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ข่าวประจ าวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ ร้อนๆ หนาวๆ 'พี่ศรี' บุกดีเอสไอ ร้องสอบ '2 ส.ส. ก้าวไกล' ปั่นเฟกนิวส์ ? 5 

2 คมชัดลึกออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ" บุก DSI ร้องสอบ 2 ส.ส. ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 7 
3 กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง 'ดีเอสไอ' ฟัน 2 ส.ส. ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 9 

4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "ไทยไม่ทน" เตรียมยกพลไป "ศาล รธน. - กกต. - ปปช." 11 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “จุรินทร”์ ชี้แปลกแน่ ถ้าฝ่ายค้านหนุน พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้าน 13 

6 INN ออนไลน ์ สภาเข้มโควิดถกงบ 65 จัดที่ให้ สส. ไม่ใส่แมสก์พูด 14 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'วิรัช' มั่นใจ 'พรรคร่วมรัฐบาล' ยังเหนียวแน่น ไม่มีปัญหา โหวต งบฯ 65 17 

8 INN ออนไลน ์ ฝ่ายค้านเตรียม 60 ส.ส. ถล่ม พ.ร.บ. งบฯ ปี 65 18 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ "สุทิน" ชี้ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย พ.ร.บ. งบ 65 เน้นกระซวกงบ สธ. - กห. 20 

10 เดลินวิส์ออนไลน ์ "วิษณุ"  แนะรัฐบาลอภิปรายงบ 65 ต้องคุมเสียงให้ดี  21 

11 มติชนออนไลน ์ “วิษณุ” ชี้ รบ. ต้องคุมเสียงให้ชนะ หาก พ.ร.บ. งบ 65 คว่่า มีแค่ยุบสภา  
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
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3 มติชนออนไลน ์ วัคซีน โควิด คะแนน ส่าคญั อนาคต การเมือง 24 
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วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 10.56 น. 
ร้อนๆหนาวๆ 'พี่ศรี' บุกดีเอสไอ ร้องสอบ '2 ส.ส.ก้าวไกล' ปั่นเฟกนิวส์? 
 

 
 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค่าร้องต่อศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่ามี ส.ส.ของ
พรรคก้าวไกล จ่านวน 2 คน มีพฤติการณ์ทวีตข้อความลงในสื่อโซเชียลอันมีลักษณะเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายความผิด
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ทั้งนี้ 2 ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ได้ทวิตเตอร์ส่วนตัว ที่ระบุว่า "ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีด
วัคซีนแอสตราเซเนกา โดยเจ้าหน้าที่จะถามก่ อนว่าเป็น ส.ส.พรรคไหน ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเจอชิโนแวก"  
ซึ่งต่อมามี ส.ส.รัฐบาลหลายคนออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว และเรียกร้องให้ ส.ส.รายดังกล่าว แสดงความรับผิดชอบ
กับการให้ข้อมูลเท็จ และขอให้หยุดสร้างความสับสนกับสังคม 

ส่วนรายที่ 2 ได้ทวิตเตอร์ปั่นข่าวการเสนอขายวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัท แอคแคป ที่อ้างว่าพยายามติดต่อ
นายกฯ กว่า 1 เดือนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมจี้นายกฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับโป๊ะไปแล้วนั้น 

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสองมีสถานะเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นบุคคลสาธารณะ แต่กลับไม่ใช้วิจารณญาณอัน
เหมาะสมกับสถานะของตน แต่กลับใช้สื่อในสังคมออนไลน์ปั่นกระแสสร้างความสับสนขัดแย้งในสังคม โดยมีเจตนาที่จะ
น่าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความ
เข้าใจที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของประชาชน อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาวะวิกฤต ซึ่งอาจเข้าข่าย
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 อย่างชัดแจ้ง และอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้าย หลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 15 และข้อ 17 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น ตามรัฐธรรมนญู 
2560 ม.219 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

"ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องน่าความมาร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดพิเศษ 
(DSI) ซึ่งได้ตั้งศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนสอบสวนตามพรบ.การสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 ในการพิจารณาด่าเนินคดีพิเศษหรือคดีอาญาที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ได้ และรวบรวมพยานหลักฐานส่ง
ค่าร้องต่อไปยัง ป.ป.ช.เพื่อเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อไปได้" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/576767  
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/576767
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31 พฤษภาคม 2564 - 11:18 น. 
"ศรีสุวรรณ" บุก DSI ร้องสอบ 2 ส.ส. ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" บุก DSI ร้องสอบ 2 ส.ส.ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 

วันนี้  เวลา 10.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิ เศษ(DSI) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์ 
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค่าร้องต่อศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากพบว่ามี ส.ส. ของพรรคก้าวไกล
จ่านวน 2 คน มีพฤติการณ์ทวีตข้อความลงในสื่อโซเชียลอันมีลักษณะเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับ  
พรบ.คอมพิวเตอร์ และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

2 ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ประกอบด้วย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ซึ่งได้
ทวิตเตอร์ส่วนตัว ที่ระบุว่า ส.ส.พลังประชารัฐ และส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา โดยเจ้าหน้าที่จะถามก่อนว่า
เป็นส.ส.พรรคไหน ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านเจอชิโนแวก ต่อมามี ส.ส.รัฐบาลหลายคนออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว และ
เรียกร้องให้ ส.ส.รายดังกล่าว แสดงความรับผิดชอบกับการให้ข้อมูลเท็จ และขอให้หยุดสร้างความสับสนกับสังคม 

รายที่ 2 คือนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เลขาธิการพรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งได้ทวิตเตอร์ปั่นข่าว
การเสนอขายวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัท แอคแคปที่อ้างว่าพยายามติดต่อนายกฯกว่า 1 เดือนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้ พร้อมจี้นายกฯปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับโป๊ะไปแล้วนั้น 

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสองมีสถานะเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นบุคคลสาธารณะ แต่กลับไม่ใช้วิจารณญาณอัน
เหมาะสมกับสถานะของตน แต่กลับใช้สื่อในสังคมออนไลน์ปั่นกระแสสร้างความสับสนขัดแย้งในสังคม โดยมีเจตนาที่จะ
น่าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความ
เข้าใจที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของประชาชน อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาวะวิกฤต ซึ่งอาจเข้าข่าย
ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 อย่างชัดแจ้ง และอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้าย หลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 15 และข้อ 17 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น ตามรัฐธรรมนญู 
2560 ม.219  
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ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องน่าความมาร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดพิเศษ
(DSI) ซึ่งได้ตั้งศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนสอบสวนตามพรบ.การสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2547 ในการพิจารณาด่าเนินคดีพิเศษหรือคดีอาญาที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ได้ และรวบรวมพยานหลักฐานส่ง
ค่าร้องต่อไปยัง ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อไปได้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/468580  
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/468580
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31 พฤษภาคม 2564 
'ศรีสุวรรณ' ร้อง 'ดีเอสไอ' ฟัน 2 ส.ส. ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" บุก "ดีเอสไอ" ร้องสอบ "วิโรจน์-ประเสริฐพงษ์" 2 ส.ส.ก้าวไกลปั่นเฟกนิวส์ 

วันที่ 31 พ.ค . ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นค่าร้องต่อศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากพบว่ามี ส.ส. ของพรรคก้าวไกลจ่านวน 2 คน มี
พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ท วี ต ข้ อ ค ว า ม ล ง ใ น สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล อั น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ ท็ จ  อ า จ เ ข้ า ข่ า ย ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ   
พรบ.คอมพิวเตอร ์และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดย 2 ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าวประกอบด้วย  

1.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ซึ่งได้ทวิตเตอร์ส่วนตัว ที่ระบุว่า ส.ส.พลังประชา
รัฐและส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา โดยเจ้าหน้าที่จะถามก่อนว่าเป็นส.ส.พรรคไหน ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้าน
เจอชิโนแวก ต่อมามี ส.ส.รัฐบาลหลายคนออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว และเรียกร้องให้ ส.ส.รายดังกล่าว แสดงความ
รับผิดชอบกับการให้ข้อมูลเท็จและขอให้หยุดสร้างความสับสนกับสังคม 

2.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เลขาธิการพรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งได้ทวิตเตอร์ปั่นข่าวการเสนอ
ขายวัคซีนซิโนฟาร์มของบริษัท แอคแคปที่อ้างว่าพยายามติดต่อนายกฯกว่า 1 เดือนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมจี้
นายกฯปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับโป๊ะไปแล้วนั้น 

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสองมีสถานะเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นบุคคลสาธารณะ แต่กลับไม่ใช้วิจารณญาณอัน
เหมาะสมกับสถานะของตน แต่กลับใช้สื่อในสังคมออนไลน์ปั่นกระแสสร้างความสับสนขัดแย้งในสังคม โดยมีเจตนาที่จะ
น่าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความ
เข้าใจที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของประชาชนอันอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาวะวิกฤต ซึ่งอาจเข้าข่าย
ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 อย่างชัดแจ้ง และอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้าย หลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 15 และข้อ 17 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้น ตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 
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"ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องน่าความมาร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคด
พิเศษ ซึ่งได้ตั้งศูนย์สืบสวนและต่อต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพเิศษมีข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนสอบสวนตามพรบ.การสอบสวน
ค ดี พิ เ ศ ษ  พ .ศ .2547 ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ด่ า เ นิ น ค ดี พิ เ ศ ษ ห รื อ ค ดี อ า ญ า ที่ อ ยู่ ใ น อ่ า น า จ ห น้ า ที่ ไ ด้   
และรวบรวมพยานหลั กฐานส่ งค่ า ร้ อ งต่ อ ไปยั ง  ป .ป .ช . เพื่ อ เอาผิ ดจริ ยธรรมอย่ า งร้ ายแรงต่ อ ไป ได้ " 
นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940951  
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วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 09:01 น. 
"ไทยไม่ทน" เตรียมยกพลไป "ศาล รธน. - กกต. -ปปช." 
 

 
 

จตุพรเผยสัปดาห์นี้กลุ่มไทยไม่ทนลุยปักหมุดต้นเหตุท าบ้านเมืองวิกฤต เตรียมยกคณะไปศาลรธน.-กกต.-ปปช. ปิด
ท้ายที่ “มีชัย” แย้มสัปดาห์หน้าบุกกลุ่มทุนผูกขาด ลั่นสุดท้ายเมื่อจ าเป็น “สวมหน้ากากชุมนุม”ชี้ขาดกัน 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวที่ระหว่างร่วม
เวทีไทยไม่ทนออนไลน์ โดยชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ว่า ในวันที่ 31 พ.ค.น้ี คณะคนไทยไม่ทนฯ จะไปที่กองทัพ
ไทยเวลาบ่ายโมง โดยจะยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมแนบฝากหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้
บัญชาการกองทัพเรือ และอากาศ ให้ลาออกจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไว้ให้ด้วย 

จากนั้นในวันที่ 1 มิ.ย. 64 จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจะบอกว่าปัญหา
ของชาติได้วางองค์ประกอบของบุคคลไว้ใน รัฐธรรมนูญ อย่างไร และต้นเหตุวิกฤตท่าให้ชาติย่อยยับถึงขณะนี้นั้นมาจาก
องค์กรไหนบ้าง 

ส่วนวันพุธที่ 2 มิ.ย.64 ไปสนามบินน้่า ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) และในวันพฤหัสที่ 3 มิ.ย. 64 จะยื่นหนังสือให้พรรคฝ่ายค้านและผู้น่าพรรคฝ่ายค้าน เพื่อต้องการจะบอกว่า 
ภายใต้สถานการณ์ระบอบประยุทธ์นั้น ถ้าไม่สามารถหยุด พรก.เงินกู้ และหยุดงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดได้ แล้วจะอยู่ไปท่าไม 

นายจตุพร กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. จะไปยื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ก่าหนดชะตากรรมรัฐธรรมนูญ 
2560 ที่วางระเบิดทางการเมืองไว้ โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญได้ยาก ขณะมีปัญหา ศาลรัฐธรรมนูญยังต้องมาถาม
นายมีชัย ในปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการแก้รัฐธรรมนูญ ก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่า 

"เราไปปักหมุดไว้ที่ต้นตอทั้งหมด เพราะองค์กรเหล่านี้เป็นปัญหา มีที่มาหลังการรัฐประหาร และต้นทางมาจาก
ประยุทธ์ทั้งหมด ดังนั้น ทั้ง ปปช., กกต.และศาล รธน.ล้วนเป็นปัญหา แล้วบิดาของปัญหาทั้งหมดคือนายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
รวมทั้งนายวิษณุ โดยทั้งหมดท่าให้ประเทศไทยถูกแช่แข็งจาก รธน."นายจตุพรกล่าว 
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นายจตุพร กล่าวอีกว่า ในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของทุนผูกขาดทั้งหลายที่ท่าตัวอย่างน่าเกลียด สามารถคุม
ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ฉะนั้นถ้าไม่จัดการทุนผูกขาดแล้ว ระบอบประยุทธ์ก็ยังอยู่ต่อไป พวกเราจะฉายให้เห็นภารกิจ
ต่อไป และพวกเราคิดอ่านกันว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย ถ้าจ่าเป็นต้องสวมหน้ากากชุมนุมก็ต้องท่า เราหวังว่า 
ประชาชนจะมีความตื่นตัวและมีความรู้สึกกันเร็วขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/654269   

https://www.posttoday.com/politic/news/654269


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 
 

30 May 2021 12:00 น. 
“จุรินทร์”ชี้แปลกแน ่ถ้าฝ่ายค้านหนุน พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน 
 

 
 

“จุรินทร์” ระบุ หากฝ่ายค้านเห็นด้วยกับ พรก.เงินกู้ 5 แสนล้านจะเป็นเรื่องแปลก ไม่ว่าจะเห็นไปทางใด ต้องให้
เหตุผลกับประชาชน 

วันที่ 30 พ.ค.2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
พาณิชย์  กล่าวว่า  การพิจารณาพ.ร.ก.ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท (พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท) ที่ฝ่ายค้าน
เริ่มแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าวว่า ตนเชื่อว่า ทั้ง พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี พ.ศ. 2565 จะผ่านการพิจารณาของสภาได้ และไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร  

ส่วนการที่ฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าบอกว่าฝ่ายค้านเห็นด้วยก็อาจจะ
เป็นเรื่องแปลก เพราะที่ผ่านมาในอดีตก็มีทั้งฝ่ายค้านเห็นด้วยกับกฎหมายของรัฐบาล ฝ่ายค้านงดออกเสียง หรือฝ่ าย
ค้านไม่ยกมือให้ก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามจะตัดสินใจไปอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รับงบประมาณ 2565 
หรือไม่รับ รับ พ.ร.ก.เงินกู้ หรือไม่รับ ก็ต่างต้องไปอธิบายเหตุผลกับประชาชนด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะประชาชนก็
ตรวจสอบทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะคนที่ยกมือให้ คนที่ไม่ยกมือให้ก็ต้อง
ไปตอบประชาชนอย่างเดียวกัน 

ส่าหรับการชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้นั้น รองนายกฯ กล่าวว่า ในที่ประชุ มได้มอบหมายแล้ว 
โดยเฉพาะในเรื่องพ.ร.ก.เงินกู ้ 5 แสนล้านนั้น กระทรวงการคลังจะเป็นแม่งานหลักในการที่จะตอบค่าถาม และชี้แจงท่า
ความเข้าใจ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/481946  
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/481946
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30 พฤษภาคม 2021 - 14:44 
สภาเข้มโควิดถกงบ65จัดที่ให้ สส. ไม่ใส่แมสก์พูด  
 

 
 

