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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

ข่าว กกต./ ข่าวส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาคพรรคเดือน พ.ค. “เศรษฐกิจใหม่” น า 10 ล้าน 

“ลูกชัชเตาปูน” โผล่บริจาค “พิธา” ให้ก้าวไกล 1 ล้าน 
3 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินิวส์ออนไลน์ “พปชร.” ส่งจดหมายเบรก “สามารถ” ห้ามให้ข่าวอ้างชื่อพรรค 4 

2 คมชัดลึกออนไลน์ 'สามารถ' ขอความเป็นธรรม ห้ามใช้โลโก้ "พปชร." ชี้ไม่ใช่มติพรรค 5 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ค้านยื่นซักฟอกเดือน ส.ค. พุ่งเป้ารายบุคคลเน้น “บิ๊กตู-่รมต.”  

แก้โควิดเหลว 
6 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “พัชรินทร์” แนะ “ศุภชัย” ต้องหนักแน่น ไม่ติดกับดักผู้ไม่หวังดี 7 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ อย่าโชว์โง่ !!! “ศุภชัย” สวนกลับ “โฆษก พปชร.” 8 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ. แก้ รธน. เลื่อนประชุม หลังรัฐขยายมาตรการล็อกดาวน์  9 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค์' แนะน า 'บิ๊กตู'่ ต้องรู้ทันคนก าลังแก้ รธน. ระวังท่านจะล าบาก! 10 

8 สยามรัฐออนไลน์ "ไพศาล" เตือน เลือกตั้งครั้งหน้าบางพรรคจะได้ฉายา "มาตรกร-สูญพันธุ์-ต่ ากว่า 5" 11 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ จั่งซี่ต้องถอนอุ้ม "เซราะกราว" กลับบ้าน 12 

2 สยามรัฐออนไลน์ ผุดกระแส "บิ๊กตู่" ไม่ไปต่อ ! 14 
3 ไทยรัฐออนไลน์ โอกาสที่สวนทางกัน 16 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ถอนฟืนกันไฟลามเบรก ‘เรือด าน้ า’ 18 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ “วัคซีน-การเมือง”  “ประยุทธ์” ไม่ออก-ไม่ถอย-ไม่ยอมแพ้ 20 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ซูเปอร์ 'ธรรมนัส' พลิกเกม' ขาลงรัฐบาล 22 

7 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ การแยกแตกตัว ในทาง “ความคิด” การแยกแตกตัว ในทาง “การเมือง” 24 
8 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ จะเปลี่ยนนายกฯ และรัฐบาลได้อย่างไร ? ถ้าไม่เปลี่ยนนายกฯ 25 
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19 ก.ค. 2564 18:47    
กกต. เปิดยอดเงินบรจาคพรรคเดือน พ.ค. “เศรษฐกิจใหม่” น า 10 ล้าน “ลูกชัชเตาปูน” โผล่บริจาค “พิธา” ให้
ก้าวไกล 1 ล้าน 
 

 
 
กกต.แจงยอดบริจาคพรรคการเมืองเดือน พ.ค. เศรษฐกิจใหม่ น าโด่ง 10 ล้าน “ลูกชัช เตาปูน” ร่วมบริจาคด้วย 
“พิธา” บริจาคให้พรรคตัวเอง 1 ล้าน 

 
วันนี้ (19 ก.ค.) เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง 

ประจ าเดือน พ.ค. 2564 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน 13 พรรคการเมือง โดย
พรรคที่ได้รับบริจาคสูงสุดคือพรรคเศรษฐกิจใหม่ 10,000,000 บาท รองลงมาเป็น พรรคพลังประชารัฐ 6,500,000 บาท 
พรรคภูมิใจไทย 2,100,000 บาท พรรคก้าวไกล 1,722,000 บาท พรรคประชาธิปัตย์ 762,000 บาท พรรคประชาชาติ 
700,968.15 บาท พรรคเส้นทางใหม่ (ไทยชอบธรรม) 200,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 160,000 บาท พรรคพลังปวง
ชนไทย 32,320 บาท พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท พรรคไทยน าไทย (ไทยรักราษฎร์) 30,000 บาท พรรครักษ์ธรรม 
21,000 บาท และ พรรคกล้า 5,000 บาท 

ทั้งนี้ ส าหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองในเดือน พ.ค.ที่น่าสนใจนั้น ในส่วนของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่มียอดผู้
บริจาค 10 รายบริจาครายละ 1,000,000 บาท ปรากฏชื่อ เช่น นายชื่นชอบ คงอุดม, นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ พรรค
พลังประชารัฐ ปรากฏชื่อนายสิทธิกร ประภาจรัสวงศ์ และ นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ บริจาคคนละ 3,000,000 บาท 
พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค บริจาค 1,000,000 บาท 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000070568  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000070568
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19 กรกฎาคม 2564 16:30 น. 
 “พปชร.” ส่งจดหมายเบรก “สามารถ” ห้ามให้ข่าวอ้างชื่อพรรค 
“พปชร.” ส่งจดหมายเบรก “สามารถ” ห้ามให้ข่าวอ้างชื่อพรรค เหตุปลดจากต าแหน่ง ผอ.ศูนย์ร้องทุกข์ไปแล้ว 
ตั้งแต่ 22 เม.ย. 

 
 

เมื่ อวันที่  19 ก .ค.  จากกรณีที่ มีสื่ อบางส านักได้น า เสนอข่าวของ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  
ที่ออกมาปกป้อง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีกระแสว่าเกี่ยวข้องบริษัทเรือด าน้ า โดยใส่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการรับเรื่องร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ 

ล่าสุด พรรคพลังประชารัฐ ออกจดหมายห้ามนายสามารถ ให้ข่าวโดยอ้างต าแหน่งผู้อ านวยการรับเรื่องร้องทุกข์
พรรคพลังประชารัฐและใช้สัญลักษณ์พรรค เนื่องจากไม่ได้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/71370/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/71370/
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19 กรกฎาคม 2564 - 21:50 น. 
'สามารถ' ขอความเป็นธรรม ห้ามใช้โลโก้ "พปชร." ชี้ไม่ใช่มติพรรค 
 

 
 
ผอ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พปชร. "สามารถ เจนชัยจิตรวนิช" ไลฟ์ขอความเป็นธรรมยังไม่เห็นหนังสือห้ามใช้โล
โก้"พลังประชารัฐ" ชี้ไม่ใช่มติหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค 

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ชี้แจงกรณีสื่อส านักพิมพ์ฉบับหนึ่งได้มีการลงข่าวภาพหนังสือปิดผนึกอ้างว่าเป็นหนังสือจากพรรคพลังประชา
รัฐ แต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนได้รับเอกสารที่เป็นหนังสือถึงตนเองที่ลงนามโดยนายไพบูลย์ นิติตะวันทั้งที่ตนเองยังไม่ได้รับ
หรือเห็นเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด 
  โดยนายสามารถ ระบุว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ แล้วก็มีค าสั่งว่าให้ตนเองห้าม
ใช้โลโก้ของพรรค ซึ่งในเรื่องนี้ตนก็ยังไม่ได้รับเอกสารแต่อย่างใด  

 "โดยส่วนตัวมองว่าการกระท าดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมกับอย่างมากที่เอกสารของพรรคหลุดออกไปอีกแล้ว” 
  ตนเชื่อว่าขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมยังมีอยู่ไม่ใช่จะมาใช้วิธีการแบบนี้ดิสเครดิตกันพร้อมระบุว่าถ้ายังท ากัน
แบบนี้ตนมองว่าพรรคไม่มีความมั่นคงเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนต่อไปไม่ได้  และสิ่งที่ท าให้ตนเองต้องออกมา
พูดเรื่องนี้เพราะมันไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งนี้อยากให้หัวหน้าพรรคได้ให้ความเป็นธรรมกับตนโดยให้สอบสวนว่า
จดหมายหลุดออกไปได้อย่างไรแล้วออกจากพรรคจริงหรือไม่ และทั้งนี้ผู้ออกหนังสือมีอ านาจจริงหรือไม่ 

"ทั้งนี้เองก็อยากให้ทางสื่อมวลชนให้ความเป็นธรรมกับผมเพราะการที่อ้างว่าเอกสารจากทางพรรคส่งถึง
ผม ยืนยันว่าผมยังไม่ได้รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น แล้วมติของนายไพบูลย์ก็ไม่ได้ความว่า เป็นมติของหัวหน้าพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคซึ่งต าแหน่งผู้อ านวยการศูนยร์้องทุกข์พรรคนี้หัวหน้าพรรคเป็นคนแต่งตั้ง " 
  พร้อมย้ าว่าอย่าเล่นการเมืองแบบนี้ ควรหันมาท าประโยชน์เพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนจะดีกว่ายิ่งช่วงนี้ปัญหา
โควิดก าลังสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนต้องการความร่วมมือกันจะดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/475094   

https://www.komchadluek.net/news/politic/475094
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19 กรกฎาคม 2564 16:58 น. 
ค้านยื่นซักฟอกเดือน ส.ค. พุ่งเป้ารายบุคคลเน้น “บิ๊กตู-่รมต.” แก้โควิดเหลว 
“เลขาฯ พท.” ย้ าพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลเดือน ส.ค. ก่อนปิดประชุมสภา พุ่งเป้ารายบุคคลเน้น “บิ๊ก
ตู่-รมต.” แก้โควิดเหลว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) แถลงข่าวสรุปผลการประชุม
พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า สืบเนื่องจากมติพรรคร่วมฝ่ายค้านในการประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งที่
ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ห็ น ว่ า พ ร ร ค ร่ ว ม ฝ่ า ย ค้ า น จ ะ ยื่ น ญั ต ติ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น  
ส.ค. 64 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ส.ค. ถึงต้นเดือน ก.ย. 64 ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ 
ทั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล โดยเห็นว่า
ประเด็นส าคัญจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ความสามารถ ไร้ศักยภาพ รวมถึงการส่อไปทางทุจริต
คอร์รัปชั่นบนชีวิตของประชาชน โดยจะมุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้ท าให้เกิดความสูญเสียของชีวิตประชาชน ประชาชนที่ติดเชื้อก็ตายเพราะโควิด-19 ประชาชนที่ไม่ติดเชื้อก็ตาย
เพราะอดอยาก 

