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รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธรุกิจออนไลน ์ 'กก.สมานฉันท'์ ชี้ แก้ระบบเลือกตั้ง ไม่ช่วยลดขัดแย้ง แนะให ้'กกต.'

คุมเข้มเลือกตั้งไม่โกง 
3 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ “กก.สมานฉันท์” นัดประชุม สรุปรายงานส่งให้ “ชวน” ส.ค.นี ้ 4 
3 มติชนออนไลน ์ เชิงรุก จี้ ผลักดันแก้ไข รธน. ทั้งฉบับ 5 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. ฟันอาญาอดีต ส.ส.เชียงใหม่ ปมดลีเอกชนล็อกสเปกทุจริต

สนามฟุตซอล 
7 

5 มติชนออนไลน ์ ป.ป.ช. ชี้มูล “ประสิทธิ์ ส.ส.เชียงใหม่” กรณีฮั้ว งานสร้างสนาม
ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ งบ 30 ล้าน 

9 

6 คมชัดลึกออนไลน ์ ด่วน "ป.ป.ช." ฟันกราวรูด "ส.ส.พท." กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล 
"สนามโกลหนู" 30 ล. 

11 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. ฟัน “นายกฯ อบต.ราชาเทวะ” ล็อกสเปกซื้อรถยนต์ดับเพลิง 
แง้มมีเรื่องกล่าวหาอีกเพียบ 

14 

8 บ้านเมืองออนไลน์ "กรณ์" น าเลือดใหม่พรรคกลา้ลุยสุราษฎร์ฯ เฟ้นหาตัวผู้สมัครไฟแรง 
หวังเจาะเมืองหอยใหญ ่

16 

9 Voice ออนไลน์ พปชร. ดีลร้านค้าช่วยระดมแจกข้าว 1 ล้านกล่อง- 'สมชัย' ดักคอ 
กกต. ต้องคิดค่าเลือกตั้ง 50 ล้าน 

17 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ ไล่ตู ่- เอาใครก็ได ้ 19 
2 แนวหน้าออนไลน ์ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02.00 น. 21 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ ตราบาปทางการเมือง 22 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ ปิดตายกระแส “เปลี่ยนม้าฯ” “ประยุทธ์” ไม่สละเก้าอี ้

“พรรคร่วมฯ” ไม่สละเรือ รอปรับ ครม. บูสเตอร์ รบ. 
23 

5 มติชนออนไลน์ ส่องแรงบีบ‘บิ๊กตู’่ ล้มเหลวแก‘้โควิด’ ยุบสภาหรือลาออก? 26 
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'กก.สมานฉันท์' ชี้ แก้ระบบเลือกตั้ง ไม่ช่วยลดขัดแย้ง แนะให้'กกต.'คุมเข้มเลือกตั้งไม่โกง 
16 กรกฎาคม 2564 
 

 
 
เทอดพงษ์ เตรียมนัดประชุมสรุปเนื้อหา เดือนสิงหาคม ก่อนส่งให้ ประธานรัฐสภา เผยเนื้อหาลดขัดแย้ง ปม "รธน." 
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม-รัฐบาลต้องสนับสนุน 
        นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ 
กล่าวถึงการท างานของคณะกรรมการฯ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและให้ฝ่ายอนุกรรมการฯ จัดท า
รายงานเพื่อเตรียมเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา ทั้งนี้ยอมรับว่าใน
สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ท าให้การนัดประชุมของกรรมการท าได้ไม่เต็มที่ และเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น แต่
ตนได้นัดหมายให้กรรมการประชุมกันอีกครั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ 
        ประธานกรรมการสมานฉันท์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับรายละเอียดของเน้ือหาที่เตรียมเสนอนั้น มีประเด็นทาง
การเมือง ทั้งในสภา และ นอกสภา โดยส่วนของการเมืองในสภาฯ นั้น คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่พบว่ามี
ประชาชนมีข้อเสนอและเรียกร้อง เบื้องต้นกรรมการฯ เห็นว่า  การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นจุดคลี่คลายปัญหาและ
ความขัดแย้งทางการเมืองได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการยกร่างเนื้อหา ขณะที่รัฐบาลต้องสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ  ส่วนการเสนอแก้ไขรัฐธรรรมนูญ ที่รัฐสภาอยู่ระหว่างพิจารณา คือ การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง นั้น ตนมอง
ว่ายังไม่ใช่แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่ตรงจุด และมองว่าสิ่งที่จะท าให้ได้ระบบเลือกตั้ง เป็นทางออกของความขัดแย้งได้
คือ การให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่ก ากับและควบคุมการเลือกตั้ง เพื่อให้ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีการซื้อเสียง ซึ่งการซื้อเสียงน้ันคือต้นเหตุที่ท าให้สภาฯ บิดเบ้ียว 
        “หากการเลือกตั้งได้ส.ส. ที่สมบูรณ์ จะท าให้เราได้คนดี คนที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน และท าให้
สภาฯ เป็นที่พึ่งที่ดูแลประเทศได้ ส่วนโจทย์การคลี่คลายความขัดแย้ง ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 
คณะกรรมการได้ติดตาม และพยายามรวบรวมเพื่อท าข้อเสนอที่เป็นทางสายกลาง น าไปสู่ทางออกของปัญหาขัดแข้งให้
ได้มากที่สุด” ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949305 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949305
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“กก.สมานฉันท์”นัดประชุม สรุปรายงานส่งให้ “ชวน” ส.ค.นี้ 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.29 น. 
 

 
 
กก.สมานฉันท์ จ่อนัดประชุม ส.ค. สรุปรายงานส่งให้ "ชวน" ด้าน “เทอดพงษ์” รับท างานไม่เต็มที่เพราะ 
โควิด-19 
 เมื่อวันที่  16 ก.ค. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์ กล่าวถึงการท างานของคณะกรรมการฯ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและให้ฝ่าย
อนุกรรมการฯ จัดท ารายงานเพื่อเตรียมเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา 
ทั้งนี้ยอมรับว่าในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ท าให้การนัดประชุมของกรรมการท าได้ไม่เต็มที่ และเป็นไปอย่าง
กระท่อนกระแท่น แต่ตนได้นัดหมายให้กรรมการประชุมกันอีกครั้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในต้นเดือน ส.ค.นี้ 
 นายเทอดพงษ์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับรายละเอียดของเนื้อหาที่เตรียมเสนอนั้น มีประเด็นทางการเมือง ทั้ง
ในสภา และ นอกสภา โดยส่วนของการเมืองในสภาฯ นั้น คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่พบว่ามีประชาชนมี
ข้อเสนอและเรียกร้อง เบื้องต้นกรรมการฯ เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นจุดคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งทาง
การเมืองได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการยกร่างเนื้อหา ขณะที่รัฐบาลต้องสนับสนุนและช่วยเหลือ ส่วนการเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภาอยู่ระหว่างพิจารณา คือ การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง นั้น ตนมองว่ายังไม่ใช่แนวทางแก้ไข
ความขัดแย้ง และมองว่าสิ่งที่จะท าให้ได้ผลคือ การให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่ก ากับและ
ควบคุมการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีการซื้อเสียง ซึ่งการซื้อเสียงนั้นคือต้นเหตุที่ท าให้
สภาฯ บิดเบ้ียว 
 “หากการเลือกตั้งได้ ส.ส. ที่สมบูรณ์ จะท าให้เราได้คนดี คนที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน และท าให้
สภาฯ เป็นที่พึ่งที่ดูแลประเทศได้ ส่วนโจทย์การคลี่คลายความขัดแย้ง ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 
คณะกรรมการได้ติดตาม และพยายามรวบรวมเพื่อท าข้อเสนอที่เป็นทางสายกลาง น าไปสู่ทางออกของปัญหาขัดแย้งให้
ได้มากที่สุด” นายเทอดพงษ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/60584/ 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/60584/
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เชิงรุก จ้ี ผลักดันแก้ไขรธน.ทั้งฉบับ 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:31 น. 
 

 
 
