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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟคนิวส์ 5 
2 ไทยรฐัออนไลน์ โวย งบสวัสดิกำร ปี 65 ถูกตดัถ้วนหน้ำ เสี้ยม ยุบสภำ พรรคร่วมฯ "ดู

ไม่จืด" 
6 

3 ข่ำวสดออนไลน์ ลั่นคว่ ำพรก.กู้ 5 แสนล้ำน ก้ำวไกลไม่สนค ำขู่ยุบสภำ พร้อมลุย
เลือกตั้ง 

8 

4 ไทยรฐัออนไลน์ ก้ำวไกล “ล้ม” พ.ร.ก.เงินกู้ อัดตู่ล้มเหลวท้ำให้ยุบสภำ รัฐบำลโต้
โปร่งใส 

9 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไพศำล'เปิดชื่อ'3นำยกฯไทย' ที่ไม่เคยฟ้องร้องประชำชน 11 
6 สยำมรัฐออนไลน์ กล้วยหมด? 10 พรรคเลก็ ส่อกดดัน รบ.ก่อนศึกอภิปรำยงบ 12 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 10 พรรคเล็ก นัดถกทบทวนท่ำทีพรรคร่วมรัฐบำล ก่อนศกึอภิปรำย

งบประมำณ 
13 

8 แนวหน้ำออนไลน์ ‘แรมโบ’้บอมบฝ์่ำยค้ำน หน้ำมืดตำมัวไม่โหวตรับ พ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้ำน 14 
9 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'แรมโบ้' ซัด 'กำ้วไกล' ค้ำนทกุเรื่องแบบไม่มีเหตุผลหลังประกำศไม่

โหวตรับ พ.ร.ก. กู้เงนิ 5 แสนล้ำน 
16 

10 สยำมรัฐออนไลน์ "พรรคกล้ำ" ซักฟอกงบปี 65 นอกสภำฯ ซัดจัดสรรงบไม่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ตดิกับดักระบบรำชกำรล้ำหลัง 

18 

11 แนวหน้ำออนไลน์ โฆษกพท.ถำม‘เนติบริกร’ บิ๊กตู่บริหำรล้มเหลว ผิด รธน.บ้ำงหรือไม่ 
เย้ยแรงรู้แค่ระเบียบแถว 

20 

12 ข่ำวสดออนไลน์ 'เพื่อไทย' ถำม เนติบริกร ค้ ำยัน 'ประยุทธ์' แก้โควิดล้มเหลว บริหำร
รำชกำรผิดรธน.หรือไม่ 

21 
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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ เสียงขู่ ยุบสภำ รูปธรรม ควำมขัดแย้ง ภำยใน รัฐบำล 22 
2 ข่ำวสดออนไลน์ FootNote สถำนกำรณ์ โควิด และวัคซีน ปัจจัยชี้ อนำคต ของ 

"รัฐบำล" 
24 

3 ข่ำวสดออนไลน์ ช ำแหละพรก.กู5้แสนล.สู้โควิด 25 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ วัคซีนร้อนสุมไฟกำรเมือง วิกฤติศรัทธำเดิมพันประเทศ! 29 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ควำมยอกย้อน กฎหมำย กำรเงิน วัดใจ ภูมิใจไทย กับ 

ประชำธิปัตย์ 
32 

6 ประชำชำติออนไลน์ เจำะวอร์รูม “หน่วยสะกดรอย” เพื่อไทย จับพิรุธงบป’ี65-เงินกู้ 5 
แสนล้ำน 

33 

7 มตชินออนไลน์ แฟลชสปีช : ‘ยุบสภำ’ไม่มำไม่ถึง 36 
8 มตชินออนไลน์ สถำนีคิดเลขที1่2 : ใครควรถกูเว้นวรรค 38 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับสัญญำณ 'ปชป.' พลกิเกมรับไพ่ 'ยุบสภำ' 40 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ทำงสองแพร่ง "ชัชชำติ" "ผู้ว่ำฯ" หรือ "หัวหน้ำพรรค"  42 
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“ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟคนิวส์ 

 
ศาลปกครอง  วันนี้  ( 28 พ.ค.)  “ศรีสุวรรณ”  จ่อยื่น ป.ป.ช.เอาผิดจริยธรรม ส.ส.โพสต์ข่าวเฟคนิวส์   ส.ส.ไม่
ควรน าสถานการณ์โควิด-19 มาชิงดีชิงเด่น 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 

นำยศรีสุวรรณ  กล่ำวอีกว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพำะประเทศไทย  แต่
เกิดขึ้นทั้งโลก  ดังนั้นไม่ว่ำจะเป็น ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน หรือแม้แต่วุฒิสมำชิก  ควรจะหันหนำ้เข้ำมำช่วยกัน ใน
สถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกอยู่ในขณะนี้   ไม่ใช่มำมำชิงดีชิงเด่นเพื่อหวังคะแนนเสียง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ำยและเลวทรำม  ต้อง
ประณำม  และในสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยอมรับว่ำฝ่ำยค้ำนก็ต้องมีหน้ำที่ค้ำน   แต่กำรค้ำต้องมีเหตุมีผล   โดยเฉพำะ
ในช่วงที่ประเทศก ำลังตกอยู่ในควำมยำกล ำบำก   ไม่ใช่มีแต่เรื่องค้ำนหรือน ำเฟสนิวมำปั่นป่วน    ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง   ส่วนตัวจะจับผิดเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง  และจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยให้ถึงที่สุด กับทุกคนที่กระท ำกำร .- ส ำนักข่ำวไทย 

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

https://tna.mcot.net/politics-705808
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29 พ.ค. 2564 15:40 น. 

โวย งบสวัสดิการ ปี 65 ถูกตัดถ้วนหน้า เสี้ยม ยุบสภา พรรคร่วมฯ "ดูไม่จืด" 
 

 
 

"ศิริกัญญา" ส.ส.ก้าวไกล โวย งบสวัสดิการ ปี 65 ถูกตัดถ้วนหน้า เผย "ก้าวไกล"ไม่รับร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 เเสนล้าน
บาท เสี้ยม หากยุบสภาตอนนี้สภาพพรรคร่วมรัฐบาลดูไม่จืด เหตุความนิยมต่ ามาก 

วันที่ 29 พ.ค. น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยช่ือ และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลฝ่ำยนโยบำย กล่ำวถึงกำร
อภิปรำยร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 ว่ำ เรำอยำกเห็นกำรฟื้นฟูด้ำนสวัสดิกำร เพรำะกำร
ผ่ำนวิกฤติโควิด-19 ท ำให้เปิดบำดแผลส ำคัญของประเทศไทย คือ ประชำชนมีควำมเปรำะบำง  ไร้ควำมมั่นคงในชีวิต 
เมื่อมีวิกฤติมำกระทบ จำกคนที่เคยจนอยู่แล้วก็กลำยเป็นจนลงไปอีก จำกที่เคยมีรำยได้กลำงๆ อำจกลำยเป็นคนจนได้
ในข้ำมคืน เพรำะประเทศไม่มีหลักประกันใดให้ประชำชน ซึ่งสิ่งที่เจอในงบปี 65 คือ งบสวัสดิกำรถูกตัดอย่ำงถ้วนหน้ำ 
งบบัตรคนจนโดนตัด 2 หมื่นล้ำนบำท งบบัตรทองโดนตัด 1.8 พันล้ำนบำท งบประกันสังคม โดนตัด 2 หมื่นล้ำนบำท 
ซึ่งจะยิ่งท ำให้เวลำฟื้นตัวของประเทศไม่ได้สร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้ประชำชนเลย  ในเรื่องกำรฟื้นฟู SMEs ซึ่ง 1 ปี
กว่ำๆ ที่ผ่ำนมำ มีทั้ง SMEs ที่ถูกสั่งปิดหรือถูกผลกระทบของเศรษฐกิจตกต่ ำ แต่ยังไม่เคยได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำ
ทำงตรงจำกรัฐบำลเลย งบปี 65 เกี่ยวกับ SMEs ลดลงจำก 2.1 พันล้ำนบำท เหลือ 1.9 พันล้ำนบำท รวมถึงงบที่จะไป
สนับสนุนสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่จะช่วยเหลือด้ำนสินเชื่อ SMEs ก็ถูกตัดลงเช่นเดียวกัน 

เมื่อถำมถึงแนวทำงของพรรคก้ำวไกล ต่อกำรโหวต พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท น.ส.ศิริกัญญำ กล่ำวว่ำ พรรค
ก้ำวไกล มีมติไม่รับร่ำง พ.ร.ก.ฉบับนี้ ซึ่งเหตุผลไม่ใช่ว่ำไม่อนุญำตให้กู้เงินเพิ่ม แต่เรำไม่ไว้วำงใจให้รัฐบำลชุดนี้ได้บริหำร
เงินต่อ เนื่องจำกครั้งที่ผ่ำนมำ เรำเห็นแล้วว่ำ มีควำมไร้ประสิทธิภำพมำก ซึ่งหำก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำน ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกสภำฯ รัฐบำลจะต้องยุบสภำนั้น ถือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนอยู่แล้ว ในยำมที่
ควำมเช่ือมั่นของรัฐบำลตกต่ ำ รัฐบำลต่ำงๆ ทั่วโลก จะใช้วิธีกำรหัวหน้ำรัฐบำลลำออก หรือยุบสภำ เพื่อที่จะกลับไปถำม
มติจำกประชำชนอีกครั้งหนึ่งว่ำ ยังไว้วำงใจให้รัฐบำลชุดเดิมบริหำรงำนต่อหรือไม่ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปีที่แล้ว
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด-19 ก็มีกำรยุบสภำ และเลือกตั้งใหม่ อีกทั้งนำยกฯ ของหลำยๆ ประเทศก็ลำออก เพรำะ
ต้องกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรงำนที่ผิดพลำดเรื่องโควิด-19 

"ถ้าจะต้องยุบสภา เพราะร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่านก็ไม่มีปัญหา พรรคพร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งครั้งใหม่
อยู่แล้ว แต่ในทางกลับกัน คิดว่าเป็นการขู่ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ไม่ได้ขู่พรรคฝ่ายค้าน แต่ขู่พรรค

https://www.thairath.co.th/news/politic/2103991
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5+65
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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ร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวรอยปริร้าว ความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอด 
เรื่องของนายกฯ กับรองนายกฯ ก็ได้ยินมาบ่อยแล้ว พรรคประชาธิปัตย์เอง ก็มีคลื่นจากภายในพรรคด้วยกันเองที่
เสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล หากยุบสภาตอนนี้คงดูไม่จืดส าหรับพรรคร่วมรัฐบาล 
เนื่องจากว่า ความนิยมตอนนี้ก็ตกต่ ามากเหลือเกิน หลังจากที่มีความผิดพลาดในเรื่องการจัดหาและกระจายวัคซีน
มาโดยตลอด" น.ส.ศิริกัญญา กล่าว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2103830?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2103830?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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29 พ.ค. 2564 - 22:25 น.  

ลั่นคว่ าพรก.กู้ 5 แสนล้าน ก้าวไกลไม่สนค าขู่ยุบสภา พร้อมลุยเลือกตั้ง  
 

 
 

ลั่นคว่ าพรก.กู้ ก้าวไกลแจงไม่ได้ค้านออกกฎหมาย แต่ไม่วางใจรัฐบาลใช้เงิน 
ลั่นคว่ ำพรก.กู้- เมื่อวันที่ 29 พ.ค. น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล รองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงแนวทำงของพรรค

ต่อกำรโหวต พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ว่ำ พรรคก้ำวไกลมีมติไม่รับร่ำงพ.ร.ก.ฉบับนี้ 
ซึ่งเหตุผลไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตให้กู้เงินเพิ่ม แต่เราไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี้ได้บริหารเงินต่อ เนื่องจากครั้งที่

ผ่านมาเราเห็นแล้วว่ามีความไร้ประสิทธิภาพมาก ซึ่งหาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
รัฐบาลต้องยุบสภานั้น ถือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว  

ในยำมที่ควำมเชื่อมั่นของรัฐบำลตกต่ ำ รัฐบำลต่ำงๆ ทั่วโลกจะใช้วิธีกำรหัวหน้ำรัฐบำลลำออกหรือยุบสภำ เพื่อ
จะกลับไปถำมมติจำกประชำชนอีกครั้งหนึ่งว่ำยังไว้วำงใจให้รัฐบำลชุดเดิมบริหำรงำนต่อหรือไม่ หรืออยำกจะมีรัฐบำล
ชุดใหม่เข้ำมำบริหำร เช่น ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ก็มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ 
อีกทั้งนายกฯของหลายๆ ประเทศก็ลาออก เพราะต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดเรื่องโค
วิด-19 

ถ้ำต้องยุบสภำเพรำะร่ำง พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่ำน ก็ไม่มีปัญหำ พรรคก้ำวไกลพร้อมลงสนำมเลือกตั้งครั้งใหม่อยู่
แล้ว แต่ในทำงกลับกันคิดว่ำเป็นกำรขู่ของนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ขู่พรรคฝ่ำยค้ำนแต่ขู่พรรคร่วม
รัฐบำลด้วยกันเอง 

ช่วงนี้ก็จะได้ยินข่ำวรอยปริร้ำว ควำมบำดหมำงระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำลมำโดยตลอด เรื่องของนำยกฯ กับรอง
นำยกฯก็ได้ยินมำบ่อยแล้ว พรรคประชำธิปัตย์เองก็มีคลื่นจำกภำยในพรรคด้วยกันเองที่เสนอให้ถอนตัวจำกพรรคร่วม
รัฐบำล 

“หากยุบสภาตอนนี้คงดูไม่จืดส าหรับพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากว่าความนิยมตอนนี้ก็ตกต่ ามากเหลือเกิน 
หลังมีความผิดพลาดในเรื่องการจัดหาและกระจายวัคซีนมาโดยตลอด” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6425453   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6425453
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/ศิริกัญญา1.gif
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30 พ.ค. 2564 05:25 น. 

ก้าวไกล “ล้ม” พ.ร.ก.เงินกู้ อัดตู่ล้มเหลวท้าให้ยุบสภา รัฐบาลโต้โปร่งใส 
 

 
 

ฝ่ายค้านแบ่งกรอบ 4 ด้านถล่ม พ.ร.บ.งบฯปี 65 “สุทิน” จ่อประจาน “รัฐบาลประยุทธ์” ฝันหวาน
ผิดพลาดเกินจริง ตั้งโจทย์ผิดพาชาติติดหล่มก้าวไม่พ้นวิกฤติ ฉะดีแต่กู้ทะลุเพดานทุบระบบการเงินการคลังพัง ส่อ
เจตนาจัดสรรงบฯเอื้อพวกพ้อง ทอดทิ้งคนไทย “ทัศนีย์” จับตาผลาญเงินกู้หาเสียงล่วงหนา้ “อรุณี” กระทุ้งลุงหมด
สภาพไล่ออกไปพัก “อนุสรณ์” เสี้ยมพวกกันเองยุแยงตะแคงรั่ว หยันเรือแป๊ะไปไม่สุดพรรคร่วมฯจ่อโดดหนี “ก้าว
ไกล” ยันจุดยืนไมร่ับร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ไว้วางใจรัฐบาลล้มเหลวบริหารเงินต่อ ท้ายุบสภาฯตอนนี้พรรค
ร่วม รบ.เละดูไม่จืด โฆษกรัฐบาลขอให้มั่นใจใช้เงินกู้โปร่งใส โอ่เตรียมสารพัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

