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18 ก.ค. 2564 เวลา 10:59 น. 
กลาง ‘ก.ย.’ แก้รัฐธรรมนูญเสร็จ 
 

 
 
“ไพบูลย์” เปิดไทม์ไลน์แก้รธน.คาดชงรัฐสภาพิจารณาวาระ 2 ปลาย ส.ค. ผ่านวาระ 3 กลาง ก.ย.ก่อนน าร่างขึ้น
ทูลเกล้าฯ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,697 หน้า 12 วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2564 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมของรัฐสภา เปิดเผยว่า กมธ.จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 27 ก.ค. และ 30 ก.ค. ซึ่งกมธ.ตั้งใจจะเสนอต่อที่
ประชุมรัฐสภา พิจารณาต่อในวาระที่ 2 ในช่วงเดือน ส.ค. เพราะกมธ. จะพิจารณาปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 
ส.ค.นี้ 

 
“ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาวาระ 2 ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้ หลังสภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่าย 2565 ในวาระ 2 และ 3 ช่วงกลางเดือนส.ค.เสร็จ จากนั้นเมื่อพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จ จะต้องเว้นการพิจารณา
ไว้ 15 วัน ก่อนลงมติในวาระท่ี 3 ช่วงกลางเดือนก.ย.”  

นายไพบูลย์ กล่าวว่า หลังการลงมติในวาระที่ 3 เสร็จ จะเป็นขั้นตอนที่ นายกฯ น่าร่างงรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าฯ ซึ่งระหว่างนั้น ส.ส. และ ส.ว. ยังสามารถเข้าชื่อกัน เพ่ือขอส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ แต่เท่าที่พิจารณา
ขณะนี้ยังไม่มีประเด็นที่เข้าองค์ประกอบที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้ยื่นศาลตีความ  
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นายไพบูลย์ มั่นใจว่า การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ จะผ่านการพิจารณาแบบฉลุย เพราะมีพรรคการเมืองที่มีเสียง
ข้างมากอย่างน้อย 3 พรรค ทั้งพลังประชารัฐเพ่ือไทย และ ประชาธิปัตย์ สนับสนุนแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ซึ่งมีเสียง
รวมกันแล้วประมาณ 300 เสียง ส่วนเสียงของวุฒิสภาที่ต้องมีมากกว่า 1 ใน 3 หรือมากกว่า 83 เสียง ซึ่งในวาระแรกข้ัน
รับหลักการ วุฒิสภาสนับสนุน 210 เสียง 
  “ในวาระที่ 3 ก็น่าจะเกิน 1 ใน 3 อยู่แล้ว นอกจากนั้นในการลงมติวาระท่ี 3 ยังจะตอ้งมีเสียงสนับสนุนจากฝ่าย
ค้าน ร้อยละ 20 หรือประมาณ 40 คน ซึ่งหากพรรคเพ่ือไทยเห็นชอบ ก็จะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว และผ่านการพิจารณา
แบบฉลุยแน่นอน ไม่คว่่า” นายไพบูลย์ ระบุ  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/blogs/politics/487866  
  

https://www.thansettakij.com/blogs/politics/487866
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18 กรกฎาคม 2564 - 19:25 น. 
'ศุภชัย' โดดป้อง "อนุทิน" วันนี้กลืนเลือด ไม่ท้อ ไม่ถอย แม้เป็นแพะรับบาปจัดหาวัคซีน 
 

 
 
'ศุภชัย'ลูกพรรคภูมิใจไทยโดดป้อง "อนุทิน" วันนี้กลืนเลือด ไม่ท้อ ไม่ถอย แม้เป็นแพะรับบาปของ ศบค. 
เรื่องจัดหาวัคซีน 

วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ออกมาโพสต์ 
Facebookส่วนตัว Suphachai Jaismut ระบุโดยมีชื่อเรื่องว่า“อนุทิน”กับการจัดหาวัคซีนแพะรับบาปของศบค. 
“อนุทิน”กับการจัดหาวัคซีน แพะรับบาปของ ศบค 
“วันนี้มีข่าวออกมาว่า”“อนุทิน” ชง “ศบค.” เคาะ จ่ากัดส่งออก แอสตร้าเซนเนก้า ไปต่างปท. หวังได้10ล้านโดส ฉีดให้
คนไทยก่อน สัปดาห์หน้าคุยทุกบริษัท จัดหาวัคซีน mRNA ด้าน โมเดอร์นาตอบรับแล้ว พร้อมสั่งซื้อไฟเซอร์อีก50ล้าน
โดส” ซึ่งข่าวนี้คงได้แพร่หลายไปแล้ว ช่วงที่ผ่านมาผมพยายามอยู่อย่างสงบนิ่งแม้เห็นความไม่ชอบมาพากลความไม่
ถูกต้องปรากฎออกมาให้เห็นเป็นข่าวคราวอยู่เสมอๆ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองต้องสงบเสงี่ยมเจียมตน อยู่
เฉยๆไม่พูดอะไรคนก็เกลียดทั้งๆที่นักการเมืองส่วนใหญ่ในเวลานี้ทุ่มเทท่างานเพ่ือประชาชนอยู่กับประชาชนทั่วประเทศ
ในเวลานี้ 

แต่พอมีข่าวนี้ออกมาผมคิดว่าผมจ่าเป็นต้องออกมาพูด เป็นความจริงที่ต้องพูดเพ่ือปกป้องคนท่างาน คนท่างาน
ที่ชื่อ”อนุทิน ชาญวีรกูล”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นคนไม่ดี คนไร้ประสิทธิภาพใน
การท่าหน้าที่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดหาวัคซีน เป็นคนที่ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงส่าคัญ
ที่ว่า”อนุทิน ไม่มีอ่านาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีน”มาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 

ถามว่าท่าไม? ค่าตอบคือในวันที่ 9 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรี ได้ออกค่าสั่งที่ 5/2564”เรื่องแต่งตั้ง
คณะท่างานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)” มี อ.ปิยะสกล เป็นประธาน ซึ่ง
ผมเคยเสนอเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว 

การก่าหนดวัคซีนหลัก วัคซีนทางเลือก มาจาก กก.ที่ อ.ปิยะสกล เป็นประธาน มีเจ้าของรพ.เอกชน เป็นกก. 
เบอร์9-16 เป็น เจ้าของรพ.เอกชน อ.ปิยะสกล คือ อดีตรมว.สธ. ที่มีอ่านาจเหนือ  รมว.สธ.ชื่ออนุทิน ในการจัดการทั้ง
ปวงเก่ียวกับการจัดหาวัคซีน 
หน้าที่และอ่านาจ 

https://www.facebook.com/suphachai.jaismut
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ข้อ 1 คือ เสนอแนวทาง มาตรการจัดหาวัคซีน มาใช้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐ และ เอกชน 
ของรัฐ ก็คือ วัคซีนหลัก ของเอกชนก็คือ วันซีนทางเลือก 
ข้อ 2 พิจารณาจัดหาวัคซีน 
ข้อ 3 ด่าเนินการตามนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยทราบว่าคณะท่างานชุดนี้ท่าอะไรบ้าง?นอกจากมีข่าวของหมอ
บุญ ว่าเป็นกรรมการ มีหน้าที่ ก่าหนดตัวไหนทางหลัก ทางเลือก ? และที่ทราบคือการวางมาตรการจัดซื้อ จัดหา 
จ่าหน่าย อย่างไรเจ้าของรพ.เอกชน เป็นทั้งผู้ก่าหนดนโยบาย ผู้ก่าหนดแนวทางซื้อ และ ขาย ซึ่ง  นี่มันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เห็นๆ? นี่คือ ศบค. ได้มองเห็นหรือไม่? และนี่คือเหตุที่มีการใช้สื่อตีวัคซีนของรัฐบาล ให้คนรอโมเดอนา ที่รพ.
เอกชน ซื้อผ่าน อภ.มาท่าธุรกิจ ? 

ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ประกาศจัดหาวัคซีนให้ได้ 100-150 ล้านโดส ในปี 2564 คณะท่างานชุดนี้ ได้สนอง
นโยบายและค่าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่? แต่ที่แน่ๆ คือ ในคณะท่างานชุดนี้ ไม่มี รมว.สาธารณสุข และมี ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข เพียง 5คน จากทั้งหมด 18 คน และถ้าได้อ่านค่าสั่งนี้กี่ครั้งๆก็ไม่พบว่า”อนุทิน” รมว.สธ. มีชื่ออยู่
ในนี้และชัดเจนว่า คนจัดการวัคซีน คืออ. ปิยะสกล กับ เจ้าของรพ.เอกชน ซึ่งผมคิดว่าท่านควรจะออกมาบอกให้
ประชาชนได้รับรู้ว่าท่านได้ท่าอะไรไปบ้าง และ ศบค ก็ต้องออกมาบอกประชาชนว่าความจริงเป็นเช่นไร ไม่ใช่ปล่อยให้”
อนุทิน”เป็นแพะรับบาป 

ไม่ว่าอย่างไร จนถึงวันนี้ คนสธ. ก็พร้อมรับปฏิบัติ ทั้งๆที่ไม่อยากท่า เพราะนี่คือ การเอาเปรียบรัฐ เอาเปรียบ
ประชาชน หากินกับประชาชนที่ก่าลังเดือดร้อนและเสียขวัญ  
“อนุทิน”วันนี้ กลืนเลือด ไม่ท้อ ไม่ถอย 

ยอมให้ด่าทุกเรื่อง แต่อดทน เพราะอาสามาท่างานเพ่ือประชาชน เป็นหัวหน้าพรรคที่บอกลูกพรรคที่ห่วงใยว่า
กลับไปหาประชาชน ไม่ต้องห่วงผม และยังออกมาด่าเนินการเรื่องวัคซีนตามข่าวนั้นทั้งๆที่ไม่ได้มีอ่านาจหน้าที่ตามค่าสั่ง
นั้นก็ตาม เพราะทนเห็นความทุกข์ยากของประชาชนไม่ได้ 

ถ้าจ่ากันได้ตอนค่าสั่งฉบับนี้ออกมา มีคนสะใจมากที่รมว.สธ.โดนยึดอ่านาจ แต่คนกลุ่มนี้เองที่บิดเบือนความ
จริงกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าล้มเหลวการจัดหาวัคซีน  และสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน 
จิตใจพวกคุณท่าด้วยอะไรถึงกระท่าการอันเลวร้ายเช่นนี้? แทนที่เราจะร่วมกันช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพ่ือประ
เทศของเรา แต่กลับมีคนแบบนี้อยู่ จึงขอได้โปรดยุติการการกระท่าเลวร้ายแบบนี้เสียเถิด 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/474939  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/474939
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19 กรกฎาคม 2021 - 09:32 
“ธนกร” ย้อน “ศุภชัย” อย่าเสียเวลาโทษกันไปมา 
 

 
 
 

“ธนกร”ย้อน”ศุภชัย” อย่าเสียเวลาโทษกันไปมา ไม่ชอบให้หัวหน้าพรรคถูกมองเป็นแพะก็อย่าท าให้รัฐบาลเป็น
แพะในสายตาประชาชน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายศุภชัย  
ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นแพะรับบาปของ ศบค. เพราะไม่มีอ่านาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีน เนื่องจาก
นายกรั ฐ มนตรี  แต่ งตั้ ง คณะท่ า งาน พิจ ารณาการจั ดหาวั คซี นป้ องกั น โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  2019  
(โควิด-19) โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน เพ่ือก่าหนดวัคซีนหลัก วัคซีนทางเลือก ซึ่งมีอ่านาจเหนือ
นายอนุทิน ในการจัดการเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน ว่า ทุกคนในรัฐบาลต่างมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกันไป ไม่มี
ใครอยู่เหนือใคร ทั้งนี้ ครม.เมื่อได้รับค่าแนะน่าให้จัดหาวัคซีน ก็เร่งจัดงบประมาณให้ ฟังข้อเสนอจากกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเชื่อว่าน่าจะเกิดความเข้าใจผิดกันมากกว่า อย่าเสียเวลาโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็น
แพะอยู่เลย เอาเวลาไปหาทางออกให้ประเทศร่วมกันยังดูมีประโยชน์มากกว่า 

ส่วนที่นายศุภชัย ท่าทีตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่ และ ศบค.มองเห็นหรือไม่นั้น ก็
คงไม่ต่างจากการที่นายศุภชัย ก่าลังจะโยนให้ ศบค.เป็นแพะแทนนายอนุทินใช่หรือไม่ เมื่อนายศุภชัยไม่ชอบให้หัวหน้า
พรรคตัวเองถูกมองเป็นแพะ ก็ไม่ควรท่าให้รัฐบาลเป็นแพะในสายตาประชาชนเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่า วันนี้คงไม่มีใครใน
รัฐบาลที่จิตใจอ่ามหิตพอจะคิดหากินกับประชาชนที่ก่าลังเดือดร้อนและเสียขวัญอย่างแน่นอน 