กสม. เปิดเวทีพบภาคประชาสังคม พบ อยากเห็นท างานเชิงรุก จี้ ผลักดันแก้ไขรธน.ทั้งฉบับ เปิดทางให้  ปชช.มี
ส่วนร่วม 
 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดประชุม 
หัวข้อ “กสม.พบภาคประชาสังคม” ผ่านระบบ zoom โดยมีกสม.และตัวแทนภาคประชาสังคมจากส่วนต่างๆเข้าร่วม 
ทั้งนี้ น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. กล่าวว่า กสม.ชุดนี้มีแนวทางและนโยบายในการท างานด้วยกัน 5 
ด้าน คือ 1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 2.การส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
3.สร้างและสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 4.สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม.
ในระดับสากล เพื่อให้ กสม.ได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสู่สถานะ A และ 5.พัฒนาส านักงาน กสม.เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง อย่างไรก็ตาม แนวทางทั้ง 5 ด้านต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมช่วยผลักดัน
เพื่อให้เกิดความส าเร็จ และสามารถเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ด้านนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการ กสม.กล่าวว่า แนวทางการท างานของกสม.จะท างานแบบทีมเวิร์ก 
เป็นหนึ่งเดียวปรึกษาหารือกันและมีท่าทีออกไปร่วมกัน การท างานเน้นเชิกรุก รวดเร็ว ไม่คอยตั้งรับเรื่องร้องเรียนเพียง
อย่างเดียว หลายเรื่องต้องท าในเชิงระบบหรือกฎหมาย เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ช่วงที่ผ่านมา เราได้
ออกไปเจอกับภาคีเครือข่าย อาทิ กรมราชทัณฑ์ เพ่ือประสานคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-
19 รวมทั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อประสานความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุ ติธรรม การอายัดตัว 
ประวัติอาชญากร การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ การท างานของกสม.กับหน่วยงานต่างๆควรจะมีช่องทางสื่อสาร
เพื่อท างานร่วมกัน คุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเร็วที่สุด หากเราใช้กระบวนการตรวจสอบอย่างเดียวอาจจะถูกมอง
ว่าเป็นการจับผิดหรือใช้เวลานานกว่าปกต ิ
 นายวสันต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กสม.ยังได้มีท่าทีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยโดยขอให้กระจายวัคซีน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขอให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
ขณะเดียวกันทางกสม.ยังได้ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ภายหลังจากมีมาตรการปิดแคมป์ และลงพื้นที่โรงงานผลิตเม็ดโฟม
ระเบิดที่สมุทรปราการ และลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากสม.พยายามท างานให้
เร็วที่สุด ประสานการคุ้มครองมีรูปธรรมที่ชัดเจน 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่กสม.เปิดให้ตัวแทนภาคส่วนต่างๆสะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็น อาทิ 
อยากให้กสม.สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อประชาชนให้กลับคืนมา อยากเห็นกสม.ขับเคลื่อนตามบทบาทของ
กฎหมายควบคู่กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อยากเห็นกสม.ท างานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับท าให้การ
ขับเคลื่อนสิทธิไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อยากให้กสม.ทบทวนการตรวจสอบประชาชนไทยหรือบริษัทที่ไปลงทุน
ข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วถูกละเมิดสิทธิหรือไปละเมิดสิทธิ ควรมีการฟ้องร้องแทนประชาชน อยากให้กสม. 
ใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ท างานแบบเร่งด่วนกรณีที่พบภาวะวิกฤต รวมทั้งผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 เพื่อน าไปสู่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ลดทอนสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ น.ส.พรประไพ กล่าวสรุปโดยยืนยันว่ากสม.จะท างานแบบเชิงรุก และ
สร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนงานต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2832486 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2832486
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ป.ป.ช.ฟันอาญาอดีต ส.ส.เชียงใหม่ ปมดีลเอกชนล็อกสเปกทุจรติสนามฟุตซอล 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:01 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เวลา 14.00 น. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่องกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่  เขต 5 กับพวก ว่าทุจริตโครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ อ.ฝางและ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จ านวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 30,000,000 บาท โดยจากการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
ได้จัดท าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฯ จ านวน 15 แห่ง โดยได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไปยังส านักงบประมาณตามล าดับ ซึ่งนายประสิทธิ์ ได้น ากลุ่มบริษัทของ น.ส.อัมพวัน แก้วนพมาศ เข้า
เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว โดยนายประสิทธิ์ ได้เรียกรับเงินตอบแทนจากกลุ่มบริษัท
ของ น.ส.อัมพวัน จ านวนร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท 
 โดยในขั้นตอนการของบประมาณ ขั้นตอนการจัดท าคุณลักษณะและราคากลางสนามกีฬาฯ นายประสิทธิ์ 
ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 15 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมนายประสิทธิ์ ได้ก าหนดให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
การก่อสร้างที่ น.ส.อัมพวัน ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคาอื่นให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้ 
และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่กองช่าง ซึ่งได้รับเอกสาร
เกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวมาก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง โดยไม่ได้สืบหาราคาของสนามหญ้าเทียมจากผู้
ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด ท าให้ราคากลางที่ก าหนดดังกล่าวมีราคาสูงกว่า
ความเป็นจริงประมาณสนามละ 1 ล้านบาท ซึ่งในขั้นตอนการยื่นเสนอราคา น.ส.อัมพวัน ร่วมกับ น.สส.ฐิตารีย์  ศิริ
คะเณรัตน์ ได้น ากลุ่มบริษัทของตนเองซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติเข้ามาเสนอราคา อีกทั้งกลุ่ม
บริษัทเอกชนดังกล่าวได้น าเงินไปจ่ายให้แก่เอกชนอื่นที่เข้ามาซื้อหรือรับซองเสนอราคา เพื่อไม่ให้ยื่นเอกสารการเสนอ
ราคาในโครงการฯ และปรากฏว่าหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 15 แห่ง ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฯ 
กับกลุ่มบริษัท น.ส.อัมพวัน ในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่านางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ได้จ่ายเงินให้กับ
นายประสิทธิ ์วุฒินันชัย ครบจ านวน 7.5 ล้านบาท ตามที่ได้ตกลงไว้ 
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 ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติ ว่าการกระท าของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง 
ส.ส. เขต 5 เชียงใหม่ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ร.ป.ป.ป.ช.) พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ 
พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
มาตรา 5 และมาตรา 13 และมีมติว่าการกระท าของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.ฝางและอ.แม่อาย จ านวน 10 ราย มี
มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 
123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 ส่วนการกระท าของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน 21 ราย มีมูล
ความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 
2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 อีกทั้ง ยังมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ส่วนกลุ่ม
เอกชน จ านวน 6 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ ได้ร่วมกันเข้าเสนอราคาในลักษณะเป็นการสมยอมใน
การเสนอราคา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิด 
ตามมาตรา 123/1 แห่ง พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 และมาตรา 192 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 โดย ป.ป.ช.มี
มติให้ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมี
เขตอ านาจพิพากษาคดีกับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย กับพวก และส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และค า
วินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งต้ังถอดถอนเพ่ือด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณีต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/61821/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/61821/
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ป.ป.ช. ชี้มูล “ประสิทธิ์ ส.ส.เชียงใหม่” กรณีฮั้ว งานสร้างสนามฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ งบ 30 ล้าน 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:07 น. 
 

 
 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลง ว่า จากกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้ง
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 กับพวก รวม 95 คน ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 30 ล้านบาทนั้น 
 จากการไต่สวน พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายภาครัฐในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556 โดยนาย
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้น ากลุ่มบริษัทของนางสาว
อัมพวัน แก้วนพมาศ เข้าเป็นคู่สัญญา โดยนายประสิทธิ์ ได้เรียกรับค่าตอบแทนจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7.5 ล้านบาท 
 นายประสิทธิ์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมประชุมด้วย 
เพื่อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการก่อสร้างตามที่ นางสาวอัมพวัน ร่วมกับ นางสาวฐิตารีย์ ศิริค้ณรัตน์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะความยาวของใบหญ้าเทียม 6 
เซนติเมตร ซึ่งโดยทั่วไปความยาวเพียง 5 เซนติเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิต และแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่ายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้ในขั้นตอนการยื่นเสนอราคา ก็จะมีเฉพาะบริษัทใน
กลุ่มของพวกตนเองเท่านั้นซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงทุนและเครือญาติ โดยมีนายสมบูรณ์ ถากาศ เป็นตัวแทนของกลุ่ม
บริษัทเอกชนนี้ เป็นผู้รวบรวมเงินไปจ่ายให้เอกชนรายอื่นเพื่อไม่ให้เข้ายื่นซองเสนอราคาแข่ง 
 ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นพื้นหญ้าเทียมจ านวนรวมฝีเข็มไม่น้อยกว่า 12,000 ฝีเข็มต่อตาราง
เมตร ทั้งที่ผู้ประกอบการทั่วไป เพียง 8,000 เท่านั้น และก าหนดให้มีการเคลือบกาวพียู ทั้งที่ผู้ประกอบการทั่วไปไม่มี
การเคลือบกาวดังกล่าว ถือเป็นการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาอื่น 
 นายประสิทธิ์ได้น าเอกสารดังกล่าวมาก าหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งพบว่าราคากลางที่ก าหนดนั้นราคาสูงกว่าความเป็นจริงสนามละ 
1 ล้านบาท 
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 คณะกรรมการป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติว่า นายประสิทธิ์มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฏหมาย
อาญามาตรา 149 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ร.บ.ป.ป.ช.) 
พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮ้ัว)มาตรา 5 และ 13 
 ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอฝางและ
อ าเภอแม่อายจ านวน 10 ราย มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 พ.ร.บ.ป.ป.ช. 
พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพ.ร.บ.ฮั้ว มาตรา10 และ12 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลางจ านวน 21 รายมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 151 และ 157 และมาตรา 162(1)(4) พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 
192 และพ.ร.บ.ฮ้ัว มาตรา 11 และ 12 และยังมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 ส่วนกลุ่มเอกชนจ านวน 6 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ ได้ร่วมกันเข้าเสนอราคาใน
ลักษณะสมยอม มีมูลความผิดทางอาญามาตรา 151 และ 157 และมาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็น
ผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระท าความผิด 
 ให้ส่งรายงานส านวนดังกล่าวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ด าเนินคดีอาญา พร้อมกับส่งส านวนและค าวินิจฉัย
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อให้ด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายกรณีไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2832737 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2832737
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ด่วน" ป.ป.ช." ฟันกราวรูด"ส.ส.พท."กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล"สนามโกลหนู" 30 ล. 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.19 น. 
 

