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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" ถาม "พรรคร่วมรัฐบาล" จะทนฟงัเสียงร้องไห้ของ

ประชาชนได้อีกนานแค่ไหน 
4 

2 แนวหน้าออนไลน ์ เรือแป๊ะรั่ว ‘อนุสรณ’์ สวดยับ! ห่วยหดหู่ไร้ภูมิคุม้กันซักฟอก ‘บิ๊กตู’่ 
ครั้งสุดท้าย 

5 

3 Voice ออนไลน์ 'เพื่อไทย' ชูธงอภิปรายไม่ไว้วางใจ เผด็จศึก 'เปลี่ยนนายกฯ' 
พาประเทศพ้นวิกฤต 

6 

4 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน" โว "เพื่อไทย" เตรียมช าแหละ รบ. ล้มเหลว ผิดพลาด 
ตั้งเป้าหลังศึกซักฟอกต้องเปลี่ยนตัว "นายกฯ" 

8 

5 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เนื้อเต้น! เพ่ือไทยวางเป้าใช้กลไกสภา เปลี่ยนนายกฯพาประเทศ 
พ้นวิกฤต ิ

10 

6 ข่าวสดออนไลน์ ‘สุทิน’ ลั่นศึกซักฟอกรอบนี้ตั้งเป้าโค่น ‘บิ๊กตู’่ คุยเพื่อไทย 
พร้อมเป็นรัฐบาลแทน 

11 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ฝ่ายค้าน ดีเดย์ 19 ก.ค. ถกซักฟอก ล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ในสภา 12 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "สมชาย" ย้อนถามพรรคร่วมรบ. – ฝ่ายค้าน สว. ผิดอะไรถึงต้องตัด
อ านาจโหวตนายกฯ 

14 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘คนขอนแก่นไม่ทน’ ผนึกก าลัง จัดคาร์ม็อบไล่ ‘ประยุทธ์’ 18 ก.ค. 16 
10 แนวหน้าออนไลน ์ ‘แรมโบ’้ ถามกลับ ‘ฝ่ายค้าน’ เหมาะสมหรือไม่ขอเปิดอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจ 
17 

11 แนวหน้าออนไลน ์ กระทุ้งจิตส านึกฝ่ายค้าน ชะลอศึกซักฟอก ‘แรมโบ’้ บอกต้องแก้โควิด 19 
12 สยามรัฐออนไลน์ “แรมโบ”้ กระตุกฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมือง ช่วยกันแก้โควิด 

เลื่อนซักฟอกออกไปก่อน 
23 

13 สยามรัฐออนไลน์ "ธนกร" ติง "สุทิน" ไม่ใช่เวลามาเอาชนะกนัทางการเมือง มั่นใจ 
"บิ๊กตู่" แจงศึกซักฟอกได้ 

24 

14 แนวหน้าออนไลน ์ ผวา ‘คลัสเตอร์ม็อบ’! ธนกรวอนหยุดชุมนุม ลั่นพรรคร่วมแน่นปึ้ก 
ดับฝันเปลี่ยนนายกฯ 

25 

15 ไทยรัฐออนไลน ์ ม็อบเฮโลท าเนียบ สารพัดกลุม่ระดมวันนี้ แฉถลุงงบเละยุคโควิด-19 26 
16 มติชนออนไลน ์ ‘คาร์ม็อบ’ จัดใหญ่วันนี้ 15 กลุ่มร่วมชุมนุมไม่หวั่นค าสั่งห้าม 

บุกท าเนียบ ‘ไล่บิ๊กตู’่ คาดไม่ต่ า 1 หมื่น 
27 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ กลาง ‘ก.ย.’ แก้รัฐธรรมนูญเสร็จ 28 
18 มติชนออนไลน ์ นักวิชาการย้อน 1 ป ี‘ม็อบปลดแอก’ 18 ก.ค. วิเคราะห์ชุมนุมใหญ่

บ่ายน้ี ชี้ไม่จ านนชะตากรรม 
29 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ถอนตัว' เพื่อไปต่อ ปมร้าว 'ปชป.' รอบใหม ่ 30 
2 คมชัดลึกออนไลน ์ แดง - ส้มซัดแรง "ทักษณิ" นายกฯคนนอก 32 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ จับทาง “ประยุทธ์” งัด “มวยวัด” บู๊แลกหมัดโควิด : ไม่โยนผ้า 

น็อกคาเวท ี
34 

4 เดลินิวส์ออนไลน ์ โควิดระทึก - การเมืองระอุ ‘รัฐบาลบิ๊กตู’่ แขวนอยู่บนเส้นด้าย 38 
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"เพื่อไทย" ถาม "พรรคร่วมรัฐบาล" จะทนฟังเสียงร้องไห้ของประชาชนได้อีกนานแค่ไหน 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:35 น. 
 

 
 
 วันที่ 17 ก.ค.64 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พรรคร่วมฝ่ายค้าน
เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือน ส.ค.ว่า ตลอด 7 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม ได้ท าทุกอย่างที่อยากท าครบหมดแล้ว แต่ผลงานห่วย เดินหน้าต่อไปล าบาก สถานการณ์ประเทศสลด
หดหู่มากขึ้นทุกวัน ระบบสาธารณสุขที่เคยเข้มแข็งวันนี้กลับอ่อนแอ กลุ่มเสี่ยงหาสถานที่ตรวจคัดกรองโรคไม่ได้ คนฉีด
วัคซีน 1 เข็ม 2 เข็ม ยังหลอน เพราะวัคซีนที่ฉีดท าได้ได้แค่กันตาย ไม่ได้กันติด ผู้ติดเชื้อนอนตายคาบ้านเพิ่มขึ้น ติดยก
ครัวยังไม่มีที่รักษา ถึงจุดวิกฤตทั้งเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาด เตียงขาดแคลน การจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอ ก่อนถึง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคร่วมฝ่ายค้าน กลุ่มพลังมวลชนก็เคลื่อนไหวกดดันนอกสภาอย่างหนัก ในขณะที่
พล.อ.ประยุทธ์ แทบไม่เหลือภูมิคุ้มกัน สภาพเหมือนเรือแป๊ะรั่วทั้งล า พร้อมอับปางได้ตลอดเวลา ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ อยู่
ถึงวันอภิปราย คาดว่าอาจจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ 
 “ไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่จะท าให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อได้ท่ามกลางเสียงก่นด่าของคนทั้งประเทศ พรรค
ร่วมรัฐบาลจะทนฟังเสียงร้องไห้ของประชาชนได้อีกนานแค่ไหน ไม่มีเหตุผลที่จะยอมถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อกรรมท าเข็ญ
กับประชาชน”นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/262672 
  

https://siamrath.co.th/n/262672
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เรือแป๊ะรั่ว‘อนุสรณ์’สวดยับ!ห่วยหดหู่ไร้ภูมิคุ้มกันซักฟอก‘บิ๊กตู’่ครั้งสุดท้าย 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.07 น. 
 

 
  
เรือแป๊ะรั่วทั้งล าพร้อมอับปางตลอดเวลา “อนุสรณ์” ชี้ไร้ปาฏิหาริย์”บิ๊กตู”่อยู่ต่อท่ามกลางเสียงด่าทั้งประเทศ ถาม
พรรคร่วมรัฐบาล ทนฟังเสียงร้องไห้ปชช.ได้นานแค่ไหน 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
กล่าวถึงกรณี พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือน ส.ค.ว่า ตลอด 7 ปี ของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้ท าทุกอย่างที่อยากท าครบหมดแล้ว แต่ผลงานห่วย เดินหน้าต่อไป
ล าบาก สถานการณ์ประเทศสลดหดหู่มากขึ้นทุกวัน ระบบสาธารณสุขที่เคยเข้มแข็งวันนี้กลับอ่อนแอ กลุ่มเสี่ยงหา
สถานที่ตรวจคัดกรองโรคไม่ได้ คนฉีดวัคซีน 1 เข็ม 2 เข็ม ยังหลอน เพราะวัคซีนที่ฉีดท าได้ได้แค่กันตาย ไม่ได้กันติด ผู้
ติดเชื้อนอนตายคาบ้านเพิ่มขึ้น ติดยกครัวยังไม่มีที่รักษา ถึงจุดวิกฤตทั้งเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาด เตียงขาดแคลน 
การจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอ 
 “ก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคร่วมฝ่ายค้าน กลุ่มพลังมวลชนก็เคลื่อนไหวกดดันนอก
สภาอย่างหนัก ในขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ แทบไม่เหลือภูมิคุ้มกัน สภาพเหมือนเรือแป๊ะรั่ว ทั้งล า พร้อมอับปางได้
ตลอดเวลา ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ถึงวันอภิปราย คาดว่า อาจจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาล
ประยุทธ์” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวและว่า  ไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่จะท าให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อได้ท่ามกลาง
เสียงก่นด่าของคนทั้งประเทศ พรรคร่วมรัฐบาลจะทนฟังเสียงร้องไห้ของประชาชนได้อีกนานแค่ไหน ไม่มีเหตุผลที่จะ
ยอมถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อกรรมท าเข็ญกับประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/588343 
  

https://www.naewna.com/politic/588343
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'เพื่อไทย' ชูธงอภิปรายไม่ไวว้างใจ เผด็จศึก 'เปลี่ยนนายกฯ' พาประเทศพ้นวิกฤต 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.47 น. 
 

 
 
เปิดเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจ “สุทิน คลังแสง” เผยเพื่อไทยวางเป้าใช้กลไกสภา เปลี่ยนนายกฯ พาประเทศพ้นวิกฤต 
ชี้รัฐบาลบริหารผิดพลาด ล้มเหลวซ้ าซาก ท าประชาชนยากล าบาก ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง 
 สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 
ว่า เป็นมาตรการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ตามกลไกของสภาผู้แทนราษฎรที่เข้มข้นที่สุด โดยหลังจากการ
อภิปรายจะต้องให้ ส.ส. ลงมติว่าจะไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารงานต่อไปหรือไม่ หากเสียงลงมติไม่ไว้วางใจมีมากกว่า พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ก็ต้องพ้นจากต าแหน่ง เป็นการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัว
นายกรัฐมนตรีโดยใชก้ลไกสภาผู้แทนราษฎร  
 
บริหารประเทศผิดพลาดซ้ าซาก 
 สุทิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้หารือกันเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปว่าจะต้องอภิปรายเพื่อท าให้
สังคมได้ตระหนักรู้และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาด ซ้ าแล้วซ้ าอีก จนสร้ าง
ความเสียหายให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างรุนแรง จนวันนี้พี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่ท าให้ต้องทุกข์
ยาก เสียงสะท้อนทุกฝ่ายเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปประชาชนก็ต้องล าบากมากขึ้น 
สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ดังนั้นทางรอดน่าจะมี เพียงทางเดียว คือหาคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้
ประชาชนมีความหวังอยู่บ้าง พรรคเพื่อไทยจึงไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ 
 สุทิน กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ท างานการเมืองมาแล้วทั้งในสภาและนอก
สภาที่เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ท างานร่วมกับประชาชนมาตลอด วิกฤตครั้งนี้ทุกองคาพยพในพรรคก็ลงช่วย
บรรเทาความทุกข์ยากให้พี่น้องประชาชนทุกทางที่จะท าได้ สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมาก พรรคต้องหาหนทางแก้ไข
ปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการใช้กลไกลของสภาที่พรรคมีบทบาทอยู่เป็นที่พึ่งหลักของประชาชนให้ได้ และ
เป็นหนทางการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยกับประเทศมากที่สุด 
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 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคมีเป้าหมายที่จะต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพราะประเทศขณะนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาแก้ไข
ปัญหา แต่เราไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใคร ขอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆ และมีที่มาตามครรลองกติกาประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็จะยอมรับ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาท าหน้าที่ เราก็พร้อม
เพราะเช่ือว่าเราท าได้ดีกว่ารัฐบาลชุดน้ีแน่นอน” ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว  
 
รัฐบาลหวั่นไหวมากที่สุด 
 สุทิน ไม่ห่วงว่าเสียงของฝ่ายค้านในสภาจะยังน้อยกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาล เพราะเชื่อว่าแม้การนับมือใน
สภาอาจล้มรัฐบาลไม่ได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลความไม่ดีไม่งามของรัฐบาลที่ซุกไว้ให้ประชาชนและสังคมได้เห็นจะท าให้
ประชาชนตระหนัก แม้ยกมือในสภาจะแพ้ แต่นอกสภาจะชนะใจประชาชน แล้วในที่สุดรัฐบาลก็จะไปไม่รอด เป็นการ
ท าให้ความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลต่อเนื่องจากในสภามาสู่ประชาชน ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายรัฐบาล ไม่ว่าจะ
เป็นกรณี ส.ป.ก. 4-01 หรือกรณีหนี้เน่าธนาคารกรุงเทพพาณชิยการฯ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ต่อไปไม่ได้ 
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาลหวั่นไหวมากที่สุดและเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 
เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงแบบไหน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภา”  
 สุทิน กล่าวว่า วันนี้ประเทศเจอปัญหาหนักมากแล้ว ประชาชนประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
ภัยอันตรายก าลังรออยู่ข้างหน้า ความตายอันเกิดจากเชื้อโรคและความอดอยากเกิดขึ้นอย่างมาก สังคมเรียกร้องทั่วไป
ให้ #ประยุทธ์ออกไป สถานการณ์อย่างนี้ ไม่แน่อาจเกิดกรณีพรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลตั้งแต่
ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น หรือพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยกมือโหวตสวนรัฐบาล เพราะบางพรรคก็อาจหา
จังหวะตีจากการร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/O8aB34mBA 
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"สุทิน" โว "เพื่อไทย" เตรียมช าแหละรบ.ล้มเหลว ผิดพลาด ตั้งเป้าหลังศึกซักฟอกต้องเปลี่ยนตัว "นายกฯ" 
 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.48 น. 
 