สภา จัดโพเดียมเฉพาะ ให้ ส.ส.ที่ต้องการอภิปราย โดยไม่สวมหน้ากาก เน้นย้ า ต้องคุมเข้มป้องกันโควิดให้ได้ 100% 
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวย้่าถึงมาตรการป้ องกันโควิด-19 ในการประชุม  

สภา เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 ในพรุง่นี้ ว่าได้มีการเน้นย้่าไปยังทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ให้จ่ากัดบุคคลที่จะเดินทางมายังสภา ส่วนข้อมูลก็ให้ส่งแบบออนไลน์ 

ส่วนในห้องประชุม ก็ได้เน้นย้่าให้ทุกคนใส่หน้ากากตลอดเวลา ขณะเดียวกันได้มีการจัดโพเดียมเฉพาะ ส่าหรับ
บุคคลที่ไม่สามารถอภิปรายโดยใส่หน้ากากได้เป็นเวลานาน มีลักษณะเป็นตู้กระจกใส และ เมื่อจบอภิปรายก็จะมีการท่า
ความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้ง พยายามคุมเข้มให้ได้ 100% เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เกรงจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง 
  จึงคุมเข้มแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ท่าความสะอาด เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก็มีการจัดโพเดียม
ไว้ให้เช่นเดียวกัน แต่หากไม่ใช้โพเดียมก็จะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา มาตรการทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด เพราะ
ทุกคนมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ 

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือ ส.ส. ไม่ควรนั่งติดกับผู้ที่ก่าลังอภิปราย แม้จะเข้าใจว่าต้องการอยากจะออกทีวีก็
ตาม แต่ก็ต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่าง ซึ่งตนเองก็ได้เตือนไปแล้ว 

ส่วนการลงมติ หรือการนับองค์ประชุมที่ทุกคนจะต้องอยู่ในห้องประชุม กรมควบคุมโรคได้แนะน่าว่า  
ไม่ควรอยู่ในห้องประชุมนานเกิน 15 นาที ซึ่งการลงมติในการพิจารณางบประมาณ จะมีเพียงครั้งเดียว คือจะรับ
หลักการหรือไม่ จะไปวุ่นวายในช่วงวาระที่สอง ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะต้องลงมติทุกมาตรา 

นายชวน ยังกล่าวถึง กรณีนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัฒร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่โพสต์ข้อความ ระบุว่า ส.ส. รัฐบาล
ได้ฉีดวัคซีนแอตตร้าเซเนก้า ได้ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ว่า ได้สอบถามไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แล้ว ว่า ไม่เกี่ยวกับสภาเป็นเรื่องของแพทย์ ที่จะพิจารณาว่า บุคคลใดควรจะได้ฉีดวัคซีนอะไร 

ทั้งนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการไปตรวจความพร้อม ของห้องประชุมสภา โดย เฉพาะการจัดเตรียมโพ
เดียมส่าหรับส.ส. ที่ต้องการอภิปรายโดยไม่ต้องสวมหน้ากาก เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงมาตรการป้องกันโควิดเพราะยัง
เป็นห่วงเรื่องของละอองฝอย เมื่ออภิปรายโดยไม่สวมหน้ากาก 
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เลขาสภา ยัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส.ส. ฉีดวัคซีน เป็นไปตามระบบสาธารณสุข พรุ่งนี้คุมเข้มขั้นสุด จ ากัดคนเข้าพื้นที่ 
ขอสื่อส านักละ 1 ทีม 
  นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณี นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัฒร์ ส.ส.  
พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุ ส.ส. รัฐบาลได้ฉีดวัคซีนแอตตร้าเซเนก้า ส่วน ส.ส. ฝ่ายค้านได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค  
ว่า ส่านักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ท่าหนังสือถึงส่านักเลขาธิการส่านักนายกรัฐมนตรี ขอวัคซีนเพื่อฉีดให้ ส.ส. และบุคคล
ในรัฐสภาตามขั้นตอนปกติ ตามบัญชาของประธานสภาฯ และท่าหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อให้กระทรวง
สาธารณสุข จัดการวัคซีนให้กับบุคคลในรัฐสภา 

ซึ่งในส่วนของ ส.ส. เป็นการด่าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข และส่านักการแพทย์ โดยสภาฯ ได้แจ้งรายชื่อ
ของคนที่ประสงค์ไปฉีดวัคซีนที่สถาบันบ่าราศนราดูร แต่การจัดยี่ห้อวัคซีนเป็นเรื่องที่ทางสถาบันที่จะด่าเนินการ เท่าที่
รับทราบ คือจัดการตามอายุของสมาชกิ ไม่มีการเลือกปฏิบัต ิ

ส่วน ส.ส. บางคนที่อยู่ต่างจังหวัด ส่านักงานเลขาสภาฯ ได้ประสานกรมควบคุมโรค ให้ช่วยอ่านวยความสะดวก
ให้ ส.ส. ฉีดในพื้นที่ ดังนั้นเรื่องยี่ห้อวัคซีนไม่ใช่เรื่องของสภา และส่านักงานเลขาสภาฯ จะไม่ก้าวล่วงปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนของ ส.ส. ล่าสุดจากระบบข้อมูล วันที่ 27 พฤษภาคม มีกว่า 300 คน แต่ต้องรีเช็ค
ข้อมูลเพิ่มเติม จาก ส.ส. ที่ไปฉีดในพื้นที่ต่างจังหวัด 

ส่าหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆ ที่จะเข้ามาให้ข้อมูลรัฐมนตรี จะมีการคัดกรองล่วงหน้า ทุกคนต้องกรอก
แบบสอบถาม และพรุ่งนี้จะคุมเข้มสุด เพราะมีคนมาจากทุกส่วนราชการ โดยจะลดจ่านวนคนให้มากที่สุด  
เพราะถ้าไม่คุมเข้มก็ไปไม่รอด พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชน ให้เข้าท่าข่าวที่สภา ได้ส่านักข่าวละ 1 ทีม ส่วน
เจ้าหน้าที่สภาบางส่วน ก็ยังให้ work from home 
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“จุรินทร์” ระบุ หากฝ่ายค้านเห็นด้วย กับ พรก.เงินกู้ 5 แสนล้านจะเป็นเรื่องแปลกไม่ว่าจะเห็นไปทางใด  
ก็ต้องให้เหตุผลกับประชาชน เพราะประชาชนจะตรวจสอบทั้งสองฝ่าย 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กล่าวถึงการพิจารณาพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท (พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท) ที่
ฝ่ายค้านเริ่มแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย ว่า ตนเองเชื่อว่าทั้ง พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี พ.ศ. 2565 จะผ่านการพิจารณาของสภาได้ และไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร 

ส่วนการที่ฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วยนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าบอกว่าฝ่ายค้านเห็นด้วยก็อาจจะ
เป็นเรื่องแปลก เพราะที่ผ่านมาในอดีตก็มีทั้งฝ่ายค้านเห็นด้วยกับกฎหมายของรัฐบาล ฝ่ายค้านงดออกเสียง หรือฝ่าย
ค้านไม่ยกมือให้ก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามจะตัดสินใจไปอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รับงบประมาณ 2565 
หรือไม่รับ รับ พ.ร.ก.เงินกู้ หรือไม่รับ ก็ต่างต้องไปอธิบายเหตุผลกับประชาชนด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะประชาชนก็
ตรวจสอบทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะคนที่ยกมือให้ คนที่ไม่ยกมือให้ก็ต้อง
ไปตอบประชาชนอย่างเดียวกัน 

ส่าหรับการชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎร วันพรุ่งนี้นั้น รองนายกฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มอบหมายแล้ว 
โดยเฉพาะในเรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านนัน้ กระทรวงการคลังจะเป็นแม่งานหลักในการที่จะตอบค่าถาม และชี้แจงท่า
ความเข้าใจ 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_114320/  

  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_114320/
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31 พฤษภาคม 2564 
'วิรัช' มั่นใจ 'พรรครว่มรัฐบาล' ยังเหนียวแน่น ไม่มีปัญหา โหวต งบฯ65 
 

 
 
ประธานวิปรัฐบาล เผยมี '55 ส.ส.รัฐบาล' เข้าคิวอภิปราย พ.ร.บ.งบฯ 65 เชื่อบรรยากาศอภิปรายราบรื่น 
        นายวิรัช รัตนเศรษฐ  ส.ส.บัญชีรายช่ือ  พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
รัฐบาล (วิป รัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก ที่เริ่มพิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคา เวลา 09.30 น. ว่า มี
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่จะอภิปราย จ่านวน 55 คน  แบ่งเป็น พรรคพลังประชารัฐ 30 คน และพรรคร่วมรัฐบาล 25 คน 
จะได้อภิปรายคนละ 10 - 15 นาที ทั้งนี้เวลาที่ได้รับจัดสรรเพื่ออภิปราย 3 วัน คือ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เวลา 22 
ชั่วโมง , พรรคร่วมรัฐบาล รวม คณะรัฐมนตรี ได้เวลา 22 ชั่วโมง และเวลาของประธานที่ประชุม จ่านวน3 ชั่วโมง  ทั้งนี้
เชื่อว่าการอภิปรายจะไม่มีปัญหาและราบรื่น เพราะการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องปกติที่ทุกปีจะต้องพิจารณา
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้าน ประกาศไม่รับหลักการวาระแรกนั้น ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน ที่
ต้องคัดค้าน ส่วนฝั่งรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน 

 “เสียงของพรรคร่วมรัฐบาล ผมเชื่อว่าคุยกันได้ ขณะเดียวกันจะไม่ประมาท ทั้งนี้ในส่วนของแกนน่าพรรคร่วม
รัฐบาลทั้งหมด ยังดีกันอยู่ ดังนั้นผมขอให้ประชาชนมั่นใจ ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น แม้จะมีข่าวออกมาเป็น
สีสันของระบบสภาฯ” นายวิรัช กล่าว 
        นายวิรัช กล่าวด้วยว่าส่วนสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 นั้นมีมาตรการป้องกัน ทั้ง การสวมหน้ากากอนามัย 
เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 2 เมตรรอบด้าน ส่าหรับการอภิปรายของส.ส.นั้น ได้จัดโพเดี้ยมไว้เพื่อให้อภิปรายบริเวณ
ด้านหน้า ขณะที่การฉีดวัคซีนของส.ส.นั้น ทราบว่า  90% ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว แตส่ภาฯ ยังไม่ประมาท. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940919  
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940919
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31 พฤษภาคม 2021 - 08:00 
ฝ่ายค้านเตรียม 60 ส.ส. ถล่ม พ.ร.บ. งบฯปี 65 
 

 
 
ฝ่ายค้าน เตรียม 60 ส.ส. ถล่ม พ.ร.บ.งบฯปี65 มุ่งชี้ให้เห็นความไม่เหมาะสม ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาประเทศ 

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
เปิดเผยกับส่านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อม อภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 ว่า ทาง
ฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลในการอภิปรายไว้เรียบร้อยแล้ว 

โดยจะเน้นไปในเรื่องของการจัดงบประมาณไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการ
ของประเทศ และการจัดงบที่จะมีผลต่อสถานะทางการเงินการคลัง ของประเทศในอนาคต เป็นหลัก 

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการจัดเตรียมผู้อภิปราย นายสุทิน กล่าวว่า ส่าหรับผู้อภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น อยู่ที่
ประมาณ 60 คน โดยเป็นผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทยประมาณ 45 คน 

 

 
 

 สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 วงเงิน
งบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท วาระแรกเช้าวันนี้(31 พ.ค.64) 

นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีค่าสั่งนัดสมาชิกประชุม เป็นพิเศษ เวลา 09.30 น. วันนี้ (31 
พ.ค.64) เป็นวันแรกของการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2565 วงเงิน
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งบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท ในวาระแรกขั้นรับหลักการ ซึ่งงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ่านวนกว่า 
185,000 ล้านบาท 

ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงสาระส่าคัญของร่า งพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2565 
ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2565 ที่คาดว่าจะขยายตัวโดยมีปัจจัยจากการขยายตัว ในภาคต่างประเทศ ตาม
แนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและประมาณการค้าโลก รวมทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุน
ภาคเอกชนภาคท่องเที่ยว มีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัว ภายหลังการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 
รวมทั้งให้ความส่าคัญกับการด่าเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผน
แม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ 2,400,000 
ล้านบาท และก่าหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 700,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ่านวน
ดังกล่าว ยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว 

ส่าหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่จัดสรรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานระดับกระทรวง ภาพรวมถูกปรับลดงบประมาณลงเกือบทุกกระทรวง มีเพียง 3 กระทรวง ที่ได้
งบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้ว ได้แก่ กระทรวงการคลัง , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงพลังงาน โดยก่าหนดกรอบเวลาการพิจารณา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี ้
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_114608/  
 
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_114608/
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จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.03 น. 
"สุทิน" ชี้ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย พ.ร.บ.งบ65 เน้นกระซวกงบ สธ.-กห. 
"สุทิน" เผยพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ.งบประมาณ เน้นอัดสธ.-กลาโหม แย้มมีส.ส.รัฐบาลหลายอึดอัด
กับการจัดท างบฯ ส่อคว่ าเพิ่มอีก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการอภิปรายร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 ว่า 
พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมเต็มที่ในการอภิปราย โดยในวันนี้จะเปิดอภิปรายโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ใน
ฐานะผู้น่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และจะมีการ
สลับกันขึ้นอภิปราย ซึ่งตนเองปิดจบการอภิปรายในวันสุดท้าย เฉลี่ยตกคนละประมาณ 10-15 นาที เชื่อว่าทุกคนจะ
อภิปรายตามก่าหนดเวลา โดยสัดส่วนการอภิปรายของแต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านแบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 760 นาที พรรค
ก้าวไกลประมาณ 300 นาที และพรรคขนาดเล็กลดหลั่นลงไป 

นายสุทิน กล่าวว่า การอภิปรายวันนี้จะชี้ให้เห็นภาพรวมของงบประมาณ ความล้มเหลวในการบริหารจัดการ
ของการใช้งบประมาณของรัฐ ส่วนวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) จะมีการลงเม็ดเงินในแต่ละกระทรวง โดยไฮไลท์ส่าคัญคือ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และงบกลาง 
รวมทั้งอาจจะมีการอภิปรายพาดพิงพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพื่อตั้งค่าถามถึงรัฐบาลด้วย ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน
ยกระดับยึดโยงความส่าคัญสัมพันธ์กับความรู้สึกของประชาชน และปัญหาที่ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเรารับไม่ได้กับร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขและไม่เคยฟังความเห็นจากพรรคร่วมค้าน ส่วนที่ประกาศใน
ลักษณะนี้หวังว่าจะมีการแก้ไขในชั้นคณะกรรมาธิการพอสมควร ย้่าว่าเป็นความเห็นเดียวกันและสอดคล้องกันกับทุก
พรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ก็ยังรับฟังค่าชี้แจงของรัฐบาลที่มีประโยชน ์