และหากนายศุภชัย บอกว่านายอนุทิน กลืนเลือด ยอมให้ด่าทุกเรื่องนั้น นายกรัฐมนตรี น่าจะเป็นคนที่กลืน
เลือดและยอมถูกด่ามากกว่า เพราะไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลด่าเนินการอะไร ก็ยอมถูกด่าก่อนเสมอในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
ดังนั้น ใครได้รับมอบหมายอะไรไปก็ควรไปท่าตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ใช่โยนไปมาว่าใครเป็นคนผิด ใครต้อง
เป็นคนรับผิดชอบ เพราะถ้าจะหาคนรับผิดชอบก็คงต้องรับผิดชอบร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล อย่ามัวแต่โทษกัน 
ถ้าไม่สงสารนายกรัฐมนตรี ก็ควรสงสารประชาชนที่รอคอยฟังข่าวจากรัฐบาล อย่าท่าให้ประชาชนยิ่งสับสนไปกว่านี้ 
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันพาประเทศฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_147938/  
  

https://www.innnews.co.th/news/news_147938/
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19 กรกฎาคม 2021 - 08:35 
“สุทิน” ม่ันใจพรรคร่วมเปลี่ยนใจอยู่ข้าง ปชช. แล้ว 
 

 
 
“สุทิน” ย้ ายื่นซักฟอกเพราะโควิด รัฐบาลล้มเหลวจนประชาชนเดือดร้อนเสียขวัญ เชื่อพรรคร่วมจะเปลี่ยนใจ 

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
(วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับส่านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่ า ใน
วันนี้จะมีการประชุมหารือถึงการก่าหนดตัวผู้อภิปราย และประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งแน่นอนว่าการยื่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ที่ทุกคนก่าลัง
เผชิญกับความยากล่าบาก และประชาชนก่าลังขาดความเชื่อมั่นกันทั้งประเทศว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลท่าต่อไปจะสามารถ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ประชาชนต่างเสียขวัญกันหมดทั้งสถานการณ์โควิด-19 และเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่พรรคร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนใจมาอยู่ข้างประชาชน นายสุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวคิด
ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนใจมาอยู่ข้างประชาชน เพราะว่าความล่าบากครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของ
การเมืองที่จะต้องเอาชนะกัน แต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชนที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป
ให้ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_147777/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_147777/
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19 กรกฎาคม 2564 10:55 น.   
"แรมโบ้อีสาน" เตือน "กลุ่มแคร์" หยุดปั่นหุ้นการเมือง เย้ยอย่าคิดว่าคนไทยรู้ไม่ทัน "พี่โทนี" 
 

 
 

วันที่ 19 ก.ค.64 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ่านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกลุ่มแคร์ และ 
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งจม.ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เสนอแนะ
แนวทางแก้วิกฤต 24 ข้อ ว่า การที่กลุ่มแคร์และนายโทนี่ที่ได้ส่งข้อเสนอต่างๆเข้ามานั้น ตนอยากจะบอกว่านายกฯ และ
รัฐบาลทราบดีว่าจะต้องด่าเนินการอย่างไร เพราะได้ด่าเนินการมาตลอดตั้งแต่เกิดการระบาดเชื้อโควิด -19 แล้ว ส่วน
ข้อเสนอที่ส่งมานั้นนายกฯด่าเนินการอยู่ โดยประเด็นด้านการบริหารจัดการยังมีความจ่าเป็นในการคง ศบค. ไว้ เพ่ือท่า
หน้าที่ก่าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ ท่างานร่วมกับทุกกระทรวง ควบคู่ไปกับ
กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งการท่างานของ ศบค.ยังได้รับฟังข้อเสนอต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคลากรทาง
การแพทย์ เป็นหลักอยู่แล้วก่อนที่จะออกมาตรการหรือข้อก่าหนดใดๆออกมา 

ส่าหรับการสื่อสารกับประชาชน ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึง
สถานการณ์รายวันอยู่แล้ว รวมถึงชี้แจงผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง ส่าหรับการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิง
รุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด่าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งนานแล้ว ซึ่งจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นก็มาจากการตรวจเชิง
รุก พร้อมกันนี้ อย. ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้ว เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง 

ขณะที่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนอกจากของทาง กทม.จัดไว้แล้ว ก่อนหน้านี้กองทัพยังให้มีการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามใน กทม. และยังน่าก่าลังพลทหารเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนตามพ้ืนที่ต่างๆ จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด การน่าอากาศยานสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือโควิดของ
กองทัพอากาศ 

นายเสกสกล ยังกล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีนโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงแล้วว่าวัคซีนแอสตร้าฯยัง
จัดส่งวัคซีนให้ต่อเนื่อง นายกฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการจัดหาวัคซีนยี่ห้ออ่ืนในไตรมาสที่ 4 จะมี
วัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์เข้ามาอีก รวมถึงบุคลากรด่านหน้าด้านสุขภาพทุกคนที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มจะได้รับบูสเตอร์ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210719/a1e86df6168347309d2c8e8f2aad83a35d15b9f79e5953d7503ecc2c2c873e38.jpg?itok=HMkpaJSZ
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โดยอาจเป็นแอสตร้าเซนเนก้า หรือวัคซีนชนิด mRNA และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนายกฯได้ท่าอย่างต่อเนื่อง 
โดยหลังออกข้อก่าหนดฉบับล่าสุด ยังได้เตรียมแผนการช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว เช่นชดเชยผู้ประกอบการและลูกจ้าง
ใน 9 กลุ่มกิจการ รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระ มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งลดค่าน้่า ค่าไฟ เป็นเวลาสองเดือน ธนาคาร
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร ว ม กั บ ส ม า ค ม ธ น า ค า ร ไ ท ย  แ ล ะ ส ม า ค ม ธ น า ค า ร น า น า ช า ติ   
ออกมาตรการพักช่าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน ให้กับทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ต้องปิดกิจการ และ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ปิดกิจการแต่มีรายได้ลดลง มีมาตรการอ่ืนๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษา 

“ผมคิดสงสัยว่า การที่กลุ่มแคร์มีข้อเสนอให้นายกฯ แต่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีอะไรใหม่ เพราะนายกฯและรัฐบาล
ได้ท่าอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมองว่าข้อเสนอต่างๆและยังมีชื่อนายโทนี่ด้วยนั้น คงไม่ได้อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้
บ้านเมืองและประชาชนจริง แค่อยากอาศัยจังหวะนี้เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับนายโทนี่เท่านั้น และหากกลุ่ม
แคร์มีความจริงใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติจริง ผมก็ขอเพียงแค่ให้กลุ่มแคร์อยู่เฉยๆไม่ต้องไปเอานายโทนี่และ
นางสาวยิ่งลักษณ์ นักโทษหนีคดีทุจริต ออกมาพูดบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี ด้อยค่าคนอ่ืนก็พอ 

เพราะการออกมาพูดของนายโทนี่และนางสาวยิ่งลักษณ์ ท่าให้ประชาชนสับสนวุ่นวาย ยิ่งท่าลายขวัญก่าลังใจ
บุคคลากรที่ทุ่มเทท่างานอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ และมีแต่จะซ้่าเติมประเทศชาติประชาชน ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้น ยิ่ง
สร้างความแตกแยกหนักมากกว่าเดิม ดังนั้นควรหยุดวิธีคิดท่าลายประเทศชาติได้แล้ว คนในกลุ่มแคร์ ต้องมีจิตสามัญ
ส่านึกมากกว่านี้ อย่าคิดว่า คนไทยส่วนใหญ่จะโง่จนรู้ไม่ทันว่า ก่าลังปั่นหุ้นการเมือง คิดวางแผนเล่นเกมการเมืองอะไร
ร่ ว ม กั น กั บ น า ย โ ท นี่ อ ยู่  อ ย่ า คิ ด ว่ า ค น ไ ท ย รู้ ไ ม่ ทั น เ ล่ ห์ เ ห ลี่ ย ม ข อ ง ค น ใ น ก ลุ่ ม แ ค ร์ เ ล ย  
ให้ระวังกฎแห่งกรรมเอาไว้ มีจริงหรือไม่เรื่องนี้ ให้ไปถามนายโทนี่เพราะรู้แก่ใจดี” 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/263112  
 
  

https://siamrath.co.th/n/263112


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - 11:27 น. 

สมชัย เอาบ้าง โชว์เก๋ง ผ่อนเอง ไม่มีผู้ใหญ่ซ้ือให้ ชี้อยู่เป็น ก็ต้องมีศักดิ์ศรี ไม่ก้มหัวอันธพาล 

 

 
 

 

สมชัย เอาบ้าง โพสต์โชว์เก๋ง ผ่อนเอง ไม่มีผู้ใหญ่ซ้ือให้ ชี้อยู่เป็น ต้องมีศักดิ์ศรี ไม่ขายตัว ก้มหัวให้คนพาล 

จากกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ กมธ.งบประมาณ 65 ได้โพสต์ 

เฟซบุ๊ก คู่รถเมอร์เซเดสเบนซ์ โดยมีข้อความระบุว่า ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินซื้อรถใหม่ เอาไว้ใช้ตามใจที่อยากได้ S 560 ป้าย

แดงเลข 8807 หวยที่ออกก็ตรงด้วย 555 

ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความว่า “#ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ ยังผ่อนเองเลือดตาแทบ

กระเด็น #อยู่เป็น คือ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ใช้ความรู้ในวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ถูกผิดตามข้อเท็จจริง ไม่ขายตัว 

ไม่ก้มหัวให้คนพาล (ภาพเม่ือ 3 ปีที่แล้ว)” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2836821  

 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=530063984867623&id=100035920789860
https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn
https://www.matichon.co.th/politics/news_2836821
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
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19 กรกฎาคม 2564 
กมธ.งบฯ ฝ่ายค้าน ลุยตัดงบกองทัพเรือเพิ่มอีก 8 พันล้าน 
 

 
 

กมธ.งบฯฝ่ายค้าน เสนอตัดงบกองทัพเรือเพิ่มโครงการอากาศยานไร้คนขับ เรือเอนกประสงค์กว่า 8,000 ล้าน เล็ง
ตัดงบยุทโธปกรณ์กองทัพบก-กองทัพอากาศต่อ 
       นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2565 สภาฯ กล่าวถึงกรณีท่ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม สั่งถอนการเสนอของบประมาณของกองทัพเรือ ส่วนของการจัดซื้อเรือด่าน้่า มูลค่า 2.25หมื่นล้าน
บาท ว่า เป็นเพราะจนแต้มเนื่องจากสังคมกดดัน อย่างไรก็ดีตนเชื่อว่ากระบวนการจัดซื้อเรือด่าน้่านั้นมีความไม่โปร่งใส 
ไม่ใช่การซื้อแบบรัฐต่อรัฐ เพราะตนมีหลักฐานคือจดหมายของพล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีต ผบ.ทร. และสัญญาลงนาม ที่
ตัวแทนจากประเทศจีนไม่ใช่คนของฝ่ายบริหารทางการจีน 

นายยุทธพงศ์ กล่าวด้วยว่า การเสนอของบประมาณของกระทรวงกลาโหม ยังพบงบการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จ่านวนมาก เช่น กองทัพเรือ ขอวงเงิน 4,100 ล้านบาท ในโครงการอากาศยานไร้คนขับ , โครงการก่อสร้าง
ศูนย์วิทยุควบคุมเรือด่าน้่า จ่านวน 300 ล้านบาท จัดซื้อเรือเอนกประสงค์วงเงินกว่า 4,000ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิดในปัจจุบัน 

"ผมยืนยันกรรมาธิการสัดส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ไม่เพียงแค่ตรวจสอบการของงบประมาณของกองทัพเรือ
เท่านั้น แต่จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในงบประมาณของกองทัพบกและกองทัพอากาศ ก่อนชี้ว่างบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหมในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่จ่าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันควรที่จะตัดทิ้งออกไปไม่เพียง
แค่ชะลอ และประกาศจะเอาชีวิตเข้าแลกในการตรวจสอบงบกองทัพ" นายยุทธพงศ์ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949705  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949705
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19 กรกฎาคม 2564 
'ส.ส. พปชร.' คาด 'ฝ่ายค้าน' ถูกฟ้อง หลังขุดเอกสารเก่าปี 2563 โจมตีรัฐบาล 
 

 
 