 
 
 วันที่  17 ก.ค.64 นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151ว่า  เป็นมาตรการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ตามกลไกของสภา
ผู้แทนราษฎรที่เข้มข้นที่สุด โดยหลังจากการอภิปรายจะต้องให้ ส.ส. ลงมติว่าจะไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารงานต่อ ไป
หรือไม่ หากเสียงลงมติไม่ไว้วางใจมีมากกว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ต้องพ้น
จากต าแหน่ง เป็นการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎร 
 นายสุทิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้หารือกันเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปว่า จะต้องอภิปรายเพื่อ
ท าให้สังคมได้ตระหนักรู้และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาด ซ้ าแล้วซ้ าอีก จน
สร้างความเสียหายให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างรุนแรง จนวันน้ีพี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่ท าให้ต้อง
ทุกข์ยาก เสียงสะท้อนทุกฝ่ายเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปประชาชนก็ต้องล าบากมากขึ้น 
สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ดังนั้นทางรอดน่าจะมีเพียงทางเดียว คือหาคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้
ประชาชนมีความหวังอยู่บ้าง พรรคเพื่อไทยจึงไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ 
 นายสุทิน กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ท างานการเมืองมาแล้วทั้งในสภาและ
นอกสภาที่เป็นการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน ท างานร่วมกับประชาชนมาตลอด วิกฤตครั้งนี้ทุกองคาพยพในพรรคก็ลง
ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้พี่น้องประชาชนทุกทางที่จะท าได้ สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมาก พรรคต้องหาหนทาง
แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการใช้กลไกลของสภาที่พรรคมีบทบาทอยู่เป็นที่พึ่งหลักของประชาชนให้ได้ 
และเป็นหนทางการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยกับประเทศมากที่สุด  
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคมีเป้าหมายที่ จะต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพราะประเทศขณะนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาแก้ไข
ปัญหา แต่เราไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใคร ขอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆ และมีที่มาตามครรลองกติกาประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็จะยอมรับ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาท าหน้าที่ เราก็พร้อม
เพราะเช่ือว่าเราท าได้ดีกว่ารัฐบาลชุดน้ีแน่นอน” ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าว 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
 
 นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ห่วงว่า เสียงของฝ่ายค้านในสภาจะยังน้อยกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาล เพราะเชื่อว่าแม้
การนับมือในสภาอาจล้มรัฐบาลไม่ได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลความไม่ดีไม่งามของรัฐบาลที่ซุกไว้ให้ประชาชนและสังคมได้
เห็นจะท าให้ประชาชนตระหนัก แม้ยกมือในสภาจะแพ้ แต่นอกสภาจะชนะใจประชาชน แล้วในที่สุดรัฐบาลก็จะไปไม่
รอด เป็นการท าให้ความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลต่อเนื่องจากในสภามาสู่ประชาชน ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลาย
รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณี ส.ป.ก. 4-01 หรือกรณีหนี้เน่าธนาคารกรุงเทพพาณิชยการฯ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ต่อไปไม่ได ้
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาลหวั่นไหวมากที่สุดและเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 
เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงแบบไหน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภา” วิปฝ่ายค้าน กล่าว 
 นายสุทิน กล่าวว่า วันนี้ประเทศเจอปัญหาหนักมากแล้ว ประชาชนประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ ภัยอันตรายก าลังรออยู่ข้างหน้า ความตายอันเกิดจากเชื้อโรคและความอดอยากเกิดขึ้นอย่างมาก สังคมเรียกร้อง
ทั่วไปให้ #ประยุทธ์ออกไป สถานการณ์อย่างนี้ ไม่แน่อาจเกิดกรณีพรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
ตั้งแต่ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น หรือพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยกมือโหวตสวนรัฐบาล เพราะบางพรรคก็
อาจหาจังหวะตีจากการร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/262705 
  

https://siamrath.co.th/n/262705
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เนื้อเต้น! เพื่อไทยวางเป้าใช้กลไกสภา เปลี่ยนนายกฯพาประเทศพ้นวิกฤติ 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.39 น.     
   

 
 
 17 ก.ค.64 - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 151 ว่า เป็นมาตรการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ตามกลไกของสภาผู้แทนราษฎรที่ เข้มข้นที่สุด โดย
หลังจากการอภิปรายจะต้องให้ ส.ส. ลงมติว่าจะไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารงานต่อไปหรือไม่ หากเสียงลงมติไม่ไว้วางใจมี
มากกว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ก็ต้องพ้นจากต าแหน่ง เป็นการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎร 
 นายสุทิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้หารือกันเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปว่าจะต้องอภิปรายเพื่อ
ท าให้สังคมได้ตระหนักรู้และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาด ซ้ าแล้วซ้ าอีก จน
สร้างความเสียหายให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างรุนแรง จนวันน้ีพี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่ท าให้ต้อง
ทุกข์ยาก เสียงสะท้อนทุกฝ่ายเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปประชาชนก็ต้องล าบากมากขึ้น 
สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ดังนั้นทางรอดน่าจะมีเพียงทางเดียว คือหาคนใหม่เข้ามาบริ หารประเทศ เพื่อให้
ประชาชนมีความหวังอยู่บ้าง พรรคเพื่อไทยจึงไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/110050 
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‘สุทิน’ ลั่นศึกซักฟอกรอบนี้ตั้งเป้าโค่น‘บิ๊กตู’่ คุยเพื่อไทยพร้อมเป็นรัฐบาลแทน 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:23 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2564 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) และประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วาง ใจ
รัฐบาลแบบลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ในช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นมาตรการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลตาม
กลไกของสภา ที่เข้มข้นที่สุด โดยหลังจากการอภิปรายจะต้องให้ ส.ส.ลงมติว่าจะไว้วางใจให้รัฐบาลบริหารงานต่อไป
หรือไม่ หากเสียงลงมติไม่ไว้วางใจมีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพ้นจากต าแหน่ง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายกฯ โดยใช้กลไกสภา 
 พรรคเพื่อไทยได้หารือเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่ง จนได้ข้อสรุปว่าจะต้องอภิปรายเพื่อท าให้สังคมได้ตระหนัก
รู้ และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าอีก ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไป 
ประชาชนก็ต้องล าบากมากขึ้น สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ทางรอดน่าจะมีเพียงทางเดียว คือหาคนใหม่เข้ามา
บริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความหวังอยู่บ้าง เรายึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ท างานการเมืองมาแล้วทั้งในสภา
และนอกสภาที่เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมาก พรรคต้องหาหนทางแก้ไขปัญหา
ให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการใช้กลไกลของสภา ที่เป็นหนทางการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยกับประเทศมากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6515034 
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ฝ่ายค้าน ดีเดย์ 19 ก.ค. ถกซักฟอก ล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ในสภา 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.27 น. 
 

 
 
 ฝ่ายค้านเตรียมนับหนึ่ง ถกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างจริงจัง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 น าโดย 
พรรคเพื่อไทยนัดประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 ล็อกเป้า ซักฟอก – ไม่ไว้วางใจรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 หวังให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบอบรัฐสภา 
 ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้นัดหารือกันเพื่อก าหนด
รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายว่าเป็นใครบ้าง ประเด็นหลักที่วางไว้คือวิกฤติโควิดที่รัฐบาลแก้ไขไม่ได้ บริหารผิดพลาดและส่อ
ว่าจะทุจริต 
 ผู้ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ในฐานะ
รับผิดชอบโดยตรงและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 
 “ถ้าประเด็นโควิดโยงถึงใครจะน ามาอภิปราย เชื่อว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอน เราจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดการบริหารที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 
ประชาชนเสียชีวิตเพราะการ บริหารงานผิดพลาด” 
 หน่วยรวบรวมข้อมูลซักฟอก ของ “เพื่อไทย” มี “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 
 พรรคเพื่อไทยได้หารือกันเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปว่าจะต้องอภิปรายเพื่อท าให้สังคมได้
ตระหนักรู้และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาด ซ้ าแล้วซ้ าอีก จนสร้างความ
เสียหายให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างรุนแรง 
 จนวันนี้พี่น้องประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่ท าให้ต้องทุกข์ยาก เสียงสะท้อนทุกฝ่ายเจ็บปวดไม่
แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปประชาชนก็ต้องล าบากมากขึ้น สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ดังนั้นทาง
รอดน่าจะมีเพียงทางเดียว คือหาคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความหวังอยู่บ้าง พรรคเพื่อไทยจึงไม่
สามารถปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได ้
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคมีเป้าหมายที่จะต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพราะประเทศขณะนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาแก้ไข
ปัญหา แต่เราไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใคร ขอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆ และมีที่มาตามครรลองกติกาประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็จะยอมรับ” 
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 “สุทิน” ยก เหตุการณ์การอภิปราย ส.ป.ก.4-10 ในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล กุม “เสียงข้าง
มาก” ในสภา แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้ มาเทียบเคียงกับรัฐบาลพลังประชารัฐ ที่เป็น “ลมใต้ปีก” ของ “พล.อ.
ประยุทธ์” 
 “ไม่ห่วงว่าเสียงของฝ่ายค้านในสภาจะยังน้อยกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาล เพราะเชื่อว่าแม้การนับมือในสภา
อาจล้มรัฐบาลไม่ได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลความไม่ดีไม่งามของรัฐบาลที่ซุกไว้ให้ประชาชนและสังคมได้เห็นจะท าให้
ประชาชนตระหนัก” 
 “แม้ยกมือในสภาจะแพ้ แต่นอกสภาจะชนะใจประชาชน แล้วในที่สุดรัฐบาลก็จะไปไม่รอด เป็นการท าให้
ความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลต่อเนื่องจากในสภามาสู่ประชาชน ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น
กรณี ส.ป.ก. 4-01 หรือกรณีหนี้เน่าธนาคารกรุงเทพพาณิชยการฯ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ต่อไปไม่ได”้ 
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาลหวั่นไหวมากที่สุดและเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 
เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงแบบไหน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภา”นายสุทิน กล่าว 
 ขณะที่ “พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล มองไปในทางเดียวกัน
ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ 
 เพราะภาพการบริหารจัดการ โควิด-19 มีเรื่องล้มเหลวให้เห็นมากมาย และเราอาจจะได้เห็นกรณีเกิดเสียง
แตกในพรรคร่วมรัฐบาล หลังจากมีการเปิดโปงความล้มเหลวเรื่องของโควิดในสภาฯ 
 “หากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลยังยกมือโหวตพายเรือให้ พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเหมือนเดิม” จะค้านสายตา
สังคมและค้านสายตาประชาชน” 
 “พิจารณ์” บอกว่า ก้าวไกลก าลังง่วนอยู่กับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ในชั้น กมธ. ส.ส.เกือบครึ่งพรรคไปนั่งติดตามตรวจสอบงบชั้นอนุ กมธ. จะมีอีกทีมงานเตรียมอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ผล
ของการอภิปรายรอบนี้จะไม่เหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงในสภาฯครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้น 
 ฝ่ายค้านพร้อมรบ ล็อกเป้าโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ ในยามที่รัฐบาลก าลังหลังพิงฝาเรื่องการจัดการโควิด-19 
ล้มเหลว 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-716860 
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"สมชาย"ย้อนถามพรรคร่วมรบ.-ฝ่ายค้านสว.ผิดอะไรถึงต้องตัดอ านาจโหวตนายกฯ 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.04 น. 
 

