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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ชงถกแก้ รธน. วำระ2 หลังผ่ำนงบ 65 4 

2 สยำมรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" วำงกรอบนัดประชุม กมธ. แก้ รธน. 4 นัดจบคำดส่งรัฐสภำ
พิจำรณำหลังผ่ำนร่ำง กม.งบฯ 65 แน่ 

5 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ก้ำวไกล" ชี้ซักฟอก "ประยุทธ์" ครั้งสุดท้ำย - มั่นใจล้มรัฐบำล 6 

4 แนวหน้ำออนไลน์ 'บิ๊กตู่'ยันไร้ปัญหำพรรคร่วม ปมแก้ปัญหำโควิด หลัง ภท.โวย 'อนุทิน' 
เป็นแค่แพะ 

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ “บิ๊กตู่” ฉุนค ำถำมสื่อพรรคร่วมลอยตัว ลั่น “ไม่เห็นมีใครไป  
จะท้ิงผมก็ตำมใจ” 

9 

6 สยำมรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่” บ่นสื่อ บอก ไม่ใช่เวลำเล่นกำรเมือง ลั่นกลำงครม. “ถ้ำจะออก 
ก็แล้วแต่ ผมจะท ำงำนต่อ ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” 

10 

7 สยำมรัฐออนไลน์ "ไพศำล" ยกค ำพูดนำยกฯ "พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร ผมจะท ำงำน 
ของผมต่อไป" ชี้สะท้อนปัญหำภำยในรบ.วิกฤตหนัก 

11 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมศักดิ์' มอง 'นำยกฯ' แค่พูดดักคอ 'ภท.-ปชป.' เชื่อไม่มีใครกล้ำถอนตัว 12 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมชัย' ท้ำนำยกฯ สั่งใช้ค่ำยทหำรเป็น 'รพ.สนำม' ดูแลผู้ป่วยโควิด 13 
10 มติชนออนไลน์ ส.ส.ปชป. ร้อง ‘บิ๊กตู่’ ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีกำรเล่นพรรค เล่นพวก  

หำกพบสั่งย้ำย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่ำง 
14 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ข่ำวสดออนไลน์ แนวโน้ม เปลี่ยนตัว รัฐมนตรี บ่งชี้ อนำคต รัฐบำล ประยุทธ์ 15 

2 มติชนออนไลน์ จัดกำร ‘โควิด’ ถำม ประยุทธ ์จันทร์โอชำ ส ำเร็จ ล้มเหลว 16 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เปลี่ยน "ม้ำ" ไม่ได้ เอวังประเทศไทย 18 

4 คมชัดลึกออนไลน์ โควิดพ่นพิษ แฉวงใน "หนู-วิน" 20 
5 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ “ประยุทธ์” สับเปลี่ยนก ำลังสู้ พลังประชำรัฐซมพิษกำรเมือง-ตั้งพรรคใหม่ 22 

6 สยำมรัฐออนไลน์ ล็อกเป้ำโค่น "บิ๊กตู่" ! 25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
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7 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือสิ่งใหม่ๆ 27 

8 ไทยรัฐออนไลน์ ถึงจุดเสื่อมมนตร์ขลัง 28 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ แก้ไขรัฐธรรมนูญตัวแปรยุบสภำ 30 
10 ข่ำวสดออนไลน์ อำกำร กำรเมือง อำกำร อนุทิน ชำญวีรกูล กำรแยก แตกตัว 32 

11 มติชนออนไลน์ ญัตติ เปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ชี้อนำคต ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 33 
12 ข่ำวสดออนไลน์ กำรขยับ ต่อรอง ทำงกำรเมือง พลังประชำรัฐ กับ ภูมิใจไทย 34 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘วิกฤติโควิด-เรือด ำน้ ำ’ ปมร้อน สนิมกัดกร่อน ‘เรือเหล็กประยุทธ์’ 35 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เกมกำรเมือง 'ศบค.-สธ.' ลำก 'ทีมหมอ' ตัวประกัน 37 
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20/07/2564 15:11 
ชงถกแก้ รธน. วาระ2 หลังผ่านงบ 65 
 

 
 
กทม. 20 ก.ค. – “ไพบูลย์” จ่อเสนอกรอบพิจารณาถกแก้ รธน. เดือน ส.ค. คาดเสนอรัฐสภาพิจารณาวาระ 2 ได้ 
หลังผ่านกฎหมายงบประมาณปี 65 

นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. แก้ไขมำตรำ 83 และ มำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภำ 
เ ปิ ด เ ผ ย ว่ ำ  ไ ด้ สั่ ง ใ ห้ ง ด ป ร ะ ชุ ม  ก ม ธ . ใ น สั ป ด ำ ห์ นี้  จ ำ ก เ ดิ ม ที่ นั ด ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  2 ใ น วั น ที่   
27 กรกฏำคม และประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎำคม เนื่องจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคโควิด-19 และล่ำสุดนำย
ชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ มีค ำสั่ งงดประชุมไปอีก 1สัปดำห์ ทั้ งนี้  กมธ.จะกลับมำประชุมอีกครั้ ง วันที่   
4 สิงหำคม และวันที่ 6 สิงหำคม 