กมธ.งบประมาณ ฝั่ง พปชร. ยัน 'นายกฯ' ถอนซื้อเรือด าน้ า แล้ว ประเมิน ฝ่ายค้าน จะถูกฟ้อง หลังขุดเอกสารซื้อ
เรือด าน้ า ฉบับเก่า ปี 2563 โจมตีรัฐบาล 
       นายสรวุฒิ เนื่องจ่านงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณา
ของกมธ.ฯ ที่จะพิจารณาการเสนอของบประมาณของกระทรวงกลาโหม ว่า จะพิจารณาการเสนอของบประมาณใน
ภาพรวม ไม่เจาะจงงบประมาณของโครงการจัดซื้อเรือด่าน้่าของกองทัพเรือ ส่วนการปรับลดหรือไม่นั้น จะพิจารณาอีก
ครั้งในวันที่ 22 กรกฎาคม หลังจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที ที่มีตนเป็นประธานพิจารณา
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดีเรื่องการจัดซื้อเรือด่าน้่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม สั่งให้
ยกเลิกโครงการแล้ว 

นายสรวุฒิ กล่าวด้วยว่าส่าหรับการพิจารณาของกมธ.งบประมาณ ให้ความส่าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
ส่วนประเด็นที่มีคนระบุว่าหากไม่จัดซื้อเรือด่าน้่า จะมีงบประมาณเพ่ือซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้จ่านวนมากนั้น  คือ 
การพูดที่ไม่เป็นธรรม  เพราะระบบกลไกของงบประมาณไม่สามารถน่างบประมาณที่ปรับลด จัดสรรเพ่ิมให้ส่วนอ่ืนได้ 
และกรณีที่มีบางฝ่ายน่าการจัดซื้อเรือด่าน้่าโจมตีรัฐบาลนั้น ตนมองว่าทุกคนมีสิทธิ และรัฐบาลพร้อมน้อมรับ เพราะ
รัฐบาลต้องท่าหน้าที่ให้ดีที่สุด หากเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง รัฐบาลต้องชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง 
        "หากหลายภาคส่วนไม่สบายใจในเรื่องของการจัดซื้อเรือด่าน้่า แม้ว่าความจ่าเป็นของกองทัพเรือยังจ่าเป็นอยู่ แต่
ในเมื่อสถานการณ์ของประเทศยังไม่จ่าเป็น และทางกองทัพเรือยังพอจะบาดเจ็บแทนประชาชนได้ ทางกองทัพเรือก็
พร้อมจะชะลอ" นายสรวุฒิ กล่าว 
          เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านน่าเอกสารการจัดซื้อเรือด่าน้่าเผยแพร่ด้วย นายสรวุฒิ กล่าวว่า เอกสารที่ระบุว่าเป็น
เอกสารลับนั้น ทราบว่าเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 และการโจมตีของฝ่ายค้านนั้น ตนคาดว่าจะถูกฟ้อง. 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949714   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949714
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 - 15:57 น. 
ฝ่ายต้าน “ประยุทธ์” 7 พรรค เปิดศึกฟ้องอาญา แก้โควิดล้มเหลว 
 

 
 

แม้ว่าภาพรัฐบาลอยู่ในภาวะระส่ าระสาย แต่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผู้กุมอ านาจสูงสุด อาจยังม่ันใจใน
ค ามั่นของพรรคร่วมรัฐบาล 

ทั้งพรรคประชาธิปัตย์-พรรคภูมิใจไทย 2 พรรคส่าคัญฝ่ายรัฐบาล จะยังไม่คิด “ตีจาก” ในชั่วโมงคับขัน แม้มี
เสียงกดดันจากชาวบ้านร้านถิ่น ไปจนถึงม็อบการเมือง ให้ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์จึงโพสต์เฟ
ซบุ๊ กด้ ว ยคว ามมั่ น ใ จว่ า  “จะสู้  ( โ ควิ ด -19) จนกว่ า จะชนะ”  คู่ ขน านกั บ  “พรรคฝ่ า ยค้ าน  และพรรค 
ฝ่ายต้าน” ที่ เดินเกม “โควิดการเมือง” ออกมาประกาศฟ้องรัฐบาล และ “ยุ” ให้ประชาชนเป็นโจทก์ร่วม  
ให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ผิดพลาด 

หยิบรัฐธรรมนูญมาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน
และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบมาตรา 55 รัฐต้องด่าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ จ่าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ มาเป็น 
“ดาบ” ยื่นเอาผิดรัฐบาล 

แยกเป็น คดีที่ 1 13 พฤษภาคม ฝ่ายค้าน 6 พรรค ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรค 
เสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพ่ือชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย ร่วมกันฟ้องเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์  
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  มีพฤติการณ์ไม่สุจริตส่อไปในทางทุจริต  
ไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และรู้เห็นหรือยินยอมให้ข้าราชการในปกครองใช้
ต่าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 26, 47, 53, 55, 62, 164, 234 และมาตรา 235, พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, พ.ร.บ.วินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561, 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1), (2) และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ระบุเหตุผลการท่า
ผิด อาทิ นายกรัฐมนตรีและประธาน ศบค. ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ปล่อยให้ผู้กระท่าผิดลอยนวล 
โดยเฉพาะกรณีการเกิดการกักตุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ และการส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนท่าให้เกิดการระบาดของโรค กระท่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความล้มเหลวระบบ
ป้องกันโรคระบาด ล้มเหลวระบบให้การรักษาพยาบาล 

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ประเด็นนี้ต้องเดินหน้าต่อ เพราะรัฐธรรมนูญ
คุ้มครองสิทธิ เพราะคนไทยต้องเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้ามีใครสักคนเสีย
ค่าใช้จ่ายขึ้นมา โดยที่รัฐไม่ได้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ก็น่าเป็นสิทธิที่ด่าเนินการตามรัฐธรรมนูญได้ตามกฎหมาย ซึ่งฝ่าย
กฎหมายก่าลังดูอยู ่

คดีที่ 2 “เสรีรวมไทย” 1 ในพรรคฝ่ายค้านที่มี “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
แยกตัวออกมา เปิดแคมเปญ มอบ 157 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ โดยได้เชิญชวนประชาชนแจ้งความด่าเนินคดีในท้องที่ต่าง ๆ 
เอาผิดพลเอกประยุทธ์ ไม่ท่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 

และมาตรา 55 ในการดูแลประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ให้น่าหลักฐานทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากาก
อนามัยหรือฉีดวัคซีน ตลอดจนผู้ค้าขายที่ได้รับผลกระทบหรือขาดทุน ปิดกิจการ ซึ่งเป็น 1 ใบเสร็จต่อ 1 คด ี 

ขณะที่พรรคฝ่ายต้านที่ไม่ใช่ฝ่ายค้าน คือ “ไทยสร้างไทย” ที่มี “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” เป็นประธาน
พรรค แตะมือกับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย คือ นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ เขียนค่าฟ้องส่งต่อศาลอาญา
แผนกคดีทุจริต เอาผิด “พล.อ.ประยุทธ์” 

เปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นว่าควรฟ้องผู้รับผิดชอบในประเด็นนี้หรือไม่ ผลปรากฏว่าภายในระยะเวลา
เพียง 6 วัน มีประชาชนเข้าชื่อแสดงความเห็นให้ฟ้องรัฐบาลถึง 650,000 ชื่อ 

คดีท่ี 3 “ไทยสร้างไทย” ไม่ขอใช้ช่องทางยื่นเอาผิดรัฐบาลผ่าน ป.ป.ช. “วัฒนา เมืองสุข” แกนน่าไทยสร้างไทย 
กล่าวว่า ต้องรอให้สภาทนายความเขียนค่าร้องให้เสร็จ หลังจากนั้นจะยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อศาล
อา ญ า แ ผ น ก ค ดี ทุ จ ริ ต แ ล ะป ร ะพฤ ติ มิ ช อบ  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง  ป . ป . ช .  ซึ่ ง  
5 คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

แต่อีกด้าน “ไพบูลย์ นิติตะวัน” มือกฎหมายพลังประชารัฐ-ฝ่ายรัฐบาล องครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
ว่า เชื่อว่าไม่สามารถฟ้องรัฐบาลได้ เป็นการท่าให้เป็นประเด็นเฉย ๆ ในทางปฏิบัติที่ยุให้ประชาชนไปยื่นฟ้อง แล้ว
ประชาชนไปยื่นฟ้อง ต่ารวจจะไปด่าเนินการได้อย่างไร เพราะไม่มีปัญหาทางกฎหมาย 
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“เป็นการใส่ร้าย ถ้าไปลงข่าวก็อาจไปเข้าข่ายล่าสุดสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน โดยน่าเรื่องเท็จมาพูด ซึ่ง
นายกฯดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว และรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เขียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่รักษาฟรี การ
ฉีดวัคซีนไม่มีใครเสียเงิน ใครป่วยก็ดูแลอย่างเต็มที่” 

“ไม่เชื่อว่าจะเป็นปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ที่ก่าลังท่ากันอยู่เป็นเรื่องไม่สมควร คนที่พูดน่าจะมี
จิตส่านึกท่ีดีพอ” 

“สุดท้ายก็ไปเจอกันที่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่มาท่าอะไรแบบนี้” นายไพบูลย์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-715381  
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-715381
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18 กรกฎาคม 2564 - 16:19 น. 
มหากาพย์วัคซีน "อนุทิน" เจอรุมกระหน่ า ทั้งเอกสารลับ – คลับเฮาส์หมอริมน้ า 
 

 
 
สุดสัปดาห์นี้ ประเด็นข่าวร้อนแรงในโซเชียล ก็หนีไม่พ้นเรื่อง "วัคซีนล่าช้า" (แอสตร้าเซนเนก้า "AstraZeneca") 
และ "วัคซีนไม่ดีพอ" (ซิโนแวค "Sinovac") 

เ ริ่ ม จ าก  ส่ า นั ก ข่ า ว อิ ศ ร า  เ ปิ ด เ ผ ย เ อกส า รที่ เ ป็ น ก า ร โ ต้ ต อบระหว่ า ง  บ ริ ษั ท  แอสตร้ า เ ซน
เนก้า "AstraZeneca" และ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กับ สจอร์ด ฮับเบน รองประธานฝ่าย
กิจการองค์กรทั่วโลก ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า 

จากเอกสารชุดนี้ สะท้อนการประเมินสถานการณ์ต่่า และการตัดสินใจที่ล่าช้าของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ “หมอ
หนู” ที่มีอ่านาจตัดสินใจในการบริหารจัดการวัคซีน 

ตามมาด้วย สโมสรนักศึกแพทย์ศิริราช ได้ถอดค่าพูดของ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากวง “Clubhouse Q&A : คณบดี เรื่องวัคซีนโควิด” มาเผยแพร่อย่างละเอียด 
ปากค่าของ “นายแพทย์ประสิทธิ์” ชี้ให้เห็นว่า ซิโนแวค Sinovac ไม่ดีพอส่าหรับโควิดสายพันธุ์เดลตา และไม่ควรสั่งซิ
โนแวคเข้ามาอีกแล้ว 
เอกสารส าคัญ 

สาระส่าคัญของเอกสารลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ สจอร์ด ฮับเบน รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรทั่วโลก 
ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ที่ส่งให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีสาธารณสุข พบว่า ไทยแจ้งขอรับวัคซีนโควิดแอสตร้า
เซนเนกา ในช่วงแรกเพียงแค่ 3 ล้านโดสต่อเดือน และเป็นการแจ้งช้าที่สุดในอาเซียน แอสตร้าเซนเนก้า ยอมรับว่า 
สายการผลิตของโรงงานที่ตั้งในไทยนั้น ค่อนข้างใหม่ และคาดว่าไทยจะได้รับวัคซีนประมาณ 5 - 6 ล้านโดสต่อเดือน 
และหวังว่าไทยเองจะยินดีกับจ่านวนที่ส่งมอบให้ 

ด้าน อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีสาธารณสุข ยอมรับว่า บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ได้ท่าหนังสือมาถึงตนใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจริง ซึ่งก็ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า ประเทศไทยก่าลังประสบกับปัญหาผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายวันที่พุ่งสูง
มาก ต้องการวัคซีนจ่านวนมาก ซึ่งจะต้องจัดหาวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือน 
  

https://www.isranews.org/article/
https://www.facebook.com/AnutinC
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เมื่อ แอสตร้าเซนเนก้า สนองวัคซีนให้ไม่ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากโรงงานผลิตวัคซีนในไทยต้องส่งวัคซีนไป
ประเทศอ่ืนด้วย “อนุทิน” จึงสั่งการให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งจัดท่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก่าหนด
สัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันโควิดเป็นการชั่วคราว 

ถ้าย้อนไปอ่านค่าให้สัมภาษณ์ของ “อนุทิน” เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีถูกสื่อเรียกว่า แผนจัดหาวัคซีนแค่
แอสตร้าเซนเนก้า ว่าเป็นการ “แทงม้าเต็ง” หรือม้าตัวเดียว 

“ถามว่าแทงม้าตัวเดียวหรือเปล่า จริง ๆ แล้วเราแทงม้าเต็ง เพราะเราเห็นว่าม้าจากแอสตร้าเซนเนก้าวิ่งน่า
มาแล้ว กล้าสนับสนุนประเทศไทยก่อน ส่วนม้าตัวอ่ืนบอกว่าจะให้วัคซีนเราเร็วที่สุดในกันยายน ยังบอกเงื่อนไขไม่ได้ 
บอกจ่านวนไม่ได้” 