นายประเสริฐ กล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างพ่ีน้องประชาชน ข้าราชการ 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือหยุดยั้งความล้มเหลว อันจะน ามาสู่ความล่มสลายของประเทศ จึงอยากเชิญชวนให้พ่ีน้อง
ประชาชน ข้าราชการ ร่วมกันส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านทางส านักงานหัวหน้าพรรคของทุกพรรค
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการหยุดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งๆ ที่
ปัจจุบันเป็นภาวะวิกฤติของประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนของประชาชนต้องร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด
ให้กับประเทศร่วมกันต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/71516/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/71516/
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19/07/2564 15:25 
“พัชรินทร์” แนะ “ศุภชัย” ต้องหนักแน่น ไม่ติดกับดักผู้ไม่หวังดี 
 

 
 

กทม. 19 ก.ค. – “พัชรินทร์” แนะ “ศุภชัย” กรณีจัดหาวัคซีน ต้องหนักแน่น ไม่ติดกับดักผู้ไม่หวังดี 
น.ส.พัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ ส.ส. กทม. ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายศุภชัย  

ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ตัดพ้อถึงการท างานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขว่า รัฐบาลโดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาการระบาด
ของโควิด-19 การบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบันบนภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แน่นอนว่าทั้ง
ข้อจ ากัดและแรงกดดันย่อมมีมากเป็นทวีคูณ การตัดสินใจด าเนินการสิ่งใดย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอย่างสูงสุด แต่สิ่งที่ยากก็คือข้อจ ากัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การกลายพันธุ์
ของโควิด-19 ท าให้อาจจะไม่สามารถท าอย่างที่เราต้องการได้ทั้งหมด 

“ยิ่งเมื่อรัฐบาลถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีและบิดเบือนความจริงจ านวนมาก ยิ่งต้องรับแรงกดดันนั้นด้วยสติ และ
แก้ปัญหาอย่างเต็มที่ต่อไป โดยไม่กล่าวโทษไปมา เพราะทุกการตัดสินใจ ก็ผ่านคณะที่ปรึกษา และคณะรัฐมนตรี ร่วม
ตัดสินใจด้วย จึงอยากให้มีความหนักแน่น เพ่ือพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วที่สุด และน าความปกติสุขคืนสู่
ประชาชน ไม่หวั่นไหวไปกับการกระพือข่าวสร้างความแตกแยกของผู้ไม่หวังดีต่อชาติ แต่หากเสียงสะท้อนนั้นสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ก็น ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้” น.ส.พัชรินทร์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-741698  
  

https://tna.mcot.net/politics-741698
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19 กรกฎาคม 2564 17:43 น. 
อย่าโชว์โง่!!! “ศุภชัย” สวนกลับ “โฆษก พปชร.” 
“ศุภชัย” สวนกลับ "โฆษกพลังประชารัฐ" ตอกหัดท าการบ้านปมวัคซีน อย่า “ซื่อบื้อ” รอพรุ่งนี้ให้มาโต้ใหม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.
พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ระบุถึงกรณีการจัดหาวัคซีนที่เป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งต้องรับแรงกดดันด้วยสติและต้องหนักแน่น เพ่ือพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติไป ว่า ไม่มองยังไง 
ไม่ได้สนใจ เพราะเขามาแถลงด้วยความไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น สิ่งที่ตนแถลงกับสิ่งที่เ ขาโต้เป็นคนละอย่างกัน เป็น
การ “โชว์โง่” วันนี้สิ่งที่แถลงไปคนที่รับผิดชอบเรื่องวัคซีนเป็นคณะกรรมการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แต่งตั้ง โดยมีนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานกรรมการในการจัดหาวัคซีน
เพ่ิมเติม ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ ในส่วนนั้น ซึ่ง
เรื่องนี้เป็นการด่าผิดคน ยิงผิดตัวอยู่ และไม่เกี่ยวกับการอนุมัติของ ครม. แต่เป็นเรื่องของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9  
(โควิด-19) (ศบค.) 

“หากโฆษก พปชร.ได้กลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่ง อย่ามาโชว์โง่เรื่องแบบนี้ ยังใสซื่อ อย่าท าซื่อบื้อออกมา ซึ่งสิ่งที่
ตอบโต้มาเป็นสิ่งที่ไม่ท าการบ้าน จึงขอให้ไปท าการบ้านใหม่ก่อนที่จะออกมาออกมา พรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ครั้ง” นายศุภชัย 
กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/71702/  
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20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07:19 น.      
กมธ. แก้ รธน. เลื่อนประชุม หลังรัฐขยายมาตรการล็อกดาวน์ นัดถกอีกที 4 ส.ค. 
 

 
 

20 ก.ค.64- นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่าง นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรค
พลังประชารัฐ และประธานกมธ. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ รองประธานกมธ. และฝ่ายเลขานุการ มีความเห็นว่า จาก
การที่รัฐบาลขยายมาตรการล็อกดาวน์ ออกไปอีก 14 วัน ท าให้กมธ.จ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมนัดต่อไปอีกครั้ง จาก
เดิมวันที่ 27 กรกฎาคม ไปเป็นวันที่ 4 และ 6 สิงหาคมนี้ เนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา กมธ.ไม่สามารถ
ประชุมออนไลน์ได้ เพราะเป็นกฎหมาย จ าเป็นต้องใช้องค์ประชุมส าหรับการพิจารณา  

ทั้งนี้ เหตุที่กมธ.นัดประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม เนื่องจากทราบจากวิปรัฐบาลว่า สภาฯจะงดประชุมในวันที่ 29-
30 กรกฎาคมนี้ ต่ออีก 1 สัปดาห์ ตามการขยายมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล เนื่องกมธ.ที่อยู่ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม
จะไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเข้ากทม.ได้ เช่นเดียวกับกมธ.ที่อยู่จังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากติดค าสั่งห้ามบินเข้า 13 
จังหวัดสีแดงเข้มของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 14 วัน เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในเบื้องต้น กมธ.
จะเริ่มประชุมอีกครั้งวันที่ 4 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นวันแรกหลังวันสิ้นสุดของค าสั่งห้ามบินพอดี 

 “อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นเรื่องส าคัญ แต่ก็เป็นการแก้ไขท่ีเน้นเรื่องการเมือง เรื่องการ
เลือกตั้งเป็นหลัก กมธ.จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า เวลานี้ไม่มีเรื่องใดส าคัญเท่าเรื่องของประชาชน จึงขอเลื่อนประชุมออกไป 
โดยจะยึดเอามาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และระหว่างนี้ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันไม่ให้
รัฐสภากลายเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด ซึ่งที่ผ่านมาก็ฉิวเฉียดมาหลายครั้งแล้ว” นายนิกร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/110380  
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20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:29 น.       
'หมอวรงค์' แนะน า 'บิ๊กตู'่ ต้องรู้ทันคนก าลังแก้ รธน. ระวังท่านจะล าบาก! 
 

 
 

20 ก . ค . 64-   นพ . ว ร งค์  เ ด ชกิ จ วิ ก ร ม  รั กษ าก า รหั ว หน้ าพ ร รค ไทยภั กดี   โ พสต์  เ ส นอแนะ 
พลเอกประยุทธ์ ว่านายกพลเอกประยุทธ์ ท่านอาจจะไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560  

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว ต้องมีการเสนอชื่อนายก ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ตกน้ า ใช้
คะแนนรวมก าหนดจ านวนส.ส. เป็นระบบที่ออกแบบมาให้นายกรัฐมนตรีเป็นใหญ่ เพราะมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เกือบจะโดยตรง  

และกระแสของส.ส. ส่วนใหญ่มาจากกระแสของท่าน คนที่จะเป็นนายกจึงต้องได้รับ ความยอมรับจาก
ประชาชนสูงมาก โอกาสที่จะมีการซื้อตัวส.ส. หลังยุบสภาจะลดลง แม้จะเป็นรัฐบาลผสม ก็มีเสถียรภาพ  

ซึ่งต่างจากบัตรสองใบ ที่นายทักษิณอยากได้ เพราะระบบนี้ ส.ส.และ มุ้ง ส.ส.จะเป็นใหญ่ มีอ านาจต่อรองสูง 
ถ้าซื้อ ส.ส.ยกมุ้ง คะแนนจะตามตัว ส.ส. ท่านจะต้องแคร์พวกมุ้งต่างๆมาก การแคร์มาก จะยิ่งน าไปสู่การทุจริตมาก  

ตัวนายกไม่ได้มาจากการเสนอชื่อให้ประชาชนเลือก แต่มาจาก ส.ส.ในสภาอย่างเดียว ใครก็ได้ที่จะได้เป็นนายก 
แม้ภาพลักษณ์จะไม่เป็นที่ยอมรับ แต่รวบรวมเสียงข้างมากได้ สุดท้ายระบบจะมีพรรคใหญ่ แต่เต็มไปด้วยการทุจริต  

ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพ่ือให้ท่านได้เข้าใจว่า ระบบการเมืองวันนี้ ท่านมีอ านาจมากกว่า ถ้าท่านเข้าใจแบบนี้แล้ว 
สถานการณ์วันนี้ ท่านไม่ต้องเกรงใจใคร หรือกลัวอะไรเลย เพราะอ านาจจะอยู่ที่ท่ านมากกว่าใครคนไหนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือทุจริต ท่านสามารถจัดการได้ทันที  