 
 
ส.ว.ย้อนถามพรรคร่วมรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ผิดอะไรท าไมต้องตัดอ านาจโหวตนายกฯ ยันพร้อมยกมือตามส.ส.เสียงข้าง
มาก 
 วันที่ 17 มิ.ย.นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่พรรครัฐบาล เสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์ ส.ว. ตรงกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ส.ว. ท าผิดอะไรที่จะมาปิดสวิตช์อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญก็ผ่านความเห็นชอบมาจากประชาชนในการจัดท าประชามติ 
เท่าที่ทราบการปิดสวิตช์ ส.ว.นั้นมี 2 ประเด็นที่มีการเรียกร้อง ได้แก่ การให้เหลือเพียงสภาเดียว โดนยุบวุฒิสภา ซึ่ง
ส่วนตัวเห็นว่าประเทศไทยยังเหมาะที่จะอยู่ในระบบ 2 สภา เหมือนประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แต่ที่มาของ ส.ว.
จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะแก้ไข แต่หากจะให้ยุบเหลือสภาเดียวคงเป็นไปไม่ได้ เพราะจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบถ่วงดุลกับสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมาช่วยกลั่นกรองเรื่องต่างๆอีกชั้นหนึ่ง และเชื่อว่าสังคมไทยเองก็ยังไม่
พร้อม ส่วนอีกประเด็นที่มีการเรียกร้องปิดสวิตช์ ส.ว. คือการยกเลิกอ านาจในการโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งยืนยันว่า
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีอ านาจส่วนนี้ ในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ส.ว.ไม่ได้มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯ มีสิทธิเพียงร่วมโหวตเท่านั้น ดังนั้น 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกใครเป็นนายกฯ ส.ว.ก็แค่เห็นชอบตาม 
 นายสมชาย กล่าวว่า วันนี้ไม่จ าเป็นต้องปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะถ้ามีการยุบสภาขึ้นมา และมีการเลือกตั้งใหม่ 
หากส.ส.ลงเสียงมากพอที่จะโหวตใครเป็นนายกฯได้ ส.ว. ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร และจากการที่ดูร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญราย
มาตราที่มีการเสนอมา ตนก็ไม่มั่นใจว่าเสนอมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่ หรือเป็นการเสนอมาหลาย
มาตราเพื่อบังหน้าใช่หรือไม่ เพราะจริงๆอยากแก้เพียง 3 ประเด็น คือเรื่องบัตรเลือกตั้ง ปิดสวิตช์ ส.ว. และเรื่ อง
งบประมาณ ดังนั้นควรถามสังคมว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะถ้าแก้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองเท่านั้น ไม่ว่าจะฝ่ายไหน
ประชาชนเขาก็คงกร่นด่า อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะได้เสนอมาตลอด
ว่าให้มีการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งหากรับหลักการแล้วก็คงไปพิจารณารายละเอียดในชั้นแปรญัตติอีกครั้ง ดังนั้น พรรค
ต่างๆที่เสนอมาต้องอธิบายให้ได้ถึงเหตุผลแต่ปัญหาตอนนี้ ส.ว. ยังไม่ได้เห็นร่างครบทุกร่าง ทั้งๆที่จะมีการพิจารณาใน
สัปดาห์หน้าแล้ว 
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 เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนี้ ส.ว.จะโหวตให้เฉพาะร่างของพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่ เพราะไม่มีเรื่องของ
การปิดสวิตช์ ส.ว. นายสมชาย กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ เพราะครั้งที่ผ่านมา ส่วนตัวก็ยังโหวตให้กับร่างของฝ่ายค้านด้วยซ้ า 
ดังนั้น ต้องดูว่าร่างไหนเป็นประโยชน์ อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ และเสียเวลาบ้านเมือง ตนก็ไม่โหวตให้ แต่ยืนยันว่าการ
โหวต ส.ว.จะปล่อยให้โหวตกันอย่างอิสระหรือฟรีโหวต ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 มิถุนายน) วิปวุฒิสภา จะมีการหารือกันเพื่อ
วางกรอบในการอภิปราย และสัดส่วนในการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับส.ว.ด้วย ทั้งนี้ 
ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่า ส.ว.จะเห็นด้วยทั้งหมดกับการคัดค้านการปิดสวิตช์ ส.ว. เรื่องอ านาจโหวตเลือกนายกฯ เพราะ
การพิจารณาครั้งที่แล้วก็ยังมีคนเห็นต่าง แต่เช่ือว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการยุบ ส.ว.ทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/655794 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/655794
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‘คนขอนแก่นไม่ทน’ผนึกก าลัง จัดคาร์ม็อบไล่ ‘ประยุทธ์’ 18ก.ค. 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.29 น. 
 

 
 
 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ที่บริเวณด้านข้างบึงศรีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. 
นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ พร้อมด้วยนายวชิรวิทย์ เทศศรีเมือง หรือ เซฟ และนายภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ 
หรือ ไนซ์ แกนน ากลุ่มขอนแก่นพอกันที น าสมาชิกคณะราษฎรขอนแก่น,กลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่ม นปช.ขอนแก่น,กลุ่ม
ดาวดิน,กลุ่มขอนแก่นพอกันที และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมคาร์ม็อบ ขับไล่ลุง จากบริเวณบึงศรีฐาน 
ไปโดยรอบเขตเทศบาลนครขอนแก่น สุดท้ายคือการร่วมอ่านแถลงการณ์และจุดยืนของการชุมนุม ที่บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย โดยมีเจ้าหน้าที่วางก าลังในขุดที่ผู้ชุมนุมขับรถผ่าน 
 เมื่อถึงเวลานัดหมาย เหล่าบรรดาแกนน าได้มารวมตัวกันด้านหน้าขบวน พร้อมชูสัญลักษณ์  3 นิ้วตามข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อ ก่อนที่จะแจ้งไปยังผู้ที่มาร่วมชุมนุมทุกคนได้เปิดไฟหน้าและไฟกระพริบ เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า
มาร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบขับไล่ลุงในครั้งนี ้
 ทั้งนี้กลุ่มผู้ร่วมชุมนุมได้มีการท าป้ายข้อความต่างๆ มาติดที่รถเพื่อโจมตีการท างานของรัฐบาล ทั้งเรื่องของ
วัคซีน การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด การบริหารฝานด้านต่างๆที่ผิดพลาด รวมไปถึงการต้อนรับกลับบ้านของอดีต
นายกรัฐมนตรี 2 คน 
 นายวชิรวิทย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคาร์ม็อบเป็นกิจกรรม ที่รวมตัวกันชุมนุมในห้วงที่เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด ในรูปแบบใหม่ โดยที่เป็นการน าแคมเปญของ บก. ลายจุด ก่อนที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ร่วมกันในวัน 18 ก.ค.ซึ่งครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการเรียกร้องกดดันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้อง
ลาออก โดยเน้นไปที่พรรคพลังประชารัฐ...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/66115/ 
  

https://www.dailynews.co.th/news/66115/
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‘แรมโบ้’ ถามกลับ ‘ฝ่ายค้าน’ เหมาะสมหรือไม่ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.01 น. 
 

 
  
“แรมโบ้” ถามกลับ “ฝ่ายค้าน” เหมาะสมหรือไม่ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในขณะที่ทุกภาคส่วนก าลังช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโควิด ดึงสติมีส านึกความเป็นคนไทยช่วยเหลือประเทศชาติ -ปชช.บ้าง อย่าเอาแต่ประโยชน์ทาง
การเมืองตัวเอง ยันนายกฯ ไม่กลัว ไม่หนี การซักฟอกแน่นอน แต่ตอนนี้มันใช่เวลาหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึง 
นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฟันธงอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีชื่อ
อภิปรายนายกฯและนายอนุทิน ที่แก้โควิดล้มเหลว โดยนายเสกสกล ย้ าว่าในสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19ขณะนี้
มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น นายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนช่วยกัน
แก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงให้ได้ แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านกลับใช้โอกาสนี้เอาประเด็นโควิดมาอภิปรายไม่
ไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นโดยไม่คิดถึงคนท างานและประชาชน 
 นอกจากนี้การที่พรรคฝ่ายค้านจะเอาเวลาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก็ขอให้คิดถึงคน
ที่ต้องใช้เวลาทุกชั่วโมง ทุกวินาที ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนายกฯ นายอนุทิน และรัฐมนตรีทุกด้วย 
ขณะเดียวกันในขณะนี้ที่รัฐสภาฯยังมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และก าลังเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอยู่ พรรคฝ่ายค้านก็ยังจะ
ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ได้ แม้การยื่นขออภิปรายฯสามารถท าได้ แต่ถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และที่ผ่านมา
พรรคก้าวไกลก็ได้เห็นแล้วว่ามี ส.ส. ของพรรคก้าวไกลเองติดเชื้อโควิด -19 อยู่ และหากเกิดการติดเชื้อเพิ่มกลาย
เป็นคลัสเตอร์ ฝ่ายค้านจะรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้นก็ขอให้คิดถึงข้อนี้ด้วย อย่าคิดแต่หวังท าลายกันทาง
การเมือง 
 นายเสกสกล กล่าวว่า ในขณะที่บ้านเมืองต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหากพรรคค้านกระเหี้ยนกระหือรือ อยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มากก็ยังมีเวลาอีก แต่ขณะนี้ขอให้เป็นเวลาของการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองก่อน พรรคฝ่ายค้านควรมีจิตส านึกมากกว่า
นี้ มีจิตส านึกที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนมากกว่า ที่จะเอาแต่ผลประโยชน์ทางการเมื องของตัวเองหรือ
อยากที่จะเข้ามามีอ านาจมาเกินไป ยืนยันว่านายกฯ และนายอนุทิน หรือรัฐมนตรีทุกคนไม่ได้กลัวการถูกซักฟอก หรือ
คิดจะหนี แต่ขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหากพรรคฝ่ายค้านจะเสนอแนวคิดเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหาก็สามารถเสนอมาได้ทุกเวลา นายกฯพร้อมรับฟังจากทุกภาคส่วนอยู่แล้ว 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

18 

 

 
 
 
 
 “ผมไม่เข้าใจจิตส านึกของฝ่ายค้านเมืองไทย ท าไมไม่มีสมองที่จะคิดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติประชาชน แต่ฝ่ายค้านเมืองไทยคิดเป็นแต่เล่นเกมการเมือง มุ่งหวังแต่ท าลายล้าง
กันทางการเมืองประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรช่างปะไร อย่างนั้นใช่ไหม ขอเพียงได้ล้มรัฐบาลเพื่อให้พวกตัวเองมี
อ านาจรัฐคือสิ่งที่ต้องการ ที่คือฝ่ายค้านประเทศไทย” นายเสกสกล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/588327 
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กระทุ้งจิตส านึกฝ่ายค้าน ชะลอศึกซักฟอก ‘แรมโบ้’บอกต้องแก้โควิด 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 6.00 น. 
 

 
 
“แรมโบ้” ขุนพลคู่ใจบิ๊กตู่ กระทุ้งจิตส านึกฝ่ายค้าน ชะลอศึกซักฟอกออกไปก่อน เพราะทุกฝ่ายก าลังเร่งแก้ไข
ปัญหาโควิด-19 ขณะที่เพื่อไทยไม่สนเดินหน้าถล่มรายวัน “ศรีสุวรรณ”ยินดีต้อนรับ “โทนี่” กลับไทย แต่ต้องเข้า
คุกแบบเท่ๆ 10 ปีก่อน เปิดมี 3 คดีรออยู ่
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฟันธงอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึ งมีชื่ออภิปราย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุขที่แก้
โควิดล้มเหลวว่าสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนายกฯ รัฐบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงให้ได้แต่พรรค
ร่วมฝ่ายค้านกลับใช้โอกาสนี้เอาประเด็นโควิดมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นโดย
ไม่คิดถึงคนท างานและประชาชน 
 “การที่พรรคฝ่ายค้านจะเอาเวลาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก็ขอให้คิดถึงคนที่ต้องใช้
เวลาทุกชั่วโมง ทุกวินาที ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนายกฯ นายอนุทิน และรัฐมนตรีทุกด้วย ขณะเดียวกัน 
ในขณะนี้ที่รัฐสภาฯยังมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และก าลังเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอยู่ พรรคฝ่ายค้านก็ยังจะขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจให้ได้ แม้การยื่นขออภิปรายฯสามารถท าได้ แต่ถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่ผ่านมาพรรคก้าว
ไกลก็ได้เห็นแล้วว่ามี ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองติดเชื้อโควิด-19 อยู่ หากเกิดการติดเชื้อเพิ่มกลายเป็นคลัสเตอร์ ฝ่ายค้าน 
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้นก็ขอให้คิดถึงข้อนี้ด้วย อย่าคิดแต่หวังท าลายกันทางการเมือง”นายเสกสกล กล่าว 
 
กระตุกส านึก อย่าเล่นการเมือง 
 นายเสกสกล กล่าวว่าในขณะที่บ้านเมืองต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหากพรรคค้านกระเหี้ยนกระหือรือ อยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มากก็ยังมีเวลาอีก แต่ขณะนี้ขอให้เป็นเวลาของการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองก่อน พรรคฝ่ายค้านควรมีจิตส านึกมากกว่า
นี้ มีจิตส านึกที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนมากกว่า ที่จะเอาแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองหรื อ
อยากที่จะเข้ามามีอ านาจมาเกินไป ยืนยันว่านายกฯ และนายอนุทิน หรือรัฐมนตรีทุกคนไม่ได้กลัวการถูกซักฟอก หรือ
คิดจะหนี แต่ขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหากพรรคฝ่ายค้านจะเสนอแนวคิดเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหาก็สามารถเสนอมาได้ทุกเวลา นายกฯพร้อมรับฟังจากทุกภาคส่วนอยู่แล้ว 
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 “ผมไม่เข้าใจจิตส านึกของฝ่ายค้านเมืองไทย ท าไมไม่มีสมองที่จะคิดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติประชาชน แต่ฝ่ายค้านเมืองไทยคิดเป็นแต่เล่นเกมการเมือง มุ่งหวังแต่ท าลายล้าง
กันทางการเมืองประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรช่างปะไร อย่างนั้นใช่ไหม ขอเพียงได้ล้มรัฐบาลเพื่อให้พวกตัวเองมี
อ านาจรัฐคือสิ่งที่ต้องการ ที่คือฝ่ายค้านประเทศไทย”นายเสกสกล กล่าวย้ า 
 