นำยไพบูลย์ เปิดเผยว่ำ กำรประชุมในครั้งหน้ำ ตนจะเสนอกรอบกำรท ำงำนของ กมธ. ที่จะประชุมจ ำนวน 4 
ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 สิงหำคม จะมอบหมำยให้รองประธำนคณะกรรมำธิกำรตั้งคณะท ำงำนเสนอร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมตำมค ำขอแปรญัตติ , วันที่ 6 สิงหำคม พิจำรณำและลงมติร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมรำยมำตรำตำมที่
คณะท ำงำนสรุปเสนอ , วันที่  10 สิงหำคม เชิญผู้แปรญัตติและสรุปร่ำงรำยงำนคณะกรรมำธิกำร และวันที่   
13 สิงหำคม รับรองรำยงำนคณะกรรมำธิกำร เพ่ือเสนอนำยชวน หลีกภัย ในฐำนะประธำนรัฐสภำ บรรจุวำระพิจำรณำ
วำระที่ 2 ในที่ประชุมรัฐสภำ ซึ่งคำดว่ำที่ประชุมร่วมรัฐสภำจะได้พิจำรณำเนื้อหำ หลังจำกที่สภำฯ พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประะจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565.-ส ำนักข่ำวไทย 

 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-742422    
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-742422
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20 กรกฎำคม 2564 15:21 น. 
"ไพบูลย์" วางกรอบนัดประชุม กมธ. แก้ รธน. 4 นัดจบคาดส่งรัฐสภาพิจารณาหลังผ่านร่าง กม.งบฯ 65 แน ่
   

 
 

เมื่อวันที่  20 ก.ค.นำยไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขมำตรำ 83 และ มำตรำ 91 ว่ำ
ด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภำ เปิดเผยว่ำ ตนได้สั่งให้งดประชุมกมธ.ในสัปดำห์นี้ เดิมที่นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ก.ค.
และกำรประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 ก.ค.เนื่องจำกสถำนกำรณ์ระบำดของไวรัสโควิด-19 และล่ำสุดนำยชวน หลีกภัย 
ป ร ะ ธ ำน สภ ำฯ  มี ค ำ สั่ ง น งด ปร ะชุ ม ไป อี ก  1สั ปด ำห์  ทั้ ง นี้ ก ม ธ . ฯ  จ ะก ลั บม ำป ระชุ ม อี ก ค รั้ ง  วั นที่   
4 ส.ค.ละ วันที่ 6 ส.ค. ซึ่งในกำรประชุมในครั้งหน้ำ ตนจะเสนอกรอบกำรท ำงำนของกมธ.ฯ ที่จะประชุมจ ำนวน  
4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ส.จะมอบหมำยให้รองประธำนคณะกรรมำธิกำรตั้งคณะท ำงำนเสนอร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ตำมค ำขอแปรญัตติ, วันที่ 6 ส.ค.พิจำรณำและลงมติร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมรำยมำตรำตำมที่คณะท ำงำนสรุปเสนอ
, วันที่ 10 ส.ค. เชิญผู้แปรญัตติและสรุปร่ำงรำยงำนคณะกรรมำธิกำร และวันที่ 13 ส.ค.รับรองรำยงำนคณะกรรมำธิกำร 
เ พ่ื อ เ ส น อ น ำ ย ช ว น  ห ลี ก ภั ย  ฐ ำ น ะ ป ร ะ ธ ำ น รั ฐ ส ภ ำ  บ ร ร จุ ว ำ ร ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ว ำ ร ะ ที่   
2 ในที่ประชุมรัฐสภำ ซึ่งคำดว่ำที่ประชุมร่วมรัฐสภำจะได้พิจำรณำเนื้อหำ หลังจำกท่ีสภำฯ พิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/263568  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/263568
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210720/ddef45e90e4b7a369bce22be1f8d87fe40988d27b4a8d61c21a20a62b5ac2903.jpg?itok=LlP3EBc1
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20 กรกฎำคม 2564 
"ก้าวไกล" ชี้ซักฟอก "ประยุทธ์" ครั้งสุดท้าย - ม่ันใจล้มรัฐบาล 
 

 
 

"ก้าวไกล"ชี้ซักฟอก"ประยุทธ์"ครั้งสุดท้าย-ม่ันใจล้มรัฐบาล ชงยุบสภา อ้างลาออกเปลี่ยนแค่หัว เครือข่ายคสช.
เลือกคนอ่ืบริหารแทน 

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ว่ำ เมื่อที่ 
19 ก.ค. พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเห็นตรงกันว่ำ จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เป็นรำยบุคคล ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 151 
และจะยื่นญัตติภำยในเดือนสิงหำคม 