 
 
"ป.ป.ช." ฟันฉับ ส.ส. เพื่อไทย "ประสิทธิ์ วุฒินันชัย" กับพวก 95 ราย ฮั้วประมูล "สนามโกลหนู" งบ 30 ล้านบาท 
 เมื่อ 16 ก.ค. 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)นายนิวัติ
ไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยผลการประชุมของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเรื่องกล่าวหานายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม่เขต 5 กับพวก ว่า 
 คดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์(สนามหญ้าเทียม) 
ปีงบประมาณ 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 15 
แห่งงบประมาณรวม 30,000,000 บาท 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายประสิทธิ์ 
วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 95 คน 
ทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) ปีงบประมาณ 2556 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 15 แห่ง งบประมาณรวม 
30,000,000 บาท 
 จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอฝางและ
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ 
(สนามหญ้าเทียม) จ านวน 15 แห่งอันเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของภาครัฐในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้อ งถิ่นอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ ส าหรับพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเขตอ าเภอ
ฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 19,935,000 บาท และ 12,548,000 บาท ตามล าดับ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไปยังส านักงบประมาณตามล าดับ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง ส.ส. เขต 5 พื้นที่
อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้น ากลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ เข้าเป็น
คู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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 โดยนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้เรียกรับเงินตอบแทนจากกลุ่มบริษัทของนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ 
จ านวนร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินจ านวน 7.5 ล้านบาท 
 ในขั้นตอนการของบประมาณ ขั้นตอนการจัดท าคุณลักษณะและราคากลางสนามกีฬาอเนกประสงค์
ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้าเทียม) นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นที่จะ
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 15 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วย 
 ซึ่งในที่ประชุมนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ได้ก าหนดให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการก่อสร้างที่
นางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ซึ่งได้ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะความยาวของใบหญ้าเทียม 6 เซนติเมตร ซึ่งโดยทั่วไปความยาวของใบหญ้าเทียมจะมี
ความยาวเพียง 5 เซนติเมตร 
 และก าหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องน าตัวอย่างหญ้าเทียมที่มีความยาว 6 เซนติเมตร ขนาด 1 ตารางเมตร 
พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายไปแสดงกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ในวันที่มีการยื่นซองเสนอราคาด้วย 
 มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นพื้นหญ้าเทียมจ านวนรวมการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 12,000 ฝีเข็ม
ต่อตารางเมตร ซึ่งผู้ประกอบการทั่วไปจะมีพื้นหญ้าจ านวนการทอฝีเข็มไม่น้อยกว่า 8,000 ฝีเข็มต่อตารางเมตรเท่าน้ัน 
 และก าหนดให้มีการเคลือบกาวพียู ซึ่งผู้ประกอบการโดยทั่วไปจะไม่มีการเคลือบกาวดังกล่ าว เป็นการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการกีดกันผู้เสนอราคาอื่นให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้ 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว เจ้าหน้าที่กองช่างได้รับเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะและราคากลางจากที่ประชุมของนายประสิทธิ์ วุฒินัน
ชัย ได้น าเอกสารดังกล่าวมาก าหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคาของสนามหญ้าเทียมจากผู้ประกอบ
อาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด 
 ราคากลางที่ก าหนดดังกล่าวมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงประมาณสนามละ 1 ล้านบาท ผู้บริหารท้องถิ่น
จ านวน 15 แห่งดังกล่าวได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอ 
 ในขั้นตอนการยื่นเสนอราคานางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ ได้น ากลุ่ม
บริษัทของตนเองประกอบด้วย บริษัท แก้วเก้า คอนแทร็คติ้ง จ ากัด, บริษัท อาร์. เค. คอนแทรคติ้ง จ ากัด, บริษัท แอล
แอนด์บี เซอร์วิส จ ากัด, บริษัท เมืองย่า อินเตอร์เทรด จ ากัด และบริษัท ไทยเวิลด์ อีควิปเม้นท์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ใน
เชิงทุนและเครือญาติ เข้ามาเสนอราคา 
 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทเอกชนดังกล่าวได้น าเงินไปให้นายสมบูรณ์ ถากาศ เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเอกชน
ดังกล่าวเพื่อให้น าไปจ่ายให้แก่เอกชนอื่นที่เข้ามาซื้อหรือรับซองเสนอราคาเพื่อไม่ให้เอกชนรายอื่นเข้ายื่นเอกสารการ
เสนอราคาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการฯ 
 ปรากฏว่าหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง เสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฟุตบอลโกลหนู สตรีทซอคเกอร์ (สนามหญ้า
เทียม) กับกลุ่มบริษัทนางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริงเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 15 ล้านบาท 
 อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่านางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ ได้จ่ายเงินให้กับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย 
ครบจ านวน 7.5 ล้านบาทตามที่ได้ตกลงไว้ 
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า 
 1. การกระท าของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เมื่อครั้งเป็น ส.ส.เขต 5 เชียงใหม่ มีมูลความผิดทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 
มาตรา 192 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 
13 
 2. การกระท าของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพื้นที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย 10 รายซึ่งไปร่วมประชุมกับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย และน าเอกสารที่ได้จากการ
ประชุมมาก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 รวมทั้งเห็นชอบในการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมูลความผิดทาง
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 
มาตรา 192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และ
มาตรา 12 
 3. การกระท าของคณะกรรมการก าหนดราคากลางจ านวน 21 ราย ซึ่งเป็นผู้น าเอกสารของกลุ่มนางสาว
อัมพวัน แก้วนพมาศ ร่วมกับนางสาวฐิตารีย์ ศิริคะเณรัตน์ กับพวกที่ได้จากการประชุมของนายประสิทธิ์ วุฒินันชัย มา
ก าหนดคุณลักษณะและราคากลางโดยไม่ได้สืบหาราคากลางของสนามหญ้าเทียมจาก ผู้ประกอบอาชีพ ท าให้ราคากลาง
สูงกว่าความเป็นจริง จ านวนสนามละประมาณ 1 ล้านบาท มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 
192 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 
12 อีกทั้ง ยังมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 4. กรณีกลุ่มเอกชนจ านวน 6 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงทุนและเครือญาติ ได้ร่วมกันเข้าเสนอราคาใน
ลักษณะเป็นการสมยอมในการเสนอราคา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระท าความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 162(1)(4) ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าความผิด ตามมาตรา 123/1 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 
 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
และมาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 
 ป.ป.ช. จึงมีมติให้ส่งรายงานส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิพากษาคดีกับนายประสิทธิ์ วุฒินันชัยกับพวกและส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน 
เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหา
แล้วแต่กรณีต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/474692 

https://www.komchadluek.net/news/politic/474692
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ป.ป.ช.ฟัน “นายกฯอบต.ราชาเทวะ” ล็อกสเปกซื้อรถยนต์ดับเพลิง แง้มมีเรื่องกล่าวหาอีกเพียบ 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:08 น. 
 

 
 
ป.ป.ช.ฟัน “นายก อบต.ราชาเทวะ” พร้อมพวก ปมล็อกสเปกซื้อรถยนต์ดับเพลิง เอื้อบริษัทในเครือเดียวกันเข้า
เสนอราคา แฉยังมีเรื่องกล่าวหาอีกเพียบ ทั้งเสาไฟกินรี-กล้อง CCTV- ซื้อรถขยะ 
 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เวลา 14.00 น. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่องกล่าวหานายทรงชัย นกขมิ้น ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ กับพวกรวม 14 ราย กรณีจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย จ านวน 1 คัน ในราคา 33,920,000 บาท ของ 
อบต.ราชาเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยจากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 อบต.ราชาเทวะ โดยนายทรง
ชัย นายก อบต. ได้ด าเนินการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าหอน้ าพร้อมบันไดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
กลาง 33,950,000 บาท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ โดยได้พิจารณาก าหนดรายละเอียดของ
เครื่องสูบน้ าให้เป็นเครื่องสูบน้ าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กั บส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีเพียง 2 รายเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศดังกล่าว คือ บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิป
เมนท์ จ ากัด และบริษัท พนัสรุ่งเจริญ จ ากัด และมีสิทธิเข้าเสนอราคาได้ ซึ่งบริษัท พนัสรุ่งเจริญ จ ากัด เป็นบริษัทของ
พี่ชายนายค านวณ เลาไพบูลย์กิจเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด ดังนั้นการก าหนด
คุณลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะกีดกันผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศฯ แต่ไม่ได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ไว้กับส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลปรากฏว่าบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด เป็นผู้ชนะการประกวดในราคา 
39,920,000 บาท 
 นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานว่าทั้งสามบริษัทที่เสนอราคา มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท เจริญ
สุขถาวร จ ากัด มีที่ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกับบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด และตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ในทาง
ธุรกิจของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด ส าหรับบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จ ากัด นั้น ได้รับการว่าจ้างจาก
บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด ให้ยื่นซองเอกสารการประมูล โดยมี นางฐิดาพรรณ์ พัฒน์วีรภรกุล อดีตภรรยา
ของนายค านวณ เลาไพบูลย์กิจเจริญ เจ้าของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการให้ธนาคารออก
หนังสือค้ าประกัน (หลักประกันซอง) ให้แก่บริษัท เจริญสุขถาวร จ ากัด และบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จ ากัด เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบในการยื่นเอกสารประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงฯ ในโครงการดังกล่าว 
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติ ว่าการกระท าของนายทรงชัย นกขมิ้น มีมูลความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157  ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ร.ป.ป.ป.ช.) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 
ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 และมีมูลความผิดฐานจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าที่
อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90/1 ส่วนการ
กระท าของกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ 4 ราย มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
ประกอบมาตรา 83 พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบ 
พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 
11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 ส่วนการกระท าของ 3 บริษัทที่เข้าเสนอราคา มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช.พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 
123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 พ.ร.บ.ความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และ
มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 นอกจากนี้บริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จ ากัด 
และบริษัท เจริญสุขถาวร จ ากัด ยังมีมูลความผิดทางอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ส่วนการกระท าของ
นางฐิดาพรรณ์ พัฒน์วีรภรกุล มีมูลความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 
 โดย ป.ป.ช.มีมติให้ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ และค าวินิจฉัยไป
ยังอัยการสูงสุด เพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน 
เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
และให้แจ้ง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/61878/ 