"เท่าที่ฟังจากส.ส.ฝั่งรัฐบาล ส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ก็อึดอัดกับการจัดงบประมาณของรัฐบาล ส่วนจะคว่่าร่าง
พ.ร.บ.ประมาณหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับมารยาทของมติพรรคร่วมรัฐบาลหรือความต้องการของประชาชน" นายสุทิน กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/846749  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/846749
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จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.17 น. 
"วิษณุ"  แนะรัฐบาลอภิปรายงบ65 ต้องคุมเสียงให้ดี 
“วิษณุ เครืองาม”ไม่หวั่นฝ่ายค้านจ้องล้มร่างพ.ร.บ.งบฯ  แนะรัฐบาลต้องคุมเสียงตัวเองให้ดี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ท่าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายร่าง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ที่ฝ่ายค้านระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อการ
จัดสรรงบประมาณ และจะลงมติล้มตั้งแต่วาระแรก  ว่า ไม่มีปัญหาอะไร มันขึ้นอยู่กับการโหวตในที่ประชุม อยู่ที่ว่า
รัฐบาลต้องรักษาเสียงของตัวเองให้ดี ให้ชนะก็แล้วกัน เพราะถ้าร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯไม่ผ่าน ก็จะมีปัญหาเพราะเป็น
กฎหมายส่าคัญ  และความจริง กฎหมายส่าคัญก็ไม่จ่าเป็นต้องเป็นกฎหมายการเงิน  แต่หมายถึงกฎหมายส่าคัญต่างๆ
ของรัฐบาล ถ้าไม่ผ่านก็มีผลกระทบทั้งนั้น ซึ่งหากไม่ผ่าน รัฐบาลก็ต้องยุบสภาหรือไม่ก็ลาออก มี 2 ทางเลือกเท่าน้ัน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/846751  
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 09:48 น. 
วิษณุ ชี้ รบ. ต้องคุมเสียงให้ชนะ หาก พ.ร.บ.งบ 65 คว่ า มีแค่ยุบสภา หรือลาออก เท่านั้น 
 

 
 
“วิษณุ” เผย พ.ร.บ.งบประมาณ 65 ถูกคว่ า ไม่ยุบสภาก็ลาออก รบ.ต้องคุมเสียงตัวเองให้ชนะเท่านั้น 

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่  31 พฤษภาคม ที่ท่าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ฝ่ายค้าน
ระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อการจัดสรรงบประมาณและจะล้มตั้งแต่วาระแรก ว่า ไม่มีปัญหาอะไร มันขึ้นอยู่กับการโหวตในที่
ประชุม อยู่ที่ว่ารัฐบาลต้องรักษาเสียงของตัวเองให้ดีให้ชนะแล้วกัน ถ้าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 ไม่ผ่านขึ้นมาจะมี
ปัญหา เพราะเป็นกฎหมายส่าคัญและความจริงกฎหมายส่าคัญ ไม่จ่าเป็นต้องเป็นกฎหมายการเงิน แต่หมายถึงกฎหมาย
ส่าคัญต่างๆของรัฐบาล ถ้าไม่ผ่านก็มีผลกระทบทั้งนั้น ซึ่งหากไม่ผ่านรัฐบาลต้องยุบสภา หรือไม่ก็ลาออกมีสองทางเลือก
เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2750329  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2750329
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/S__21995540.jpg
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 - 13:00 น. 
อนิจจัง การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา ลาออก 
 

 

ไม่ว่าจะมองความเห็นในเรื่อง “ยุบสภา” ของ นายวิษณุ เครืองาม ว่าเป็นความหมายอย่างไร แสดงทิศทางหรือ
แนวโนม้ใดในทางการเมือง เป็นการเตือนอย่างปกต ิเพราะหากว่า “พระราชก่าหนด” อันเป็นเรื่องในทาง “การเงิน” ซึ่ง
เสนอโดยรัฐบาลไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา  

การ  “ยุบสภา”  ก็ เป็นหนทางหนึ่ ง  ค่ าถามอันตามมาโดยอัตโนมัติก็คื อ  จะเป็นไปได้อย่ างไรที่   
“พระราชก่าหนด” จะไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาในเมื่อรัฐบาลกุม “เสียงข้างมาก” ค่าถามนี้จึงเท่ากับ
เป็นอีก “ค่าตอบ” หนึ่ง เป็นค่าตอบซึ่งยืนยันว่าที่กลายเป็นปัญหาไม่น่าจะมาจาก “ฝ่ายค้าน” หากแต่น่าจะมาจากรอย
ร้าวของความขัดแย้ง เกิดการแตกแยกจาก “ภายใน” ค่าเตือนนี้จึงเป็นการเตือน “ภายใน” รัฐบาล 
ความน่าสนใจก็คือ ภายในรัฐบาล โดยเฉพาะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้นและด่ารง
อยู่หรือไม่ ตอบได้เลยว่า มี 

ไม่ว่าจะเป็นผลอันปะทุขึ้นในการลงคะแนนเสียงไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 
สดๆ ร้อนๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกรณี “โควิด” อย่าคิดว่าการใช้อ่านาจผ่านพระราชก่าหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินนับแต่เดือนมีนาคม 2563 จะมีการสนองรับอย่างเชื่องๆ เพราะ “อ่านาจ” ล้วนอยู่ในมือ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กรณีการเบรกแผนฉีดวัคซีนแบบ “วอล์กอิน” แล้วน่าเอากระบวนการแบบ “ออนไซต์” เข้ามาแทนที่  
คิดหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะแฮปปี้ ยิ่งมาตรการชะลอ “หมอพร้อม” ยิ่งท่าให้รอยร้าว บานปลาย ขยายใหญ่ เหมือนกับ
การระบุถึง “ยุบสภา” จะเป็นหลักธรรมดาในทางการเมือง แต่เมื่อการเมืองได้พัฒนาและยกระดับเพิ่มความแหลมคม
มาถึง ณ วันนี ้เรื่องธรรมดาก็อาจจะไม่ธรรมดา 

ค่ าถ ามที่ ต ามมา โดยอั ต โนมั ติ ก็ คื อ  ท่ า ไมจะ เลื อก เพี ย งแนวทา ง  “ยุ บสภา”  ท่ า ไม ไม่ น่ า เ อ า
แนวทาง “ลาออก” เข้าไป อยู่ในกระบวนการด้วย เพราะเสียงที่ดังกึกก้องคือ “ออกไป ออกไป” มิใช่หรือ ยิ่งเมื่อมวล
มหาประชาชนทุกหมู่ เหล่าล้วนตกอยู่ ในชะตากรรมไม่แน่นอนจากปัญ หา “โควิด” และผลสะเทือนของ   
“แทงม้าตัวเดียว” ยิ่งท่าให้ “ต่อม” หงุดหงิด บังเกิดอย่างถ้วนหน้า 

7 ปีรัฐประหารจึงกลายเป็น 7 ปีแห่งการทบทวนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ว่าเป็นความล้มเหลว
จากการตัดสินใจ “พลาด” ของใคร กระแสไม่อา “ประยุทธ์” จึงร้อนแรง สัญญาณ “ยุบสภา” จึงขยายตัว เติบใหญ่ 
อย่างร้อนแรงและแหลมคมยิ่งในทางการเมืองยุคอยากฉีดวัคซีนแต่ ไม่มีวัคซีน “อื่น” ให้เลือก ร้อนแรงไปสู่ “การ
เปลี่ยนตัว” นายกรัฐมนตรี แหลมคมถึงขนาดคาดหมายด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่า วันเวลาของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก่าลังเหลือน้อยลงเป็นล่าดับ ค่าถามก็คือ จะยุบสภาหรือ “ลาออก” กันแน่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2749066  
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 - 14:15 น. 
วัคซีน โควิด คะแนน ส าคัญ อนาคต การเมือง 
 

 
 
วัคซีนกลายเป็นเรื่องส าคัญของประเทศ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 จะหยุดลงได้ก็ต่อเมื่อประชากรได้ฉีดวัคซีนป้องกัน 

ขณะที่วัคซีนเป็นที่ต้องการของโลกทั้งใบ ประเทศไทยก็ต้องการวัคซีนเข้ามาฉีด  ท่าให้วัคซีนมีจ่านวนจ่ากัด  
เมื่อวัคซีนมีจ่านวนจ่ากัด วัคซีนจึงกลายเป็นปัจจัยส่าคัญ ส่าคัญต่อการด่ารงชีวิต ส่าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และส่าคัญต่อการเมือง ยิ่งกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่บริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับจากยึดอ่านาจ
ล่วงเลยมาถึงการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ตามรัฐธรรมนญูปี 2560 รวมระยะเวลา 7 ปีด้วยแล้ว ยิ่งมีความส่าคัญ 

งนี้ เพราะเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในต่าแหน่งมาเป็นเวลานาน ประชาชนเริ่มรู้สึกเบื่อ และเมื่อปรากฏว่าผลงาน
ขอ ง รั ฐ บ าลที่ เ ค ย รั บป าก ไ ว้  “ท่ า ไ ม่ เ ข้ า เ ป้ า ”  ประชาชนยิ่ ง รู้ สึ ก อย าก เปลี่ ย นแปล ง  อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  
เมื่อประชาชนเริ่มมีความเคลื่อนไหวขับไล่ โลกทั้งใบได้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด แต่ประเทศไทยใช้  
“ยาแรง” ประกาศล็อกดาวน์ ท่าให้การระบาดในไทยอยู่ในเกณฑ์ต่่า 

ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่า ควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดี รัฐบาลไทยได้ชื่อเสียงจาก
การควบคุมการระบาด และกลายเป็นผลงานอันโดดเด่นทางสาธารณสุข แต่การใช้ “ยาแรง” ด้วยการล็อกดาวน์ กลับ
ก่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างทันตาเห็น ประชาชนเดือดร้อน นักธุรกิจเดือดร้อน และพร้อมใจกันเรียกร้องให้ 
“ผ่อนคลาย” เมื่อรัฐบาลผ่อนคลาย แหล่งอโคจรการ์ดตก การระบาดคืนกลับมาอีกหน 

ครั้งแรกกลับมาเพราะการขนแรงงานต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย ครั้งต่อมาระบาดจากบ่อนการพนัน และ
ล่าสุดระบาดจากคลับทองหล่อ ครั้งนี้รัฐบาลใช้สูตรใหม่ในการรับมือการระบาด แทนที่จะล็อกดาวน์ซึ่งมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสูง เปลี่ยนมาใช้วิธีการล็อกเฉพาะพื้นที่ วิธีการนี้ธุรกิจยังเดินไปข้างหน้าได้ แต่รัฐบาลต้องมีความพร้อมรับมือ
กับการระบาด ทั้งโรงพยาบาล ทั้งเตียงพยาบาล ทั้งยารักษา และที่ส่าคัญคือ “วัคซีน” 

น่าสังเกตว่าการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งหลังแตกต่างจากครั้งแรก รัฐบาลที่เป็นผู้ดูแล
สถานการณ์ ส่งสัญญาณ  “ร้าวภายใน” ออกมาเป็นระยะๆ จนกระทั่งค่าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในระยะหลัง  
มีผลลดบทบาทของฝ่ายการเมืองลงเรื่อยๆ การต้ังคณะกรรมการวัคซีนทางเลือกโดยไม่มีชื่อนายอนุทินร่วมคณะ 
การโยกอ่านาจการสั่งการทางกฎหมาย จ่านวน 31 ฉบับ มาไว้ที่นายกรัฐมนตรี การดึงอ่านาจการจัดการกระจายวัคซีน
จากกระทรวงสาธารณสุขไปไว้ที่ ศบค.  
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ศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด แนวปะทะเรื่องวัคซีนภายในรัฐบาลเกิดขึ้นเป็นระยะ เกิดวิวา
ทะระหว่าง “วอล์กอิน” กับ “ออนไซต์” วอล์กอิน คือ การเดินเข้าไปฉีดวัคซีนตามจุดบริการ โดยจะน่าวัคซีนจากคนที่
จองฉีดแล้วไม่มาตามนัดไปบริการคนวอล์กอิน ว่ากันว่าแนวคิดนี้เป็นไอเดียจากคณะท่างานของนายอนุทิน แต่จู่ๆ พล.อ.
ประยุทธ์ ได้ตอบค่าถามผู้สื่อข่าวถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า ไม่มี “วอล์กอิน” และให้ฟัง ศบค.เพียงหน่วยงานเดียวใน
เรื่องการกระจายวัคซีน พร้อมกันนั้นก็ปรากฏวิธี “ออนไซต์” มาแทน “วอล์กอิน” โดยมีวิธีการไม่แตกต่างจากเดิมเท่าใด
นัก 

ล่าสุดเกิดความปรับเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนอีกหน เมื่อ ศบค.สั่งชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในแอพพ์ “หมอ
พร้อม” แล้วกระจายให้แต่ละจังหวัดไปด่าเนินการรับจองฉีดวัคซีนกันเอง ดีเดย์ที่ กทม.ที่เปิดรับจองฉีดวัคซีนเพื่อให้คน
กรุงเทพฯได้วัคซีนมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร หรือ 5 ล้านคน ภายใน 2 เดือน ตามค่าสั่งนายกฯ ค่าสั่งชะลอ
ดังกล่าวสร้างความงุนงงให้แก่นายอนุทิน รวมทั้ง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็งุนงง 

ทั้ งรัฐมนตรีว่ าการและรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ต่างบอกให้ ไปถามสาเหตุการชะลอจาก ศบค .  
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว มุมมองทางการเมืองเห็นว่า เป็นการช่วงชิงคะแนนเสียง เมื่อวัคซีนมีความส่าคัญต่อประชาชน 
และส่าคัญต่อเศรษฐกิจ หากรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการวัคซีนจากภาคส่วนต่างๆ ได้  คะแนนนิยมย่อม
ปรากฏ 

ขณะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลผสม มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกน มีพรรคใหญ่อย่างพรรคภูมิใจไทย 
และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นกองหนุน แต่ผลการด่าเนินการเรื่องโควิด-19 และวัคซีน อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้ง
นายอนุทินจากภูมิใจไทย และนายสาธิต จากประชาธิปัตย์ ไม่มีคนจากพรรคพลังประชารัฐหรือรัฐบาลเข้าไปเอี่ยว ดังนั้น 
การดึงอ่านาจจากกระทรวงสาธารณสุขมายัง ศบค.ที่บริหารโดยทีมของ พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมมีความหมายทางการเมือง  

หาก พล.อ.ประยทุธ์ สามารถบริหารจัดการวัคซีนได้ สามารถท่าให้คนไทยได้รับวัคซีนตามความต้องการ 
สามารถยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกครั้ง ย่อมถือเป็นการแก้มือ หลังจากพลาดพลั้งจนเกิดการระบาด
ระลอก 3 ในขณะนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้บริหารราชการครึ่งทาง เหลืออีกครึ่งทางจะต้องเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 
กล่าวคือได้รับเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลเมื่อปี 2562 เมื่อถึงปี 2566 จะครบวาระและเลือกตั้งใหม่ ระหว่างปี 2564 จนถึง
ปี 2566 ในทางการเมืองถือว่า “อะไรก็เกิดขึ้นได”้ 

ดังนั้น การสะสมคะแนนด้วยผลการท่างานจึงเป็นสิ่งที่นักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาลพึงกระท่า 
ยิ่งในปี 2564 ถือเป็นปีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 การบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน  
จึงเป็นหนทางการตักตวงแต้มทางการเมือง  ยิ่งวัคซีนป้องกันโควิด เป็นทางรอดจากความเดือดร้อนในครั้งนี้   
การจัดการวัคซีน ยิ่งมีความส่าคัญทางการเมือง เพราะนี่คือคะแนนส่าคัญ นี่คืออนาคตทางการเมือง สถานการณ์
การเมืองในปัจจุบันจึงมีผลต่ออนาคต มีผลต่อการเลือกตัง้ครั้งต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747539  
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30 พฤษภาคม 2564 - 16:37 น. 
บุรีรัมย์สะดุ้ง 'รวมไทยสร้างชาติ' 
 

 
 