พรรคฝ่ำยค้ำนโจมตีกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 และร่ำง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำน
บำทอย่ำงต่อเนื่อง โดยตอกย้ ำควำมล้มเหลวในหลำยมิติ โดยพรรคเพื่อไทยวำงกรอบอภิปรำยควำมผิดพลำดล้มเหลว
เป็น 4 ด้ำน ขณะที่พรรคก้ำวไกลยืนยันจุดยืนไม่รับร่ำง พ.ร.ก.กู้เงินดังกล่ำว 
ฝ่ายค้านตี 4 กรอบขึงพืดขย่มงบฯปี 65 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ให้สัมภำษณ์ถึงภำพรวมกำรอภิปรำยร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณ ว่ำ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลและคณะรัฐมนตรีได้เวลำอภิปรำย 22 ชั่วโมง ส่วนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้เวลำ
อภิปรำย 22 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน โดยพรรคเพื่อไทยได้เวลำอภิปรำย 12 ชั่วโมง จะอภิปรำย 4 กรอบใหญ่คือภำพรวม
เศรษฐกิจสังคมของประเทศในปี 65 จะชี้ให้เห็นว่ำรัฐประมำณกำรผิดพลำดเกินจริงว่ำโควิดจะหำย เศรษฐกิจจะฟื้นตัว 
กรอบที่ 2ชี้ให้เห็นว่ำเมื่อประเมินสถำนกำรณ์ผิดพลำดแล้วมำตั้งโจทย์ผิดและตอบโจทย์พลำด  จึงจัดงบฯกระตุ้น
เศรษฐกิจและแก้ปัญหำโควิดน้อยกว่ำควรจะเป็น จะพำประเทศออกจำกวิกฤติไม่ได้ กรอบที่ 3 ชี้ให้เห็นว่ำรัฐบำลจัดงบ
ฯผิดพลำดและประเทศไม่มีโอกำสลืมหูลืมตำคือกำรกู้จนชนกรอบเพดำนวินัยกำรเงินกำรคลัง  อำจท ำให้ชักหน้ำไม่ถึง
หลัง ระบบกำรเงินกำรคลังของประเทศพังในที่สุด และกรอบที่ 4 ชี้ให้เห็นถึงกำรปรับลดงบฯไม่สมดุล มีเจตนำเอื้อพวก
พ้องและทอดทิ้งประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น  กำรปรับลดงบประมำณที่ไม่สมดุลบำงกระทรวง เช่น 
กระทรวงกลำโหมที่ควรลดจ ำนวนมำกแต่ไม่ปรับ ดันไปลดของกระทรวงที่ควรเพิ่มคือกระทรวงสำธำรณสุข และยังมีอีก
หลำยด้ำนหลำยยุทธศำสตร์ที่ดูแล้วเป็นกำรปรับลดไม่สมเหตุ–สมผล ไม่เป็นไปตำมสภำวกำรณ์ของประเทศ 
ท้าพรรคร่วมฯเลือกมารยาทหรือ ปชช. 
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นำยสุทินกล่ำวต่อว่ำ จำกประสบกำรณ์2ปีรัฐบำลดื้อมำก เรำเคยแนะน ำในวำระที่ 1 ไปมำกแต่ไม่เคยปรับแก้ 
ครำวนี้คิดว่ำเหมือนเดิม แต่อำจมีอะไรนอกเหนือควำมคำดหมำยเกิดขึ้นได้ เพรำะซีกพรรคร่วมรัฐบำลมีแกนน ำหลำย
พรรครู้สึกสอดคล้องกับเรำ บ่นอึดอัดและรับไม่ได้กับงบประมำณฉบับนี้ อยู่ที่ว่ำเขำจะเลือกเอำมำรยำททำงกำรเมือง
หรือเลือกประชำชน เป็นโจทย์ที่พรรคร่วมหลำยพรรคก ำลังคิดหนัก วันนี้และปีหน้ำประชำชนยังล ำบำกอยู่มำก 
เดือดร้อนหนักหนำ ไม่มีควำมหวัง หำทำงออกไม่เจอ อยู่ที่พรรคร่วมรัฐบำลจะหำทำงออกให้เขำหรือไม ่
“ทัศนีย์” ซัดผู้น ากู้เงินสร้างฐานการเมือง 

น.ส.ทัศนีย์ บูรณะปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ กำรออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท เป็น
โอกำสดีที่รัฐบำลใช้โควิดเป็นข้ออ้ำงขอกู้เงินให้เหตุผลจะน ำเงินมำเยียวยำประชำชนและฟื้นฟูประเทศ ทั้งที่กำรระบำด
ระลอกนี้เกิดจำกควำมสะเพร่ำของรัฐบำล ไร้มำตรกำรป้องกัน นำยกฯใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนำนนับปี หวังใช้กฎหมำยสร้ำง
อ ำนำจให้ตัวเอง ยังมีข้อครหำมำกมำยในกำรใช้เงินกู้ของรัฐไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  หลำยฝ่ำยเชื่อว่ำรัฐบำลจะใช้
เงินกู้ไปสร้ำงฐำนกำรเมืองล่วงหน้ำผ่ำนโครงกำรรัฐ หำกอยำกให้กำรเยียวยำถึงมือผู้เดือดร้อนจริง ต้องบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่น 
กระแทกลุงหมดสภาพก็ออกไปพัก 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2103991?utm_source=PANORAMA_TOPIC  

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2103991?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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เสำร์ที่ 29 พฤษภำคม 2564 เวลำ 16.10 น. 

'ไพศาล'เปิดชื่อ'3นายกฯไทย' ที่ไม่เคยฟ้องร้องประชาชน 
ไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกฯ เปิดช่ือ 3 นำยกฯ ไทยที่ไม่เคยฟ้องร้องประชำชน แม้มีผู้ต ำหนิติเตียน 
ด่ำว่ำใส่ร้ำยป้ำยสีมำกมำย  
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
โพสต์เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่ำ มีนำยกรัฐมนตรีไทยที่ไม่ฟ้องประชำชน คือ 1.หม่อมรำชวงศ์คึกฤทธิ์ 
ปรำโมช 2.พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 3.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ทั้ง 3 ท่ำนนี้ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง รวมทั้งก่อนหรือ
หลังจำกนั้น ก็มีผู้ต ำหนิติเตียน ด่ำว่ำใส่ร้ำยป้ำยสีมำกมำย โดยเฉพำะลุงจิ๋วนั้นหนักกว่ำเพ่ือน มีกำรใส่ควำมถึงขนำดว่ำ
เป็นลูกลำวบ้ำง เป็นลูกญวนบ้ำง เป็นคอมมิวนิสต์บ้ำง ท่ำนเหล่ำนี้ถือว่ำท่ำนเป็นบุคคลสำธำรณะ อำจถูกวิพำกษ์วิจำรณ์
ต ำหนิติเตียนได้ ทั้งหมดนั้นเขำไม่ได้ ต ำหนิติเตียนด่ำว่ำเป็นกำรส่วนตัว แต่เป็นเพรำะกำรท ำหน้ำที่ทำงกำรเมือง ดังนั้น
อะไรที่ไม่จริงก็ชี้แจงตอบโต้ไป อะไรที่จริง ก็ต้องยอมรับ 

กำรที่นักกำรเมือง ด ำเนินคดีกับประชำชนนั้น แสดงถึงควำมใจแคบ ไม่เปน็สิริมงคลเลย และจะต้องระวังให้
มำก "เพรำะวิสัยหมำกรุกเมือ่อยู่บนกระดำนแล้ว แม้ข้ำงหนึ่งจะท ำด้วยงำช้ำง ข้ำงหนึ่งจะท ำด้วยไม้ทองหลำง แต่ก็ย่อม
มีศักดิ์เสมอกัน" ฝ่ำยงำช้ำงอำจจะแพ้ ฝ่ำยไม้ทองหลำงก็ได้ หรืออำจจะถูกไม้ทองหลำงฟำดกลับก็ได้ 

ตัวอย่ำงคดีคุณทักษิณฟ้องท่ำนประสงค์ สุ่นศิริ แล้วศำลยกฟ้อง ครำวนั้นคุณทักษิณก็เสียหำยมำก เพรำะ
เท่ำกับน ำคดีให้ศำลตัดสิน ว่ำที่ถูกกล่ำวหำนั้นจริงหรือไม่จริง เมื่อศำลตัดสินว่ำจริง ยกฟ้องแล้วก็กลำยเป็นว่ำคุณทักษิณ
ได้ท ำในสิ่งที่ถกูกล่ำวหำจริง จึงเสียหำยมำก! กฎหมำยอนุญำตให้ ฝ่ำยจ ำเลยสำมำรถพิสูจน์ควำมจริงได้ ว่ำสิ่งที่พูดนั้น
จริงหรือไม่ ถ้ำจริงก็ไม่ผิด ลองนึกดูถ้ำนักกำรเมืองมีคดีมะรุมมะตุ้มเอำแค่ 10 คดีเท่ำนัน้จะมีกะจิตกะใจท ำงำนได้หรือ 
ขอบคุณข้อมูลเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/846501 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/846501
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29 พฤษภำคม 2564  

กล้วยหมด? 10 พรรคเล็ก ส่อกดดัน รบ.ก่อนศึกอภิปรายงบ  
 

 
 

เมือ่วันที่ 29 พ.ค. เวลำ 16.00 น. นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค หัวหน้ำพรรคไทรักธรรม กลุ่ม 10 พรรคเล็กใน
ฐำนะพรรคร่วมรัฐบำล โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่ำ “นัดหำรือก ำหนดท่ำที 10 พรรคกำรเมือง ในกำรทบทวนกำรท ำงำน
ร่วมรัฐบำล และกำรอภิปรำยงบประมำณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ชั้น 5 ห้องประชุมร่วม 10 
พรรค เรียนเชิญ หัวหน้ำพรรคกำรเมือง เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน” 

ต่อมำเวลำ 17.00 นำยพีระวิทย์ ออกมำระบุอีกครั้งว่ำ ก่อนอื่นต้องอธิบำย จะได้ไม่มำใส่ควำมดรำม่ำกันนะ
ครับ... 

1.กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคก็ควรมีส่วนพูดคุยหำรือแนวทำงร่วมกัน ยิ่งสถำนกำรณ์ตอนนี้ เวลำ
ประชำชนถำมพรรคร่วมรัฐบำล เรำไม่มีค ำตอบ 

2.เวลำอภิปรำยงบประมำณ เดิมได้รับกำรจัดสรรพรรคละ 54 วินำที(รวม8นำที) ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 26 นำที พรรค
เล็กจึงต้องหำรือกันบริหำรจัดกำรเวลำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ..นี่คือสำเหตุที่นัดหำรือกัน... 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/248611   

https://siamrath.co.th/n/248611
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210529/d074652f2b8a24d5e3532dbc66ee985b0858aa1e4e5175d22d11fb9247983fab.jpg?itok=LRUJbX4K
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29 พฤษภำคม 2564  

10 พรรคเล็ก นัดถกทบทวนท่าทีพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนศึกอภิปรายงบประมาณ  
 

 
 
หัวหน้าพรรคไทรักธรรม นัดหารือก าหนดท่าที 10 พรรคเล็ก ทบทวนการท างานร่วมรัฐบาล  และการอภิปราย

งบประมาณ วันที่ 31 พ.ค.นี้ 

29 พ.ค.2564  นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค  หัวหน้ำพรรคไทรักธรรม กลุ่ม 10 พรรคเล็กในฐำนะพรรคร่วม
รัฐบำล โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวระบุว่ำ “นัดหำรือก ำหนดท่ำที 10 พรรคกำรเมือง ในกำรทบทวนกำรท ำงำนร่วม
รัฐบำล  และกำรอภิปรำยงบประมำณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ชั้น 5 ห้องประชุมร่วม 10 
พรรค เรียนเชิญ หัวหน้ำพรรคกำรเมือง เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน” 

ต่อมำ เมื่อเวลำ 17.00 นำยพีระวิทย์ ออกมำชี้แจงอีกครั้งว่ำ ก่อนอื่นต้องอธิบำย จะได้ไม่มำใส่ควำมดรำม่ำกัน 
1.กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคก็ควรมีส่วนพูดคุยหำรือแนวทำงร่วมกัน ยิ่งสถำนกำรณ์ตอนนี้ เวลำประชำชนถำม
พรรคร่วมรัฐบำล เรำไม่มีค ำตอบ 2.เวลำอภิปรำยงบประมำณ เดิมได้รับกำรจัดสรรพรรคละ 54 วินำที(รวม8นำที) 
ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 26 นำที พรรคเล็กจึงต้องหำรือกันบริหำรจัดกำรเวลำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่คือสำเหตุที่นัด
หำรือกัน 
  
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940806  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940806
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วันอำทิตย์ ที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564, 08.55 น. 

‘แรมโบ้’บอมบ์ฝ่ายค้าน หน้ามืดตามัวไม่โหวตรับ พ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้าน 
 

 
 
‘แรมโบ้’บอมบ์ฝ่ายค้าน หน้ามืดตามัวไม่โหวตรับ พ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้าน 

30 พฤษภำคม 2564 นำยเสกสกล อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณี น.ส.ศิริกัญญำ 
ตันสกุล ส.ส. และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ประกำศพรรคก้ำวไกลจะไม่โหวตรับ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท รวมถึง
ก่อนหน้ำนี้นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหำสำรคำม รองหัวหน้ำพรรคเพื่อไทย ขอพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยกมือไม่รับ
หลักกำร ว่ำ ไม่แปลกใจอยู่แล้วที่พรรคฝ่ำยค้ำนจะออกมำประกำศค้ำนในเรื่องนี้ เพรำะเป็นฝ่ำยค้ำนจะต้องค้ำนทุกเรื่อง
อยู่แล้ว แม้จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้ำนเมืองต่อประเทศชำติประชำชน ก็จะปิดหูปิดตำค้ำนทุกเรื่อง โดยไม่ยึดโยง
ผลประโยชน์ของประเทศและประชำชนเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ตนยังมั่นใจว่ำเสียงในพรรคร่วมรัฐบำลยังมั่นคงมีเสถียรภำพ รัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบำลยังท ำงำน
ด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี และมีผลงำนชัดเจนมำกมำย อีกทั้งไม่มีควำมขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น โดยเฉพำะในช่วงที่บ้ำนเมืองเกิด
วิกฤตเดือดร้อน ประชำชนต้องกำรควำมช่วยเหลือ จึงไม่มีรัฐมนตรี หรือส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบำลคิดถึงเรื่องอื่นใด
นอกจำกพุ่งเป้ำไปที่กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและทุ่มเทเร่งท ำงำนช่วยให้ประชำชนอยู่ดีกินดี  มีรำยได้ ปลอดภัย
จำกโควิด อย่ำงสุดควำมสำมำรถ 

นำยเสกสกล กล่ำวอีกว่ำ ขณะที่กำรออกมำชี้แจงของนำยวิษณุ เครืองำม  รองนำยกรัฐมนตรี ที่บอกว่ำหำก 
พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้ำนไม่ผ่ำนนำยกฯอำจจะต้องยุบสภำนั้น เป็นกำรพูดถึงในหลักกำร ไม่ได้พูดเพ่ือที่จะข่มขู่ใครทั้งนั้น 
ส่วนกำรเรียกร้องให้นำยกฯลำออก ก็คงเป็นควำมหวังอย่ำงเลื่อนลอยของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ต้องกำรเช่นนั้น แต่ยังไม่มี
เหตุผลอะไรที่นำยกฯจะต้องลำออก เพรำะยังไงตนคิดว่ำ จ ำนวนเสียงสนับสนุนของพรรคร่วมรัฐบำลในสภำฯมีเพียงพอ
อย่ำงแน่นอน ซึ่งควำมหวังของพรรคฝ่ำยค้ำนน่ำจะเป็นไปได้แค่ฝันค้ำงกลำงวัน ทั้งนี้นำยกฯเองยังไม่ได้ท ำผิดอะไร และ
ยังมีเวลำอีกปีเศษๆ ก็จะครบวำระ 4 ปี ที่นำยกฯจะต้องท ำงำนให้กับบ้ำนเมืองโดยเฉพำะในขณะนี้ประชำชนก ำลังได้รับ
ควำมเดือดร้อนจำกโควิดอยู่ ประชำชนยังเชื่อมั่นในตัวนำยกฯให้อยู่ต่อไป ยิ่งควรอยู่แก้ไขปัญหำวิกฤตจึงยังไม่ควรที่จะ
ลำออกจำกต ำแหน่งในขณะนี ้และไม่อยู่ในควำมคิดของนำยกฯที่จะหนีปัญหำอย่ำงแน่นอน 

“ผมไม่แปลกใจหำกฝ่ำยค้ำนจะประกำศ ไม่โหวตรับ พ.ร.ก. กู้เงิน 5  แสนล้ำน เพรำะต้องค้ำนทุกเรื่องอยู่แล้ว 
ค้ำนแบบไม่มีเหตุผลเป็นนิสัยสันดำนของฝ่ำยค้ำนในยุคนี้ แม้แต่ในสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองประเทศชำติมีควำมจ ำเป็นที่
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จะต้องน ำงบประมำณมำใช้ส ำหรับแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนสำธำรณสุข ดูแลเยียวยำประชำชน และฟื้นฟูประเทศ ซึ่งยืนยัน
ว่ำกำรใช้งบประมำณจะเป็นไปอย่ำงโปร่งใส คุ้มค่ำ เป็นประโยชน์กับประเทศชำติ ประชำชน อย่ำงมำก ฝ่ำยค้ำนก็จะดัน
ทุรังค้ำนแบบไม่ลืมหูลืมตำ และวิพำกษ์วิจำรณ์แบบหน้ำมืดตำมัวอยู่แล้ว จึงน ำเรื่องนี้มำพูดกล่ำวโจมตี ให้ประชำชนเกิด
ควำมเข้ำใจผิด นำยกฯ และรัฐบำล เสียหำยหรือเพื่อตีกินทำงกำรเมืองและพุ่งเป้ำท ำลำยเครดิตรัฐบำล โจมตีนำยกฯนี่
คือ พฤติกรรมฝ่ำยค้ำนเมืองไทยในยุคนี้ ไม่มีกำรพัฒนำทำงควำมคิดและเล่นกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์เลยสักนิด จึงท ำ
ให้ประชำชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ำยฝ่ำยค้ำนในยุคนี้มำกกว่ำทุกยุคทุกสมัย” นำยเสกสกล กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/576549  
  

https://www.naewna.com/politic/576549


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

16 

 

 
30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09:45 น. 