‘สุทิน’ล็อกเป้าซักฟอกเปลี่ยนนายกฯ 
 ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.)ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้หารือกันเรื่องนี้มาแล้วระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุป
จะต้องอภิปรายเพื่อท าให้สังคมได้ตระหนักรู้และเห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพชุดนี้ท างานไม่ได้เรื่อง ล้มเหลว ผิดพลาด 
ซ้ าแล้วซ้ าอีกจนสร้างความเสียหายให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างรุนแรง จนวันนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่
ท าให้ต้องทุกข์ยาก เสียงสะท้อนทุกฝ่ายเจ็บปวด ไม่แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปประชาชนก็ต้องล าบาก
มากขึ้น สถานการณ์ก็มีแต่จะหนักมากขึ้น ทางรอดน่าจะมีเพียงทางเดียวคือหาคนใหม่เข้ามาบริหารประ เทศเพื่อให้
ประชาชนมีความหวังอยู่บ้างพรรคจึงไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ 
 
ลั่นใช้กลไกสภาพาประเทศพ้นวิกฤต 
 นายสุทิน ยังระบุว่าพรรคเพื่อไทยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย ท างานการเมืองมาแล้วทั้งในสภาและนอก
สภาที่เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ท างานร่วมกับประชาชนมาตลอด วิกฤตครั้งนี้ทุกองคาพยพในพรรคก็ลงช่วย
บรรเทาความทุกข์ยากให้ประชาชนทุกทางที่จะท าได้ สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมาก พรรคต้องหาหนทางแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะการใช้กลไกลของสภาที่พรรคมีบทบาทอยู่เป็นที่พึ่งหลักของประชาชนให้ได้ และเป็น
หนทางการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยกับประเทศมากที่สุด 
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคมีเป้าหมายที่จะต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพราะประเทศขณะนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพและมีความสามารถมาแก้ไข
ปัญหา แต่เราไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใคร ขอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจริงๆ และมีที่มาตามครรลองกติกาประชาธิปไตย
และรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็จะยอมรับ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาท าหน้าที่ เราก็พร้อม
เพราะเช่ือว่าเราท าได้ดีกว่ารัฐบาลชุดน้ีแน่นอน” ประธานวิปฝ่ายค้าน ย้ า 
 
ไม่สนแพ้เสียงในสภาแต่ชนะใจ ปชช. 
 นายสุทิน ยืนยันว่า ไม่ห่วงว่าเสียงของฝ่ายค้านในสภา จะยังน้อยกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลเพราะเชื่อว่าแม้
การนับมือในสภาอาจล้มรัฐบาลไม่ได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลความไม่ดี ไม่งามของรัฐบาลที่ซุกไว้ให้ประชาชนและสังคมได้
เห็นจะท าให้ประชาชนตระหนัก แม้ยกมือในสภา จะแพ้แต่นอกสภาจะชนะใจประชาชน แล้วในที่สุดรัฐบาลก็จะไปไม่
รอด เป็นการท าให้ความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลต่อเนื่องจากในสภามาสู่ประชาชน ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลาย
รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณี ส.ป.ก. 4-01 หรือกรณีหนี้เน่าธนาคารกรุงเทพพาณิชยการฯ ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ต่อไปไม่ได ้
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เชื่อหลังซักฟอกเกิดเปลี่ยนแปลงแน่ 
 “การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลหวั่นไหวมากที่สุด เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 
เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงแบบไหน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยใช้กลไกสภา สถานการณ์อย่างนี้  ไม่แน่
อาจเกิดกรณีพรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลตั้งแต่ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น หรือ
พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยกมือโหวตสวนรัฐบาล เพราะบางพรรคก็อาจหาจังหวะตีจากการร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว”นายสุ
ทิน ระบุ 
 
จุรินทร์ยันไร้ขัดแย้ง‘อนุทิน-สาธิต’ 
 ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาสามเสน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงฝ่ายค้านพยายามออกมาสร้างความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล 
ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยในเรื่องวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าว่าได้ติดตามจากข่าว และสอบถามไปยังนาย
สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ยืนยัน ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข
รวมถึงไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล ยังสามารถท างานไปได้ด้วยดี 
 
ชี้‘โทนี่’กลับไทยต้องรับโทษก่อน 
 เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทย เริ่มมีกระแสข่าวความพยายามเรื่องนิรโทษกรรมให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกฯเตรียมกลับไทย เกิดขึ้นช่วงกระแสความนิยมนายกฯและรัฐบาลลดลงนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่ว่ากระแสนิยม
รัฐบาลจะเป็นอย่างไร แต่การกลับมาต้องยึดกฎหมาย ด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะนี้นายทักษิณ ชินวัตรถูก
ศาลพิพากษาให้จ าคุกอยู่ หากกลับเข้ามาก็ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล แต่หากกลับมาด้วยการใช้วิธีพิเศษเช่น
การออกกฏหมายนิรโทษกรรม อย่างที่เคยด าเนินการมาในอดีตก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เพราะมีประชาชนออกมา
ต่อต้าน คัดค้านจนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้เกิดรัฐประหาร ถ้าจะกลับมาด้วยวิธีนี้ ต้องมองถึงความเหมาะสมและ
การได้รับการยอมรับหรือไม่ 
 
ศรีฯรับ’โทนี่’กลับไทยแต่เข้าคุกก่อน 
 ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้”โทนี่ เมื่อกลับไทยมีคดีที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว ราชทัณฑ์เขาเตรียมกวาดคุกรอ ดังนี้ 
คดีหวยบนดิน/ทุจริตออกสลากพิเศษเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัว จ าคุก 2 ปี,คดีปล่อยเงินกู้เอ็กซิมแบงค์ให้เมียนม่า จ าคุก 
3 ปี,คดีแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์มือถือเอื้อชินคอร์ปฯ จ าคุก 5 ปี รวมทั้งสิ้น 10 ปีแต่ดีใจด้วย ที่คดีทุจริตซื้อขายที่ดินย่าน
รัชดาภิเษก จ าคุก 2 ปี หมดอายุความไปแล้ว เพราะหนีคดีไปเกิน10 ปีแล้ว ส่วนคดีแผนฟื้นฟูทีพีไอมิชอบ และคดีปล่อย
เงินกู้ให้ธ.กรุงไทยให้เครือกฤษดานคร ศาลท่านยกฟ้องให้แล้วแต่ยังเหลือคดีจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินอันเป็นเท็จ คดี
ยังไม่ถึงที่สุดเพียงแต่ศาลจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว รอให้ท่านกลับมาสู้คดีครับ ถ้าแน่จริงกลับมารับโทษ
แบบเท่ๆก่อนครับ ‘ยินดีต้อนรับ”โทนี”่กลับไทยแต่ต้องเข้าคุกแบบเท่ๆสัก 10 ปีเสียก่อนนะ ส่วนเรื่อง นิรโทษกรรมอย่า
ฝันเปียก เลย ถูกหลอกกินตังค์เปล่าๆ’ 
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ทร.รับชงซื้อเรือด าน้ า งบฯ65 
 วันเดียวกันพลเรือโท เชษฐาใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.)
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 พรรคฝ่ายค้านคัดค้าน การตั้งงบประมาณจัดซื้อเรือด า
น้ าล าที่2-3ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ว่า มีการเสนอในการจัดท างบประมาณทุกปีซึ่งปีนี้ก็เช่นกัน โดยเมื่อ2ปีที่ผ่าน
มา รัฐบาลได้ขอตัดงบฯน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเยียวยาประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 
กองทัพเรือ ท าตามหน้าที่ที่เราต้องเสนอทุกปี.เป็นขั้นตอนตามปกติ เช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม ในการด ารง
ภารกิจของตัวเอง ส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ก็ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กรรมาธิการฯและรัฐสภา ไม่ได้มี
อะไรซ่อนเร้น 
 เมื่อถามว่า การเสนอจัดซื้ออาวุธช่วงนี้ถูกโจมตีว่าไม่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด พลเรือโท เชษฐา 
กล่าวว่า เป็นหน้าที่ที่เราต้องเสนอขึ้นไป ไม่ว่าเสนอปีไหน ก็โดนและไม่ใช่เพิ่งโดน ก็โดนมาตลอด จะเลือกจากประเทศ
ใดไหน เยอรมัน สวีเดน จีน ก็โดนโจมตี ส่วนที่สังคมไม่เห็นด้วย เพราะประชาชนก าลังเดือดร้อนนั้น เป็นหน้าที่ที่เราต้อง
เสนอ คงต้องรอการพิจารณาในขั้นตอนของกรรมาธิการฯซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ท าหน้าที่ของเขา กองทัพเรือ ก็ท าหน้าที่ของ
เรา หากเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา ก็ไม่เป็นไร 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/588433 
  

https://www.naewna.com/politic/588433
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“แรมโบ้” กระตุกฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมือง ช่วยกันแก้โควิด เลื่อนซักฟอกออกไปก่อน 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 6.45 น.  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฟันธงอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีชื่ออภิปราย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุขที่แก้
โควิดล้มเหลวว่าสถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนายกฯ รัฐบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงให้ได้แต่พรรค
ร่วมฝ่ายค้านกลับใช้โอกาสนี้เอาประเด็นโควิดมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นโดย
ไม่คิดถึงคนท างานและประชาชน 
 “การที่พรรคฝ่ายค้านจะเอาเวลาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก็ขอให้คิดถึงคนที่ต้องใช้
เวลาทุกชั่วโมง ทุกวินาที ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทั้งนายกฯ นายอนุทิน และรัฐมนตรีทุกด้วย ขณะเดียวกัน 
ในขณะนี้ที่รัฐสภาฯยังมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และก าลังเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอยู่ พรรคฝ่ายค้านก็ยังจะขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจให้ได้ แม้การยื่นขออภิปรายฯสามารถท าได้ แต่ถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ที่ผ่านมาพรรคก้าว
ไกลก็ได้เห็นแล้วว่ามี ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองติดเชื้อโควิด-19 อยู่ หากเกิดการติดเชื้อเพิ่มกลายเป็นคลัสเตอร์ ฝ่ายค้าน 
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้นก็ขอให้คิดถึงข้อนี้ด้วย อย่าคิดแต่หวังท าลายกันทางการเมือง”นายเสกสกล กล่าว 
 นายเสกสกล กล่าวว่าในขณะที่บ้านเมืองต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหากพรรคค้านกระเหี้ยนกระหือรือ อยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มากก็ยังมีเวลาอีก แต่ขณะนี้ขอให้เป็นเวลาของการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองก่อน พรรคฝ่ายค้านควรมีจิตส านึกมากกว่า
นี้ มีจิตส านึกที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนมากกว่า ที่จะเอาแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองหรือ
อยากที่จะเข้ามามีอ านาจมาเกินไป ยืนยันว่านายกฯ และนายอนุทิน หรือรัฐมนตรีทุกคนไม่ได้กลัวการถูกซักฟอก หรือ
คิดจะหนี แต่ขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหากพรรคฝ่ายค้านจะเสนอแนวคิดเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหาก็สามารถเสนอมาได้ทุกเวลา นายกฯพร้อมรับฟังจากทุกภาคส่วนอยู่แล้ว 
 “ผมไม่เข้าใจจิตส านึกของฝ่ายค้านเมืองไทย ท าไมไม่มีสมองที่จะคิดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติประชาชน แต่ฝ่ายค้านเมืองไทยคิดเป็นแต่เล่นเกมการเมือง มุ่งหวังแต่ท าลายล้าง
กันทางการเมืองประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรช่างปะไร อย่างนั้นใช่ไหม ขอเพียงได้ล้มรัฐบาลเพื่อให้พวกตัวเองมี
อ านาจรัฐคือสิ่งที่ต้องการ ที่คือฝ่ายค้านประเทศไทย” นายเสกสกล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/262827 

https://siamrath.co.th/n/262827
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"ธนกร" ติง "สุทิน" ไม่ใช่เวลามาเอาชนะกันทางการเมือง ม่ันใจ "บิ๊กตู่" แจงศึกซักฟอกได ้
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.24 น.  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
สถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ตนไม่สบายใจคือ การเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มต่างๆ อาจ
เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก ตนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะชุมนุมในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นสิทธิ
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถท าได้ อยากถามกลับไปว่าเหมาะสมหรือไม่ ควรจะมีสติ เห็นใจบุคลากรทาง
การแพทย์บ้าง เพราะขณะนี้ระบบสาธารณสุขท างานหนักมาก ขอให้.บรรดาแกนน าได้เข้าใจด้วย และเชื่อว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการชุมนุมในช่วงนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงควรเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 นายธนกร กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
หวังใช้กลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้น ก็ว่ากันไปตามกลไกระบอบประชาธิปไตยที่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าท่านนายกฯ พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้ว ไม่ได้กังวลอะไร เพราะที่ผ่านมา
รัฐบาลไม่ได้ท างานล้มเหลว การแก้ปัญหาโควิด-19 อาจติดปัญหาบ้าง แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.
กลาโหม ก็เร่งแก้ปัญหาทุกเรื่อง ที่ส าคัญท่านนายกฯ รับฟังทุกฝ่าย 
 "การแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่ายหากทุกฝ่ายไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่วนการจะเปลี่ยนแปลงนายกฯ 
นั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น ถ้าจะเปลี่ยนนายกสมาคมฯ อันนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ อย่างไรก็
ตาม ตนมองว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 นั้นคงไม่ใช่เวลาที่
เหมาะสมนัก ขณะนี้ควรจะเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาโควิด-19 มากกว่าการที่จะมาเอาชนะทางการ
เมืองเพือ่หวังจะล้มรัฐบาล"นายธนกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/262836  
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ผวา‘คลัสเตอร์ม็อบ’!ธนกรวอนหยุดชุมนุม ลั่นพรรคร่วมแน่นปึ้ก ดับฝันเปลี่ยนนายกฯ 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.10 น. 
 