ส่งสัญญาณชัด ไม่เอา "บิ๊ก ป." เขย่ากันเห็นๆ ไม่ต้องเกรงใจกันอีกแล้ว 

เหมือนได้กลิ่นยุบสภา อยู่มาวันหนึ่ง สื่อสายโรงโม่ ก็จุดพลุเรื่อง “รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อโยงไปหา  
“บิ๊ก ป.” ผู้คุมมหาดไทย  มิหน่าซ้่ า สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ  พรรคภูมิ ใจไทย  ผู้ที่ ไม่ขานชื่อ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มาเล่นเรื่อง “บิ๊ก ป.” กับการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วย 
จริงๆแล้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ ถูกโจษขานมานานแล้วว่า เป็นพรรคส่ารอง ของผู้ถืออ่านาจในปัจจุบัน มีการ
วิเคราะห์เจาะลึกถึง “ปลัดคนดัง” ที่ถูกวางตัวเป็นหัวหน้าพรรค 

แปลกที่ “บ้านใหญ่โรงโม่” ให้ความส่าคัญกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งที่พรรคนี้เพิ่งจดทะเบียน และยังไม่
เปิดโฉมหน้าคณะกรรมการบริหารพรรคตัวจริ ง แต่ดู เหมือนว่า หลายคนจะหวาดกลัวพรรคนี้ ไปเสียแล้ว  
ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย ได้รับมอบหมายให้ก่ากับดูแลกระทรวงส่าคัญในฐานะรัฐมนตรีว่าการไ ด้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม 

ห้วงเวลาน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่าง เนวิน ชิดชอบ กับพี่น้อง 3 ป. มีความสัมพันธ์แนบแน่นและซื้อใจกันในวันที่
ต้องฝ่าด่าน “คนเสื้อแดง” และเครือข่ายคนแดนไกล 

วันนี้ กลับมีสุ้มเสียงแปลกแปร่งต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และสองพี่ใหญ่ ผ่านกระบอกเสียงในเครือข่าย
อีสานใต้  ไม่ ว่ าจะเป็น เรื่ องการรวบอ่านาจ การท่ างานแบบวัน แมนโชว์  ของ “บิ๊ กตู่ ”  อย่ างไรก็ตาม   
พรรคภูมิใจไทย ไม่กล้าแตกหักกับ “3 ป.” ในเวลานี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อ ไม่ได้เป็นแต้มบวกแก่ 
“อนุทิน” ในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุข ขณะที่ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เจอปัญหาคลัสเตอร์ทองหล่อ ก็ถึงกับไปล่าบาก 
การเลือกตั้งปี 2562 ค่ายสีน้่าเงิน ยังอาศัยนโยบายกัญชาหาเสียง ได้รับความนิยมระดับหนึ่ง แต่หากมีเลือกตั้งใหม่ ยัง
ไม่เห็นว่า พรรคนี้มีจุดขายใหม่ๆอะไร? 

พรรคภูมิใจไทย เพิ่งมาอายุได้ 13 ปี เริ่มจากคนของสมศักดิ์ เทพสุทิน ไปจดทะเบียนพรรคไว้ตั้งแต่ปี 2551 
ก่อนจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรคใหม่ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค และพรทิวา นาคาศัย เป็นเลขาธิการ
พรรค ระยะ 3-4 ปีแรกของภูมิใจไทยคือ พรรคท้องถิ่น พรรคไฟท์เตอร์ ชักธงรบกับคนเสื้อแดง ไม่ประสบความส่าเร็จ 
“เนวิน” จึงรื้อพรรคใหม่ ให้ “เสี่ยหน”ู อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค ลดการเผชิญหน้ากับ “นายเก่า” 
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ยุคหนูซิ่ง 

การเข้ามาของอนุทิน ก็เพื่อจะปรับภาพลักษณ์จาก “พรรคสีน้่าเงิน” หรือพรรคขั้วสี ให้เป็นพรรคขนาดกลางที่
ปรองดองกับทุกฝ่าย โดยอาศัยบุคลิกแบบ “หนูดิ้นได”้ เป็นตัวชูโรง  

สังเกตได้จากช่วงปี 2561 เสี่ยหนูเริ่มออกอีเวนท์กับเสี่ยทอม เครือโสภณ ขายแนวคิดการเมืองสไตล์คนรุ่นใหม่ 
รวมถึงมีส่านักข่าวส่วนตัว ที่ได้นักวิชาการ และคนท่าทีวีจอแดงมาช่วยโปรโมตเสี่ยหนูอีกแรง บวกกับ เนวิน ชิดชอบ ลุย
ตลาดฟุตบอล และอีสปอร์ต ก็เข้าไปอยู่ในหัวใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบกีฬา 

ภาพพรรคไฟท์เตอร์ชนกับเพื่อไทยทุกสนามได้เจือจางลง กลายเป็นพรรครวมคนทุกรุ่นทุกสี ไม่มีได้ตั้งตัวเป็น
ปฏิปักษ์กับเครือข่าย “คนแดนไกล” 

ว่ากันตามจริง กติกาเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้เอื้อแค่พรรคเล็กเท่านั้น พรรคขนาดกลางอย่างภูมิใจ
ไทย ก็ได้อานิสงส์ ทุกคะแนนไม่ตกน้่า เพียงผู้สมัคร ส.ส.เขต ท่าแต้มให้ได้ถึง 1-2 หมื่นแต้มต่อเขต ก็ส่งผลดีต่อ ส.ส.
บัญชีรายช่ือของพรรค 

ส่าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ทราบว่า จะมีการแก้ไขกติกาหรือไม่? หากไปยึดตามแนวรัฐธรรมนูญ 2540 
บัตร 2 ใบ พรรคภูมิใจไทยก็เสียเปรียบ 

ดังนั้น เมื่อมีข่าวเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่รวบรวมผู้คนไว้ทุกสี จะเปิดตัวลงสนาม ก็ท่าให้ค่ายบุรีรัมย์
หวั่นไหว แถมมีข่าวลือว่า คนเด่นคนดังที่เตรียมจะไปสมัครผู้ว่าฯ กทม. อาจเปลี่ยนใจมาเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้าง
ชาติ เลือกตั้งสมัยหน้า อาจเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้า ภูมิใจไทยจะเจอคู่แข่งที่ส่าคัญอย่างรวมไทยสร้างชาติ ด้วยเหตุนี้ 
ปฏิบัติการแฉ “บิ๊ก ป.” กับรวมไทยสร้างชาติ จึงอุบัติขึ้น 

 
อ้าอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/468525  
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 - 17:37 น. 
“ประยุทธ์” ในมหาวิกฤต เปลี่ยน “กองหนุน” เป็น “กองต้าน” 
 

 
 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในสภาพหลังพิงฝา เพราะอยู่ภาวะวัคซีนขาดแคลน การบริหารจัดการ
ฉีดวัคซีนสับสนวุ่นวาย เศรษฐกิจที่ซึมเซาอยู่แต่เดิม เจอพิษโควิด-19 เล่นงาน เหมือนเป็นโชคร้ายซ้่าสอง 
เงินคงคลังที่กู้มาใช้เยียวยารอบแรก 1 ล้านล้านบาท ใกล้หมด ต้องออกพระราชก่าหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินรอบใหม่อีก 5 
แสนล้าน 

ในจังหวะที่สภาผู้แทนราษฎร เปิดสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 ฝ่าย
ค้านขู่ว่าจะเป็นน้องๆ ของ  “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ขู่คว่่าทั้งงบประมาณ 65 วาระที่ 1 ลามไปถึง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสน
ล้านบาท พรรคเล็กร่วมรัฐบาล ฉวยจังหวะที่รัฐบาลต้องใช้เสียงในสภา ในการผ่านกฎหมายส่าคัญ เริ่มก่อหวอด – 
อิดออด โดยอ้างถึงค่าขู่ถอนตัวร่วมรัฐบาล  

แม้ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีเสียง 275 เสียง แต่ก็มากกว่าฝ่ายค้าน ที่มีเป็นทางการ 212+1 เสียง  
(รวมกับไทยศรีวิไลย์) ตัวเลขกลมๆ ห่างกันถึง 60 เสียง กระนั้นก็ไม่อาจประมาทได้ เพราะในช่วงชุลมุนเรื่องวัคซีน และ 
การแก้ปัญหาโควิด-19 ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อย่าง ภูมิใจไทย – ประชาธิปัตย์ ออกมาตะลุมบอนกับพลังประชารัฐ มี
บางจังหวะที่ฟาดหางไปถึง “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้น่าสูงสุด  

สถานการณ์ตอนนี้เสียงในสภายังอาจคอนโทรลได้ แต่ก็อาจมีเสียงแตกปลาย ส่วนอารมณ์ม็อบนอกสภายังต้อง
พึ่งสถานการณ์โควิด -19 ให้เบรกอารมณ์ม็อบนักเรียน นักศึกษา ที่ท่ากิจกรรมได้เนืองๆ ไม่สามารถนัดท่าอีเวนต์แฟลช
ม็อบได้เหมือนก่อนหน้านี้ แต่ขณะเดียวกัน ก็เกิดความเคลื่อนไหวของ “กลุ่มม็อบอาวุโส” ที่เคยเป็นแนวร่วมกับรัฐบาล 
พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  ใ น ช่ ว ง ก่ อ น ห น้ า นี้  แ ต่ วั น นี้ ก ล า ย เ ป็ น  “ แ น ว ร่ ว ม มุ่ ม ก ลั บ ”  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  
“กลุ่มประชาชนคนไทย”  น่าโดย “นิติธร ล้่าเหลือ”  หรือ ทนายนกเขา คนเดียวกับวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ขวาง
ขบวนม็อบราษฎรไม่ให้ไปท่าเนียบรัฐบาล บริเวณแยกพญาไท 

เป็นคนเดียวกับแกนน่า เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เครือข่าย กปปส.  
ที่ร่วมชัตดาวน์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนน่าไปสู่การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ขนาบข้างด้วย “พิชิต  
ไชยมงคล” แกนน่า คปท.อีกราย  
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วันนี้ออกมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ “เสียสละ” ลาออก จากการเป็นนายกฯ แนบเหตุผลการไล่ผู้น่า
ประเทศคนที่ 29 ว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถปฏิรูปประเทศและแก้ไขวิกฤตของประเทศชาติได้” แถมยังแนบ
ท้ายชื่อ นายศุภชัย พานิชภักดิ์  อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  
(อังก์ถัด) และอดีตผู้อ่านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ทนายนกเขา เคยเป็นหนึ่งในพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย และยังเป็นทนายของกลุ่มพันธมิตรฯ  ไม่แปลกที่ ในครรลองความเคลื่อนไหว จะปรากฏ  
“พิภพ ธงไชย” อดีต 1 ใน 5 แกนน่าพันธมิตรฯ ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจ พล.อ.ประยุทธ์ เช่นกัน  

อีกทั้ง ยังเรียกร้องให้ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” อดีตเลขาธิการ กปปส. ที่มีบทบาทเป็นผู้มากบารมีในพรรครวม
พลังประชาชาติไทย 1 ในพรรคร่วมรฐับาล ให้มา “ไถ่บาป” เสียงนกหวีด ชักชวน “ลุงตู”่ ให้มายึดอ่านาจ  

“ถ้านายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะรับผิดชอบต่อเสียงนกหวีดของตัวเอง ที่สามารถเป่านกหวีดเรียกมวลชนจ่านวน
มหาศาลให้มาชุมนุมปักหลักพักค้างอย่างล่าบากยากเย็น นอนกลางถนน กินข้าวกล่อง วันนี้คุณสุเทพต้องเป่านกหวีด
เพื่อน่าการปฏิรูปใหม่ให้ส่าเร็จ และสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่น่าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้ง
หน่ึง”  

“อย่าไปหลงผิดติดอยู่ในร่างแหแค่ต่าแห่งรัฐมนตรีต่าแหน่งเดียว ควรถอนตัวออกมาเสีย เพื่อมาร่วมการ
เคลื่อนไหวครั้งใหม่ กับทิศทางที่นายแพทย์ประเวศ วะสี เสนอไว้ หรือร่วมกับผู้น่า คปท. ที่เป็นเสียงนกหวีดร่วมกับคุณสุ
เทพมาแต่ครั้งกระโน้น ด้วยการแสวงหา “รัฐบุรุษ” และมวลชน มาสร้างขบวนการประชาธิปไตยใหม่ เพื่อน่าประเทศ
ออกจากวังวนอ่านาจเผด็จการทหาร”   

“ที่ต้องยอมรับว่า “เสียงนกหวีด” ในครั้งนั้น ก็มีส่วนไม่มากก็น้อย  ซึ่งไม่ได้หมายถึง “มวลชนมหาประชาชน” 
ที่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ แต่หมายถึงตัวผู้น่าการเป่านกหวีด  คือตัวคุณสุเทพ เอง ที่กระโดดเข้าร่วมรัฐบาล 
ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอ่านาจทหาร  โดยการสนับสนุน รธน.ฉบับ “มีชัย” แทนที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญ
ฉบับ “บวรศักด์ิ”  เพราะ “เขาต้องการอยู่ยาว” 

“เสียงนกหวีดที่ทรงพลังนั้น จึงจะกลับมาน่าการปฏิรูปด้วยจิตใจของมวลมหาประชาชนดั้งเดิมใหม่ได้อีกครั้ง 
จะได้หรือไม่ อยู่ที่คณะแกนน่าเสียงนกหวีดในยุคนั้น จะมี “ส่านึกใหม่” หรือเปล่า โดยไม่ถูกกล่าวหาว่าทิ้งมวลชน หรือ
ทิ้งอุดมการณ์ของมวลมหาประชาชน เหมือนที่ถูกคนรุ่นใหม่กล่าวหาอยู่ในขณะนี”้  

ร่องรอยจาก “กองหนุน” มาเป็น “กองต้าน” พล.อ.ประยุทธ์ ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่
ในภาวะยากล่าบากขึ้นทุกวัน 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-680138  
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วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
สัญญาณ ‘เตือน’ จากพลังใหม่ ‘ความคิด’ ไปสู่ การเมืองใหม ่ 
 

 
  
สัญญาณ ‘เตือน’ จากพลังใหม่ ‘ความคิด’ ไปสู่ การเมืองใหม ่

แม้การเคลื่อนไหวของ “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” จะมากด้วยความคึกคักเป็นอย่างยิ่งใน
ภาพสะท้อนของการ “สามัคคีประชาชน” กระนั้น หลายความเห็นก็มองว่าจะไม่เกิดผลอะไรในทางเป็นจริง 
แม้จะมีการไปยื่นหนังสือให้กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะมีการไปยื่นหนังสือให้นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็จะไม่มีผลอะไรอันน่าไปสู่การถอนตัว ยิ่งการไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจลาออกจากการด่ารงต่าแหน่งเป็น “นายกรัฐมนตรี” ยิ่งเป็นความหวังในแบบลมๆ 
แล้งๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะยังเป็น “นายกรัฐมนตรี” ต่อไป 

เพราะแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลดแอก” ประสานเข้ากับ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม” กระทั่งยกระดับเป็น “คณะราษฎร 2563” ก็ไม่เกิดผลอะไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังอยู่ในต่าแหน่ง 
“นายกรัฐมนตร”ี ไม่แปรเปลี่ยน 
  ในวาระปีที่ 7 แห่งรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ได้มีการออกมาสรุปและทบทวนจากพรรคการเมือง 
จากกลุ่ มทางการ เมื อ ง  ทั้ ง อย่ า ง เป็ นคณะและอย่ า ง เป็ นส่ วนตั ว  สรุ ปตรงกั น ในความ เชื่ อม โยงของ  
2 รัฐประหาร นั่นก็คือ จากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 มายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ว่ามี
ความสัมพันธ์ในทางความคิดอย่างเป็นเอกภาพ อย่างที่เคยมีบทสรุปว่า รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 เป็นรัฐประหาร 
“เสียของ” จึงได้มีกระบวนการผลิตซ้่าในทางการเมืองอีกครั้งผ่านปฏิบัติการของมวลมหาประชาชน “กปปส.” และ
น่าไปสู่การรัฐประหารซ้่าอีกในเดือนพฤษภาคม 2557 ครานีไ้ด้ออกมาอุดช่องว่าง รอยโหว่ครบถ้วน  