'แรมโบ้' ซัด 'ก้าวไกล' ค้านทุกเรื่องแบบไม่มีเหตุผลหลังประกาศไม่โหวตรับ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 
แสนล้าน  
 

 
 

30 พฤษภำคม 2564  นำยเสกสกล อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงน.ส.ศิริกัญญำ ตัน
สกุล ส.ส. และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ประกำศพรรคก้ำวไกลจะไม่โหวตรับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท รวมถึงก่อน
หน้ำนี้นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหำสำรคำม รองหัวหน้ำพรรคเพื่อไทย ขอพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยกมือไม่รับหลักกำร
เช่นเดียวกัน โดยนำยเสกสกล ระบุว่ำไม่แปลกใจอยู่แล้วที่พรรคฝ่ำยค้ำนจะออกมำประกำศค้ำนในเรื่องนี้ เพรำะเป็นฝ่ำย
ค้ำนจะต้องค้ำนทุกเรื่องอยู่แล้ว แม้จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้ำนเมืองต่อประเทศชำติประชำชน ก็จะปิดหูปิดตำ
ค้ำนทุกเรื่อง โดยไม่ยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศและประชำชนเป็นหลัก 

ทั้งนี้ตนเองยังมั่นใจว่ำเสียงในพรรคร่วมรัฐบำลยังมั่นคงมีเสถียรภำพ  รัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบำลยังท ำงำน
ด้วยกันได้เป็นอย่ำงดีและมีผลงำนชัดเจนมำกมำย อีกทั้งไม่มีควำมขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น โดยเฉพำะในช่วงที่บ้ำนเมืองเกิด
วิกฤตเดือดร้อน ประชำชนต้องกำรควำมช่วยเหลือ จึงไม่มีรัฐมนตรี หรือส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบำลคิดถึงเรื่องอื่นใด
นอกจำกพุ่งเป้ำไปที่กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและทุ่มเทเร่งท ำงำนช่วยให้ประชำชนอยู่ดีกินดี  มีรำยได้ ปลอดภัย
จำกโควิด อย่ำงสุดควำมสำมำรถ 

ขณะที่กำรออกมำชี้แจงของนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ที่บอกว่ำหำก พ.ร.ก.  กู้เงิน 5 แสนล้ำนไม่ผ่ำน
นำยกฯอำจจะต้องยุบสภำนั้น เป็นกำรพูดถึงในหลักกำร ไม่ได้พูดเพื่อที่จะข่มขู่ใครทั้งนั้น ส่วนกำรเรียกร้องให้นำยกฯ
ลำออก ก็คงเป็นควำมหวังอย่ำงเลื่อนลอยของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ต้องกำรเช่นนั้น แต่ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่นำยกฯ
จะต้องลำออก เพรำะยังไงตนคิดว่ำ จ ำนวนเสียงสนับสนุนของพรรคร่วมรัฐบำลในสภำฯมีเพียงพออย่ำงแน่นอน  ซึ่ง
ควำมหวังของพรรคฝ่ำยค้ำนน่ำจะเป็นไปได้แค่ฝันค้ำงกลำงวัน ทั้งนี้นำยกฯเองยังไม่ได้ท ำผิดอะไร และยังมีเวลำอีกปี
เศษๆ ก็จะครบวำระ 4 ปี ที่นำยกฯจะต้องท ำงำนให้กับบ้ำนเมืองโดยเฉพำะในขณะนี้ประชำชนก ำลังได้รับควำม
เดือดร้อนจำกโควิดอยู่ ประชำชนยังเชื่อมั่นในตัวนำยกฯให้อยู่ต่อไป ยิ่งควรอยู่แก้ไขปัญหำวิกฤตจึงยังไม่ควรที่จะลำออก
จำกต ำแหน่งในขณะนี ้และไม่อยู่ในควำมคิดของนำยกฯที่จะหนีปัญหำอย่ำงแน่นอน 

ตนเองไม่แปลกใจหำกฝ่ำยค้ำนจะประกำศ ไม่โหวตรับ พ.ร.ก. กู้เงิน 5  แสนล้ำน เพรำะต้องค้ำนทุกเรื่องอยู่
แล้ว ค้ำนแบบไม่มีเหตุผลเป็นนิสัยสันดำนของฝ่ำยค้ำนในยุคนี้  แม้แต่ในสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองประเทศชำติมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องน ำงบประมำณมำใช้ส ำหรับแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนสำธำรณสุข ดูแลเยียวยำประชำชน และฟื้นฟูประเทศ ซึ่ง
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ยืนยันว่ำกำรใช้งบประมำณจะเป็นไปอย่ำงโปร่งใส คุ้มค่ำ เป็นประโยชน์กับประเทศชำติ ประชำชน อย่ำงมำก ฝ่ำยค้ำนก็
จะดันทุรังค้ำนแบบไม่ลืมหูลืมตำ และวิพำกย์วิจำรณ์แบบหน้ำมืดตัวมัวอยู่แล้ว จึงน ำเรื่องนี้ มำพูดกล่ำวโจมตี ให้
ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจผิด นำยกฯ และรัฐบำล เสียหำยหรือเพื่อตีกินทำงกำรเมืองและพุ่งเป้ำท ำลำยเครดิตรัฐบำล 
โตมตีนำยกฯนี่คือ พฤติกรรมฝ่ำยค้ำนเมืองไทยในยุคนี้ ไม่มีกำรพัฒนำทำงควำมคิดและเล่นกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์เลย
สักนิด จึงท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ำยฝ่ำยค้ำนในยุคนี้มำกกว่ำทุกยุคทุกสมัย "นำยเสกสกล กล่ำว 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/104638  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/104638
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สยำมรัฐออนไลน์ 30 พฤษภำคม 2564 09:29 น.   

"พรรคกล้า" ซักฟอกงบปี 65 นอกสภาฯ ซัดจัดสรรงบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ติดกับ
ดักระบบราชการล้าหลัง 
 

 
 

"พรรคกล้ำ" ซักฟอกงบปี 65 นอกสภำฯ ชี้จัดสรรงบไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ติดกับดักระบบรำชกำรล้ำ
หลัง อัดงบงำนกองทัพเกือบ 2 แสนล้ำน แต่งบรักษำดินแดนแค่ 700 กว่ำล้ำน ลดงบ ก.แรงงำน 28.7% แต่คนตกงำน
นับล้ำน  จี้รบ.แจงแผนช่วยประชำชน ติงกู้เงินใช้จ่ำยโควิดเบิกจ่ำยจริงแค่ 15% ทวงค่ำเสี่ยงภัย ตั้งแต่ปีที่แล้วหลำยคน
ยังไม่ได้รับ  งบสนับสนุน SMEs น้อยไป สวนทำงธุรกิจคนตัวเล็กก ำลังเดือดร้อน  ประเทศก้ำวสู่สังคมสูงวัย  

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.นำยแสนยำกรณ์ สิงห์วีรธรรม รองโฆษกพรรคกล้ำ อภิปรำยนอกสภำฯ ตั้งข้อสังเกตถึงร่ำง 
พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำในสภำผู้แทนรำษฎรวันพรุ่งนี้ว่ำ เป็นครั้งแรกในรอบ
หลำยปีที่ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยลดลง จำก 3.28 ล้ำนล้ำนบำท เหลือ 3.1 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งอำจเป็นตัวสะท้อนถงึภำวะ
เศรษฐกิจและกำรจัดเก็บรำยได้ที่ลดลง (เอกสำรงบประมำณโดยสังเขป หน้ำ 46) ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจำกวิกฤตกำร
ระบำดของโรคโควิด- 19 แตก่ำรก ำหนดงบประมำณกลับพบข้อสังเกตว่ำ หลำยอย่ำงไม่สอดรับกับสถำนกำรณ์ เช่น 
งบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์กำรป้องกันประเทศ 199,820.7 ล้ำนบำท พบว่ำเป็นงบประมำณงำน
กองทัพสูงถึง 198,597.2 ล้ำนบำท ขณะทีส่ถำนกำรณ์ตำมแนวชำยแดนตึงเครียด ทั้งควำมไม่สงบภำยในพม่ำ กำร
หลบหนีเข้ำเมืองของแรงงำนต่ำงด้ำว แต่งบประมำณกำรรักษำดินแดนมี 771.1 ล้ำนบำทเท่ำนั้น (เอกสำรงบประมำณ
โดยสังเขป หน้ำ 70) จึงต้ังข้อสังเกตว่ำงบประมำณส่วนใหญ่เสียไปกับงบประจ ำและกำรดูแลบุคลำกรมำกเกินไปหรือไม่ 
สะท้อนถึงระบบรำชกำรล้ำหลัง จึงขอให้หนว่ยงำนรับงบประมำณที่เกี่ยวข้องช้ีแจงเรื่องนี้  

นำยแสนยำกรณ์  อภิปรำยต่อไปว่ำ มีอีกประเด็นที่นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคกล้ำ เคยตั้ง
ขอ้สังเกตไว้ว่ำ สถำนกำรณ์โควิด-19 แรงงำนจบใหม่ไม่มีงำนท ำ แรงงำนเดิมตกงำนอีกจ ำนวนมำก สภำพัฒน์รำยงำน
ตัวเลขรวม 7.6 แสนคน แตห่ลำยองค์กรคำดกำรณ์ไว้มำกถึงหลักล้ำนคน แต่กระทรวงแรงงำนซึ่งรับผิดชอบด้ำนนี้
โดยตรงถูกตัดงบประมำณถึงร้อยละ 28.7 ถือเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทยีบกับทุกกระทรวง (เอกสำรงบประมำณ
โดยสังเขป หน้ำ 83) จึงต้ังข้อสังเกตว่ำ รัฐบำลยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรแก้ปัญหำเรือ่งแรงงำน หรือรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนยังไม่มีแผนงำนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอยำกให้มีกำรช้ีแจงเรื่องนี้ในกำรประชุมสภำฯ ด้วย  

https://siamrath.co.th/n/248684
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210530/64dd475d9f58eb6fba75ff6d039f6d86bf9c7d70027eb9c05b7eb9ec486bdd5f.jpg?itok=k6q7CmYq
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ด้ำน ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.กทม. พรรคกล้ำ อภิปรำยต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับ
งบประมำณด้ำนสำธำรณสุขว่ำ งบกลำงปีงบประมำณ 2564 มี 12 หมวด แต่ปีนี้มี 11 หมวด โดยตัดหมวด “ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบรรเทำ แก้ไขปัญหำ และเยียวยำ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019” (รำ่ง 
พ.ร.บ.งบประมำณปี 2564 , 2565 หน้ำ 2)  โดยเข้ำใจว่ำงบประมำณที่หำยไปในส่วนนี้ วำงแผนไว้ต้ังแต่ต้นว่ำจะ
ออกเป็น พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้ำนบำท ที่เพิง่ออกมำเมื่อไม่กี่วันที่แล้ว ซึ่งก ำหนดวงเงิน 3 หมื่นล้ำนบำทส ำหรับแผนงำน
ด้ำนสำธำรณสุข แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ด้ำนสำธำรณสุขปีที่แล้ว วงเงิน 45,000 ล้ำนบำท จนถึงขณะนี้
เบิกจ่ำยจริงเพียงแค่ 7,102 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.78 เท่ำนั้น รวมถงึแผนงำนด้ำนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
วงเงิน 355,000 ล้ำนบำท ก็เบิกจ่ำยเพียง 69,117 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 19.47 เท่ำนั้น 
(http://thaime.nesdc.go.th/#Summary) สะท้อนถึงปัญหำประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยเงิน หรือไม่มีแผนเบิกจ่ำยเงิน
ที่ชัดเจน หรือหลำยโครงกำรยังไม่สำมำรถตอบได้ว่ำจะฟ้ืนเศรษฐกิจและสังคมได้หรือไม่  

ทพ.กันตพงศ์ ยังยกตัวอย่ำงกรณีรัฐบำลตั้งค่ำเบิกจ่ำยเบ้ียเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มเงินพิเศษรำยเดือนให้ผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง เพิ่มเดือนละ 1,500 บำท และผู้ที่ท ำงำน
สนับสนุนเพิ่มเดือนละ 1,000 บำท แต่ที่ได้รบัฟังจำกบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่ตนเองรู้จัก หลำยคนบอกว่ำยังไม่ได้รับ
เงินในส่วนนี้ โดยค้ำงจ่ำยมำกว่ำ 1 ปีแล้ว ทั้งๆ ทีค่วรจัดงบประมำณให้เพียงพอ เนื่องจำกเป็นแผนเดิม ไม่ใช่แผนใหม่ 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่ท ำงำนหนัก กลับไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสม จึงหวังว่ำหลังสะท้อนปัญหำนี้แล้ว จะมกีำร
โอนเงินค้ำงจ่ำยนี้ให้กับบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขทุกคน  

ขณะที่นำยบุญสืบ จันทรแ์จ่มศรี ผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส.กทม. พรรคกล้ำ อภิปรำยต้ังข้อสังเกต
เกี่ยวกับงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รัฐบำลเตรียมงบไว้ 338,547.6 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของงบประมำณรำยจ่ำย 3.1 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งถือว่ำเป็นงบประมำณที่เกือบจะน้อยที่สุด รองจำก
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้อยละ 3.9 ซึ่งน่ำจะไม่เพียงพอต่อกำร
พลิกฟื้นเศรษฐกิจและแก้ปญัหำควำมเดือดร้อนของภำคธุรกิจและประชำชนหลังยุคโควิด-19 โดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็ก 
SMEs ซึ่งงบสว่นนี้ถูกจัดแบ่งให้กับแผนงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและวิสำหกิจขนำดเล็กเพียง 1,927 ล้ำน
บำท หรือเพียงร้อยละ 0.3 (เอกสำรงบประมำณฉบับที่ 4 หน้ำ 3 , 55) สะท้อนให้เห็นวำ่รัฐบำลไม่ได้ให้ควำมส ำคญักับ
กำรช่วยเหลือธุรกิจขนำดเล็กให้ยืนระยะแข่งขันกับกลุ่มทุนขนำดใหญ่ได้ เชื่อว่ำภำยในปีนี้ต่อเนี่องถึงปีหน้ำ จะมีบริษัท 
ห้ำงร้ำน และกิจกำรขนำดปิดตัวลงอีกมำก และจะยิ่งเพิ่มอัตรำคนว่ำงงำนให้สูงขึ้น  

นำยบุญสืบ ยังอภิปรำยต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม ตำมที่รัฐบำล นักวิชำกำร และภำคเอกชนให้ข่ำวมำตลอด ว่ำประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สังคมสูงวัย ทำง
รัฐบำลได้เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับปัญหำนี้แล้ว แต่ถำ้ดูกำรจัดสรรงบประมำณฯ จะเห็นว่ำมันไม่สอดคล้องกับสิง่ที่
รัฐบำลพยำยำมบอกว่ำเป็นนโยบำยส ำคัญ รัฐบำลตั้งงบประมำณในกำรบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูง
วัยและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกไว้แค่ 623 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 จำกงบประมำณยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคมที่ได้งบฯถึง 733,749 ลำ้นบำท (เอกสำรงบประมำณฉบับที่ 4 หน้ำ 130,169) 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/248684  

http://thaime.nesdc.go.th/#Summary
https://siamrath.co.th/n/248684
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วันอำทิตย์ ที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2564, 11.04 น. 