กระแสประชาชนจะกลับมาหนุนช่วยท่าน แต่ถ้าท่านไม่กล้าปรับ ไม่กล้าจัดการปัญหา ท่านจะล าบาก ที่ส าคัญ
ถ้าท่านหลงเคลิ้มไปกับระบบบัตรสองใบ จะยิ่งน าประเทศไปสู่วงจรอุบาทว์เรื่องการทุจริต ระบบวั นนี้จึงให้โอกาสคน
ซื่อสัตย์ สุจริตอย่างท่าน จัดการปัญหาต่างๆได้ รีบตัดสินใจก่อนที่จะสายเกินไป. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/110398  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/110398
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20 กรกฎาคม 2564 10:44 น. 
 "ไพศาล" เตือน เลือกตั้งครั้งหน้าบางพรรคจะได้ฉายา "มาตรกร-สูญพันธุ์-ต่ ากว่า 5" 
 

 
 

เลือกตั้งครั้งหน้า 
บางพรรคการเมืองจะถูกตราหน้าว่าเป็นพรรคฆาตกร!!! 
จะถูกผู้ป่วย-ญาติผู้ตาย และประชาชนไทยทั้งประเทศ รุมด่าประจาน จนกระทั่ง ออกหาเสียงไม่ได้!!! ป้ายหาเสียง
ทั้งหมดจะถูกพ่นสีว่า ไอ้ฆาตกร 
บางพรรคอาจจะสูญพันธุ์ 
บางพรรคอาจจะต่ า 5 
เพราะอาชญากรรม ที่ท าต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นอนันตริยกรรมที่ไม่มีวันให้อภัย 
ที่ส าคัญคือ โกงบ้านกินเมืองไม่เห็นแก่ชีวิต และสุขภาพประชาชน จะถูกประชาชนชี้หน้าด่าทั้งแผ่นดิน 
จะตีฝีปากอย่างไรก็ไม่มีวันแก้ตัวให้คนเชื่อได้อีก 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/263447  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/263447
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210720/6c22ea15394d787341e2e570452d8a17aadcaa63d9a1481ce23c8b75dff0b6ec.jpg?itok=UsAqLd0h
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19 กรกฎาคม 2564 - 13:40 น. 
จั่งซ่ีต้องถอนอุ้ม "เซราะกราว" กลับบ้าน 
 

 
 
ถอนตัวเพื่อชาติ "อนุทิน" ครวญ "แพะรับบาป" จับตา "เนวิน" จะอุ้มคนเซราะกราวกลับบ้านวันไหน  

วันที่ 19 ก.ค.2564 ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุม เพ่ือก าหนดว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใครบ้าง 
ตามมาตรา 151 ซึ่งพรรคเพ่ือไทย ล็อกเป้าไว้แล้วคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอนุทิน ชาญวีร
กูล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
  สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ประเมินว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านยกมือ  
กี่ครั้ง ก็แพ้ฝ่ายรัฐบาล เพราะเสียงน้อยกว่า แต่อย่าลืมศึกซักฟอกกรณี ส.ป.ก.4-10 ในยุคท่ีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกน
น ารัฐบาล สุดท้าย ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ตัดสินใจยุบสภา หลังพรรคพลังธรรมถอนตัว แน่นอน กลยุทธ์
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ต้องเล่นเกมแยกสลายฝ่ายค้าน โดยมีเป้าหมายให้ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” ถอนตัวออกจากการ
ร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ  
  ชั่วโมงนี้ เริ่มเห็นสัญญาณ “ทิ้ง” เรือเหล็ก จากสื่อออนไลน์ สายบุรีรัมย์ ที่ตอกย้ ากรณีการจัดหาวัคซีน ที่ล่าช้า 
และไม่ดีพอนั้น เป็นเรื่องของ “ศบค.” ไม่เก่ียวกับ “อนุทิน” 
 แพะช่ือ “หนู” 

หลังสื่อออนไลน์ออกมาชี้เป้า “อนุทินไม่เกี่ยวกับการซื้อวัคซีน” ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย
ทะเบียนพรรคภูมิ ใจไทย ออกมาโพสต์ เฟซบุ๊ คส่ วนตัวระบุ  โดยมีชื่ อ เรื่ องว่ า  อนุทินกับการจัดหาวัคซีน  
แพะรับบาปของ ศบค. 

“ศุภชัย” อ้างถึงค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

“ถ้าได้อ่านค าสั่งนี้กี่ครั้งๆก็ไม่พบว่า อนุทิน  รมว.สธ. มีชื่ออยู่ในนี้และชัดเจนว่า คนจัดการวัคซีนคือ อ.ปิยะสกล 
กับเจ้าของ รพ.เอกชน ซึ่งผมคิดว่าท่านควรจะออกมาบอกให้ประชาชนได้รับรู้ว่าท่านได้ท าอะไรไปบ้าง และ ศบค. ก็
ต้องออกมาบอกประชาชนว่าความจริงเป็นเช่นไร ไม่ใช่ปล่อยให้อนุทินเป็นแพะรับบาป.. 

ค าสั่งนี้ มีการแต่งตั้งคณะท างาน ทั้งสิ้น  18 คน มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
ประธานคณะท างาน มีกรรมการล าดับที่ 9-16 เป็นเจ้าของโรงพยาบาล 7 แห่งทั่วประเทศ 
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“อนุทิน วันนี้ กลืนเลือด ไม่ท้อ ไม่ถอย ยอมให้ด่าทุกเรื่อง แต่อดทน เพราะอาสามาท างานเพ่ือประชาชน เป็นหัวหน้า
พรรคที่บอกลูกพรรคที่ห่วงใยว่า กลับไปหาประชาชน ไม่ต้องห่วงผม  และยังออกมาด าเนินการเรื่องวัคซีนตามข่าวนั้น 
ทั้งๆที่ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งนั้นก็ตาม เพราะทนเห็นความทุกข์ยากของประชาชนไม่ได้ 
  ศุภชัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่หัวหน้าพรรค ที่ไม่มีอ านาจจัดหาวัคซีนโดยตรง 
แต่ก็ตกเป็น “แพะรับบาป”  
 อุ้มเซราะกราวกลับบ้าน 

ปฏิ เ ส ธ ไม่ ไ ด้ ว่ า  “เ สี่ ย หนู ”  และพรรคภู มิ ใ จ ไทย  ตกอยู่ ใ นภา วะ  “ข าล ง”  พร้ อมกั บ รั ฐ บาล  
พล.อ.ประยุทธ์ กรณีการบริหารจัดการวิกฤตโควิดล้มเหลว ว่ากันว่า ส.ส.ภูมิใจไทยรู้ดีว่า หากยุบสภาวันนี้ จะหาเสียง
ล าบาก คะแนนนิยมค่ายสีน้ าเงินคงไม่ดีเท่ากับปี 2562  
  ในวิกฤตมีโอกาส “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ในฐานะ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ได้ลุก
ขึ้นมาท าหน้าที่ผู้ประสานงาน น าพาชาวนครพนมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งพบว่า ตัวเองติดเชื้อโควิด เดินทาง
กลับมารักษาที่บ้านเกิด ปรากฏว่า ได้รับเสียงยกย่องชมเชยจากชาวบ้านมากมาย 
  ดังนั้น “เนวิน ชิดชอบ” จึงไม่อยู่นิ่งเฉย ผลักดันโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” โดยร่วมมือกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ,สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลบุรีรัมย์  
  โครงการดังกล่าวนี้ เฉพาะคนบุรีรัมย์ ที่ติดโควิด ไม่มีที่รักษา จะมีรถไปรับมารักษาที่ จ.บุรีรัมย์ โดยท าการเปิด
คอลเซ็นเตอร์รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยกลับมาแล้ว จะน าไปส่งที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ใคร
อ าเภอไหนก็ไปอ าเภอนั้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ต่อไป  
 

 
 
  เวลานี้ ส.ส.ภูมิใจไทย ในหลายจังหวัดภาคอีสาน ได้น าโมเดล “รับคนป่วยกลับบ้าน” ไปด าเนินการ เพ่ือลด
กระแสโจมตีรัฐบาล กรณีวัคซีนไม่พอ เตียงผู้ป่วยล้นทะลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

น่าจับตา จังหวะก้าวของ “เนวิน” จะจัดโครงการ “อุ้มคนการเมือง” สายเซราะกราวกลับบ้านเมื่อใด หาก “ผู้
มีบารมีหลังม่าน” ส่งซิกวันไหน ย่อมแสดงว่า ค่ายสีน้ าเงินพร้อมแล้วส าหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/475003  
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/475003
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20 กรกฎาคม 2564 00:10 น.   
ผุดกระแส "บิ๊กตู่" ไม่ไปต่อ ! 
 

 
 

แรงต้าน และเสียงขับไล่ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในฐานะ "แม่ทัพสู้ศึกโควิด" ทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะในเวลานี้ที่ ข้าศึกเข้ามารุมล้อมพร้อมๆกัน ด้วย
อาศัยสถานการณ์ท่ี "กัปตันประยุทธ์" ก าลังเพลี่ยงพล้ า จากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย 

การเคลื่อนไหวจาก "ม็อบเยาวชน" ในนามกลุ่มต่างๆ ผ่านอีเว้นท์ที่สอดรับไปกับห้วงเวลาและสถานการณ์ โดย
ไม่ยี่หร่ะ ต่อค าสั่งของ ของศบค. ที่ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 (โ ค วิ ด - 19) (ฉ บั บ ที่  6) ล ง น า ม โ ด ย  พ ล . อ . เ ฉ ลิ ม พ ล  ศ รี ส วั ส ดิ์   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

"ม็อบ 18 กรกฎา" จึงปรากฎขึ้นอย่างที่เห็น กลุ่มผู้ชุมนุมระดมพลเคลื่อนไหว ขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ ตามมาด้วย
การปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จนฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ าฉีดสกัด และกระสุนยางเข้ายับยั้งการชุมนุม ตามมาด้วยเสียง 
Call out จากเซเลบในสังคมที่แสดงความเห็น "รับไม่ได้" กับความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

จังหวะการออกมาเคลื่อนไหวของม็อบราษฎร เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
โต้กลับ ด้วยระดับดีกรีที่เข้มข้นมากข้ึน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องไม่ลืมว่า ศบค.ได้ประกาศค าสั่งห้ามการชุมนุม มั่วสุม
ฯ และมีผลบังคับใช้ไปแล้ว ลงนามโดย ผบ.สส. 