ชั่วโมงนี้ การฉีดวัคซีนให้ประชาชนล่าช้า เพราะวัคซีนมีจ่านวนจ่ากัด ก็สะท้อนความล้มเหลวในการแทงม้าเต็ง
อย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 พอแล้วซิโนแวค 

ประเด็นวัคซีนไม่มีคุณภาพ ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย โดยเฉพาะวัคซีนซิโนแวค จนเกิดวิวาทะเรื่อง “ด้อย
ค่าวัคซีน” ในโซเชียล มีทั้งฝ่ายต้าน ฝ่ายหนุน 

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้บอกเล่าใน “Clubhouse Q&A : 
คณบดี เรื่องวัคซีน COVID-19” และประเด็นต่าง ๆ เมื่อค่่าวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ส่าหรับกรณ ี“วัคซีนซิโนแวค” นพ. ประสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ขอเรียกวัคซีนซิโนแวคว่าเป็นวัคซีนแบบ “คุณภาพ
ต่่า” ซิโนแวคมีประสิทธิภาพดีเมื่อไม่ใช่สายพันธุ์เดลตา แต่ตอนนี้มันไม่เพียงพอ 

“ก่อนหน้านี้ เราคงได้ยินเรื่องตัวเลข 40 ล้าน ซึ่งเราเบรกไปแล้ว หากเอาวัคซีนเข้ามาไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างไรก็ต้องเบรก” นพ. ประสิทธิ์ หมายถึง การสั่งซื้อซิโนแวค 40 ล้านโดส 

นพ. ประสิทธิ์ ยอมรับวัคซีนไฟเซอร์ดีจริง แต่เราสั่งช้าไป พร้อมยอมรับ วัคซีนซิโนแวคที่สั่งในช่วงแรก  
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้ค่าปรึกษา และตอนนี้ เราต้องหยุดสั่งซิโนแวคได้แล้ว 

อีกเรื่องหนึ่ง นพ. ประสิทธิ์ ยอมรับว่า ปีที่แล้ว สถานการณ์การควบคุมโรคระบาดยังควบคุมได้ดี มีคนติดน้อย 
เลยไม่คิดว่า ต้องมีความจ่าเป็นไปติดต่อวัคซีนไว้ก่อน แต่พอสถานการณ์ของเราเริ่มรุนแรงขึ้น วัคซีนที่ในประเทศที่จอง
ไปแล้วก็ได้ก่อน จึงต้องเอาซิโนแวคเข้ามา 
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ฟังปากค่าของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สรุปได้ว่า รัฐบาลประยุทธ์ประเมินสถานการณ์ต่่า จึง
ไม่เร่งรัดการจัดหาวัคซีนไว้ล่วงหน้า เมื่อจ่าเป็นต้องใช้จริง ๆ ก็หายาก เพราะทุกประเทศต่างอยากได้วัคซีนชั้นดี สุดท้าย
ก็ไปลงเอยที่วัคซีนซิโนแวค 

แม้ว่า “อนุทิน” จะประกาศให้มีการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 50 ล้านโดส ในอนาคตอันใกล้นี้ ก็อาจไม่ทัน
การณ์ เพราะวิกฤติศรัทธาได้ลามลึกไปถึงทุกชั้นชนในสังคมไทย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/474922  
  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/474922
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วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
โดส”มรณะ” 
 

 
 

ไทม์ไลน์ ของผู้น่าปัจจุบัน คือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน ซึ่งตกราวๆปลายปี 
นี้กับไทม์ไลน์ ของ อดีตผู้น่า”โทนี่ วู้ดซั่ม-นายทักษิณ ชินวัตร” ที่คาดหมายว่าจะมีการยุบสภา ต้นปีหน้าคือราวๆเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 ถามว่าคนจะเชื่อไทม์ไลน์ของใครมากกว่ากัน น่าจะออกไปในทางเชื่อคนในอดีต มากกว่าคนใน
ปัจจุบันนะ เพราะดูแนวโน้ม ความคืบหน้าที่จะท่าให้สามารถเปิดประเทศได้นั่น นอกจากริบหรี่แล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะไป
ในทางปิดประเทศ มากกว่าเปิด 

เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ไม่ดีขึ้นเลย นับวันดูจะวิกฤตยิ่งขึ้น วัคซีน ที่ดูจะเป็นความหวังมากที่สุด  
ก็ยังอลเวง ที่ฝ่ายกุมอ่านาจบริหารประเทศขณะนี้อ้างว่า เพราะมีจุดด้อยเรื่องการสื่อสาร เลยท่าให้ชาวบ้านไม่เข้าใจการ
ท่างานของรัฐบาลนั้น ไม่ใช่ดอก จุดด้อยอยู่ที่ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการต่างหาก เพราะเข้าไปดูจุดไหน ก็พบ 
ค ว าม บกพร่ อ งทั้ ง สิ้ น  ตั้ ง แ ต่ ก า รป้ อ ง กั น  ก า ร รั ก ษ า  ห รื อ แม้ ก ร ะทั่ ง  ต า ยแล้ ว  ก็ ยั ง มี ปั ญห าทั้ ง สิ้ น   
ยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืนทุกด้าน เอาเฉพาะ ปัญหาเศรษฐกิจ ก็หนักอ้ึง  ภาวะที่ด่ามืดเช่นนี้ ท่าให้ คนเชื่อ  
พ่ีโทนี่ มากกว่า ลุ่งตู่ เมื่อแนวโน้ม เป็นเช่นนี้ ท่าให้เป็น ธรรมดา ที่ฝ่ายค้าน-ฝ่ายต้าน จะบูสเตอร์ โดส หรือ ฉีดกระตุ้น
วีคซีนต้านพล.อ.ประยุทธ์ ให้ แรงขึ้น ในสภา การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก่าลังจะเกิดข้ึน 

ขณะเดียวกัน พรรคการเมือง ก็เริ่มขยับตัวกันยกใหญ่ พรรคร่วมรัฐบาล แม้ในนาทีนี้ยังจะประกาศร่วมหัวจม
ท้ายกับ พล.อ.ประยุทธ์ แต่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ “สุกงอม”ไปเรื่อยๆ คงไม่มีพรรคไหนจะยอมจมกับกัปตันเรืออย่าง
ซื่อสัตย์แน่นอน แม้แต่พรรคพลังประชารัฐเอง ถึงจะแสดงความเชื่อมั่น ยิ่งไล่ยิ่งสู้ จะขออยู่ครบวาระร่วมกับพล.อ.
ประยุทธ์ แต่ อีกด้านเราก็เห็น “เลขาธิการพรรค”คนใหม่ เตรียมการ เพ่ือการเลือกตั้งใหม่มือเป็นระวิง เฉพาะหน้า 
“โครงการแจกข้าวล้านกล่อง” ช่วยคนเดือดร้อนจากโควิด-19 ก็เป็นการหาเสียงเต็มๆ ดังนั้นที่ว่าจะยืนหยัดให้รัฐบาลอยู่
ครบวาระนั้น เป็นเพียงแค่วาทกรรม แต่การกระท่าเป็นอีกเรื่อง  เพราะภาวะวิกฤตครั้งนี้มักหนาสาหัสจริงๆ และที่ 
ฝ่ายรัฐบาลกังวล ไม่ใช่เรื่องในสภาอย่างเดียว เพราะในสภานั้นถึงจะน่วมอย่างไรก็พอจะเอาเสียงข้างมากถูลู่ถูกังไปได้ 

 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
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แต่ที่ดูกังวลมาก ก็คงเป็นแคมเปญฟ้องรัฐบาลต่อศาล ที่จุดพลุขึ้นมาโดยพรรคไทยสร้างไทย ของคุณหญิงสุดา

รั ตน์  เกยุ ร า พันธ์  ที่  ก่ าลั ง เ ร่ งหาจุดขายและพยายาม เข้ า ไปอยู่ ใน ใจของชาวบ้ านในฐานะพรรคใหม่   
พล.อ.ประยุทธ์ คงไม่สบายใจนักที่จะตกอยู่ในสภาวะ “จ่าเลย” เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เราจึงเห็นเหล่า
องครักษ์ เคลื่อนไหว ไปแจ้งความเอาผิดคุณหญิงสุดารัตน์ ดักคอล่วงหน้าเอาไว้ เพราะหากให้ การเคลื่อนไหวนอกสภา 
โดยไปอิงกับกระบวนการยุติธรรม ด่าเนินไปอย่างไร้การขัดขวาง อาจน่าไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ได้  ต้องไม่ลืมว่า นอกสภา
นั้น ยังมีกลุ่มมวลชน อีกหลายกลุ่ม ชุมนุมต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะขยายใหญ่ได้ตลอดเวลา 
ซึ่งหากทุกกระแสไหลมารวมกัน บูสเตอร์ เป็น”ยาแรง” อาจเป็น”โดสมรณะ”ที่ “ปิดตาย”การเมืองระบอบประยุทธ์ก็
ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_444762  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_444762
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19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.    
"สงครามข่าว" ที่มองข้าม 

 

               
 

ก็ต้องให้ก่าลังใจกันแหละครับ...นาทีนีุ้ ส่าหรับคนท่างาน ทั้งทีมสาธารณสุข "แพทย์-พยาบาล-บุคลากรทาง
การแพทย์" ทีมอาจารย์แพทย์และทีมรัฐบาล "มีนายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข" เป็นทัพหน้า  

"ความผิดพลาด-บกพร่อง" ส่าหรับคนท่างาน มันเกิดขึ้นได้ ในทุกกิจการ ไม่ว่าในการรบทัพจับศึก หรือใน
กิจการงานใดๆ "ผิดพลาด" แล้วรีบ "พลิกแพลง-แก้ไข" ไม่เป็นไร อภัยกันได้ จิตอย่าตก 
                ข้อส่าคัญ อะไรที่ผิดพลาดไปจริงๆ ก็ยอมรับ อย่าแถ อย่าแก้ตัวคนละทาง-สองทางให้ประชาชนที่เคว้งคว้าง
เขาหมั่นไส้ อย่างเรื่องจัดหาวัคซีน....โดยเฉพาะกรณี "แอสตร้าเซนเนก้า"  เป็นผิดพลาดที่เข้าใจได้ ว่าประเมินจาก
สถานการณ์ตอนนั้น ในการวางแผนจัดหา  

เมื่อสถานการณ์ระบาดพลิกผัน ด้วยไวรัสมันกลายพันธุ์ ความผิดพลาดเรื่อง "จ่านวนวัคซีน" ที่สั่งและการจัดหา 
จึงเป็นเรื่อง "คาดไม่ถึง" ด้วยใหม่ต่อประสบการณ์ หาใช่ประมาทหรือมีเจตนาแอบแฝง ก็เอาเถอะ ส่าหรับผมเข้าใจ แต่ที่
เขาด่าว่า ก็ต้องท่าใจและจ่าไว้อย่าง.... 

