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ข่าวประจ าวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เลือกตั้งนำยกฯ หนองขำหย่ำง 27 มิ.ย. 5 
2 ผู้จัดกำรออนไลน ์ ครั้งแรกในประวัติศำสตร์เคำะเลือกต้ังรอบ 3 นำยก-ส.ท.หนองขำ

หย่ำง 27 มิ.ย.หลังแพ้โหวตโน 2 ครั้งรวด 
6 

3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟคนิวส์ 7 
4 คมชัดลึกออนไลน ์ "ประมวล" ท้ำ"นำยกฯ" ยุบสภำ ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่ำนหรือไม่ ซัด 

บริหำรวัคซีนเหลื่อมล้ ำเองอย่ำโทษคนอ่ืน 
8 

5 มติชนออนไลน ์ พปชร. โต้ ‘ก้ำวไกล’ ยัน ส.ส.รัฐบำล ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เหมือน 
ส.ส.ฝ่ำยค้ำน 

9 

6 ข่ำวสดออนไลน์ โฆษก พปชร. ตอกก้ำวไกล ยัน ส.ส.รฐับำล ฉีด "ซิโนแวค" เหมือนฝ่ำย
ค้ำน ซัดเฟกนิวส์ 

10 

7 ข่ำวสดออนไลน์ เปิดผลวิเครำะห์งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้ำนล้ำน กู้ชนเพดำน หนี้ผูกพัน
ข้ำมปีสูงสุดในรอบ 10 ปี 

11 

8 ข่ำวสดออนไลน์ 'อ๋อย' อัดเนติบริกรอำกำรหนกั ขม่ขู่ยุบสภำ ลั่นถ้ำพ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ผ่ำน 
นำยกฯต้องออก 

13 

9 มติชนออนไลน ์ “จำตุรนต”์ อัดเนติบริกรข่มขู่ยุบสภำ ย้อนอดีต ถ้ำพ.ร.ก.กู้เงินไม่ผ่ำน นำยก
ฯต้องลำออก 

14 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จำตุรนต'์ โวยลั่น 'วิษณ'ุ น่ำเกลียด ข่มขู่ยุบสภำ! 15 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ รีเซ็ตประเทศ 'ไทยไม่ทน' คิดกำรใหญ ่'จตุพร' น ำคณะบ้ีองค์กรอิสระ 16 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพชรชมพ'ู จี้ ส.ส.ก้ำวไกล รบัผิดชอบ ปล่อย 'เฟคนิวส์' สร้ำงควำมแตกแยก 18 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป.ไม่ตกขบวน 'ชัยชนะ' ไล่ทุบ ส.ส.โรงน้ ำแข็ง สังกัดพรรคก้ำวไกล 19 
14 มติชนออนไลน ์ “ชัยชนะ” ออกโรงฉะ “ประเสริฐพงษ”์ พฤติกรรมน่ำรังเกียจ เอำ

เรื่องฉีดวัคซีนมำเล่นกำรเมือง 
20 

15 สยำมรัฐออนไลน์ “พลังธรรมใหม่” ซัดก้ำวไกล ปั้นน้ ำเป็นตัว เอำวัคซีนมำเล่นกำรเมือง 21 
16 มติชนออนไลน ์ ศิริกัญญำ โชว์จุดยืน จ่อโหวตคว่ ำพ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล้ำน ขอเลือกยุบ

สภำ ให้ปชช.ตัดสิน 
22 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ทิพำนัน' จี้ 'พธิำ' สอบลูกพรรคปั่นกระแส 2 มำตรฐำนฉีดวัคซีน 24 
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1 สยำมรัฐออนไลน์ จับตำ เกมร้อน นอกสภำฯ ! 26 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ "ที่มำ-ที่ไป" ของกำรทิ่มแทง 28 
3 ข่ำวสดออนไลน์ บทบรรณำธิกำร - ‘หมอพร้อม’กับ‘วิกฤต 32 
4 ข่ำวสดออนไลน์ สลิ่มโดนบูลลี?่ 34 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เรียนรัฐศำสตรจ์ำกวรรณคดีไทย (5) 36 
6 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ประชำธิปัตย์ พร้อม “เลือกตั้ง” ท่วงที “หมู” เริ่มไม่

กลัว น้ ำร้อน 
39 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 

 
 
 
 

  
  

     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนักศึกษำหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง 
(พตส.) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ภำยใต้ "พตส. และ สนง.กกต. สามัคคีรวมใจ สู้ภัยโควิด"                
มอบเงิน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรตรวจรักษำโรค  ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์อื่นที่จ ำเป็น ประกอบด้วย 
1. ชุด PPE 250 ชุด 2. ถุงคลุมเท้ำ 250 ชุด 3. หน้ำกำก N95 500 ชิ้น 4. แมสก์ 6,000 ชิ้น 5. แอลกอฮอล์เจล             
(500 ml) 48 ขวด  6. พัดลม 5 ตัว 7. เงินสด 193,300บำท 8. ขนม 1 ลัง ให้แก่ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน ถนนติวำนนท์ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบเงิน เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
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เลือกตั้งนายกฯ หนองขาหย่าง 27 มิ.ย. 
 

 
 
กทม. 28 พ.ค.-กกต. ประกาศเลือกตั้งนายกฯ หนองขาหย่าง 27 มิ.ย. เปิดรับสมัครเลือกตั้ง 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. เป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลือกตั้งไทย เลือกตั้ง 3 รอบ แค่ 2 หน่วย ผู้มีสิทธิกว่า 500 คน   

ผู้สื่อข่ำวรำยงำน จำกกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรับรองผลเลือกตั้งเทศบำลครบ 76 จังหวัด  ไป
เมื่อวันที่  25 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ  ยกเว้นนำยกเทศมนตรีหนองขำหย่ำง   จังหวัดอุทัยธำนี  ที่ผู้สมัครได้คะแนนเสียง
เลือกตั้งน้อยกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  หรือแพ้โหวตโน  จึงต้องจัดให้มีกำรเลือกต้ังใหม่  ตำมมำตรำ 112 ประกอบ
มำตรำ  111  ซึ่งมีรำยงำนว่ำ กกต.ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ในวันอำทิตย์ที่ 27 มิถุนำยน  2564  โดยจะเปิดรับ
สมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่  31 พฤษภำคม ถึง 4 มิถุนำยนนี ้ 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีหนองขำหย่ำงมีกำรเลือกตั้งมำแล้ว  2  ครั้ง คือ  วันที่ 28 มีนำคม 
2564   ผู้สมัครแพ้โนโหวต จึงเปิดรับสมัครใหม่และก ำหนดวันเลือกตั้งครั้งที่ 2  คือ 16 พฤษภำคม 2564 เป็นครั้งที่ 2 
ผู้สมัครก็แพ้โนโหวตอีก  จึงต้องมีกำรจัดเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งที่ 3  ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์กำรเลือกตั้งไทย ใน
เรื่องกำรแพ้คะแนนโหวตโน   โดยในเขตเลือกตั้งดังกล่ำวผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่ำ 500 คน  มี 2 หน่วยเลือกตั้ง   ส่วน
สมำชิกสภำเทศบำลได้ผลกำรเลือกตั้งและจ ำนวนสมำชิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่  28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ   

และล่ำสุดผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  มีกำรลำออกของสมำชิกสภำเทศบำล 1 รำย  ท ำให้ในกำรสมัคร และกำร
เลือกตั้งวันที่ 27 มิถุนำยน จะเป็นกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลหนองขำหย่ำงอีก  1  ต ำแหน่ง
ด้วย .- ส ำนักข่ำวไทย  
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-705550  
  

https://tna.mcot.net/politics-705550
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เผยแพร่: 28 พ.ค. 2564 14:13   ปรับปรุง: 28 พ.ค. 2564 14:13   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เคาะเลือกตั้งรอบ 3 นายก-ส.ท.หนองขาหย่าง 27 มิ.ย.หลังแพ้
โหวตโน 2 ครั้งรวด 

 
 
กกต.เคาะเลือกตั้งนายก-ส.ท. หนองขาหย่าง 27 มิ.ย. เปิดรับสมัครเลือกตั้ง 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์เลือกตั้งไทย เลือกตั้ง 3 รอบ แค่ 2 หน่วย ผู้มีสิทธิกว่า 500 คน หลังแพ้โหวตโน 2 ครั้งซ้อน 

วันนี้ (28 พ.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศรับรองผลเลือกตั้งเทศบำล
ครบ 76 จังหวัด ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ ยกเว้นนำยกเทศมนตรีหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำนี ที่ผู้สมัครได้
คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือแพ้โหวตโน จึงต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ตำมมำตรำ 
112 ประกอบมำตรำ 111 ซึ่งมีรำยงำนว่ำ กกต.ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ในวันอำทิตย์ที่ 27 มิถุนำยน 2564 โดยจะ
เปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม ถึง 4 มิถุนำยนนี้  

ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีหนองขำหย่ำง มีกำรเลือกตั้งมำแล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 28 มีนำคม 2564 
ผู้สมัครแพ้โนโหวต จึงเปิดรับสมัครใหม่และก ำหนดวันเลือกตั้งครั้งที่ 2 คือ 16 พฤษภำคม 2564 เป็นครั้งที่ 2 ผู้สมัครก็
แพ้โนโหวตอีก จึงต้องมีกำรจัดเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์กำรเลือกตั้งไทย ในเรื่องกำรแพ้
คะแนนโหวตโน โดยในเขตเลือกต้ังดังกล่ำวผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่ำ 500 คน มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ส่วนสมำชิกสภำเทศบำลได้
มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งไปครบจ ำนวนแล้ว แต่ล่ำสุด มีกำรลำออกของสมำชิกสภำเทศบำล 1 รำย ท ำให้ในกำร
สมัคร และกำรเลือกตั้งวันที่ 27 มิ.ย.เป็นกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลหนองขำหย่ำงอีก 1 
ต ำแหน่งด้วย 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000051570  

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000051570
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“ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟคนิวส์ 
 

 
 

ศำลปกครอง  วันนี ้ ( 28 พ.ค.)  “ศรีสุวรรณ”  จ่อยื่น ป.ป.ช.เอำผิดจริยธรรม ส.ส.โพสต์ข่ำวเฟคนิวส์   ส.ส.ไม่
ควรน ำสถำนกำรณ์โควิด-19 มำชิงดีชิงเด่น หวังคะแนนเสียง 

นำยศรีสุวรรณ  จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมี ส.ส.ที่แชร์
เฟกนิวส์เกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟำร์มว่ำเรื่องของกำรโพสต์ข่ำวเฟคนิวส์  ส่วนตัวพยำยำมติดตำมอยู่ตลอด  ไม่ว่ำใครก็ตำมที่
พยำยำมสร้ำงกระแส น ำเข้ำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์   ซึ่งแน่นอนว่ำเป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์  มำตรำ 14  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้แทนรำษฎร   เป็น สว.  ย่อมต้องมีควำมผิด
มำกกว่ำประชำชนทั่วไปเพรำะเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ รวมถึงกำรท ำหน้ำที่ ส.ส.มีประมวลจริยธรรมก ำกับอยู่ ซึ่งในประมวล
จริยธรรมก็ก ำหนดไว้ชัดเจน ว่ำห้ำมด ำเนินกำรใดๆอันเข้ำข่ำยในลักษณะที่ผิดต่อกฎหมำย   ดังนั่นหำกมีพยำนหลักฐำน
ข้อเท็จจริง  คำดว่ำสัปดำห์หน้ำ ตนก็จะน ำไปยื่นต่อ ปอท.ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย  โดยหำกเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.ก็
จะต้องร้องไปที่ ป.ป.ช.เพื่อด ำเนินกำรเอำผิด  และเรื่องน้ีถือว่ำเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงจะมีโทษหนัก 

“หำกเป็น ส.ส. เป็นตัวแทนของประชำชน กำรน ำข้อมูลใดมำโพสต์ต้องมีควำมละเอียดรอบคอบ   โดยเฉพำะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19  รวมถึงเกี่ยวข้องกับกำรใช้วัคซีน  เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่  ดังนั้นคนที่เป็นตัวแทนของประชำชนควรที่จะตรึกตรองข้อมูลให้เด่นชัดเสียก่อน    ไม่ใช่กระพือข่ำวไปตำม
กระแส  หรือมีวัตถุประสงค์อื่น   ที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นไม่ให้เกิดขึ้นกับประชำชน ในสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก”  นำย
ศรีสุวรรณ กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-705808   

https://tna.mcot.net/politics-705808
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28 พฤษภำคม 2564 - 15:34 น. 

"ประมวล" ท้า"นายกฯ" ยุบสภา ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่านหรือไม่ ซัด บริหารวัคซีนเหลื่อมล้ า
เองอย่าโทษคนอื่น 
 

 
 

"ประมวล" ท้ำ"นำยกฯ" ยุบสภำ ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่ำนหรือไม่ พรรคเพื่อแผ่นดินพร้อมเลือกตั้ง ซัดไม่มีใครยุแยง แต่
พรรคร่วมรัฐบำลบริหำรวัคซีนแบบเหลื่อมล้ ำเอง อย่ำโทษคนอื่น 

28 พ.ค.2564  นำยประมวล เอมเปีย หัวหน้ำพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่ำวถึงกำรที่รัฐบำลระบุว่ำหำก พ.ร.ก.กู้เงิน 
5 แสนล้ำนไม่ผ่ำนจะยุบสภำว่ำ โดยหลักกำรก็ท ำได้ 2 อย่ำงเมื่อสภำไม่รับรองกฎหมำยของรัฐบำล คือไม่ยุบสภำก็
ลำออก แต่ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลมักเลือกยุบสภำ   

“ผมว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาขู่เลยเพราะสส.ทุกคนไม่มีใครกลัวเลือกตั้ง หรือถ้ามั่นใจก็ยุบสภาเลยไม่ต้องรอว่า
กฎหมายจะผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมเลือกต้ัง ไม่ว่ากติกาเก่าหรือกติกาใหม่” 

เมื่อถำมว่ำนำยกฯระบุมีคนยุแยงให้พรรคร่วมรัฐบำลขัดแย้งกันเอง นำยประมวล ตอบว่ำ ใครเป็นบ่ำงไปยุ ไม่มี
หรอก ที่เห็นชัดเจนคือนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขกับ นโยบำยของศบค.ที่มีนำยกฯเป็นประธำน มันสวนทำงกัน 
มีหลำยอย่ำงไม่ตรงกัน ไม่มีใครไปยุ แต่ขัดแย้งกันเอง 

“โดยเฉพำะเรื่องกำรจัดสรรวัคซีน ที่นำยกฯรวบอ ำนำจมำท ำเอง เพรำะว่ำที่ผ่ำนมำ มีกำรบริหำรแบบเหลื่อม
ล้ ำ บำงจังหวัดได้มำก บำงจังหวัดได้น้อย นี่ไง ไม่มีใครไปยุ มีแต่ขัดกันเอง รัฐบำลจะถูลู่ถูกังกันไปแบบไม่เป็นเอกภำพ 
ท ำให้ประชำชนเสียโอกำส ถ้ำไม่ไหวอย่ำฝืน ยุบสภำเลยไม่มีใครว่ำอะไร ดีกว่ำบริหำรไปคนละทำงสองทำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/468322   

https://www.komchadluek.net/news/politic/468322
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วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 - 16:36 น.  