ทั้งนี้การรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ต่อต้านรัฐบาลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพียงแต่ศึกใหญ่ที่รอยู่
เบื้องหน้าคือการเร่งคลี่คลายวิกฤตโควิดทั้งปัญหาการจัดสรรวัคซีน การจัดระบบเพ่ือรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ลดความ
สู ญ เ สี ย ใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด  ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร อ อ ก ม า ต ร ก า ร เ ยี ย ว ย า  ก่ อ น ที่ ศ บ ค . จ ะ ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้   
"อู่ฮ่ันโมเดล" ล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า "เจ็บแล้วต้องจบ" ! 

อย่างไรก็ดีน่าสนใจว่า ตลอดห้วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงขับไล่และโจมตีพล.อ.ประยุทธ์ อย่าง
กว้างขวาง กลับมีกระแสข่าวที่ผุดขึ้นมาพักใหญ่ ท่วงท านองว่า การที่บิ๊กตู่ ประกาศสู้ไม่ถอยนั้นอาจจะหมายถึง การรบ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210719/ab73b35a32c11a62dae8bf9cd7af89db3862cf52c8a52fff9d8253919bd33d62.jpg?itok=oaWhZevy
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กับ สงครามโควิดให้ชนะเป็นหลักใหญ่ แต่ส าหรับ "สนามการเมือง" ครั้งหน้า ยังเป็นเรื่องที่ต้องคาดเดา รอเงี่ยหูฟังกัน
ต่อไปว่า 

ที่สุ ดแล้ ว  "พรรคพลั งประชารัฐ "  ที่บัดนี้ มีแม่ทัพใหญ่คือ  "บิ๊ กป้อม"  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ   
รองนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค ได้ "ขุนพลคู่ใจ" คือ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขึ้นมานั่ง
เป็น  "เลขาธิการพรรค"  เ พ่ือเอาชนะการเลือกตั้ ง  รอบหน้านั้น  จะยั ง เสนอชื่ อ  พล.อ.ประยุทธ์  ขึ้น เป็น  
"แคนดิเดตนายกฯ" เพ่ือให้ได้รับการโหวต กลับมานั่ง "นายกฯสมัยที่ 3" อีกหรือไม่ ? 

บ้างก็ว่าพล.อ.ประยุทธ์ นั้นเหนื่อยล้าเต็มทีกับการยืนต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม ยาวนานกว่า 7ปี นับตั้งแต่การยึด
อ านาจในปี  2557 เป็นต้นมา รวมถึ งการบริหารงานในฐานะฝ่ ายบริ หาร  ก็ ถู ก โ จมตี  ไม่ เ ว้นแ ต่ละวั น  
จนท าให้อดีตผู้บัญชาทหารบก เริ่มเหนื่อยหน่ายกับความขัดแย้งทางการเมือง ที่ไม่จบไม่สิ้นเสียที 

แน่นอนว่ากระแสข่าวเรื่องพล.อ.ประยุทธ์ อาจจะไม่ต่อวีซ่า "นายกฯสมัยที่ 3" จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ยังเป็น
ประเด็นที่ต้องรอลุ้นกันช๊อตต่อช๊อต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วย "ข่าวลือ" ที่ว่านี้ด้วยหรือไม่ ที่สร้างขวัญ ก าลังใจให้กับฝ่าย
ต่อต้านทั้งม็อบราษฎร ไปจนถึง "พี่โทนี" ให้ฮึกเหิม ประกาศจะกลับเมืองไทย ทวงคืนอ านาจ ซ้ าไปซ้ ามา ถึงสองรอบ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/263280  
  

https://siamrath.co.th/n/263280
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20 ก.ค. 2564 05:15 น. 
โอกาสที่สวนทางกัน 
 

 
 

สยองขวัญวันสุดสัปดาห์ ตัวเลขคนติดเชื้อทะลุหมื่น ยอดตายทะลักเกินร้อย  ตามเสียงหวานๆของทีมโทรโข่ง 
ศบค.ส่งซิกล่วงหน้าให้เตรียมใจไว้แล้ว แนวโน้มไม่เซอร์ไพรส์ แต่ตื่นผวา เพราะตามหลักสถิติ ประเมินกันบนสมมติฐาน
หลักกายภาพ คนติดเชื้อ 1 คนมีโอกาสแพร่เชื้อติดต่ออีก 3 คน ค านวณอัตราส่วนผู้ติดเชื้อโควิดคิดแบบทวีคูณ ถ้ายัง
สกัดไม่อยู่ 

ไม่เกินสัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีเค้าทะลุแสนคนต่อวัน นั่นก็เลยต้องหูตาตื่น ต้องงัดมาตรการเข้มขั้นสุดท้าย 
สัญญาณจากทีม “หมอหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ขู่กรายๆภายใน 2 เดือน ถ้ายังอุด
ไม่อยู่ อาจต้องปิดเมืองแบบ “อู่ฮ่ัน” ซีลเชื้อโรคมรณะแบบเข้มเหมือนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ระบาดระลอกแรก 

บล็อกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามเพ่นพ่าน รัฐบาลส่งข้าวส่งน้ า แต่ก่อนอ่ืนเลยค าสั่งด่วน ยิงตรงจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม แม่ทัพใหญ่ ศบค. งัดแผนล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด ลดหลั่นตามพ้ืนที่
เหมือนเดือนเมษายน 2563 

หลงในเขาวงกตมา 1 ปีกว่า ที่สุดก็วนกลับมาตั้งต้นใหม่ ตามเงื่อนเวลาบังเอิญตรงกันพอดีกับสถานการณ์
ครบรอบปี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ กดปุ่มปรับ ครม.ใหญ่ ท าการยกเครื่องทีมบริหารใหม่หลังโควิดระบาดระลอกแรกซา 

ฝ่ากระแสเสียงยี้การเมืองเน่าแทรกไวรัสอันตราย และนั่นก็พิสูจน์กันชัดๆผ่านมา 1 ปีเต็ม เทียบกับผลงาน
รับมือมหาวิกฤติโควิดที่ประชาชนสัมผัสได้ถึงความยากล าบาก คนติดเชื้อรวม 3-4 แสนราย คนตายไต่ทะลุ 3 พันศพ 
เศรษฐกิจปากท้องมีแต่เลวร้ายลง ธุรกิจเจ๊งระเนระนาด ผู้ประกอบกิจการยื้อสุดสายป่าย เลิกกิจการ คนตกงาน ไม่มีกิน 

ตอกย้ าการตัดสินใจพลาด กึ๋น ฝีมือบริหารผิดทิศผิดทาง ไม่ใช่ความผิดของประชาชน แต่ผลจากโควิดระลอก 2 
ด่านแตกแรงงานเถื่อนทะลัก ระลอก 3 ลามจากผับย่านทองหล่อ ต ารวจแกล้งตาบอดมองไม่เห็น ผลประโยชน์ฝ่ายถือ
อ านาจรัฐไม่กี่คน ท ากองทัพโควิดตีแตกกระเจิง นั่นไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจที่พังพาบ รากฐานแน่นๆที่ปูไว้ในยุครัฐบาล 
คสช.โดนรัฐบาลผสมการเมืองเน่า เอาแต่กอบโกยผลประโยชน์ คอร์รัปชันหัวคิว ไล่ตีเมืองขึ้น รื้อท าลายเมกะโปรเจกต์ก
ระจาย 
ยากที่เศรษฐกิจจะฟ้ืนใน 3-4 ปี ไทยสูญเสียศักยภาพไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ตั้งธงไว้ 4.0 เหลือไม่ถึง 0.4 
เทียบกับดาวรุ่งอาเซียนอย่างประเทศเวียดนาม แซงไทยในทุกมิติ 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2144505
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ตามปรากฏการณ์เฉพาะหน้า วัดจากค่าเงินบาทไทยที่รูดมหาราช ต่ าสุดในรอบหลายปีในมุมที่กระทรวง
พาณิชย์โชว์ตีปี๊บผลงานส่งออกท ายอดเกินเป้าจากอานิสงส์โควิดในต่างประเทศฟ้ืน 

แต่กลับกันมันคือมหันตภัย นักลงทุนหอบเงินถอนสมอหนีไทย ในเมื่อไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ วัคซีนยังฟัด
กันมั่ว ตัวเลขค่อยๆหลุดมาประจานกับ “โมเดอร์นา” ซื้อกันหน้าโรงงานผลิตแค่ 584 บาท แต่มาถึงเมืองไทยขายกันโด
สละเกือบ 1,700 บาท ส่วนต่างเนื้อๆหายเข้าพุงใคร มีแต่ดราม่า“แพะรับบาป” ไม่มีค าตอบหัวคิว แถมไร้ความชัวร์กับ
วัคซีนที่ไทยมีอยู่ในมือ 