โฆษกพท.ถาม‘เนติบริกร’ บิ๊กตู่บริหารล้มเหลว ผิด รธน.บ้างหรือไม่ เย้ยแรงรู้แค่ระเบียบแถว 
 

 
 

30 พฤษภำคม 2564 น.ส.อรุณี กำสยำนนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ ขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19  ได้
กลำยเป็นเครื่องมือชี้วัดอ ำนำจ  และเป็นเครื่องมือสร้ำงคะแนนนิยมโดยมีชีวิตของประชำชนและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นตัวประกัน ทั้งที่วัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบำลในฐำนะฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่ในกำรจัดหำมำบริกำร  ให้สวัสดิกำร  และสร้ำง
ประโยชน์สุขให้กับประชำชนส่วนใหญ่ได้มีชีวิตที่ปลอดภัย  แต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในของแผนฉีด
วัคซีน 70% ภำยในสิ้นปี 2564 ของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แต่อย่ำงใด 

โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำกำรที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวบอ ำนำจมำไว้ที่
ตนเองเพียงผู้เดียว มีภำระหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขโรคระบำดอย่ำงเบ็ดเสร็จ เด็ดขำดและรวดเร็ว แต่
เพรำะนำยกรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรวิกฤตจึงเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ตะกุกตะกัก ก้ำวไม่ทันโรคและไม่
เคยทันโลก ไม่เคยส ำนึกผิดหรือตระหนักได้ว่ำกำรระบำดที่ยืดเยื้อยำวนำนมีต้นตอปัญหำจำกใคร   ซ้ ำยังจัดหำวัคซีนไม่
ทันตำมที่ ให้สัญญำไว้กับประชำชน  จ ำนวนยี่ห้อของวัคซีนที่ ไม่หลำกหลำยเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงและเป็น
ทำงเลือก  เพิกเฉยต่อกำรสืบสวนหำสำเหตุที่แท้จริงของกำรเสียชีวิตของประชำชนภำยหลังได้รับวัคซีน  

 “ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงอยำกฝำกค ำถำมไปถึงเนติบริกรผู้ค้ ำยันพล.อ.ประยุทธ์ว่ำ กำรบริหำรรำชกำรที่ผิดพลำด
จำกกำรควบคุมโรคระบำดและกำรจัดหำวัคซีนที่ล่ำช้ำไม่ทันกำรณ์ของนำยกรัฐมนตรี  มีควำมผิดตำมกรอบของ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญบ้ำงหรือไม่  เพรำะนำยกรัฐมนตรีซึ่งควบรวมกฎหมำย 31 ฉบับมีอ ำนำจเหนือทุกกระทรวงก ำลัง
บริหำรรำชกำรแผ่นดินอันเป็นกำรสร้ำงผลกระทบต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสำธำรณสุขที่มีมำตรฐำนและ
ประสิทธิภำพให้กับประชำชนตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พร้อมฝำกไปถึงผู้มีอ ำนำจทั้งหลำยว่ำ ประชำชนไม่ใช่
เหยื่ออันโอชะจำกกำรบริหำรที่ผิดพลำดซ้ ำซำกครั้งนี้  ควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำลทั้งองคำพยพสิ้นสลำยไปแล้ว ส่วน
พล.อ.ประยุทธ์ก็รู้แค่ระเบียบแถว แต่ไม่รู้กระบวนทัพ ล้มเหลวสิ้นท่ำทุกด้ำน นี่หรือคือนำยกรัฐมนตรีไทย” น.ส.อรุณีกล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/576567  

 

https://www.naewna.com/politic/576567
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30 พ.ค. 2564 - 11:30 น.  

'เพื่อไทย' ถาม เนติบริกร ค้ ายัน 'ประยุทธ์' แก้โควิดล้มเหลว บริหารราชการผิดรธน.หรือไม่   
 

 
 

 ‘เพื่อไทย’ ถาม เนติบริกร ค้ ายัน ‘ประยุทธ์’ แก้โควิดล้มเหลวสิ้นท่า จัดการวิกฤตล่าช้า ได้วัคซีนไม่ทันตามแผน 
บริหารราชการผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่  

วันที่ 30 พ.ค.64 น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ ขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้
กลำยเป็นเครื่องมือชี้วัดอ ำนำจ และเป็นเครื่องมือสร้ำงคะแนนนิยมโดยมีชีวิตของประชำชนและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นตัวประกัน ทั้งที่วัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบำลในฐำนะฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่ในกำรจัดหำมำบริกำร  ให้สวัสดิกำรและสร้ำง
ประโยชน์สุขให้กับประชำชนส่วนใหญ่ได้มีชีวิตที่ปลอดภัย แต่ขณะนี้ยังมองไม่เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในของแผนฉีดวัคซีน 
70% ภำยในสิ้นป ี64 ของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกฯ แต่อย่ำงใด 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6425821  

 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6425821
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/เพื่อไทย-เนติบริกร.jpg
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29 พ.ค. 2564 - 14:51 น.  

เสียงขู่ ยุบสภา รูปธรรม ความขัดแย้ง ภายใน รัฐบาล  
 

 
 
คอลัมน์ วเิคราะห์การเมือง 
เสียงขู่ ยุบสภา – ทั้งๆ ที่บทสรุป “ยุบสภำ” จำก นำยวิษณุ เครืองำม คือปฏิบัติกำร “โยนหินถำมทำง” 
แต่โดยสถำนะในทำงกำรเมืองของ นายวิษณุ เครืองาม ที่ไม่เพียงแต่เป็นรองนำยกรัฐมนตรี หำกแตย่ังด ำรงอยู่ในควำม
เป็น “เนติบริกร” 
ท ำให้จ ำเป็นต้อง “ล้ำงห”ู น้อมรับฟังอย่ำงจริงจัง 
ค ำถำมที่ตำมมำมิได้อยู่ที่ว่ำเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด หำกแต่ยังอยู่ที่ว่ำท ำไมจึงเอ่ยแต่เพียง “ยุบสภำ” ท ำไมไมร่ะบุว่ำ
จะ “ลำออก” 
หรือว่า “ลาออก” ไม่อยู่ในระบบคิด พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในควำมเป็นจริง โอกำสที่พระรำชก ำหนดจะถูก “คว่ ำ” ในรฐัสภำมีน้อยมำก 
น้อยมำกเพรำะว่ำจ ำนวนมือของรัฐบำลที่มีอยู่เหนือกว่ำจ ำนวนมือของฝ่ำยค้ำนเป็นอย่ำงสูง โดยเฉพำะภำยหลังกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่ 
จ ำนวนไม่น้อยก็กระจำยกลำยเป็น “งูเห่ำ” 
ไม่เพียงแต่จ ำนวนของพรรคพลังประชำรัฐจะเพิ่มขึ้น หำกจ ำนวนของพรรคภูมิใจไทย หรือแม้กระทั่งจ ำนวนของ
พรรคชำติไทยพัฒนำก็เพิ่มตำมมำด้วย 
ปมเรื่อง “ยุบสภา” จึงไม่น่าจะมาจาก “ฝ่ายค้าน” 
มำถึงตอนนี้สำยตำจึงมองไปยังพรรคภูมิใจไทย มองไปยังพรรคประชำธิปัตย์ 
เพรำะหำกเกิดควำมไม่พอใจจำกพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีอยู่ 61 เสียงเมื่อประสำนกับควำมไม่พอใจจำกพรรคประชำธิปัตย์ 
51 กม็ำกกว่ำ 100 
ค ำเตือนอันเหมือนค ำขู่จึงเป็นกำรเตือนภำยในพรรคร่วมรัฐบำล 
อำจเป็นเพรำะเห็นควำมหงุดหงิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อำจเป็นเพรำะสัมผัสควำม ไม่พอใจของ นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ ที่แม้จะโฉ่งฉ่ำงแต่ก็รู้ๆ กันอยู ่
ปัญหาจึงมาจาก “ภายใน” มิใช่จาก “ภายนอก” 
พลันที่มีเสียงเตือนในเรื่อง “ยุบสภำ” กำรเมืองก็ทวีควำมร้อนแรงและแหลมคม 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/hung111.jpg
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เพรำะนี่เท่ำกับเป็น “สัญญำณ” เท่ำกับเปน็กำรยอมรับว่ำควำมขัดแย้งในเรื่องโควิดที่รวมศูนย์อยู่กับ “วัคซีน”เริม่เกิด
รอยร้ำวกระทั่งกลำยเป็น “กำรแตกแยก” 
การแตกแยกนั่นแหละที่จะน าไปสู่ “การแยกตัว”  
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424126   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424126
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29 พ.ค. 2564 - 15:24 น.  

FootNote สถานการณ์ โควิด และวัคซีน ปัจจัยชี้ อนาคต ของ "รัฐบาล"  

 
ปฏิบัติการโยนหินถำมทำงต่อแนวโน้มที่อำจจะเกิดสถำนกำรณ์ซึ่งน ำไปสู่”กำรยุบสภำ”จำก นำยวิษณุ เครือ

งำม ได้ก่อให้เกิดค ำถำมตำมมำมำกมำยในทำงกำรเมือง 
เป็นทั้งค ำถำมถึง “ควำมเป็นไปได”้ และค ำถำมถึงควำมเป็น “ไม่ ได”้ พอๆกับค ำถำมว่ำเหตุใดจึงต้องออกมำพูด 
หำกมองจำกสถำนะของ นำยวิษณุ เครืองำม ซึ่งเป็นรองนำยกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงำนทำงกฎหมำย กำรพูด

ของ นำยวิษณุ เครืองำม ก็อยู่บนพ้ืนฐำนในทำงกฎหมำย 
เพรำะถ้ำหำกกฎหมำยส ำคัญไม่ว่ำจะเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชก ำหนดที่เสนอโดยรัฐบำล ไม่

ผ่ำนควำมเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภำ รัฐบำลก็ต้องพิจำรณำตนเอง 
หนทำงเลือกของรัฐบำลจึงหำกมิใช่เป็นกำรยื่นใบลำออกของนำยกรัฐมนตรี ก็จะเป็นกำรตัดสินใจยุบสภำตำม

อ ำนำจที่มีอยู ่
ไม่ว่ำร่ำง “งบประมำณ” ไม่ว่ำพระรำชก ำหนด “กู้เงิน” 
เป็นกฎหมายส าคัญมีความสัมพันธ์กับการหาเงินและใช้เงินจึงย่อมชี้เป็นชี้ตายให้กับอนาคตของรฐับาล 
ข้อน่าสังเกตจากการแถลงของ นำยวิษณุ เครืองำม อยู่ที่มีกำรเน้นและให้น้ ำหนักไปยัง”กำรยุบสภำ” โดยมิได้

กล่ำวไปถึงกำรลำออกของนำยกรัฐมนตรี 
จึงถูกมองจำกนักสังเกตกำรณ์ทำงกำรเมืองว่ำน่ำจะเป็นกำรขู่มำกกว่ำต้องกำรให้เป็นไปเช่นนั้นจริงๆ 

และกำรขู่ในที่นี้ก็เป็นกำรขู่พรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันเอง 
เนื่องจำกควำมเป็นจริงของจ ำนวน ส.ส.ในปัจจุบันถือได้ว่ำของพรรคร่วมรัฐบำล 20 พรรคมีเหนือกว่ำจ ำนวน

ของ 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอย่ำงชนิดขำดลอย 
หำกจะกลำยเป็นปัญหำก็น่ำจะมำจำกภำยในของรัฐบำล 
ความหมายในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการขู่พรรคภูมิใจไทย เป็นการขู่พรรคประชาธิปัตย์มากกว่า 
แม้โดยการแสดงออกต่อสำธำรณะยังไม่มีทีท่ำใดบ่งบอกว่ำ ไม่ว่ำพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำพรรคประชำธิปัตย์ จะ

เบี้ยวหรือปฏิเสธต่อร่ำง กฎหมำยที่เสนอโดยรัฐบำล 
กระนั้น ก็ปรำกฏสภำวะอันอำจถือได้ว่ำ”ไม่แน่นอน”ด ำรงอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกสถำนกำรณ์โควิด 

สถำนกำรณ์วัคซีน 
ตรงนี้ต่างหากที่กลายเป็นความหวาดระแวงต่อกันและกัน 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424952   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424952
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/วัคซีน-รัฐบาล.jpg
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30 พ.ค. 2564 - 00:01 น.  

ช าแหละพรก.กู้5แสนล.สู้โควิด  
 

 
 

ช าแหละพรก.กู้5แสนล.สู้โควิด – กำรออกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนของรัฐบำล เป้ำหมำยเพื่อสกัดกำรระบำด
ของโควิด เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ผลจำกกำรใช้เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำน ก่อนหน้ำนี้ ท ำให้มีค ำถำมถึงควำมโปร่งใส และประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรว่ำจะคุ้มค่ำหรือไม่ 

มีค ำแนะน ำจำกนักวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจมหภำค นักเศรษฐศำสตร์ ถึงกำรใช้เงินกู้ให้เกิดประสิทธิผล 
ศุภวุฒิ สายเชื้อ  

นักวิชาการดา้นเศรษฐกิจมหภาค 
กำรกู้ 5 แสนล้ำนไม่เพียงพอ รัฐบำลก็พูดเหมือนรู้ ดูจำกงบปี 65 ก็มีส่วนที่ต้องน ำมำใช้เรื่องโควิด แต่อยู่ที่ว่ำจะ

จัดสรรอย่ำงไร 
ส่วนที่รัฐบำลมองว่ำ 5 แสนล้ำน พอส ำหรับแก้วิกฤต ช่วงนี้เพรำะกำรฉีดวัคซีนเริ่มแล้วนั้น เรำอย่ำไปหวังมำก 

เพรำะมีบทควำมจำกเมืองนอกจ ำนวนมำกระบุว่ำกำรฉีดวัคซีนไม่ได้ช่วยขนำดนั้น 
ยกตัวอย่ำง บำห์เรน ประชำกร 1.7 ล้ำนคน ฉีดแล้ว 1.6 ล้ำนโดส เกือบ 100% แม้บำงคนยังไม่ครบ 2 โดส แต่

ต้องล็อกดำวน์รอบใหม่เพรำะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีตัวอย่ำงอีกหลำยประเทศอย่ำง เซเชลส์ ชิลี ที่ฉีดวัคซีนจ ำนวน
มำกแล้วแต่กำรติดเช้ือยังไม่หยุด 

ส่วนเงิน 5 แสนล้ำนตำม 3 แผนงำนที่รัฐบำลก ำหนด ทั้งด้ำนสำธำรณสุข เยียวยำและฟืน้ฟูเศรษฐกิจ ครอบคลุม
ส ำหรับวิกฤตนี้หรือยัง ก็ต้องดูว่ำรัฐบำลใช้อย่ำงไร 

3 หมื่นล้ำนด้ำนสำธำรณสุข จะไช้อย่ำงไรเพื่อคุมกำรระบำดให้ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ผมไม่แน่ใจว่ำฉีดวัคซีนอย่ำง
เดียวเพียงพอหรือไม่ เรื่องกำรเฝ้ำระวัง กำรคัดกรอง กำรตรวจเชิงรุก กำรดูแลระบบสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิผล แม้
จะติดเชื้อแต่กำรสูญเสียลดลง เกิดควำมมั่นใจว่ำหำก ไม่สบำย มียำ มีหมอ มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพียงพอ ผู้คนก็จะ
กล้ำท ำอะไรได้มำกขึ้น 

ยกตัวอย่ำงอเมริกำ ผู้คนมั่นใจ ระบบเศรษฐกิจเปิด ประชำกรมำกกว่ำเรำ 5 เท่ำ มีคนติดเชื้อรำยใหม่เกือบ 3 
หมื่นคน แต่เขำมั่นใจ เศรษฐกิจขับเคลื่อนได ้ปูพรม ฉีดวัคซีน ยังมีคนตำยแต่ไม่ตกใจเพรำะเกิดควำมมั่นใจ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/layout111.jpg
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ส ำหรับงบเยียวยำ 3 แสนล้ำนนั้น รัฐบำลพิจำรณำแล้วว่ำประชำชนเดือดร้อนจริงๆ ต้องช่วยจริงๆ ก็ต้องท ำให้
ตรงจุด แต่หลักกำรเยียวยำ ช่วยคนไม่ให้อดตำย แต่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ งบปรับโครงสร้ำง 1.7 แสนล้ำนในส่วนกำร
ฟื้นฟู จะช่วยให้ธุรกิจแข็งแรง ไม่ต้องลดคนงำน ไม่ต้องปิดกิจกำร 