พปชร. โต้ ‘ก้าวไกล’ ยัน ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เหมือน ส.ส.ฝ่ายค้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่ำวกรณีที่
นำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ทวีตข้อควำมผ่ำนทำงทวิตเตอร์ระบุว่ำ ส.ส.พรรค
พลังประชำรัฐ และ ส.ส.รัฐบำล ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้ำเซนเนก้ำ ถ้ำเป็น ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ได้ฉีดซิโนแวค ว่ำ 
ยืนยันว่ำไม่เป็นควำมจริง เพรำะตนในฐำนะ ส.ส.พลังประชำรัฐ ก็ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเช่นเดียวกันและเข้ำฉีดวันเดียวกับ 
ส.ส.ฝ่ำยค้ำนหลำยคน ทั้งพรรคเพ่ือไทย (พท.) และพรรคก้ำวไกล ก็เห็นว่ำได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกัน 

“วันที่ไปฉีดวัคซีนก็ได้เจอ ส.ส.หลำยคน ฝ่ำยค้ำนก็มีทั้งพรรคเพื่อไทย และก้ำวไกล และก็ยังทักทำยกันปกติ ซึ่ง
ก็ได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกัน ขั้นตอนก็มีกำรซักประวัติ โรคประจ ำตัวและกำรแพ้ยำ และมีแพทย์คอยให้ข้อมูลตำมระเบียบ 
และสังเกตอำกำร ตอนที่ไปฉีดนั้นเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่ได้มีกำรถำมว่ำอยู่พรรคอะไร หรือจะฉีดยี่ห้ออะไร 
แต่มีกำรบอกว่ำ ก ำลังจะได้รับกำรฉีดวัคซีนตัวไหนตำมเกณฑ์ คือถ้ำอำยุเกิน 60 ปี ได้ฉีดแอสตร้ำเซนเนก้ำถ้ำต่ ำกว่ำ 60 
ปีก็ได้ฉีดซิโนแวค เพรำะตอนนั้นวัคซีนซิโนแวคอนุญำตให้ใช้เฉพำะอำยุ 18-59 ปี แต่ปัจจุบันได้ปรับช่วงอำยุแล้วเป็น
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป” น.ส.ธณิกำนต์ กล่ำว 

น.ส.ธณิกำนต์ กล่ำวว่ำ ตอนนี้ฉีดซิโนแวคครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ไม่มีปัญหำอะไร ไม่มีผลข้ำงเคียง วัคซีนปลอดภัย 
ขอให้มั่นใจว่ำวัคซีนที่รัฐเลือกมำนั้นมีควำมปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ วัคซีนช่วยป้องกันกำรเสียชีวิตและลดควำม
รุนแรงของโรคได้มำกกว่ำผู้ที่ไม่ฉีดแน่นอน 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747331   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2747331
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/จจ002.jpg
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28 พ.ค. 2564 - 23:15 น.  

โฆษก พปชร. ตอกก้าวไกล ยัน ส.ส.รัฐบาล ฉีด "ซิโนแวค" เหมือนฝ่ายค้าน ซัดเฟกนิวส์  
 

 
 

โฆษก พปชร. ตอกกลับ ส.ส. ก้าวไกล ยัน ส.ส.รัฐบาล ฉีด “ซิโนแวค” เหมือนฝ่ายค้าน ไม่ใช่ “แอสตร้าเซเนก้า” 
ซัดบิดเบือน ปล่อยเฟกนิวส์ 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 
กล่ำวถึงกรณีที่นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ทวิตข้อควำมผ่ำนทวิตเตอร์ระบุว่ำ ‘ส.ส. 
พลังประชำรัฐ และ ส.ส. รัฐบำลได้ฉีดแอสตร้ำเซเนก้ำ เจ้ำหน้ำที่จะถำมส.ส.ก่อนว่ำ เป็นส.ส.พรรคไหน ถ้ำเป็นพรรค
ฝ่ำยค้ำน เจอซิโนแวคครับ” ว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวบิดเบือนจำกควำมเป็นจริง พร้อมยืนยันว่ำ ส.ส.พปชร.ได้ฉีดวัคซีนตำม
เกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด และตนได้ฉีดวัคซีนของซิโนแวค เป็นมำตรฐำนเดียวกับส.ส.คนอื่น ไม่มีใครหรือ
เจ้ำหน้ำที่คนใด มำแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยว่ำเป็น ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ฝ่ำยรัฐบำล 

 “นำยประเสริฐพงษ์อย่ำใช้ประเด็นวัคซีนมำเป็นเครื่องมือทำงกำรเมือง หรือท ำให้เป็นวัคซีนกำรเมือง ยิ่งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ยิ่งต้องสื่อสำรตำมข้อเท็จจริงให้เกิดประโยชน์กับประชำชน โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด ที่ควรจะช่วยกันให้ผ่ำนพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว ไม่ใช่ท ำให้เกิดควำมสับสน แตกแยก สื่อสำรบิดเบือน ปล่อยข่ำว
ปลอม” น.ส.พัชรินทร์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424274   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424274
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/พัชรินทร์-ซำศิริพงษ์.jpg
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29 พ.ค. 2564 - 04:54 น.  

เปิดผลวิเคราะห์งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน กู้ชนเพดาน หนี้ผูกพันข้ามปีสูงสุดในรอบ 10 ปี  
 

 
 

ส านักงบฯ รัฐสภา เปิดผลวิเคราะห์งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท รายจ่ายเกินรายได้ กู้ชดเชยขาดดุลเต็มกรอบ 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี สูงสุดในรอบ 10 ปี  

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงบประมำณของรัฐสภำ(PBO) จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ร่ำง
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้ำนล้ำนบำท เพื่อเสนอให้ 
ส.ส. และส.ว. รวมถึงคณะกรรมำธิกำรฯ พิจำรณำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบฯ 65 

ทั้งนี้ มีกำรวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ งบประมำณปี 2565 มีตัวเลขคำดกำรณ์กำรจัดเก็บรำยได้ สุทธิที่ 2.4 
ล้ำนล้ำนบำท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ 7 แสนล้ำนบำท มีข้อสังเกตส ำคัญ คือ กำรกู้เงินเพื่อชดเชย
ดุลงบประมำณที่ 7 แสนล้ำนบำท เต็มกรอบวงเงินที่กฎหมำยอนุญำตให้กู้เงินได ้

ดังนั้น หำกมีปรำกฏกำรณ์ เหมือนปี 2563 ที่มีรำยจ่ำยสูงกว่ำรำยได้ จะท ำให้รัฐบำลไม่สำมำรถกู้เงินชดเชยได้
อีก และต้องหำแหล่งเงินจำกช่องทำงอื่น และท ำอย่ำงระมัดระวัง โดยแนวทำงกำรหำรำยได้ ต้องท ำนอกเหนือจำกเก็บ
ภำษี อำทิ รำยได้จำกทรัพย์สินไม่หมุนเวียน ท ำแผนลดค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีให้เหมำะสม กำรร่วมทุนกับเอกชนในโครงกำร
พื้นฐำนขนำดใหญ่ 

กำรจัดท ำงบประมำณแม้อยู่ในกรอบวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ แต่พบว่ำ รัฐบำลมีภำระทำงกำรเงินที่ค้ำง
ช ำระแก่สถำบันกำรเงิน สะสมรวม 862,792.1 ล้ำนบำท คิดเป็น 27.8% แม้จะอยู่ในกรอบกฎหมำย หำกไม่ตั้ง
งบประมำณชดเชยตำมก ำหนดจะท ำให้มียอดสะสมสูงขึ้นและกระทบต่อควำมยั่งยืนทำงกำรคลังระยะยำวได ้

รำยงำนวิครำะห์ระบุว่ำ ส ำหรับกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีจ ำนวนมำก มีผลกระทบต่อภำระทำงกำรคลัง และเสี่ยง
ต่อควำมยั่งยืนทำงกำรคลังภำครัฐ เมื่อพิจำรณำงบผูกพันงบประมำณข้ำมปี เฉพำะรำยกำรใหม่ที่เริ่มด ำเนินกำรในปี  
2565 พบว่ำมีจ ำนวนรวม 108,421.2 ล้ำนบำท ซึ่งไม่รวมเงินนอกงบประมำณ และเมื่อรวมภำระผูกพันงบประมำณข้ำม
ปี ตั้งแต่ปี 2562-2565 ที่มียอดรวม 995,718.3 ล้ำนบำท จะมีวงเงินภำระผูกพันงบประมำณข้ำมปีรวมทั้งสิ้น 
1,104,139.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 90.4% ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงสุดในรอบ 10 ปี 

ส ำหรับกระทรวงที่มีภำระะผูกพันงบประมำณข้ำมปีรำยกำรใหม่ ในปีงบประมำณ 65 สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.
กระทรวงมหำดไทย วงเงิน 3.49 หมื่นล้ำนบำท, 2.กระทรวงคมนำคม วงเงิน 1.48 หมื่นล้ำนบำท, 3. กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์ วงเงิน 1.3 หมื่นล้ำนบำท, 4. กระทรวงกลำโหม วงเงิน 1.07 หมื่นล้ำนบำท และ 5.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วงเงิน 7,573 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำกระทรวงที่มีวงเงินที่เป็นภำระผูกพันงบประมำณข้ำมปีรวมทั้งหมด คือ กระทรวงคมนำคม มี
ยอดรวมทั้ งสิ้น 3.13 แสนล้ำนบำท รองลงมำคือ กระทรวงมหำดไทย ยอดรวม 1.44 แสนล้ำนบำท และ
กระทรวงกลำโหม ยอดรวม 1.40 ล้ำนบำท 

รำยงำนวิเครำะห์งบประมำณ ยังระบุถึงภำระของงบประมำณที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรของรัฐบำล ที่
มอบหมำยให้สถำบันกำรเงินของรัฐด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐ อำทิ โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี , โครงกำรสินเชื่อ
ชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก รับผิดชอบโดยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 

จำกกำรติดตำมพบว่ำสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจดังกล่ำวใช้เงินทุนของหน่วยงำนส ำรองจ่ำย และจัดท ำค ำขอ
งบประมำณเพ่ือชดเชย พบว่ำในปีงบประมำณ 2565 กำรท ำโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำลสร้ำงภำระทำงงบประมำณ ท ำ
ให้รัฐบำลต้องจัดสรรงบประมำณเพื่อชดชย ตั้งแต่ปี 2565 – 2568 รวม 3.61 แสนล้ำนบำท โดยในปี 2565 มีกำรตั้ง
วงเงินเพื่อชดเชยเงินค้ำงจ่ำย รวม 8 หมื่นล้ำนบำท 

กำรวิเครำะห์งบประมำณ ยังสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2564 ช่วงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 31 
มีนำคม 2564 โดยงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรยอดรวม 3.28 ล้ำนล้ำนล้ำนบำท เบิกจ่ำยทั้งสิ้น 1.55 ล้ำน
ล้ำนบำท คงเหลือ 1.7 ล้ำนบำท 

โดยมีกำรเบิกจ่ำยของกระทรวงที่น่ำสนใจ อำทิ กระทรวงกลำโหม มีงบ 2.14 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำยไป 8.1 
หมื่นล้ำนบำท คงเหลือ 1.33 แสนล้ำนบำท, กระทรวงกำรคลัง มีงบ 2.68 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำย 1.56 แสนล้ำนบำท 
คงเหลือ 1.11 แสนล้ำนบำท, กระทรวงคมนำคม มีงบ 1.89 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำย 5 หมื่นล้ำนบำท คงเหลือ 1.39 แสน
ล้ำนบำท, กระทรวงพำณิชย์ มีงบ 6,825 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 2,736 ล้ำนบำท คงเหลือ 4,089 ล้ำนบำท 

กระทรวงสำธำรณสุข มีงบ 1.45 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำย 6.6 หมื่นล้ำนบำท คงเหลือ 7.9 หมื่นล้ำนบำท , 
กระทรวงมหำดไทย มีงบ 3.34 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำย 1.62 แสนล้ำนบำท คงเหลือ 1.72 แสนล้ำนบำท, งบกลำง มีงบ 
6.14 แสนล้ำนบำท เบิกจ่ำย 2.43 แสนล้ำนบำท คงเหลือ 3.70 แสนล้ำนบำท, หน่วยงำนรัฐสภำ มีงบ 9,606 ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำย 3,463 ล้ำนบำท คงเหลือ 6,142 ล้ำนบำท เป็นต้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424367   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424367
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29 พ.ค. 2564 - 05:28 น.  

'อ๋อย' อัดเนติบริกรอาการหนัก ข่มขู่ยุบสภา ลั่นถ้าพ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ผ่าน นายกฯต้องออก  
 

 
 

 ‘อ๋อย’ อัดเนติบริกรอาการหนัก ข่มขู่ยุบสภา ฉะครม.มุบมิบออก พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่โปร่งใส แก้ไม่ตรงจุด ลั่นถ้าไม่ผ่าน
สภา นายกฯ ต้องลาออก  

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ กำรที่รองนำยกฯ มำบอก
ว่ำถ้ำ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำทไม่ผ่ำนสภำ นำยกฯ ต้องยุบสภำ เป็นกำรข่มขู่เอำแต่ได้อย่ำงน่ำเกลียด ในอดีต
กฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลไม่ผ่ำนสภำ ไม่ได้ท ำให้นำยกฯ ต้องยุบสภำเสมอไป บำงครั้งนำยกฯ ลำออกเพื่อแสดงควำม
รับผิดชอบก็ม ี

“เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมำนำนแล้ว วันนี้ถึงกับข่มขู่ผู้แทนปวงชนชำวไทย ข่มขู่สภำ
ผู้แทนรำษฎร ท ำนองว่ำถ้ำสภำไม่ผ่ำน พ.ร.ก.ฉบับนี้อำจมีกำรยุบสภำนั้น อำกำรหนักมำกแล้ว พ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ 
รัฐบำลใช้อ ำนำจออกมำประกำศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภำพิจำรณำในภำยหลัง ทั้งที่ในควำมเป็นจริงไม่จ ำเป็นต้อง
ออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพรำะไม่ได้เร่งด่วนขนำดที่สภำพิจำรณำกันตำมปกติไม่ได้” 

“กำรออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมุบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หำกตำมข่ำวก็จะพอทรำบว่ำมีกำรน ำเรื่องเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของ ครม.แบบลับๆ ไม่มีกำรแจ้งรำยละเอียดใดๆ ให้ประชำชนทรำบมำก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบ
และเปิดเผยข้อมูลออกมำประชำชนถึงทรำบ” 

“เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหำ รัฐบำลยังคงท ำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหำไม่
ตรงจุด ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลก็ท ำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ ใช้งบประมำณไปมำกเท่ำไรก็ยังแก้ไขปัญหำโรคระบำด
ไม่ได้ ที่ร้ำยยิง่กว่ำก็คือ ไม่ได้ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชำชนยังต้องเผชิญกับโรคระบำดและวิกฤตเศรษฐกิจ
สำหัสสำกรรจ์อยู่ทุกวัน หำกสภำจะคว่ ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสำมำรถท ำได้ ที่สุดแล้ว ถ้ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้
ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ นำยกฯ ต้องรับผิดชอบด้วยกำรลำออก” นายจาตุรนต์ ระบ ุ

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424370  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424370
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วันที่ 29 พฤษภำคม 2564 - 09:47 น.  