ส่วนวันที่แน่นอนขอประเมินสถำนกำรณ์ท่ีเหมำะสมอีกครั้งว่ำจะยื่นเร็ว หรือยื่นช้ำ เพรำะสถำนกำรณ์ขณะนี้ มี
กระแสไม่ยอมรับรัฐบำลสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ส ำหรับกำรรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยฯนั้น ต้องรอให้แต่ละพรรคไปท ำรำยละเอียดมำพิจำรณำอีกครั้ง ซึ่งจะเห็น
รำยชื่อคนที่ถูกอภิปรำยฯ ตอนยื่นญัตติ แต่คนหลักแน่นอนคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

“กำรอภิปรำยครั้งนี้น่ำจะเป็นกำรอภิปรำยครั้งสุดท้ำยของรัฐบำลชุดนี้ พรรคก.ก. จะอภิปรำยแบบเน้นประเด็น 
ไม่กระจัดกระจำยเหมือนที่ผ่ำนมำ" 

นำยชัยธวัช กล่ำวต่อว่ำ ขอควำมร่วมมือกับประชำชน และข้ำรำชกำรที่ทนไม่ไหวกับรัฐบำล หำกประชำชน 
และข้ำรำชกำรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจที่ไม่เป็นธรรม และกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ ก็สำมำรถส่ง
ข้อมูลมำที่พรรคก.ก. ได้ 

"หวังว่ำกำรอภิปรำยครั้งนี้จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ซึ่งตนคิดว่ำ สำมำรถเป็นไปได้ 2 ทำง คือ 
1.นำยกฯ ลำออก และ 2. ยุบสภำฯ" 
 
  

https://www.mgid.com/ghits/9712343/i/57417933/0/pp/1/1?h=CBrzEZbMu4uVtrhDM1ERSM2gYpdtV0NXA7CkSisVN1MG8EyKH7ifpxiPISeAm_8C&rid=45ec8a8b-e95a-11eb-84ed-78ac442272ee&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1
https://www.mgid.com/ghits/9712343/i/57417933/0/pp/1/1?h=CBrzEZbMu4uVtrhDM1ERSM2gYpdtV0NXA7CkSisVN1MG8EyKH7ifpxiPISeAm_8C&rid=45ec8a8b-e95a-11eb-84ed-78ac442272ee&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1
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ตนเห็นว่ำ ถ้ำนำยกฯ ลำออกอำจจะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนหัวอย่ำงเดียว และเป็นหัวที่มำจำกกลุ่มอ ำนำจเดิม มี
โอกำสที่จะเป็นนำยกฯ คนนอก ตำมกลไกของรัฐธรรมนูญ คสช. ที่วำงไว้ในกำรสืบทอดอ ำนำจ ดังนั้นกำรลำออก และ
เปลี่ยนหัวอย่ำงเดียวก็จะสุ่มเสี่ยงในแง่นี้ 

ขณะที่กำรยุบสภำอำจจะเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด เพรำะเท่ำกับว่ำเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตัดสินใจ เลือก
พรรคกำรเมืองที่น ำเสนอนโยบำย และมำตรกำรที่จะมำกอบกู้ประเทศ ในช่วงวิกฤต และหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งกำร
จัดกำรเลือกตั้งใหม่สำมำรถท ำให้เร็วขึ้นได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949992  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949992
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วันอังคำร ที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 19.16 น. 
'บิ๊กตู่'ยันไร้ปัญหาพรรคร่วม ปมแก้ปัญหาโควิด หลัง ภท.โวย'อนุทิน'เป็นแค่แพะ 

 
"บิ๊กตู่"ยันไร้ปัญหาพรรคร่วม ปมแก้ปัญหาโควิด หลัง ภท.โวย"อนุทิน"เป็นแค่แพะ ลั่นไม่มีแยกกัน -ท างานไม่เคย
แทรกแซงใคร 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2564 ภำยหลังเป็นประธำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ยังคงไม่แถลงข่ำวเช่นเคย โดยมอบหมำยให้ นำยอนุชำ บูรพชัยศรี โฆษกประจ ำ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบค ำถำมสื่อมวลชนในประเด็นต่ำงๆ แทน 

ทั้งนี้ เมื่อเวลำ 17.45 น.ที่ผ่ำนมำ นำยอนุชำ ตอบค ำถำมแทน พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกำรแก้วิกฤตโควิด-19 ที่ดู
เหมือนขณะนี้ นำยกฯ และ ศบค.ก ำลังถูกโดดเดี่ยวจำกพรรคกำรเมืองร่วมรัฐบำลหรือไม่ โดยเฉพำะกรณี ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทย ที่ออกมำปกป้อง นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข ว่ำตกเป็นแพะรับบำปจำก
ปัญหำเรื่องวัคซีน ว่ำ นำยกรัฐมนตรี ยืนยันว่ำทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะพรรคร่วมรัฐบำลยังท ำหน้ำที่ด้วยกันด้วยควำม
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นกำรท ำงำนภำยใต้โครงสร้ำง ศบค.ที่นำยกฯ เป็นประธำน และมีทุกหน่วยงำนเข้ำมำเป็นกรรมกำรและ
ร่วมกันท ำงำน ส่วนเรื่องของคณะกรรมกำรอ่ืนๆ ที่มีกำรแต่งตั้งไปก็เป็นคณะกรรมกำรชุดเล็กที่ท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของศบค.ชุดใหญ่อยู่แล้ว ดังนั้นทุกหน่วยงำนรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังให้ข้อเสนอแนะข้อแนะน ำและรับทรำบ
ปัญหำที่เกิดข้ึนกับกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมด 