รอบที่แล้วงบฟื้นฟู 4 แสนล้ำน ไม่ได้น ำมำใช้ส่วนนี้เลยแต่ยืมไปใช้เยียวยำทั้งหมด เงิน 1 ล้ำนล้ำน ใช้เฉพำะ
เยียวยำเกือบทั้งหมด ส่งผลจีดีพีติดลบ 6.2% 

งบฟ้ืนฟ ู1.7 แสนล้ำน จะช่วยผู้ประกอบกำรให้แข็งแรง อยู่ได้หลังสถำนกำรณ์โควิด ก่อนมีโควิดเรำมีทรัพยำกร
รองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละ 40 ล้ำนคน ตอนนี้เหลืออยู่ 1 ล้ำนคน ต้องคำดกำรณ์ใหม่ ให้นักท่องเที่ยวเหลือ 10-20 ล้ำน
คน ซึ่งอำจไม่ถึงด้วยซ้ ำ แล้วทรัพยำกรเดิมที่มี ต้องย้ำยไปท ำอะไร ให้เขำอยู่ได้ มีเงินเดือนเท่ำเดิม หรือดีกว่ำเดิม 

เรำไม่มียุทธศำสต์ที่เป็นรูปธรรมที่จะปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจว่ำจะไปทำงไหน กำรแจกเงินซื้อของกินไม่ยั่งยืน 
โควิดบังคับให้ต้องเปลี่ยน แต่จะเปลี่ยนไปทำงไหนที่ท ำให้คนไทยมีที่ท ำมำหำกินที่ดี เป็นโจทย์ที่รัฐบำลต้องแก้และ มี
กลไกที่บอกให้รู้ว่ำเรำควรไปทำงไหน 

รัฐบำลบอกวัคซีนเป็นวำระแห่งชำติ วัคซีนเป็นแค่ 1 ส่วน อย่ำพูดเรื่องนี้จนลืมคิดถึงส่วนอื่น ขณะที่กำรปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจต้องชี้น ำให้รู้ว่ำไทยจะปรับโครงสร้ำงไปทำงไหน มีแผนที่ชัดเจน จะให้ท ำอะไร 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นบนพื้นฐำนคุมกำรระบำดของโควิด 1.คือคุมควำมสูญเสียให้ได้ 2.มีนโยบำยยุทธศำสตร์ที่
ชัดเจนว่ำอนำคตเรำคำดหวังอะไรได้บ้ำง จำกแผนกำรฟื้นฟู และกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของภำครัฐ ย้ ำว่ำต้องให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำอะไรจะเกิดขึ้นในอนำคต 

ยกตัวอย่ำง รัฐบำลบอกจะเปิดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำไตรมำส 3 ยังเดินหน้ำต่อหรือไม่ ดีเดย์เมื่อไร เปิด
แล้วไม่ต้องกักตัว ทรัพยำกรทุกด้ำนเตรียมตัวอย่ำงไร นักธุรกิจต้องรู้ล่วงหน้ำ ไม่บอกก่อนไม่มีทำงท ำทัน เรื่องควำม
มั่นใจในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจต้องมองไปข้ำงหน้ำแล้วเห็นภำพ 

ตำมพ.ร.ก.รัฐบำลต้องใช้เงินไม่ว่ำ แต่ประโยชน์กับภำคธุรกิจ กำรขับเคลื่อนต้องมี นโยบำยฟื้นเศรษฐกิจ 
ท่องเที่ยว สมมติ ตั้งธงว่ำดีที่สุดเร็วที่สุดคือเปิดเกำะภูเก็ต แล้วต้องท ำอะไรบ้ำง เริ่มต้นอะไร เมื่อไร 

กิตติ ลิ่มสกุล  
นักวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ 

หำกจะให้เศรษฐกิจฟื้นหนี้สำธำรณะตำมกรอบอยู่ที่ 60% ไม่ได ้ต้องแก้กฎหมำยปรับเพดำนให้กู้ได้ถึง 65-70% 
กำรกู้น้อย ไม่อัดเข้ำระบบเศรษฐกิจไม่เดิน แต่เนื่องจำกกะหันทันและต้องแก้กฎหมำยไว้ล่วงหน้ำ จึงเป็นไฟต์บังคับ 
รัฐบำลค ำนวณแล้วเพื่อควำมปลอดภัยจึงกู้ 5 แสนล้ำน 

ซึ่งยังไม่พอ ต้องใช้ถึง 2 ล้ำนล้ำนถึงจะพอ เพรำะต้องพลิกประเทศ แต่นี่คือจุดเริ่มต้นโดยหลังจำกพ.ร.ก. 5 
แสนล้ำนผ่ำนแล้ว ต้องประชุมโดยให้ฝ่ำยค้ำนมีส่วนร่วม เพื่อแก้กฎหมำยขยำยเพดำนเงินกู้ เปิดช่องไว้ก่อนเพรำะโควิด
ยังอยู่กับเรำอีกนำน 

ที่ผ่ำนมำเงินกู้ 1 ล้ำนล้ำน หมวดที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด 700-800 ล้ำน เป็นงบที่ไม่มีประโยชน์ น ำไปใช้จ่ำยค่ำ
เลี้ยงปลำดุก ปลูกนั่นนี่ ส่วนหน่ึงเป็นงบหนองน้ ำ ซึ่งเป็นงบไร้สำระ แทนที่จะท ำเรื่องใหญ่ๆ มำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในส่วนงบรำยกระทรวงก็ไปอยู่ที่กระทรวงกำรคลังจ ำนวนมำก ทั้งงบคนละครึ่ง พำกันเที่ยว ส่วนใหญ่ลงไปใน
จุดที่น ำไปใช้แล้วหมดเลย เสียดำยว่ำ 1 ล้ำนล้ำน ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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กำรจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบแจกคนระดับล่ำงสุดยังต้องมี ระดับที่ขยับขึ้นมำเป็นเรื่องกำรจ้ำงงำน จะได้
เกิดกำรจ้ำงงำน แรงงำนจะได้ไม่ล้มหำยตำยจำก ซึ่งต้องท ำสองอย่ำงพร้อมกันไป ส่วนงบกระตุ้นกำรลงทุนไม่มีเลย ซึ่ง
ต้องท ำผ่ำนกระทรวงที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 

สรุปว่ำเงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำทไม่ตรงเป้ำ ตำมหลักใช้เงิน 1 บำท ควรหมุนได้ 3 บำท เป็น 4 บำท แต่ที่ท ำมำไม่
ถึงประชำชน อีกประกำรหนึ่งคือเงิน 100 บำทที่ลงไปมีเงินทอน 40 บำท เท่ำกับหำยไปแล้ว 40 บำท ไม่ถึงประชำชน 
เพรำะมีกำร คอร์รัปช่ันระหว่ำงทำง 

กำรขึ้นทะเบียนผ่ำนแอพฯต่ำงๆ ต้องตรวจสอบได้ มีกำร โอนเงินจริงเท่ำไร มีเบอร์ที่ได้รับเงินแสดงชัดเจน แต่นี่
ตรวจสอบไม่ได้ 

กำรใช้เงินกู้ 5 แสนล้ำนรอบนี้ รัฐบำลต้องไม่ท ำแบบเดิม ต้องจัดสัดส่วนใหม่ 3 แสนล้ำนเอำไปพัฒนำ ฟื้นฟู 
ไม่ใช่โอนตังค์ให้ไปใช้จ่ำย เอำไปเที่ยว ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน 

สภำพัฒน์มีหน้ำที่ออกไอเดียเรื่องใหญ่ๆ 3-4 เรื่อง ด ำเนินกำรในกลุ่ม top-down ซึ่งมีแผนอยู่แล้ว อย่ำง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจที่ 12 กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ ลักษณะคล้ำยอีอีซี ต้องท ำทั้งที่ ภำคเหนือ, ภำคกลำง, ตะวันตก และ
ภำคภำคใต ้

ส่วนในกลุ่ม bottom up กลุ่มธุรกิจในพื้นที่และประชำชน กำรเยียวยำโดยจ่ำยเงินให้เฉยๆ ผมไม่เห็นด้วย ต้อง
น ำมำจ้ำงงำน ต้องน ำงบมำสร้ำงงำนในชนบท ในเมืองเล็ก เมืองใหญ่ โดยให้ อบจ. อบต. เป็นผู้ด ำเนินกำร มีตั๋วที่ชัดเจน 
ใครรับงำน รับเงิน และต้องมีผลงำนจริงพิสูจน์ได้ เช่น ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ถนน 

ที่รัฐบำลบอกว่ำจัดสัดส่วนแบ่งตำม 3 แผนงำนนั้น ควรรวมหมวดเยียวยำกับฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้ด้วยกัน เรำไม่
รวยขนำด น ำเงินมำแจกต่อเนื่องจึงต้องเลิก ยกเว้นกำรแจกให้กลุ่มคนพิกำร คนแก่ 

นอกจำกกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจ ที่ท ำคู่กับกำรแก้วิกฤตโควิดแล้ว สิ่งที่รัฐบำลต้องท ำไปพร้อมกันด้วยคือ
กำรเมือง เดินหน้ำแก้รัฐธรรมนูญ ถ้ำปล่อยให้นำยกฯ นำยทหำร มีอ ำนำจเยอะเกินไปประเทศพัง 

อ ำนำจบริหำรด้ำนสำธำรณสุข ต้องกลับมำใช้พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบำด คืนอ ำนำจให้นำยอนุทิน ชำญวีรกูล 
หรือเปลี่ยนคนมำแทนก็ได้ แต่ต้องคืนอ ำนำจให้รมว.สำธำรณสุข เปิดโอกำสให้ฝ่ำยกำรเมืองใช้ลูกล่อลูกชนเจรจำกับหมอ 

ส่วนตัวนำยกฯแค่หันมำแก้เศรษฐกิจ แก้รัฐธรรมนูญ 2 เรื่องนี้ก็แย่แล้ว เรื่องเศรษฐกิจคนที่มีอยู่เก่งแก้ปัญหำ
ระยะยำว แต่วันนีเ้ป็นเศรษฐกิจหน้ำผำ ต้องอำศัยนักแก้ปัญหำกำรคลัง และนักเจรจำกำรเงิน 

อนุสรณ์ ธรรมใจ 
อดีตกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 
กำรกู้ 5 แสนล้ำนบำทไม่เพียงพอต่อกำรแก้วิกฤตเศรษฐกิจและสำธำรณสุขในขณะนี้ กำรจัดงบประมำณปี 65 

ก็ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรประเทศและรับมือกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม ไม่สอดคล้องวิกฤตกำรณ ์
มั่นใจรัฐบำลต้องท ำงบกลำงปี และแผนกำรกู้เงินในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำต้องอยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนล้ำน

บำท จึงเพียงพอต่อกำรฟ้ืนเศรษฐกิจ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่ำงๆ 
เงิน 5 แสนล้ำนบำทเพียงพอส ำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องช่วงปลำยปีงบ 64 และต้นปีงบ 65 เท่ำนั้น ยังมีกำร

ใช้จ่ำยฉุกเฉิกที่อำจเกิดขึ้น และเงินกู้ 5 แสนล้ำนบำทต้องไม่มีงบลับที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรทหำร 
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เรำเผชิญสงครำมกับเชื้อโรคและวิกฤตเศรษฐกิจ งบต้องจัดสรรเพื่อทำงกำรแพทย์และเยียวยำประชำชนและธุรกิจใน
สัดส่วน 80-90% 

แม้กำรกู้เงินเพื่อน ำมำใช้จ่ำยมีควำมจ ำเป็น แต่เงินเหล่ำนี้จะเป็นหนี้สำธำรณะที่ประชำชนผู้เสียภำษีต้องร่วมกัน 
รับผิดชอบ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบำลควรออกเป็น พ.ร.บ. ไม่ใช่ออกเป็น พ.ร.ก.เพื่อให้รัฐสภำร่วมพิจำรณำ ผู้แทนประชำชน
จะได้ร่วมตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆ ในกำรใช้งบให้มีประสิทธิภำพและตรงเป้ำหมำย 

เงินกู้ 5 แสนล้ำนบำท หำกสำมำรถใช้จ่ำยปีนี้ในระดับ 2 แสนล้ำนบำทขึ้นไปอำจท ำให้กำรขยำยตัวของจีดีพี
เพิ่มขึ้นประมำณ 0.2-0.3% แต่อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจโดยภำพรวมอำจเติบโตไม่ถึง 2% 

กลไกหลักขับเคลื่อนตอนนี้มีเพียงภำคส่งออก กำรลงทุน และกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ ภำคอื่นๆ ยังไม่มีทีท่ำจะ
ฟื้นตัวได้ในระยะ 1-2 ปีข้ำงหน้ำ กำรก่อหนี้สำธำรณะจ ำนวนมำกจะทยอยช ำระคืนได้ในอนำคตหำกเศรษฐกิจขยำยตัว
ไม่ต่ ำกว่ำ 3-4% เป็นอย่ำงน้อย และรัฐบำลในอนำคตต้องปฏิรูปโครงสร้ำงภำษีและเก็บภำษีทรัพย์สินให้ได้มำกพอ 

สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำรัฐบำลอำจต้องแก้กฎหมำยขยับเพดำนกำรก่อหนี้  ซึ่งรัฐบำลจะหลุดกรอบวินัยทำง
กำรเงินกำรคลัง ประเทศน่ำจะมีควำมเสี่ยงทำงกำรคลังในอนำคตได้ 

แม้ 5 แสนล้ำนไม่เพียงพอต่อกำรแก้วิกฤต แต่น่ำจะช่วยบรรเทำปัญหำเงินคงคลังและปัญหำสภำพคล่องได้ 
หำกใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงเป้ำหมำย ปัญหำควำมไม่เพียงพอของเม็ดเงินในกำรดูแลเศรษฐกิจและสวัสดิกำร
สุขภำพจะเบำบำง 

ทั้งนี้ รัฐบำลต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนกำรแก้วิกฤตสำธำรณสุขเป็นอันดับแรก รวมทั้งทุ่มงบไปที่กำร
จัดกำรวัคซีนให้เพียงพอ กระจำยให้ทั่วถึง 

ใช้งบประมำณตำมยุทธศำสตร์ และบูรณำกำรกำรใช้งบให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกรอบเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจน เน้นว่ำท ำอย่ำงไรไม่ให้ธุรกิจและกิจกำรต่ำงๆ ล้มละลำยหรือปิดกิจกำรเพื่อรักษำกำรจ้ำงงำน 

กำรระบำดระลอก 3 ก่อปัญหำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นอีกจำกวิกฤตเลิกจ้ำงที่ด ำรงอยู่แล้ว สถำนกำรณ์เลิกจ้ำงอำจ
รุนแรงกว่ำปีที่แล้ว หำกภำคส่งออกไม่ขยำยตัวตำมเป้ำ กำรคำดหวังต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวมำกกว่ำ 1-2 ล้ำนคนในปีนี้ 
เป็นไปได้น้อยมำก 

จึงควรจัดสรรงบไปปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ลดสัดส่วนกำรพึ่งพำรำยได้จำกภำคบริกำรท่องเที่ยวลง เพิ่ม
สัดส่วนและเพิ่มมูลค่ำแปรรูปผลิตภัณฑ์ของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและภำคเกษตรกรรมมำกยิ่งขึ้น 

น างบไปช่วยเหลือคนระดับล่าง กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยก่อน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อม
ล้ า สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424089  
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อำทิตย์ที่ 30 พฤษภำคม 2564 เวลำ 07.00 น. 