“จาตุรนต์” อัดเนติบริกรข่มขู่ยุบสภา ย้อนอดีต ถ้าพ.ร.ก.กู้เงินไม่ผ่าน นายกฯต้องลาออก   
 

 
 

“จาตุรนต์” อัดเนติบริกรข่มขู่ยุบสภา ย้อนอดีต หากพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านไม่ผ่าน นายกต้องลาออก   
วันนี้ (29 พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โพสต์

ถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำให้ควำมเห็นหำกสภำฯไม่อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท 
รัฐบำลต้องยุบสภำ ว่ำ 

“กำรที่รองนำยกฯ มำบอกว่ำถ้ำ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ไม่ผ่ำนสภำ นำยกฯ ต้องยุบสภำ เป็นกำรข่มขู่
เอำแต่ได้อย่ำงน่ำเกลียด 
ในอดีตกฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลไม่ผ่ำนสภำ ไม่ได้ท ำให้นำยกฯ ต้องยุบสภำเสมอไป บำงครั้งนำยกฯ ลำออกเพื่อแสดง
ควำมรับผิดชอบก็มี 

เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมำนำนแล้ว วันนี้ถึงกับข่มขู่ผู้แทนปวงชนชำวไทย ข่มขู่สภำ
ผู้แทนรำษฎร ท ำนองว่ำ ถ้ำสภำไม่ผ่ำน พ.ร.ก.ฉบับนี้อำจมีกำรยุบสภำนั้น อำกำรหนักมำกแล้ว 

พ.ร.ก.กู้เงิน ฉบับนี้ รัฐบำลใช้อ ำนำจออกมำประกำศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภำพิจำรณำในภำยหลัง ทั้งที่ในควำม
เป็นจริงไม่จ ำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพรำะไม่ได้เร่งด่วนขนำดที่สภำพิจำรณำกันตำมปรกติไม่ได้ 

กำรออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมุบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หำกตำมข่ำวก็จะพอทรำบว่ำมีกำรน ำเรื่องเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของ ครม. แบบลับๆ ไม่มีกำรแจ้งรำยละเอียดใดๆ ให้ประชำชนทรำบมำก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบ
และเปิดเผยข้อมูลออกมำประชำชนถึงทรำบ 

เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหำ รัฐบำลยังคงท ำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหำตรงจุด 
ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลก็ท ำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ ใช้งบประมำณไปมำกเท่ำไรก็ยังแก้ไขปัญหำโรคระบำดไม่ได้ ที่
ร้ำยยิ่งกว่ำก็คือ ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชำชนยังต้องเผชิญกับโรคระบำดและวิกฤตเศรษฐกิจสำหัส
สำกรรจ์อยู่ทุกวัน 
หำกสภำจะคว่ ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสำมำรถท ำได้ 
ที่สุดแล้ว ถ้ำ พ.ร.ก.ฉบับน้ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ นำยกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยกำรลำออก” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2748006  

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2748006
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/cats-158.jpg
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29 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10:09 น. 

'จาตุรนต์' โวยลั่น 'วิษณุ' น่าเกลียด ข่มขู่ยุบสภา! 
 

 
 

29 พ.ค.64 - นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง อดีตประธำนยุทธศำสตร์พรรคไทยรักษำชำติ(ทษช.) โพสต์ข้อควำมลง
ในเฟซบุ๊กว่ำ กำรที่รองนำยกฯ มำบอกว่ำถ้ำ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ไม่ผ่ำนสภำ นำยกฯ ต้องยุบสภำ เป็นกำรข่มขู่
เอำแต่ได้อย่ำงน่ำเกลียด 

ในอดีตกฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลไม่ผ่ำนสภำ ไม่ได้ท ำให้นำยกฯ ต้องยุบสภำเสมอไป บำงครั้งนำยกฯ ลำออก
เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบก็มี  

เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมำนำนแล้ว วันนี้ถึงกับข่มขู่ผู้แทนปวงชนชำวไทย ข่มขู่สภำ
ผู้แทนรำษฎร ท ำนองว่ำ ถ้ำสภำไม่ผ่ำน พ.ร.ก.ฉบับนี้อำจมีกำรยุบสภำนั้น อำกำรหนักมำกแล้ว   

พ.ร.ก.กู้เงิน ฉบับนี้ รัฐบำลใช้อ ำนำจออกมำประกำศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภำพิจำรณำในภำยหลัง ทั้งที่ในควำม
เป็นจริงไม่จ ำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพรำะไม่ได้เร่งด่วนขนำดที่สภำพิจำรณำกันตำมปรกติไม่ได้  

กำรออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมุบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หำกตำมข่ำวก็จะพอทรำบว่ำมีกำรน ำเรื่องเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของ ครม. แบบลับๆ  ไม่มีกำรแจ้งรำยละเอียดใดๆ ให้ประชำชนทรำบมำก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบ
และเปิดเผยข้อมูลออกมำประชำชนถึงทรำบ 

เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหำ รัฐบำลยังคงท ำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหำตรงจุด 
ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลก็ท ำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ ใช้งบประมำณไปมำกเท่ำไรก็ยังแก้ไขปัญหำโรคระบำดไม่ได้ ที่
ร้ำยยิ่งกว่ำก็คือ ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชำชนยังต้องเผชิญกับโรคระบำดและวิกฤตเศรษฐกิจสำหัส
สำกรรจ์อยู่ทุกวัน   

หำกสภำจะคว่ ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสำมำรถท ำได้  ที่สุดแล้ว ถ้ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบของสภำ นำยกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยกำรลำออก 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104559   

https://www.thaipost.net/main/detail/104559
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29 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 06:45 น. 

รีเซ็ตประเทศ 'ไทยไม่ทน' คิดการใหญ่ 'จตุพร' น าคณะบี้องค์กรอิสระ 

 
29 พ.ค.64 - นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) กล่ำวที่

เวทีออนไลน์ "คณะไทยไม่ทน" สำมัคคีประชำชนเพื่อประเทสไทย เมื่อวำนนี้ว่ำ คณะไทยไม่ทนฯ ไปยื่นหนังสือหลำย
หน่วยงำนที่ผ่ำนมำ และล่ำสุดไปที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (สตช.) เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 
ผบ.ตร อย่ำงไรก็ตำม กำรเดินสำยยื่นหนังสือที่ผ่ำนมำนั้น มีกำรวิเครำะห์กันหลำกหลำยถึงแรงกระเพื่อมแตกต่ำงกัน
ชัดเจน แต่มีนัยยะส ำคัญ  

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ไปตรวจงำนที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แล้วพูดว่ำมีพวกยุแยง
ตะแคงรั่วอยู่แถวนี้ พร้อมทั้งบอกว่ำ ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบำลทั้ง ปชป. ชำติไทยพัฒนำ ไม่เห็นมีปัญหำอะไร   

นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ตนไม่ต้องไปยุแยงตะแคงรั่วใดๆ เพรำะนำยกฯ พูดชัดเจนว่ำ มีพวกยุแยงตะแคงรั่วอยู่แถว
นี้ ก็คงเป็นคนแถวนั้น สิ่งนี้จึงสะท้อนถึงควำมขัดแย้งในรัฐบำลมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ เหมือนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
บอกจอมพล ป. พิบูลย์สงครำม ว่ำ จะไม่วัดรอยเท้ำ แต่เมื่อถึงเวลำก็เอำเท้ำไปวัดรอยหน้ำกันเลย ดังนั้น แสดงถึงไม่มี
สัจจะทำงกำรเมือง  

“คนฟังนำยกฯ พูดแล้ว ก็เข้ำใจว่ำ มีปัญหำกันแน่นอน ยังไม่นับปัญหำในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ซึ่งไม่กี่วันจะ
กระจ่ำงชัดกันว่ำจะเดินทำงไปถึงจุดไหนอย่ำงไร แต่ที่หนักที่สุด คือ ประเทศไทย จะเดินไปถึงจุดไหน เพรำะสิ่งที่นำยกฯ อธิบำย
ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรท ำให้มองเห็นอนำคตกันได้เลย โดยเฉพำะกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด” 

นำยจตุพร กล่ำวต่อไปว่ำ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้น ำล่องให้เห็นถึงวัคซีนควรมีกำรปลดแอกกันได้แล้ว โดย
สำมำรถเปิดช่องที่เป็นอุปสรรคที่เกินปัญญำสมองขี้เท่อของฝ่ำยรัฐบำลจะจัดกำร ดังนั้น ปัญหำวัคซีนควรจบ แต่ที่เป็น
อุปสรรคอย่ำงเดียวคือ ควำมเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในต ำแหน่งหน้ำที่ปฏิบัติ  

ดังนั้น เมื่อรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ขยับน ำเข้ำวัคซีนใน มิ.ย. 1 ล้ำนโดส ต่อไปจะเรียงมำกขึ้นตำมล ำดับ อีกทั้ง
ถ้ำเปิดประตูอย่ำงเสรี แค่ควบคุมคุณภำพ ประเทศไทยจะพลิกฟื้นสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว ผู้น ำต้องคิดว่ำ ถ้ำจบใน 2 
เดือนจะจัดกำรกันอย่ำงไร หรือจบใน 3 เดือนจะท ำกันอย่ำงไร 

"แต่วันนี้สิ่งที่ก ำลังท ำกันอยู่เป็นชำติก็ไม่จบ ไม่มีอะไรเป็นอนำคตเลย เพรำะควำมจริงแล้ว ควรจัดกำรตั้งแต่
เบื้องต้น จบแล้วจะไม่เป็นปัญหำ แต่กำรด้อยประสิทธิภำพต่ำงหำกที่ที่เป็นปัญหำอยู่" 

ส่วนในสัปดำห์หน้ำ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ เวลำบ่ำยโมง พวกเรำจะไปกองบัญชำกำรกองทัพไทย อยู่ที่ศูนย์รำชกำร 
ทั้งกองทัพเรือ อำกำศ และปลัดกระทรวงกลำโหม เรำจะฝำกหนังสือไว้ที่กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
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อีกอย่ำงในสัปดำห์หน้ำจะงดเวทีปรำศรัยในช่วงจันทร์-ศุกร์ แต่ยังมีเวทีของวันเสำร์-อำทิตย์ ตำมปกติ และมี
กิจกรรมนอกพื้นที่ โดยจะไปรัฐสภำ เพื่อยื่นหนังสือให้ฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล เรียกร้องให้แสดงควำมรับผิดชอบ ให้ยุติ
ปัญหำของชำติ และแต่ฝ่ำยจะเสียสละกันอย่ำงไร 

อีกทั้งนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี แถลงว่ำ ถ้ำเงินกู้ 5 แสนล้ำนบำทไม่ผ่ำนสภำก็อำจจะยุบสภำนั้น 
นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ท ำให้นักเลือกตั้งก็ใจเต้นตุ๊บตั๊บกัน เพรำะกลัวกำรยุบสภำ หำกเป็นนักประชำธิปไตยที่จริงแล้ว จะ
ไม่กลัวเรื่องยุบสภำ จึงท ำให้เรี่องนี้ถูกน ำมำกดดัน ดังนั้น ฝ่ำยค้ำนจะแสดงควำมรับผิดชอบในสถำนกำรณ์ นี้ เพื่อดึง
ประเทศไทยออกจำกวิกฤตได้อย่ำงไร  

จำกนั้นจะไปยื่นหนังสือต่อองค์กรอิสระที่เป็นอุปสรรคให้ประเทศเดินหน้ำไปกันไม่ได้ เมื่อแก้ รธน.ไม่ได้ แต่จะ
เรียกร้องให้องค์กรอิสระพิจำรณำตัวเอง เพรำะกำรท ำหน้ำที่ภำยใต้ คสช.นั้น มีลักษณะอุปถัมภ์กันอยู่  

เรำจะไปยื่นให้ ศำล รธน. กกต. ปปช. เป็นต้น ให้ลำออก เพื่อเกิดรีเซ็ตประเทศไทยกันใหม่ เนื่องจำกองค์กรเหล่ำนี้ไม่ได้
ยึดโยงกับประชำชนอย่ำงแท้จริง จะกลำยเป็นอุปสรรคที่ส ำคัญ ซึ่งจะชี้แจงให้ทรำบกันต่อไปตำมล ำดับ 

แกนน ำไทยไม่ทน กล่ำวอีกว่ำ จุดสุดท้ำยในสัปดำห์หน้ำนั้น จะยื่นให้นำยมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ส ำนักงำน ซึ่งตั้งอยู่
ด้ำนหลังของส ำนักงำนกฤษฎีกำ เพรำะนำยมีชัย เขียน รธน.จนประเทศวิกฤตมำแล้วหลำยฉบับ กระทั่งฉบับปี 2560 ยัง
ท ำให้ประเทศย่อยยับ แล้วจะแสดงควำมรับผิดชอบอย่ำงไร จะขอโทษประชำชนหรือไม่ เมื่อบอก รธน.ปรำบโกงก็ปรำบ
ไม่ได้ ถ้ำปรำบโกงได้ ประยุทธ์ ยังจะก ำหนดปรำบโกงเป็นวำระแห่งชำติถึง 2 ครั้งอีกหรือในปี 2559 ถึง 2564 

ร่วมทั้งสินบนโตโยต้ำพรีอุส ส ำแดงเท็จในกำรจ่ำยภำษี ที่เอำอะไหล่เข้ำมำ จนศำลอเมริกำพิพำกษำกลำยเป็น
เรื่องดังกันไปทั่ว สิ่งนี้เรำเคยทวงติงมำแต่ต้นว่ำ บุคคลที่ร่วมปรำบโกงกับรัฐบำลนั้น เป็นตัวโกง  

อีกทั้งคดีนี้ในประเทศไทยยังเป็นคดีพิเศษ ซึ่งนำยกฯ เป็นประธำนกรรมกำรคดีพิเศษ แล้วนำยกฯ ยังเอำคนเป็น
จ ำเลยในคดีน ำชิ้นส่วนพรีอุสเข้ำไทยมำเป็นกรรมกำรคดีพิเศษ ยิ่งแสดงถึงน ำคนโกงจะมำปรำบโกงได้อย่ำงไร แล้วยังชู
มือจะปรำบโกง จนอับอำยขำยขี้หน้ำกันไปใหญ่ 

“สิ่งนี้ก็จะไปบอกนำยมีชัยว่ำ มันปรำบโกงไม่ได้ เพรำะคุณวำงระเบิดเวลำไว้ตั้งแต่ปี 60 แล้วจะมีจิตส ำนึกใน
สถำนกำรณ์นี้ในช่วงท้ำยของชัวิตอย่ำงไร ผมไม่ไปชวนทะเลำะ แต่จะไปยื่นหนังสืออย่ำงวิญญูชน แม้นำยมีชัย ไม่มำรับ
เอง แต่จะได้สื่อควำมกันว่ำ ควำมหำยนะของบ้ำนเมืองนั้น ใครควรรับผิดชบกันบ้ำง” 

นำยจตุพร กล่ำวว่ำ อย่ำงไรก็ตำม มนุษย์นั้นเกิดมำย่อมมีทั้งเรื่องผิดและถูกไม่เคยมีใครท ำผิดทุกอย่ำง และท ำ
ถูกทุกอย่ำง ซึ่งเป็นธรรมชำติของมนุษย์ เมื่อวันนี้ประเทศไทยเดินมำถึงควำมเสียหำย พินำศทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมืองและธรรมำภิบำลถูกท ำลำยย่อยยับ ถ้ำ รธน.ปรำบโกงกันได้จริงแล้วสภำพประเทศจะตกต่ ำติดดินถึงทุกวันนี้ได้
อย่ำงไร 

"ดังนั้น เรำจะไปยื่นหนังสือ ถำมหำควำมรับผิดชิบกับนำยมีชัย ในฐำนะประชำชนคนหนึ่ง แต่เขียน รธน.หลำย
ฉบับ จนถึงฉบับ 2560 ว่ำ จะได้แสดงควำมรับผิดชอบถอดสลักระเบิดที่วำงไว้อย่ำงไร"  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104536   

https://www.thaipost.net/main/detail/104536
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29 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 07:20 น. 

