมาจาก นายวิษณุ เครืองาม จึงมิได้สะท้อนมาตรการหรือแนวทางในลักษณะ
ทั่วไป หากแต่ด าเนินไปในเชิงข่มขู่ต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่ส าคัญบางพรรค ความวิตกในทางการเมืองจึงสะท้อนให้เห็นไม่
เพียงแต่ว่ามีการ แตกแยกเกิดขึ้นจริง หากแต่เป็นความขัดแย้งที่แหลมคมเป็นพิเศษ ความขัดแย้งที่แหลมคมและเด่นชัด
เป็นอย่างมากคือ ความขัดแย้งจากวิธีการในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด ซึ่งเดิมทีมองว่าเกิดรอยร้าวระหว่าง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคภูมิใจไทย แต่เมื่อพัฒนาจากกระบวนการ “วอล์ก อิน” มาเป็นกระบวนการ ชะลอการ
ลงทะเบียนผ่านแอพ “หมอพร้อม” รอยร้าวก็เริ่มถ่างกว้าง กลายเป็นทั้งต่อพรรคภูมิใจไทยและต่อพรรคประชาธิปัตย ์

ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับก็คือ แม้รัฐบาลจะมีพรรคพลังประชารัฐเป็นก าลังหลัก แต่ก็ปฏิเสธบทบาทของ 60 
เสียงพรรคภูมิใจไทยและ 50 เสียงพรรคประชาธิปัตย์มิได้ หากเมื่อใดตัดสินใจไปยืนอยู่กับ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
นั่นหมายความว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคะแนนตรงกัน ข้ามของรัฐบาลจะกลายเป็น”เสียงข้างมาก”โดยอัตโนมัติ 
การเตือนนี้จึงพุ่งเป้าไปยัง พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย ์
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6422631  
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