https://www.dailynews.co.th/news/61878/
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"กรณ์" น าเลือดใหม่พรรคกล้าลุยสุราษฎร์ฯ เฟ้นหาตัวผู้สมัครไฟแรง หวังเจาะเมืองหอยใหญ่ 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.41 น. 
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุราษฎร์ธานีว่า กระแสการเมืองระดับชาติเริ่มที่จะมีการเฟ้นหาตัวผู้สมัครเพื่อ
เตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.กันแล้ว โดยล่าสุดพรรคกล้า ซึ่งมีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้า พรรคกล้า  อดีตสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สัง กัดพรรค
ประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มอบหมายภารกิจให้นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ หรือ หล่อปิง 
หนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงแห่งลุ่มน้ าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นขุนพลน าทัพเฟ้นหาตัวผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ 
  ล่าสุดลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี หวังเจาะไข่แดงเมืองหอยใหญ่ ถิ่นพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังเหนียวแน่นภายใต้
การกุมบังเหียนของนายชุมพล  กาญจนะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 7 สมัย 
  โดย นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ หรือ หล่อปิง กล่าวว่าเหตุผลที่ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเพราะจ.สุราษฎร์ธานี
เป็นเมืองที่ส าคัญของภาคใต้เป็นเมืองหน้าด่านถัดจากจังหวัดชุมพร เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีจ านวน ส.ส. ถึง 6 คนและ
เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ตอนบน เบื้องต้นลงมาส ารวจพื้นที่ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า
เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาใดๆให้พรรคกล้าช่วยแก้ไขในอนาคตได้บ้าง ซึ่งพรรคกล้าพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหา โดยตนเอง
นั้นช่วยดูแลงานของภาคใต้ทั้งหมดซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดต้น ๆ ที่มาสัมผัส โดยภารกิจหลักๆ 2 ประการคือ
1.เฟ้นหาตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.ตั้งใจท าความรู้จัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดีมากขึ้น มาท าความรู้จักกับผู้น าท้องถิ่น รู้จักกับหน่วยงานราชการต่าง ๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพี่
น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคตต่อไปและศึกษาท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพื่อในโอกาสหน้าทางหัวหน้าพรรคและตนเองจะลงมาท ากิจกรรมต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเข้าใจในบริบท
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มากขึ้น 
  ส่วนความคาดหวังจะได้เสียงตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่นั้นนายสราวุฒิ กล่าวว่า
จริงๆแล้วไม่อยากคาดหวังใด ๆ อยากให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูที่ความตั้งใจของพรรคกล้า ดูความตั้งใจของทีม
เศรษฐกิจ รวมถึงดูความตั้งใจของหัวหน้าพรรคก่อน โดยนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่
มากไปด้วยความสามารถในการบริหารจะเป็นคนที่ช่วยการแก้ไขปัญหาต่างๆของจ.สุราษฎร์ธานีได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า 
“เรามาเพื่อลงมือท า” อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เห็นวิธีการท างานที่ตั้งใจว่าเป็นอย่างไรบ้าง เชื่อว่าเมื่อ
ผลงานปรากฏความคาดหวังตรงนี้ก็จะถูกตีกลับมาเป็นก าลังใจให้กับพวกเราชาวพรรคกล้าแน่นอน 
  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าส าหรับพรรคการเมืองอื่นๆทั้งพรรคเล็ก พรรคใหญ่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/242391  
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พปชร.ดีลร้านค้าช่วยระดมแจกข้าว1ล้านกล่อง-'สมชัย'ดักคอ กกต.ต้องคิดค่าเลือกตั้ง 50 ล้าน 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.32 น. 
 

 
 
พปชร.แจงแจกข้าว 1 ล้านกล่องเป็นชื่อโครงการรับประสานจากร้านค้า-ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาช่วยเหลือ
ประชาชน ด้าน อดีต กกต.ชี้ต้องคิดค านวณเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้า มูลค่า 50 ล้าน 
 ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ พปชร. ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์
ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์โควิด 19 (ศปฉ.พปชร.) จัดตั้งโครงการ “ข้าวล้านกล่อง”  เพื่อน าไปมอบให้
ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดนั้น 
 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้รับการ
ประสานงานจากหน่วยงานเอกชนขอให้น าข้าวกล่องไปแจกจ่าย จึงมอบหมายให้ ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.นครปฐม เขต 
4 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้แทนไปมอบข้าวกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ผู้ ที่กักตัวอยู่ในเขต
โรงพยาบวลห้วยพูล- โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและศูนย์กักตัวต าบลวัดละมุด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โค
วิด-19 ใน จ.นครปฐม 
 พร้อมแจ้งว่า พรรคฯ ยังได้รับการติดต่อจากบริษัท ห้างร้านจ านวนมากที่ประสงค์ช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง
จะมีการประสานงานทยอยส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังกรุ๊ปไลน์สื่อมวลชนของพรรคพลังประชารัฐ ว่าการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตาม
โครงการ “ข้าวล้านกล่อง” หรือไม่ โดยได้รับค าตอบว่า “การด าเนินงาน 1 ล้านกล่อง เป็นชื่อโครงการ เพื่อรับการ
ประสานงานจากร้านค้า และผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ผ่านศูนย์ ศปฉ. พปชร. ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการส่งมอบข้าวกล่อง หรือ อื่นๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ส่งต่อไปยังประชาชนและชุมชนต่างๆ โดยเน้นใน
พื้นที่สีแดงก่อน” 
 ส าหรับการด าเนินงานโครงการ “ข้าวล้านกล่อง” ที่ผ่านมา เช่น วันที่ 14 ก.ค. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 
ส.ส.กทม.เขตคลองเตย-วัฒนา พรรค พปชร. ลงพื้นที่แจกข้าวให้ชาวชุมชนคลองเตย กทม. พร้อมระบุด้วยว่า พรรคยัง
ได้รับการติดต่อจากบริษัท ห้างร้านจ านวนมากที่ประสงค์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งจะมีการประสานงานทยอยส่ง
มอบความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกับพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
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 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้  พบว่ามีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
การแพร่ระบาดในวงกว้าง พล.อ.ประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคมีความห่วงใยประชาชน จึงมอบหมายให้ ส.ส.ในพื้นที่ 
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเข้าถึงการรักษาในระบบสาธารณสุข หากประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน 
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ ศปฉ.พปชร.  
 ล่าสุดวันเดียวกันนี้ (16 ก.ค. 2564) ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า ร.อ. ธรรมนัส ได้รับ
การประสานงานจากหน่วยงานเอกชน ในการร่วมสนับสนุนน าข้าวกล่องเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ จึงมอบหมายให้ ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส. เขต 2 ภริม พูลเจริญ ส.ส. เขต 3 ฐาปกรณ์ พูลเจริญ ส.ส. เขต 
6 และ กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 พรรค พปชร.เป็นผู้แทนไปมอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนตัวเมือง
สมุทรปราการจ านวน 1,500 กล่อง  
 ขณะที่ สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส  
มอบหมายให้ตนเองและกลุ่มเพื่อน ร่วมจัดตั้ง “โรงครัวประชารัฐ-คนไทยไม่ทอดทิ้ง” สู้โควิด-19 ขึ้นในพื้นที่ เพื่อจัดท า
อาหารปรุงส าเร็จส่งให้ประชาชน ในพื้นที่ อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโก-ลก และพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ถุงยัง
ชีพ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เพื่อจัดส่งให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก
เชื้อไวรัสโควิด-19 
 โครงการ “โรงครัวประชารัฐ-คนไทยไม่ทอดทิ้ง” สู้โควิด-19 นั้น ด าเนินการครั้งแรกช่วยประชาชนในพื้นที่
ชุมชนศรีอามาน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งได้มอบข้าวปรุงส าเร็จแล้วกว่า 1,000 กล่อง และจะด าเนินการเปิดครัว
แห่งที่ 2 ณ ที่ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ที่ผ่านมานั้น ท าให้มีกระแสที่ดีจากประชาชน ที่ตอบรับโครงการนี้กัน
อย่างล้นหลามทั้ง อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลก ต่างเรียกร้องให้ได้ด าเนินการโครงการนี้ ไปอย่างพื้นที่ อื่น ๆ 
ด้วย ซึ่งตนเองนั้น มีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มของโครงการแล้วว่าจะด าเนินการให้ทั้ง 3 อ าเภอ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี 
สามารถช่วยพี่น้องประชาชนที่กระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
 ขณะเดียวกัน ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อ.พระสมุทร
เจดีย์ ณ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฟ้าผ่า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้มีการน าข้าวกล่อง 
จ านวน 300 กล่องให้กับผู้มารับวัคซีนฯ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาช่วยงาน ณ ศูนย์ฉีดฯ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ
บุคคลากรแพทย์ที่เสียสละก าลังกาย และก าลังใจในการฝันฝ่าวิกฤต 
 ขณะที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า การแจก
ข้าวกล่องของพรรคพลังประชารัฐถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย แจ้ง กกต.เพื่อเก็บข้อมูลไว้ด้วย 1 ล้าน
กล่อง อย่างน้อย 50 ล้านบาท 
 ด้านไทกร พลสุวรรณ แกนน ากลุ่มไทยไม่ทนฯ โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมข้าวกล่องของพรรคพลังประชารัฐ โดย
ระบุว่า "เริ่มแจกข้าวกล่องแล้ว แต่ประชาชนต้องการฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพสูง และส าคัญต้องฉีดฟรี อย่าคิดแต่เรื่องหา
เสียงหาคะแนนนยิมอยู่เลย ประชาชนจะตายกันหมดแล้ว" 
 
อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/GL2doOXjh 
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ไล่ตู่-เอาใครก็ได้ 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.05 น. 
 