'เพชรชมพู' จี้ ส.ส.ก้าวไกล รับผิดชอบ ปล่อย 'เฟคนิวส'์ สร้างความแตกแยก  
 

 
 

29 พ.ค.64 - นำงสำวเพชรชมพู กิจบูรณะ  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช) โพสต์
ข้อควำมลงในเฟซบุ๊ก ว่ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนประเสริฐพงษ์จะรับผิดชอบกับข้อควำมอันเป็นเท็จนี้ของท่ำนอย่ำงไรคะ 

เพชรเป็น ส.ส. รัฐบำล ได้รับวัคซีน Sinovac ค่ะ ในวันที่ไปฉีด ไม่มีกำรสอบถำมเรื่องสังกัดพรรคแต่อย่ำงใด 
เกณฑ์กำรฉีดวัคซีนเป็นไปตำมอำยุและสภำพร่ำงกำยของแต่ละท่ำนค่ะ 

ในสถำนกำรณบ์้ำนเมืองเช่นนี ้ไดโ้ปรดหยุดสร้ำงควำมแตกแยก สับสนวุ่นวำยเพิ่มขึ้นในสังคมเถอะค่ะ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำก่อนหน้ำนี้ส.ส.รัฐบำล อำทิ นำยภรำดร ปริศนำนันทกุล ส.ส.อ่ำงทอง และโฆษกพรรคภูมิใจ

ไทย ก็ได้เรียกร้องให้นำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ออกมำแสดงควำมรับผิดชอบด้วย
เช่นกัน. 

ทั้งนี้สืบเนื่องจำกกรณีที่ นำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมลงทวิต
เตอร์ว่ำ "ส.ส.พลังประชำรัฐ และ ส.ส.รัฐบำลได้ฉีดแอสตรำเซเนก้ำครับ เจ้ำหน้ำที่จะถำมส.ส.ก่อนว่ำ เป็นส.ส.พรรคไหน 
ถ้ำเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน เจอชิโนแวคครับ" โดยเจ้ำตัวได้โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่ำนมำแต่จนถึงเวลำนี้ยังไม่แสดง
ควำมรับผิดชอบใดๆ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104539   

https://www.thaipost.net/main/detail/104539
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29 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09:02 น. 

ปชป.ไม่ตกขบวน 'ชัยชนะ' ไล่ทุบ ส.ส.โรงน้ าแข็ง สังกัดพรรคก้าวไกล 
 

 
 

29 พ.ค.64 - นำยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำกรณีที่ 
นำยประเสริฐพงษ ์ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมที่สร้ำงควำมสับสนให้กับประชำชน โดยอ้ำง
ว่ำ วัคซีนที่ ส.ส.ฉีด มี 2 ประเภท คือส.ส.รัฐบำล ได้ฉีดแอสตรำเซเนก้ำ ส่วน ส.ส.ฝ่ำยค้ำนได้ฉีดชิโนแวคนั้น นำย
ประเสริฐพงษ์ต้องออกมำชี้แจงและแสดงควำมรับผิดชอบ เพรำะกำรพูดจำในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อัน
ใดแก่ประชำชน  

รวมทั้งยังสร้ำงควำมกินแหนงแคลงใจให้กับเพื่อนสมำชิกฯ ด้วยกันเอง ซึ่งตนไม่เข้ำใจว่ำ ท ำไมบำงพรรค
กำรเมืองถึงมีพฤติกรรมค้ำนทกุเรื่องและเล่นกำรเมืองแบบไม่เอำใครเลย ทั้งๆที่วิกฤตกำรระบำดของไวรัสโควิด - 19 
ส่งผลกระทบตอ่ชีวิตของประชำชนทุกคนโดยถ้วนหน้ำและทุกฝ่ำยมีควำมเชื่อว่ำ กำรฉีดวัคซีน ถือเป็นหนทำงในกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ จะสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ  แต่นำยประเสริฐพงษ์กลับมำพูดจำแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ำย ทัง้นี้  ในวิกฤตทีผ่่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็นเหตสุึนำมิเมื่อปี 2547 หรือมหำอุทกภัยในป ี2554ซึ่งเป็นช่วงที่พรรค
ประชำธิปัตย์ ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยค้ำนนั้น ก็ได้ลงพื้นที่ประสำนงำนและช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัย โดยไม่มีเรื่องกำร
แบ่งว่ำใครเป็นใคร เพรำะทุกคนก็ถือว่ำเป็นคนไทยจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสขุและแบ่งปันกนั ดังน้ัน กำรที่มี ส.ส. บำงพรรค
พูดจำโดยเอำประเด็นอ่อนไหวมำท ำให้เป็นเรือ่งกำรเมืองนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่น่ำรังเกียจและไม่สมควรกระท ำเป็นอย่ำงยิ่ง  

 “นี่ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ที่ไม่ต้องให้คนใต้ตำแจ้ง แตค่นทั้งประเทศก็ตำแจ้งแล้วว่ำ มี ส.ส.บำงรำย ไม่ได้
ท ำหน้ำที่สมกบัที่ประชำชนไว้วำงใจ ในช่วงที่ผ่ำนมำ มขี่ำวปรำกฏว่ำ ส.ส.ของพรรคที่นำยประเสริฐพงษ์ สังกัดอยู่ได้รับ
กำรฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มคนแรกๆ ในประเทศ แต่ก็ไม่ได้มีกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนหรือบอกกล่ำวว่ำ หลังกำร
ฉีดวัคซีนแล้ว มีผลข้ำงเคียงหรือไม่อย่ำงไร ดังน้ัน ผมจึงอยำกให้นำยประเสริฐพงษ์ ออกมำรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้โพสต์ไป
แล้ว และช่วยบอกให้ประชำชนได้ทรำบข้อเท็จจริงว่ำ  หลังจำกที่ฉีดแลว้ มีสภำพร่ำงกำยเป็นอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือที่จะเป็น
ข้อมูลส ำหรับประชำชนในกำรตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันกำรติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ต่อไป” นำยชัยชนะ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104553  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/104553
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วันที่ 29 พฤษภำคม 2564 - 09:04 น.  

“ชัยชนะ” ออกโรงฉะ “ประเสริฐพงษ์” พฤติกรรมน่ารังเกียจ เอาเรื่องฉีดวัคซีนมาเล่น
การเมือง 

 
 

“ชัยชนะ” ฉะ “ประเสริฐพงษ์” พฤติกรรมน่ารังเกียจ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเรื่องวัคซีนโควิด -19 เหน็บส.ส.พรรคทีส่ังกดั 
ฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก แต่ไม่เคยสร้างความมั่นใจให้ปชช. 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.นำยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีที่ 
นำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมที่สร้ำงควำมสับสนให้กับประชำชน โดยอ้ำง
ว่ำ วัคซีนที่ ส.ส.ฉีด มี 2 ประเภท คือส.ส.รัฐบำล ได้ฉีดแอสตรำเซเนก้ำ ส่วน ส.ส.ฝ่ำยค้ำนได้ฉีดชิโนแวค ว่ำ เรื่องนี้ นำย
ประเสริฐพงษ์ ต้องออกมำชี้แจงและแสดงควำมรับผิดชอบ เพรำะกำรพูดจำในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อัน
ใดแก่ประชำชน รวมทั้งยังสร้ำงควำมกินแหนงแคลงใจให้กับเพื่อนสมำชิกฯ ด้วยกันเอง ตนไม่เข้ำใจว่ำ ท ำไมบำงพรรค
กำรเมืองถึงมีพฤติกรรม ค้ำนทุกเรื่อง และเล่นกำรเมืองแบบ ไม่เอำใครเลย ทั้งๆ ที่วิกฤตกำรระบำดของไวรัสโควิด – 19 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชำชนทุกคนโดยถ้วนหน้ำ ซึ่งทุกฝ่ำยมีควำมเช่ือว่ำ กำรฉีดวัคซีน ถือเป็นหนทำงในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ จะสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ แต่นำยประเสริฐพงษ์ กลับมำพูดจำแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ำย ทั้งนี้ในวิกฤตที่ผ่ำนมำๆ ไม่ว่ำจะเป็นเหตุสึนำมิเมื่อปี 2547 หรือมหำอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรค
ประชำธิปัตย์ ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยค้ำนก็ได้ลงพื้นที่ประสำนงำนและช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัย โดยไม่มีเรื่องกำรแบ่ง
ว่ำใครเป็นใคร เพรำะทุกคนก็เป็นคนไทยจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและแบ่งปันกัน กำรที่มี ส.ส. บำงพรรคพูดจำโดยเอำ
ประเด็นอ่อนไหวมำท ำให้เป็นเรื่องกำรเมืองนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่น่ำรังเกียจและไม่สมควรกระท ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

“นี่ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ที่ไม่ต้องให้คนใต้ตำแจ้ง แต่คนทั้งประเทศก็ตำแจ้งแล้วว่ำ มี ส.ส.บำงรำย ไม่ได้ท ำ
หน้ำที่สมกับที่ประชำชนไว้วำงใจ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีข่ำวปรำกฏว่ำ ส.ส.ของพรรคที่นำยประเสริฐพงษ์ สังกัดอยู่
ได้รับกำรฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มคนแรกๆ ในประเทศ แต่ก็ไม่ได้มีกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนหรือบอกกล่ำวว่ำ หลัง
กำรฉีดวัคซีนแล้ว มีผลข้ำงเคียงหรือไม่อย่ำงไร ดังนั้นผมจึงอยำกให้นำยประเสริฐพงษ์ ออกมำรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้โพสต์
ไปแล้ว และช่วยบอกให้ประชำชนได้ทรำบข้อเท็จจริงว่ำ  หลังจำกที่ฉีดแล้ว มีสภำพร่ำงกำยเป็นอย่ำงไรบ้ำง เพื่อที่จะ
เป็นข้อมูลส ำหรับประชำชนในกำรตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อไป ” นำยชัยชนะกล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747984   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2747984
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/6เัพ.jpg
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สยำมรัฐออนไลน์ 29 พฤษภำคม 2564 09:30 น.   

“พลังธรรมใหม่” ซัดก้าวไกล ปั้นน้ าเป็นตัว เอาวัคซีนมาเล่นการเมือง  
 

 
 

“พลังธรรมใหม่” ซัดก้าวไกล น่าสมเพช แต่งนิยายหลอกเด็กไปวันๆ เอาวัคซีนมาเล่นการเมือง ย้อนถาม แต่งเรื่อง 
ส.ส.รัฐบาลได้ฉีดแอสตร้าฯ ไม่รู้จริงหรือจงใจปั้นน้ าเป็นตัว  

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นำยณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ รองเลขำธิกำรพรรคพลังธรรมใหม่ กล่ำวถึงกรณีที่นำยประเสริฐ
พงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมผ่ำนทำงทวิตเตอร์ระบุว่ำ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ และ 
ส.ส.รัฐบำล ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตรำเซเนก้ำ ถ้ำเป็น ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ได้ฉีดซิโนแวคนั้น ตนคิดว่ำคนที่มีวุฒิภำวะ
แบบนี้ไม่น่ำเข้ำมำท ำหน้ำที่ตัวแทนประชำชนได้ สิ่งที่นำยประเสริฐพงษ์พูดมำมีหลักฐำนยืนยันหรือไม่ ถ้ำมีก็เอำออกมำ
แฉ อย่ำกล่ำวอ้ำงลอย ๆ แบบไร้สำมัญส ำนึกเช่นนี้ ตนขอถำมกลับว่ำ ท ำไมนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขและ นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรสำธำรณสุข รวมถึง รัฐมนตรีอีกหลำยคนที่อำยุไม่ถึง 
60 ปี ก็ฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคเช่นกัน คนกลุ่มนี้ใช่คนจำกฝั่งรัฐบำลหรือไม ่

“ผมเชื่อว่ำนำยประเสริฐพงษ์ รู้ดีว่ำควำมจริงเป็นอย่ำงไร แต่ที่ออกมำพูดโกหก เสมือนปั้นน้ ำ เป็นตัวเช่นนี้ 
เพรำะหวังจะเอำวัคซีนมำเล่นกำรเมือง คิดแต่จะสร้ำงควำมแตกแยก ควำมวุ่นวำยระหว่ำงประชำชนและรัฐบำง 
พฤติกรรมเช่นนี้เรียกตัวเองว่ำเป็นคนไทยยังน่ำละอำย ผมอยำกรู้ว่ำ เมื่อไหร่ถึงจะหยุดแต่งนิยำยหลอกเด็กเสียที เห็น
แบบนี้แล้วก็รู้สึกสมเพช”นำยณัฐดนัย 

นำยณัฐดนัย กล่ำวต่อว่ำ ก่อนหน้ำนี้ ส.ส.พรรคนี้ ก็ออกมำสร้ำงเฟคนิวส์ว่ำวัคซีนซิโนแวคเป็นของด้อยค่ำ แต่
วันนี้พวกคุณก็ฉีดครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ก็ไม่มีปัญหำ ไม่พบผลข้ำงเคียง แต่กลับไม่ออกมำพูดควำมจริงให้ประชำชนฟัง ค ำ
ว่ำ ส.ส.ควรมีจุดยืนที่สร้ำงสรรค์ ท ำหน้ำที่อย่ำงมีอุดมกำรณ์เพื่อช่วยเหลือประชำชน สุดท้ำยก็ขอฝำกให้ประชำชนดู
เอำไว้ ครั้งหน้ำอย่ำเสีย 1 คะแนนเสียงให้กับคนพวกนี้อีก 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/248504  
  

https://siamrath.co.th/n/248504
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210529/b59527ffb9bc30043621fd9a2277c08906658adb3b29b743a6d213cb05fef653.jpg?itok=uh5bV4ZY
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วันที่ 29 พฤษภำคม 2564 - 11:31 น.  