 
  
“ธนกร” มั่นใจ “บิ๊กตู่” แจงศึกซักฟอกฉลุย ยันแก้ปัญหาโควิดไม่ได้ล้มเหลว ติง “สุทิน” ไม่ใช่เวลามาเอาชนะ
ทางการเมือง วอนม็อบอย่าชุมนุม หวั่นกลายเป็นคลัสเตอร์ท าบุคลากรทางการแพทย์งานหนักขึ้น 
 18 กรกฎาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
สถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ตนไม่สบายใจ คือ การเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มต่างๆอาจ
เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก ตนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะชุมนุมในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นสิทธิ
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถท าได้ อยากถามกลับไปว่าเหมาะสมหรือไม่ ควรจะมีสติ เห็นใจบุคลากรทาง
การแพทย์บ้าง เพราะขณะนี้ระบบสาธารณสุขท างานหนักมาก ขอให้บรรดาแกนน าได้เข้าใจด้วย และเชื่อว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการชุมนุมในช่วงนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงควรเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
หวังใช้กลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้น ก็ว่ากันไปตามกลไกระบอบประชาธิปไตยที่สามารถ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าท่านนายกฯ พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้ว ไม่ได้กังวลอะไร เพราะที่ผ่านมา
รัฐบาลไม่ได้ท างานล้มเหลว การแก้ปัญหาโควิด-19 อาจติดปัญหาบ้าง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.
กลาโหม ก็เร่งแก้ปัญหาทุกเรื่อง ที่ส าคัญท่านนายกฯ รับฟังทุกฝ่าย ทั้งนี้ การแก้ปัญหาโควิด -19 ไม่ใช่เรื่องง่ายหากทุก
ฝ่ายไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่วนการจะเปลี่ยนแปลงนายกฯนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น ถ้าจะ
เปลี่ยนนายกสมาคมฯ อันนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ 
 อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด-19 
น้ันคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนัก ขณะนี้ควรจะเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาโควิด-19 มากกว่าการที่จะมา
เอาชนะทางการเมืองเพื่อหวังจะล้มรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/588472 
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ม็อบเฮโลท าเนียบ สารพัดกลุ่มระดมวันนี้ แฉถลุงงบเละยุคโควิด-19 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 5.25 น. 
 

 
 
 “เพื่อไทย” จวกรัฐบาลประกาศห้ามชุมนุมสกัดม็อบไล่ “ม็อบปลดแอก” ตีปี๊บระดมพลบุกท าเนียบฯ 
คาร์ม็อบไล่ “ประยุทธ์” โผล่แจมหลายจังหวัด 
พท.ซัด รบ.อ้าง พ.ร.ก.สกัดม็อบไล่ 
 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ศปม). ออกประกาศห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุมว่า 
เหมือนรัฐบาลป้องปรามประชาชนไม่ให้ออกมาขับไล่สถานการณ์ของรัฐบาลไม่ดีเลย ล้มเหลวทั้งการแก้ไขปัญหาโควิด 
ปัญหาเศรษฐกิจ มีประชาชนอดอยากหิวโหยติดเชื้อ เสียชีวิตจ านวนมากทุกวัน จึงต้องออกประกาศเพื่อปิดปาก ปิดหู 
ปิดตาประชาชนไม่ให้ออกมาขับไล่ การป้องกัน การแพร่เชื้อรัฐบาลต้องท า จะมีมาตรการช่วยประชาชน ติดเชื้อจ านวน
มาก นอนหน้ากองขยะ ใต้ทางด่วนอย่างไรท าไมไม่รีบเร่งช่วย แต่กลับมาท าให้คนเดือดร้อนมากขึ้น 
จวกงัดกติกาปิดปากไม่ได้แก้ปัญหา 
 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี กล่าวว่า รัฐบาลมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินท าได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ศบค.ยึดทุก
อย่างไปจากฝ่ายการเมือง ตกลงนี่คือการยึดอ านาจทางบริหารด้วยสถานการณ์โควิดหรือ ไม่เห็นด้วยให้คนกลุ่มเดียวมา
ตัดสินชีวิตคนไทยทั้งหมด สารพัดข้อบังคับหยุดโควิดได้หรือไม่ มันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซื้อวัคซีนเรื่องง่ายๆก็ท าให้
เป็นเรื่องยาก การล็อกดาวน์ส่งคนกลับแต่ละจังหวัดวุ่นวายไปหมด ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับ ต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ออก
กติกาล้นฟ้ามาแก้ปัญหาไม่ได้ ประเด็นส าคัญอยู่ที่วิธีการจัดการของ พล.อ.ประยุทธ์และคณะต่างหาก อย่าออกกติกา
เพื่อยึดอ านาจบริหารแล้วปิดปากประชาชน ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น 
ขู่ซักฟอกครั้งสุดท้ายของ “ประยุทธ์” 
 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือน 
ส.ค.ว่า 7 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ได้ท าทุกอย่างที่อยากท าครบหมดแล้ว แต่ผลงานห่วย เดินหน้าต่อไปล าบาก สถานการณ์
ประเทศสลดหดหู่มากขึ้นทุกวัน พล.อ.ประยุทธ์แทบไม่เหลือภูมิคุ้มกัน สภาพเหมือนเรือแป๊ ะรั่วทั้งล าพร้อมอับปางได้
ตลอดเวลา ถ้าอยู่ถึงวันอภิปรายอาจเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ ไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่จะ
ท าให้รัฐบาลไปต่อได้ ท่ามกลางเสียงก่นด่าของคนทั้งประเทศ พรรคร่วมรัฐบาลจะทนฟังเสียงร้องไห้ของประชาชนได้อีก
นานแค่ไหน ไม่มีเหตผุลที่จะยอมถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อกรรมท าเข็ญกับประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2143157 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2143157


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 
‘คาร์ม็อบ’ จัดใหญ่วันนี้ 15 กลุ่มร่วมชุมนุมไม่หวั่นค าสั่งห้าม บุกท าเนียบ ‘ไล่บิ๊กตู’่ คาดไม่ต่ า 1 หม่ืน 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.51 น. 
 

 
 
‘คาร์ม็อบ’ จัดใหญ่วันนี้ 15 กลุ่มร่วมชุมนุมไม่หวั่นค าสั่งห้าม บุกท าเนียบ ‘ไล่บิ๊กตู่’ คาดไม่ต่ า 1 หมื่น จับตา 4 
ภาคจัดคู่ขนานไล่รัฐบาลทั่วประเทศ 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ตามที่แนวร่วมราษฎร น าโดย กลุ่มเยาวชนปลดแอก ประกาศเชิญชวนประชาชน 
ร่วมชุมนุมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
เวลา 14.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังท าเนียบรัฐบาลนั้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมดังกล่ าว มีอย่างน้อย 15 กลุ่ม ที่จะเข้าร่วมด้วย อาทิ กลุ่มฟื้นฟู
ประชาธิปไตย DRG, ขบวนการริมสระ, คณะประชาธิปไตยเพื่อความหวัง DemHope, เครือข่ายรามค าแหงเพื่อ
ประชาธิปไตย, กลุ่มทะลุฟ้า, เฟมินิสต์ปลดแอก, ภาคีบุคลากรสาธารณสุข, เยาวชนปลดแอก, ราษฎรมูเตลู, ศาลายาเพื่อ
ประชาธิปไตย, สหภาพคนท างาน, สหภาพไรเดอร์, SUPPORTER THAILAND, We Volunteer หรือวีโว่ และราษฎร
ออฟโรด เพ่ือยืนยันข้อเรียกร้องหลัก พล.อ.ประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข และเปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นชนิด mRNA 
 กลุ่มเยาวชนปลดแอกเปิดเผยด้วยว่า จะมีกิจกรรมลับ “Top secret : มีการใช้สีและความเผ็ดร้อน” และ
ว่า ม็อบเต็มรูปแบบ ขอให้ผู้ร่วมชุมนุมเตรียมหน้ากาก เสื้อกันฝน ร่ม ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ รองเท้าเคลื่อนที่เร็ว 
หรือยานพาหนะทุกรูปแบบ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงก าชับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่าง
เคร่งครัด ให้การ์ดสูงกว่ารัฐบาล 
 ด้าน นายอานนท์ น าภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า จะมีผู้น าอาหาร อาทิ บะหมี่ร้านดัง 
100 กล่อง และเบอร์เกอร์ 400 ชิ้น มาแจกจ่ายประชาชน พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมราว 1 หมื่นคน เต็ม
หน้าท าเนียบรัฐบาล ตลอดจนถนนราชด าเนินทั้งสาย ซึ่งอาจจะใช้พื้นที่ชุมนุมมากกว่าทุกครั้ง เพราะต้องเว้นระยะห่าง
ตามมาตรการป้องโรคโควิด-19 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ส่วนภูมิภาค มีการนัดหมายจัดกิจกรรมแฟรนไชส์คาร์ม็อบ (Car Mob) ทั้ง
ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และตะวันตก โดยกิจกรรมดังกล่าวมาจากแนวคิดการจั ดกิจกรรมคาร์ม็อบของ 
นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมกันส่งเสียงขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ทั่วประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2835092 
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กลาง‘ก.ย.’ แก้รัฐธรรมนูญเสร็จ 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. 
 

 
 
“ไพบูลย์” เปิดไทม์ไลน์แก้รธน.คาดชงรัฐสภาพิจารณาวาระ 2 ปลาย ส.ค. ผ่านวาระ 3 กลาง ก.ย.ก่อนน าร่างขึ้น
ทูลเกล้าฯ 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภา เปิดเผยว่า กมธ.จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 27 ก.ค. และ 30 ก.ค. ซึ่งกมธ.ตั้งใจจะเสนอต่อที่
ประชุมรัฐสภา พิจารณาต่อในวาระที่ 2 ในช่วงเดือน ส.ค. เพราะกมธ. จะพิจารณาปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 
ส.ค.นี ้
 “ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาวาระ 2 ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้ หลังสภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย 2565 ในวาระ 2 และ 3 ช่วงกลางเดือนส.ค.เสร็จ จากนั้นเมื่อพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จ จะต้องเว้น
การพิจารณาไว้ 15 วัน ก่อนลงมติในวาระที่ 3 ช่วงกลางเดือนก.ย.”  
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า หลังการลงมติในวาระที่ 3 เสร็จ จะเป็นขั้นตอนที่ นายกฯ น าร่างงรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าฯ ซึ่งระหว่างนั้น ส.ส. และ ส.ว. ยังสามารถเข้าชื่อกัน เพื่อขอส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ แต่เท่าที่พิจารณา
ขณะนี้ยังไม่มีประเด็นที่เข้าองค์ประกอบที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้ยื่นศาลตีความ  
 นายไพบูลย์ มั่นใจว่า การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ จะผ่านการพิจารณาแบบฉลุย เพราะมีพรรคการเมืองที่มี
เสียงข้างมากอย่างน้อย 3 พรรค ทั้งพลังประชารัฐเพื่อไทย และ ประชาธิปัตย์ สนับสนุนแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ซึ่งมี
เสียงรวมกันแล้วประมาณ 300 เสียง ส่วนเสียงของวุฒิสภาที่ต้องมีมากกว่า 1 ใน 3 หรือมากกว่า 83 เสียง ซึ่งในวาระ
แรกขั้นรับหลักการ วุฒิสภาสนับสนุน 210 เสียง 
 “ในวาระที่ 3 ก็น่าจะเกิน 1 ใน 3 อยู่แล้ว นอกจากนั้นในการลงมติวาระที่ 3 ยังจะต้องมีเสียงสนับสนุน
จากฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 หรือประมาณ 40 คน ซึ่งหากพรรคเพื่อไทยเห็นชอบ ก็จะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว และผ่านการ
พิจารณาแบบฉลุยแน่นอน ไม่คว ่า” นายไพบูลย์ ระบุ  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/487866 
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นักวิชาการย้อน 1 ปี ‘ม็อบปลดแอก’ 18 ก.ค. วิเคราะห์ชุมนุมใหญ่บ่ายนี้ ชี้ไม่จ านนชะตากรรม 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.33 น. 