 
 
 ไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใคร จะเปลี่ยนนายกฯ ด้วยวิธีไหน ไล่ตู่กันจัง ถ้าตู่ลาออกจริงๆ จะท าอย่างไร จะ
เลือกนายกฯ ใหม่ตามบัญชีพรรคการเมือง หรือเอานายกฯ คนนอก ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในวิกฤตโควิด ก็เป็นไปไม่ได้ 
รัฐธรรมนูญก็ยังไม่แก้ ฯลฯ 
 เป็นค าถามที่ท าให้ไขว้เขว มองไม่เห็นอนาคต เห็นแต่ความมืดมน กลไกรัฐธรรมนูญ 2560 ค้ าประยุทธ์สืบ
ทอดอ านาจ เปลี่ยนนายกฯ ยากเย็น ถ้าเป็นรัฐบาลปกติ ตกเก้าอี้ไปนานแล้ว 
 อย่ากระนั้นเลย ให้ประยุทธ์อยู่ก่อนดีกว่า “อย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก” รอให้แพ้ศึกก่อนค่อยเปลี่ยนม้า? 
ประเทศชาติประชาชนจะพินาศล้มตายอีกมากมายเท่าไหร่ 
 งั้นประชาชนควรท าอย่างไร ก็ไล่ประยุทธ์ต่อไปสิครับ รวมพลังให้มากที่สุด ท าทุกวิถีทางที่จะท าได้ ใคร
สะดวกไปม็อบก็ไป ใครท าอย่างอื่นได้ก็ท า 
 ไม่ต้องสนใจว่าจะเปลี่ยนประยุทธ์วิธีไหน อย่าโยนค าถามให้ประชาชน เพราะประชาชนไม่มีอ านาจ 
ประชาชนท าได้แค่กดดัน เครือข่ายอ านาจที่หนุนหลัง จะตัดสินใจอย่างไรก็ท าไป แล้วประชาชนจะบอกเองว่าพอใจ
หรือไม่ แก้วิกฤติได้หรือไม่ 
 โดยวิถีประชาธิปไตย แน่ละ เราเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตัดอ านาจ 250 ส.ว. แก้ระบบ
เลือกตั้ง รื้ออ านาจองค์กรอิสระ ฯลฯ แต่ใครก็รู้ว่าไม่ทันวิกฤต ผนง.จะพาตายหมด 
 ดังนั้น จะเปลี่ยนประยุทธ์วิธีไหน ก็ท าไปเถอะ จะเอาผู้ว่าฯ ล าปางเป็นนายกฯ คนนอก แบบสนธิ ลิ้ม จะ
ตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล แบบหมอประเวศ ก็เป็นเรื่องของเครือข่ายอ านาจ ประชาชนไม่มีอ านาจตัดสินใจ แค่ดูว่าแก้วิกฤต
ได้ไหม ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ไล่อีก ก าป้ันทุบดิน ง่ายๆ แค่นั้นเอง 
 เอาใครก็ได้ พูดอย่างนี้ไม่ใช่มักง่าย แต่ในเมื่อประชาชน แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ ตัดอ านาจ 250 ส.ว.ไม่ได้ 
เลือกรัฐบาลไม่ได้ เครือข่ายอ านาจคุมไว้หมด แล้วได้รัฐบาลล้มเหลว ประชาชนหมดความไว้วางใจ ถ้าพวกคุณไม่เปลี่ยน 
ก็จะเสื่อมจะพังไปด้วยกันทั้งหมด 
 เอาใครก็ได้ ไม่ใช่ไม่ยอมรับวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ถ้ายังอยากดันทุรังไปในวิถีนายกฯ คนนอก 
รัฐบาลเฉพาะกาล ก็เอาที่สบายใจ จะได้พิสูจน์กันต่อไปว่าล้มเหลวอีกตามเคย 
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 เพราะที่ล้มเหลวอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ประยุทธ์ แต่รวมทั้งรัฐราชการ ซึ่งก าลังพังเป็นกระบิ ตั้งแต่ฝ่ายความ
มั่นคงไปถึงเทคโนแครตผู้เชีย่วชาญ 
 หมอยงส่งตัวแทนไปแจ้งจับเด็กวิศวะจบใหม่แก้ไขสรรพคุณในวิกิพีเดีย ถามว่าช่วยให้เครดิตดีขึ้นไหม 
 คณบดีแพทยศาสตร์ กรรมการวิชาการ ช่วยกันสนับสนุนสูตรวัคซีนค็อกเทล SV+AZ ซึ่งใช่เลย ยังไงก็
ดีกว่า SV+SV หรือ AZ เข็มเดียว แต่ความเชื่อถือต่อผู้เช่ียวชาญล้มละลายไปแล้วในสายตาประชาชน จากความพยายาม
ตีโป่งประสิทธิภาพ SV เกินจริงในช่วงก่อน “3 เข็มน้องๆ ไฟเซอร์” พอความจริงออกมาว่าหมอพยาบาลฉีด 2 เข็มยังติด 
ยังตาย ประชาชนก็ปฏิเสธไม่ยอมฉีด พอคิดสูตรใหม่ก็ถูกมองว่าพยายามระบายวัคซีนจีนที่ ครม.เพิ่งสั่งซื้อ 10.9 ล้าน
โดส 6.1 พันล้านบาท ไม่มีใครยอมรับวัคซีนอีก 
 ขณะที่ AZ ก็ไม่มาตามคาด 61 ล้านโดสกลายเป็นส่งมอบเดือนละ 5 ล้านโดสจนถึงพฤษภา 65 จนต้องขู่
ร่างประกาศควบคุมการส่งออก (ซึ่งก็จะถูกเพ่ือนบ้านด่าอีก) 
 สถานการณ์วันนี้คือ เรามีคนติดเชื้อวันละหมื่น คนตายเฉียดร้อย คนนอนรอความตายอีกมาก แต่ไม่มี
วัคซีนให้พึ่ง ไม่เป็นอย่างที่อนุทินพูดไว้ “วัคซีนเต็มโรงพยาบาล เต็มแขนประชาชน ล้นจนไม่มีที่เก็บ” 
 พังไปหมดทั้งรัฐบาลและพรรคร่วม พังจนไม่กล้าถอนตัว พายเรือก็ตายหมู่ โดดเรือก็ตายเดี่ยว 
 นักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยยอมรับว่า รัฐบาลมาถึงจุดต่ าสุด ประชาชนโกรธเกลียด
เดือดดาลยิ่งกว่า ยุคน้ าท่วมใหญ่หรือนิรโทษสุดซอยสมัยยิ่งลักษณ์ แต่ท าอะไรไม่ได้ เพราะยังไม่มี “สัญญาณใหม่” 
 ไม่รู้เหมือนกันว่าใครให้สัญญาณ แต่ยิ่งช้าไปยิ่งตกต่ า ยิ่งเสื่อมทั้งยวง อย่าคิดว่ารอให้ตกต่ ากว่านี้ค่ อย
เปลี่ยนประยุทธ์ แล้วเครือข่ายอ านาจจะเป็นพระเอก 
 ความเสื่อมเกิดทุกองคาพยพ เช่นกองทัพแจ้งจับคนโพสต์ว่าทหารไปฝึกโดดร่มใช้เงินภาษีประชาชนไปฉีด
ไฟเซอร์ อันที่จริง กองทัพควรถามตัวเองว่าท าไมคนเข้าใจผิด ก็เพราะประชาชนรู้สึกว่ากองทัพมีอภิสิทธิ์ ขอวัคซีนไปฉีด
ทหารเกณฑ์ มีหน่วยแพทย์ของตัวเองไปตรวจโควิดให้ก าลังพลและครอบครัว ขณะที่ประชาชนต้องเข้าคิวข้ามคืน ซ้ ายัง
ใช้งบซื้ออาวุธไม่อั้น ทั้งที่ประเทศก าลังวิกฤต 
 หนักที่สุด คือท ารัฐประหารหนุนประยุทธ์ 7 ปี ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแถมมีอภิสิทธิ์ ภาพลักษณ์กองทัพจึง
แก้ไม่ได้ด้วยการไลฟ่้องคน 
 ไม่ต่างอะไรกับการที่ต ารวจ อัยการ ขยันขันแข็งไล่ตั้งข้อหาสั่งฟ้องแกนน าม็อบและประชาชน ด้วย 112, 
116 มันไม่ได้ท าให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แต่ท าให้องค์กรกฎหมายล้มละลายทางความเช่ือถือไปพร้อมกับรัฐบาล 
 ไม่เปลี่ยนประยุทธ์ก็ได้นะ อยู่ไปอย่างนี้แหละ ประเทศพังอย่างไรประยุทธ์ก็ยังอยู่ แล้วคิดหรือว่าอ านาจ
ต่างๆ จะไม่พังไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6511664 
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โทนี่ประกาศศักดา 
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02.00 น. 
 

 
 
 อีกแค่ปีเศษเท่านั้น การเมืองในประเทศไทยก็จะ “โคจรเข้าโหมดการเลือกตั้งครั้งใหญ่” อย่างไม่มี 
ทางเลี่ยง 
 ณ วันนี้นายพรานไพรจากทุกพรรคการเมืองที่มี“เป้าหมาย” จะเข้าไปลุยป่าทึบแห่งการเมือง “เพื่อไล่ล่า
ขุมทรัพย์แห่งอ านาจ” ต่างจึงออกมา “ประกาศศักดาสร้างราคาให้แก่ตนเอง” อย่างกระหน่ า 
 ทุกพรรคต่างชูนโยบายด้านเศรษฐกิจและโชว์ฝีมือในการน าพาประเทศไทย เป็น “ผู้น าฮับสารพัดชนิด” 
อย่างสดใสโดยพรรคของตนจะขอเป็น “พ่อมดเสกเป่าคาถาให้คนไทยร่ ารวยอู้ฟู่กันทั่วหน้า” 
 ในขณะเดียวกัน “เป้าหมายใหญ่” และเป็น“เป้าหมายหลัก” ที่ทุกพรรครู้ดีว่า “จะชนะใจคนไทย”ก็คือ
การ “โชว์ความเจ๋ง” ที่จะท าสงครามกับไวรัสมรณะ “จนท าให้ประเทศไทยได้รับเอกราชจากการตกเป็นเมืองขึ้นของ
ปีศาจล่องหน” 
 การประกาศศักดา “บอกใบ้” ว่าจะเป็นผู้ช่วงชิงขุมทรัพย์แห่งอ านาจครั้งต่อไป กูรูทางการเมืองและสื่อ
ทั้งหลายต่างฉายสปอร์ตไลท์ไปที่ “โทนี่แดนไกล” ว่าได้ออกมา “เขย่าตลาดการเลือกตั้งแรงกว่าใคร” จากนั้นต่าง
วิจารณ์ว่า “นี่คือโอกาสทองและโอกาสสุดท้ายของตะขิ่นดูไบ” 
 หากการเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง “โทนี่ บ้านไกล” ไล่ล่าขุมทรัพย์แห่งอ านาจไม่ส าเร็จ ก็จะท าให้ “ค าโม้
เสียงดัง” ที่เปิ้นประกาศไว้อย่างอหังการว่า “ตนจะกลับประเทศไทยในไม่ช้าแน่นอน โดยจะกลับมาทางประตูหน้า ไม่
ขอเข้ามาทางประตูหลังอย่างเด็ดขาด” กลายเป็น “ค าโกหกค าโต” 
 “โทนี่ บ้านไกล” กล้าประกาศศักดาแบบนี้ เพราะ “เปิ้นมั่นใจ” ว่า “ไม่ว่ากติกาเลือกตั้งจะออกแบบ
อย่างไร โทนี่บา้นไกลล้วนมีกลยุทธ์พิชิตตลาดการเลือกต้ัง” 
 กูรูทางการเมืองต่าง “วิจารณ์” ว่า แม้โทนี่บ้านไกลจะเป็น “จอมอัจฉริยะในการช่วงชิงลูกค้าจากตลาด
เลือกตั้ง” แต่โทนี่บ้านไกล ก็มักสะดุดขาตนเองจนหกล้ม แล้วขุมทรัพย์แห่งอ านาจกระเด็นไกล เพราะ “โทนี่ขาดวิทยา
ยุทธในการหลบหลีกเพลงดาบกฎหมายชนะมาร และไม่สามารถต่อกรกับนักฆ่ามือกฎหมายดาบเลือดเย็นได้ส าเร็จ” 
 ดังนั้น จบท้ายแห่งการ “ครองขุมทรัพย์แห่งอ านาจ” พ่อค้านักเลือกตั้ง ก็ไม่อาจ “ฝ่าด่านจอมยุทธกระบี่
ศรีธนญชัยและจอมดาบปราบมารเลือดอ ามหิตไปได้” 
 “ฟันธง” การชิงแชมป์ฟุตบอลสารขัณฑ์ครั้งหน้า“ทีมโทนี่ สิงโตค าราม” ก็ยังจะพ่ายแพ้ “ทีมกะปิตัน
มักกะโรน”ี อยู่ดี 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/48378 
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ตราบาปทางการเมือง 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 5:04 น. 
 