มีอะไร-ท่าอะไร ที่ชีวิตชาวบ้านเป็นเดิมพัน รัฐบาลต้องบอกข้อมูลตรงๆ กับประชาชน  ต้องยอมรับนะ เรื่อง
จัดหาวัคซีนที่ผ่านมา รัฐบาลท่าอย่าง บอกประชาชนอีกอย่าง เมื่อความจริงมันฟ้อง เสียความรู้สึกชาวบ้านที่เขาไว้เนื้อ
เชื่อใจนะ 
                นายกฯ ท่านแคร์ "ความรู้สึกบริสุทธิ์" ของชาวบ้านมาก ผมเข้าใจว่า เมื่อถึงเวลา ท่านคงกล่าวขอโทษใน
ฐานะผู้น่าต่อกรณีข้อผิดพลาด -บกพร่องที่ เกิดขึ้น  ขอโทษ แล้วรีบช่วยกันแก้ ไข และอย่าไปผลักให้บริษัท  
แอสตร้าเซนเนก้าฯ เขากลายเป็น "แพะรับบาป" มันไม่แฟร์กับเขา....นักเลงจริงเขาไม่ท่ากัน และคนไทยก็ไม่ชอบแบบนี้! 
ค่อยๆ ไปพูด ไปขอความเห็นใจจากเขา 

บอกเขาตรงๆ โควิดมันเป็นประสบการณ์ใหม่ในวงการสาธารณสุขไทย เราอาจประเมินสถานการณ์จาก
ตอนกลางปี ๖๓ ไม่สอดคล้องกับความพลิกผันในปี ๖๔ ที่โควิดกลายพันธุ์  คือเข้าใจว่าแค่ "ซิโนแวค" ก็รับมือไหว.... แต่
เมื่อโควิดกลายพันธุ์เป็นเดลตา ซิโนแวครับไม่ไหว การสั่งจองแอสตร้าเซนเนก้าด้วยจ่านวน ๓-๖ ล้าน/เดือน จึงผิดเป้า 
ฉะนั้น ขอเถอะ.... 
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                ไหนๆ โรงงานผลิตก็อยู่ในไทย ขอทั้งความเข้าใจและเห็นใจ เจียดแอสตร้าฯ" แต่ละเดือน" ให้ไทยมากที่สุด 
ถ้า ๑๐ ล้านโดส/เดือน ไม่ได้ 
                เฉพาะหน้า เพ่ิมเอาไปปรุงเป็นสูตร "ต้มย่า" ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า เดือนละซักอีก ๑-๒ ล้านโดส เป็น 
๘ ล้านโดส/เดือนก่อน ก็ยังดี                
                ทั้งรัฐมนตรีอนุทิน ทั้ง นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ทั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
ควบคุมโรค หรือท่านใดที่ไปเจรจากับเขา ก็พูดกับเขาดีๆ ปากเป็นเอก-เลขเป็นโท เข้าไว้ อย่าเพ่ิงไปใช้อ่านาจน่าหน้า 
เช่นว่า ถ้าไม่ได้ จะใช้กฎหมายควบคุมการส่งออก อย่างนั้น อย่าท่า..อย่าท่า  

เรื่องเฉพาะหน้า 
๑.ไปพูดขอความเข้าใจกับเขาดีๆ เขาไม่ได้ผิด เราตะหากที่ "พลาด" เองแต่แรก 
๒.รัฐมนตรีอนุทิน รีบท่าภายใน คือติดต่อซื้อยี่ห้ออ่ืนๆ ให้ได้แน่นอนก่อนค่อยคุย ก่าขี้ให้ได้ก่อน ถ้าก่าแค่ตด 

อย่าเพิ่งรีบน่ามาคุย บทเรียนมีแล้ว ทบทวนบทเรียนบ้าง จะได้สอบไม่ตก! 
๓.เมื่อท่าทุกทาง จัดหาทุกทิศแล้ว จากนี้ ถึงธันวา.แน่นอนว่า ยังหาวัคซีนฉีดต่อเนื่อง ให้ได้ "ร้อยละ ๗๐" ยัง

ไม่ได้  
ถึงตอนนั้น.... เมื่อพูดกันแล้ว ขอกันแล้ว บริษัท แอสตร้าฯ ยังจืดจางน้่าใจ การ "ทุบโต๊ะ" ใช้กฎหมายควบคุม

การส่งออก ค่อยเป็นหัวข้อ "ระดับรัฐบาล" ชั่งน้่าหนักด้วยดุลยพินิจ! 
แอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตในไทย ส่าหรับประเทศอาเซียนสั่งจอง ก็ต้องเห็นใจเพ่ือนบ้านเขาด้วย การทุบโต๊ะ

ไม่ใช่แค่การตัดคิว-แซงคิว นั่นมัน "ปล้นวัคซีน" เพ่ือน อย่างที่อเมริกาท่าตอนระบาดแรกๆ ประเทศตัวเองผลิตวัคซีน
ออกมาใช้ยังไม่ได้ เราไม่ชอบอย่างนั้น ก็อย่าไปท่ากับประเทศอ่ืนเขา 

ตอนนี้  รัฐบาลรบศึกกี่ด้าน? รบกับฝ่ายโค่นล้ม รบกับภายในกันเอง นั่นเป็น "สงครามทางการเมือง"   
รบกับไวรัสแตกสายพันธุ์ นั่นเป็น "สงครามทางโรค"  สองสงครามนี้ ก่าลังรบรัฐบาลและก่าลังรบสาธารณสุข "การเมือง
และการแพทย์" มีสมรรถภาพรับมือได้ 

แต่อีกด้าน คือ "สงครามข่าวสาร" ดูเหมือนรัฐบาลไม่ได้ความส่าคัญนัก หรือให้ความส่าคัญ แต่สมรรถนะหน่วย
นีุ้ ต้านการทะลวงตีของกองทัพเฟกนิวส์ไม่ได้เลย ! ทุกสงคราม "ยึดเมือง-ยึดพ้ืนที่"....เรื่องเล็ก แต่สงครามข่าวสารไอที 
" ยึ ดป ร ะช าชน " . . . . นี่ เ รื่ อ ง ใ หญ่ ! จะ  " ข่ า ว จ ริ ง - ข่ า ว ปลอม "  ห รื อ  " ข่ า ว ปลอมผสมจ ริ ง "  อย่ า คิ ด ว่ า  
"ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย" แล้วใจเย็น 

ถูกต้อง...ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ที่ใจเย็น ไม่แก้ไข นั่นแหละ "ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย !" 
ภูเขาทั้งลูก ยังแตกกร่อน เพราะน้่าเซาะ แล้วมีหรือ ที่...."ใจคน" ถูก "ข่าวจริงผมเท็จ-ข่าวเท็จผสมเสี้ยม" กรอกหู-กรอก
ตาทุกวัน ผ่านทางโทรทัศน์, เฟซ, ทวีต, ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ จะไม่หวั่นไหว เอนไปทางเชื่อ และเบื่อหน่ายรัฐบาล? กฎ
หมายน่ะ มันใช้ได้ผลกับคนดีที่มีความผิดพลาดและเคารพกติกา แต่กับ "คนเลว-พวกโจร" โดยสันดาน กว่ากฎหมายจะ
ใช้ได้ผล คนดีและบ้านเมือง "พังไปหมด" ก่อนแล้ว! 

ฉะนั้น ในยุคไอที-อินเทอร์เน็ต นักรบใน "กองทัพข่าวสาร" คือ ตัวชี้ขาดแพ้-ชนะในทุกสงครามใดๆ บนโลกยุคนี้ 
"ครองสื่อเท่ากับครองโลก" นั่นความจริงครึ่งเดียว อีกครึ่งที่เขาขยักไว้ "ไม่พูด" คือ "ครองใจประชาชนเท่ากับครองทั้งสื่อ
ครองทั้งโลก"!!!  
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เรื่องรัฐบาลผสมที่มี "พลังประชารัฐ" เป็นแกนวันนี้ นั้น จะ "เลิก" วันไหน? เห็นชัดกว่าเจาะรูข้างฝาดูห้องข้างๆ! 
ฝ่ายค้าน-ฝ่ายแค้น-ฝ่ายล่มชาติ ถือโอกาสเพลี่ยงพล้่าเรื่องวัคซีนตอนนี้ ย่าตีนใส่นายกฯ กันครบรส นายกฯ ท่านไม่ห่วง 
"เรื่องอยู่-เรื่องไป" หรอก ห่วงแต่สถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องโควิดกับชีวิตพ่ีน้องประชาชนเท่านั้น บริหารสถานการณ์โค
วิดก็หนักพอแล้ว 

"ตัณหาพรรคร่วม" ที่เป็นปัญหาซ้อนเข้ามาในปัญหาที่ต้องบริหาร กระทั่งจากคนพลังประชารัฐเอง นี่มันขื่นใจ  
นายกฯ ตอนนี้ ยิ่งกว่าผจญ "ศึก ๑๐ ทิศ"! ก็รู้ นายกฯ ไม่ถอย ค่าว่า "ถอดใจ" ไม่มีในพจนานุกรมประยุทธ์ 
ไม่ใช่แค่นายกฯ เจอศึกนอก-ศึกใน แม้ทีมอาจารย์แพทย์เอง ด้วยจิตวิญญาณ แพทย์ "เพ่ือประชาชนพ้นโรคภัย" มาช่วย
ในวิกฤตินี้ ก็ยังไม่วายถูก "สายเลือดเดียวกัน" คาดคั้น-ปั่นกระแสเชิงท่าลาย ประหนึ่งว่า ถ้าบ้านเมืองล่มสลาย ผู้คนล้ม
ตายเพราะโรค จะเป็นเรื่อง "สมประสงค์-สบใจ" บางฝ่าย-บางคนซะอย่างนั้น!? ครับ... 

วันนี้ อาจคุยไม่ถูกใจท่าน ก็ไม่เป็น เพียงอยาก "ให้ก่าลังใจ" คนท่างานเท่านั้น  ตราบที่ใจ "เพ่ือชาติ - 
เพ่ือประชาชน" "ถูก-ผิด" แล้ว "รีบแก้ไข" อภัยกันได้ครับ! 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/110246  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/110246
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 19 ก.ค. 2564 02:20    
ล็อกดาวน์เข้มไม่พอ ต้องเร่งวัคซีนทุกทาง !! 
 

 
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศค่าสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อก่าหนด
ออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน2548 (ฉบับที่ 28) โดยมีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่
สถานการณ์ ปรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพ่ิม จ .ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
อยุธยา รวมเป็น 13 จังหวัด จากเดิม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี 
ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา โดยห้ามเดินทางที่ไม่จ่าเป็นห้ามออกนอกเคหสถาน หรือที่พ่านัก 
ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อก่าหนดฉบับนี้ใช้
บังคับ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิด และต้องระวางโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน2548 

ส่วนพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดจาก 24 จังหวัด เพ่ิมเป็น 43 ประกอบ ด้วย กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ก่าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล่าปาง ล่าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล่าภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และ
อ่านาจเจริญ 

ส่วนพ้ืนที่ควบคุมจากเดิม 25 จังหวัด ปรับเป็น 10 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร นครพนม น่าน บึงกาฬ พังงา 
แพร่ พะเยา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอนและสุราษฎร์ธานี ส่วนพ้ืนที่ เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัดประกอบด้วย ภูเก็ต 
นอกจากนี้การก่าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม และการตรวจการคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด และเข้มงวด เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการ
สนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด ในเส้นทางคมนาคม เข้าและออกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดตาม
ข้อก่าหนดนี้ โดยเน้นการปฏิบัติ เพ่ือการคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
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เข้มงวดเพ่ือเดินทางไปยังพ้ืนที่อ่ืน โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ก่าหนด เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน 

ส่วนการขนส่งสาธารณะ ให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ จังหวัด หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบก่ากับดูแลการ
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และการขนส่งส่าธารณะทุก
ประเภทระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทาง ที่ ศปก.ศบค. ก่าหนด โดยจ่ากัดจ่านวนผู้โดยสารที่ใช้
บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสารส่าหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ ท า ง ร า ช ก า ร ก่ า ห น ด อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด 
ทั้งนี้ มาตรการควบคุมจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. เป็นต้นไป ยกเว้นเฉพาะมาตรการทางด้านขนส่ง ที่จะเริ่ม
บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21ก.ค.เป็นต้นไป 

แน่นอนว่านี่คือมาตรการควบคุมที่เข้มข้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการขยายพ้ืนที่การควบคุมที่เพ่ิมเติมขึ้นอีก 3 
จังหวัด ที่มีแนวโน้มการระบาดของเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการ “ล็อกดาวน์” มานานนับสัปดาห์ แต่ตัวเลข
ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ยั ง ค ง เ พ่ิ ม ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ตั ว เ ล ข ผู้ เ สี ย ชี วิ ต  ที่ ยั ง เ ป็ น ห ลั ก ร้ อ ย ร า ย ต่ อ วั น  
แม้ว่าในความเป็นจริง ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะได้ผลจริงหรือไม่ หรือมีจ่านวนลดลง จะต้องไปอีกราวหนึ่งสัปดาห์ แต่ ยิ่งล็อก
ดาวน์นานออกไปเท่าไหร่ ชาวบ้านก็ยิ่งเจ็บปวดเดือดร้อนมากขึ้นตามไปด้วย และที่ส่าคัญ  รอบนี้มัน “ทนไม่ไหว” กัน
แล้ว เพราะระยะเวลายืดเยื้อทอดยาวเกินกว่าจะรับได้ และที่ส่าคัญในความเป็นจริงก็คือ ไม่ใช่ว่าล็อกดาวน์แล้วทุกอย่าง
จะจบ นั่นคือ มันเป็นเพียงแค่ท่าให้ “ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง” เท่านั้น ไม่ใช่ท่าให้ “เชื้อโรคหายไป” 

ดังนั้นเมื่อ “คลายล็อก” คราใด ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังมีโอกาสกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นได้อีก หรือมี “เชื้อกลายพันธุ์ชนิด
ใหม่” มาอีก และจะต้องล็อกดาวน์กันแบบไม่สิ้นสุดอย่างนั้นหรือไม่ สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งด่าเนินการมากที่สุดในเวลานี้ก็
คือ เร่งเจรจาเพ่ือจัดซื้อวัคซีนทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง และยี่ห้อที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา 
ทั้งหมดเข้ามาโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็น “วัคซีนหลัก” หรือ “วัคซีนทางเลือก” เพราะเมื่อวัคซีน “ไม่มาตามนัด” อย่างที่
ปรากฏเป็นข่าว คือ วัคซีน “แอสตร้าเซเนก้า” ที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะส่งมอบในเดือนก.ค.10 ล้านโดส กลายเป็นมาแค่ 
5-6 ล้านโดส ท่าให้ทุกอย่าง “รวนไปหมด” 