“ม้าเต็ง” แอสตราฯ “ม้ารอง” ซิโนแวค ต้องสลับสูตร DIY เอาชีวิตคนเป็นเดิมพัน ที่วาดฝันเปิดเมืองท่องเที่ยว
โกยเงินปะถังแตก “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ด่านแตกตั้งแต่วันโชว์อีเวนต์ สวนทางกับสหภาพยุโรปถอดไทยออกจากประเทศ
เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19 ตามสภาพความจริงมันย้อนแย้งสิ่งที่วาดฝัน 
  ตราบใดที่ “วัคซีนทิพย์” การท่องเที่ยวยังกู่ไม่กลับ และที่ฉุดไม่อยู่ แล้วก็คือนักลงทุนแห่ย้ายฐานไปเวียดนาม 
ตามค่าเงินบาทไหลทะรูดทะราด และนั่นก็คาดการณ์ข้ามช็อตไปถึงปลายปี 2564 ที่รัฐบาลไทยเตรียมรับไม้จาก
นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก 2565 ตามโจทย์ยาก ไทยต้องเตรียมเสนอประเด็นส าคัญให้สมาชิกเอเปกร่วม
ขับเคลื่อน 

เทียบผลงานจัดการโควิดของรัฐบาลที่ผิดพลาดส่งผลต่อแผนการฟ้ืนเศรษฐกิจในอนาคต ผู้น าไทยจะเขียน
สคริปต์อย่างไรต่อหน้าผู้น าโลก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต่อให้สภาพภายนอก “กลวง” ยังไง ก็ยังหักมุมกับเสียงแน่นๆในสภา ตาม
อาการนักการเมืองอาชีพ ผลประโยชน์มาก่อนประเทศชาติและประชาชน ตามสภาพภูมิใจไทยเลือดกบปาก 
ประชาธิปัตย์โดน พปชร.ตบหน้าจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรี ปากดี แอบจิก แอบตี ผู้น า แต่ยุให้ถอนตัว เอาสิบล้อมาลากก็
ไม่ออก 

เช่นเดียวกัน เอารถถังมาลากก็เข้าไม่ได้ อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร เบิ้ลเครื่องไล่ขี่คอผู้น าทหารเฒ่า ประกาศ
จะกลับ เมื อ ง ไทยอย่ า ง เท่ ๆที่ ป ร ะตู หน้ าท่ า อากาศยานสุ ว ร รณภูมิ  ส่ งมุ กกับลู ก ไม้ ใ ต้ ต้ น  “ เสี่ ย โ อ๊ค ”  
พานทองแท้ ชินวัตร โพสต์ลอยๆแต่แรง “เดรัจฉานฉลาดกว่าคน ไม่เลือกสัตว์เฮงซวยมาเป็นจ่าฝูง” 

ตามแรงจูงใจ พ่อ-ลูก ลุ้นโอกาสน็อกอ านาจ 3 ป. ใกล้เคียงสุด แต่นั่นก็ไม่วายถูกมองว่าเป็นจังหวะกระตุกพวก
เบื่อ “ลุงตู่” แต่กลัวผี “ทักษิณ” ชั่งใจหนักต้องเลือกเสือหรือจระเข้ ทีมไอโอตึกไทยฯได้เหลี่ยมตีปี๊บเรียกแต้มเห็นใจลุง 
ปั่นกระแสคดีพลิกกลับมาเข้าเหลี่ยมทีม 3 ป. 

“งอมพระราม” แต่พ่ึง “บุญเก่า” โอกาสของ “บิ๊กตู่” ยังพอลุ้นลากเกมอ านาจ ตรงข้ามกับโอกาสคนไทยที่
แทบจะไม่เหลือแม้แต่ลมหายใจ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2144501?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%84
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
https://www.thairath.co.th/news/politic/2144501?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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20 กรกฎาคม 2564 7:00 น. 
ถอนฟืนกันไฟลามเบรก ‘เรือด าน้ า’ 
ไฟต์อันตราย “ลุงตู่”ช่วงขาลงแทบจะไม่เหลือภูมิคุ้มกัน เรือเหล็กรูรั่วเต็มล า พร้อมอับปางได้ทุกเวลา ดังนั้นการ
เลื่อนการจัดซื้อ “เรือด าน้ า”เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์มีไว้เพื่อโจมตีข้าศึก ออกไป อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า 
รัฐบาลยังฟังประชาชนอยู่บ้าง 
 

 
 

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอีกครั้งเมื่ อ “กองทัพเรือ” ดึงดันที่จะเสนองบประมาณจัดซื้อเรือด าน้ าใน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 ล าที่ 2-3 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด “โรคไวรัสมรณะ” ประเทศไทยมาถึงจุดที่ได้เห็นภาพอนาถใจ
ประชาชนทุกข์ยากล าบาก เดาชะตากรรมชีวิตตัวเองไม่ถูก เจอสภาพเลวร้ายคนไทยตกอยู่ในภาวะลูกผีลูกคน 

จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้จะอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมาธิการที่ยังไม่มีผลอะไร แต่เงื่อนไขนี้ก็อาจ
เป็นการเติม “ไฟการเมือง” ที่ก าลังคุกรุ่นอยู่แล้วให้เดือดยิ่งขึ้น จนหลายฝ่ายต้องออกมาทักท้วงให้เลื่อนการจัดซื้อเรือด า
น้ าออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่เห็นถึงความเหมาะสมและสร้างความคลางแคลงใจให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ใยเรื่อง
ความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรีบจัดซื้อเพียงใดต่ออ่าวไทยหรือแม้กระทั่งทางด้านทะเลอันดามันถึงการสู้รบในยุคนี้ 

งานนี้เปิดเกมโดย “เสี่ยโจ”ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ลากไส้ไล่บี้กัดไม่
ปล่อย “กองทัพ”เช่นเดียวกับพรรค “ก้าวไกล” พิจารณ ์เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ออกมากระตุกสังคม ร่วมถึง
บ ร ร ด า พ ร ร ค ร่ ว ม รั ฐ บ า ล อ ย่ า ง พ ร ร ค  “ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ ”  แ ล ะ พ ร ร ค  “พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ”  โ ด ย   
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า”รมช.เกษตรและสกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพปชร. รีบออกมาโหนกระแสร่วมด้วย เพราะ
ถ้าไม่รีบถอนฟืนกันไฟลามทุ่งสะเทือนถึงรัฐบาลแน่นอน 

ดูท่า “กองทัพ” สะบักสะบอม ฝืนกระแสไม่ไหวพลิกกลับล า เปลี่ยนแผนกระทันหันยอมถอดใจ    
“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งด่วนกองทัพเรือถอนเรื่องเสนอของบประมาณ
จัดซื้อเรือด าน้ าล าที่ 2-3 วงเงิน 22,500 ล้านบาท ออกจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

2565 แล้ว โดยทางกองทัพเรือได้ไปหารือกับกระทรวงกลาโหมจีน ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอชะลอโครงการในปีนี้
ออกไปจากสถานการณ์โควิด-19ท่ีเกิดขึ้น 

ทว่านับเป็นการชะลอโครงการจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือล าที่ 2 และ 3 ออกไปเป็นครั้งที่ 3  โดยครั้งแรก
เป็นการตัดงบฯ ตามพระราชบัญญัติโอนคืนงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด  -19 วงเงินราว 4,130 ล้าน
บาท (เป็นงบฯโครงการเรือด าน้ า 3,375 ล้านบาท) ครั้งที ่2  ถูกตัดงบฯ ในขั้นกมธ.พิจารณางบประมาณปี 2564  วงเงิน
3,925 ล้าน และงบประมาณปี 2565 กองทัพเรือได้ตั้งงบฯประมาณเพียง 900 ล้านบาท แต่ในที่สุดต้องถอนโครงการ
ดังกล่าวออกไปหลังจากถูกโจมตีอย่างหนัก 

ไฟต์อันตราย “ลุงตู่”ช่วงขาลงแทบจะไม่เหลือภูมิคุ้มกัน เรือเหล็กรูรั่วเต็มล า พร้อมอับปางได้ทุกเวลา ดังนั้น
การเลื่อนการจัดซื้อ “เรือด าน้ า”เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์มีไว้เพ่ือโจมตีข้าศึก ออกไป อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล
ยังฟังประชาชนอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว “กองทัพเรือ”กว่าจะได้เรือด าน้ าล าแรกก็ยากเย็นแสนเข็ญ แต่เรือล าที่สองและ
สามตามเป้าหมายนั้นยากยิ่งกว่า จากนี้คงต้องรอดูกันต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/70890/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/70890/
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20 กรกฎาคม 2564 
ฝ่าวิกฤติ “วัคซีน-การเมือง”  “ประยุทธ์” ไม่ออก-ไม่ถอย-ไม่ยอมแพ้ 
 

 
 

ศึกโควิด-19 ระลอกนี้ มีอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ เครือข่ายอ านาจ 3 ป. และพรรคร่วมรัฐบาลเป็น
เดิมพัน ไม่ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลง จะส่งผลต่อเกมการเมืองท่ีจะวางเอาไว้ในอนาคต 

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ พุ่งทะลุหลักหมื่นคนมาหลายวัน โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอยู่แค่หลักหมื่นต้นๆ 
และมีโอกาสสูงที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะทะยานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับคะแนนนิยมของ “บิ๊กตู”่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม และ “พรรคร่วมรัฐบาล” มีแต่จะลดน้อยถอยลง 

จากการระบาดรอบแรกที่  พล .อ.ประยุทธ์ - รั ฐบาล สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อยู่หมัด  
“ฝ่ายการเมือง” ที่ออกมาเดินฉากหน้ารับแต้มกันไปเต็มๆ แถมเมื่อเดินเข้าสู่โหมดของการเยียวยา โครงการที่รัฐคิดมา
ตอบโจทย์โดนใจประชาชน จนคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ สูงปรี๊ด 