วัคซีนร้อนสุมไฟการเมือง วิกฤติศรัทธาเดิมพันประเทศ! 
ถ้ำ “บิ๊กตู่” เลือกอยู่บน “บัลลังก์อ ำนำจ” โดยอำศัยเสียงสนับสนุนจำกนั่งร้ำนอ ำนำจเพียงอย่ำงเดียว โดยไร้ศรัทธำ
ประชำชนแล้ว วิกฤติครั้งนี้ก็จะพำกันล่มไปทั้งประเทศ  
 

 
 

เรียกได้ว่ำยังคงร้อนแรงไม่หยุด ส ำหรับสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อรำยใหม่แบบคุมไม่อยู่ ยอด
ผู้เสียชีวิตรำยวันพุ่งสูงท ำสถิติยอดนิวไฮเพิ่มขึ้นทุกวัน สภำพเหมือนกับวิกฤติศรัทธำ “รัฐบำลบิ๊กตู”่ ที่ลดต่ ำเข้ำขันวิกฤติ
แบบคุมไม่อยู่เช่นกัน 

ท่ำมกลำงเสียงเรียกร้องที่สะท้อนถึงควำมต้องกำรวัคซีนโควิด-19 ที่ดังระงมทั่วประเทศ สวนทำงกับกำรบริหำร
จัดกำรวัคซีนของรัฐบำลที่เป็นไปอย่ำงสับสนอลหม่ำน ล่ำสุดกรณี “หมอพร้อม” ที่เริ่มวำงแผนฉีดวัคซีน โดยกระทรวง
สำธำรณสุข โดยมุ่งเป้ำฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอำยุ 60 ปี ขึ้นไป กับกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่มีจ ำนวน 16 ล้ำนคน ด้วยเหตุผล
ที่ว่ำหำกคนกลุ่มนี้ติดเชื้อโดยไม่ได้รับวัคซีนจะมีโอกำสที่เสียชีวิตสูงกว่ำคนปกติ จนท ำให้มียอดลงทะเบียนตำมกำร
รณรงค์ของรัฐบำลแล้วกว่ำ 7,944,411 รำย 

แต่แล้วก็เหมือนสำยฟ้ำฟำด เมื่อ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม กลับล ำ
ทันเปลี่ยนใจ ปรับกำรจัดสรรวัคซีนแบบใหม่ใหม่ โดยมุ่งเป้ำฉีดวัคซีนให้ประชำชนในพื้นที่สีแดงแบบปูพรม เพื่อเป็นกำร
หยุดกำรแพร่เชื้อ ด้วยมองว่ำโจทย์ที่เรำมีวัคซีนจ ำนวนไม่มำก ควรจัดสรรในพื้นที่สีแดงที่มีกำรระบำดรุนแรงก่อน เพรำะ
หำกจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดในจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มีกำรแพร่ระบำด อำจจะไม่ช่วยยับยั้งกำรแพร่ระบำดได้ 

งำนนี้ก็ท ำให้เกิดปรำกฎกำรณ์ “ควำมอึมครึมในกำรจัดสรรวัคซีน” ด้วยมีควำมไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลำ จึงส่งผลให้ควำมเชื่อถือของประชำชนที่มีต่อรัฐบำลลดน้อยลงไปทุกขณะ จุดนี้เป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่ง 
หำกถึงจุดหนึ่งที่ประชำชนทั้งประเทศหมดควำมเชื่อมั่นต่อรัฐบำลแล้ว เมื่อนั้นเหตุกำรณ์วิกฤติโควิด-19 ที่รุนแรง ซึ่งเคย
เกิดขึ้นในประเทศอินเดียอำจจะเกิดในประเทศไทยซ้ ำสอง 

นอกจำกนั้นยังเกิดปรำกฎกำรณ์ “ควำมอึมครึมทำงกำรเมือง” ตำมมำ ทั้งกรณีควำมสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบำล 
ซึ่งล่ำสุด “เสี่ยหนู” อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข ออกมำพูดถึงข้อเสนอให้ถอนตัวจำก
รัฐบำล ของกลุ่ม "ไทยไม่ทน" ว่ำยังท ำงำนได้อยู่ และโยนค ำถำมไปที่ “บิ๊กตู่” ว่ำพรรคภูมิใจไทยมีควำมหมำยหรือไม่ใน
กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำล เพรำะถ้ำไม่มีควำมหมำยก็ค่อยว่ำกัน 
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รวมทั้ง “หมอตี๋” สำธิต ปิตุเตชะ รมช.สำธำรณสุข ที่ออกมำบอกว่ำ ไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ 
โดยเฉพำะกำรสื่อสำรกับประชำชน และอยำกให้ ศบค.ชี้แจงสังคมให้ชัดเจนว่ำเปลี่ยนกำรลงทะเบียนอย่ำงไร และ
ประชำชนต้องปฏิบัติอย่ำงไร พร้อมแง้มว่ำมีปัญหำกำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้องในกำรจัดสรรวัคซีน 

จุดนี้ถือว่ำเป็น “จุดวิกฤติ” ที่รัฐบำลจะต้องท ำควำมเข้ำใจกับประชำชน อย่ำให้เข้ำใจได้ว่ำมีกำรแย่งวัคซีนกัน
เพื่อไปบริหำรในกลุ่มกำรเมือง จัดให้กลุ่มคนของตัวเองเป็นหลัก เพื่อสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมืองของตัวเอง 

ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวล “วัคซีน” คือค ำตอบที่จะหยุดเชื้อและควบคุมกำรแพร่ระบำดได้ แต่ควำมมั่นใจของ
ประชำชนกลับลดน้อยลงทุกขณะ จำกกำรที่ “วัคซีนแอสตรำเซเนกำ” จัดส่งวัคซีนให้รัฐบำลไม่ได้เป็นไปตำมก ำหนด จน
เกิดควำมโกลำหลขึ้นต้องเลื่อนหำรฉีดวัคซีนกันหลำยรำย และยังจะต้องมำรอลุ้นอีกว่ำในเดือน มิ.ย.นี้ “วัคซีนแอสตรำ
เซเนกำ” จะถูกจัดส่งถึงมือรัฐบำลได้ตำมแผนหรือไม่ หำกหำกท้ำยที่สุดแล้วมีเหตุให้วัคซีนล๊อตแรกจำกแอสตรำเซเนกำ
จัดส่งล่ำช้ำออกไปอีก ก็จะยิ่งลดทอนควำมเชื่อมั่นของรัฐบำลลงไปอีก 

ขณะที่ค ำถำมที่ยังไม่มีค ำตอบเรื่อง “วัคซีนทำงเลือก” ให้ดังมำกยิ่งขึ้น ซึ่งล่ำสุดรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ได้ออก
ประกำศในเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เกี่ยวกับกำรจัดหำ น ำเข้ำ ยำ-วัคซีน บริกำรกำรแพทย์ ในช่วงโควิด-19 ซึ่งจะช่วย
จัดหำวัคซีนให้กับประเทศ โดยแนวทำงกำรจัดสรรและน ำเข้ำวัคซีนวัคซีนซิโนฟำร์ม เป็นวัคซีนทำงเลือก 

จนสุดท้ำยกลำยเป็นว่ำ คนไทยทั้งประเทศต้องฝำกควำมหวังเรื่องกำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกไว้กับรำชวิทยำลัย
จุฬำภรณ์ มำกกว่ำที่จะฝำกควำมหวังกับรัฐบำลเหมือนที่ผ่ำนมำ 

อีกปัจจัยที่จะฉุดควำมเชื่อมั่น “รัฐบำล” ให้ลดต่ ำใกล้จุดวิกฤติ ก็หนีไม่พ้นเวทีสภำที่ทุกฝ่ำยต่ำงจ้องปะฉะดะกัน 
โดยหมุดหมำยที่ส ำคัญคือกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ 
และตำมด้วยเรื่องที่ร้อนไม่แพ้กันอย่ำง พรก.ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำก
กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มเติม ในวงเงิน 5 แสนล้ำนบำท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ที่รอ
จ่อคิวพิจำรณำต่อจำกร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 หำกกฎหมำยทั้ง 2 ฉบับเข้ำสู่สภำ ก็จะส่งผลให้
อุณหภูมิทำงกำรเมืองร้อนแรงมำกยิ่งขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ 

ขณะที่บรรยำกำศวันแรกของกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเทอมกำรเมืองก็เต็มไปด้วยควำมอลหม่ำน 
เนื่องจำกมีมำตรกำรป้องกันโควิด-19  อย่ำงเข้มข้น โดยบุคคลที่จะเข้ำมำภำยในอำคำรรัฐสภำจะต้องมีบัตรประจ ำตัว
และต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเท่ำนั้น รวมถึงต้องกรอกแบบคัดกรองเชื้อโควิดก่อนล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีค ำถำมที่
ระบุชัดถึงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ  มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำ
มำภำยใน สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และรักษำระยะห่ำง ขึ้นลิฟท์ไม่เกิน 6 คน ขณะที่ในส่วนของ ส.ส.จะไม่
อนุญำตให้ถอดหน้ำกำกอนำมัยระหว่ำงกำรอภิปรำยในห้องประชุม  

นอกจำกนั้นอีกปัจจัยที่จะส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นที่ประชำชนมีต่อรัฐบำล ก็หนีไม่พ้นปัญหำที่ใกล้ตัวประชำชน
ที่สุด อย่ำงปัญหำเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งตอนนี้ประชำชนส่วนใหญ่เงินในกระเป๋ำแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว และยังเสี่ยง
จะต้องเจอกับปัญหำเศรษฐกิจที่รอถล่มซ้ ำเติมในอนำคต หำกรัฐบำลไม่สำมำรถใช้เงินกู้ทั้งที่กู้มำแล้ว และก ำลังจะกู้ใน
อนำคต ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแนวทำงแก้ปัญหำเศรษฐกิจในระยะยำวได้อย่ำงที่ควรจะเป็น 

แม้งำนนี้ “ทีมเศรษฐกิจรัฐบำลบิ๊กตู่” จะออกมำชี้แจงแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินกู้วงเงิน 5 แสนล้ำนบำท ซึ่งมุ่งเน้น
ในด้ำนสำธำรณสุข กำรเยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเชื่อมั่นว่ำจะมีผลท ำให้เศรษฐกิจไทยในปี 64-65 สำมำรถ
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ขยำยตัวได้เพิ่มขึ้นประมำณ 1.5% แต่หำกสุดท้ำยแล้วรัฐบำลยังใช้เงินไปกับกำรแจกเฉพำะหน้ำอย่ำงที่ผ่ำนมำ ก็อำจจะ
เป็นกำรซ้ ำเติมปัญหำเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ให้สำหัสมำกยิ่งขึ้น 

จำกปัจจัยทำงกำรเมืองทั้งหมดทั้งมวล หำกรัฐบำลจะมัวแต่ยึดตัวเลข ส.ส. ของพรรคร่วมรัฐบำล โดยหวังว่ำจะ
กอดคอในสภำ ใช้มือโหวตในสภำให้ผ่ำนไปได้ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ชะล่ำใจจนเกินไป เพรำะจำกกำรเปิดสภำวันแรก ก็เริ่ม
มีเสียงนินทำจำกพรรคร่วมรัฐบำล ที่แอบซุบซิบกันและต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำอีกไม่นำน จะต้องกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองต้องมีแน่นอน 

สุดท้ำยแล้ว...สถำนกำรณ์ตอนนี้ “รัฐบำลบิ๊กตู่” จะต้องกอบกู้ศรัทธำประชำชนโดยเร็ว ด้วยกำรบริหำรจัดกำร
สถำนกำรณ์อย่ำงที่ประชำชนอยำกเห็น ควรสื่อสำรประชำชนให้เข้ำใจ ลดควำมสับสน เพรำะถ้ำ “บิ๊กตู่” เลือกอยู่บน 
“บัลลังก์อ ำนำจ” โดยอำศัยเสียงสนับสนุนจำกนั่งร้ำนอ ำนำจเพียงอย่ำงเดียว โดยไร้ศรัทธำประชำชนแล้ว วิกฤติครั้งนี้ก็
จะพำกันล่มไปทั้งประเทศ 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/846540   

https://www.dailynews.co.th/politics/846540
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วันที่ 30 พฤษภำคม 2564 - 07:20 น.  

09.00 INDEX ความยอกย้อน กฎหมาย การเงิน วัดใจ ภูมิใจไทย กับ ประชาธิปัตย์ 

 
ถามว่าความมั่นใจของพรรคพลังประชำรัฐที่ว่ำ ไม่ว่ำร่ำงพรบ.งบประมำณ ไม่ว่ำร่ำงพระรำชก ำหนดกู้เงิน 500,000 

ล้ำนบำทจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมรัฐสภำอย่ำงแน่นอน เป็นควำมมั่นใจจำกพื้นฐำนอะไรในทำงกำรเมือง 
ค ำตอบ 1 มำจำกผลประโยชน์ที่พรรคร่วมรัฐบำล ไม่ว่ำจะเป็น พรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำจะเป็นพรรคประชำธิปัตย์ 

ไม่ว่ำจะเป็นพรรคชำติไทยมีอยู่ด้วยกัน 
ค ำตอบ 1 จำกกำรเมืองผ่ำนกระบวนกำรสถิติ ผ่ำนกระบวน กำรของตัวเลข เพรำะจ ำนวน ส.ส.ของพรรคร่วม

รัฐบำลมีทั้งสิ้น 277 เสียง ขณะที่ของ 6  พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมีเพียง 211 เสียง 
จุดต่ำงจ ำนวน 66 นั้นเองที่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับพรรคพลัง ประชำรัฐ  และเป็นเหมือนกับไฟท์บังคับโดย

อัตโนมัติที่แม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ จะแข็งขืนต้ำนทำน เว้นแต่ถึงภำวะที่พร้อมจะร้องเพลงเดียวกัน
ในกำรลงมต ิ

กระนั้น ระหว่างร่างพรบ.งบประมาณ กับพระราชก าหนดก็ก าลังกลายเป็น “เส้นแบ่ง” อันละเอียดอ่อนยิ่ง
ในทางการเมือง 

สังเกตหรือไม่ว่าเส้นทางกำรเข้ำสู่ที่ประชุมรัฐสภำด ำเนินไปอย่ำง เหลือมซ้อน นั่นก็คือ ร่ำงพรบ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประ มำณ 2565 เข้ำสู่กำรพิจำรณำก่อน 

จำกนั้น ร่ำงพรบ.พิจำรณำพระรำชก ำหนดเงินกู้จ ำนวน 2 แสนล้ำนบำทจึงตำมมำ 
มีควำมเช่ือมั่นค่อนข้ำงสูงว่ำแม้พรรคเพื่อไทย พรรคก้ำวไกล จะประกำศคว่ ำบำตรร่ำงพรบ.งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 แต่พรรคร่วมรัฐบำลก็ค่อนข้ำงเป็นเอกภำพ 
เพรำะร่ำงพรบ.งบประมำณคือเครื่องมือส ำคัญไม่เพียงแต่จะใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หำกยังเป็นควำม

ได้เปรียบกำรเมือง 
นี่คืออาวุธส าคัญที่พรรคร่วมรัฐบาลจะใช้ในการหาเสียง 
พลันที่ร่างพรบ.งบประมาณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 ผ่ำนวำระ 1 จำกนั้น ท่ำทีพรรคร่วมรัฐบำล

บำงพรรคอำจจะพลิกผันไปตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองได ้
นั่นก็คือ พลิกผันไปตามกระบวนการรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีด “วัคซีน” ว่าจะมีประสิทธิภาพมาก

น้อยเพียงใด 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2749108   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2749108
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/อินเด็กซ์-ยอกย้อน-กฎหมายการเงิน.jpg
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วันที่ 30 พฤษภำคม 2564 - 07:44 น.  