"นำยกฯ ยืนยันว่ำไม่มีกำรแยกกันท ำงำนในลักษณะ ไม่บูรณำกำรและทุกอย่ำงยังท ำงำนร่วมกันด้วยดี แล ะ
นำยกฯ เองก็ไม่ได้มีกำรไปแทรกแซงอะไรทั้งสิ้น นำยกฯรับฟังทุกข้อคิดเห็นทั้งในส่วนของคณะแพทย์และเศรษฐกิจที่
ต้องเยียวยำ จึงต้องท ำควบคู่กันไปอย่ำงต่อเนื่อง" นำยอนุชำ กล่ำว 

นำยอนุชำ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนเรื่องกำรท ำงำนกับพรรคร่วมรัฐบำล นำยกฯก็ขอให้ทุกภำคส่วนต่ำงๆมีควำมเชื่อมั่น
ว่ำ ณ วันนี้สำมำรถพูดคุยเข้ำใจตรงกัน เพ่ือมีเป้ำประสงค์ลดกำรแพร่ระบำดของโควิด กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโควิดอย่ำงดี 
มีกำรน ำเข้ำวัคซีนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือฉีดให้ประชำชนอย่ำงเร่งด่วน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/589140  
 
 

https://www.naewna.com/politic/589140
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20 กรกฎำคม 2564 19:52 น. 
“บิ๊กตู่” ฉุนค าถามสื่อพรรคร่วมลอยตัว ลั่น “ไม่เห็นมีใครไป จะทิ้งผมก็ตามใจ” 
“ประยุทธ์”ฉุนค าถามนักข่าวปมพรรคร่วมเริ่มลอยตัวจากปัญหา ลั่นไม่เห็นมีใครจะไป จะท าทิ้งผมก็ตามใจ ท างาน
ด้วยกันผมก็ดูแลทุกคน ยืนยันกาตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่คนเดียว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ช่วงหนึ่งนำยกฯได้น ำค ำถำมของ
สื่อมวลชนที่ทีมงำนได้รวบรวมมำให้นำยกฯ โดยนำยกฯ ถึงกับบ่นด้วยควำมไม่พอใจให้ครม.ฟัง ว่ำ ถำมอะไรแบบนี้ ผมก็
ท ำงำนของผมไป พวกคุณก็ท ำงำน เรำก็ท ำงำน ไม่เห็นมีใครจะไป ใครจะไปหรอ จะทิ้งผมก็ตำมใจ เรำท ำงำนด้วยกัน 
ผมก็ดูแลทุกคน” ซึ่งกำรท ำงำน “ในกำรตัดสินใจของผมแต่ละครั้งไม่ใช่อยู่ๆจะตัดสินใจคนเดียว ผมมีคณะท ำงำนในชุดที่
เสนอ แต่ละเรื่องเข้ำมำก็ขอให้ช่วยกันอธิบำย คนไม่เข้ำใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอำไปเขียนกันผิดๆถูกๆ” 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับค ำถำมสื่อมวลชนที่ ท ำให้นำยกฯออกอำกำรหงุดหงิด เป็นค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเมืองกรณี ส.ส.ภูมิใจไทย ออกมำ ปกป้องนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและรมว.สำธำรณสุขว่ำตกเป็นแพะรับ
บำป ในเรื่องของวัคซีน เพรำะไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร   ซึ่งคล้ำยกับว่ำ พอรัฐบำล ท ำงำนไป 
ครึ่งเทอมฯ พรรคร่วมรัฐบำลเริ่ม ลอยตัวจำกปัญหำ เพรำะต้องกำรคลีนตัวเอง รวมถึงค ำถำมเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือเหตุกำรณ์ ยุบสภำ เลือกตั้งใหม่หรือไม่ นอกจำกนี้ ยังมีค ำถำมเรื่องกำรแก้วิกฤตโควิด-19 นำยกฯ และ ศบค. 
ตอนนี้เหมือนก ำลังถูกโดดเดี่ยวจำกพรรคกำรเมืองหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/75816/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/75816/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