ที่เด่นชัดอย่างที่สุดก็คือ การยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยมีกระบวนการจัดแต่งตั้ง 250 ส.ว.มาเป็น
เครื่องมือในการสืบทอดอ่านาจ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ครองอ่านาจอย่างมั่นคงและยาวนาน ข้อสังเกต
หนึ่งอันกลายเป็นบทสรุป “ร่วม” ในทางการเมืองก็คือ รัฐประหาร 2557 ไม่เพียงแต่จะย้อนอ่านาจทางการเมืองไปยัง
ยุคของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หากแต่ไปไกลมากยิ่งกว่านั้นเป็นอย่างมาก การยืนยันบทบาทของ “รัฐราชการรวม
ศูนย”์ ด่าเนินไปอย่างหนักแน่นและจริงจัง เน้นลักษณะอนุรักษนิยมย่างชนิดสุดขั้ว 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-2128.jpg
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กระนั้น ปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือการคาดคิด นั่นก็คือ การปรากฏขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ น่ันก็คือ 
การปรากฏขึ้นของคนรุ่นใหม่ที่เท่ากับเป็นปฏิกิริยาโต้กลับในลักษณะสุดซอยในทางความคิดอีกเหมือนกัน ปรากฏการณ์
ใ ห ม่ นี้ อ า จ จ ะ ยั ง ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  แ ต่ ไ ม่ ว่ า จ ะ ม อ ง จ า ก ด้ า น ข อ ง  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจากด้านของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ปรากฏการณ์ใหม่นี้มิได้อยู่ในพิมพ์เขียว
แห่งการท่ารัฐประหาร นี่คือ การสะสมและการก่อตัวขึ้นของ “พลังใหม่” ในทางการเมือง 
  ไม่ว่าการเมืองก่อนการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2475 ไม่ว่าการเมืองก่อนการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือน
ตุลาคม 2516 ย่อมมีการสะสมในทาง “ความคิด” เมื่อมีการปะทะระหว่างความคิด “ใหม่” กับความคิด “เก่า” สภาพ
ที่จะตามมาก็คือ การปรากฏขึ้นของการเมือง “ใหม่” ไปต่อกรกับการเมือง “เก่า” นี่ย่อมเป็น “สัญญาณ” อันมาจาก
พลัง “ใหม่” ในทางความคิด ในทางการเมือง  
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_428585  
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วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
E-DUANG : ก้าวใหม่ ก้าวใหญ่ กลุ่ม CARE กระแส เปลี่ยนแปลง “เพื่อไทย” 
 

 
 

หากติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ก็จะสัมผัสได้ในพลังทางการเมือง เป็นพลังซึ่ง
สัมพันธ์กับ Tony Woodsom แนบแน่น  

เครื่องมือส่าคัญอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดจากช่องทางผ่านแอพ พลิกเคชั่น Clubhouse น่าสังเกตว่า  
โดยช่องทางนี้ไม่เพียงแต่แสดงบทบาทในทางความคิด ในทางการเมืองของ Tony Woodsome เท่านั้นหากแต่ยังมี 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปรากฏขึ้นอย่างชนิดตัวเป็น เป็น พร้อมกับน้่าเสียงอันสันถว มิตรสนิทสนมยิ่ง  สังคมมองว่า 
รูปการขับเคลื่อนของ CARE นี่แหละคือหัวรถ จักรน่าร่องที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ต่อ
พรรคเพื่อไทย เห็นได้จากการขยับออกไปของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ความหมายก็คือ เปิดทางให้กับ นายพงษ์
ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เปิดทางให้กับ นายภูมิธรรม เวชยชัย มากยิ่งขึ้น 
  หากเห็นจากบทบาทที่ปรากฏมากขึ้นของ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประสานกับของ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สะท้อน
ถึง”เลือดใหม่”และท่วงท่านองใหม่ในทางการเมือง  โดยมี นพ.พรหมินทร์  เลิศสุริย์ เดช กับ นพ.สุรพงษ์   
สืบวงศ์ลี เป็นสะพานเชื่อมอย่างมีนัยส่าคัญ  

กระบวนการของกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ท่างานอย่างใกล้ชิดกับก่าลังส่าคัญจากวอยซ์ ทีวี ไม่ว่าจะเป็น 
วิโรจน์ อาลี ไม่ว่า จะเป็น แขก ค่าผกา หากพิจารณาแต่ละรายชื่อข้างต้นก็พอจะมองเห็นโฉมแห่งการส่งผลสะเทือนของ
คนรุ่นใหม่ในทางการเมืองที่จะรุกคืบเข้าไปภายใน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพรรคเพ่ือไทยอย่างมีนัยส่าคัญ 
  เพียงเห็นจังหวะก้าวของ Tony Woodsome ประสานกับของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็พออ่านออกว่าการ
ตระเตรียมต่อพรรคเพื่อไทยครั้งใหม่นี้มิได้ด่าเนินไปอย่างธรรมดา หากแต่หมายถึงการตระเตรียม”หัวหน้าพรรค”คนใหม่ด้วย 

เมื่อใดที่หัวหน้าพรรค”คนใหม่”ปรากฏตัว ภาพของพรรคเพื่อไทยก้าวใหม่ ก้าวไกลอย่างส่าคัญก็จะประจักษ์ชัด 
นั่นคือ ความพร้อมพรรคเพ่ือไทยจะช่วงชิง 350 เขต 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_429490  
  

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_429490
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/264640.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

33 

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 - 13:09 น. 
30 พ.ค. ครบรอบ 14 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ‘ยุบพรรค’ ไทยรักไทย 
 

 
 
30 พ.ค. ครบรอบ 14 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ‘ยุบพรรค’ ไทยรักไทย 

‘ยุบพรรค’ เหตุการณ์ที่เกิดซ้่าหลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย หนึ่งในนั้น เกิดขึ้นในวันนี้ เมื่อ 
14 ปีที่แล้ว นั่นคือการยุบพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ข้อมูลจาก สถาบันพระปกเกล้า ใน
บทความของ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิต เศรษฐบุตร ระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าว ความว่า 

เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันที่พรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่และเป็นพรรคการเมือง
ที่เป็นรัฐบาลโดยได้ถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ด้วยมติเอกฉันท์ของตุลาการ ทั้ง 9 ท่าน และ
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยถูกวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิทางการเมืองทุกคนเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งค่าวินิจฉัยเพิกถอน
สิทธินี้ไม่เป็นเอกฉันท์แต่เป็นมติ6 ต่อ 3 เสียง จึงท่าให้กรรมการบริหารพรรคจ่านวน 111 คน หมดสิทธิทางการเมือง
ในทันที ปรากกฏ ในค่าสั่ง ดังนี้ 

“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีค่าส่งให้ยุบพรรคไทยรักไทย ผู้ถูกร้องที่ 1 ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2524…กับให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ 1 
จ่านวน 111 คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องตอบรับการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 
ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2549… 

“ในวันที่มีค่าวินิจฉัยนั้น พรรคไทยรักไทยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค และมีนาย  
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรักษาการเลขาธิการพรรค ถ้านับจาก วันที่พรรคไทยรักไทยจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 พรรคการเมืองนี้ก็อยู่มาได้ประมาณเกือบ 8 ปี และที่บอกว่าหัวหน้าพรรคการเมืองนี้ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี ก็คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นเองพรรคไทยรักไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ลงสู่สนามเลือกตั้ง ครั้งแรก
ในการ เลื อกตั้ งทั่ ว ไป  พ .ศ .  2544 ก็ ได้ คะแนนเสี ยงมา เป็น อันดับหนึ่ ง ได้ เป็นแกนจัดตั้ ง รั ฐบาล โดยมี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการยุบพรรคการเมืองอื่นเข้ามารวมกับพรรคไทยรักไทย  
ท่าให้พรรคไทยรักไทย เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเป็นรัฐบาลครบ 4 ปี ได้ลงแข่งขันในการเลือกตั้ง
เมื่ อ  พ.ศ.  2548 ก็ชนะอย่างมาก ได้ เสียงในสภาเกินกว่า  2 ใน 3 ได้ เป็นรัฐบาลเดียวมี  พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกต้ัง พ.ศ. 2548 และได้เป็นรัฐบาลแล้วสถานการณ์ทางการเมืองกลับไม่ดีนัก  
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รัฐบาลถูกคัดค้านในสภาและ ถูกชุมนุมประท้วงนอกสภา จนน่าไปสู่การที่รัฐบาลเสนอ ยุบสภาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนั้นถูก
ประท้วงจากพรรคฝ่ายค้านเดิมที่มีอยู่ 3 พรรค โดยการไม่ร่วมลงแข่งขันในการเลือกตั้งและต่อมามีการวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงท่าให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
กันใหม่แต่ยังไม่ทันจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้มีการยึดอ่านาจ โดยคณะทหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ส่วนการ
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักไทย นี้ก็มาจากเรื่องที่พรรคได้ท่าในการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 
นั่นเอง และในค่าวินิจฉัยยุบพรรคของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญครั้งเดียวกันนี้ก็มีพรรคการเมืองอื่นอีก 2 พรรค คือ 
พรรคพัฒนาชาติไทยกบัพรรคแผ่นดินไทยถูกยุบด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2749353  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2749353
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จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
ศึกชิง "วัคซีน" ปมร้อนเขย่ารัฐบาล 
ประเด็นร้อนการเมืองยังคงเชื่อมโยงอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้าขั้นวิกฤติหนักจาก
ตัวเลขผู้ป่วยหลักหลายพันในแต่ละวัน  และยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะสถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่อย่างใด 
 

 
 

ที่ส่าคัญในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ 2565 แน่นอนว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้ในการย่าใหญ่รัฐบาลเรื่องบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ที่
ผิดพลาดล้มเหลวไปด้วย 

วันนี้เรื่อง “วัคซีนโควิด-19”  กลายเป็นเผือกร้อนย้อนเข้าใส่รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแบบเต็มๆ   

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี 2564  “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า เป็นบุคคลแรกๆ ที่ออกมาเตือน
รัฐบาลในเรื่องประเด็นการจัดหาวัคซีน ที่ต้องด่าเนินการอย่างเร่งด่วน กระจายความเสี่ยงด้วยการจัดหาวัคซีน
หลากหลายยี่ห้อส่าหรับฉีดให้ประชาชน ไม่ใช่เลือกเพียงยี่หอ้ใดยี่ห้อหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นการแทงม้าตัวเดียว 
ฟากรัฐบาลปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้แทงม้าตัวเดียว แต่วันนี้คนไทยก็ต้องมาลุ้นกันว่าวัคซีนหลักที่รัฐบาลเลือกจะมาตาม
นัดทันฉีดให้ประชาชนในวันที่ 7 มิ.ย.นี้หรือไม่ 

ล่าสุด “ธนาธร” ออกมย้่าถึงวิกฤตวัคซีนโควิดที่ก่าลังจะเกิดขึ้น พร้อมชงข้อเสนอ 5 ข้อถึงรัฐบาล คือ  
1.เร่งหาวัคซีนให้เพียงพอ 2.วางแผนสต็อกวัคซีน 3.เปิดสัญญาทั้งหมด 4.โละระบบลงทะเบียนผ่านแอพต่างๆ  
ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว และ 5. มีมาตรการจูงใจฉีดวัคซีนไม่ใช่ลงโทษ 

ที่น่าสนใจคือโละระบบลงทะเบียนผ่านแอพต่างๆ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว แต่ข้อนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า
รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอแล้ว เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าระบบลงทะเบียนผ่านสารพัดแอพของภาครัฐ
นั้นสร้างความสับสนให้ประชาชนอย่างมาก  

ทั้งนี้ “แอพหมอพร้อม” ที่รัฐบาลและศบค. ตีปี๊บให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีน มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 8 
ล้านคน ได้ประกาศยุติการจองคิวฉีดวัคซีนลงในวันที่ 31 พ.ค. แบบงงๆ  ภายหลัง “บิ๊กตู่” สั่งทบทวนแผนกระจาย
วัคซีนใหม่ ตามพ้ืนที่การแพร่ระบาดมากน้อย        
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พร้อมๆ กับการออกมาเคลื่อนไหวของฝั่งการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเอง คือทั้งพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และ
ประชาธิปัตย์ ต่างออกมาเรียกร้องให้  “บิ๊กตู่” และ ศบค. รื้อระบบการกระจายวัคซีนใหม่ เพราะที่เป็นอยู่นี้จัดสรรไม่
ทันใจประชาชนในพื้นที่ 

ค่าถามคือชะตากรรมของคนไทยกับวัคซีนโควิด-19 จะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งสิ่งส่าคัญที่รัฐบาลต้องยึดถือปฏิบัติ
คือความเร่งด่วน เป็นธรรม และทั่วถึงในการเข้าถึงวัคซีนของคนไทยทุกคน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/846650  
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/846650
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 08:34 น. 
เตือน ระคนขู่ แนวโน้ม “ยุบสภา” 
สายตา ทอดไปยัง “ภูมิใจไทย” 
 

 

อะไรคือ “สัญญาณ” อันใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทางการเมืองมากที่สุด อย่าคิดว่าเสียงจาก นายวิษณุ 
เครืองาม จะไร้ความหมาย 

เป็นเสียงเตือนในเรื่อง “ยุบสภา” ดูเผินๆเหมือนกับจะด่าเนินไปตามกฎหมายและนิตปิระเพณี เพราะว่าหาก
กฎหมายส่าคัญซึ่งเสนอโดยรัฐบาลไม่ผ่านก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น 

กระนัน้ ท่าไมต้องเน้นไปที่ “การยุบสภา” ท่าไมไม่ระบุว่า “การ ลาออก” ก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งเด่นชัดว่า
เสียงนี้มิได้สื่อไปยัง 6 พรรครว่มฝ่ายค้าน 

เพราะถึงอย่างไรจ่านวน 211 ของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีผล น้อยมากไม่ว่าต่อร่างพรบ.งบประมาณ ไม่ว่าต่อ
พรก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาททีผ่่านความเห็นชอบของครม. 

หากน้่าหนักของการเตือนจะอยู่ที่ 277 เสียงที่มีอยู่มากกว่า  
ยิ่งหากสนใจการเคลื่อนไหวในด้าน “ลึก” จากที่ประชุมพรรคร่วม รัฐบาลบางพรรคยิ่งจะจับได้ในเบาะแสและ

ร่องรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
หากจับจากค่าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ออกมายืนยันถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาล

ต่อหน้า นายอนุทิน ชาญวีรกลู ก็จะจับได้ใน “ความนัย” เป็นการยืนยันหลังจากพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติ 
ไทยพัฒนามาแล้วเหมือนจะขอค่ารับรองจากพรรคภูมิใจไทย 

นั่นอาจเป็นการสะท้อนต่อส่าเหนียกในทางการเมือง เพราะว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทย นายอนุทนิ ชาญ
วีรกูล เพิ่งออกมาชม ส.ส.ของพรรคอย่างน้อย 3 คน 

คนหนึ่งคือ นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบยีนพรรค คนหนึ่งคือ นายภราดร ปริศนานันทกุล และ นายสิริพงษ์ 
อังเกียรติสกุล 

บทบาทของ 3 คนนี้เป็นอย่างไรก็ประจักษ์อย่างแจ้งชัดแล้ว 
สายตาของ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา อันสะท้อนผ่านเสียงเตือนของ นายวิษณุ เครืองาม จึงเท่ากับบ่งบอก

การเรียกร้องต้องการค่า ยืนยันจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพราะ 60 กว่าเสียงของพรรคภูมิใจไทยทรงความหมายยิ่ง 
ทรงความหมายพอๆกับ 50 กว่าเสียงของพรรคประชาธิปัตย์และ 10 กวา่เสียงของพรรคชาติไทยพัฒนา 

กระนั้น เมื่อ 3 พรรคผนวกรวมกันก็มากกว่า 100 เด่นชัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2750244 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2750244
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/index-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
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31 พฤษภาคม 2564 00:10 น.   
เร่งแก้วิกฤตโควิด เบรค “ดรามาการเมือง” ! 
 