 
 
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สืบเนื่องกรณีการนัดหมายชุมนุมใหญ่วันนี้ของกลุ่มต่างๆ ไม่ต่ ากว่า 15 กลุ่ม เพื่อ
ขับไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และเครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อสิทธิพลเมือง หรือ คนส. เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว โดยย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ 1 ปีก่อน คือวันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมทั้งมองถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้
ว่า ไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมจ านวนเท่าใด และก่อให้เกิดกระแสได้มากน้อยเพียงใด ก็สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยอมจ านนต่อ
ชะตากรรมของประเทศ ความว่า 
 “วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการชุมนุม
ที่มีผู้เข้าร่วมมากสุดหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 หากแต่ยังเป็นการ ‘ลงถนน’ ครั้งแรกของการชุมนุมของ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึงมีการขมวดข้อเรียกร้องที่กระจัดกระจายอยู่ในช่วง
ก่อนหน้าให้เป็น 3 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นเสมือนต้นธารให้กับการชุมนุมที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ประมาณการ
ว่าต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 มีการจัดการชุมนุมทางการเมือง 385 ครั้งใน 62 จังหวัด โดยกลุ่มต่างๆ จ านวน 
112 กลุ่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
 เหตุการณ์ผ่านมา 1 ปี การเคลื่อนไหวคลี่คลายตัวไปค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนผู้เข้าร่วมและประเด็น
เคลื่อนไหว และวันนี้จะมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั้ง ภายใต้ข้อเรียกร้องที่ยึดโยงกับวิกฤตด้านสุขภาพ
ของประชาชนและความไร้ประสิทธิภาพและไม่โปร่งใสในการรับมือกับวิกฤตของรัฐบาล 
 ไม่ว่าการชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคมปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมเท่าใด จะสามารถก่อให้เกิดกระแสหรือแรงกระเพื่อม
ได้เหมือนกับการชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคมปีที่แล้วหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมจ านนต่อชะตากรรม
ของคนในประเทศนี้ที่จะถูกก าหนดโดยผู้ปกครองแต่ฝ่ายเดียว” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2835118 
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'ถอนตัว' เพื่อไปต่อ ปมร้าว 'ปชป.' รอบใหม่ 
18 กรกฎาคม 2564 
 

 
 
 หากประชาธิปัตย์ "เลือกพลาด" ไม่ว่าจะเป็นขั้วการเมืองใด ย่อมหมายถึงอนาคต "คน ปชป." จะกลับมา
ยืนบนปากเหวอีกครั้ง 
 เสียงสะท้อนจาก "อันวาร์ สาและ" ส.ส.ปัตตานี ยื่นจดหมายเปิดผนึกลาออกจากต าแหน่ง "รองเลขาธิการ" 
พรรคประชาธิปัตย์ กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายในต าแหน่งกรรมการบริหารในวาระ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" เป็นหัวหน้า
พรรคในยุคพรรคร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ 
 แต่ตลอด 2 ปีในสถานการณ์ "เลือดไหล" จากบิ๊กเนมทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคไปตั้งรกรากทาง
การเมืองแห่งใหม่ อาทิ พีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือกรณ์ จาติกวณิช ยังเป็นแผลที่สะท้อนเสถียรภาพ
ภายในประชาธิปัตย์มาตลอดในยุค "จุรินทร์" เป็นหัวหน้าพรรค 
 ที่ผ่านมา "จุรินทร์" มักย้ าถึงเสถียรภาพภายพรรค จะเป็นจุดแข็งให้ประชาธิปัตย์เดินต่อไปได้คู่ขนานกับ
การจัดทัพเตรียมเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นขุมก าลังหลักให้ 
"จุรินทร์" เตรียมเดนิหน้าเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรกในนาม "หัวหน้าพรรค" จะได้ ส.ส.จากเดิมที่ 52 ที่นั่งหรือไม่ 
 ถึงแม้ขณะนี้ "จุรินทร์" ก าลังเร่งเดินสายทัวร์กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเร่งสร้างคะแนนนิยมรองรับ
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น แต่สถานการณ์ภายในที่ผ่านมา ยังมีคลื่นใต้น้ าบางส่วนก าลังรอสถานการณ์เหมาะสมเพื่อ
กระตุ้นท่าทีของพรรคในการร่วมรัฐบาล  
 แต่ที่ผ่านมาการออกมาพูดของคลื่นบนน้ าอย่าง "อันวาร์" ตลอด 2 ปีมักถูกปฏิเสธข้อเรียกร้องกลับไปทุก
ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่เคยท าหนังสือถึงฝ่ายบริหารเมื่อ 28 ม.ค.2563 ให้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อป้องกั นให้มีสมาชิกพรรค
ลาออก หรือสิ่งที่ "อันวาร์" เคยบอกถึงความรู้สึกได้มาจากบุคคลที่ลาออกจากพรรคไปเริ่มรู้สึกอึดอัด และไม่มีความสุขที่
จะอยู่กับพรรคต่อไป 
 นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่กลุ่ม ส.ส.ในพรรคปีกตรงข้าม "จุรินทร์" มองถึงผลการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ 24 มี.ค.
2562 ท าให้พรรคประชาธิปัตย์บอบช้ า สูญเสีย ส.ส.ไปหลายคน จึงเป็นโจทย์ที่ประชาธิปัตย์ต้องเร่งถอดบทเรียนว่า เพื่อ
ท าให้ "โหวตเตอร์สีฟ้า" กลับมาสนับสนุนประชาธิปัตย์ให้มากกว่าเดิมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 เสียงคนกลุ่มนี้มองว่า จากบทบาทพรรคร่วมรัฐบาลต้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ "ประชาธิปัตย์" ยุคนี้ 
ไม่จ าเป็นต้องเดินตามพรรคแกนน าทุกเรื่อง บนพื้นฐานว่าประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ 
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 ขณะเดียวกันหากเจาะไปถึงกลุ่มก้อนภายในประชาธิปัตย์ยังคงแตกออกเป็น 3 ฝ่ายหลักๆ ประกอบด้วย 
1.กลุ่มแรกต้องการร่วมรัฐบาลต่อไป 2.กลุ่มสองไม่ต้องการร่วมรัฐบาล และ 3.กลุ่มตรงกลางรอดูสถานการณ์ โดยเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยถึงสถานการณ์นอกสภาฯ กดดันให้ประชาธิปัตย์ถอนตัวจากพรรคร่วม จากปัญหาการ
บริหารงานในสถานการณ์ "โควิด" ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ "คนใน" ประชาธิปัตย์ก าลังอ่าน
สถานการณ์มาโดยตลอด 
 เพราะการอยู่ในเรือรัฐบาลต่อไปย่อมมีผลต่อคะแนนเสียงในอนาคต แต่หากสละเรือออกมาก็ไม่มีสิ่งใดกา
รันตีว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้ง 
 ถึงแม้นโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรจะเป็น "ผลงานหลัก" ของประชาธิปัตย์ที่มั่นใจว่าจะได้คะแนนมา
เป็นกอบเป็นก า แต่อีกด้านหนึ่งมีการประเมินด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปยังถูกมองว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง "ขั้วทาง
การเมือง" ซึ่งจะเข้มข้นรุนแรงมากกว่านโยบายปากท้อง 
 ในฐานะประชาธิปัตย์เป็นพรรคขนาดกลาง ซึ่งเป็น "ตัวแปร" ส าคัญต่อทุกกลุ่มการเมืองในการตั้ง รัฐบาล 
ท าให้อีกฝากหนึ่งเสียงจากกลุ่ม ส.ส. และอดีต ส.ส.ส่วนใหญ่ ยังสนับสนุนให้ประชาธิปัตย์ปักหลักเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949486 
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แดง-ส้มซัดแรง "ทักษิณ" นายกฯคนนอก 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:58 น. 
 

 
 
ยังไม่จบ "ทักษิณ" กลับไทย เมื่อ "ติ่งแดง" ปะทะ "ติ่งส้ม" เรื่องนายกฯ คนนอก  
สื่อบางส านักไปไกลถึงขั้นเสนอ “ขั้นตอน” การสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี มินับการท าโพลล์ที่พบว่า ประชาชนส่วนมากอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก อันสะท้อน
ภาวะขาลงของรัฐบาลประยุทธ์อย่างเห็นได้ชัด 
ส าหรับคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็ฝันหา “นายกรัฐมนตรีในดวงใจ” ปลุกกระแสในโซเชียลเรียกร้องให้ “ทักษิณ” กลับมา
เป็นนายกฯ แก้โควิด   อีกด้านหนึ่ง กลุ่มคนที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณ ก็แสดงท่าทีคัดค้าน เพราะทักษิณมีคดีความติด
ตัว และบางคดีมีค าพิพากษาไปแล้ว จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไร? 
 
กลับมาแน่ 
 นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนน ากลุ่มแคร์ พยายามจุดกระแส “เปลี่ยนม้ากลางศึก” มาระยะหนึ่ง เพราะเห็น
ว่า หากปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศต่อไป จะเสียหายมากกว่านี้ จังหวะนี้ “ทักษิณ” หรือ “โทนี่” ก็โผล่มา
จ้อผ่านคลับเฮาส์ว่า กลับเมืองไทยแน่นอน โดยจะโผล่ทางประตูหน้าของสนามบินสุวรรณภูมิ ท าให้หลายคนนึกเห็นภาพ 
“ทักษิณ” ก้มกราบพ้ืนเมื่อปี 2551 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊คชื่อ Thanapol Eawsakul ได้โพสต์แสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์
ว่า “เหตุที่ทักษิณมั่นใจว่าจะได้กลับไทยแน่นอน ก็คงหมายถึงว่าจะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย เหมือนกับตอนเลือกตั้ง
ธันวาคม 2550 แล้วพรรคพลังประชาชนชนะ แล้วทักษิณได้กลับบ้านในเดือนกรกฎาคม 2551ดังนั้นการที่ทักษิณ
คาดการณ์ว่าจะมีการยุบสภาปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ก็หมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย แล้ว
ทักษิณน่าจะได้กลับมาถ้าไม่กลางปี ก็คงเป็นปลายปี 2565...” 
 ถัดมา วันที่ 17 ก.ค.2564 ไพศาล พืชมงคล เซเลบการเมือง ผู้มากด้วยคอนเนกชั่น โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค 
Paisal Puechmongkol ว่า “ท าไมผู้คนจึงเรียกหาคุณทักษิณเพิ่มขึ้น? นั่นเพราะ 1.คุณทักษิณเคยเป็นผู้น าในการ
แก้ปัญหาโรคซาร์ได้ส าเร็จรวดเร็ว ซึ่งขณะนั้นก็ร้ายแรงมาก 2.คุณทักษิณเคยเป็นผู้น าในการแก้ปัญหา ที่เกิดจาก
เหตุการณ์สึนามิได้ส าเร็จโด่งดังไปทั่วโลก” 
 โพสต์นี้ส าหรับคนเสื้อเหลืองอาจไม่พอใจ “ไพศาล” เนื่องจากตัวเขาก็เคยร่วมขบวนต้านระบอบทักษิณ 
มิหน าซ้ า เขายังเสนอว่า “..บรรดาคดีความต่างๆของคุณทักษิณนั้น ผู้รู้สามารถแก้ปัญหาได้แค่สะบัดฝ่ามือเดียวเท่านั้น 
ไม่สามารถปิดก้ันคุณทักษิณได้หรอก นอกจากการปรับการแก้ไขปัญหาโคบ้าให้ส าเร็จโดยเร็ว” 
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วิวาทะแดง-ส้ม 
 นับแต่ “ทักษิณ” พูดในคลับเฮาส์ว่า การแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อไทยจะไม่แก้ไขหมวด 1-2 และแสดงความ
มั่นใจในระบบเลือกตั้ง “บัตร 2 ใบ” จะท าให้พรรคเพ่ือไทยชนะถล่มทลาย 
 กลุ่มเยาวปลดแอก(รีเด็ม) ก็ตัดต่อภาพ “ทักษิณกราบ” เพื่อย้ าว่า แนวทางทักษิณคือ “สู้ไป กราบไป” ท า
ให้คนเสื้อแดง หรือฟากฝ่ายทักษิณไม่พอใจอย่างมาก มีวิวาทะโต้กลับรุนแรง ระหว่าง “ติ่งแม้ว” กับ “ติ่งธนาธร”  
 ล่าสุด มีกลุ่มสามนิ้ว ได้โพสต์แสดงจุดยืนคัดค้าน “นายกฯ คนนอก” พร้อมบอกว่า หากทักษิณ ชินวัตร 
จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง พวกเขาก็จะคัดค้าน สืบเนื่องมีกระแสทักษิณ จะกลับมาเป็น
นายกฯ ด้วยวิธีพิเศษ  
 ปรากฏว่า ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ค Lakkana Punwichai (พิธีกรรายการข่าวช่องวอยซ์ทีวี) ได้ออกอาการเกรี้ยว
กราดตวาดใส่ “เยาวชน” เหล่านั้น “อีพวก.......ดีดดิ้น ว่าไม่เอานายกฯ ‘คนนอก’ นายกฯ ต้องมาจากประชาชน..” 
 เธอไม่พอใจที่เด็กสามนิ้วคัดค้านนายกฯ คนนอก (หมายถึงทักษิณด้วย) และเทศนาว่า “...ต่อหน้าอย่างลับ
หลังอย่าง โตไปกลายเป็น ปชป. นะจ๊ะ” 
 จากโพสต์นี้ ท าให้ Kanat Naktanomsub อดีตผู้สมัคร ส.จ.นครปฐม คณะก้าวหน้า ต้องออกมาตอบโต้ 
Lakkana Punwichai ท านองว่า ท าไมเด็กออกมาพูดเรื่องไม่เอา ”นายกคนนอก” แล้วมันผิดตรงไหน? “ใครแตะทักษิณ
ทีไรเป็นต้องด่ากลับแรงๆทุกที” การชุมนุมของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในวันที่ 18 ก.ค.2564 ไม่เพียงแต่ “ไล่ประยุทธ์” 
เท่านั้น หากแต่จะยังแสดงจดุยืนไม่เอา “นายกฯคนนอก” ด้วย  
 แม้แต่นายกฯคนนั้นชื่อ ทักษิณ ชินวัตร หากเข้าสู่ต าแหน่งผู้น ารัฐบาล ด้วยวิธีพิเศษ พวกเขาก็จะต่อต้าน
อย่างสุดแรง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/474818 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/474818
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จับทาง “ประยุทธ์” งัด “มวยวัด” บู๊แลกหมัดโควิด : ไม่โยนผ้า น็อกคาเวที 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 5.07 น. 
 