 
 
 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องทั้งในสภาและนอกสภา ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 
เสียงเรียกร้องพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ให้ถอนตัวจากรัฐบาล เพื่อบีบบังคับให้มีการ
ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ค่อยจะมีเสียงเรียกร้อง จะให้ใครมาเป็นนายกฯแทน 
 สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน เป็นยุคที่ประชาชนเบื่อหน่าย และเสื่อมศรัทธานักการเมือง และหาผู้
ที่เหมาะสมจะเป็นผู้น าประเทศมาก ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพล สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อ
กลางเดือนมิถุนายน ถามว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี เสียงส่วนใหญ่ 37.65% ตอบว่ามองไม่เห็นใคร 
 มีเพียง 19.32% ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคะแนนนิยมที่ลดลง 9% จากผลส ารวจในไตรมาสแรก ที่
ได้ 28% แต่ถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ตามกติกา เดิม ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่แก้ไข พล.อ.ประยุทธ์ ที่ถู กหลายกลุ่ม
ขับไล่อยู่ในขณะนี้ มีสิทธิกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยกลไกสืบทอดอ านาจ คือรัฐธรรมนูญ 
 มี ส.ว.หลายคนเถียงว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างมากของ ส.ส. ไม่ได้มา
จากการเลือกของ 250 ส.ว. ที่หัวหน้า คสช.แต่งตั้ง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับเลือก ด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของสองสภา คือ 376 เสียงขึ้นไป ไม่ใช่เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. คือ 251 ขึ้น 
 ระดับแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยัน พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ยุบสภาแน่นอน เพราะไม่มี
เหตุผลจะต้องยุบ อีกทั้งมีความสามัคคีอย่างดี ในรัฐบาล แม้จะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องยุบ
สภา เพื่อเลือกตั้งใหม่ ในขณะที่ประเทศต้องเผชิญวิกฤติรอบด้าน และนายกฯก็ประกาศไม่ยอมแพ้ 
 ถ้ามีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ด้วยการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เชื่อว่าจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยได้ ส.ส.
เข้าสภา เช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่มีพรรคการเมืองส่งสมาชิกสมัคร ส.ส. ถึง 76 พรรค ได้ ส.ส.
แบบเบี้ยหัวแตกเข้าสู่สภา ตามด้วยรัฐบาลผสมร้อยพ่อพันแม่ มีเรื่องกล้วยกับลิง 
 แม้รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม โดยไม่มีการยุบสภา ก็ต้องมีการเลือกตั้งตามกติกาเดิม 250 ส.ว.ยังอยู่ จนกว่า
จะครบวาระในปี 2567 ส.ว.ยังมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีกี่ครั้งก็ได้ ถ้าหากจะมีการเลือกใหม่ ส่วนรัฐธรรมนูญไม่ต้อง
แก้ไข ปล่อยให้บทเฉพาะกาลสิ้นอายุ และฝากไว้ ซึ่งตราบาปการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2142080 
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ปิดตายกระแส “เปลี่ยนม้าฯ” “ประยุทธ์” ไม่สละเก้าอี้ “พรรคร่วมฯ” ไม่สละเรือ รอปรับ ครม. บูสเตอร์ รบ. 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 5.07 น.    
 

 
 
 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี 
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็น ผอ.ศบค. ตัดสินใจใช้ยาแรง “ล็อกดาวน์-
เคอร์ฟิว” ใน 10 จังหวัด ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
 ดูเหมือน “ยาแรง” ขนานล่าสุดของ “บิ๊กตู”่ จะไม่สามารถสร้างปฏิกิริยากับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได ้
 เพราะนอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตจะไม่ลดแล้ว มีแนวโน้ม “ทรง” กับ “ทรุด” 
 ผู้ติดเชื้อเฉียดหมื่น ผู้เสียชีวิตเฉียดร้อยมาร่วมสัปดาห์ ขณะที่แผนที่ประเทศไทยไร้พื้นที่สีขาว มีรายงานผู้
ติดเชื้อครบ 77 จังหวัด นโยบายพาคนกลับไปรักษาที่บ้านต่างจังหวัด ตอนนี้มีรายงานว่าแน่นเอี้ยด เกินศักยภาพ
สถานพยาบาลภูมิภาคจะรับไหว 
 หลายจังหวัดทีเ่คยเป็น “เซฟโซน” พื้นที่ปลอดภัย ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันเกินหลักร้อย ไม่มีทรงจะกลับไป
หลักสิบ มีแต่จะถูกปรับโซนเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดตาม 10 จังหวัด 
 หมิ่นเหม่ที่ระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งประเทศ 
 พอๆ กับประเด็นเรื่องวัคซีน ที่ความวัวไม่ทันหาย ความควายโดดเข้าแทรก ไม่ให้พักหายใจ ทั้งที่ยังอีรุง
ตุงนังอยู่กับการชี้แจงเรื่องประสิทธิภาพ “วัคซีนซิโนแวค” ที่รัฐบาลยังไม่สาแก่ใจสั่งออเดอร์มาอีก 10 ล้านโดสเศษ ก่อน
เปิดประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีน “ไขว้ยี่ห้อ-ผสมสูตร” ออกมาให้ฮือฮา 
 ตามสูตรปัก “ซิโนแวค” เข็มแรก ตามด้วย “แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นเข็มสอง ส่วนบุคลากรทางการแพทย์
ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้ว ให้บูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ไม่พ้นเพิ่มน้ าหนักครหาประสิทธิภาพของ “ซิโนแวค” 
ท าให้หลายคนตัดสินใจง่ายที่จะปฏิเสธไม่ขอฉีด “ซิโนแวค” จนเกิดปัญหาที่หน้างานหลายกรณ ี
 
ประเด็น “วัคซีน” นั้นแง่หนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากปัญหาในกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งการจัดหา และการระบายที่ดู
เหมือนว่ารัฐบาลยัง “แก้ไม่ตก” แต่ที่ท าให้เป็นปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นมาก็ต้องโบ้ยไปที่ “การสื่อสาร” ของรัฐบาล และ ศบค. 
 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่องช้าและถูกต้อง เรื่องการตามแก้ข่าวเฟคนิวส์ยังเหมือนใช้ระบบ 2G ไม่ทันกัน
ยุค 5G ในปัจจุบัน แถมยังจะมีภาวะแทรกซ้อนการสื่อสารที่ไม่เป็นเอกภาพบ่อยครั้ง 
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 อย่างประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนไขว้ยี่ห้อ ข่าวทางหนึ่งบอกว่า “บิ๊กตู่” ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เป็นผู้ตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประกอบการพิจารณาให้ถี่ถ้วน แต่ข่าวอีกทางหนึ่งบอกว่า “บิ๊กตู่” 
สั่งเบรกกลางห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 ท าเอาทั่วประเทศเกิดความสับสน ศูนย์ฉีดวัคซีนบางแห่งทราบข่าวกลับไปฉีดซิโนแวค 2 เข็มแบบเดิม บาง
แห่งยืนยันจะฉีดแบบไขว้ เรียกว่า รวนกันทั้งหมด 
 กว่าทีมสื่อสารของรัฐบาลจะเทคแอกชั่น ต้องรอผ่านข้ามคืน รุ่งเช้าอีกวันถึงจะมายืนยันว่า “บิ๊กตู่” ไม่ได้
เบรก เป็นแบบนี้เลยแพ้เฟกนิวส์มาโดยตลอด 
 เรียกว่า รัฐบาลท าอะไรตอนนี้เหมือนจะดูขัดหูขัดตาประชาชนไปเสียหมด ขนาดกรณี “บิ๊กตู่” ประกาศ 
“เสียสละ” เงินเดือน 3 เดือน เพื่อน าไปช่วยโควิด-19 แต่กลายเป็นผู้น าไม่กี่คนบนโลก หรืออาจจะคนเดียวในโลกที่
นอกจากจะไม่ได้รับค าช่ืนชมหรือเสียงปรบมือ แต่ต้องเจอทั้งค าด่าทอ และก้อนอิฐ 
 เสียงโห่ระงม ไม่ขอให้เสียสละเงินเดือน แต่เสียสละเก้าอี้ดีกว่า 
 เป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพ กลับไปกลับมาจนสะเปะสะปะ คนเจ็บคนตายเป็นเบือ
แบบนี ้
 และถึงเวลาที่ “บิ๊กตู่” อาจต้องหันกลับไปมองคอนเซปต์การท างานตัวเองที่เคยครีเอทไว้ อย่างค าว่า 
“รวมไทยสร้างชาต”ิ ไม่ให้เป็นแต่ค าสวยหรูในตู้โชว์ หรือแผ่นไวนิล แต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย 
 ที่ผ่านมา “บิ๊กตู่” และรัฐบาลเว้าวอนให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองบนความเป็นความตายของประชาชน
แล้วมาช่วยกันแก้ปัญหา 
 นอกจากนี้ ยังระบุในเฟซบุ๊กตัวเองหลายครั้งหลายคราว่า พร้อมเปิดรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ แม้แต่โพสต์ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ แต่มีค าถามอีกเช่นกันว่า ใจกว้างแบบไหนกัน ขนาดเฟซบุ๊ก
ยังเลือกจะสื่อสารทางเดียว โดย “ปิดคอมเมนต”์ ไม่ให้แสดงความคิดเห็น เพราะมีแต่ค าด่าทอ 
 ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝ่ายค้านตั้งกระทู้เกือบจะร้อย
เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ “บิ๊กตู่” และคณะรัฐมนตรี เคยให้ความส าคัญที่จะไปตอบ ไปรับ
ฟังหรือไม่ ย้อนแย้งกับสิ่งที่ประกาศออกไปว่าพร้อมรับฟังทุกฝ่าย 
 