เพราะนาทีนี้เป็นความเข้าใจตรงกันแล้วว่า มีแต่วัคซีนเท่านั้นที่เป็นความหวัง และแม้จะรับรู้กันอีกว่า วัคซีนจะ
ไม่อาจป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถป้องกันการ “ป่วยหนัก” และลดการเสียชีวิตลงได้ในระดับ
เกือบเกินกว่าร้อยละเก้าสิบ 

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ด้านวัคซีนเปลี่ยนไป นั่นคือ “วัคซีนหลัก” คือ แอสตร้าเซเนกา ไม่มาตามนัด ขณะที่อีก
ยี่ห้อ คือ “ซิโนแวค” ถูกด้อยค่า แต่ประเด็นส่าคัญก็คือเวลานี้ “วัคซีนมันขาดมือ” มาช้า ไม่ทันกับสถานการณ์จ่านวนผู้
ติดเชื้อที่พุ่งกระฉูด สิ่งที่รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะมีอ่านาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ต้องปรับยุทธศาสตร์อย่ างเร่งด่วน นั่นคือ ต้องท่าทุกทาง
เพ่ือระดมน่าเข้าวัคซีนทุกยี่ห้อเข้ามาให้เพียงพอ โดยเฉพาะวัคซีน “ทางเลือก” นาทีนี้ต้องกลายมาเป็นวัคซีนหลัก 
หรือไม่ก็ต้อง “ไฟเขียว”ให้น่าเข้ามา “ฉีดฟรี” แล้ว 
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ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งก็ต้องรีบแถลงให้ชัดว่า สั่งแล้วมาวันไหน เดือนไหน ทั้ง “วัคซีนเทพ” วัคซีนทางเลือก
ทั้งหลาย แถลงย้่าๆ ซ้่าๆ ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ เพราะหากจ่าได้ส่าหรับ “ไฟเซอร์” และ “โมเดอร์นา” จะเข้ามาราวเดือน
ต.ค. เป็นต้นไป ถึงต้นปีหน้า แต่หากใครอยากฉีดซิโนฟาร์ม และ ซิโนแวค จะสั่งเข้ามาได้เลยหรือไม่ หรือเร็วที่สุดได้
เ มื่ อ ไ ห ร่  ต้ อ ง ให้ โ ฆษ กแถล ง ให้ ชั ด เ จนทั น ที  เ พ ร า ะน า ที นี้  วั ค ซี น ถื อ ว่ า เ ป็ น ท า งออก เ ดี ย ว ที่ น่ า จ ะ  
“เอาอยู่” ควบคู่ไปกับการ “ล็อกดาวน์” ไปสักระยะหนึ่ง แต่ตราบใดที่คนไทยยังเข้าไม่ถึงวัคซีนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น
ยี่ห้ออะไรก็ตาม หากยังฉีดได้วันละหลักสองแสนคน (เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและคนป่วย) มันก็วิกฤตกว่านี้หลายเท่า 
ดังนั้น ยี่ห้อไหนวิธีไหนก็ได้ รีบระดมน่าเข้ามาเถอะ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะต้องล็อกดาวน์และเจ็บกันไม่รู้จบ !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000070212  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000070212
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19 กรกฎาคม 2564 7:18 น. 
ดราม่าวัคซีน!ใครได้ใครเสีย? 
ถ้าประเมินเกมนี้ใครได้ใครเสีย เห็นได้ชัดว่าตอนนี้"หมอบุญ"ได้ไปแล้ว แต่คนที่เสียก็คือรัฐบาล และตอนนี้ยังไม่รู้ว่า
ดีลวัคซีนไฟเซอร์ที่พูดนี้จะจริงหรือเท็จ แต่ที่ตอกย้ าคือการจัดหาวัคซีนที่ยังล้มเหลวไม่ทันเชื้อกลายพันธุ์ 
 

 
 

เก็บตัวเงียบมา 3 สัปดาห์ที่“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่ออกจ้อหน้า
สื่อ เพราะรู้ว่าเปิดปากทีไรไฟลุกท่วมโซเชียลทุกที เรียกทัวร์ลงจนรับไม่ไหว โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดที่ยิ่งเหมือนเติม
เชื้อไฟลงกองเพลิง 

แต่ไฟโควิดก็ยังลามไม่หยุด กระตุกให้“บิ๊กตู่”ต้องประกาศล็อกดาวน์ 14 วัน แต่กลายเป็นเจ็บแต่ไม่จบ เพราะ
ตัวเลขยอดติดเชื้อทะลุหมื่นยอดตายทะลุ 100 เขย่าขวัญคนไทย จน“บิ๊กตู่”นั่งไม่ติด เรียกถกด่วน ศบค. วาระพิเศษ 
ก่ อ น อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ข ย า ย ล็ อ ก ด า ว น์ เ พ่ิ ม เ ป็ น  1 3  จั ง ห วั ด  เ พ่ิ ม  จ . ช ล บุ รี  จ . ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  แ ล ะ 
จ.อยุธยา พร้อมเคอร์ฟิวส์ห้ามออกจากบ้าน 21.00-04.00 น. ย้่าเข้มห้ามชุมนุมรวมกลุ่มเกิน 5 คน 

การยกระดับใช้ยาแรงนี้หวังเจ็บหนักสกัดเชื้อเปิดทางให้พอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้บ้าง งานนี้ “บิ๊กตู่”
ถึงกับกุมขมับ เพราะสงครามโควิดยังเอาไม่อยู่ก็ต้องเจอสงครามโซเชียลเฟคนิวส์กระหน่่ากลายเป็นแผลลึก ตอกย้่า
ความแตกแยกของความคิด ปลุกพลังต่อต้าน เสริมความแกร่งของสหม็อบที่พร้อมลุกฮือไล่ผู้น่าพ้นบัลลังก์  

โดยเฉพาะเห็นได้ชัดว่าประเด็นเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องหลักที่ ถูกยกมารุมขยี้ รัฐบาล ที่ท่า ฮือฮากรณี 
“หมอบุญ”นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ ที่ออกมาประกาศว่าได้เซ็นสัญญาซื้อวัคซีนไฟ
เซอร์ 20 ล้านโดส แต่ไม่ทันพ้นวันบริษัทไบโอเอนเทคในเยอรมนี ก็ออกมาปัดข่าวไม่เคยดีลด้วย 

กลายเป็นท่าให้คนไทยหัวใจพองโตมีความหวัง แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้วัคซีน แต่ที่แน่ๆหุ้นของบริษัท ธนบุรี เฮลท์
แคร์ขึ้นพรวดพราด จน“หมอบุญ”ต้องสวมบทเตมีย์ใบ้ อ้างส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สั่งห้ามพูดเกรงจะเป็นการปั่นหุ้น 
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ถ้าประเมินเกมนี้ใครได้ใครเสีย เห็นได้ชัดว่าตอนนี้“หมอบุญ”ได้ไปแล้ว แต่คนที่เสียก็คือรัฐบาล และตอนนี้ยัง
ไม่รู้ว่าดีลวัคซีนไฟเซอร์ที่พูดนี้จะจริงหรือเท็จ แต่ที่ตอกย้่าคือการจัดหาวัคซีนที่ยังล้มเหลวไม่ทันเชื้อกลายพันธุ์ จึงมี
ความเคลื่อนไหวใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งน่าเข้าวัคซีนชนิด mRNA เข้ามาโดยเร็ว เพ่ือรองรับคนป่วยที่ตอนนี้เจอวิกฤต
หนักเตียงไม่พอ ท่าให้มีเหตุการณ์ตายคาบ้านตายคารถ จนมีเสียงถามถึงรัฐบาลว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของคนไทยไหม? 

แม้ยกระดับเข้มหรือล็อกดาวน์กี่ชั้นแน่นหนาเพียงไร แต่ค่าตอบสุดท้ายที่ทุกคนโหยหาคือวัคซีน เพราะไม่มีใคร
อยากรบมือเปล่า แต่ต้องการอาวุธมาสู้ ถึงกับมีการเรียกร้องในโลกโซเชียลว่า ถ้าเอาเงินกู้ทั้งหมด ไปทุ่มซื้อวัคซีนที่มี
คุณภาพหลายฝ่ายก็ออกมาเห็นด้วย  

เรื่องนี้คิดไม่ยาก วันนี้อะไรที่เป็นปัญหา อะไรที่ติดขัด หรืออะไรที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทุกคนต้องการคือความจริง
ที่ต้องชี้แจงให้หมดเปลือก ไม่เช่นนั้นก็จะเปิดพ้ืนที่ให้ข่าวลือเฟคนิวส์กัดกร่อนไปเรื่อยๆ 

นี่เป็นเพียงยกแรก แต่ยกต่อไปที่รออยู่คือเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านเตรียมเอา“บิ๊กตู่”ขึ้นเขียง  
ถ้ายังไม่รีบเคลียร์ปมร้อน ภาพแก้ปัญหายังออกมาดูพัง การเมืองก็มีแต่รอวันปิดเกม… 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/67851/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/67851/
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วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - 08:34 น. 
ความจริง รัฐบาล สาธารณสุข ขัดแย้ง กับ ‘แอสตร้า เซนเนก้า’ 
 

 
 

09.00 INDEX : ความจริง รัฐบาล สาธารณสุข ขัดแย้ง กับ ‘แอสตร้า เซนเนก้า’ 
ความหมายจากการ ‘หลุด’ เอกสารของแอสตร้า เซนเนก้า คล้ายกับเป้าใหญ่จะเป็นกระทรวงสาธารณสุข ทั้งๆ 

ที่ในความเป็นจริงกระทบโดย ตรงไปยังรัฐบาล ปัจจัยอะไรท่าให้เอกสารของ “แอสตร้า เซเนก้า” หลุดออกมากระทั่ง
เป็นข่าวครึกโครม บางคนอาจจะฉุกคิดถึงข้อเสนอ 10 ล้านต่อโดสจากกระทรวงสาธารณสุขว่าอาจจะท่าให้ ”ต่อม” 
แห่งความยับยั้งชั่งใจหมดสิ้นความอดทน 

หากดูจะข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในระดับ 3 ล้าน ในเบื้องต้นอาจเป็นเช่นนั้น กระนั้น เมื่อ
พิจารณาความนัยของหนังสืออย่างครบถ้วนก็จะเห็นถึง ”อารมณ์” หลายอารมณ์ที่กรุ่นอยู่ เป็นอารมณ์ที่ทั้งไม่เข้าใจต่อ
รัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระทรวงสาธารณสุข นั่นเห็นได้จากการเตือนในเรื่องของ ”โคแวกซ์” 
นั่นเห็นได้จากการเปิดเผยความเป็นจริงระหว่าง ”ค่าแถลง” ของรัฐบาลกับ ”ความเป็นจริง” ที่มีการพูดคุยกันขาดความ
เป็นเอกภาพ 
  ความเป็นเอกภาพที่ประชาชนสัมผัสได้นับแต่เข้าสู่ปี 2564 เป็นต้นมาเมื่อน่าไปเปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่
หนังสือยืนยัน เด่นชัดยิ่งว่าไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขล้วนคิดเองเออเอง  เริ่มจากความเป็นจริงที่กระทรวง
สาธารณสุขไทยสั่งวัคซีนช้าที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามด้วยความเป็นจริงที่ทั้งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจัด 
วางแผนการฉีดวัคซีนเอาเองโดยไม่สอดรับกับข้อตกลงที่ท่าเอาไว้กับ แอสตร้าเซนเนก้า  บางเรื่องแถลงในเรื่องใน
กุมภาพันธ์ แต่กว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเห็นชอบก็ในเดือนพฤษภาคม ค่าแถลงของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึง
ไม่จริง 
  หนังสือของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ ”หลุด” ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับแอสต้าเซนเนก้า ความหมายที่ร้ายแรงก็คือรัฐบาลแถลงไม่จริงมาตลอด  แม้ค่าแถลงในสภาเมื่อ 17 
กุมภาพันธ์ ก็มิได้เป็น”ความจริง”  
ที่ส่าคัญเป็นอย่างมากก็คือ ไม่สอดรับและเป็นเอกภาพกับที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขเคยตกลงกับแอสตร้าเซนเนก้า  
นี่คือสภาพที่ปรากฏ ณ เบื้องหน้าของประชาชน 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2836542  
  

https://www.matichon.co.th/covid19/news_2836542
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C.jpg
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19 ก.ค. 2564-09:15 น. 
แอสตร้าเซนเนก้า รัฐบาล กับ สาธารณสุข ความจริง ต่างกัน 
 

 
 
เอกสาร “แอสตร้าเซนเนก้า” ที่ “หลุด” ออกสู่ภายนอก ด ารงอยู่อย่างเป็น “อาวุธ” 