 
 
 กดไม่ลง ตัวเลขคนติดเชื้อเฉลี่ย 9 พันจ่อแตะหลักหมื่น ยอดตายนิวไฮใกล้ทะลุหลักร้อย 
 ในสภาพหมอกับทหารใน ศบค.เริ่มขัดขา หมอกับหมอเหยียบตาปลา การเมืองใน ครม.ล่อกันนัว 
 ว่าด้วยสูตรวัคซีน “DIY” ผสมยี่ห้อเองของไทย “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.
สาธารณสุข สั่งลุยฉีดสลับยี่ห้อ ตามสูตร “หมอใหญ่” อย่าง นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้าน
ไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ถางทาง” น าร่อง เปิดผลวิจัย
รองรับผลดีของการฉีดวัคซีนลูกผสม 
 สื่อต่างชาติประโคมข่าว ประเทศแรกของโลก 
 แต่ในอารมณ์กล้าๆกลัวๆ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม แตะเบรกใน 
ที่ประชุม ครม. สั่งให้กลับไปศึกษาค าเตอืนขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ดีๆก่อน 
 ท่ามกลางเสียงลูกคู่ อารมณ์ตามน้ ารัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลที่หมั่นไส้กันในที ถามหักหน้ากันแรงๆถ้า
วัคซีนสูตรผสมท าคนตายเรื่องใหญ่ ครม.รับผิดชอบไม่ไหวแน่ 
 และก็เป็นทีมโทรโข่งรัฐบาลออกมาแถลงแทนผู้น า ไม่ได้คัดค้านการสลับสูตรวัคซีน ก่อนที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติจะตีธงให้ลุยวัคซีน “DIY” แบบไทยๆ 
 ภายใต้สถานการณ์ที่โรงพยาบาลต่างๆหยุดชะงักการฉีดวัคซีน งงกับแผนงานยึกๆยักๆของรัฐบาลนั่นก็ไม่
ต้องพูดถึงอาการของชาวบ้านตาด าๆที่แหยงผลข้างเคียงวัคซีนอยู่แล้ว ยิ่งปอดกระเส่า 
 เดาชะตาชีวติตัวเองไม่ถูก ประชาชนคนไทยตกอยู่ในภาวะลูกผีลูกคน 
 โควิดสารพัดสายพันธ์ุบุกทุกทิศ แต่รัฐบาลโดย ศบค. ไปกันคนละทาง 
 ภาพมันเป็นอย่างที่ทีมด็อกเตอร์รุ่นใหม่ทีม “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์” มือบริหารอาชีพของมูลนิธิอนาคตไทย
ศึกษา มองการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลเหมือน “ปิดตาเล่นหมากรุกมรณะความเร็วสูง” 
 สู้กับไวรัสโคตรอันตรายแบบมวยวัด โดยไร้ฐานเชื่อมโยงข้อมูลบิ๊กดาต้า 
 ท าให้คิดช้ากว่าพัฒนาการของไวรัสที่ไปไวแบบวันต่อวัน นาทีต่อนาที อัปเกรดความรุนแรงจากอัลฟา เบ
ตา เดลตา เดลตาพลัส แลมบ์ดา เอปซีลอน ตอนน้ีคนเดียวติดเชื้อโควิด 2 สายพันธ์ุ 
 วิกฤติโลกแห่งความจริงที่โหดย่ิงกว่าฝันร้าย 
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 ประเทศไทยมาถึงจุดที่ได้เห็นภาพอนาถใจ ประชาชนนอนค้างคืนข้างถนน คนแก่ เด็ก ตากแดดตากฝนต่อ
แถวรอคิวตรวจเช้ือโควิด ราวกับฉากคุ้นตาในประเทศอินเดีย 
 แต่ที่เลวร้ายเมื่อเทียบอัตราส่วนประชากร ไทยแย่กว่า ไต่อันดับวกิฤติมาอยู่อันดับ 8 ของโลก 
 และแทนที่จะจัดการ “จุดอ่อน” การสื่อสารกับประชาชนที่สร้างความสับสนไม่หยุด แบบที่หมอใหญ่ทีม
กุนซือนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลไปคนละทาง หมอการเมืองก็ถือหางเจ้านายต้นสังกัด หมอธุรกิจก็ลากเกมเข้าเหลี่ยม
ผลประโยชน์ แพทย์ข้างสนามก็โชว์ภูมิ โพสตโ์ซเชียลฯหักล้างข้อมูลหมอ ศบค. 
 นายกฯที่รวบอ านาจ “ซิงเกิลคอมมานด”์ ก็โอนไปเอนมาตามการเสพข้อมูลทุกทาง 
 ไม่สั่งเด็ดขาด ไร้จุดโฟกัสหลัก ท าให้ประชาชนไม่รู้จะเชื่อใคร 
 อาการคนกลัวติดโรคโควิดตายแต่ไร้ทางออก มันอลหม่านไปหมด 
 และก็ตามฟอร์มถนัดของทหาร เอะอะก็งัดกฎหมายซ่อนดาบฟันเซียนโซเชียลฯ เพิ่มเขี้ยวเล็บใน พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ ห้ามแชร์ข้อมูลท าสังคมตื่นตระหนก แม้จะเป็นเรื่องจริง แต่กระทบความมั่นคงรัฐ โทษติดคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 
40,000 บาท 
 ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ยุทธการไอโอทหาร บล็อกกระแสต้าน 
 ตามอาการของคนหลงเข้าตรอกลึก มองไม่เห็นทางออก จนตรอก ต้องสู้ตาย มาถึงจุดนี้ผู้น าทหารเฒ่า 3 
ป. มองคนที่วิพากษ์เป็นศัตรู ไล่ทุบด้วยอ านาจทางกฎหมาย 
 แต่ในภาวะคนกลัวตาย จนด้านชาผู้คนส่วนหนึ่ง แสดงตัวไม่เกรงกลัวผู้น ามีอ านาจแต่ขาดศรัทธา 
 วิกฤติไม่ยอมรับผู้น าบริหารโควิดผิด พลาดกระจายวงกว้างทั่วประเทศ 
 สังเกตได้จากโคตรเซียนการตลาด อาการกระทืบคันเร่งรุกไล่ “บิ๊กตู่” ที่ก าลังขาปัดขาเป๋ อดีตนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ในบท “โทนี วูดซัม” ประกาศผ่านเครือข่ายคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE 
 จะกลับเมืองไทยผ่านประตูหน้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 อารมณ์ย้ าคิดย้ าท า “กลับบ้านอย่างเท่ๆ” ฟื้นมาใหม่ พร้อมกับลีลาโชว์ข่มรุ่นน้องเตรียมทหาร บอกให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ต่อสายไปขอค าแนะน าวิธีการบริหารวิกฤติโควิดได้ทุกเวลา 
 พร้อมแนะน าหนังสือให้นายกฯอ่าน “Thick Face, Black Heart” แปลเป็นภาษาไทย “หน้าหนา ใจด า” 
อ ากันในที อ่านแล้วอาจอยู่ครบเทอม 
 “โทน”ี จัดเต็ม กระโดดขี่คอผู้น ารุ่นน้องที่ใกล้จนแต้ม แถมตอกลิ่มแหย่เป็นนัย ถ้าอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
ลาออกจากนายกฯจริงๆ ให้ไปบอก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะพี่ใหญ่คนเดียวที่กล้าพูดกับน้องเล็ก บอกว่าลากไปไม่ไหว 
 ลีลาตีกินตามฟอร์ม แต่จะเป็นจริงแค่ไหนต้องเอาหมื่นหารแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 อย่างไรก็ดี มันก็มีช็อตที่มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ โอกาสสูงตามเง่ือนไขสถานการณ์ 
 กับการอดีตนายกฯทักษิณประเมินสารรูป “บิ๊กตู่” น่าจะลากไปได้อีกไม่กี่เดือน ต้องยุบสภาปลายปี 2564 
และการเลือกต้ังใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า 2565 
 ลีลาตีกินบนฐานแน่นๆประสบการณ์ของโคตรเซียนการเมือง 
 ที่แน่ๆตามท้องเรื่องมันก็สอดรับกับเดิมพัน 120 วัน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศเปิดประเทศ ซื้อเวลาใน
การประคองกระแสกดดัน สถานการณ์โคตรหินในการรับมือกับมหาวิกฤติไวรัสมรณะบุกเมือง 
 เซียนทุกค่าย โหรทุกส านัก ฟันธง เป็นไปได้ยากมากที่จะ “เอาอยู”่ 
 และค าตอบสุดท้าย “บิ๊กตู”่ หนีไม่พ้นต้องท าตามสัญญาประชาคม 
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 นั่นก็เป็นจังหวะที่วางโปรแกรมรองรับไว้อยู่แล้ว แนวโน้มการเตรียมพร้อมในจังหวะหน่วงเวลา กว่าจะ
ครบ 120 วัน เงื่อนไขถึงตรงนั้น รัฐบาล 3 ป. ได้ผ่านการจัดท า พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 2565 อัดฉีดเงินรัฐเติม
โครงการหาเสียง โยกย้ายข้าราชการฤดูเกษียณ โดยเฉพาะการวางขุมก าลังมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
กุมสภาพความได้เปรียบในสนามเลือกต้ังเหนือคู่แข่ง 
 ตามรูปเกมที่แกะรอยตามข่าววงในกระเส็นกระสาย ทีม 3 ป. เดินหมากแตกป้อมค่าย เตรียมพรรคคู่ขนาน 
เก็บแต้มมาเติมเต็มค่ายหลักอย่างพลังประชารัฐที่ไร้กระแส ต้องอัดกระสุนหนักๆ เปิดหัว จดทะเบียนพรรคใหม่ไว้รอท่า
หมดแล้ว 
 กว่าจะถึงดีเดย์ปลายปี ขุมข่ายค่าย 3 ป. พร้อมลงสนามเลือกตั้งฟัดกับกระแสต้านที่หนักหน่วงแน ่
 และอีกจุดที่น่าจะต้องจบภายในห้วงหน่วงเวลา นั่นคือกระบวนการรื้อรัฐธรรมนูญ ตามเงื่อนไขที่เข้า
เหลี่ยม 2 ขั้วใหญ่ ทั้งเพ่ือไทยและพลังประชารัฐ 
 นั่นคือเปลี่ยนกลับไปใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 พรรคใหญ่ได้ประโยชน์ทั้งทีมดูไบและทีม 3 ป. แต่ที่เสียหายหนักก็คือพรรคก้าวไกลที่หมดโอกาสจะได้
คะแนนตกน้ า และพรรคเล็กก็จะไม่ได้ประโยชน์จากแต้มปัดเศษ 
 เข้าเหลี่ยมเกม “บอนไซ” ทีมเด็กสีส้ม 
 เป้าหมายร่วมของทหารเฒ่า 3 ป. ที่ได้ก าจัดเด็กแสบ และ “ทักษิณ” ได้สกัดตัวแย่งแต้มยี่ห้อเพื่อไทย 
 พปชร.กับเพ่ือไทยแท็กทีม เกมรื้อรัฐธรรมนูญยังไงก็จบทัน 
 “ทักษิณ” ถึงฟันธงยุบสภาปลายปี แบบไม่กลัวหน้าแหก 
 ตามหมุดหมายที่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในเกม “นายใหญ่” ทีมดูไบหวังพรรคเพื่อไทยชนะแบบ “แลนด์สไลด์” 
เข้าวินเกิน 376 หักด่าน 250 ส.ว.ลากตั้ง จัดตั้งรัฐบาล 
 ขณะที่ค่ายพลังประชารัฐก็ปักธงให้ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เลขาธิการพรรค  
ผู้มากบารมี ไล่บี้ไล่ทุบ ให้ตัวเลขเกินร้อย 
 บวกกับพรรคที่แตกป้อมค่าย รวมแต้มเป็นแกนจัดรัฐบาล โดยไม่ต้องพึ่งเกรียนเซราะกราว “ภูมิใจไทย” 
และไม่ง้อยี่ห้อ “ประชาธิปัตย”์ ให้อึดอัดใจ 
 2 ขั้วใหญ่ต่างมั่นใจในเดิมพัน การช่วงชิงเกมอ านาจในสภา 
 ณ วันนี้ ราคาต่อรอง ตามเง่ือนไขสถานการณ์ที่ทีม 3 ป. ยังถือไพ่แต้มต่อ 
 ภายใต้โจทย์ยากๆของคู่ต่อสู้ ถ้ายี่ห้อ “ทักษิณ” ไม่แลนด์สไลด์ในสนามเลือกตั้ง หมดโอกาสชนะเกม 
ในสภา เช่นเดียวกันม็อบนอกสภาที่รวมแม่น้ า 100 สาย อารมณ์มวลชนเด็กรุ่นใหม่แทบ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่ฝากอนาคต
ไว้กับทหารเฒ่า แต่ถ้าไม่พีกเหมือนตุลาวิปโยคหรือพฤษภาทมิฬ มวลชนเดือดจนท าให้การเมืองพลิก ก็ยากจะพังทลาย
นั่งร้านขุมอ านาจ 3 ป. 
 เว้นแต่จะมี “สัญญาณพิเศษ” ปรับฐานอ านาจฝ่ายคุมเกมประเทศไทยกันใหม่ 
 ตามพิมพ์เขียว “รัฐบาลเฉพาะกาล” ที่เริ่มแพลมกันออกมา 
 ทั้งหมดทั้งปวงตามเงื่อนไขข้างต้น ถ้ายังไม่มีอะไรพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน โดยสภาพมวยโดนถลุงยับ นับแล้ว
นับอีก “บิ๊กตู”่ สะบักสะบอม แต่พี่เลี้ยงไม่โยนผ้ายอมแพ้ 
 งานนี้ต้องกัดฟันสู้ จนโดนน็อกคาเวที 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