ศิริกัญญา โชว์จุดยืน จ่อโหวตคว่ าพ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล้าน ขอเลือกยุบสภา ให้ปชช.ตัดสิน 
 

 
 

‘ศิริกัญญา’ เผย ‘ก้าวไกล’ เตรียมคว่ า ‘พ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล.’ เลือก ยุบสภา กลับไปถามปชช. เลือกผู้น าใหม่ เดา
ใจ ‘วิษณุ’ ออกโรงขู่พรรคร่วมรบ. ให้เลิกงอแง ปลุกให้ตื่นว่าการกลับมาเป็นอีกไม่ใช่เรื่องง่าย 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ฝ่ำย
นโยบำย ให้สัมภำษณ์ ‘มติชน’ ถึงกำรโหวตพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ
และสังคม จำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้ำนบำท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 
5 แสนล้ำนบำท ว่ำ คำดว่ำพ.ร.ก.ฉบับนี้ จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำฯ ในวันที่ 4 มิถุนำยน โดยพรรคก.ก.จะไม่โหวต
รับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำทนี้ ถ้ำตรำบใดที่คนใช้เงินยังเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐบำลชุด
นี้ ที่มีตัวอย่ำงให้เห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรเงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำท ที่ไม่เกิดประสิทธิภำพ ในกำรน ำไปใช้แก้ปัญหำ
สถำนกำรณ์โควิด-19 

เมื่อถำมว่ำ หำกพ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ส ำคัญของรัฐบำล ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำฯ นำยวิษณุ 
เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ระบุว่ำ รัฐบำลต้องยุบสภำ น.ส.ศิริกัญญำ กล่ำวว่ำ หำกกำรยุบสภำ และจัดเลือกตั้งใหม่ 
จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ ก็ถือเป็นว่ำ เป็นกำรกลับไปถำมควำมเห็นชอบของประชำชนอีกครั้งหนึ่ง ว่ำต้องกำร
ให้ใครเข้ำมำบริหำรประเทศ ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตำมปกติของประเทศที่เป็นประชำธิปไตยอยู่แล้ว เพรำะหำกสภำ
ฯ บอกไม่เห็นด้วยกับกำรที่รัฐบำลจะกู้เงิน ก็ให้กลับไปถำมประชำชน หำกประชำชนยืนยันว่ำ อยำกให้รัฐบำลชุดนี้
บริหำรงำนต่อ รัฐบำลก็จะมีควำมชอบธรรมที่จะบริหำรงำนต่อได้ 

เมื่อถำมว่ำ หำกสภำฯไม่โหวตผ่ำนพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำทมีโอกำสเปลี่ยนรัฐบำล น.ส.ศิริกัญญำ กล่ำวว่ำ 
หำกนับเสียงฝ่ำยค้ำน เรำก็มีเท่ำที่เห็น แต่กำรให้สัมภำษณ์ของนำยวิษณุ ก็อำจจะท ำให้ประชำชนมีควำมหวัง อย่ำงไรก็
ตำม เรำกลับมองกำรออกมำให้สัมภำษณ์ของรองนำยกฯครั้งนี้ว่ำ น่ำจะเป็นเรื่องควำมขัดแย้งระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำล 
ที่ออกอำกำรงอแงหลำยรอบ โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ไม่ทรำบว่ำ ได้ไปขู่ว่ำจะโหวตสวนอะไรไว้หรือไม่ ทั้งนี้ 
กำรที่นำยวิษณุ สำมำรถขู่พรรคร่วมรัฐบำลแบบนี้ได้ ก็หมำยควำมว่ำ คะแนนนิยมของรัฐบำลที่ตกต่ ำ จึงไม่มีพรรคร่วม 
อยำกจะเลือกตั้งใหม่ เพรำะเลือกไปก็มีแต่จะเสียคะแนนเสียงมำกกกว่ำได้ มันเลยเป็นกำรขู่พรรคร่วมฯ ไม่ใช่กำรขู่พรรคฝ่ำยค้ำน 

เมื่อถำมว่ำ พรรคก.ก.จะชี้แจงเพื่อโน้มน้ำวให้สภำฯโหวตไม่รับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำทอย่ำงไรบ้ำง น.ส.ศิริ
กัญญำ กล่ำวว่ำ ควำมจริงเงินกู้ 5 แสนล้ำนบำทอำจจะเป็นเงินกู้ก้อนสุดท้ำยที่จะกู้ได้ ตรำบใดที่ยังไม่ได้มีกำรแก้ไข

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/ประชุมสภา-270564_๒๑๐๕๒๙_3.jpg
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กรอบหนี้สำธำรณะ 60 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี ซึ่งกำรที่เรำไม่โหวตรับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำทวันนี้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ 
ไม่รับตลอดไป หำกรัฐบำลอื่นหรือรัฐบำลนี้สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำ มีรำยละเอียดชัดเจนว่ำ เงินแต่ก้อนจะถูกน ำไปใช้
ในโครงกำรอะไรบ้ำง ใช้เมื่อไหร่ หน่วยงำนไหนรับผิดชอบ และมีเป้ำหมำยอย่ำงไร เรำก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจที่จะ
รับพ.ร.ก.กู้เงินนี้ แต่ว่ำที่ผ่ำนมำมันเต็มไปด้วยกำรปกปิดหลีกเลี่ยงกำรตรวจสอบ เช่น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมลับ
เพื่อออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะระบุว่ำให้ประชุมในทำงลับได้ แต่ถ้ำรัฐบำลเคำรพประชำชน ก็ต้องสื่อสำร และ
ให้ข้อมูลมำกกว่ำนี ้

“นอกจำกนี้ยังไม่มีอะไรกำรันตีว่ำเงิน 5 แสนล้ำนบำทที่จะกู้จะถูกน ำไปใช้ถูกทิศถูกทำง เพรำะคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรใช้เงินก็ยังใช้ชุดเดิม ไม่มีหน่วยงำนหรือกลไกที่จะมำช่วยเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยที่เป็นปัญหำในพ.ร.ก.กู้เงิน  1 
ล้ำนล้ำนบำท หำกรัฐบำลไม่สำมำรถชี้แจงได้ เรำก็ให้ผ่ำนไม่ได้ โดยสัปดำห์หน้ำจะหำรือกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เพื่อสรุป
ทิศทำงกำรโหวตอย่ำงชัดเจนอีกครั้ง” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว  
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2748154   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2748154
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29 พฤษภำคม 2564  

'ทิพานัน' จี้ 'พิธา' สอบลูกพรรคปั่นกระแส 2 มาตรฐานฉีดวัคซีน 
 

 
 

'ทิพานัน' อัด ส.ส.ก้าวไกล ปั้นน้ าเป็นตัว ปั่นกระแสสองมาตรฐานฉีดวัคซีน ซัดสร้างความเกลียดชัง ย้ าต้องขอโทษ
ที่ใส่ร้ายบุคคลากรทางการแพทย์ ดักคอหากเพิกเฉยดึงพรรคและผู้น าพรรคตกต่ าไปนั่งเลี้ยงแกะ เข้าข่ายผิดทั้ง
ข้อบังคับจริยธรรม ส.ส. และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 

29 พ.ค.2564 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง–ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชำ
รัฐ กล่ำวถึงกรณีนำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมในทวิตเตอร์กล่ำวหำ ส.ส.
พรรคพลังประชำรัฐ และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลได้ฉีดวัคซีนแอสตร้ำเซเนก้ำ ในขณะที่ ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำนได้ฉีดวัคซีนซิ
โนแวคว่ำ เข้ำใจว่ำต้องกำรสร้ำงประเด็นขึ้นมำ เพื่อหวังกลบกระแสที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้ำวไกลไม่พอใจที่ ส.ส.พรรค
ก้ำวไกลยอมรับเข้ำฉีดวัคซีนซิโนแวค และถูกวิจำรณ์ว่ำฉีดไปด่ำไป ดังนั้นเกรงว่ำจะกระทบต่อฐำนเสียง จึงพยำยำมสร้ำง
เรื่องขึ้นมำแก้เกี้ยว 

"เนื่องจากก่อนหน้านี้พยายามปลุกกระแสต่อต้านวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา แต่สุดท้ายก็ยินดีที่จะฉีดวัคซีน
เพราะอาจรู้อยู่แก่ใจดีว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและไม่มีอันตรายอย่างที่สร้างภาพให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัวและลังเลที่จะฉีดวัคซีน หวังให้กระแสดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการท าลายรัฐบาลเพียง
เท่านั้น ซึ่งไม่เข้าใจว่าไม่ห่วงใยประชาชนหรืออย่างไร แทนที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะ ช่วยกันดูแลพี่น้อง
ประชาชนด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตและรักษา
สุขภาพชีวิตของประชาชน" 

น.ส.ทิพำนัน กล่ำวว่ำ สิ่งนำยประเสริฐพงษ์ ก ำลังท ำอยู่ คือกำรสร้ำงควำมเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม ลักษณะ
ใช้เกมทำงกำรเมืองท ำลำยฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงไร้จริยธรรม ทั้งที่ไม่มีข้อมูลหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือ โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงสังคมที่เหลื่อมล้ ำ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ส.ส. ของพรรคนี้มีลักษณะปั้นน้ ำเป็นตัว ท ำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เข้ำ
ข่ำยสร้ำงเรื่องโกหกประชำชน และที่ส ำคัญที่รับไม่ได้ก็คือ กำรใส่ร้ำยเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำนอย่ำงหนักอย่ำงไม่เป็นธรรมว่ำ
พวกเขำเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดสองมำตรฐำนระหว่ำงส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล กับส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน จึงอยำกเรียกร้อง
ให้นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกรรมและมีบทลงโทษนำยประเสริฐพงษ์อย่ำง
เร่งด่วน และให้ขอโทษบุคลำกรทำงกำรแพทย์ด้วย 
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 “นายพิธาต้องเลือกว่าหากเพิกเฉย ปล่อยให้ ส.ส. ปั้นน้ าเป็นตัว กระท าการที่เข้าข่ ายฝ่าฝืน พรบ.
คอมพิวเตอร์  ม.14 ในการน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 12 ที่ว่า ต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดหรือน าเอาความเท็จมาแสดงโดยจากการที่ ส.ส.
ดังกล่าวใส่ร้ายว่ามีการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกล่าวเท็จว่าเฉพาะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่จะได้วัคซีนแอสตร้า
เซเนก้าเท่านั้น โดยถ้าทางพรรคก้าวไกลไม่ท าอะไร ไม่ตรวจสอบ ไม่มีบทลงโทษ และไม่ขอโทษ นายพิธาในฐานะ
หัวหน้าพรรคก็ต้องยอมรับว่าประชาชนจะมองเห็นถึงมาตรฐานที่ตกต่ าของพรรค อาจยิ่งตอกย้ าถึงภาพลักษณ์ของ
พรรคเด็กเลี้ยงแกะเข้าไปอีกด้วย” น.ส.ทิพำนัน กล่ำว 
 
 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940764  
  

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/940764


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

26 

 

 

 
 

สยำมรัฐออนไลน์ 28 พฤษภำคม 2564 23:00 น.   

จับตา เกมร้อน นอกสภาฯ ! 
 

 
 

“วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ออกมาส่ง
สัญญาณ ไปยัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ต้องเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27-28 พ.ค.นี้ เพื่อ
พิจารณา พ.ร.ก. จ านวน 2 ฉบับ และล่าสุดจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของพ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ใน
กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท  

เช่นเดียวกันกับที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และในฐำนะ “ผู้จัดกำรรัฐบำล” 
ได้แจ้งในที่ประชุมครม. เมื่อวันอังคำรที่ 25 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ ว่ำขอให้หัวหน้ำพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรค ก ำชับลูกพรรคของ
ตัวเอง เรื่องกำรเข้ำประชุมสภำฯ  

เพรำะอย่ำลืมว่ำ กำรเปิดสมัยประชุมสภำฯ รอบนี้มีวำระส ำคัญที่สมำชิกสภำฯ ต้องพิจำรณำ ทั้ง พ.ร.ก. รวม
ทั้งสิ้น 3 ฉบับแล้ว ยังมีวำระกำรพิจำรณำ ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 ล้วนแล้วแต่เป็น
กฎหมำยส ำคัญของรัฐบำล 

ไฮไลต์ที่ส ำคัญ ที่ท ำให้พล.อ.ประวิตร และวิรัช ในฐำนะประธำนวิปรัฐบำล ต่ำงต้องก ำชับ ขอควำมร่วมมือไปยัง
พรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรค เนื่องจำกในกำรประชุมพิจำรณำร่ำงกฎหมำยฉบับส ำคัญนั้นจะต้องใช้เสียงในที่ประชุมสภำฯ
ให้ควำมเห็นชอบ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของ กำรขอร้องแกมบังคับ ว่ำส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลจะต้องสแตนด์บำย 
เตรียมพร้อม ห้ำมลำ ห้ำมขำด ห้ำมป่วย!  