คล้ายกับเป้าหมายของ “แอสตร้าเซนเนก้า” คือ กระทรวงสาธารณสุข แต่ในที่สุดแล้วก็กระทบไปยังท่าเนียบ
รัฐบาล ไปยังรัฐบาลจนได้  เพราะนี่คือ “ความเป็นจริง” ที่ ได้รับการเปิดเผย  เ พียงแต่ “ความเป็นจริง”  
นี้เด่นชัดยิ่งว่าเป็นความจริงจากด้านของ “แอสตร้าเซนเนเก้า” และไม่ตรงกับความจริงจากกระทรวงสาธารณสุขและ
รัฐบาล จึงกลายเป็นการเปิดโปงกลางบ่อนให้เห็นคาตา ผลสะเทือนเฉพาะหน้าและที่เห็นอย่างเด่นชัดในทางการเมืองคือ
อะ ไ ร  ค่ าตอบแรกสุ ดก็ น่ า ไปสู่ ค่ าถ ามที่ ว่ า  ความจริ ง ของฝ่ า ย ใดน่ า เ ชื่ อถื อมากกว่ า กั น ระหว่ า งของ  
“แอสตร้าเซนเนก้า” กับของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล ที่บอกว่า “แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นวัคซีน “หลัก” นั้น
จริงแท้แค่ไหน 

ส่าคัญยิ่งกว่านั้น ค่าแถลงของกระทรวงสาธารณสุขในรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
ที่ว่าคนไทยจะได้ฉีด “วัคซีน” เต็มแขน เพราะข้อมูลจาก “แอสตร้าเซนเนก้า” ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พลันที่เอกสาร 
“แอสตร้าเซนเนเก้า” หลุดออกมาถามว่าใครจะกลายเป็น “เหยื่อ” ทางการเมือง คล้ายกับว่าจะเป็น 1 กระทรวง
สาธารณสุข และ 1 รัฐบาล ที่น่าเอาความจริงอันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงมาแถลงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สุด “แอ
สตร้าเซนเนก้า” ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ประเด็นอยู่ที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลจะก่าหนดวางท่าทีของ
ตนอย่างไรในการจัดการกับสิ่งที่ “แอสตร้าเซนเนก้า” เขียนขึ้นมา 

ค่าถามนี้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล อาจเป็นเพราะเอกสาร “แอสตร้าเซนเนก้า” หลุดออกมาตรงกับ
วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเนียบรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือ
น่าไปความจริงจากด้านของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขออกมา จ่าเป็นต้องรอว่าราชการจะเริ่ม 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6516358  
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6516358
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/AAA-8.jpg
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19 กรกฎาคม 2564 
ปั่นเกม “ถอนตัวเพื่อชาติ”   ทิ้ง “ประยุทธ์” ได้คุ้มเสีย 
 

 
 

ชอตต่อจากนี้ต้องจับตาทุกจังหวะก้าวของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” กล้าพอจะเลือก
เกมถอนตัวเพื่อชาติหรือไม่ 

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ออกอาการร่อแร่ เจียนอยู่เจียนไป หลังไม่
สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ระลอก 4 ได้ จนสถานการณ์บานปลายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ
หลักหมื่นต่อวัน ท่าให้เสียงเรียกร้องให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ลาออก หรือยุบสภาดังมากขึ้นทุกทิศทุกทาง 
เมื่อ “คนไม่เอาประยุทธ์” ก่อตัว-รวมตัว แยกกันเดินแยกกันตีหลายทาง ทางหนึ่งแนวร่วมโซเชียลมีเดียที่ประชาชน
หลายภาคส่วนออกมาแสดงจุดยืน พ่วงด้วยกระแสของดารา-ศิลปิน ออกมาคอลเอาท์ ร่วมแสดงจุดยืนขับไล่นายกฯ
ประยุทธ์ ขับไล่รัฐบาล 

ทางหนึ่ ง  “แนวร่วมบนท้องถนน”  ที่ มีหลากหลายกลุ่ มออกมาเคลื่ อนไหวจัดชุมนุมกันมากขึ้น   
“กลุ่มราษฎร” – “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ยังเป็นม็อบหลักที่สามารถเรียกรวมตัวแนวร่วมให้ออกมา
เคลื่อนไหว ผนวกกับ  “กลุ่มไทยไม่ทน” ที่แปลงกายเป็น “คาร์ม็อบ” รวมไปถึง “กลุ่มประชาชนคนไทย”  
ของทนายนกเขา 

ทุกกลุ่มเป็น “แนวร่วมบนท้องถนน” แม้ต่างกลุ่มต่างมีข้อเรียกร้องแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ข้อเรียกร้องหนึ่ง
เดียวที่เหมือนกันคือ “ขับไล่ประยุทธ์” ให้พ้นจากเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี 

อีกทางหนึ่งคือ “ผู้น่าทางความคิด” โดยเฉพาะ “โทนี่ วู้ดซัม” ในคราบ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านคลับเฮาส์ถี่ขึ้น เพราะอ่านเกมรู้ว่าเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่ม
สั่นคลอน 

ไม่แตกต่างจาก “คุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ที่ไม่ยอมตกขบวน ปล่อย
ทิ้งโอกาสทอง ออกมารวบรวมรายชื่อสร้างแคมเปญ #รัฐบาลฆาตกร ยื่นฟ้อง “ประยุทธ์” กรณีอนุมัติซื้อวัคซีนซิโนแวค 
เพ่ิมอีกกว่า 6 พันล้านบาท 
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ทว่า ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และน่าจะมีพลังมากท่ีสุด หนีไม่พ้นเกมของ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ที่เตรียมยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติในเดือน ส.ค. เพื่อช่าแหละแผลเดิมและเปิดแผลใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อกระตุ้น
กระแสขับไล่รุนแรงยิ่งขึ้น 

บรรดา “แกนน่าพรรคฝ่ายค้าน” อ่านกระแสสังคมที่โกรธแค้นต่อการบริหารงานของนายกฯ ที่รวบอ่านาจ
เบ็ดเสร็จ แต่กลับไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ ท่าให้ประชาชนส่วนมากติดเชื้อ และประชาชนเสียชีวิต
รายวันอย่างต่อเนื่อง โฟกัสหลักปักไปที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แทงม้าตัวเดียว เท
หมดหน้าตักไปที่วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เปิดไทม์ไลน์จัดส่ง 61 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ทว่ามีโอกาสสูงที่แอสตร้าเซน
เนก้า จะจัดส่งให้ได้ไม่ครบตามที่ก่าหนดกันเอาไว้ 

ส่วนวัคซีนอย่างซิโนแวคที่สั่งซื้อมาระหว่างรอแอสตร้าเซนเนก้า ประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟ่า-เดลต้า ได้ แต่ยังดันทุรังสั่งซื้อเพ่ิม กระแสไม่พอใจรัฐบาลจึงทวียิ่งขึ้น 
หลังจากนี้ ต้องรอติดตามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติซักฟอกรัฐมนตรีคนใดบ้าง แต่คนที่ไม่รอดแน่ๆคือ  
พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้น่ารัฐบาล ส่วนชื่อของ “หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ยัง
ไม่แน่ว่า “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” จะก่าหนดเกมอย่างไร 

เพราะเกมการเมืองหมากส่าคัญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก ก็เพ่ือแยก “พรรคภูมิใจไทย-พรรค
ประชาธิปัตย์” ออกจากการร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ หากยื่นซักฟอก “อนุทิน” ด้วย
อาจจะยากท่ีจะแยก “พรรคร่วมรัฐบาล” ออกจากกัน 

ดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้า จึงต้องจับตาการก่าหนดเกมของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะออกมาในรูปแบบใด เพราะ
ต้องรอเช็ค “สัญญาณพิเศษ” ที่มีหลายสาย และไม่รู้ว่าสัญญาณแท้-สัญญาณเทียม-สัญญาณหลอก อีกทางหนึ่งด้วย 
เช่นเดียวกับ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” ที่ต้องเช็คกระแส-เช็คสัญญาณให้ดี โดยเฉพาะกระแสต่อต้าน “ประยุทธ์” ที่
หนาหูมากขึ้น หากเลือกที่จะ “ทน” ร่วมหัวจมท้ายกับรัฐนาวา พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมเสี่ยงสูงที่คะแนนนิยมของพรรคอาจ
ตกต่่าลงได้ 

แต่หากเลือกที่จะ “ไม่ทน” ทิ้ง พล.อ.ประยุทธ์ ไว้กลางทาง แม้คะแนนนิยมจะเสียไปบ้างแล้ว แต่ยังมีซีนทาง
การเมืองให้เล่นมาก ถือโอกาสโชว์สปิริตเรียกศรัทธาให้กลับคืนมาได้ โดยโอกาสดีที่สุดที่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล 
คือการโหวตไม่ไว้วางใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ ด่ารงต่าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ซึ่งจะท่าให้อนาคตทางการเมืองของทั้ง 
พล.อ.ประยุทธ์ และหมายรวมถึงอ่านายพี่น้อง 3 ป.ต้องจบลงทันที 

ในมุมนักรัฐศาสตร์ อย่างอาจารย์ “ไชยันต์ ไชยพร” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า พรรคร่วมรัฐบาล
บางพรรคน่าจะมีการเตรียมการเพ่ือตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลจริง แต่คงยังไม่ใช่ช่วงนี้ เพราะสถานการณ์ใน
ภาพรวมยังขึ้นๆ ลงๆ การถอนตัวจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่สถานการณ์ปะทุร้ายแรงที่สุดเท่านั้น 

โดยสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ได้ ก็เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มกระท่าในเรื่องที่ไม่สมควร ทั้ง
ความเถื่อนถ่อยหยาบคาย การกระท่าต่อสถานที่หรือบุคคลที่คนส่วนใหญ่เคารพสักการะ เช่น พระบรมรูปที่กระทรวง
สาธารณสุข “การกระท่าแบบนี้ท่าให้คนจ่านวนมากไม่หันมาสนับสนุนม็อบ แต่ยังยอมทนกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
ต่อไป หากม็อบเลิกพฤติกรรมมิบังควร จะท่าให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนนิยมตกไปมากกว่านี้” อ.ไชยันต์ ประเมิน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

หากมองเกมวันนี้ ทุกองคาพยพที่ต้องการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการเร่งเร้าสถานการณ์ให้รุนแรง ทั้ง
การเมืองในสภา-การเมืองบนท้องถนน-การเมืองในโชเซียลมีเดีย เพ่ือกดดันให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวซึ่งเป็นทางออกที่
สั้นและง่ายที่สุด ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ 

ฉะนั้น ชอตต่อจากนี้ต้องจับตาทุกจังหวะก้าวของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” กล้า
พอจะเลือกเกมถอนตัวเพ่ือชาติหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949679  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949679
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วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
‘โทนี่’ รุก ลั่นกลับบ้าน ‘พิธา’ โชว์บทบาท ‘นายกฯ ทิพย’์ เขย่า ‘นายกฯ จริง’ ในภาวะ ‘ลุงตู่’ เผชิญวิกฤตศรัทธา 
  

 
  
‘โทนี่’ รุก ลั่นกลับบ้าน ‘พิธา’ โชว์บทบาท ‘นายกฯ ทิพย’์ เขย่า ‘นายกฯ จริง’ ในภาวะ ‘ลุงตู่’ เผชิญวิกฤตศรัทธา 
  ในสภาวะ ‘วิกฤตศรัทธาผู้น่า’ เกิดข้ึนกับ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ในการ
แก้ปัญหาวิกฤตโควิด ผ่านมาราว 1 ปีครึ่ง ที่ทั่วโลกเผชิญวิกฤตครั้งนี้ ทว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พัฒนาการของเชื้อ
ไวรัสที่กลายพันธุ์ รวมทั้งความบอบช้่าทางเศรษฐกิจ ท่าให้ปี 2564 สถานการณ์หนักกว่าปีที่แล้วอย่างมาก การ
แก้ปัญหาของ พล.อ.ประยุทธ์กลายเป็นว่า ‘ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง’ หรือเรียกว่า ‘ลิงแก้แห’ 