 
20 กรกฎำคม 2564 19:54 น.   
“บิ๊กตู่” บ่นสื่อ บอก ไม่ใช่เวลาเล่นการเมือง ลั่นกลางครม. “ถ้าจะออกก็แล้วแต่ ผมจะท างานต่อ ผมไม่ทิ้งคุณ พวก
คุณจะท้ิงผมก็ตามใจ” 
 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ระหว่ำงที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและรมว.กลำโหม เป็นประธำนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้น มีช่วงหนึ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ แสดงควำมหงุดหงิด หลังเห็นค ำถำม
ข อ ง ผู้ สื่ อ ข่ ำ ว ที่ ส่ ง เ ข้ ำ ไ ป ส อบ ถ ำ ม พ ร้ อ ม กั บ อ่ ำ น ค ำ ถ ำ ม ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ฟั ง ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น ค ำ ถ ำ ม ที่ ว่ ำ  
แพะรับบำปเรื่องกำรจัดหำวัคซีน พรรคร่วมรัฐบำลลอยตัว กำรเรียกร้องให้พรรคประชำธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยถอนตัว
จำกครม. นำยกฯโดดเดี่ยว 

โดยระหว่ำงอ่ำนพล.อ.ประยุทธ์ได้บ่นพึมพ ำเรื่องค ำถำมผู้สื่อข่ำวว่ำ “ดูแต่ละค ำถำม ถำมแบบนี้จะให้ตอบ
อย่ำงไร ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำเล่นกำรเมืองนะ ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็
แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/263688  
  

https://siamrath.co.th/n/263688
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210720/a9fb5b803d0e37f930f2b94994e8e6c616d6b7c9bc82c39407d6a684775981a7.jpeg?itok=scjeYshP
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21 กรกฎำคม 2564 09:59 น.   
"ไพศาล" ยกค าพูดนายกฯ "พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร ผมจะท างานของผมต่อไป" ชี้สะท้อนปัญหาภายในรบ.
วิกฤตหนัก 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ค โดยระบุว่ำ 
พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร 
ผมจะท ำงำนของผมต่อไป!!!!! 
เป็นค ำพูดสั้นๆของพลอ.ประยุทธ์ที่ ครม.เมื่อวำนนี้ แต่มำกควำมหมำย!!!! 
1 เป็นค ำพูดที่ไม่เคยพูดมำก่อนนับตั้งแต่ยึดอ ำนำจเป็นต้นมำ 
2 เป็นกำรพูดในท่ำมกลำงข่ำวแพร่หลำยว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรคจะถอนตัว 
3 มีแรงกดดันรุมเร้ำมำก ทั้งเรื่อง โรคระบำด เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่น และควำมแตกสำมัคคี 
4 ควำมหมำยของกำรพูดคือ ถึงแม้พรรคร่วมจะถอนตัว พลเอกประยุทธ์ก็จะท ำงำนต่อ นั่นคือ อำจจะยุบสภำ หรือ 
ยอมถูก อภิปรำยไม่ไว้วำงใจและพ้นจำกต ำแหน่งคำเก้ำอ้ี จึงต้องชิงด ำกัน ระหว่ำงกำรยุบสภำกับ กำรยื่นอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ เพรำะถ้ำยื่นแล้วก็จะยุบสภำไม่ได้!!! 
5 กำรพูดแบบนี้แสดงว่ำปัญหำภำยในรัฐบำลนั้นหนักหนำกว่ำทุกระยะที่ผ่ำนมำแน่นอน ที่ส ำคัญทุกสำยโหมกระหน่ ำ 
ตรงไปท่ีตัวพลเอกประยุทธ์ 
6 กองเชียร์กองหนุนก็ย่อมผวำและอำจแตกหนี!!! 
คัมภีร์กระบี่ว่ำไว้ว่ำ 
เมื่อใจหวั่นกระบี่ไหว 
ใจไหวกระบี่แกว่ง 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/263764  
 
 

https://siamrath.co.th/n/263764
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210721/238f87f0b760bb3ef12a1cc98dd141023bfb9e4a8f62c72c370221c13e6a667f.jpg?itok=QWyRjmmt
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21 กรกฎำคม 2564 
'สมศักดิ์' มอง 'นายกฯ' แค่พูดดักคอ 'ภท.-ปชป.' เชื่อไม่มีใครกล้าถอนตัว 
 

 
  