 
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นับจากวันนี้ 31 พ.ค. ไปจนถึงวันที่1 มิ.ย. 64 ที่ประชุมจะใช้เวลาถึง3วัน 
3คืนเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน  
3.1 ล้านล้านบาท โดยหลายฝ่ายต่างประเมินสถานการณ์กันแล้วว่า ศึกในสภาฯ รอบนี้ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาจจะต้องเหนื่อยล้าไม่น้อย 

เพราะถือเป็นการรับศึกหลายทางในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะในจังหวะที่รั ฐบาลจะต้องเร่งหาทาง  
“ปลดทุกล็อค” เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุด ก่อนที่รัฐบาลจะเจ็บ
หนักเพราะวิกฤตศรัทธา ไปมากกว่าที่เป็นที่อยู่ ! 

“อนุชา  บู รพชัยศรี ”  โฆษกประจ่ าส่ านั กนายกรั ฐมนตรี  ออกมาย้่ า เมื่ อ วันที่ 30 พ.ค .ที่ ผ่ านมา  
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี พร้อมชี้แจ้งรายละเอียดถึงการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาฯ และที่ส่าคัญยังขอให้ รัฐมนตรี ใช้โอกาสนี้เพ่ือเคลียร์ทุกข้อสงสัย ต่อที่ประชุม 

แต่ที่ท่าเอาคอการเมือง ถึงกับ “มีลุ้น” นั่งกันไม่ติด ก็เป็นเพราะ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ได้
ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่า หากพ.ร.ก.ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่
ระบาดของโรค โควิด-19 เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท มีอันต้องถูกที่ประชุมสภาฯ ตีตกลงไปจริง สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาคือการที่พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องยุบสภาฯ เท่านั้น 

ซึ่ ง เรื่ องนี้ หมายความว่ า  เสี ยงโหวตจากที่ประชุมสภาฯ จึ งมีคว ามหมายยิ่ งนัก  ว่ าทั้ งฝ่ ายค้ าน  
และฝ่ายรัฐบาลจะยกมือให้ผ่านกฎหมายการเงินของรัฐบาล “ผ่านฉลุย” หรือไม่ ? 

ส่าหรับพรรคฝ่ายค้านแล้ว หากแสดงท่าทีว่า “เห็นชอบ” กับสิ่งที่รัฐบาด่าเนินการ ดูจะเป็นเรื่องที่ “แปลก” ไม่
น้อย ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อฝ่ายค้านประเมินแล้วว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 5แสนล้านล้านบาทฉบับนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็น
เสมือน “เครื่องมือ” ให้รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ น่าไปใช้แก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังจะกลายเป็น 
“เครื่องมือ” ที่จะถูกน่าไปใช้ “สร้างคะแนนนิยม” ให้พรรคร่วมรัฐบาล ชิงความได้เปรียบก่อนการเลือกตั้งรอบหน้า
มาถึง ไปโดยปริยาย 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210530/689d91398a0045f89984dd6c4e4ec9b28f1022bda19ee9cb703a29e6a3ce0fe9.jpg?itok=zsJQ_pkr
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ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกประหลาดใจที่จะมีเสียงคัดค้านจากฝ่ายค้านเอง เหตุใดต้องเลือกการยุบสภาฯ แทนที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จะลาออกไปเพียงคนเดียว เพราะอย่าลืมว่า เมื่อไม่มีพล.อ.ประยุทธ์ เสียงเรียกร้องที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ 
ในข้อเสนอที่ว่าด้วย “นายกฯคนนอก” หรือ “ใครก็ได้” ที่ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์ เคยเป็นหินที่ ทั้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ไป
จนถึง “คนกันเอง” ที่เคยหนุนรัฐบาล ต่างโยนลงมาถามทางกันแล้ว แต่ยังไม่มีใครออกมา “สนองตอบ” 
ความหวังของฝ่ายค้านที่ต้องการจะเปลี่ยน “ตัวผู้เล่น” นั้นดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวที่สอดรับกันมาเป็นระยะ ๆ 
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว “ความหวัง” ของฝ่ายค้าน และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอาจต้องร้องเพลงรอกันต่อไป  
เพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นัน้ แทบเป็นไปไม่ได้ 

ไม่ว่าจะได้เห็น พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศลาออก หรือยุบสภาฯ เพราะทางเลือก ทางรอดเดียวส่าหรับรัฐบาล 
ของพล .อ .ประยุทธ์  นาทีนี้  ไ ด้ ถู กผู ก เอา ไว้ที่ ก ารต่ อสู้ กั บสถานการณ์ ไ วรั ส โควิ ด  -19 ให้ ชนะ เท่ านั้ น  
ส่วนดราม่าทางการเมือง ที่มองเห็นและก่าลังเป็นอยู่ในยามนี้ เป็นแค่ “อีเว้นท์” ตามวาระ ก็เท่านั้น ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/248792  
  

https://siamrath.co.th/n/248792
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31 พ.ค. 2564 00:56    
โอกาสฝ่ายค้านในสภา คว่ า “ลุงตู่” เป็นศูนย์ !? 
 

 
 
หากพิจารณากันตามระบบก็ต้องบอกว่าในช่วงเปิดสภาสมัยสามัญในเวลานี้ หากฝ่ายค้านต้องการ “คว่่า”  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมไปถึงรัฐบาลภายใต้การน่าของ
เขา ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเป็น “ไฟต์บังคับ” จากการที่รัฐบาลต้องน่า “กฎหมายการเงิน” เข้า
สภาฯหลายฉบับ เริ่มจาก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 จ่านวนกว่า 3.1 ล้านล้านบาท โดยมีก่าหนด
พิจารณาในที่ประชุมสภาในวาระแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 

ทราบกันดีว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ถือว่าเป็นร่างกฎหมายการเงินที่มีความส่าคัญ ทั้งต่อ
บ้านเมือง และส่าคัญต่อรัฐบาลด้วย เพราะหากไม่ผ่านความเห็นชอบตั้งแต่วาระแรก รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ก็มี
ทางเลือกสองทางคือ “ลาออก” หรือ “ยุบสภา” 

ขณะเดียวกัน ยังมีกฎหมายการเงินที่มีความส่าคัญไม่แพ้กันที่จะต้องทยอยเข้าสู่การพิจารณาของสภาในโอกาส
ถัดไป ก็คือ ร่าง พ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า พ.ร.ก.ที่ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจ่านวน 5 แสนล้านบาท 
เพื่อน่ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก็ต้องน่าเข้าสู่การพิจารณาหลังจากนี้
เช่นเดียวกัน 

ร่างกฎหมายการเงินดังกล่าว ถือว่ามีความส่าคัญ และชี้อนาคตของทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ไปพร้อมกันด้วย 

แต่ขณะเดียวกัน นี่คือ ระบบรัฐสภาที่ต้องมีการตรวจสอบตามมาตรฐาน ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเป็นช่วงเปิดสภา
สมัยสามัญนับจากนี้เป็นต้นไป ก็ถือเป็นโอกาสของสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน ที่จะต้องหาทาง “คว่่า” รัฐบาล โดยเฉพาะ
หากพิจารณาจากเป้าหมายหลักก็คือ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้ารัฐบาล
นั่นเอง 

เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ หรือความน่าจะเป็นในเวลานี้ ส่าหรับภารกิจการ “ล้ม” ดังกล่าวนั้น “ยัง
ห่างไกล” จากความเป็นจริงมากนัก เพราะหากบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” ก็อาจจะเป็นการพูดเวอร์เกินไป เอาเป็นว่ายัง
ห่างไกลก็แล้วกัน เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวแปรหลักที่จะท่าให้ร่างกฎหมายการเงินส่าคัญเหล่านี้ไม่ผ่านสภาฯ ก็น่าจะ
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มาจาก “ฝ่ายรัฐบาล” ด้วยกันมากกว่า โดยเฉพาะจาก “พรรคร่วมรัฐบาล” ที่เป็นพรรคร่วมหลัก ในเวลานี้ก็คือ พรรค
ภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ นั่นแหละ เพราะหากมีพรรคใดพรรคหนึ่งถอนการสนับสนุน ก็ต้องถือ ว่า “จบเห่” 
ทันที 

ส่วนพวกพรรคเล็กพรรคน้อยที่ขอมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรอง 
“ขอกล้วย” เพิ่มก็ตาม ในช่วงที่คิดว่า “ขอได้” ในเวลาส่าคัญแบบนี้ แต่ถึงอย่างไรเมื่อนับกันตามจ่านวนเสียงในมือ
รัฐบาลแล้ว เวลานี้บรรดาพรรคเล็กพวกนี้ยังไม่ถือว่า “เป็นตัวแปร” ที่จะมาต่อรองอะไรได้มากนัก เนื่องจากเวลานี้
จ่านวนเสียงรัฐบาลพ้น “ปริ่มน้่า” ไปหลายสิบเสียงแล้ว แต่ “ตัวแปรหลัก” ก็คือ จากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองพรรค
ดังกล่าวนั่นเอง 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากท่าทีล่าสุด และความเป็นไปได้ของทั้งสองพรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคภูมิใจไทย 
และพรรคประชาธิปัตย์ ในเวลานี้ รวมไปถึงอนาคตอันใกล้แล้ว พวกเขายังยินดี และยัง “สนุก” กับการเป็นฝ่ายรัฐบาล
ต่อไป นั่นคือ พรรคภูมิใจไทยยังมีโครงการส่าคัญต้องใช้งบประมาณจ่านวนมาก หลายโครงการใหญ่ยังต้องสานต่อ เช่น 
งานด้านคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องประมูล ไม่ต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องเร่งโชว์ฝีมือเก็บเกี่ยวจากผลงาน
ในกระทรวงที่ก่ากับดูแล เช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้า
พรรคก็ก่าลังสนุกอยู่กับตัวเลขการส่งออกที่เติบโต และโชว์ผลงานการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านเศรษฐกิจที่เหลืออยู่
เพียงเครื่องเดียวในเวลานี้ต่อไป 

ประกอบกับก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่
ประกาศชัดว่า “ไม่มีความคิดที่จะถอนตัว” มันก็ยิ่งมองเห็นภาพชัดเจนว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังต้องกอดคอกันไป และ
หากมีรายการตีรวนให้กฎหมายงบประมาณคว่่า มันย่อมไม่เป็นผลดี โดยเฉพาะกับตัวเอง ที่อนาคตข้างหน้ามีแต่ความไม่
แน่นอน 

ดังนั้น หากพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วโอกาสที่ฝ่ายค้านจะคว่่าร่างกฎหมายการเงินฉบับส่าคัญนี้ แทบ
จะมองไม่เห็น รวมไปถึงโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคหลักจะถอนตัว หรือ “โหวตคว่่า” ก็ยิ่งเป็นไปไมไ่ด ้

ดังนั้น สิ่งที่จะได้เห็นในตลอดช่วงสองสามวันในสภาฯ ก็จะมีแค่ “กลิ่นน้่าลาย” ของพวก ส.ส.ที่จะคิดสรรหาค่า
ด่า ค่าโจมตีมุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ส่าหรับการแก้ปัญหาเรื่องโรคโควิด -19 ซึ่ง
รูปการณ์ก็ไม่ต่างจากการ “ซักฟอก” แต่ก็มีผลน้อยมาก !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000052205  
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31 พฤษภาคม 2564 
พรรคร่วมร้าวทางเลือก“ประยุทธ์” เดินเกมรัฐบาลเสียงข้างน้อย ? 
 

 
 

เสียงของฝ่ายรัฐบาล มี 275 เสียง มีพรรคภูมิใจไทย 61 เสียง หากตัดพรรคภูมิใจไทยออกไปจะเหลือเพียง 214 
เสียง โดยจะไปบวกให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน จากเดิมที่มี 212 เสียง บวกพรรคภูมิใจไทย 61 เสียง จะท าให้พรรคร่วม
ฝ่ายมี 273 เสียง  

รัฐบาลภายใต้การน่าของ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม จะเดินหน้าต่อ หรือ
พอแค่นี้ โฟกัสหลักอยู่ที่รอยร้าวของ “3 ป.” กับ “พรรคภูมิใจไทย” โดยเฉพาะ “3 ป.” ยังคงวางเกมที่จะอยู่ในอ่านาจ
ในระยะยาว 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ท่าให้ “3 ป.” ได้หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี “1 ป.” บอกว่า “เขาท่าอย่างนี้
ไม่ได”้ ซึ่งหมายถึงภาพรวมของ “ภูมิใจไทย” ที่เดินเกมต่อรองทางการเมืองในหลายโครงการ 

เมื่อ “3 ป.” ไม่ยอมให้ “ภูมิใจไทย” เดินเกมได้สะดวกอีกต่อไป  ผู้มีบารมีเหนือพรรคภูมิใจไทย และ “อนุทิน 
ชาญวีรกุล” รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็พร้อมเปิดศึกรบกับ “3 ป.” เช่นกัน 

“พล.อ.ประยุทธ์  + 2 ป.” ที่แม้จะถือไพ่ เหนือกว่า แต่ทางออก-ทางเลือก มีจ่ากัดอยู่ เพียง 5 ทาง
เท่านั้น ประกอบด้วย 1.อยู่แบบเดิมจนครบวาระ 4 ปี 2.ปรับ่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้พรรคร่วมรัฐบาลเดิม 3.ปรับ 
ครม.รัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยดึงมือดี น่าเชื่อถือ เข้ามาบริหารประเทศ 4.นายกรัฐมนตรีลาออก และ 5.ยุบสภา 

แนวทางที่ 1 รัฐบาลอยู่แบบเดิม อยู่ครบเทอม 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ “พล.อ.ประยุทธ์” อยากท่าอยู่แล้ว แต่คงเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากประชาชนไม่ยอมรับ ซึ่งมองแล้วอาจจะท่าให้ “พล.อ.ประยุทธ”์ อยู่ไม่ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า 

แนวทางที่ 2 ปรับครม.ภายใต้พรรคร่วมรัฐบาลเดิม แต่เมื่อแก้วทีม่ันเกิดรอยร้าวแล้ว ก็ยากที่จะท่าให้เหมือนเดิม
ได้ โดย “อนุทิน” ก็ยังถามว่า “พล.อ.ประยุทธ”์ ให้น้่าหนักหรือให้ความส่าคัญกับพรรคภูมิใจไทยอย่างไร 

โดยแนวทางนี้มีการหารือกันแล้ว 2-3 รอบ แต่ยังไม่ตกผลึก แต่ยังมีความเป็นไปได้ หากสามารถตกลงได้กัน 
หรือผลประโยชน์ลงตัว 
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แนวทางที่ 3 ปรับครม.เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดึงมือดี น่าเชื่อถือมาบริหารประเทศ โดยน้่าหนักในตอนนี้หาก
แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับ “พรรคภูมิใจไทย” ออกจากการอยู่ร่วมรัฐบาล หากกล้าหาญยอม
เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้ว ต้องดึงมืออาชีพจริงๆมาบริหารประเทศ ซึ่งมีคนมือฝีมือยอมช่วยรัฐบาลในยามวิกฤติ
แน่นอน 

โดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะต้องอยู่เฉพาะกิจเท่านั้น ไม่จ่าเป็นต้องอยู่ครบเทอม เพื่อเข้ ามาแก้ไขปัญหาของ
ประเทศให้แล้วเสร็จ บอกภารกิจที่จะท่าทั้งหมด เมื่อท่าเสร็จคืนอ่านาจให้ประชาชน หาก “พล.อ.ประยุทธ์” ท่าตาม
แนวทางนี้ส่าเร็จ คะแนนนิยมฟื้นอย่างแน่นอน 

แนวทางที่ 4 “พล.อ.ประยุทธ”์ลาออกจากต่าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก แทบจะปิดทาง
ไปเลย หากย้อนในประวัติศาสตร์ 30 ปีที่ผ่านมา มีเพียง “พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ” เท่านั้นที่ลาออกจากต่าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันตลอดว่าจะไม่ลาออกจากต่าแหน่ง พร้อมถามกลับว่า “ผมผิดอะไร” 

แนวทางที่ 5 ยุบสภา ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว เนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้ง
เกิดขึ้น โดยเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ หนึ่งสามารถแก้ปัญหาโควิดได้ในระดับหนึ่ง และรู้ว่ายุบสภาแล้วสามารถชนะการ
เลือกตั้งมาได้ ถึงจะมีการยุบสภา  สองมีกลไก กติกา ที่บังคับให้ต้องยุบสภา อาทิ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 และพ.ร.ก.
กู้เงนิ 5 แสนล้านบาท ไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา จะท่าให้เกิดแรงกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยุบสภาทันที 

ทางออก-ทางเลือกของ “พล.อ.ประยุทธ์” มีเพียง 5 แนวทางเท่านั้น เพ่ือรักษาอ่านาจของตัวเอง 
อย่างไรก็ตามแนวทางรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยตัดพรรคภูมิใจไทยออกไป สมการทางการเมืองจะเปลี่ยนไป

ทันที เพราะปัจจุบันเสียงของฝ่ายรัฐบาล มี 275 เสียง มีพรรคภูมิใจไทย 61 เสียง หากตัดพรรคภูมิใจไทยออกไปจะ
เหลือเพียง 214 เสียง 

ที่ส่าคัญเสียงของพรรคภูมิใจไทย จะไปเพิ่มให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน จากเดิมที่มี 212 เสียง บวกพรรคภูมิใจไทย 
61 เสียง จะท่าให้พรรคร่วมฝ่ายมี 273 เสียง แม้จะคิดเป็นตัวเลขตรงๆ ไม่ได้ เนื่องจาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้านบางคน มี
ฝ่ายรัฐบาลฝากเลี้ยงเอาไว้ แต่ตัวเลขของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลทันที 

ทั้งหมดคือทิศทางของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ในวันที่รอยร้าวระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์-2 ป.” กับ “พรรคภูมิใจ
ไทย” ร้าวหนักจนยากจะสมานแผล 

 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940899  
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31 พฤษภาคม 2564 
ช าแหละ “ปม-ชนวน” ขัดแย้ง  
“ประยุทธ์ - พปชร.” VS “ภูมิใจไทย” 
 

 
 

หากยังเป็นลูกไล่ของ “ประยุทธ์-ขุนทหาร” การันตีได้ว่าทั้ง “เนวิน-อนุทิน-ขุนพลภูมิใจไทย” ย่อมหาทางไปต่อเช่นกัน 
“หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  

จะยืนยันเสียงแข็งว่าจะ “ไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล” แต่กลับส่งค่าถามไปถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ว่าพรรคภูมิใจไทย ยังมีความหมายอยู่หรือไม่  เพราะต้องไม่ลืมว่า “ภูมิใจไทย” คือ
พรรคร่วมรัฐบาล ที่มีจ่านวนเสียง 61 เสีย เป็นพรรคร่วมรัฐบาลล่าดับหนึ่ง ที่หาก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุ ว ร รณ  รองนายกรั ฐมนตรี  หั วหน้ าพรรคพลั งประช ารั ฐ  (พปชร . )  จะ เขี่ ยทิ้ ง  ย่ อม ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย 
แม้จะมีข่าวปล่อย-ข่าวลือว่า “3 ป.” ไม่ปลื้มที่ “ภูมิใจไทย” สร้างเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
โครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคม ที่มี “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคม น้องเลิฟของ “เสี่ย
เน” เนวิน ชิดชอบ ลูกพี่ใหญ่พรรคภูมิใจไทย 

โดย “3 ป.” ต้องการปรับ “ภูมิใจไทย” ออกจากพรรคร่วมรัฐบาล พร้อมยื่นดีลดูด “ส.ส.ฝ่ายค้าน”  
พุ่งเป้าไปที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) ซึ่งสูตรดังกล่าวมีอยู่จริง แต่ยังไม่ได้ถูกงัดมาใช้ เนื่องจาก “ภูมิใจไทย” ยังไม่ถอนตัวจาก
พรรคร่วมรัฐบาลทว่าความขัดแย้งในระยะหลังเริ่มรุนแรงขึ้น จนจับอาการได้ว่า “3.ป” ไม่แฮปปี้ “ภูมิใจไทย” อย่าง
หนัก “กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมความขัดแย้งระหว่าง “ประยุทธ์-พปชร.” VS “ภูมิใจไทย” เพื่อย้อนให้เห็นว่า ทั้ง 2 ฝ่าย 
กินแหนงแคลงใจกันมาตั้งแต่ร่วมก่อต้ังรัฐบาล 
ปม“ประยุทธ์”หัก“อนุทิน” 

วันที่ 9 เม.ย.2564 “พล.อ.ประยุทธ์” ตั้งคณะท่างานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมร่วมกับ
โรงพยาบาลเอกชน โดยมอบหมายให้ “นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร” เป็นประธาน มีข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
18 คนร่วมเป็นกรรมการ แต่ไม่ปรากฏชื่อของ “อนุทิน” ในคณะท่างานชุดดังกล่าว ท่าให้ “อนุทิน” ต้องออกมาตอบโต้
ว่า “คณะท่างานฯ ท่าหน้าที่วางแนวทางมาตรการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมมาให้บริการประชาชน ขณะที่กระทรวง
สาธารณสุขท่าหน้าที่จัดซื้อวัคซีนและบริหารจัดการวัคซีนไปให้ถึงประชาชนเร็วที่สุด” 

วันที่ 27 เม.ย. ครม.เห็นชอบการโอนอ่านาจใน 31 กฎหมายให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายใน
อ่านาจของ “อนุทิน” ในฐานะรมว.สาธารณสุข ท่าให้มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์  “อนุทิน” โดนริบอ่านาจ 
แต่คราวน้ีเป็น “ลูกพรรคภูมิใจไทย” ที่ออกมาตอบโต้แทน “นาย” โดย “ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บญัชรีายช่ือ พรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวตอบโต้ว่า “การใช้อ่านาจพิเศษเป็นสิ่งที่นายกฯประยุทธ์ ถนัดที่สุด จึงไม่แปลกที่มีการเลือกใช้อ่านาจพิเศษใน
การจัดการกับโรคระบาด” 
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วันที่ 6 พ.ค. “พล.อ.ประยุทธ์” แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยมี “พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เป็นผู้อ่านวยการศูนย์ 
ขณะที่ “อนุทิน” เป็นเพียงที่ปรึกษา 
หักดิบเลิก“วอล์คเอาท์วัคซีน-หมอพร้อม” 

วันที่ 18 พ.ค. “พล.อ.ประยุทธ์” สั่งเบรกแนวทาง Walk-in ฉีดวัคซีน โดยอ้างว่าประชาชนจะมาลงทะเบียน
เยอะ จนไม่สามารถฉีดได้ทัน และอาจจะท่าให้ประชาชนแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จึงปรับไปใช้รูปแบบ On-site 
ลงทะเบียนหน้าศูนย์ฉีด หากไม่ได้ฉีดระบบจะนัดวันฉีดทันที “อนุทิน” ออกมาตอบโต้อีกครั้งว่า “การฉีดวัคซีนไม่ว่าจะใช้
ค่าอะไรก้แล้วแต่ สิ่งส่าคัญคือต้องดูว่าในแต่ละวันมีวัคซีนเหลือเท่าไร วัคซีนจะเหลือไม่ได้” 

วันที่ 26 พ.ค. “พล.อ.ประยุทธ์” สั่งชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อม ปรับรูปแบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีน 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด่าเนินการ กระจายวัคซีนให้พื้นที่ระบาดหนักมากกว่าพื้น ที่ระบาดน้อย 
“อนุทิน” ไม่พลาดที่จะตอบโต้กลับว่า “ต้องไปถามนายกฯว่าพรรคภูมิใจไทย มีความหมายหรือไม่ ในการเป็นพรรคร่วม 
ถ้ า ไม่ มี ความหมายก็ค่ อยว่ ากัน  แต่ เชื่ อว่ าทุ กคนมีความหมาย และท่ า งานได้  ยื นยันว่ า ไม่ มี น้ อย ใจ ” 
ล่าสุดวันที่ 28 พ.ค. ระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน บริเวณศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ 
“พล.อ.ประยุทธ์” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนปมวัคซีนการเมือง โดยมี “อนุทิน” อยู่ข้างกาย ระบุว่า “ไม่มี ผมเข้าใจกัน
หมด ผมคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร มันมีปัญหาเพราะมีคนยุแยงตะแคง
รั่วอยู่แถวนี้” แม้จะเข้าใจว่าท้ายประโยคเจตนาต่อว่าสื่อมวลชนที่เขียนข่าววิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาวัคซีน แต่อีกนัยก็
ไม่พ้นถูกตีความกระทบชิ่งไปยังคนข้างๆ อย่างอนุทินด้วยหรือไม ่ 
“เนวิน-ศักดิ์สยาม”ปมรถไฟฟ้าสีเขียว-ส้ม 

ขณะเดียวกัน “พล.อ.ประยุทธ์” และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะก่ากับดูแล กทม. ยัง
ขัดแย้งกับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”รมว.คมนาคม น้องชายของ “เนวิน ชิดชอบ” พี่ใหญ่พรรคภูมิใจไทย กรณีต่อสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกทม.ต้องการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แก่บริษัทเอกชน แต่ “เน
วิน-ศักดิ์สยาม” ไม่เห็นด้วย โดยกระทรวงคมนาคมยกหลายเหตุผลมาคัดค้าน จน พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่
พอใจ 

อีกทางหนึ่ง ว่ากันว่า “เนวิน-ศักดิ์สยาม” เดินเกมล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายส้มจน รฟม.-
คณะกรรมการ ม.36 ยกเลิกประมูลเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2564 และเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท่าร่างเงื่อนไขการประมูล
ใหม่เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564 จนเกิดเรื่องฟ้องร้องตามมาหลายคดี ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ถูกน่ามาต่อรองโครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม 
เงื่อนไขรถไฟทางคู่สายใหม่ 5 สัญญา 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 5 สัญญา ที่เป็นชนวนความขัดแย้งระหว่าง “3 ป.”  
กับ “เนวิน-ศักดิ์สยาม” ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รวมระยะทาง 323 
กิโลเมตร (กม.) 3 สญัญา โดยสัญญาที่ 1 ช่วง “เด่นชัย-งาว” ระยะทาง 103 กม. ราคากลาง 26,599 ล้านบาท มีผู้สนใจ
ซื้อซองประมูล 17 ราย แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียง 2 ราย ผลเสนอราคาต่่าสุดอยู่ที่ 26,568 ล้านบาท ต่่ากว่าราคากลาง
ประมาณ 31 ล้านบาท คิดเป็น 1.12% ของราคากลาง 
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สัญญาที่ 2 ช่วง “งาว-เชียงราย”ระยะทาง 132 กม. ราคากลาง 26,913 ล้านบาท มีผู้สนใจซื้อซองประมูล 18 
ราย แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียง 2 ราย ผลเสนอราคาต่่าสุดอยู่ที่ 26,900 ล้านบาท ต่่ากว่าราคากลางประมาณ 13 ล้าน
บาท คิดเป็น 0.05% ของราคากลาง  

สัญญาที่ 3 “เชียงราย-เชียงของ” ระยะทาง 87 กม. ราคากลาง 19,406 ล้านบาท มีผู้สนใจซื้อซองประมูล 16 
ราย แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียง 2 ราย ผลเสนอราคาต่่าสุดอยู่ที่ 19,390 ล้านบาท ต่่ากว่าราคากลางประมาณ 16 ล้าน
บาท คิดเป็น 0.08% ของราคากลาง 

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ทั้ง 3 สัญญา มีการเสนอราคาต่่าสุด ซึ่ งใกล้เคียงกับราคากลางอย่างมาก  
จนถูกจับตาว่าจะมีการฮั้วการประมูลหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวอีกว่าการด่าเนินการโครงการรถไฟทางคู่ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ “เนวิน”  
ขอไม่ให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ปลด “ศักดิ์สยาม” พ้น ครม. ภายหลังเปิดปัญหาโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งมาจากคลัสเตอร์
ท่องหล่อ แม้ “ศักดิ์สยาม” จะปฏิเสธก็ตาม 
ส.ส.ภท.โหวตหักมติพรรคร่วม 3 ครั้ง 

นอกจากระดับแกนน่าพรรคภูมิใจไทยแล้ว บรรดาลูกพรรคภูมิใจไทยก็มีหลายครั้งที่เคลื่อนเกมการเมืองสวน
ทาง “พล.อ.ประยุทธ์ -พปชร.” ไล่ตั้ งแต่  วันที่  5 มิ .ย. 2562 นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ  
พรรคภูมิใจไทย งดออกเสียงโหวตเลือก “พล.อ.ประยุทธ์” ด่ารงต่าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

วันที่ 27 ก.พ. 2563 – นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โหวต
ไม่ ล งคะแนนอภิ ป ร าย ไม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ  พล . อ .ป ระยุ ท ธ์  แ ละ  5 รั ฐ มนตรี  ใ นกา รอภิ ป ร าย ไม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ   
วันที่ 17 มี.ค. 2564 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย วอร์คเอ้าโหวตแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ขณะที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 
โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ลงมติไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 
จับตา“เนวิน”แยกวงพรรคร่วมรัฐบาล 

ทั้งหมดคือฉากแตกร้าวระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์-พปชร.” กับ “เนวิน-อนุทิน-ภูมิใจไทย” แม้โอกาสที่  
“เนวิน” จะน่าพรรคภูมิใจไทยหวนกลับไปคืนดีกับ “ทักษิณ ชินวัตร” ปิดต่านานเก่า “มันจบแล้วครับนาย”  
เพื่อเปิดดีลการเมืองรอบใหม่ “เริ่มต้นกันใหม่ครับนาย” จะมีน้อย  แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หากยังเป็นลูกไล่ของ 
“ประยุทธ์-ขุนทหาร” การันตีได้ว่าทั้ง “เนวิน-อนุทิน-ขุนพลภูมิใจไทย” ย่อมหาทางไปต่อเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940910  
 
 
  

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/940910
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31 May 2021 09:00 น. 
ประชุมสภา พิจารณางบ 65 เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล 
 

 
 

รายงานพิเศษ ประชุมสภา พิจารณางบ 65 เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล 
เบื้องหลัง 10 พรรคเล็กขย่มรัฐบาล  

สถานการณ์การเมืองกลางเดือน เม.ย.-พ.ค.64 อุณหภูมิที่ร้อนแรงและความกดดันทางการเมืองน้่าหนักน่าจะ
อยู่ที่เรื่องการบริหารจัดการปัญหาโควิดรอบที่ 3 หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจะได้เริ่มเห็นการแสดงออกมากขึ้นที่ไม่ได้อยู่
ในรูปแบบการชุมนุมเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มคนหลากหลายทั้งคนที่เคยสนับสนุนหรือไม่ได้ต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเริ่มออกมาแสดงออกทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น  