ในวิกฤตเช่นนี้เปิดเกมให้ฝ่ายตรงข้ามกระทุ้ง ‘ภาวะผู้น่า’ ของ พล.อ.ประยุทธ์ทันที น่าโดย ‘พ่ีโทนี่’ ทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกฯ ที่ใช้คลับเฮาส์ในการสื่อสารกับเอฟซีและมวลชน ถึงแนวทางการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต เฉลี่ย 2 
สัปดาห์ต่อครั้ง โดยมีกุนซือคือ ‘กลุ่มแคร์’ ด่าเนินการ โดยแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อต่างกันไป เช่น โทนี่สอนน้อง , ล็อก
ดาวน์ แล้วยังไงต่อ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ‘ทักษิณ’ รีแบรนด์ตัวเองเป็น ‘พ่ีโทนี่ วู้ดซัม’ ลดช่องว่างกับผู้ร่วมคลับเฮาส์ เจาะมวลชนคนรุ่นใหม่ไปใน
ตัว โดยประกาศกลางคลับเฮาส์ครั้งล่าสุดว่า พร้อมให้ค่าปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ โดย ‘เวิร์กฟรอมดูไบ’ ไม่ต้องเป็นนายก
ฯ ก็ยินดีช่วย ซึ่งค่าว่า ‘เวิร์กฟรอมดูไบ’ มีที่มาที่ไป เพราะก่อนจัดคลับเฮาส์ราว 2-3 วัน ‘พิชัย นริพทะพันธุ์’ แกนน่าพรรคเพื่อ
ไทย ได้ชงผ่านเฟซบุ๊กว่ามีคนส่งข้อความมาหาว่า อยากให้ทักษิณกลับมา ถ้ากลับมาไม่ได้ก็เป็น ‘นายกฯ ออนไลน์’ แล้ว 
‘ เ วิ ร์ ก ฟ ร อ ม ดู ไ บ ’  ค น ไ ท ย ต้ อ ง ร อ ด  แ ล ะ ล่ า สุ ด  โ ท นี่ ก ล่ า ว ใ น ค ลั บ เ ฮ า ส์ เ มื่ อ คื น วั น ที่   
13 กรกฎาคม หลังมีผู้สอบถามว่าจะกลับประเทศไทยเมื่อใด ปรากฏว่า โทนี่กล่าวตอบว่า กลับแน่ จะบอกเวลาอีกที  
“ยังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้า ไม่ใช่ประตูหลัง” คือเสียงจากโทนี่ สร้างความฮือฮาให้แวดวงการเมือง เพราะดู
เหมือนจะท้าทายผู้น่าปัจจุบันอย่าง พล.อ.ประยุทธ์โดยตรงทีเดียว 
  ขณะที่ขั้วพรรคก้าวไกล-คณะก้าวหน้า เดิม ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ประธานคณะก้าวหน้า จะเป็นผู้ออกมาชี้ถึง
แนวทางแก้วิกฤต ผ่านการเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นหลัก แต่หากสังเกตจะพบว่า ‘ธนาธร’ ลดบทบาทหน้าจอลงไปในระยะนี้ ดู
เหมือนจะให้แสงส่องไปยัง ‘ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ หัวหน้าพรรคก้าวไกล อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าผ่านเวทีอภิปรายในสภาและ
พ้ืนที่สื่อต่างๆ บนโจทย์ที่ว่า “ถ้าผมเป็นนายกฯ” จะแก้ไขอย่างไร ซึ่ง ‘ทิม พิธา’ ก็สามารถจัดล่าดับความคิดและ
น่าเสนอออกมาได้ชัดเจน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

โดยเบื้องหลัง ‘ทิม พิธา’ เมื่อมีก่าหนดการต้องอภิปรายในสภาจะเตรียมตัวเป็นอย่างมาก ในการ  
‘ปรับข้อมูล’ ให้ล่าสุดเสมอ รวมทั้งค่านวณเวลา ท่าความเข้าใจ ซักซ้อมการน่าเสนอ จัดล่าดับต่างๆ โดยยึดหลัก ‘ติด
กระดุมทีละเม็ด’ เพ่ือท่าสมาธิเป็นเวลานับชั่วโมง หากอยู่ที่สภาจะนั่งในห้องท่างานและปิดห้องอยู่ คนเดียวหรืออยู่กับ
ทีมงาน 

ส่วน ‘พ่ีโทนี่’ จะมีทีมงานกลุ่มแคร์ที่เตรียมประเด็นน่าพูดคุย ส่วนช่วงถาม-ตอบนั้น ‘ทีมแคร์’ จะให้อิสระผู้ร่วม
คลับเฮาส์ได้ซักถาม ซึ่งแทบทุกครั้งจะถูกโยงเรื่องการเมือง แต่ด้วย ‘สไตล์ทักษิณ’ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย  
จึงตอบทุกค่าถามเช่นกัน ซึ่งโมเดลในการน่าเสนอก็ไม่ต่างจาก ‘ทิม พิธา’ ที่ขับเน้นว่า ถ้าตัวเองเป็นนายกฯ  
จะแก้ปัญหาอย่างไร 

แต่สิ่งที่ ‘ทักษิณ’ ได้เปรียบ เพราะพูดในฐานะ ‘อดีตนายกฯ’ ที่ผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาหลายครั้ง จึงมี
ประสบการณ์ถ่ายทอด แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนคือ ยิ่งตอกย้่าว่าพรรคเพ่ือไทยไร้ตัวชูโรงใหม่ๆ แต่ ‘ก้าวไกล’ ก่าลังจะมี 
‘ผู้น่าพรรค’ ที่แกร่งขึ้น ในสภาวะเช่นนี้ ท่าให้ระหว่าง ‘พรรคเพ่ือไทย-ก้าวไกล’ ชิงการน่ากลายๆ โดยสวมบทเป็น 
‘นายกฯ ทิพย์’ เหมือนกัน ในสภาของพรรคเพ่ือไทยก็เตรียมยื่น ‘ญัตติซักฟอกรัฐบาล’ ส่วน ส.ส.ก้าวไกลก็ท่าหน้าที่ใน
สภา โดยเฉพาะการกระทุ้งปมวัคซีน ทั้งสัญญาการจัดหาและประสิทธิภาพต่างๆ เป็นต้น 
  มากันที่ ‘นายกฯ ตัวจริง’ ที่อยู่ในสภาวะบอบช้่า และเป็น ‘เป้าหมายรวม’ ของพรรคเพ่ือไทย-ก้าวไกล ในการ
วิจารณ์การท่างาน และถูกน่ามาเปรียบเทียบกับ ‘2 นายกฯ ทิพย์’ ไปพร้อมๆ กัน เพราะแค่เพียงวิกฤตโควิดที่ว่าหนัก
แล้ว กลับต้องเผชิญกับ ‘วิกฤตศรัทธาผู้น่า’ จึงท่าให้ ‘นายกฯ ทิพย์’ ได้เฉิดฉาย โกยเรตติ้ง เมื่อ ‘บิ๊กตู่’ ขยับเมื่อใด มัก
ถูกจับผิดเสมอ นับจากเหตุการณ์ ‘นะจ๊ะเอฟเฟ็กต์’ และ ‘ชูสองนิ้วผิดจังหวะ’ ในสถานการณ์ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจ่านวนมาก 

ต่อด้วยเหตุการณ์เมื่อครั้งไปเปิดโครงการ ‘ภูเก็ตแซนด์บอกซ์’ ก็กลับไปพูดถึงเรื่อง ‘ปราสาททราย’ จึงถูกล้อ
กับการแปลผิดความหมายของค่าว่า ‘แซนด์บอกซ์’ ที่ไม่ได้แปลว่า ‘กระบะทราย’ โดยตรง แต่เป็นศัพท์เทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นพ้ืนที่ไว้ทดสอบระบบต่างๆ ที่มีระบบรองรับชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาจะไม่กระทบส่วนที่ใช้งานหลัก  

ต่อด้วยภาพนั่งพักริมทะเลกับรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่ร่วมกัน ในลักษณะกินลมชมวิว ท่ามกลางวิกฤตในประเทศ จึง
เป็นภาพที่ ‘บาดใจสังคม’ ถูกวิจารณ์อย่างหนัก 

ทั้งนี้ ผลพวงที่ พล.อ.ประยุทธ์ลงพ้ืนที่ครั้งนั้น ได้ไปใกล้ชิดประธานหอการค้า จ.สุรินทร์ ที่มาขอถ่ายภาพเซลฟ่ี 
ซึ่งต่อมาเจ้าตัวติดเชื้อโควิด ท่าให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ สธ. 

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะกักตัวท่างานอยู่ที่บ้าน แต่ก็ถูกเพ่งเล็งด้วยเ รื่องเดิมๆ หลังมีการเผยแพร่รูป  
พล.อ.ประยุทธ์น่าประชุมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อส่องไปที่โต๊ะท่างาน พล.อ.ประยุทธ์ ด้านหลังมีภาพพระพุทธรูปหันหลัง 
และมีทองค่าเปลวปิดอยู่ สื่อถึงการ “ปิดทองหลังพระ” มีภาพม้าวิ่ง 8 ตัวตามความเชื่อชาวจีน โดยเลข 8 เป็นเลขมงคล
ชาวจีน และม้าสื่อถึงความรวดเร็ว ว่องไว แข็งแรง และรูปภาพตนเอง 1 ภาพ 

ซึ่งภาพที่เป็นประเด็นคือ ภาพปิดทองหลังพระ ที่กลับน่ามาออกสื่อ ท่าให้ถูกน่าไปกระทบกระเทียบในโลกโซ
เชียล และมีการน่าไปตัดต่อเป็นรูปภาพอ่ืนๆ แทน พร้อมทั้งมีการน่าไปเปรียบเทียบกับผู้น่าประเทศต่างๆ รวมทั้ง ‘2 
นายกฯ ทิพย์’ ด้วย 
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  ทว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ ในขณะที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโควิด ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ถี่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา โดยเฉพาะโรงงานย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ที่ท่าให้พ้ืนที่โดยรอบได้รับผลกระทบจ่านวนมาก ไม่สามารถ
กลับเข้าที่พักได้ รวมทั้งเป็นมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดโดยรอบทั้งหมด ในช่วงเกิดเหตุไฟไหม้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ปิ๊ง
ไอเดียท่าฝนหลวงขึ้นมา 

ท่าให้ เกิดกระแสวิจารณ์ เป็นอย่างมาก เพราะจะยิ่ งท่า ให้สถานการณ์ เลวร้ายกว่า เดิม ซึ่ งต่อมา  
พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งยกเลิกการท่าฝนหลวง เพราะเกรงจะเกิดผลกระทบตามมา 

ตกช่วงดึก ‘ทิม พิธา’ สอนมวยขณะลงพ้ืนที่ศูนย์พักพิงชั่งคราว โดยออกมาย้่าถึงแผนเฉพาะหน้าและการฟ้ืนฟู 
โดยเสนอให้ตั้งศูนย์บัญชาการ ระดมสรรพก่าลังต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน รับมือกับสารเคมีที่
เพลิงไหม้ ซึ่งต้องอาศัยชุดความรู้เฉพาะทาง เพราะสารเคมีบางชนิดใช้น้่าไปดับไม่ได้ ซึ่งในช่วงท้ายการสัมภาษณ์ ‘ช่อ’ 
พรรณิการ์ วานิช แกนน่าคณะก้าวหน้า ที่ลงพ้ืนที่กล่าวสมทบว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้น เพราะ ‘ทิม 
พิธา’ ไม่ได้เป็นนายกฯ 

เรื่องฝนหลวงยังไม่ทันจาง ตามมาด้วยกรณี ‘อนุชา บูรพชัยศรี’ โฆษกรัฐบาล ตอบค่าถามสื่อมวลชนแทนนายก
ฯ ภายหลังการประชุม ครม.เมื่อ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศหลายเหตุการณ์ นายกฯ มี
ความคิดท่าบุญประเทศหรือไม่ ว่า ขณะนี้นายกฯ ก่าลังพิจารณาวิธีที่เหมาะสมอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยใช้วิธีการรูปแบบออนไลน์ ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เพราะมียังมี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ แต่หากเป็นกรณีที่จะท่าให้จิตใจสบาย มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น นายกฯ ก็พร้อมที่จะด่าเนินการสิ่ง
ต่างๆ เหล่านั้น 
  ทั้งหมดนี้สะท้อน ‘วิธีคิด’ ของ ‘ผู้น่า-บุคคลทางการเมือง’ ในตอนนี้ โดยเฉพาะการเล่นบท ‘นายกฯ ทิพย์’ 
ของ ‘โทนี่ - พิธา’ ที่หวังเข้าตาประชาชนถึงการมองเห็นทางออกและมีความหวังในวิกฤตประเทศตอนนี้   
แต่ ‘นายกฯ ตัวจริง’ อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ กลับอยู่ในสภาพเมาหมัด ประชาชนเชื่อมั่นผู้น่าตัวจริงน้อยลง 

ดังนั้น วิกฤตครั้งนี้จึงเป็นเดิมพันครั้งส่าคัญของ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาล หากสถานการณ์หลังล็อกดาวน์ดีขึ้น
ตามล่าดับ และมาตรการเยียวยาที่ ครม.ไฟเขียวออกมา สามารถกระจายอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ก็ไม่ยากที่ พล.อ.
ประยุทธ์จะพ้น ‘มนต์ด่านายกฯ ทิพย์’ กลับมาเป็น ‘นายกฯ ตัวจริง’ อีกครั้ง หรือจะสายไปเสียแล้ว? 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_444056  
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