สามารถวัดได้จากผลการเลือกตั้งซ่อมทุกสนาม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นตัวชูโรง 
แ ล ะ มี น โ ย บ า ย เ ยี ย ว ย า ข อ ง รั ฐ เ ป็ น ก า ลั ง เ ส ริ ม  ส า ม า ร ถ ค ว้ า ชั ย ไ ด้ ทุ ก ส น า ม เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม  จ น ทั้ ง  
พล.อ.ประยุทธ์-พลังประชารัฐ ค่อนข้างมั่นใจว่าหากลงเลือกตั้งสมัยหน้ามีโอกาสโกยเก้าอ้ี ส.ส. แบบแลนด์สไลด์ 

พล.อ.ประยุทธ์-พลังประชารัฐ มั่นใจจนคิดเกมแก้รูปแบบการเลือกตั้ง หันมาใช้ “บัตร 2 ใบ” เพราะคิดว่า พลัง
ประชารัฐ พร้อมที่จะท้าสู้ พรรคเพ่ือไทย (พท.) และหากใช้กติกาเดิม “บัตรเลือกตั้งใบเดียว” อาจจะท าให้ พลังประชา
รฐั ไม่ได้เก้าอ้ี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์-พลังประชารัฐ ตกลงอย่างฮวบฮาบ จึงมีโอกาสสูงที่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งอาจต้องแท้งตามไปด้วย 

ดังนั้นจึงต้องจับตาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์-รัฐบาล จะสามารถกู้คะแนนนิยม
กลับคืนมาได้บ้างหรือไม่ และหากไม่สามารถท าได้อย่างหวัง เกมการเมืองที่วางเอาไว้อาจจะต้องยกเครื่อง ปรับแผนกัน
ใหม่ 

โดยความหวังในการกอบกู้สถานการณ์โควิด -19 หลังจากนี้  พล.อ.ประยุทธ์ ฝากไว้กับ  “ทีมหมอ” 
สวนทางกับ “ทีมการเมือง” ที่ค่อยๆถอยฉากออกมา เพ่ือเปิดทางให้ “ทีมหมอ” ท างานอย่างเต็มที่ คอยเซ็ตระบบ-วาง
ระบบการท างาน เพ่ือกอบกู้สถานการณ์ 
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จากเดิมข้อมูลที่เกี่ยวกับ “วัคซีน” โดยเฉพาะการเซ็นสัญญากับแอสตร้าเซนเนก้าถูกเก็บไว้ในลิ้นชักแห่ง
ความลับ แต่เมื่อมีเอกสารหลุดออกมา “ทีมหมอ”ต้องรับหน้าแทนฝ่ายการเมือง โดยเป็นฝ่ายออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง 
ชี้แจงตัวเลขท่ีตกลงการส่งมอบ พร้อมทั้งชี้แจงทางการปฏิบัติทั้งหมด 

ขณะเดียวกัน “วัคซีนไฟเซอร์” จ านวน 1.5 ล้านโดส ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้กับทางการไทย เมื่อมีข้อ
เ รี ย กร้ อ ง ให้ ใ ช้ สู ต รบู ต เ ตอร์  ฉี ด ให้ บุ คล ากรทา งการแพทย์ ก่ อน  แม้ จ ะฉี ดซิ โ นแวคครบ  2 เ ข็ มแล้ ว  
พล.อ.ประยุทธ์-รัฐบาล ก็ไม่คัดค้าน ปล่อยให้ทีมหมอบริหารจัดการกันเอง 

นอกจากนี้ ยั งมีปมที่  “หมอหนู”  อนุทิน  ชาญวี รกุล  รองนายกรั ฐมนตรี  รมว .สาธารณสุข  และ  
“ทีมหมอ” ต้องการให้ทาง พล.อ.ประยุทธ์-ศบค. ออกค าสั่งห้ามส่งออกวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าท่ีผลิตในประเทศ เพื่อน า
วัคซีนมาเร่งฉีดให้กับประชาชนก่อน 

โดย พล.อ.ประยุทธ์-ศบค. ได้เรียก อนุทิน-ทีมหมอ มาหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน เพราะรู้ดีว่าหากออกค าสั่งห้ามส่งออกก็จะเกิดผลเสียอย่างสูง โดยเฉพาะมิติความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศกับ
มิตรประเทศเพ่ือนบ้าน 

จึงต้องจับตาว่า อนุทิน-ทีมหมอ ที่จ าเป็นต้องไปเจรจากับทางแอสตร้าเซนเนก้าอีกรอบ จะมีข้อเสนอ-ข้อต่อรอง
ในทิศทางใดเพ่ือหาทางออกกรณีส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และมีทางใดบ้างที่ไม่ให้กระทบต่อมิตรประเทศ 

หากสังเกตแนวทางบริหารจัดการของพล.อ.ประยุทธ์ ในระยะหลังจะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ พยายามหลบ
ฉากเข้ามุม คอยประเมินสถานการณ์แบบซุ่มเงียบ เพ่ือลดกระแสต่อต้านที่พุ่งตรงมาที่ตัวเองอย่างเดียว ชนิดหยิบจับ
อะไรก็ผิดไปหมด 

พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศไว้ “เพ่ือช่วยให้พ่ีน้องประชาชนได้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ ผมขอให้พวกเราทุกคนไม่ยอม
แพ้ต่อช่วงเวลาที่ยากล าบาก ผมและรัฐบาลจะหาทางช่วยทุกท่านให้ได้มากท่ีสุด และจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสงครามครั้งนี้ 
ไม่ลดละเลิกล้มความพยายาม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ และจะสู้จนกว่าเราจะเอาชนะได้” 

ถือเป็นการส่งสัญญาณดับกระแสข่าว “ยุบสภา” ดับกระแสข่าว “พรรคร่วมรัฐบาล” ถอนตัวไปด้วย แถมเมื่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ หลบฉากลดกระแสต้านให้กับตัวเอง กลับเป็น"อนุทิน" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  ที่ต้องมาคอยรับกระสุน
แทน แม้จะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล แต่ย่อมดีต่อตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่บ้าง 
ดังนั้น หลังจากนี้จะเห็นภาพ “ทีมหมอ” ที่ต้องออกมาคอยชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน และต้องใช้เครดิตที่มี
ทั้งหมด วางเดิมพันกับสงครามโควิด-19 แบบเทหมดหน้าตัก 

ศึกโควิด-19 ระลอกนี้ มีอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ เครือข่ายอ านาจ 3 ป. และพรรคร่วมรัฐบาล
เป็นเดิมพัน ไม่ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลง จะส่งผลต่อเกมการเมืองที่จะวางเอาไว้ในอนาคตอย่างไร แต่ทั้ง
องคาพยพมีข้อตกลงกันไว้ว่า นายกฯไม่ลาออก พรรคร่วมไม่ถอนตัว และรัฐบาลไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์กดดันรอบ
ด้าน  

 
อ้างอิง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949908  
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20 กรกฎาคม 2564 
ซูเปอร์ 'ธรรมนัส' พลิกเกม' ขาลงรัฐบาล 
 

 
 
โซเชียลฯ พากันประหลาดใจกับ “บทพระเอก” ของ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่ขวางซื้อ "เรือด าน้ า" พลิกเกมรัฐบาลจาก
เพลี่ยงพล้ า บางคนสะท้อนผ่านคอมเมนต์ในสื่อออนไลน์ เห็นเค้าลางไกลๆ เป็นว่าที่ “นายกฯ” คนใหม่ในอนาคต 

เมื่อ “รัฐบาล” เจอไฟต์บังคับให้ต้องรีบปลดชนวน  อันสืบเนื่องจากเรื่อง  “เรือด าน้ า” ไม่ให้ถูกขยาย
ความ กลายเป็นประเด็นโจมตีในช่วงวิกฤติโควิด -19 นับเป็นเกมผ่อนสั้นผ่อนยาว  และมีความส าคัญในการ
ประคับประคองสถานการณ์ให ้“รัฐนาวาประยุทธ์” ได้หายใจหายคอต่ออีกเฮือก 

การเลือกเล่นบทนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สิ่งที่น่าแปลกคือ คนแรกที่น าร่องออกโรงคัดค้านการตั้งงบประมาณ
ปี  65 เ พ่ื อ จั ด ซื้ อ เ รื อ ด า น้ า ล า ที่  2-3 ข อ ง ก อ ง ทั พ เ รื อ นั้ น  คื อ ค น ข อ ง รั ฐ บ า ล เ อ ง  ที่ ชื่ อ 
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า”รมช .เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  จนโลกโซเชียลฯ  
พากันประหลาดใจกับ “บทพระเอก” ของ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่พยายามพลิกเกมให้รัฐบาลจากที่เพลี่ยงพล้ า ให้สามารถ
เดินหน้าได้ต่ออีกระยะ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ มีบางคนสะท้อนผ่านคอมเมนต์ในสื่อออนไลน์ ท านองว่า เห็นเค้าลาง
ไกลๆ “เลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ” เป็นว่าที ่“นายกฯ” คนใหม่ในอนาคต อย่างไรอย่างนั้น 

เพราะการจะออกมาเบรกเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ า ซึ่งกระทรวงกลาโหมเป็นแม่งาน พยายามผลักดันให้ส าเร็จ
ตั้งแต่ยุค คสช. ที่มี “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี นั่ง“รมว.กลาโหม” เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเรื่อง
นี้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมมาตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งโครงการได้ 