37 

 

 
 
 และถึง พล.อ.ประยุทธ์ หมดสภาพ เข็นต่อไม่ไหว แต้มต่อก็ยังอยู่ที่ทีม 3 ป. 
 เพราะ 250 ส.ว.แต้มหน้าตักยังอยู่ 
 มวยเก่าขายไม่ออก ก็สลับฉากเปลี่ยนตัวเล่นใหม่ 
 แต่ที่ชัวร์ๆ 3 ป. ไม่ปล่อยอ านาจง่ายๆแน่ 
 เพราะโดยประวัติศาสตร์ผู้น าทหารรุ่นพี่ ที่ลงหลังเสือในภาวะบอบช้ า กระแสคนโห่ไล่ หนีไม่พ้นโดนไล่บี้
เอาผิดย้อนหลัง หมดสภาพตอนหมดอ านาจ 
 โดนปักชนักคดี ขึ้นศาลตอนแก่ มันเหนื่อย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2142795 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2142795
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โควิดระทึก-การเมืองระอุ ‘รัฐบาลบิ๊กตู’่ แขวนอยู่บนเส้นด้าย 
18 กรกฎาคม 2564 เวลา 7.30 น. 

 
ถึงเวลาแล้วที่ “บิ๊กตู่” ควรจะต้อง “เทคแอ๊คชั่น” ท าอะไรสักอย่างที่พอจะท าให้รัฐบาลเป็นที่พึ่งที่หวังของ
ประชาชนได้ในช่วงเวลาอันยากล าบากนี้ หรือหากท าอะไรไม่ได้เลย ก็ควรพิจารณาตัวเองท าตามค าขอสุดท้ายของ
ประชาชน! 
 “จะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสงครามครั้งนี้ ไม่ลดละเลิกล้มความพยายาม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ 
และจะสู้จนกว่าเราจะเอาชนะได้” 
 ข้อความข้างต้นจากการโพสต์เฟซบุ๊กของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการออกมาส่งสัญญาณ “ไม่มีวันถอย-ไม่ลาออก” สวนทางเสียงเรียกร้องและกระแสกดดันของ
คนในสังคม ที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้ “บิ๊กตู่” ถอยฉาก ออกจากเก้าอี้นายกฯ เพื่อเปิดทางให้คนที่มีความรู้
ความสามารถขึ้นมาน าพาประเทศ สู้กับ “ไวรัสนรกโควิด-19” 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้เป็นไปอย่างหนักหน่วง และไม่มีวี่แววจะทุเลาลง ยังคงมีผู้ติดเชื้อ
เฉียด 10,000 คนต่อวัน ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนเข้าใกล้หลัก 100 คนต่อวัน ที่ส าคัญมีภาพความรันทดของผู้ติดเชื้อ
ที่ไม่มีเตียงรักษา “นอนรอความตาย” จนสุดท้ายเสียชีวิตคาบ้าน 
 แม้รัฐบาลจะมีการออกแบบการแบ่งเตียง แนวทางกักตัวที่บ้าน (Home isolation) แต่การเข้าถึงผู้ป่วยใน
ชุมชนยังไม่ทันท่วงที ขณะที่จ านวนเตียงรักษาไม่สมดุลกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีจ านวนสูงเกือบเท่าตัวผู้ป่วยที่รักษา
หายกลับบ้านต่อวัน จึงท าให้ปัญหาเรื่องเตียงรักษาไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตก! ดังนั้นจึงกลายเป็นภาพสะท้อนความ
ล้มเหลวที่ย้อนมาถึง “บิ๊กตู”่ ที่ตอกย้ าการบรหิารจัดการที่ผิดพลาดจนท าให้คนไทยต้องตายคามือแบบรายวัน 
 ยังไม่รวมกับความสับสนอลหม่าน “ดราม่าวัคซีน” ทั้งปัญหาเรื้อรังเรื่องจ านวนวัคซีนไม่เพียงพอความ
ต้องการของประชาชน ส่วนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของรัฐบาล ก็ยังไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์การ
แพร่ระบาด จนท าให้ภาคเอกชน หมอบุญ ทนรอไม่ได้จนประกาสจัดหาวัคซีนเข้ามาเอง แต่ก็ยังไม่รู้ถึงวิธีการที่ชัดเจน 
ตลอดจนประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีในประเทศที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธ์ุเดลต้า ได้ในอัตราที่ต่ าจนน่าใจหาย จนเรียก
ได้ว่าขณะนี้ชีวิตคนไทย “แขวนอยู่บนเส้นด้าย” อย่างแท้จริง แล้วยังต้องมาเป็นหนูทดลองจากการปรับสูตรฉีดวัคซีน
สลับยี่ห้อ ท่ามกลางค าถามเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ จนกลายเป็นการเพิ่มภาระความกังวลของประชาชน
ให้หนักอึ้งยิ่งขึ้นไปอีก 
 ส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนก็ยังคงย่ าแย่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มที่
ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก ทั้งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ าตัว รวมถึงกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงจะ
น าเชื้อไปแพร่กระจายในบ้านสู่คนในครอบครัว ซึ่งรัฐบาลจะต้องบริหารจัดการวัคซีนในสองส่วนนี้ควบคู่กันไปอย่างมี
สมดุล เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ ์



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

39 

 

 
 
 ขณะที่การผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศ ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศจ านวนมาก สวนทางกับ
สถานการณ์ภายในประเทศ เพราะปัจจุบันมีวัคซีนเพียง 1 ใน 3 ของก าลังการผลิตในถูกใช้ในประเทศ แม้ล่าสุด
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะพิจารณาการก าหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน และยังมีความ
เป็นไปได้ว่าสัดส่วนที่ปรับใหม่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศอยู่ดี 
 ดังนั้น บทเรียนจากหลายประเทศที่เป็นฐานการผลิตวัคซีนที่มีการห้ามส่งออกวัคซีน เพื่อน าวัคซีนทั้งหมด
ควบคุมสถานการณ์ในประเทศให้ได้ก่อนส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องกลับไปท า
การบ้าน เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดสวนทางกับจ านวนวัคซีนในประเทศต่อไปแบบนี้ สุดท้ายอาจ
เกิดหายนะทางสาธารณสุขเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ส่วนเรื่องการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเองก็เป็นไปอย่างทุลักทุเล ด้วยจุดตรวจที่มีจ ากัดจนเกิดภาพประชาชน
รวมตัวจ านวนมากเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด ส่วนชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน หรือ  Antigen Test Kits ที่ประชนสามารถ
ตรวจหาเชื้อได้เองนั้น กลับมีราคาสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ จนท าเอาคนที่มีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ า ไม่สามารถจับ
ต้องได ้
 ถึงแม้ล่าสุด “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะเคาะมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ออก
มาแล้ว ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และลูกจ้าง แต่ยังเป็นการเยียวยาแบบ “กระปริดกระปรอย” และกระจุกอยู่แค่
บางกลุ่มธุรกิจ และเยียวยาแค่ในพื้นที่สีแดงเท่านั้น ทั้งที่สถานการณ์โควิดขณะนี้กระจายไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เกิดความเดือดร้อนกันทั่วทุกหัวระแหง ทุกธุรกิจ ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่ากัน และแทบ
จะเรียกได้ว่าการระบาดระรอกนี้หนักหนาสาหัสกว่าครั้งไหนๆ แต่การเยียวยาของรัฐบาลกลับมองแค่ผลกระทบแค่ส่วน
เดียว 
 นอกจาก “สมรภูมิโควิด”  แล้ว ยังมี “สมรภูมิการเมือง” ที่รอเหยียบซ้ า “รัฐบาลบิ๊กตู่” ให้จมดิน ล่าสุด
พรรคฝ่ายค้าน “ปักธงจองกฐินซักฟอก” เตรียมที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 โดยพุ่ง
เป้าหลักไปที่ความล้มเหลวในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
 ขณะที่ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร  น าโดย พล.ต.อ. 
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ก็ได้ทีเดินเกมรุก ตรวจสอบกรณีการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบหรือไม่ โดยมองว่าการบริหารจัดการภายใต้  “รัฐบาลบิ๊กตู่” ด าเนินการทุกอย่างล่าช้า พร้อมยังพ่วงการ
ตรวจสอบ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กรณียืมนาฬิกาหรู  และตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
กรณี “บิ๊กตู”่ พักในบ้านรับรองของกองทัพบก ชนิดที่ว่า “กัดไม่ปลอ่ย” 
 และอีกประเด็นร้อน ในการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า จะมีการพิจารณางบ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งจะรวมงบประมาณในการซื้อเรือด าน้ าอยู่ด้วย โดย กมธ.ฝั่งฝ่ายค้าน น าโดย ยุทธพงศ์ จรัส
เสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมที่จะโยนค าถามกลางที่ประชุม กมธ. แบบจี้ใจด าว่า การจัดซื้อ
เรือด าน้ ากับชีวิตประชาชน…จะเลือกอะไร? เพราะปัจจุบันผู้บัญชาการทหารเรือยังไม่มีท่าทีจะถอยในเรื่องนี้ แต่กลับกัน
ยังคงเร่งเดนิหน้าเต็มก าลัง ดังนั้นจุดน้ีเป็นจุดที่จะต้องเลือกว่าระหว่างชีวิตคนไทยกับเรือด าน้ า 
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 ตามด้วยความร้อนแรงของการเมืองนอกสภา แม้การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นจะท าให้การชุมนุมลดน้อยลง 
แต่ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ทั้งกรณีกลุ่มไทยไม่ทน และการจัดคาร์ม็อบ ที่มุ่งกดดันพรรคร่วมรัฐบาล พรรคภูมิใจ
ไทย–พรรคประชาธิปัตย์ ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ พรรคไทยสร้างไทย ที่น า
โดย “หญิ งหน่อย”  คุณหญิ งสุดารัตน์  เกยุ ร าพันธุ์  ประธานพรรคไทยสร้ าง ไทย  ที่ มี การระดมรายชื่ อ
ประชาชน 650,000 ชื่อ ยื่นฟ้อง “บิ๊กตู่” และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จากกรณีสั่งซื้อ
วัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีกจ านวน 10.9 ล้านโด๊ส ในวงเงินประมาณ 6,100 ล้านบาท   
 แต่ไฮไลต์การเมืองยังคงอยู่ที่ “โทนี่ วู้ดซัม” หรือ ทักษิณ ชินวัตร ในโลกคลับเฮาส์ ที่กระแสมาแรงแซง
หน้า “บิ๊กตู่” ถึงขั้นออกมาเย้ยว่าพร้อมให้ค าปรึกษากับรัฐบาล แบบ Work from Dubai  ซึ่งก็เรียกเสียงเชียร์จาก
บรรดาแฟนคลับได้เป็นอย่างดี จนคะแนนนิยมพุ่งปรี๊ดสวนทางคะแนนนิยมของรัฐบาล พร้อมกันนั้นยังออกมาฟันธง
ว่า “บิ๊กตู”่ จะยุบสภาช่วงปลายปีน้ี อย่างช้าไม่เกินเดือน ม.ค. 2565 
 ปิดท้ายด้วยค าพยากรณ์ดวงเมืองประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง 2564 จาก “กูรูโหราศาสตร์” หลายๆ คน 
ต่างท านายทายทักไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  โดยรัฐบาลอาจไม่ได้รับการ
สนับสนุนเหมือนเก่าจากประชาชนและกลุ่มนักธุรกิจที่ เคยสนับสนุน เกิดควา มขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล  
จนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรี หรือผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ย. 2564-ก.พ. 2565 มีโอกาสสูงที่
จะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น ทั้งการประกาศยุบสภา หรืออาจเกิดรัฐประหารยึดอ านาจ 
 ถึงเวลาแล้วที่ “บิ๊กตู”่ ควรจะต้อง “เทคแอ๊คชั่น” ท าอะไรสักอย่างที่พอจะท าให้รัฐบาลเป็นที่พึ่งที่หวังของ
ประชาชนได้ในช่วงเวลาอันยากล าบากนี้ หรือหากท าอะไรไม่ได้เลย ก็ควรพิจารณาตัวเองท าตามค าขอสุดท้ายของ
ประชาชน! และขออย่าดูถูกประชาชน เพราะหากดันทุรังต่อไปแบบนี้ทุกอย่างจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ และเมื่อใด
ที่ประชาชนหมดความเชื่อมั่นในรัฐบาลเมื่อน้ันประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับหายนะ 
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