เนื่องจำกแม้วันนี้ เสียงของพรรคร่วมรัฐบำลจะทิ้งห่ำงจำกพรรคฝ่ำยค้ำน อยู่หลำยช่วงตัวก็ตำมแต่ประเด็น
ส ำคัญ ยังอยู่ที่ว่ำ “พรรคร่วมรัฐบำล” ไม่ว่ำจะเป็นพรรคใดก็ตำม ทั้งประชำธิปัตย์หรือภูมิใจไทย อำจจะใช้จังหวะนี้ 
“ลองของ” โชว์บทบำท “ฝ่ำยค้ำน” ในรัฐบำลขึ้นมำได้ทุกเมื่อ  

โดยเฉพำะควำมแค้นระหว่ำง พรรคพลังประชำรัฐ กับภูมิใจไทย ยังไม่ได้ห่ำงหำยไปไหน หลังจำกที่เปิดศึก “กิน
เกำเหลำ” กันตั้งแต่ระดับ “บิ๊กเนม” มำจนถึง “ลูกพรรค” ที่ออกมำตอบโต้กันไปมำ จนถึงที่ว่ำ “ภรำดร ปริศนำนันท
กุล” ส.ส.อ่ำงทอง พรรคภูมิใจไทย เปิดหน้ำชกข้ำมรุ่น วิจำรณ์ “บิ๊กตู่”พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ

https://siamrath.co.th/n/248003
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210528/784825c35b6d86e6f6a6a03246a90b94a79f47e7720c38d7bef5b2a32f32c546.jpg?itok=5-C3Rlnc
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รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ผ่ำนโลกโซเชียลมำแล้ว จนท ำให้บรรยำกำศ ระหว่ำง สองพรรคในรัฐบำลเดียวกัน 
เกิดรอยร้ำวจนถึงเวลำนี้  

ยังไม่นับรวม ส.ส.ในพรรคประชำธิปัตย์บำงคนที่ ยืนอยู่ตรงข้ำมกับกลุ่มอ ำนำจของ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” 
รองนำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค อย่ำง “อันวำร์ สำและ” ส.ส.ปัตตำนี ที่ออกมำ
กดดันผ่ำนสื่อจี้ให้ พรรคประชำธิปัตย์ “ถอนตัว” จำกรัฐบำล 

หมำยควำมว่ำ สัมพันธภำพภำยในรัฐบำลนั้น จัดว่ำ “ไม่สู้ดีนัก” เพรำะนอกจำกจะไม่กลมเกลียวเหนียวแน่น 
ในยำมรับมือกับ “ศึกโควิด” แล้ว ต่ำงฝ่ำยยังต้องคอย “ระวังหลัง” อยู่ตลอดเวลำ  

ควำมวุ่นวำยและรอยร้ำวที่สะท้อนออกมำจำกพรรคร่วมรัฐบำล อย่ำงต่อเนื่อง ได้กลำยเป็น “จุดอ่อน” เปิดช่อง
ให้ “ฝั่งตรงข้ำม” รัฐบำลทั้งในนำมกลุ่มคนไทยไม่ทน ไปจนถึง “ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์” อดีตประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต ที่ออกมำวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมล้มเหลว ของกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลต่อกำรแก้ไข
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิดอย่ำงต่อเนื่อง  

ล ำพังเสียงโจมตีจำกส.ส.ในสภำฯ ในนำม “พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน” อำจยังไม่มีผลมำกพอที่จะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง ส ำหรับรัฐบำลได้ เช่นเดียวกับที่ “ม็อบรำษฎร” เคยพำกันเคลื่อนไหวบนท้องถนน มำ
อย่ำงต่อเนื่อง จะด้วยเพรำะ ม็อบรำษฎร เล่นผิดเกม หันไปโจมตีสถำบัน อันเป็นที่เคำรพรักของคนไทย แทนที่จะพุ่งเป้ำ
ไปที่รัฐบำล  

แต่ส ำหรับกำรเคลื่อนไหวจำกกลุ่มกำรเมืองภำคประชำชน ตลอดจน “แนวร่วม” ของรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ 
เองได้กลำยเป็น “มุมกลับ” พลิกบทเป็นฝ่ำย “ขับไล่” รัฐบำลแทนกำรสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็น แกนน ำที่เคยเป็นม็อบ
พันธมิตรฯ หรือม็อบกปปส. จับมือกับ “จตุพร พรหมพันธุ”์ ประธำนนปช. อดีตลูกน้องทักษิณ ชินวัตร  

ที่วันนี้ บรรดำฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำล ไม่เพียงแต่จะพุ่งเป้ำไปที่ข้อผิดพลำด ควำมล้มเหลวของพล.อ.ประยุทธ์ เป็น
ที่หมำยหลักเท่ำนั้น แต่น่ำสนใจว่ำ พวกเขำยังเลือกกลยุทธ์ “โยนหินถำมทำง” โยนช่ือ “ว่ำที่นำยกฯ” ไปพร้อมๆกับกำร
เรียกร้องให้มี “นำยกฯคนนอก” เข้ำมำท ำหน้ำที่แทนนำยกฯชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงภำพให้เกิดกำร
เปรียบเทียบ  

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวแนวนอกสภาฯ ที่ยังไม่มี “พลัง”มากพอที่จะท าให้พล.อ.ประยุทธ์ เกิดอาการ
สะดุด ย่อมหวังที่จะใช้จังหวะเวลาที่เวทีสภาผู้แทนฯ เปิดขึ้นจากนี้ไปอีกหลายเดือน เพื่อเดินหน้า “รุกไล่” ตี ทั้ง
รัฐบาลและโดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ ให้บอบช้ าที่สุด เท่าที่จะท าได้ ก็ถือว่าคุ้มแล้ว ! 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/248003   

https://siamrath.co.th/n/248003
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29 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 00:01 น. 

"ที่มา-ที่ไป" ของการทิ่มแทง 
 

 
       คนไทยเนี่ย....... 
                โดยพื้นฐำน เป็นคนสนุกสนำน ร่ำเริง เกลียดกำรดูถูกเหยียดหยำม ชอบเสียงเพลง และเป็นมิตรกับทุก
เพศ-ทุกวัย 
                แต่ใน ๒ ทศวรรษหลัง 
                "ธุรกิจกำรเมือง" ว่ำด้วยประชำธิปไตยโกงเอำมำแบ่งกัน   เปลี่ยนทัศนคติ-ควำมคิด-พฤติกรรม "คนไทย" 
กลับเป็นตรงกันข้ำม จนเห็นชัด 
                เป็นเครียด...... 
                ชอบปลุกปั่นให้แตกแยก ชอบยกต่ำงชำติมำเหยียบชำติตัวเอง ชอบเสียงระเบิด ชอบแบ่งฝ่ำย ชอบ
เฟกนิวส์ 
                และ ยิ่งมีกำรศึกษำยิ่งโง่! 
                ทศ แปลว่ำสิบ, วรรษ แปลว่ำ ปี  ๒ ทศวรรษ ก็คือ ๒๐ ปี นั่นก็หมำยควำมว่ำ กำรเมืองที่เปลี่ยนคนไทย
จำกยิ้มเป็นแยกเขี้่ยวใส่กัน 
                เริ่มมำตั้งแต่ ๒๕๔๔! 
                เอำละ ก่อนคุยประเด็นนี้ สรุปเรื่องวัคซีนที่ "รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์" จัดหำมำสนับสนุนงำนรัฐบำล เพื่อ
ประชำชนและกำรเดินหน้ำทำงเศรษฐกิจก่อน  
                ศ.ดร.นิธิ มหำนนท์ ในฐำนะเลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ แถลงให้ควำมชัดเจนเมื่อวำน (๒๘ พ.ค.) 
สรุป ว่ำ 
                -เบื้องต้น จะน ำเข้ำ "ซิโนฟำร์ม" ผลิตในปักกิ่ง ๑ ล้ำนโดส ภำยใน มิ.ย.นี ้
                -บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสำรขอกำรรับรองวัคซีน "ซิโนฟำร์ม" 
                -อย.รับรองแล้ว เมื่อวำน (๒๘ พ.ค.๖๔) 
                -เป็นวัคซีน "ทำงเลือก" ให้กับประชำชนคนไทย  
                -เหตุที่ อย.รับรองได้เร็ว เพรำะมีข้อมูล dossier (รำยละเอียดรำยกำรประกอบยำและกำรผลิต) ครบถ้วน  
                เป็นข้อมูลเดียวกับที่ส่งให้ WHO ท ำให้ผู้ประเมินเห็นชอบร่วมกันได้เร็ว ในกำรอนุมัติให้ "ซิโนฟำร์ม" เป็น
วัคซีนตัวที่ ๕ ในประเทศ 
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                -เน้น เป็น "วัคซีนทำงเลือก" คือเป็นคนละส่วนกับของที่รัฐบำลจัดหำให้ประชำชนฟรี  
                ฉะนั้น หน่วยงำนใดต้องกำรจะให้มีกำรฉีดวัคซีนซิโนฟำร์ม "ต้องซื้อ" จำกรำชวิทยำลัยฯ 
                -รำชวิทยำลัยฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเข้ำและบริหำรจัดสรรให้หน่วยงำนอื่นๆ  ทั้งภำครัฐ/เอกชน ที่สนใจจะ
จัดซื้อ 
                -วัคซีนนี้ ใช้งบประมำณ "รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์" จัดซื้อเอง เป็นคนละส่วนกับที่รัฐบำลจัดหำให้ประชำชน
ฟรี  
                ในเบื้องต้น.... 
                กำรจัดสรรวัคซีน จะยึดหลัก "ควำมจ ำเป็น" ก่อน-หลังของหน่วยงำน/องค์กรนั้นๆเป็นหลัก 
                เช่น อุตสำหกรรมบำงอย่ำง ธุรกิจบำงอย่ำงที่ไม่สำมำรถหยดุกำรด ำเนินงำนได้ ก็จะพิจำรณำให้ก่อน 
                ตอนนี้ มีหน่วยงำนรัฐ/เอกชนติดต่อมำแล้ว  
                เช่น สภำอุตสำหกรรม, บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน), องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นบำงแห่ง เพื่อน ำไปฉีดให้
บุคคลในองค์กรเขำ 
                ศ.ดร.นิธิ ให้รำยละเอียด ด้วยว่ำ.... 
                กำรจัดซื้อนี้ จัดซื้อลักษณะองค์กรกับองค์กร ไม่ใช่ G2G หรือ รัฐต่อรัฐ  
                เพียงแต่รำชวิทยำลัยฯ เป็นหน่วยงำนรัฐ ที่ผ่ำนๆ มำ ติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงประเทศบ่อย จึงสำมำรถ
ติดต่อน ำเข้ำได้                              
                โมเดลนี้ ใช้กับโรงพยำบำลเอกชนไม่ได้ เพรำะถ้ำ รพ.เอกชน จะไปคุยกับผู้ผลิตเอง เขำจะไม่คุยด้วย 
                ซิโนฟำร์มเป็นวัคซีนเชื้อตำย เหมือนซิโนแวค ฉีด ๒ เข็ม ห่ำงกัน ๒๑-๒๘ วัน ส ำหรับมีอำยุตั้งแต่ ๑๘ ปี 
ขึ้นไป คือฉีดได้ทั้งหนุ่ม-ทั้งแก่  
                ส่วนรำคำวัคซีน นั้น ศ.ดร.นิธิบอกว่ำ "ยังระบุไม่ได้" 
                เพรำะขึ้นอยู่กับ "ต้นทุน+โลจิสติกส์+กำรจัดเก็บ" ซึ่งยังไม่ได้ค ำนวณ  
                แต่ยืนยัน "รำชวิทยำลัยฯ ไม่มีจุดประสงค์เพื่อค้ำก ำไร" จะเท่ำไหร่แน่ ก็ต้องดูภำคเอกชนที่จะมำซื้อด้วยว่ำ 
จะคิดรำคำกันอย่ำงไร 
                เนี่ย...ตรงนี้่ ขบวนกำรปลุกปั่นคงตำลุกวำว รีบหยิบไปปั่นเฟกนิวส์ ท ำนองว่ำ "รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์เอำ
วัคซีนมำขำย" 
                อย่ำไปหลงเชื่อเชียว วัคซีนส่วนนี้ เอำมำเสริมส ำหรับองค์กร/หน่วยงำน จัดซื้อไปฉีดให้คนในองค์-ในบริษัท
ของเขำ 
                เป็นคนละส่วนกับที่รัฐบำลจัดหำมำฉีดให้ประชำชนทั่วไป เรำๆ-ท่ำนๆ ซึ่งฟรีตลอดกำล 
                คือ ซิโนฟำร์มส่วนนี้  รำชวิทยำลัยฯใช้งบจัดซื้อมำเสริมให้ก่อน ให้หน่วยงำน/องค์กร อย่ำงสภำ
อุตสำหกรรม,ปตท., องค์กำรบริหำรท้องถิ่น ซึ่งมีคนในสังกัดเป็นแสน-เป็นล้ำน และมีงบซื้อวัคซีนอยู่แล้ว  
                ซื้อไปฉีด แทนที่จะไปรอของรัฐ ไปแย่งชำวบ้ำนเขำ จะได้กระจำยทั่วถึงเร็วขึ้น เศรษฐกิจและบ้ำนเมืองจะ
ได้ฟ้ืนเร็วขึ้น 
                คนในแต่ละองค์กร ก็ฉีดฟรี เพรำะนำยจ้ำงจ่ำยให้เสร็จสรรพ 
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                ก็เข้ำใจกันตำมนี้นะ! 
                ทีนี้มำถึงเรื่องที่คุยไว้แต่ต้น คือเรื่องพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนไป เหตุด้วยประชำธิปไตยแบ่งกันกิน ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๔ 
                นี่คือตัวอย่ำง "เฟกนิวส์" ปลุกปั่นให้แตกแยก เกลียดชังกันในชำติ พลันที่รำชวิทยำลัยฯ ช่วยจัดหำวัคซีน ก็
มีทวีตนี ้
                Piyabutr Saengkanokkul 
            รัฐซ้อนรัฐ รัฐทางการใช้อ านาจตาม กม. รัฐเร้นลึกคอยบงการ แทรกแซง ไม่มีความรับผิด รัฐทางการคอยรับ 
ใช้รัฐเร้นลึก เมื่อไรที่รัฐทางการแตกแถว รัฐเร้นลึกพร้อมบดขยี้ทันที รัฐทางการถูกรัฐเร้นลึกท า ให้ง่อยเปลี้ย ท างาน
ไม่ได้ รัฐทางการก็โดนด่า แต่รัฐเร้นลึกได้หน้า ทั้งหมดนี้ ประชาชนรับกรรม (1/2) 
                ..................... 
                ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 
            ไทยเป็นตัวอย่าง ปท. UVCA World ได้ดีที่สุด ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและก ากวม 
                ขอแทรกนิด เพื่อเข้ำใจค ำที่เขำย่อใช่ VUCA ก็คือ 
                 V-Volatility ควำมผันผวน , U-Uncertainty ควำมไม่แน่นอน , C-Complexity ควำมซับซ้อน , A-
Ambiguity ควำมคลุมเครือ 
                ................... 
                ส่วนนี่ โพสต์ที่บ่งบอกถึง "ยิ่งมีกำรศึกษำ ยิ่งโง่" 
                มายด์ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 
            #มึงแจกประชาชนคนละ 1-2 ล้าน 80 ล้านคน ก็แค่ 80-160 ล้านบาท ไม่ต้องกู้มาถึง 7 แสนล้านล้านขนาดนี้
หรอก กูมา 7 แสนล้านล้าน (ย้ าว่าล้านล้าน) 
            #เงินไปอยู่ไหน 
            #มีนายกโง่จริงๆ#ไอ้ควาย 
            ......................... 
                และนี่ ปฐมบทแห่งเฟก "ซิโนฟำร์ม" สู่ฟำร์ม "เลี้่ยงแกะ" และใส่ร้ำย 
                @DuangritBunnag  
            ท่าทาง ตอ มันจะลึกกว่าที่ผมคิดนะครับ ตอนนี้วิ่งไปชนตอ ใหญ่มาก ประมาณว่าอาจตายได้ 
            เรื่องวัคซีน ไม่คุยแล้วนะครับ หน้าที่น าเสนอผมจบแล้ว ใครอยากคุย ไปตามต่อกันเอง ใครจะว่าขลาด ก็ช่าง
แม่งครับ ช่วยชาติแค่ไหน ก็อาจจะไม่คุ้มเขาเอาถึงตายครับ  
            คนนี้ เปน็ใคร? 
                ไทยรัฐออนไลน์ ลงข่ำวไว้ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๓ ว่ำ.... 
                เพจเฟชบุ๊ก "CARE คิด เคลื่อน ไทย" ซึ่งเป็นกลุ่มกำรเมือง ที่เตรียมแตกตัวออกมำจำกพรรคเพื่อไทย เพื่อ
ตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ได้เปิดตัวแกนน ำกลุ่ม  
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                โดยถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงเฟซบุ๊กเมื่อเวลำ 14.30 น.ที่ผ่ำนมำ เพื่ออธิบำยควำมเป็นมำของ "CARE" โดย 7 
ตัวแทน "สมำชิกเริ่มต้น"  
                น ำโดย นำยภูมิธรรม เวชยชัย แกนน ำกลุ่มแคร์, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, น.ส.ลักขณำ ปันวิชัย (แขก 
ค ำผกำ) นักเขียนและพิธีกรรำยกำรโทรทัศน์  
                น.ส.วีรพร นิติประภำ (แหม่ม) นักเขียนเจ้ำของรำงวัลซีไรต์ , นำยดวงฤทธิ์ บุนนำค สถำปนิก, นำยพริษฐ์ 
รักตพงศ์ไพศำล ลูกชำยนำยพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศำล (เฮียเพ้ง) และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนน ำกลุ่มแคร์ 
            อ๋อ...คนในกลุ่มนี้เอง!  
  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104532   

https://www.thaipost.net/main/detail/104532
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29 พ.ค. 2564 - 00:18 น.  