ถึงวันนี้เกิดเป็นค าถามว่า สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่ไม่ยอมลดทิฐิ วางเรื่อง “การเมือง” 
 เพราะหากวางเรื่องการเมืองได้จริงและเปิดใจรับฟัง จะพบว่า หลายอย่างที่ฝ่ายค้านเสนอบางอย่างเป็น
เหตุเป็นผล น่าคิด แม้แต่กรณีที่ “เสี่ยทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการ
ปรับ ครม. ที่หากยอมรับความจริงจะพบว่า อาจจะช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ 
 แม้แต่ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย ที่เสนอให้ตรวจหาผู้ติดเช้ือให้
ได้มากที่สุด และแยกออกมาให้เร็วที่สุด ด้วยการสนับสนุนชุดตรวจเชื้อ Antigen test kit ให้คนในพื้นที่สีแดงเข้ม การ
เร่งเพิ่มเตียงเขียว-โรงพยาบาลสนามอย่างเร่งด่วน เพื่อน าผู้ติดเชื้อเข้าระบบให้เร็วที่สุด และการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 
ร่วมกับฟ้าทะลายโจร เป็นอาทิ 
 ข้อเสนอแนะเหล่านี้ แน่นอนว่าหากยกมาทั้งดุ้น ผู้น าประเทศอย่าง “บิ๊กตู่” ย่อม “เสียฟอร์ม” ก็ไม่
จ าเป็นต้องเอามาใช้ทั้งหมดโดยตรงก็ได้ แต่ควรละวางจาก “ซิงเกิลคอมมานด์” รับฟังทุกข้อเสนอและประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับสถานการณ์ 
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 ในเมื่อแผนเดิมๆ ของรัฐบาลมันตอกย้ าให้เห็นแล้วว่า “ไม่ได้ผล” และการท าอะไรเดิมๆ ผลลัพธ์ย่อมไม่
แตกต่าง 
 ประเทศเดินมาถึงจุดวิกฤตที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันระดมสมอง และสติปัญญาเพื่อพาชาติพ้นภัยจากไวรัส
มรณะ เหมือนคอนเซปต์ “รวมใจสร้างชาต”ิ ของ “บิ๊กตู”่ เป๊ะๆ แต่กลับยังน่ิงเฉย ท างานแบบ “ข้ามาคนเดียว” 
 เมื่อเช่ือ “ผู้น า” แล้วชาติยังไม่พ้นภัย และหากปรับหลักคิด “ผู้น า” ไม่ได้ ก็อาจต้องเปลี่ยน “คนน า” ตาม
กระแส “เปลี่ยนเรือกลางน้ า-เปลี่ยนม้ากลางศึก” ที่กระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 เพื่อให้ “ผู้น าคนใหม่” เข้ามาแก้วิกฤตโควิด-19 เฉกเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จังหวะดีได้ “เปลี่ยน
ม้ากลางศึก” มีการเลือกต้ังประธานาธิบดี และได้ผู้น าคนใหม่เมื่อต้นปี 2564 
 จนสามารถพลิกสถานการณ์จากที่ “งอมพระราม” ในยุคโดนัลด์ ทรัมป์ มา “ประกาศชัยชนะ” ได้เมื่อวัน
ชาติสหรัฐฯ 4 ก.ค.64 ที่ผ่านมา หลังเข้ายุค โจ ไบเดน ได้เพียงไม่ถึง 6 เดือนดี 
 ขณะที่ประเทศไทย ยังอีกเกือบ 2 ปีกว่า “รัฐบาลประยุทธ์” จะครบเทอม และมีการเลือกตั้งใหม่ กระแส
กดดันให้ “นายกฯลาออก” หรือ “ยุบสภา” จึงถูกจุดพลุขึ้นมา 
 อย่างไรก็ดี มีมีการรวบรวมข้อมูลของการลาออกของผู้น าและรัฐมนตรี ตลอดจนการยุบสภา ในหลาย
ประเทศทั่วโลก ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รอบปีกว่าที่ผ่านมา ทว่าเมื่อลงลึกกลับมีจ านวนน้อย อาทิ อิตาลี, สโลวาเกีย และ
มองโกเลีย ที่ลาออก หรือยุบสภา จากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนเกิดวิกฤตศรัทธาจากคนในประเทศ 
 ซึ่งก็น่าจะเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้กับ “บิ๊กตู่” ไม่น้อย เมื่อล่าสุดในการโพสต์ข้อความข้อความสรุป
มาตรการเยียวยาของรัฐบาลผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ที่
ผ่านมา ได้ขมวดปมทิ้งท้ายว่า 
 “ขอให้พวกเราทุกคนไม่ยอมแพ้ต่อช่วงเวลาที่ยากล าบาก ผมและรัฐบาลจะหาทางช่วยทุกท่านให้ได้มาก
ที่สุด และจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสงครามครั้งนี้ ไม่ลดละเลิกล้มความพยายาม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ และจะสู้
จนกว่าเราจะเอาชนะได้ครับ” 
 ถอดรหัสไม่ยากว่า อย่างไรเสีย “ประยุทธ์” ก็ไม่ลาออกอย่างแน่นอน 
 กระแสกดดันจึงถาโถมเข้าใส่ “พรรคร่วมรัฐบาล” โดยเฉพาะพรรคที่มีเสียงเป็นกอบเป็นก าชี้เป็นตาย
รัฐบาลได้อย่าง “ค่ายเซราะกราว” พรรคภูมิใจไทย และ “ค่ายสะตอ” พรรคประชาธิปัตย ์
 มีการเรียกร้องให้ทั้ง 2 พรรคสวมวิญญาณ “เห็บกระโดด” สละเรือถอนตัวทิ้งรัฐบาลที่ใกล้เน่า เพื่อให้ 
“บิ๊กตู”่ งัดไพ่ “ยุบสภา” ที่เป็นอ านาจนายกฯออกมาใช ้
 ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่คาดหวังได้ยาก เพราะอย่างที่รู้ว่าทั้ง 2 พรรคยัง “สมประโยชน์” ทางการเมือง กับ
เก้าอ้ีรัฐมนตรี โดยเฉพาะ “กระทรวงขุมทรัพย์” ที่อยู่ครบถ้วน ตั้งแต่ดีลต้ังรัฐบาล และด้วย “มือในสภา” ที่มากกว่า อยู่
โยง “ครบเทอม” สบายๆ ช่วงที่เหลือเป็นช่วงซ่องสุมก าลังเพ่ือสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
 ส าคัญที่นาทีนี้ “เซียนการเมือง” ของพรรคร่วมรัฐบาลรู้ดีว่า กระแสติดลบจากการแก้วิกฤตโควิดนั้นพุ่ง
ตรงไปที่ตัว “ประยุทธ์” 
 การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงที่ “ผู้น าประเทศ” อยู่ในภาวะโคม่า กลับเป็นโอกาสดีในการรุกไล่ต่อรอง 
อย่างเมกะโปรเจกต์ที่ “แบ่งเค้ก” ไม่ลงตัวก่อนหน้านี้ 
 ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผลประโยชน์ทางการเมืองของ “นักเลือกต้ัง” ที่อยู่เหนือความเป็นไปของบ้านเมือง 
 ตามรูปการณ์นี้คงต้องปิดตาย “ลาออก-ยุบสภา” ไปได้เลย 
 เต็มที่ก็แค่รอจงัหวะ “ปรับ ครม.” เป็นวัคซีนบูสเตอร์ ต่อลมหายใจรัฐบาลไปอีกซักเฮือก 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9640000069652 

https://mgronline.com/daily/detail/9640000069652
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ส่องแรงบีบ‘บิ๊กตู’่ ล้มเหลวแก้‘โควิด’ ยุบสภาหรือลาออก? 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:11 น. 
 