เจาะวอร์รูม “หน่วยสะกดรอย” เพื่อไทย จับพิรุธงบปี’65-เงินกู้ 5 แสนล้าน 
 

 
 
พรรคเพื่อไทยกรีธาทัพโหมโรงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ประหนึ่งเหมือน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

จัดอีเวนต์วิจำรณ์-ตั้งข้อสงสัย แกะไส้ในงบประมำณสู่สำธำรณะแทบวันเว้นวัน เน้นเป็นพิเศษที่งบฯกองทัพอัน
เป็นปมด้อยของรัฐบำลพันธุ์ผสมทหำร-นักกำรเมืองอำชีพ 

ตอกย้ ำแผลสดเรื่องบริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 ผิดพลำด ระบำดหนักถึงระลอกที่ 3 เศรษฐกิจเป็นอัมพำต
เพรำะพิษจำกกำรล็อกดำวน์ในระลอกแรก และเมื่อรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจออก พ.ร.ก.กู้เงินฉบับใหม่ 5 แสน
ล้ำน “เพื่อไทย” พยำกรณ์ไว้ล่วงหน้ำว่ำจะท ำให้เพดำนหนี้สำธำรณะต่อ GDP พุ่งอยู่ที่ 62-63% ทะลุเพดำนทันทีในช่วง
ครึ่งหลังของปีน้ี 

เจำะเบื้องหลังกำรควำนหำข้อมูลงบประมำณปี’65-งบฯเงินกู้ 5 แสนล้ำนของพรรคเพื่อไทย นอกจำกถูก
ถอดรหัสโดยทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยที่มีทั้งกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนำยกฯ หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจในรัฐบำลยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร, พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงำน 2 รองหัวหน้ำพรรคด้ำนเศรษฐกิจน ำทีม 

ยังมีส่วนผสมที่ส ำคัญ คือ ศูนย์นโยบำยพรรคเพื่อไทยที่มี “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” รองเลขำธิกำรพรรคเพื่อไทย ใน
ฐำนะผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยค้นข้อมูลร่วมกับ ส.ส.ที่เชี่ยวชำญด้ำนงบประมำณ-นักวิชำกำรนอกพรรคแต่ไม่
ประสงค์ออกนำม เสิร์ฟให้กับแกนน ำ-ส.ส.ไว้ใช้อภิปรำยรัฐบำลในกำรซักฟอกงบประมำณปี’65 และ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 
แสนล้ำน 

“เผ่ำภูม”ิ เล่ำหน้ำที่ของศูนย์นโยบำยเพื่อไทยว่ำมี 3 ภำรกิจหลัก 
1.“ติดตาม” เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลว่ำมีนโยบำยอะไร มีข้อผิดพลำดอย่ำงไร มีมำตรกำรต่ำง ๆ ที่

ออกมำ เช่น ชิม ช้อป ใช้ เรำชนะ เรำเที่ยวด้วยกัน ไม่เหมำะสมอย่ำงไร มีกำรใช้งบประมำณไม่ถูกต้องอย่ำงไร 
2.“วิพากษ์วิจารณ์” หลังจำกเจอข้อไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช่นโยบำยที่ถูกต้องที่สุด เรำต้องวิพำกษ์วิจำรณ์ ต้องท ำ

ให้รัฐบำลเห็นว่ำอย่ำเดินต่อในแนวทำงน้ี เพรำะเป็นแนวทำงที่อันตรำย หรือไม่ถูกต้อง 
3.“การเสนอแนะ” เป็นสิ่งที่ส ำคัญ เรำไม่คิดว่ำพรรคกำรเมืองสมัยใหม่จะจบที่วิพำกษ์วิจำรณ์ได้ เรำต้อง

เสนอแนะ ต้องมีทำงออกให้กับประชำชน 
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“นี่คือจุดแข็งของพรรคเพื่อไทย เรำไม่วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงเดียว ซึ่งใครก็ท ำได้ แต่เพื่อไทยต้องมีทำงออกว่ำสิ่งที่
รัฐบำลท ำไม่ด ีแล้วสิ่งที่เพื่อไทยเห็นว่ำดีคืออะไร” 

“ทั้งหมดมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงครั้งล่ำสุดของพรรคเพื่อไทย  เรำได้เห็นควำมส ำคัญของพรรคกำรเมือง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีองค์ควำมรู้ มีหน่วยงำนขึ้นมำดูแล วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์ และเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะ 
และเป็นองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในพรรค” 

“เป็นแนวคิดที่เพื่อไทยมองไปข้ำงหน้ำว่ำ พรรคกำรเมืองที่มีคุณภำพในสมัยใหม่จะต้องประกอบด้วยองค์ควำมรู้ 
กำรขับเคลื่อนพรรค” 

อย่ำงไรก็ตำม ภำรกิจส ำคัญที่กองอยู่ตรงหน้ำของ “ศูนย์นโยบายเพื่อไทย” คือ กำรเสิร์ฟข้อมูลให้ ส.ส.เขตของ
พรรค ให้แปลงร่ำงเป็น ส.ส.นักพูดในสภำ ในกำรอภิปรำยงบประมำณ 2565 ต่อเนื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้ำน 

เรื่องงบประมำณเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ควำมส ำคัญสูงสุดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  เพรำะเป็น
งบประมำณก้อนใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงประชำชนให้สำมำรถเดินต่อไปได้จำกวิกฤตครั้งนี้  เรำจึงลงไปดู
รำยละเอียดทุกกระทรวง ใช้ทีมค่อนข้ำงเยอะ แกะทุกซอกทุกมุม 

เพื่อดูควำมไม่ชอบมำพำกลของกำรจัดงบประมำณและประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ
ที่ไม่ถูกต้อง ผิดที่ผิดเวลำ เรำมีเป้ำหมำยกระทรวงที่เรำเห็นควำมส ำคัญและเห็นควำมผิดปกติ จัดงำนไม่เหมำะสม 

วิธีกำรเสิร์ฟข้อมูลให้ ส.ส.ใช้อภิปรำยนั้น เรำท ำงำนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรภำยในพรรคจำกส่วนกลำง และ 
ส.ส.ที่จะอภิปรำย เพรำะกำรอภิปรำยของพรรคเพื่อไทยเป็น ส.ส.พื้นที่ทั้งหมด 

ที่แต่เดิมเพ่ือไทยมี ส.ส.ส่วนกลำง และ ส.ส.พื้นที่ แต่ด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 ท ำให้เพื่อไทยมีแต่ ส.ส.พื้นที่ ดังนั้น 
บุคลำกรที่มีในส่วนกลำงต้องผ่องถ่ำยวิทยำยุทธ์ และอำศัยควำมสำมำรถของ ส.ส.ในพื้นที่ ผสมผสำนกัน ท ำงำนร่วมกัน 

“เผ่ำภูมิ” ไม่ได้มองว่ำนักอภิปรำยในสภำส่วนใหญ่ของเพื่อไทยมีแต่ ส.ส.พื้นที่ ไม่ได้ “อัพเกรด” มำเป็นนัก
โต้วำทีในสภำจำกส่วนกลำงเหมือนในอดีต เพรำะ ส.ส.แต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ต่ำงกัน 

“ซึ่งจุดแข็งที่ทีมนโยบำยส่วนกลำงมี แต่อำจอ่อนด้อยในควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ในกำรเห็นภำพพื้นที่ที่แท้จริง 
เรำไม่มองว่ำเป็นจุดอ่อน แต่มองว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงกลมกลืน” 

ถ้ำวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบำล “ศูนย์นโยบำยพรรค” จะมีไอเดียแก้วิกฤตโควดิ-19 อย่ำงไร “เผ่ำภูม”ิ กล่ำวว่ำ 
หำกเป็นรัฐบำลเพื่อไทยจะต้องจัดงบฯไปที่สำธำรณสุขมำกกว่ำที่เป็นอยู่ ดังนั้น เรื่องวัคซีนระบบสำธำรณสุข 

กำรตรวจโรคเชิงรุก กำรควบคุมโรค ตรงนั้นจบเร็ว ดังนั้น งบฯ 1 ล้ำนล้ำนบำท พอ แต่ถ้ำรัฐบำลชุดนี้งบฯสำธำรณสุข
ต้องเอำไปหยุดเลือด 

ส่วนงบฯเยียวยำคือกำรพันแผล แก้แผลเป็น ซึ่งมำทีหลัง เอำเงินไปใส่ในกำรพันแผล ทำยำแก้แผลเป็นแต่ไม่
ยอมหยุดเลือด ตรงนี้คือปัญหำ แต่รัฐบำลยังจัดงบฯแบบนี้ใน พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้ำน งบฯสำธำรณสุขก็ยังได้รับนิดเดียว 
ดังนั้น ไม่ยอมหยุดเลือด เลือดก็ไหลไปเรื่อย ๆ ถ้ำท ำเรื่องสำธำรณสุขไม่จบก็จ ำเป็นต้องกู้อีก 
“เพรำะโรคไม่จบ ก็ต้องล็อกดำวน์ ประชำชนเดือดร้อน ต้องเยียวยำ ต้องฟื้นฟูกันลึกกว่ำเดิม” 

ส่วนกำรฟื้นฟู SMEs มำตรกำรคงกำรจ้ำงงำนดีที่สุด ช่วยเหลือทั้งลูกจ้ำงและนำยจ้ำง บริษัทไม่ต้องปิดกิจกำร 
เรำเสนอในมำตรกำรหลักดูแล SMEs ส่วนมำตรกำรทำงกำรเงิน เรื่องสินเชื่อก็ส ำคัญยังผิดทิศผิดทำง แม้เปลี่ยนชื่อจำก
ให้สินเชื่อ soft loan มำเป็นสินเชื่อฟ้ืนฟู กับสินเช่ือพักทรัพย์ พักหนี ้แต่โครงกำรก็ยังไม่เดิน 
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เพรำะที่ไม่เดินเพรำะใช้กลไกธนำคำรพำณิชย์ในกำรปล่อยกู้ เพรำะธนำคำรพำณิชย์ก็กลัวเรื่อง NPL ปัญหำ
หนี้สิน จึงมีปัญหำ ส่วนพักทรัพย์ พักหนี้คนที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ด ีธนำคำรจึงไม่อยำกรับอีกเช่นกัน 

“ดังนั้น รัฐบาลต้องแก้ไขให้สินเชื่อลง SMEs ให้ได้ โดยใช้ธนาคารในการก ากับของรัฐเป็นตัวปล่อยสินเชื่อ
ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นเอกชนที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขา” เขากล่าวปิดท้าย 
 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-678531  
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วันที่ 30 พฤษภำคม 2564 - 12:02 น.  

แฟลชสปีช : ‘ยุบสภา’ไม่มาไม่ถึง 
 

 
 

หลัง “วิษณุ เครืองาม” รองนำยกรัฐมนตรี ผู้มีหน้ำที่ตีควำมกฎหมำยเพื่อชี้น ำวิธีปกป้องรัฐบำลที่สืบทอดอ ำนำจจำก
กำรรัฐประหำร ตอบผู้สื่อข่ำวที่ถำมว่ำ หำกสภำโหวตให้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ตกไป ต้องยุบสภำหรือไม่ ว่ำ “ใช่ 
ถูก โดยธรรมเนียม” 
การเมืองก็เข้าสู่กระแส “จะยุบสภาหรือไม”่ 
กระแสหนึ่งเห็นว่ำเป็น “ค าขู่” เนื่องจำกรู้กันอยู่ว่ำ ยุบสภำหมำยถึงกำรจะต้องลงสมัครรับเลือกต้ังกันใหม่ 
แต่อีกกระแสหนึ่ง เชื่อว่ำน่ำจะเป็นทำงออกที่เกิดขึ้นจริง 
กระแสไหนคือควำมเป็นไปได ้
เรื่องนี้หำกมองจำกพื้นฐำน “อ านาจการยุบสภาอยู่ที่นายกรัฐมนตรี” 
เป็นที่รับรู้กันว่ำ จังหวะที่นำยกรัฐมนตรีจะประกำศยุบสภำนั้น ต้องเป็นช่วงที่ประเมินแล้วว่ำตัวเองได้เปรียบในกระแสที่
จะส่งผลกำรเลือกต้ังที่จะมีขึ้นหลังจำกนั้น โอกำสที่จะชนะและกลับมำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกมีสูงกว่ำ 
หรือไม่ก็จะเป็นว่ำ กำรอยู่ต่อไปยำกล ำบำกเกินกว่ำจะรักษำสถำนะไว้ได ้
หำกเอำควำมน่ำจะเป็นดังกล่ำวมำเป็นเครื่องมือในกำรประเมิน จะเห็นได้ว่ำไม่มีอะไรที่จะเป็นไปเช่นนั้น 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้ไม่อยู่ในฐำนะได้เปรียบ หำกยุบสภำ โอกำสที่จะถูกถล่มหนักในช่วงหำเสียงมีสูงมำก 
และนั่นหมำยถึงพรรคที่ยืนอยู่ตรงกันข้ำมมีสิทธิท่วมท้นที่จะชนะ จึงเป็นควำมเสี่ยงเกินไปส ำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ หำก
หวังว่ำจะกลับมำมีอ ำนำจได้อีกหลังกำรเลือกตั้ง 
และหำกมองในมุมว่ำกำรอยู่ต่อไปจะเป็นแบบถูลู่ถูกัง ต้องเผชิญแรงต้ำนหนักและรุนแรงจนสุดท้ำยไปไม่รอด ซึ่งยุบสภำ
อย่ำงไรเสียก็ดีกว่ำ เพรำะโอกำสยังพอมี หรือเป็นกำรถอยที่ไม่บำดเจ็บเกินไป 
จะเห็นได้ว่ำ วันนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” แม้จะถูกต่อต้ำนและโจมตี เข้ำสู่โซนสถำนกำรณ์เลวร้ำยขนำดนั้น 
กติกาโครงสร้างอ านาจรัฐทุกระดับยังเอื้ออ านวยให้อย่างเต็มที่, กลไกการจัดการต่างๆ ยังพร้อมที่จะรับใช้ ไม่แปร
พักตร์ เปลี่ยนภักดีไปเป็นอื่น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/ภป-ยุบสภา-1.jpg
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ในส่วนของรัฐสภำ อย่ำว่ำแต่ฝ่ำยรัฐบำลที่เสพสุขอยู่ในอ ำนำจวำสนำเลยที่จะอกสั่นขวัญแขวน ที่ต้องหำทำงไม่ให้กำรยุบ
สภำเกิดขึ้น แม้แต่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่นึกถึงควำมยำกล ำบำกที่จะต้องกลับไปหำเสียงเลือกตั้ง ย่อมอดไม่ได้ที่จะนึกว่ำ ที่อยู่
อย่ำงนี้ก็ดีแล้ว 
จะเว้นก็แต่ฝ่ำยค้ำนที่มองเห็นโอกำสเปลี่ยนแปลงขั้วอ ำนำจหลังเลือกตั้ง และเกิดควำมฝันว่ำจะได้ต ำแหน่งแห่งหนใน
อ ำนำจที่เปลี่ยนมำ 
หำกมองว่ำ “พลังมวลชน” จะกดดันรุนแรงและเร่ำร้อน จนกำรอยู่ในอ ำนำจน่ำจะเป็นอันตรำย ท ำให้ชีวิตเดือดร้อน
มำกกว่ำ เอำเข้ำจริงไม่เป็นอย่ำงนั้น 
แม้จะมีกระบวนกำรต่อต้ำนที่สำระหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยิ่งนับวันยิ่งชัดเจนว่ำไม่มีพลังพอที่จะสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 
สถานการณ์ด้านต่างๆ ดูจะเอื้อให้ “มวลชนอ่อนพลัง” เสียมากกว่า 
อีกทั้งควำมขัดแย้งในหมู่ประชำชนที่ลึกจนยำกจะเห็นดีเห็นงำมไปด้วยกันได้ และดูเหมือนในฟำกหนึ่งของควำมขัดแย้ง 
ที่สุดแล้ว ยังไม่มีใครที่จะเป็นตัวเลือกแทน พล.อ.ประยุทธ์ 
ควำมขัดแย้งที่สร้ำงควำมเกลียดชังในฝ่ำยที่เห็นต่ำง 
ท ำให้ “ทนไม่ได้ที่จะให้ฝ่ำยที่เกลียดชังได้อ ำนำจ” มีอิทธิพลต่อกำรเลือกมำกกว่ำ “ควำมเป็นห่วงว่ำจะหำยนะเพรำะ
กำรบริหำรงำนเหมือนไม่รู้เรื่องรู้รำวอะไรสักอย่ำง” 
“ยุบสภา” แม้จะเป็นค าตอบของประชาชนที่ห่วงใยประเทศชาติ แต่ไม่ใช่ทางออกที่เป็นค าตอบของผู้มีอ านาจ 
การ์ตอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2747562   

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2747562
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วันที่ 30 พฤษภำคม 2564 - 12:12 น.  