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ไม่เชื่อนายกฯ ไฟเขียวพรรคร่วมถอนตัว ชี้แค่พูดดักคอ ก่อนถูกเปิดศึกซักฟอก ประเมิน
หากยุบสภา 'ภท.-ปชป.' แพ้เลือกตั้งแน่ 
       นำยสมศักดิ์ ปริศนำนันทกุล อดีตรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกพรรคภูมิใจไทย กล่ำวถึงกรณีที่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม สื่อควำมถึงกำรถอนตัวร่วมรัฐบำลของพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชำธิปัตย์ ว่ำ หำกจะท้ิงไปก็ตำมใจ ว่ำ ตนไม่คิดว่ำเป็นกำรเปิดไฟเขียวให้พรรคร่วมรัฐบำลถอน แต่คือกำรพูดเพ่ือดัก
ทำงก่อนกำรอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำนที่เตรียมยื่นญัตติเร็ วๆ นี้ อย่ำงไรก็ดีในสถำนกำรณ์
โรคระบำดและกำรแก้ปัญหำที่ไม่แล้วเสร็จ เชื่อว่ำไม่มีพรรคกำรเมืองใดคิดจะถอนตัวจำกกำรร่วมรัฐบำล เพรำะแต่ละ
คนมีแผลเต็มตัว ที่อำจท ำให้คู่แข่งใช้เล่นงำนทำงกำรเมืองในสนำมเลือกตั้งได้ 

 “นำยกฯ แค่พูดดักคอว่ำ หำกจะไป ก็ไป แต่เชื่อว่ำไม่มีใครกล้ำไปแน่นอน เมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้น ทุกคน ทุกพรรคล้วนบอบช้ ำ และหำกพรรคร่วมรัฐบำลถอนตัวจะท ำให้เกิดสูญญำกำศทำงกำรเมือง คือ รัฐบำล
ไปไม่ได้ ต้องยุบสภำ และเมื่อยุบสภำ จะท ำให้ขำดรัฐบำลแก้ไขปัญหำ ทั้งภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ที่มีเสียงทั้ง
ประเทศ 50 - 60 ที่นั่ง หำกไปลงเลือกตั้งในสถำนกำรณ์แบบนี้ ไม่มีทำงชนะ” นำยสมศักดิ์ กล่ำว 
      เมื่อถำมว่ำหำกยุบสภำเลือกตั้ง ฝั่งพรรคร่วมรัฐบำลตอนนี้จะแพ้ให้พรรคกำรเมืองในฝั่งนำยทักษิณ ชินวัตร อดีต
นำยกรัฐมนตรี ใช่หรือไม่ นำยสมศักดิ์ กล่ำวว่ำ ตนหมำยถึงหำกยุบสภำตอนนี้ เท่ำกับแพ้ แต่ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ด้วย 
เพรำะหำกสำมำรถแก้ปัญหำโควิดให้ดีขึ้น  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ ยังมีโอกำส แต่หำกยุบในสถำนกำรณ์ตอนนี้ แพ้
แน่นอน แม้จะมีส.ว. 250 เสียง สนับสนุนเป็นเสียงข้ำงมำกในรัฐสภำก็ตำม ดังนั้นตนยังเชื่อว่ำนำยกรัฐมนตรีจะไม่ยุ บ
สภำ และ ไม่ลำออก 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950175  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950175
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21 กรกฎำคม 2564 
'สมชัย' ท้านายกฯ สั่งใช้ค่ายทหารเป็น 'รพ.สนาม' ดูแลผู้ป่วยโควิด 
 

 
 

"สมชัย" ท้านายกฯ สั่ง "กลาโหม" ใช้ค่ายทหาร ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด 
วันที่ 21 ก .ค . นำยสมชัย  ศรีสุทธิยำกร อดีตคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต .) โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่ำ   

ค่ำยทหำรมีไว้ท ำไม ผู้ใหญ่ใจดีท่ำนหนึ่ง โทรมำหำผม แลกเปลี่ยนควำมคิดว่ำ ในภำวะที่โรงพยำบำลขำดเตียง  
คนป่วยล้น คนติดใหม่เป็นหมื่น คนตำยรำยวันเป็นร้อย โรงพยำบำลและโรงพยำบำลสนำมเท่ำที่มีอยู่ในภำวะล้นเกินกว่ำ
ที่จะรองรับได้อีกแล้ว ท ำไมไม่เอำพ้ืนที่ในค่ำยทหำร ซึ่งมีกระจำยอยู่ประเทศมำสนับสนุนเป็นโรงพยำบำลสนำม ผมเลย
ลองค้นดูว่ำ ประเทศไทยมีค่ำยทหำรและหน่วยงำนของทหำรมิใช่น้อยดังนี้ 
ทัพภำค 1   26 ค่ำยทหำร 
ทัพภำค 2   16 ค่ำยทหำร 
ทัพภำค 3    23 ค่ำยทหำร 
ทัพภำค 4    12 ค่ำยทหำร 