 
 
 
หมายเหตุ – ความเห็นของนักวิชาการถึงกระแสความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงกดดันให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวบีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภา เป็น
ทางออกเพ่ือสรรหานายกฯและรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขปัญหา 
 
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 เวลาพูดเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว เราต้องดูกระบวนการรัฐสภาก่อน ต้องดูตัวเลขของฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาล หลังจากนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการในรัฐสภา กล่าวคือถึงแม้ฝ่ายพรรคร่วมจะถอนตัวแล้ว ไม่ได้
หมายความว่ารัฐบาลจะต้องล้มเลย เพราะยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ 
 ในเชิงกระบวนการของรัฐสภา เช่น การโหวตในสภา การโหวตร่างพระราชบัญญัติ ร่างกฎหมายต่างๆ แล้ว
แพ้ ก็ต้องเกิดการรับผิดชอบทางการเมือง หรือเมื่อถอนตัวแล้วจะมีการจับขั้วใหม่หรือไม่ ถ้าเกิดการจับขั้วใหม่ก็จะได้
เลือกตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่ถ้าถอนตัวแล้วไม่มีการจับขั้วใหม่ เท่ากับว่ายังสามารถเป็นรัฐบาลได้อยู่ แต่เป็นรัฐบาล
เสียงข้างน้อย ซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องประคองในเรื่องของวิธีการทางรัฐสภา กระบวนการทางรัฐสภาในการโหวตกฎหมาย
หรืออะไรก็ตาม ดังนั้น ต้องมองถึงจุดนี้ก่อน 
 อย่างไรก็ตาม ถ้ามีรัฐบาลใหม่ ก็เกิดนโยบายใหม่ เราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระยะสั้น 
ระยะเฉพาะหน้า ซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ตอนนี้คนพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่
เปลีย่นจากนายโดนัล ทรัมป์ มาเป็นนายโจ ไบเดน แต่ต้องอย่าลืมว่าเป็นการเปลี่ยนจากรีพับลิกันมาเป็นเดโมแครต เป็น
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย เปลี่ยนชุดผู้บริหารทั้งหมด แต่ประเทศไทยภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในด้านสาธารณสุขเป็น
นโยบายที่ส่งผ่านจากผู้บริหารไปสู่ระบบราชการหรือไม่ หรือว่าระบบราชการเป็นตัวชงให้ผู้บริหาร รัฐมนตรี และนายก
ฯ ด าเนินการ ถ้าผู้บริหารเปลี่ยนก็ต้องปรับนโยบาย และคนปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนแนวทางด้วย เพราะฉะนั้น มองว่าการ
เปลี่ยนตัวบุคคลเป็นค าตอบแค่ครึ่งหนึ่งก่อน หลังจากนั้นต้องพูดเรื่องบุคคลและนโยบายต่อไป 
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 ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกรัฐบาลในเดือนสิงหาคม เป็นสิทธิที่สามารถท าได้ แต่ในรัฐธรรมนูญบอก
ว่า ถ้ายื่นอภิปรายแบบเต็มกระบวนการ รัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้ นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เท่ากับว่าถ้าตอนนี้เรา
มองว่ารัฐบาลไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนมากเท่าเดิมแล้ว การยื่นตอนนี้อาจท าให้ดูว่าถ้าเสียงจากประชาชน
หรือสาธารณะสะท้อนกลับมา การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ แต่อย่า
ลืมว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อย่ืนแล้วจะยุบสภาหนีไม่ได้ นี่คือเรื่องส าคัญ 
 
โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 
 ถ้ามองรัฐบาลจากการแก้ปัญหาโควิดถือว่าล้มเหลว เกินจากศักยภาพและความสามารถอย่างชัดเจน หาก 
พล.อ.ประยุทธ์ลาออกในช่วงนี้ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเข้ามาแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ หรือจะมีเพียงความเชื่อมั่น แต่
กระบวนการบริหารจัดการท าได้ยาก เพราะปัญหาถล าลึกไปไกลแล้ว คนมาใหม่จึงอาจท าได้ไม่ดีมากนัก 
ส าหรับกลุ่มการเมืองที่ออกมาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลลาออกหรือยุบสภา ประเด็นที่น่าสนใจคือการเสนอแนวคิดเท่านี้
จะเพียงพอหรือไม่ หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากสังคม รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจาก
การบริหารจัดโควิด อาจเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีถูกพูดถึงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี หลังการท ารัฐประหาร ดังนั้น
กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลควรจะคิดไกลกว่านี้หรือไม ่
 หากยุบสภา มีการเลือกตั้งใหม่ แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะถูกต าหนิอย่างหนัก แต่พรรคพลังประชารัฐได้ปรับ
กระบวนทัพเตรียมเลือกตั้งไว้แล้ว ที่ส าคัญฝ่ายต่อต้านควรประเมินด้วยว่าฝ่ายรัฐบาลได้เตรียมสรรพก าลังอะไรไว้บ้าง 
เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมในรัฐธรรมนูญ 2560 โอกาสที่จะมีรัฐบาลมาจากคนหน้าเดิมยังมีสูงมาก แม้ว่า
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจไม่ใช่คนเดิม 
 นอกจากนั้นหากนายกรัฐมนตรีลาออก ก็พบว่ากติกาปัจจุบันนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาจากผู้ที่ถูกเสนอตาม
บัญชีรายชื่อที่มีเพียง 3 คน เมื่อถามว่า 1 ใน 3 คนที่มีรายชื่อจะเข้ามาประคับประคองสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ 
นอกจากฝ่ายที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกแล้วควรมีทางเลือกที่ 3 รองรับไว้ โดยใช้กติกาในรัฐธรรมนูญยอมให้มี
นายกรัฐมนตรีที่มาจากบัญชีรายชื่อเดิม แต่ขอให้ถอนตัวออกจากพรรคร่วมแล้วไปท างานกับพรรคฝ่ายค้าน จากนั้นใช้
เสียง ส.ส.ทั้งหมดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยไม่พ่ึงพา ส.ว. 
 หลังจากนั้นรัฐบาลใหม่ต้องมีสัญญาประชาคมว่าจะท าหน้าที่ส าคัญ 2 เรื่อง คือ แก้ปัญหาโควิด และ
น าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีกติกาที่เป็นธรรมแล้วยุบสภาน าไปสู่การเลือกตั้ง ขณะที่ฝ่าย
เรียกร้องไม่ได้มองประเด็นนี้ ซึ่งยังมีความเป็นไปได้สูง เพราะหากใช้กติกาเดิม แม้นายกรัฐมนตรีอยู่ในสถานะที่เพลี่ยง
พล้ า แต่กลไกการเมืองจากการเลือกต้ังจะเอื้อประโยชน์ให้พรรคพลังประชารัฐมากที่สุด 
 ส าหรับการใช้กลไกทางรัฐสภาด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากพรรคฝ่ายค้านไม่เปลี่ยนยุทธวิธี
ทางการเมือง และรัฐบาลที่โดนวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ ยังกุมสภาพเดิมไว้ได้ ฝ่ายค้านก็ท าได้เพียงส่งสัญญาณการ
รับรู้เพื่อตอกย้ าให้ประชาชนรับทราบตามปกติ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ นอกจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน
จะปรับท่าทีหรือพยายามลดเงื่อนไข ขอให้พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา มาเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาลผสม
ชุดใหม่ หากนายกรัฐมนตรีลาออก จะมีโอกาสเปลี่ยนขั้วการเมืองได้ ดีกว่าการยุบสภาที่ท าให้พรรคพลังประชารัฐ
ได้เปรียบกว่าทุกพรรคการเมือง 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

28 

 

 
 
 หากให้ประเมินการเกาะเกี่ยวของ 3 พรรคร่วมขนาดกลาง ที่มีพลังประชารัฐเป็นแกนน า ขณะนี้มีเพียง
ปัจจัยเดียวคือกติกาในรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้เอื้อต่อการสืบทอดอ านาจ ดังนั้น 3 พรรคร่วมก็ต้องนิ่ง หากมีการ
เลือกตั้งใหม่ เชื่อว่า 3 พรรคนี้ ยังไม่ไปไหนและการเข้าร่วมอีกในอนาคต ถือเป็นการสร้างความชอบให้กับรัฐบาลเพิ่มขึ้น 
แม้ประชาชนจะวิจารณ์อย่างหนัก แต่เลือกตั้งใหม่แล้วยังรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนเดิม ที่ส าคัญอย่าลืมว่า 
250 ส.ว.ยังนั่งรอรัฐบาลในรูปแบบเดิม เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อกดดันให้
เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือท าให้มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล จากนั้นมาหนุนนายกรัฐมนตรีคนใหม่
จากบัญชีรายชื่อ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียง 2 เรื่อง 
 แต่เมื่อดูองคาพยพของบางพรรคการเมืองเก่าแก่ที่ยังร่วมรัฐบาลโดยไม่สนกระแสสังคม ในระยะต่อไป
พรรคเหล่านี้ต้องประเมินว่าการยืนหยัดบนหลักการหรืออุดมการณ์เดิมอาจจะบอกเหตุผลกับสังคมได้ แต่เชื่อว่าบาง
พรรคที่บอกว่ามีอุดมการณ์ในแนวทางอนุรักษนิยมแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอยู่จริง และอาจเป็นเพียงข้ออ้างท าการเมือง
เฉพาะหน้าเพื่อหวังเข้าไปอยู่ในซีกรัฐบาลเท่านั้น แต่ขณะนี้เป็นโอกาสเดียวที่บางพรรคเก่าแก่อาจจะใช้เพื่อกอบกู้วิกฤต
ศรัทธา เพื่อไปร่วมมือกับฝ่ายค้าน โดยผลักดันผู้ที่มีรายชื่อแคนดิเดต 
นายกรัฐมนตรีขึ้นมา เพื่อท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้วยการโดดเดี่ยวพรรคพลังประชารัฐ เพราะ
ไม่เช่นน้ันทุกอย่างก็จะอยู่ในวังวนเดิมจากภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งที่บริหารล้มเหลว 
 ขณะที่กลุ่มชนชั้นน าที่ทรงอิทธิพลด้านเศรษฐกิจ การเมืองและฝ่ายอนุรักษนิยมตามจารีตประเพณี ยัง
พอใจกับรัฐบาลชุดนี้เพราะถือว่ายังช่วยค้ าจุนผลประโยชน์ของพวกตนเองไว้ได ้
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