บทบรรณาธิการ - ‘หมอพร้อม’กับ‘วิกฤต’  
 

 
 

 “หมอพร้อม” คือ ชื่อบัญชีทำงออนไลน์ ที่จัดท ำขึ้นเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกำรระบำดของโควิด-19 ทั้ง
จ ำนวนผู้ติดเชื้อ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ เช่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีน และจองฉีดวัคซีน 

กระทรวงสำธำรณสุข เปิดโอกำสให้กลุ่มเสี่ยงที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ ำนวน 7 โรค 
จ ำนวน 16 ล้ำนคนทั่วประเทศ แจ้งควำมจ ำนงขอฉีดวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ 

โดยให้ลงทะเบียนและแจ้งควำมประสงค์ เพื่อรับบริกำรวัคซีนโควิด-19 ทั้งทำงบัญชีไลน์ “หมอพร้อม” และ
แอพพลิเคช่ัน “หมอพร้อม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. มีดำวน์โหลดใช้งำน 

ทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป 
ล่ำสุด ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ ศบค. แถลงว่ำ

นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผอ.ศบค.สั่งกำรให้ประชุมชุดเล็ก จนน ำไปสู่กำรให้ชะลอใช้ไปก่อน โดยให้ระบบ “หมอพร้อม” 
ติดตำมและออกใบรับรองกำรฉีดวัคซีน 

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงกะทันหันนี้ สร้ำงควำมสับสนส ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วโดยเฉพำะสองกลุ่มหลักคือ
กลุ่มผู้สูงอำยุมำกกว่ำ 60 ปี และกลุ่มที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง 

แต่เมื่อได้รับค ำช้ีแจงว่ำจะได้รับกำรฉีดในช่วงเวลำที่เหมำะสม ส่วนจะเป็นเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับจ ำนวนวัคซีน และ
จะได้ล ำดับต้นๆ ก็ยิ่งท ำให้ขำดควำมเชื่อมั่นย่ิงขึ้นอีก 

แม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจงว่าสิทธิดังกล่าวยังคงอยู่ในระบบบ แต่พอเปิดช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ก็ยิ่ง
สร้างความสับสนหนักขึ้นอีก 

ต้องยอมรับว่ำกำรบริหำรกำรจัดหำวัคซีนของรัฐบำลมีปัญหำตั้งแต่แรกเริ่ม ที่มั่นใจกับวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ 
และฝำกควำมหวังไว้กับบริษัทสยำมไบโอไซเอนซ์ 

เมื่อเปิดไทม์ไลน์ก็พบว่ำเดือนมกรำคม รมว.สำธำรณสุขระบุว่ำจะได้รับวัคซีนชนิดนี้จำกอิตำลี 1.5 แสนโดส 
ปลัดกระทรวงต้ังเป้ำปักเข็มแรกในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ แต่ก็เลื่อน 

วันที ่16 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ก็ได้ฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มที่ 2 ใน
วันที่ 24 พ.ค. ซึ่งอยู่ในระยะเวลำทิ้งช่วง 10 สัปดำห์พอด ี

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/bt111-2.jpg
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ขณะที่โรงพยำบำลหลำยแห่งที่เตรียมเข็ม 2 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงก็ต้องเลื่อนออกไป อันเนื่องมำจำกระบบกำรจัดหำ
วัคซีนแต่ไม่มีประสิทธิภำพ ไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
จนกลายเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นไปแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6423151   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6423151
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29 พ.ค. 2564 - 02:20 น.  

สลิ่มโดนบูลลี่?  
 

 
 
สลิ่มโดนบูลลี่? – สโมสรนิสิตจุฬำฯ แถลงขอโทษ ที่เคยเขำ้ร่วม กปปส.เมื่อปี 56-57 สร้ำงควำมอัปยศอดสูแก่เกียรติ
ประวัติสถำบัน 

อดีต กปปส.สีชมพูด้ินพล่ำน สโมสรนสิิตยุคนี้ไม่ได้ร่วมเป่ำนกหวีดปิดเมืองขัดขวำงเลือกตั้ง ออกมำแถลงท ำไม 
อ้ำว ก็แถลงประจำนไง พร้อม condemn รุน่พี่ อำจำรย์ ผูบ้ริหำร ที่ท ำกรรมไว้กับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลำน ให้

ตกอยู่ใต้เผด็จกำร 7 ป ีป่ำนฉะนี้ไม่ยอมไป ท ำลำยอนำคตประเทศ ถอยหลังจำกประชำธิปไตย แถมยัง “โง”่ จนจะพำ
ตำยหมด 

สโมสรนิสิตมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ก็ทยอยแถลงบ้ำง นี่คือกำรเขียนประวัติศำสตร์ใหม่โดยคนรุ่นใหม่ แม้ยังไม่มี
อ ำนำจแก้ไขหนังสือประวัติศำสตร์ชำติไทย แต่คนรุ่นใหม่กย็ึดครองสื่อใหม่ ที่จะถ่ำยทอดต่อๆ กันไปว่ำ “มวลมหำ
ประชำชน” เมื่อปี 56-57 คือพลังล้ำหลังดักดำน ปูทำงรัฐประหำร แม้บำงคนถูกหลอก หลงผิด แต่จนป่ำนนี้จ ำนวนมำก
ก็ไม่ส ำนึก 

ส่วนภำพอดีตที่ซำบซึ้งของมอ็บรักชำติศำสน์กษัตริย์ ปรำบโกง ดำรำคนดังคับคั่ง ก็จะเป็นประวัติศำสตร์อัน
ภำคภูมิใจไปสัก 10-20 ปี จนคนรุ่นนี้หมดอำยุขัย แถมถกูคนรุ่นใหม่เอำไปเสียบประจำนเป็นพักๆ ลูกหลำนก็อับอำย 
เพื่อนล้อแย่เลย พ่อแม่เคยเปำ่นกหวีด 

สงครำมออนไลน์ระหว่ำงคนรุ่นใหม่กับ “สลิ่ม” ช่วงนี้ดุเดือด เพรำะวิกฤตโควิดไปไหนไม่ได้ คนรุ่นใหม่ก็เลย 
“อยู่บ้ำนด่ำสลิ่ม” ในอำรมณต์่อเนื่องจำกม็อบปีที่แล้ว สลิม่ภำพโปรไฟล์เข้ำวัดท ำบุญรักหมำรักแมว พออยู่ในกลุ่มตัวเอง
ก็คลุ้มคลั่ง ยุให้ใช้ควำมรุนแรงปรำบ “สำมกีบ” แต่โคตรข ำ โดนเด็กแสบอ ำ เช่นท ำภำพดำรำหนังโป๊ฝรั่ง แปะค ำพูดยก
ย่องคุณค่ำควำมเป็นไทย สลิ่มก็เอำไปแชร์ว่อน 

ที่หัวร่อจนน้ ำตำไหลคือสลิ่มโดนหลอกให้พมิพ์ค ำย่อ “ยสตน” แชร์ไปใหไ้พศำล ไม่ทันโลกออนไลน์ ไม่รู้ว่ำโดน 
“ดักควำย” ใครส่งข้อควำมโจมตีม็อบในกลุ่มไลน์ ก็เชื่อหมดยิ่งกว่ำนกขุนทอง 

ถำมว่ำโหดไปไหม 7 ปีผ่ำนไป คนรุ่นใหม่เหลืออด มำถึงขั้นนี้แล้วแทนทีส่ลิ่มจะส ำนึกได้ จะตำยเพรำะโควิด
ไม่ได้ฉีดวัคซีนยังหัวปักหัวป ำ หนุนรัฐบำลรฐัประหำรผสมพันธุ์นักกำรเมือง (ที่ตัวเองเคยยี้) แทนที่จะมองว่ำรัฐบำลไร้
ประสิทธิภำพ กลับมองวำ่รัฐบำลแก้โควิดไม่ส ำเร็จเพรำะไอ้แม้วไอ้ทอนปลุกคนไม่ให้ควำมร่วมมือ 

“วัคซีนที่ดีทีสุ่ดคือวัคซีนที่มีให้ฉีด” ก็พำกันส่งต่อข้อดี Sinovac และเฟกนิวส์โจมตี Pfizer 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/Baitong-7.jpg
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“สลิ่ม คือกำรสูญเสียสติปัญญำและศีลธรรมอย่ำงเฉียบพลันอย่ำงรุนแรง” เพจคนรุ่นใหม่นิยำม อันทีจ่ริงไม่
ถงึกับเฉียบพลันเพรำะควำมเชื่องมงำยฝังหัว แต่พูดถูกว่ำ เสียทั้งสติปัญญำและศลีธรรม ด่ำนักกำรเมืองโกงซื้อเสียงแต่
ยอมรับได้ถ้ำถูกดูดมำอยู่ฝ่ำยรัฐบำล วันๆ กช็ื่นชม ดร.เสกสกลตอบโต้ฝ่ำยค้ำน แต่ทีนักกำรเมืองที่ไม่ใช่ผู้รับเหมำผู้มี
อิทธิพลชนะเลือกตั้งใสสะอำดอย่ำงอนำคตใหม่ กลับคั่งแค้นมุ่งท ำลำย 

คนพวกนี้มุ่งหวังให้เกิดรัฐประหำรโหด กวำดล้ำงขยะแผ่นดินให้สิ้นซำก น ำประเทศกลับสู่รำชำธิปไตยใต้
รัฐธรรมนญู อย่ำงที่ อ.นิด้ำพูด แต่ภำพโปรไฟล์ดั้นด้นไปท ำบุญนั่งวิปัสสนำกรรมฐำนกบั “พระป่ำ” นี่คือศีลธรรม? 

คนรุ่นใหม่จึงมองว่ำหมดเวลำให้โอกำสสลิม่กลับใจ ไม่แยแสไม่แคร์ว่ำจะต้องดึงมำเป็นพวก แล้วถ้ำใครจะกลับ
ใจก็อยู่ที่กำรแสดงออก ไม่ใช่แค่ค ำพูด อยำกดักดำนก็ปล่อยให้ตำยไป โลกไม่ได้หมุนรอบตัวสลิ่ม 

อันที่จริงกำรหลุดพ้นจำกสลิม่นั้นง่ำยมำก แค่แสดงควำมรับผิดชอบ โง่เอง โดนหลอก ไม่เห็นต้องอำย ส่วนที่
อยำกต้ำนโกงก็ไม่มีใครว่ำ แต่ท ำไม่ได้เพรำะสลิ่มระดับบนมีภำพลักษณ์เป็นคนฉลำด มีทั้งหมอ วิศวะ ศิลปิน วิชำชีพที่
สังคมยกย่อง 

จะให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชำญโรคติดเช้ืออันดับหนึ่ง ยอมรับได้อย่ำงไรว่ำงมงำยตำมก้นลุงก ำนัน แต่พอเป็นอย่ำงนั้นก็
ท ำให้คนสงสัยว่ำฉลำดจริงหรือเปล่ำ หรือฉลำดแต่เรื่องโรค เรื่องอื่นหัวกล่องกระดำษ วิเครำะห์โรคจริงหรือวิเครำะห์
กำรเมืองช่วยรัฐบำล 
พอด่ำสลิ่มมำกๆ เข้ำก็ถูกหำวำ่ Bully บำงคนโดนรีพอร์ตจนเฟซบุ๊กจ ำกัดกำรใช้งำน ท ำให้สงสัยกันว่ำผู้บริหำรเฟซบุก๊
ไทยเป็นสลิ่มหรือเปล่ำ 

คนรุ่นใหม่คนรกัประชำธิปไตย ต่อสู้เรียกร้องเสรีภำพประชำธิปไตย แต่ถูกรัฐบำลอ ำนำจนิยมละเมิด
สิทธิมนุษยชน ใช้กฎหมำยล้ำหลัง ใช้ก ำลังเกินกว่ำเหตุจนเป็นกำรท ำร้ำย แล้วสลิ่มให้ท้ำยรัฐบำล กำรด่ำสลิ่ม
จะเป็น Bully ตรงไหน 
กำรเหยียดสลิม่ผิดไหม (เหยยีดนำซีผิดไหม) เพรำะสลิ่มเหยียดคนอ่ืน เห็นคนไม่เท่ำกนั มองคนคิดต่ำงไม่ใช่

มนุษย์ฆ่ำได้ท ำร้ำยได้ คนรุ่นใหม่เหยียดสลิ่มที่พฤติกรรม ยกตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ล้นไปด้วยอคติ โทสะโมหะ พวก
ใครพวกมัน พวกตัวเองต้องถูกทุกอย่ำง 

นี่พูดไว้ในโอกำสที่โลกของสลิม่ก ำลังจะทลำย จำกสัญญำณหลำยอย่ำง แนะน ำให้เข้ำวัดตัดขำดจำกโลกจริงจัง 
ไม่งั้นจะคลั่งใจจนควำมดันขึ้น เส้นเลือดแตกหรือตีบ เป็นภำระลูกหลำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424165   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424165
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วันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลำ 08:30 น. 