ทั้งนี ้ยังไม่รวม กทม.ที่ยังเป็นที่ตั้ง พล. 1 รอ. พล. ม. 2 รอ. และ เหล่ำสนับสนุนกำรรบ เหล่ำช่วยรบ และ ยังมี
สนำมกอล์ฟของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ ที่กระจำยอยู่ตำมที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ วันนี้ยังไม่เห็นกำรพยำยำม
ใช้ทรัพยำกรเหล่ำนี้เพื่อมำช่วยแก้ปัญหำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950149  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mgid.com/ghits/9988127/i/57417933/0/pp/1/1?h=BF5yDJSx77RbTxDhcMJ1Xwairr8oJANo7N6JhkM6E9rz5VSyoKl0xrmDWU6ahOpy&rid=6480e9d0-e9d1-11eb-84ed-78ac442272ee&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1083766fcI1LY7Gu8*ffXrHDDHtfXrHDHNiffMjg4*DI3MQ%3D%3Df!fN*fSfI~fNzNhZDU3MTFhODI0NTM1MTM0ZmVhOWM3ZWUwNTBmNWU%3DfMzc0*DIxMC41NjI1ffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL25ld3MvZGV0YWlsLzk1MDE0OQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL3BvbGl0aWNzL2xpc3Q%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL3BvbGl0aWNzL2xpc3Q%3Df*fMjg4*DI0NzN8Mjky*DIyNzI%3DfMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjEw*DM3NHwxMDV8NzE%3DfVWfMAfXrHDDuXf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvOTEuMC40NDcyLjE2NCBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfNDIwfMHw1NA%3D%3DfMTM2Nnw3Mjg%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQfKf*f*&crst=1626837113&wrst=1626837117&muid=l6ko1sJBuBCj
https://www.mgid.com/ghits/9988127/i/57417933/0/pp/1/1?h=BF5yDJSx77RbTxDhcMJ1Xwairr8oJANo7N6JhkM6E9rz5VSyoKl0xrmDWU6ahOpy&rid=6480e9d0-e9d1-11eb-84ed-78ac442272ee&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1083766fcI1LY7Gu8*ffXrHDDHtfXrHDHNiffMjg4*DI3MQ%3D%3Df!fN*fSfI~fNzNhZDU3MTFhODI0NTM1MTM0ZmVhOWM3ZWUwNTBmNWU%3DfMzc0*DIxMC41NjI1ffffQf%3AfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL25ld3MvZGV0YWlsLzk1MDE0OQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL3BvbGl0aWNzL2xpc3Q%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuYmFuZ2tva2Jpem5ld3MuY29tL3BvbGl0aWNzL2xpc3Q%3Df*fMjg4*DI0NzN8Mjky*DIyNzI%3DfMHww*DB8MQ%3D%3DfMHwwf!fcfMjEw*DM3NHwxMDV8NzE%3DfVWfMAfXrHDDuXf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXaW42NDsgeDY0K%24BBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BDaHJvbWUvOTEuMC40NDcyLjE2NCBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DfNHwzfV2luMzI%3DfNDIwfMHw1NA%3D%3DfMTM2Nnw3Mjg%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQfKf*f*&crst=1626837113&wrst=1626837117&muid=l6ko1sJBuBCj
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950149
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วันที่ 21 กรกฎำคม 2564 - 10:57 น. 
ส.ส.ปชป. ร้อง ‘บิ๊กตู’่ ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีการเล่นพรรค เล่นพวก หากพบสั่งย้าย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 

 
 

ส.ส.ปชป. ร้อง ‘บิ๊กตู’่ ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีการเล่นพรรค เล่นพวก หากพบสั่งย้าย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
เมื่ อ เวลำ  10.25 น .  วั นที่  21 กรกฎำคม ที่ รั ฐสภำ  นำยอัคร เดช วงศ์ พิทักษ์ โ รจน์  ส .ส . รำชบุ รี   

พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) แถลงถึงกำรจัดหำวัคซีน ว่ำ ขอเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีลงไป
ตรวจสอบกำรจัดสรรวัคซีนที่ไม่เป็นธรรมในจังหวัดรำชบุรี ที่ผ่ำนมำมีกำรฉีดวัคซีนให้กับทุกอ ำเภอแต่สิ่งที่เกิดปัญหำคือ
กำรจัดสสรวัคซีนที่ไม่เป็นธรรม จึงขอให้พิจำรณำจัดสรรวัคซีนตำมสัดส่วนประชำกรและตำมพ้ืนที่ระบำด โดยเฉพำะใน
อ ำเภอใหญ่ในจังหวัด เช่น ที่อ ำเภอบ้ำนโปร่งที่ได้รับกำรจัดสรรน้อยที่สุด เพียง 5.63% เมื่อเทียบกับอ ำเภอเมือง อ ำเภอ
ด ำเนินสะดวก บำงแพและโพธำรำม ทั้งท่ีมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดข้ึน 

“สิ่งที่ต้องเรียกร้องควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม เพรำะทรำบว่ำมีกำรเล่นพรรคเล่นพวกในกำรจัดสรรวัคซีน
เกิดขึ้นในจังหวัดรำชบุรี จึงขอให้นำยกรัฐมนตรีได้ฟังเสียงของประชำชนบ้ำง ขอให้ส่งคนลงไปตรวจสอบอย่ำงเ ร่งด่วน
ไม่ใช่จัดสรรวัคซีนแบบนี้ หำกพบใครที่ท ำผิด เล่นพรรคเล่นพวก ขอให้ด ำเนินกำรย้ำยออกจำกจังหวัดไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่ำงกับจังหวัดอ่ืน เพรำะสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน เขำไม่ได้ด่ำจังหวัดเขำด่ำรัฐบำล จึงขอให้
ท ำจังหวัดรำชบุรีเป็นตัวอย่ำงในกำรจัดสรรวัคซีนที่เป็นธรรม” นำยอัครเดช กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2840356  
 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2840356
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%A9%E0%B8%A90013.jpg
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20 ก.ค. 2564-11:45 น. 
แนวโน้ม เปลี่ยนตัว รัฐมนตรี บ่งชี้ อนาคต รัฐบาล ประยุทธ์ 
 