จนมาถึงตอนนี้ ยุคที่มี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ควบต าแหน่ง รมว.กลาโหมก็ยังเจอแรง
ต้านอย่างหนัก ในการจะจัดสรรงบก้อนโต ถอยเรือด าน้ าเพ่ิม ในช่วงพายุโควิดโหมกระหน่ า การยอมถอย หรือวางเผือก
ร้ อ น จ า ก มื อ ค รั้ ง นี้  แ ท น ที่ จ ะ เ ป็ น ค น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ต ร ง อ ย่ า ง “พ ล .อ .ป ร ะ ยุ ท ธ์ ” ห รื อ   
“พล.อ.ประวิตร” หรือหน่วยงานอย่าง “กลาโหม” จะเป็นหัวหอกสวมบทน า ประกาศยอมถอยด้วยตัวเองเป็นคน
แรก หากบทนี้กลับเป็นของ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่ออกโรงค้าน ก่อนที่โฆษกกระทรวงกลาโหมจะออกมาส าทับว่า นายกฯสั่ง
การกองทัพเรือ ให้ถอนแผนงานออกไปก่อน จนถูกมองว่าไม่มีทางเลือกเป็นอ่ืน ต้องว่าตามสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส ว่ามา 
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เกมชิงจังหวะแบบนี้ของ ร.อ.ธรรมนัส ที่พลิกจากโดนไล่ต้อน จนสามารถลดแรงเสียดทานให้รัฐบาลขึ้นมาได้
บ้างนั้น อีกมุมนับเป็นความว่องไวที่อ่านเกมออก รู้อารมณ์สังคม จึงงัดลูกนี้ออกมาเล่น 

หากย้อนกลับไปอีกนิด กรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมี ย่านกิ่งแก้ว สมุทรปราการ เมื่อวันที่6 ก.ค. ร.อ.
ธรรมนัส ก็ลงไปในพ้ืนที่ จนถูกจับตาว่า ลงมาปฏิบัติหน้าที่เสมือน รมว.มหาดไทยแต่เจ้าตัวก็มีค าอธิบายว่า เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในความดูแลของส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แต่อยู่ระหว่างการกักตัว ช่วงที่ไปเพราะยังไม่สามารถควบคุมเพลิง จึงต้อง
ไปสั่งการด้วยตัวเอง เพ่ือประสานงานกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีรุ่นพ่ีของตนลงไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ พร้อมทั้งให้
ความเห็นว่า ต้องมีการปรับผังเมืองสมุทรปราการใหม่ และตรวจโรงงานทั้งหมด 
     ภารกิจทั้งในหน้าที่ และเกินหน้าที่ หรือนี่จะเป็นจังหวะนับหนึ่งในการพลิกโฉมภาพลักษณ์ตัวเองของ  ร.อ.
ธรรมนัส ที่หากพูดถึงชื่อนี้เสียงยี้จะพ่วงท้ายชนิดที่ยากจะสลัดให้หลุด จะว่าไปแล้ว เรื่องภาพลักษณ์ในสายตาสังคมอาจ
เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ฉุด ร.อ.ธรรมนัส ไม่ให้ทะยานในทางการเมืองยุค พล.อ.ประยุทธ์ ได้มากว่านี้ ทั้งที่คุณสมบัติ
อ่ืนๆ ถือว่าครบเครื่อง ทั้งทุนรอน อ านาจ เครือข่าย พวกพ้อง และ ร.อ.ธรรมนัส ก็นับเป็นอีกคนที่มีซูเปอร์คอนเน็กชั่น
กับบุคคลระดับ VVIP ต่อสายได้ทุกขั้วทางการเมือง 

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง  ร .อ .ธรรมนัสกับอดีตนายใหญ่อย่าง  “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ โทนี่  
วู้ดซัม ที่ฝ่ายหลังเคยออกมาพูดถึงอีกฝ่ายอย่างให้เกียรติ น้ าเสียงนุ่มนวล จนชวนให้คิดไกลได้อีก ถึงก้าวต่อไปของคน
ชื่อ ร.อ.ธรรมนัส เพราะเม่ือถึงวันหมดยุคของ “3 ป.” ก็ใช่ว่าเส้นทางของเขาจะตีบตัน หรือสิ้นสุดลงตามไปด้วยไม่ 

ในทางกลับกัน ความพยายามสร้างตัวตน ไม่อยู่ใต้เงาใคร ท าให้เส้นทางของ “ร.อ.ธรรมนัส” ยิ่งเปิดกว้าง น่า
จับตา วิถีการเมืองของอดีตนายทหารนักธุรกิจ ก าลังไต่ขึ้นสู่จุดพีคอ านาจการเมือง สวนทางกับใครบางคนที่ก าลังขา
ลง และจ าเป็นต้องลงจากหลังเสือแล้วหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949912  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949912
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วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
การแยกแตกตัว ในทาง “ความคิด” การแยกแตกตัว ในทาง “การเมือง” 
 

 
 
การแยกและแตกตัวจาก “ภายใน” สรรพสิ่งมิได้เป็นปฏิกิริยาหรือเงา สะท้อนในทาง “ธรรมชาติ” เท่านั้น หากแต่
ยังเป็นปฏิกิริยาหรือเงาสะท้อนอันแหลมคมยิ่งในทาง “สังคม” 

ถามว่าเหตุใดอารมณ์และความรู้สึกที่ขาดความไว้วางใจต่อวัคซีนบางยี่ห้อเกิดขึ้นและมีลักษณะกัมมันตะได้
อย่างไร ล าพังปฏิกิริยาและความรู้สึกของประชาชนอาจเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากตัว
วัคซีนนั้นๆโดยตรง แต่ที่ทรงความหมายยิ่งกลับมาจากบุคลากรด้านการแพทย์ 

บรรดานายแพทย์ บรรดานางพยาบาล บรรดาอาสาสมัครมวล ชนสาธารณสุข ที่ประสบปัญหาจากตัววัคซีนนั้น
ต่ า งหาก ได้ ก่ อ รู ปขึ้ น มา เป็ น ”หมอไม่ ทน”ดั ง กึ กก้ อ ง ไปทั่ ว ป ระ เทศ  พลั นที่ เ กิ ด เ สี ย ง ร้ อ ง ขึ้ น มา จาก 
“หมอไม่ทน”ความเชื่อมั่นในหมู่ “ชาวบ้าน” ยิ่งเท่ากับได้รับการตอกย้ า จึงเริ่มทอดตามองไปยัง”วัคซีน”ยี่ห้อนั้นๆอย่าง
คลางแคลง 

คลางแคลงไม่เพียงแต่คุณภาพอันด ารงอยู่ หากแต่ยังคลาง แคลงไปยังรากฐานการน าเข้ามาอย่างผิดปกติ  มี
ความผิดปกติเกิดขึ้นมากมายนับแต่สังคมประเทศไทยได้เข้าสู่สัง คมแห่งการแพร่ระบาดของโควิดเมื่อเดือนมีนาคม 
2563 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะในเรื่องของวิธีวิทยา ไม่ว่าจะในเรื่องของการบริหารจัดการ  ความไม่มั่นใจต่อรัฐบาลซึ่งมีมา
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งได้รับการตอก ย้ าให้เห็นตลอด 1 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร 

การแสดงความรู้ สึ กจาก”ภายใน”พรรคภูมิ ใจ ไทยต่อบทบาทและความหมายของ นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูง ในเมื่อปัญหาการไม่เพียงพอของ”
วัคซีน”มิได้มาจากการตัดสิน ใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ความรับผิดชอบย่อมเป็น 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  อาการของพรรคภูมิใจไทย คืออาการแห่งการแยกและแตกตัวในทางความคิดอย่างมีนัยส าคัญและจะส่งผล
สะเทือนก่อให้เกิดภาวะสั่นไหวในทางการเมืองอย่างแน่นอน นี่คือความต่อเนื่องของปัญหาหนึ่งไปยังอีกปัญหาหนึ่ง นี่คือ
ความต่อเนื่องจาก”ความคิด”ไปสู่ปมทาง”การเมือง” 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_445578  

https://www.matichonweekly.com/column/article_445578


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
จะเปลี่ยนนายกฯ และรัฐบาลได้อย่างไร? ถ้าไม่เปลี่ยนนายกฯ และรัฐบาล เราจะจน เจ็บ เจ๊ง และตาย… แต่ท ายาก
มาก 
 

 
  
จะเปลี่ยนนายกฯ และรัฐบาลได้อย่างไร? ถ้าไม่เปลี่ยนนายกฯ และรัฐบาล เราจะจน เจ็บ เจ๊ง และตาย… 
แต่ท ายากมาก 
  7 ปีกว่านับตั้งแต่คณะ คสช.รัฐประหารปี 2557 สืบทอดอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และผ่านการเลือกตั้ง 
2562 ผลจากการครองอ านาจแต่บริหารไม่เป็นและไม่สนับสนุนหลักประชาธิปไตยและความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อทั้งระบบรัฐสภา กระบวนการยุติธรรม และการบริหารประเทศ เกิดความล้มเหลวในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 7 ป ี

จึงมีเสียงเรียกร้องให้ตัวนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกไป หรือท าอย่างไรก็ได้ให้มีการเปลี่ยนรัฐบาล  
ประชาชนหวังว่าถ้ามีผู้น าที่มีความสามารถจะมีโอกาสพาประเทศชาติและประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและโรค
ระบาด covid ไปได ้

แต่เนื่องจากรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ได้ดึง ส.ส.ฝ่ายค้านมาอยู่
ฝ่ายตัวเองเพ่ิมขึ้นจนมีเสียงเกินครึ่งไปมากพอสมควร ดังนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจจึ งไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลได้ 

การแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้ยากเพราะ ส.ว.ต้องให้ความร่วมมือด้วย แต่ ส.ว.นั้น คสช.ก็แต่งตั้งมากับมือจึงไม่
มีทางแก้ยอมรัฐธรรมนูญที่ตนเองได้เปรียบ 

ปัจจุบันสถานการณ์โควิดที่มีคนติดเชื้อวันละเกือบหมื่นมีคนตายร่วมร้อยคนกลายเป็นแรงกดดันและท าให้
ประชาชนที่เคยสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ก็หันมาคัดค้านและเรียกร้องให้ลาออก 