สถานีคิดเลขที1่2 : ใครควรถูกเว้นวรรค 
 

 
 
เป็นภำวะย้อนแย้ง อย่ำงไรไม่รู ้
นั่นคือ ยิ่ง นำยกรัฐมนตรี รวมศูนย์ กำรบริหำรจัดกำรโรคระบำด โควิด-19 เอำไว้ที่ตัวเองในทุกระดับ อย่ำงเบ็ดเสร็จ
เด็ดขำด 
แต่เวลำปฏิบัติจริง กลับไร้ควำมเบ็ดเสร็จเด็ดขำด 
เรำเห็นแต่ภำวะ กระจัดกระจำย ไม่รวมศูนย์ เปลี่ยนไปมำ 
แม้จะพยำยำม เรียกให้ฟังดูดีว่ำเป็นกำร “ปรับแผน” 
แต่ ไร้กระบวนท่ำ เสียมำกกว่ำ 
อย่ำงกรณี กำรจัดหำ “วัคซีน” ที่มีคนเตือนล่วงหน้ำเอำไว้มำกมำย ว่ำ กำรไปผูกเอำไว้เฉพำะ 1-2 ยี่ห้อ จะมีควำมเสี่ยงสูง 
ซึ่งก็เห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กรณี เกิด อาการ ต้อง “เว้นวรรค” การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่วัคซีนไม่
เพียงพอ เนื่องจากการส่งมอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กำรแก้ปัญหำ “เบ็ดเสร็จ” ที่เรำได้เห็นคือกำรออกมำพูด ว่ำ ในเดือนมิถุนำยน ที่จะเริ่มฉีดกันเต็มที่นั้น วัคซีนแอสตร้ำ
เซนเนก้ำ มำแน ่
แต่ไม่อำจบอกว่ำ มำเมื่อไหร่ จ ำนวนถึง 6 ล้ำนโดส ตำมเป้ำหมำยหรือเปล่ำ 
ทั้งที่นี่คือ “วำระแห่งชำต”ิ 
ที่ควรแปรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน และไม่ควรต้องมำปรับแผน กันรำยวันอีกแล้ว 
อย่ำง วัคซีนทำงเลือก ที่ รัฐบำลมีอ ำนำจเต็ม ในกำรจัดหำ 
แต่ ที่ผ่ำนมำก็มีแต่เพียงกำรบอกกล่ำวว่ำก ำลังด ำเนินกำรอยู ่
ศบค. และนำยกฯไม่อำจมีค ำตอบว่ำ วัคซีนทำงเลือก จะเป็นวัคซีนอะไร จะมำเมื่อไหร่ อย่ำงไร 
จนที่สุดเรำก็ได้เห็น ภำวะกำรแตกตัวออกจำกศูนย์อ ำนำจเบ็ดเสร็จ (ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ทรำบมำ
ก่อน และยอมรับว่ำได้รับรูพ้ร้อมกับชำวบ้ำน) 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/ปก-สปด.2128ออนไลน์.jpg
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นั่นคือ การที่ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ออกมาแสดงบทบาทการจัดหา “วัคซีนทางเลือก” และเปิดรับฉีดวัคซีน
ด้วยตนเอง 
และเพียงชั่วข้ำมวัน “รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ”์ ก็แสดงควำมสำมำรถ ที่เป็น “รูปธรรม” ให้ชำวบ้ำนเห็น 
ด้วยกำรประกำศจะน ำเข้ำ วัคซีนซิโนฟำร์ม ที่องค์กำรอนำมัยโลกให้กำรรับรอง ภำยในเดือนมิถุนำยน 1 ล้ำนโดส 
ผ่อนคลำยควำมรู้สึกของชำวบ้ำนเรื่อง วัคซีนขำดแคลน ลงได้อย่ำงมำก 
พร้อมๆ กับเกิดค ำถำม รัฐบำลภำยใต้อ ำนำจเบ็ดเสร็จ ท ำไมท ำไม่ได้ 
แถมยังไปแก้ปัญหำนี้ด้วยกำรชะลอ กำรลงทะเบียน “หมอพร้อม” เข้ำไปอีก ชำวบ้ำนก็ยิ่งแตกตื่น 
ท ำให้ เรำได้เห็นผู้ว่ำฯกรุงเทพมหำนคร ออกมำลุย เปิดรับกำรฉีดวัคซีน โดยดึงพันธมิตรจำกภำคเอกชนเข้ำมำช่วยรับ
กำรลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีน 
ซึ่งก็ปรากฏว่าภายในไม่ถึงสัปดาห์ ระบบการท างานเป็นไปอย่างราบรื่น คล่องตัว วันเดียวสามารถรับมือคนนับล้าน
ได้โดยไม่สะดุด  
เกิดอะไรขึ้นกับกลไกของรัฐบำล-ศบค. ที่ย้ ำอีกทีว่ำรวมศูนย์อย่ำงเบ็ดเสร็จแต่ไม่สำมำรถท ำได้เหมือน 
ปรำกฏกำรณ์ วัคซีนทำงเลือกของ “รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์” และระบบลงทะเบียนของ กทม. ในด้ำนหนึ่งก็อำจมองว่ำ 
ดีแล้วที่มำร่วมด้วยช่วยกัน 
แต่อีกด้านมันก็สะท้อนให้เห็นว่า ความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ที่รวมเอาแทบทุกกลไก เข้ามา ไม่ได้ท าให้การท างานเพื่อ
รับมือกับโรคระบาดโควิด-19 มีประสิทธิภาพ 
จนท ำให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจรับผิดชอบประชำชนเช่นกัน ต้องกระโดดออกไปท ำงำนกันเอง 
รัฐบำลมีบทบำทแค่ไหลไปตำมน้ ำ 
ผู้น ำ-ศบค.ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขำด กลำยเป็นฝ่ำยตำม 
จนมีเสียงถำมไถ่ว่ำเมื่อชำวบ้ำนถูกเว้นวรรคกำรฉีดวัคซีนแล้ว 
ควรจะมีใครถูกเว้นวรรค เพื่อให้รับผิดชอบบ้ำงหรือไม่ 
สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2748844   

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2748844
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30 พฤษภำคม 2564  

จับสัญญาณ 'ปชป.' พลิกเกมรับไพ่ 'ยุบสภา'  
 

 
 

โจทย์หินท้าทาย "จุรินทร์" ในหัวขบวน "The Avengers" ตามที่ประกาศไว้ในวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรค จะน า
ประชาธิปัตย์ไปถึงจุดใด 

ท่ำมกลำงกระแสดังหนำหูจำกเหตุควำมขัดแย้งภำยในรัฐบำล ท ำให้หลำยพรรคกำรเมืองประเมินว่ำจำกปมรอย
ร้ำวในรัฐบำลครั้งนี้หำกเคลียร์กันไม่ลงตัวจะน ำไปสู่กำร "ยุบสภา" ภำยหลังร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 2565 ผ่ำนสภำไป
แล้วในช่วงปลำยป ี2564 หรืออย่ำงช้ำในต้นปี 2565 

หลำยปัจจัยสอดคล้องกับกระแสข่ำวกลุ่มอ ำนำจตั้งพรรคกำรเมืองรองรับเหตุยุบสภำฯ เพื่อเลือกตั้งใหม่ ท ำให้
ขณะนี้หมำกบนกระดำนเริ่มขยับเตรียมควำมพร้อมรับอุบัติเหตุทำงกำรเมืองในวันข้ำงหน้ำ  

ไม่เว้นแต่ "ประชาธิปัตย์" ในฐำนะหนึ่งพรรคกำรเมืองตัวแปรส ำคัญ ก ำลังเร่งเตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะ 
"เฉลิมชัย ศรีอ่อนเลขำธิกำรพรรคสั่งให้เร่งแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจ ำจังหวัดประจ ำเขตเลือกตั้ง กำรตั้งสำขำพรรคครบ
ทุกเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สอดคล้องสิ่งที้ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้ำพรรคเคยออกมำยืนยันว่ำ
ประชำธิปัตย์มีควำมพร้อมในกำรส่งผู้สมัครครั้งหน้ำพรรคมีควำมพร้อมเกือบ 100% แล้วทั่วประเทศ 

ส ำหรับกำรสรรหำผู้สมัครทั้ง 350 คนของประชำธิปัตย์นั้น ที่ผ่ำนมำมีกำรสรรหำทั้งภำยในและภำยนอกพรรค 
ทั้งกลุ่มมีผู้สมัครเดิมที่ยังคงท ำพื้นที่อยู่ และมีบุคคลที่สนใจในเขตเลือกตั้งหลำยเขต โดยมี "ทีมงาน" ท ำพื้นที่ล่วงหน้ำ
ท ำงำนกับส่วนกลำงของพรรค เพื่อส่งข้อมูลผ่ำนระบบพรรค 3 ส่วน 1.รัฐมนตรีของพรรค 7 คน 2.ส.ส.ในสภำฯ และ 3.
กลไกพรรค  

เน้นไปที่ผลงานประชาธิปัตย์จะน าไปหาเสียงยังอยู่ที่นโยบาย "ประกันรายได้" เกษตรกรใน 5 พืชเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม และยางพารา 

"ประชาธิปัตย์" ยังเน้นไปควำมพร้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งผู้ว่ำฯกทม. ส.ส. และ ส.ก.ขณะนี้ได้พิจำรณำวำงตัว
บุคคลมำกกว่ำ 90 % โดยในกลุ่มว่ำที่ ส.ส.และ ส.ก.มำจำกอดีต ส.ส. ส.ก. ผู้สมัครหน้ำใหม่ และผู้สมัครคนเก่ำของ
พรรคเตรียมลงเลือกตั้งแก้มืออีกครั้งโดยเฉพำะกระแสข่ำวหน้ำหูว่ำประชำธิปัตย์เคำะว่ำที่ผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.ไว้แล้วเป็น
ผู้หญิง แต่จะเปิดตัวพร้อมกับ "ทีมงาน" รองผู้ว่ำฯเมื่อถึงสถำนกำรณ์เหมำะสม 
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ไม่ใช่แค่นั้นประชำธิปัตย์ยังวำงยุทธศำสตร์เปิดรับ "คนรุ่นใหม่" มำร่วมท ำงำนกับพรรคในโครงกำร Democrat For All 
เพื่อรับสมัคร"เลือดใหม่" ตั้งแต่อำยุ 18-35 ปี ซึ่งโครงกำรนี้ประชำธิปัตย์ต้องกำรสร้ำงฐำนเสียงคนรุ่นใหม่ให้ชัดเจน
กว่ำเดิม เพื่อจะก้ำวไปเป็นพรรคกำรเมืองที ่"เข้าถึง" คนรุ่นใหม่ได้จริง 

จำกองคำพยพที่ขับเคลื่อนภำยในของประชำธิปัตย์ครั้งนี้ ถูกสร้ำงเพื่อรองรับเหตุยุบสภำที่อำจเกิดขึ้น และจัดทัพให้
ประชำธิปัตย์พร้อมมำกที่สุดต่อกำรเลือกต้ังใหญ่ครั้งแรก ในยุคที่มี "จุรินทร์" เป็นหัวหน้ำพรรค  

ขณะที่ "เป้าหลัก" ต่อกำรเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยที่หลำยพรรคกำรเมืองจะน ำไปใช้หำ
เสียงนั้น หลำยครั้งที่"จุรินทร์" ออกมำย้ ำว่ำจุดยืนเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ชัดเจนมำโดยตลอด 
เป็นที่มำของกำรเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ 6 ฉบับ  

ขีดเส้นใต้ 3 เส้นไปที่กำรตัดมำตรำ 272 ให้อ ำนำจ ส.ว.ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี และแก้ไข มำตรำ 256 ว่ำด้วย
กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยก ำหนดให้ใช้เสียงรับหลักกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 5 และตัดส่วนของเสียงส.ว. จ ำนวน 1 
ใน 3 ออกไป ซึ่งเป็น 2 ประเด็นส ำคัญที่ "ประชาธิปัตย์" เชื่อว่ำเป็นกระดูกสันหลังของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560  

โดยเฉพำะสิ่งที่ "ประชาธิปัตย์" ไม่มั่นใจว่ำหำกมีกำรยุบสภำเกิดขึ้นจริงกระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะล้มไป
ด้วย และต้องน ำไปสู่กำรเลือกตั้งโดยใช้กติกำเดิม กำรเมืองจะย้อนกลับมำที่เดิม ผลกำรเลือกตั้งจะเป็นเบี้ยหัวแตก ก่อน
กลับไปสู่จุดที่เรียกร้องให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง  

ท ำให้ระหว่ำงนี ้"ประชาธิปัตย์" ก ำลังประคองสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จนกว่ำกำรแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเป้ำหมำย
หลักจะส ำเร็จ เห็นได้จำกปมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 กลับล ำให้ "นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหำดไทย กลับมำ
คุม 3 จังหวัด สงขลำนครศรีธรรมรำช และภูเก็ตอีกครั้ง ผ่ำนดีล "ไทยคู่ฟ้า" แบบบัวไม่ช้ ำน้ ำไม่ขุ่น 

แต่หำกกำรยุบสภำเกิดขึ้นเร็วกว่ำคำดกำรณ์ไว้ "ประชาธิปัตย์" ก ำลังอยู่ภำยใต้แรงกดดันที่ส่งไปถึง "จุรินทร์" จะ
ได้เสียง ส.ส.ในสภำมำกแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ในสมัยที่ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" เป็น
หัวหน้ำพรรคได้ ส.ส.มำ 52 ที่นั่ง จนน ำไปสู่กำรเป็น "พรรคขนาดกลาง" ซึ่งเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรร่วมรัฐบำลพลัง
ประชำรัฐในเวลำนัน้ 

ไม่ว่ำสุดท้ำยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง จะน ำไปสู่ไพ่ยุบสภำหรือไม่ แต่คนในพรรคก ำลังจับจ้องไปถึงโจทย์หินท้ำ
ท ำ ย  "จุ ริ น ท ร์ " พิ สู จ น์ ตั ว ใ น หั ว ข บ ว น  "The Avengers" ต ำ ม ที่ ป ร ะ ก ำ ศ ไ ว้ ใ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง หั ว ห น้ ำ
พรรค 15 พ.ค.2562 จะน ำประชำธิปัตย์ไปแค่ไหน ในภำวะทำงกำรเมืองผันผวนขณะนี.้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940811  
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30 พฤษภำคม 2564  

ทางสองแพร่ง "ชัชชาติ" "ผู้ว่าฯ" หรือ "หัวหน้าพรรค"  
 

 
 
ก้าวต่อจากนี้ จึงน่าจับตาว่า "ชัชชาติ" จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเมืองของตัวเองอย่างไร บนเส้นทางสองแพร่ง 
ระหว่าง "ผู้ว่าฯ กทม." หรือ "หัวหน้าพรรคการเมือง" 

ชื่อของ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" อดีต รมว.คมนำคม ติดโผลงชิงต ำแหน่งผู้ว่ำฯ กทม. โดยเป็นตัวเต็งเบอร์ต้น ที่มี
โอกำสได้รับกำรเลือกตั้งนั่งเก้ำอี้ผูว้่ำฯเมืองหลวง 

แม้ "ชัชชำติ" จะเคลื่อนไหวและเตรียมลงสู้ศึกในนำมอิสระ แต่รู้กันดีว่ำพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมเทคะแนน
เสียงให้ ประกอบกับกระแสส่วนตัว "ชัชชำติ" ของเอง มีดีพอตัวอยู่แล้ว ทุกส ำนักโพลจึงยกให้ "ชัชชำติ" เป็นเต็งหนึ่ง 

ทว่า ระยะหลังมานี้ เริ่มมีกระแสข่าวว่า "ผู้สนับสนุน" คนส าคัญ ที่พร้อมเป็นแบ็คอัพให้ "ชัชชาติ" เปลี่ยน
ใจไปเลือกข้าง "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. แทน ท าให้ "ชัชชาติ" เริ่มคิดหนัก เพราะหาก
ไม่มี "นายทุน" คอยหนุน แม้กระแสจะดี แต่อาจจะสู้ยาก 

หำกหวังทุนจำกพรรคเพื่อไทย-ทุนจำกดูไบ ก็อำจไม่ไหลออกจำกกระเป๋ำ เพรำะหำกคิดแบบคุ้มทุนหรือไม่ 
สนำม กทม.สู้ไปก็ได้ผลตอบแทนทำงกำรเมืองน้อยนิด รอสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่จะดีกว่ำ  

ดังนั้น "ชัชชำติ" จึงคิดหนักว่ำจะลงสู้ศึกชิงเก้ำอ้ีผู้ว่ำฯกทม.หรือไม่ 
เนื่องจำกอีกทำงหนึ่ง "ชัชชำติ" มีชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้ำพรรคเพื่อไทย แถมยังมีใครบำงคนดีลให้ "ชัชชำติ" 

มำเป็นหัวเรือใหญ่ของพรรค "ปลัดคนดัง" ที่เริ่มก่อร้ำงสร้ำงตัวจนล่อตำล่อใจ "นักกำรเมือง" ให้เข้ำร่วมวงด้วย 
ก้าวต่อจากนี้ จึงน่าจับตาว่า "ชัชชาติ" จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเมืองของตัวเองอย่างไร บนเส้นทาง

สองแพร่ง ระหว่าง "ผู้ว่าฯ กทม." หรือ "หัวหน้าพรรคการเมือง" 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940859  
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