เรียนรัฐศาสตร์จากวรรณคดีไทย (5) 
 

 
 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  
************** 
ถ้าจะเป็นผู้น าต้องมี “ของด”ี เหมือนดังขุนแผนที่ต้องมีของดี 4 อย่าง 

ท่ำนอำจำรย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อธิบำยไว้ในหนังสือ “ขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่” อีกว่ำ ผู้ชำยไทย
เมื่อได้ร่ ำเรียนจนจบ “วิชาการ” อันหมำยถึงคำถำอำคมต่ำง ๆ แล้ว ก็ต้องมีจุดมุ่งหมำยในชีวิต ซึ่งท่ำนเขียนไว้ว่ำ “คน
ทุกคนที่เกิดมานั้นย่อมมีเป้าหมาย ว่าอยากจะเป็นอะไรในชีวิต เป็นต้นว่า อยากเป็นคนใหญ่คนโต มีอ านาจปกครอง
ประเทศ อยากเป็นนักเขียน นักประพันธ์ อยากเป็นนักดนตรี อยากค้าขาย ได้เป็นมหาเศรษฐี และอื่น ๆ อีกมาก ขุนแผน
นั้นเกิดมามีเป้าหมายว่าจะเป็นทหาร แต่การเป็นทหารนั้น ถ้าจะให้ส าเร็จผล เป็นทหารที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง และเป็นที่
เกรงขามของคนทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมีสิ่งอื่นประกอบ หรือมีอุปกรณ์ในการเป็นทหารใหญ่นั่นเอง สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่
ขุนแผนแสวงหาก่อนที่จะเริ่มบ าเพ็ญชีวิตเป็นทหารที่มีชื่อเสียง 

ขึ้นต้นทีเดียว ขุนแผนหาเมียก่อน แต่นี่ก็เป็นธรรมดาของผู้ชายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน พ่อเริ่ม
ชีวิตก็อยากหาลูกเมียตั้งครอบครัวให้เป็นหลักเป็นฐานด้วยกันทุกคน แต่เพื่อความเป็นทหารที่มีชื่อเสียงนั้น ขุนแผนต้อง
แสวงหาของอีกสามอย่าง คือ ตีดาบ ซื้อม้า หากุมาร” 

ท่ำนอำจำรย์คึกฤทธิ์ไม่ได้อธิบำยว่ำ ท ำไมขุนแผนหรือผู้ชำยในสมัยก่อนจึงต้องมีเมีย มีครอบครั วเสียก่อน 
ก่อนที่จะมีอำชีพหรือรับรำชกำรท ำกำรท ำงำนให้เต็มที่ต่อไป เรื่องนี้ตอนที่ผู้เขียนเรียนวิชำกำรบริหำรบุคคล ในคณะ
รัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท่ำนอำจำรย์ที่สอนระบบรำชกำรไทยเคยเสนอแนวคิดไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ ชำยไทย
แต่โบรำณก่อนที่จะเข้ำรับรำชกำร ต้องมีเกณฑ์พิจำรณำอยู่ 2-3เรื่อง เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุด คือ เส้นสำย หรือ 
กำรเป็นคนที่มีผู้ฝำกฝัง หรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ที่เรียกว่ำระบบอุปถัมภ์นั่นเอง 

เรื่องต่อมำ คือ จะต้องเป็นคนที่มีหลักมีฐำน ซึ่งหมำยถึงต้องผ่ำนกำรบวชเรียนมำแล้ว และถ้ำมีครอบครัวแล้ว
ยิ่งดี เพรำะผู้ชำยนั้นจะมีควำมรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ในทำงหน้ำที่กำรงำน แต่ในทำงครอบครัวนั้นด้วย และเรื่องสุดท้ำย
จึงจะเป็นเรื่องของควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งสำมำรถเรียนรู้ได้เองเมื่อเวลำที่มำท ำรำชกำรแล้ว ขึ้นอยู่กับว่ำจะเรียนได้ช้ำ
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หรือเร็ว อันเป็นองค์ประกอบที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของข้ำรำชกำรคนนั้น โดยมีเรื่อง “ผู้ใหญ่” ที่อุปถัมภ์ค้ ำชู เป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุด 

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนอำจำรย์คึกฤทธิ์ก็มีมุมมองที่น่ำสนใจอีกเช่นกันว่ำ กำรมีเมียของขุนแผนนั้นเป็นเรื่อง “ความ
เชื่อ” ของขุนแผนเองอยู่ด้วย อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรเรียนวิชำอำคมต่ำง ๆ ของขุนแผนนั่นเอง ขุนแผนรู้สึกว่ำตนเอง
นั้นมีวิชำอำคมแก่กล้ำ จึงต้องกำรที่จะทดลองวิชำที่ว่ำนี้ บังเอิญกับที่ขุนแผนได้เรียนวิชำนี้ในขณะที่บวชเป็นเณร และได้
เจอกับนำงพิมในตอนที่ไปเทศน์มหำชำติ จนเกิดควำมต้องตำต้องใจเป็นคนแรก วันต่อมำได้ออกบิณฑบำตตำมปกติ พอ
ผ่ำนหน้ำบ้ำนนำงพิม จึงคิดอยำกลองวิชำ วิชำนี้มีชื่อว่ำ “คาถามหาละลวย” ซึ่งก็ประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงที่ท่ำน
อำจำรย์คึกฤทธิ์เขียนไว้ว่ำ “วิชาที่ว่านี้คือคาถาบทหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้หญิงรัก เรียกว่าคาถามหาละลวย เมื่อว่าคาถาแล้ว
เป่าลมไปทางผู้หญิงที่เราต้องการจะให้รัก ผู้หญิงนั้นก็รักทันที เมื่อนางพิมพ์ต้องมนตร์มหาละลวยนี้เข้า นางพิมก็
หมดอับอาย ลงบันไดเรือนมาใส่บาตรเณรแก้ว...” 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเณรแก้วกับนำงพิม “เลยเถิด” ไปจนถึงขั้นได้เสียกัน (บทรักในไร่ฝ้ำยของเณรแก้วกับนำง
พิมพ์น่ำอ่ำนมำก เพรำะไม่ได้อุจำดหยำบคำย แต่เต็มไปด้วยกำรเปรียบเปรยอย่ำงมีศิลปะ ทั้งไพเรำะและให้ควำมรู้สึกโร
แมนติค แต่เนื่องจำกไม่ใช่สำระที่บทควำมนี้ต้องกำรน ำเสนอ จึงต้องขออภัยที่ไม่ได้ยกมำให้อ่ำน) และเณรแก้วต้องไปลำ
สิกขำ โดยให้เหตุผลกับสมภำรว่ำจะออกไปรับรำชกำร ซึ่งสมภำรได้ตักเตือนเณรแก้วด้วยควำมเสียดำย โดยกล่ำวว่ำกำร
รับรำชกำร ถ้ำเจ้ำนำยรักก็ดีไป แต่ถ้ำเจ้ำนำยชังก็จะตกระก ำล ำบกไปตลอดชีวิต เหมือนกับจะล่วงรู้ว่ำอนำคตของ
ขุนแผนจะเป็นอย่ำงไรกระนั้น 

สมภำรได้พูดถึงธรรมเนียมอย่ำงหนึ่งของกำรรับรำชกำรว่ำ เริ่มต้นต้องออกไปเป็นไพร่มีสังกัดเจ้ำนำย และต้อง 
“สักเลข” (ท่ำนอำจำรย์คึกฤทธิ์ใช้ค ำว่ำ “เลข” ในขณะที่นักประวัติศำสตร์กระแสหลักใช้ค ำว่ำ “เลก” ซึ่งก็มี
ควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน) คือกำรสักเครื่องหมำยไว้ที่ข้อมมือ ตรงนี้ท่ำนอำจำรย์คึกฤทธิ์ได้แทรกเกร็ดควำมรู้เกี่ยวกับ 
“ระบบไพร่” ที่เป็นแก่นทำงสังคมและวัฒนธรรมของไทยมำจนถึงปัจจุบันนี้ว่ำ คนไทยครั้งโบรำณแบ่งเป็นผู้ดีกับไพร่ 
ผู้ดีหมำยถึงคนที่มีศักดินำ 400 ไร่ขึ้นไป 

ต่ ำลงมำจำกนั้นคือไพร่ทั้งหมด ซึ่งไพร่จะต้องมีสังกัด หมำยถึงต้องไปเข้ำกรมกองที่มีเจ้ำนำยซึ่งหมำยถึงผู้ดี
เหล่ำนั้นควบคุมอยู่ โดยกำรสักตัวเลขที่ข้อมือเพื่อแยกแยะว่ำสังกัดกรมกองใด หรือเจ้ำนำยคนใด โดยจะต้องเข้ำไป
ท ำงำนรับใช้เจ้ำนำย 1 เดือน สลับกับกำรกลับมำท ำงำนในที่ทำงของตนเอง(ถ้ำมี)อีก 1 เดือนสลับกันไป 

ต่อมำในสมัยรัชกำลที่ 1ของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงให้เพิ่มเวลำเป็นว่ำ เข้ำมำรับรำชกำรให้หลวง 3เดือนครั้ง สลับ
กับกำรท ำงำนให้ตัวเองอีก3เดือน จึงรับรำชกำรจริง ๆ แต่ปีละ4 เดือน เพื่อให้มีเวลำท ำไร่ท ำนำของตนเองมำกขึ้น ซึ่งพอ
ถึงสมัยรัชกำลที่2ก็ปรับเป็นให้มำท ำงำนให้หลวงปีละ 3 เดือน และกลับไปท ำงำนบ้ำน9 เดือน จนกระทั่งถึงสมัยรัชกำล
ที่ 5จึงยกเลิกระบบไพร่นี้เสีย 

ทั้งนี้ท่ำนอำจำรย์คึกฤทธิ์ได้หยอดท้ำยด้วยกำรเสียดสีตำมสไตล์ของท่ำนว่ำ “ตึกกระทรวงกลาโหมในทุกวันนี้ 
เป็นสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้แรงเลข หลังจากนั้นต่อมาแล้วได้ใช้แรงเจ๊กทั้งนั้น เพราะเจ๊กแก
เข้ามารับจ้างเป็นกุลีในการก่อสร้างแทนเลขที่เคยเป็นแรงงานของหลวง” ซึ่งกระทรวงกลำโหมในโฉมปัจจุบันที่โอ่อ่ำ
อยู่ข้ำงศำลหลักเมืองนั้น ได้สร้ำงขึ้นสมัยรัตโกสินทร์ตอนต้นนั่นเอง เพรำะต่อมำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่  2แรงงำนจีนได้เข้ำ
มำแทนที่แรงงำนไพร่ของไทย และได้เป็นแรงงำนหลักในกำรพัฒนำประเทศในช่วงรัชกำลที่ 3 และ 5 แต่ได้ถูกลด
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บทบำทลงไปในสมัยรัชกำลที่6 ที่เกิดลัทธิชำตินิยม “ชังจีน” ต่อเนื่องมำจนถึงยุคทหำรปกครองประเทศ ก็ยังกีดกันคน
จีนอยู่มำก แต่ก็ได้อำศัยเงินทองของคนจีนนั่นแหละสร้ำงฐำนอ ำนำจอยู่ รวมถึงที่ได้อำศัย “เจ้าสัว” ค้ ำจุนบัลลังก์อยู่ใน
สมัยต่อมำนั้นด้วย 

ข้อความตรงท้ายนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ไม่เกี่ยวกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์แต่อย่างใด  
******************************* 
 

อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/654059   
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วันที่ 29 พฤษภำคม 2564 - 08:58 น.  

09.00 INDEX ประชาธิปัตย์ พร้อม “เลือกตั้ง” ท่วงที “หม”ู เริ่มไม่กลัว น้ าร้อน 

 
ค ำประกำศถึงควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งของพรรคประชำธิปัตย์ถือเป็นจังหวะก้ำวที่ส ำคัญ คล้ำยกับน้ ำหนักแห่งค ำ
ประกำศจะวำงอยู่ที่จ ำนวนผู้สมัคร ส.ส. 350 เขต 
ทั้งๆที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณและอยู่ที่พระรำชก ำหนดเงินกู้ 5 แสนล้ำนบำทมำกกว่ำ 
ควำมน่ำสนใจมิได้อยู่ที่ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 หำกแต่น่ำจะอยู่ที่พระรำชก ำหนด
เงินกู้จ ำนวน 5 แสนล้ำนบำทมำกที่สุด สภำวะที่อ่อนไหวเป็นอย่ำงมำกของทั้งร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณ และพระรำช
ก ำหนดอยู่ตรงที่ไม่เพียงแต่เป็นกำรทบทวนผลงำนและ ควำมส ำเร็จนับแต่หลังรัฐประหำรเดือนพฤษภำคม 2557 เท่ำนั้น 
หำกที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกยังเปิดช่องทำงให้มีกำรทบทวนผลงำนและควำมส ำเร็จในห้วงนับแต่กำรแพร่ระบำดเข้ำมำของ
โควิด นั่นก็คือจำกเดอืนมีนำคม 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2564 
ช่องทำงนี้ไม่เพียงแต่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะจ้องมองเท่ำนั้นหำก แต่ยังเป็นโอกำสของพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำงมิอำจหลีกเลี่ยงได้พ้น 
กล่ำวส ำหรับพรรคร่วมรัฐบำล 3 พรรคหลัก อำจสรุปได้ว่ำพรรคชำติไทยพัฒนำเออออและคล้อยตำมไปกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มำกที่สุด 
ขณะที่เมื่อมองไปยังพรรคภูมิใจไทย เมื่อมองไปยังพรรคประชำธิปัตย์ตลอด 2 รำยมิได้มีควำมรำบรื่น 
หำกรำบรื่นจะปรำกฏค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 85/2564 ออกมำเพื่อขยำยบทบำทของรัฐมนตรีจำกพรรคพลังประชำรัฐใน
พื้นที่ภำค ใต้อันเป็นของพรรคประชำธิปัตย์หรือ 
หำกรำบรื่นเหตุใดจึงต้องมีกำรเปลี่ยนแผน ”วอล์ก อิน” มำเป็น “ออน ไซท์” หำกรำบรื่นเหตุใดจึงต้องมีกำรชะลอ ”
หมอพร้อม” 
ทั้งหมดนี้กระทบพรรคภูมิใจไทย กระทบพรรคประชำธิปัตย์ 
กำรปรำกฏขึ้นของร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณโดยพื้นฐำนคือควำมพร้อมที่จะเดินหน้ำไปสู่ปี  2565 ไม่เพียงเป็นควำมพร้อม
ของพรรคพลังประชำรัฐ หำกหมำยถึงพรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ด้วย 
ควำมหมำยจึงหมำยถึงควำมพร้อมในกำร ”เลือกตั้ง” 
พรรคประชำธิปัตย์ประกำศควำมพร้อมออกมำแล้ว หลำยคนจึงรอคอยเสียงจำกพรรคภูมิใจไทยว่ำพร้อมมำกน้อยเพียงใด 
นี่คือสัญญาณอันสะท้อนท่วงท านอง ”หมูไม่กลัวน้ าร้อน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747975  
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