แรงกดดันทางการเมืองแบบนี้จึงเป็นโอกาสที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้แต่ถ้าไม่ใช่การท า
รัฐประหารจะมีหนทางใดบ้าง 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-1.jpg
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 เปลี่ยนนายกฯ โดยเดินตามรัฐธรรมนูญ 2560 
แนวทางท่ี 1 ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ต้องมี พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวท าให้เสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนฯ ไม่ถึง 250 

ถ้าเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแพ้เสียง ซึ่งกรณีนี้ นายกฯ คงประกาศยุบสภา มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใต้
รัฐธรรมนูญเดิมยังไม่มีการแก้ไขใดๆ แต่ขณะนี้ยังไม่มีวีแววว่าพรรคไหนจะถอนตัว เพราะยังรอใช้งบประมาณกันอยู่  
ความเป็นไปได้นี้จึงมีน้อย ต้องดูแรงกดดันทางการเมืองจากนอกสภา ทุก 10 วัน แต่ผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ยังไม่แน่ว่า
ใครจะชนะ 
 เปลี่ยนเฉพาะหัว ตามรัฐธรรมนูญ 2560 

ความเป็นไปได้ของการลาออกเองและตั้ งรั ฐบาลใหม่ เป็น เรื่ องค่อนข้างยาก เพราะมีความด้าน  
หนามาก ยกเว้นจะมีแรงกดดันจากอ านาจพิเศษ ซึ่งกลุ่ม คสช.ต้านไม่ไหวก็ต้องยอมโดยการเปลี่ยนหัว แต่จะต้องมี
ข้อตกลงกันว่าใครจะมาเป็นนายกฯ คนใหม่ และนายกฯ คนใหม่จะปฏิบัติต่อกลุ่ม คสช. และนายกฯ คนเก่าอย่างไร จะ
มีการแบ่งปันอ านาจกันอย่างไร 

ถ้าการเปลี่ยนแบบนี้เกิดขึ้น ประชาชนจะได้ประโยชน์น้อยมากเพราะโครงสร้างต่างๆ จะยังเหมือนเดิม เช่น 
ส.ว. 250 คนก็ยังอยู่ รัฐธรรมนูญทั้งหมดก็ยังไม่ได้แก้ไข แต่อาจมีการปรับเปลี่ยน ครม. 

กรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นสมัยนายกฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่มีการแต่งตั้ง ส .ว. 3 ใน 4 ของจ านวน ส.ส. แต่ก็
ถูกหักหลังจากวิกฤตปัญหาเรื่องน้ ามันแพง นายกฯ เกรียงศักดิ์ต้องลาออกมาแข่งขันใหม่ในรัฐสภา แต่ ส.ว. และ ส.ส.ก็
ไปเลือก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายกฯ เกรียงศักดิ์ก็ตกกระป๋องไปแต่ไม่ถึงขนาดต้องลี้ภัย 
เพียงแต่บทบาททางการเมืองก็ค่อยๆ เลือนหายไป 
นี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนเฉพาะหัว 

นายกฯ เปรมจึงเข้าบริหารโดยมีทุกองค์กรตั้งรอไว้แล้ว ทั้ง ส.ว.ซึ่งแต่งตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้สนับสนุน และ
ยังมี ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ มาสนับสนุนอีกหลายพรรค จึงไม่จ าเป็นต้องมีพรรคของตัวเอง แต่มีโควต้ารัฐมนตรี
ส าหรับตนเองเลือกไว้จ านวนหนึ่ง สามารถบริหารประมาณ 8 ปี แต่ก็ต้องปรับ ครม.หลายครั้ง ความแตกต่างคือนายกฯ 
เปรมพูดน้อยกว่า ด่าไม่ได้ รู้จักอาย แต่ยุคนี้ใครจะด่าอย่างไรไม่สนใจ เลยวิเคราะห์ว่าไม่มีทางลาออกเอง นอกจากถูก
บังคับ แต่ลาออกแล้วใช่ว่าจะหานายกฯ ใหม่ได้ตามใจชอบ 
 แนวทางการลาออกและตั้งนายกฯ ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 นายกฯ คนใน 

รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต้องมาจากผู้ที่มีการเสนอชื่อเป็น
แคนดิเดตนายกฯ เมื่อครั้งมีการเลือกตั้ง 2562 ซึ่งก็มีคุณอนุทิน ชาญวีรกูล จากภูมิใจไทย ในพรรคเพ่ือไทยก็มี 3 คนคือ 
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และชัยเกษม นิติสิริ ส่วนพรรคอนาคตใหม่เคยเสนอชื่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยเสนอชื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิ์เข้าไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส.อย่างน้อยร้อยละ 5 ของ ส.ส.ทั้งหมด คือ 
25 คนลงเสียงรับรอง หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกสองสภา คือ 50 คน นายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกท้ังหมดสองสภา (ส.ว. 250 + ส.ส. 500) คือ 376 เสียงขึน้ไป 

ตอนนี้ความเป็นไปได้สูงสุดมีอยู่คนเดียว คือคุณอนุทินจากภูมิใจไทยเพราะเป็นฝั่งพรรคร่วมรัฐบาล และผู้มี
อ านาจอาจสนับสนุนเพ่ือมาขัดตาทัพ พรรคร่วมมีเสียง ส.ส.เกิน 250 คนแน่นอน เมื่อรวมกับเสียง ส.ว.ซึ่งคาดว่าน่าจะ
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ได้ไม่น้อยกว่า 200 จะท าให้มีเสียงเกินครึ่งของรัฐสภาคือ 375 เสียง สามารถเป็นนายกฯ คนใหม่ เมื่อแต่งหน้าทาแป้ง
แต่งตัว ปรับ ครม.ใหม่ท าการบริหารต่อไป 

แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกฎหมายใดๆ เลย การบริหารต่อไปก็คงจะพบกับ
อุปสรรคและความไม่ยอมเชื่อถือของประชาชนเหมือนเดิมและแก้ปัญหาไม่ ได้ คนก็จะออกมาไล่เหมือนเดิม 
ความสามารถของคุณอนุทินในการเป็น รมว สาธารณสุข ท่ามกลางวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ประสบความส าเร็จอันใด 
นายกฯ คนนอก เกิดขึ้นได้จริงหรือ 
  หมายถึงเอาคนนอกบัญชีพรรคการเมืองมาเป็นนายกฯ ในกรณีที่ประชุมสภาเลือกนายกฯ จากบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองเสนอมาไม่ได้สักคน มีเสียงไม่ถึง 376 เพราะ ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างมีเสียงแค่ 200 กว่า ถ้า ส.ว.ไม่
ยกมือให้มากพอ ยังไงก็ไม่ถึง 376 แต่การสรรหานายกฯ คนนอกมีหลายขั้นตอน ให้สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (750 คน) หรือ 376 คนข้ึนไป เข้าชื่อต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามี
มติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ใช้เสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทั้งสองสภาจาก 750 เสียง คือ 501 เสียงขึ้นไปมีมติให้ยกเว้นได้ ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได ้

ส.ส. หรือ ส.ว.ใช้เสียงรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกสองสภา หรือ 50 คนเสนอชื่อนายกฯ 
คนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดของสองสภา คือ 376 เสียงขึ้นไป 
ความเป็นไปได้จริงคือ นายกฯ คนนอกจะต้องถูกก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อนายกฯ ที่เป็นแคนดิเดตทั้งพรรคฝ่ายค้าน
และฝ่ายรัฐบาลเสนอเข้ามา ส.ว.จะไม่ร่วมสนับสนุน จึงไม่ได้เสียงถึง 376 นายกฯ คนในจึงไม่มีใครสามารถรับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ 

จะต้องมีการเรียกประชุมและขออนุมัติที่จะให้มีการเลือกนายกฯ คนนอกที่ประชุมทั้งรัฐสภาจะต้องมีเสียง
เห็นชอบถึง 500 เสียง ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการแอบตกลงกันไว้แล้ว ให้มี ส.ส.เกิน 250 เมื่อรวมกับเสียง ส.ว.อีก
ประมาณ 250 ก็จะได้เกิน 500 (ถ้ามี ส.ส.ไม่ยอม ก็ต้องแจกกล้วย) 

จากนั้นจึงจะเสนอชื่อนายกฯ คนนอกเข้ามาในรัฐสภาได้ เมื่อลงคะแนนกันอีกครั้งหนึ่ง คนนั้นจะเป็นนายกฯ ที่
ได้เสียงเกิน 375 แน่นอน เพราะเสียงที่ตกลงกันไว้มีถึง 500 

แม้มีคนคิดว่ายอมตกลงกันให้มีนายกฯ จากพรรคการเมืองดีกว่า โดย ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมมือ
กัน เสียง ส.ว.จะไม่มีความหมาย นายกฯ คนนอกไม่มีทางตั้งได้ เพราะพรรคการเมืองก็สามารถรวมเสียงได้เกิน 375 
และตั้งเป็นรัฐบาลผสมได้ ซึ่งกรณีนี้ก็เกิดได้ยากเช่นกัน และก็มีคนที่คิดว่ายอมให้พวกนั้นสืบทอดอ านาจไปแล้วเปิดเกมสู้
ให้แรงขึ้น ถ้าเปลี่ยนแค่หัว โครงสร้างไม่เปลี่ยน บ้านเมืองจะแย่เหมือนเดิม ดังนั้น สถานการณ์จะเป็นดังนี้ 

ในกรณีที่รัฐบาลนี้ไม่ยอมออกไม่ถอย ไม่แก้รัฐธรรมนูญ เกมการต่อสู้จะอยู่นอกสภาเป็นหลัก  ทิศทางการเมือง
จะไปทางไหน น่าจะปรากฏในวิกฤตที่พุ่งสูงไม่เกิน 2 เดือนนี้ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_443611  
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