ล่าสุด 10 พรรคเล็กประกาศนัดหารือด่วนกดดันรัฐบาล พร้อมๆ กับงบประมาณปี 2565 จะเข้าวาระ  
1 หากสภาฯ โหวตไม่รับหลักการในวาระแรก รัฐบาลถึงขั้นยุบสภา  

โดยผู้สื่ อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่  29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่ านมา นายพีระวิทย์   
เรื่องรือดลภาค หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม ในฐานะวิป 10 พรรคร่วมรัฐบาล แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยข้อความสั้น ๆ 
ว่า 
“ด่วน!!! นัดหารือก่าหนดท่าที 10 พรรคการเมือง ในการทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 
10.00 น. ชั้น 5 ห้องประชุมร่วม 10 พรรคเรียนเชญิ หัวหน้าพรรคการเมือง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน” 

จากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ในเวลาต่อมาประมาณ 17.00 น.นายพีระวิทย์ ได้ออกมาระบุอีกครั้งว่าโดย
อธิบายช้ีแจงว่า  

1.การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็ควรมีส่วนพูดคุยหารือแนวทางร่วมกัน ยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ เวลา
ประชาชนถามพรรคร่วมรัฐบาลเราไม่มีค่าตอบ 

2.เวลาอภิปรายงบประมาณ เดิมได้รับการจัดสรรพรรคละ 54 วินาที (รวม 8 นาที) ตอนนี้เพิ่มให้เป็น  
26 นาที พรรคเล็กจึงต้องหารือกันบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ...นี่คือสาเหตุที่นัดหารือกัน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่าหรับ 10 พรรคที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลัง
ธรรมใหม่  พรรคพลังชาติไทย  พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน  
ส่าหรับพรรครว่มรัฐบาลที่อยูฝ่ั่งเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ นอกจากพรรคหลักๆ อยา่งพรรคประชาธิปัตย ์พรรคภูมิใจ
ไทย ก็ยังมี กลุ่ม 10 พรรค ที่เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก มี ส.ส.พรรคละ 1 คน เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่ม 10 พรรคอยู่
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ร่วมรัฐบาลด้วย ได้แก ่
1.    พรรคพลงัชาติไทย 
2.     พรรคประชาภิวัฒน ์ 
3.    พรรคไทยศรีวิไลย ์
4.    พรรคพลงัไทยรักไทย 
5.     พรรคครไูทยเพื่อประชาชน 
6.     พรรคประชานิยม 
7.     พรรคประชาธรรมไทย 
8.    พรรคพลเมืองไทย 
9.     พรรคพลังธรรมใหม ่ 
10.    พรรคไทรักธรรม 

ก่อนหน้านี้ “นายชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เมื่อสภา ฯเปิดประชุม พรรคร่วมรัฐบาล
คงคาดหวังว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ สะสมทุนทางการเมืองครั้งสุดท้ายก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่จะท่าได้ เพื่อ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณผ่านสภาฯ พรรคร่วมรัฐบาลนอกจากช่วย
ประคองงบฯรอบนี้ให้ผ่านไปให้ได้แล้ว ยังเตรียมทางออกอื่นอีกหลายอย่าง เพราะไม่แน่ว่าอาจจะเกิ ดอุบัติเหตุทาง
การเมืองในระยะเวลาใกล้ๆโดยไม่คาดฝัน อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปี 2565 ก็เป็นได ้

ด้าน “นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เคยวิเคราะห์ไว้ว่าเฉพาะสถานการณ์โควิดที่
เกิดขึ้นก็ถูกตั้งค่าถามไม่ว่าจะเกิดจากที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงคริสตัลคลับ ท่องหล่อว่า  
เป็นสถานที่ที่เรียกอีกช่ือว่า “ไทยคู่ฟ้าคลับ” 

การปล่อยให้เปิดบ่อน แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย รัฐมนตรีติดโควิด  และก่อนหน้านี้ ศบค.ยังจะเอาผิด
ประชาชนติดโควิดแล้วไม่มีแอปหมอชนะ  ส่วนเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหามาตลอด พรรคร่วมจะเริ่มปฏิเสธ
ความรับผิดชอบกับสิ่งที่รัฐบาลท่า ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะลอยแพพรรคร่วมรัฐบาลได้เช่นกัน ดังที่เห็นๆกันอยู่ 
เช่น การตั้งคณะท่างานจัดหาวัคซีนทางเลือก 18 คน แต่ไม่มีชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การแก้ไข
รัฐธรรมนูญต่างฝ่ายต่างท่าเงียบๆ หวังผลการเลือกต้ังครั้งหน้า รัฐบาลล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกด้าน ยิ่งมาเจอพรรคร่วมจะตี
จาก หวังจะประคองจนงบฯปี 65 ผ่านคงได้ยากล่าบาก 

มีการตั้งข้อสังเกตว่าถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของ 10 พรรคร่วมที่มีต่อรัฐบาล ไล่เรียงตั้งแต่ค่าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งออกจากที่
ประชุมครม.เมื่อวันที่ 20 เมษายน ปฏิบัติการล่ารายชื่อ “หมอไม่ทน” หลังการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอันมา
จากกรณีไทยคู่ฟ้าคลับ   

แรงกระแทกพุ่งเข้าใส่พรรคภูมิใจไทย อีกฝั่งพุ่งเข้าใส่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข หัวหน้า พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งการยืนยันถึงประกาศและบังคับใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2563 ที่ระบุว่าอ่านาจในการบริหารจัดการสถาณการณ์โควิดไม่ได้เป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นของหัวหน้า ศบค. ก็คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”  
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เช่นเดียวกับปฏิกิริยาต่อค่าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 ที่แทบทุกระดับตั้งแต่สมาชิกจนถึงหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นการดิสเครดิตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ และเปิดทางให้กับพรรคพลังประชารั ฐ  
แต่เบื้องหลังที่หลายคนคาดว่าอาจมีความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างที่ท่าให้ 10 พรรคเล็กประชุมหารือครั้งนี้ คือ “การขู่เพ่ือ
ถอนตัว”  เหตุผลเพราะน้อยใจพรรคพลังประชารัฐ  แกนน่ารัฐบาลที่ไม่ให้ความส่าคัญกับพรรคเล็กเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่าน
มา เหมือน ถูกเมิน ไม่มีท่อน้่าเลี้ยงให้ แม้ว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกัน ที่ส่าคัญแกนน่าบางคนในพลังประชารัฐยังเอาอก
เอาใจ ส.ส.ฝ่าย ค้านมากเป็นพิเศษ งานนี้ไม่รู้ว่าการประชุมจะเป็นการต่อรองให้พลังประชารัฐส่งท่อน้่าเลี้ยงเพิ่ม
หรือไม่    

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 
ล้านล้านบาท ในวาระที่ 1 ในช่วงวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 น้ี ถือเป็นวิกฤติที่รัฐบาลขาดความ
เชื่อมั่น ยิ่งมีวิกฤติเสถียรภาพรัฐบาล หลายคนออกมาบอกว่าอายุรัฐบาลน่าจะเหลือน้อยเต็มทีแล้ว เพราะการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2565 ขนาดการอภิปรายยังไม่เริ่ม ยังมีการอภิปรายนอกสภาฯจากพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยกันเองหนาหู ต่าหนิข้อผิดพลาดการบริหารจัดการงบฯปี 65  

ต้องจับตาดูว่าเมื่อมีการอภิปรายจริง เสถียรภาพรัฐบาลที่มีปัญหาจะส่งผลต่อการพิจารณางบฯ 65 หรือไม่ ? 
และที่สุดแล้วความอดทนของพรรคร่วมรัฐบาลต่อนายกฯจะสิ้นสุดลงตามที่มีการคาดการณ์ไว้หรือไม่ เพราะที่ที่ผ่านมา
แต่ละพรรคเห็นชัดแจ้งว่าที่ท่าอยู่คือการค้่ายันอ่านาจให้นายกฯ เท่านั้น จากนี้ไปจะมีความพยายามเอาตัวรอดจน
รัฐบาลอยู่ไม่ได้ รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอมจะเกิดจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง 

มาดูฝั่งโฆษกรัฐบาล ฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ใน
วาระที่ 1 และได้ก่าชับคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม.ที่ผ่านมาว่า การประชุมสภาฯในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ
ชี้แจงให้ ส.ส.ทราบถึง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ยังถือเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะสร้ างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน เพื่อได้รับทราบถึงการจัดท่างบประมาณในครั้งนี้ด้วย และย้่าให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
เพื่อชี้แจงข้อสงสัยของ ส.ส. และสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบไปในคราวเดียวกัน ส่าหรับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ่านวนทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย  

รายจ่ายประจ่า จ่านวน 2,360,543 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ ส่าหรับ
รายจ่ายลงทุนมีจ่านวนทั้งสิ้น 624,399.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งน้อยกว่า
วงเงินส่วนที่ขาดดุลที่มีจ่านวน 7 แสนล้านบาท 

ส่วนข้อสังเกตุเกี่ยวกับงบประมาณปี 2565 ที่มีการตั้งงบลงทุน น้อยกว่าวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณนั้นอาจจะขัดกับพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 วรรค
หนึ่ง ที่ก่าหนดให้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี และ
ต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ่าปี 

โฆษกรัฐบาล ระบุว่า เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาในการจัดงบประมาณในครั้งนี้แต่อย่างใด เนื่องจากรั ฐบาลสามารถ
เพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
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1.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาด
ว่าจะมีโครงการตามแผนการจัดท่าโครงการร่วมลงทุนในปี 2565 รวม 52,320.63 ล้านบาท 
2.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประมาณการแผนการใช้จ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มีจ่านวนรวมทั้งสิ้น 9,983.98 ล้าน
บาท 
3.การใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสิ้น 109 รายการ วงเงินรวม 91,705.5119 ล้านบาท ซึ่งส่านัก
งบประมาณพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการลงทุนที่มีความพร้อมในการด่าเนินการ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
และสามารถใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ 

นอกจากนี้ หากจ่าแนกงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส่าคัญด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อย
ละ 23.67 ตามด้วยยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 18.05 
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.68 

โฆษกประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรียังเน้นว่า นายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสนี้ ชี้แจ้งหลักการจัดท่างบประมาณที่
ค่านึงถึงความจ่าเป็นเร่งด่วน และให้ความส่าคัญในการด่าเนินนโยบายภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยได้พิจารณาทั้ง
แหล่งเงิน ศักยภาพหน่วยงาน และได้ด่าเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่าลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้ (31 พ.ค. 2564 ) เป็นการประชุมที่ต้องติดตาม 
เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่ 2 มิ.ย. จากนั้นลงมติว่าจะรับเห็นชอบรับหลักการหรือไม ่ซึ่งก่อนที่จะถึงวันนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น
เกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณที่ถูกน่ามาเปรียบเทียบระหว่าง “กระทรวงกลาโหม” และ “กระทรวงสาธารณสุข” โดยพุ่ง
ไปที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่อ้างถึงภารกิจป้องกันประเทศ จนงบประมาณเพิ่มขึ้นแซงหน้ากระทรวง
สาธารณสุขถึง 5 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 

ว่ากันว่าตัวเลขร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดโดยกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งไว้ 1.53 แสนล้านบาท แต่ถูกหั่นลงจากปีที่แล้ว ทั้งที่เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาโรคระบาดใน
เวลานี้ ส่วนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65 ได้ตั้งไว้ 203,281 ล้านบาท ถือว่าลดลงจากปี 
2564 กว่า 10,000 ล้านบาท 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาชี้แจงว่า กรณีพรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้ง
ข้อสังเกตถึงงบประมาณประจ่าปี 65 ที่ กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้น ว่า 
กระทรวงกลาโหม มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
สถานการณ์ของโรคโควิดที่ก่าลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งกระทรวงกลาโหม โดย
ทุกเหล่าทัพได้ตระหนักถึงภาระงบประมาณของรัฐบาลที่จ่าเป็นต้องน่าไปแก้ปัญหาและเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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โดยกระทรวงกลาโหม ได้มีส่วนร่วมพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกเหล่าทัพลงกว่า 18,000 
ล้านบาทในปี 63 และในปี 64 กลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่าปี 63 จ่านวนกว่า 17,200 ล้านบาท 
ต่อเนื่องมาถึง ปี 65  

ทั้งนี้แต่ละกระทรวงก็มีภารกิจที่แตกต่างกันและกระทรวงกลาโหม ขอยืนยันถึงความพร้อมในทุกภารกิจเพื่อ
ประชาชน จึงไม่อยากให้น่างบประมาณของแต่ละกระทรวงไปเปรียบเทียบกัน  

แม้สังคมจะเข้าใจได้ว่ากระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ป้องกันประเทศย่อมจ่าเป็นต้องจัดหายุทโธปกรณ์ แต่สภาพ
ปัจจุบันที่ประเทศก่าลังเผชิญวิกฤติโควิดต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น  จนมีผู้ป่วยโควิด-19 ป่วยสะสม 119,949 ราย 
เสียชีวิต 678 ราย ดังนั้นการจัดงบฯเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกฝ่ายจึงยอมรับไม่ได้แน่ 

หลายฝ่ายมองว่าในสภาวะที่บ้านเมืองก่าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติของเชื้อไวรัสโควิดหากการจัดท่างบประมาณ
ในส่วนกลาโหมยังมุ่งสู่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าที่จะน่างบฯ มาดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา และรักษาประชาชน 
นั้นก็อาจมีผลพวงตามมา เพราะสังคม ประชาชน ก่าลังจ้องมองการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้ร่มเงาของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ขณะที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมโจมตีการจัดท่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ่าปี 2565 และร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 
5 แสนล้านบาทอย่างต่อเนื่อง โดยตอกย้่าความล้มเหลวในหลายมิติ ซึ่งพรรคเพื่อไทยวางกรอบอภิปรายความผิดพลาด
ล้มเหลวเป็น 4 ด้าน ขณะที่พรรคก้าวไกลยืนยันจุดยืนไม่รับร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน ดังกล่าว 
1.    ภาพรวมเศรษฐกิจสังคมของประเทศในปี 65 จะชี้ให้เห็นว่ารัฐประมาณการผิดพลาดเกินจริงว่าโควิดจะหาย 
เศรษฐกิจจะฟื้นตัว  
2.     ชี้ให้เห็นว่าเมื่อประเมินสถานการณ์ผิดพลาดแล้วมาตั้งโจทย์ผิดและตอบโจทย์พลาด จึงจัดงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจ
และแก้ปัญหาโควิดน้อยกว่าควรจะเป็น จะพาประเทศออกจากวิกฤติไม่ได้  
3.     ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจัดงบฯผิดพลาดและประเทศไม่มีโอกาสลืมหูลืมตาคือการกู้จนชนกรอบเพดานวินัยการเงินการ
คลัง อาจท่าให้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ระบบการเงินการคลังของประเทศพังในที่สุด  
4.     ชี้ให้เห็นถึงการปรับลดงบฯไม่สมดุล มีเจตนาเอื้อพวกพ้องและทอดทิ้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น การ
ปรับลดงบประมาณที่ไม่สมดุลบางกระทรวง เช่น กระทรวงกลาโหมที่ควรลดจ่านวนมากแต่ไม่ปรับ ดันไปลดของ
กระทรวงที่ควรเพิ่มคือกระทรวงสาธารณสุข และยังมีอีกหลายด้านหลายยุทธศาสตร์ที่ดูแล้วเป็นการปรับลดไม่สมเหตุ–
สมผล ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ของประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/482000   
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