 
 

หำกจับ ‘ปฏิกิริยำ’ จำกพรรคภูมิใจไทย เทียบเคียงกับ ‘ปฏิกิริยำ’ อันมำจำกพรรคพลังประชำรัฐ  
ก็น ำไปสู่ค ำถำมที่ว่ำ ‘ปฏิบัติกำร’ ขั้นต่อไปในทำงกำรเมืองจะเป็นอย่ำงไร นั่นก็คือ พรรคพลังประชำรัฐจะยังยึดกุมอยู่
กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยจะยังร่วมอยู่กับพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ 

ค ำตอบอันแหลมคมอย่ำงยิ่งในทำงกำรเมืองมิได้มำจำก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐเท่ำนั้น หำกแต่อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มำกกว่ำ เพรำะในที่สุดของควำมรู้สึกกระทั่งตกผลึกกลำยเป็น
ควำมเห็นอันมำจำกพรรคภูมิใจไทยนั้นมิได้ยอมรับว่ำปัญหำมำจำก นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข 

ตรงกันข้ำม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำร ศบค.ต่ำงหำกคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเต็ม เต็ม 
นำยอนุทิน ชำญวีรกูล อยู่ในจุดที่ ‘อ ำนำจ’ ถูกแย่งยึดเอำไป ควำมหมำยก็คือ ควำมปั่นป่วนวุ่นวำยในปัญหำ ‘โควิด’ 
ทั้งหมด ทั้งปวงเป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

ค ำถำมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติภำยหลังจำกหลำยคนแห่งพรรคภูมิใจ ไทยได้ออกมำแสดงควำมเห็นในลักษณะที่
ชี้ให้เห็นว่ำอ ำนำจในกำร บริหำรจัดกำรปัญหำ ‘โควิด’ เป็นของใคร 

คือค ำถำมที่ว่ำจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนตัวของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขหรือไม่  ในเมื่อควำมเป็นจริง
พรรคภูมิใจไทยก็รู้สึกตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 และเด่นชัดตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 มำแล้วว่ำอ ำนำจมิได้เป็นของ 
นำยอนุทิน  ชำญวี รกูล  หำกแต่ เป็นคน อ่ืน  เป็นคน อ่ืนซึ่ งมี ควำมแนบชิดและได้ รั บควำมไว้ ว ำง ใจจำก  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อย่ำงเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนกำรเลือกตั้ง ท ำไมจึงไม่แต่งตั้งคนๆนั้นมำแทน นำยอนุทิน ชำญวีรกูล 

ไม่ว่ำกำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำกำรตัดสินใจ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ไม่ว่ำกำรตัดสินใจของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ในประเด็น ‘รัฐมนตรี’ จึงมีควำมแหลมคม แหลมคมต่อ ‘อนำคต’ ของ 
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  แหลมคมต่อ ‘อนำคต’ ของ รัฐบำลและต่อ ‘อนำคต’ ของพรรคภูมิใจไทย  
หำกจ ำเป็นต้องมีกำรยุบสภำในอีกไม่ก่ีเดือนข้ำงหน้ำต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6519097  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6519097
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วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 - 12:03 น. 
จัดการ ‘โควิด’ ถาม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส าเร็จ ล้มเหลว 
 

 
 

ผลอันเนื่องแต่กำรเข้ำบริหำรจัดกำรกับปัญหำกำรแพร่ระบำดของ  “โควิด” ถือได้หรือไม่ว่ำเป็นควำมส ำเร็จ
ข อ ง  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช ำ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น  “ล็ อ ก ด ำ ว น์ ”  เ มื่ อ เ ดื อ น มี น ำ ค ม  2563 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระชับ “อ ำนำจ” มำกยิ่งขึ้นนับแต่ภำยหลังกำรแพร่ระบำดระลอกท่ี 3 เมื่อเดือนเมษำยน 2564  

เป็นต้นมำหำกดูจำกมำตรกำร “เข้ม” ล่ำสุด ก็น่ำสงสัย เพรำะว่ำกำรตระเตรียมผ่ำนบำงส่วนของกระทรวง
สำธำรณสุข และกำรแสดงออกของ ศปก.ศบค.อย่ำงมีจังหวะก้ำว เด่นชัดยิ่งว่ำจะยิ่งทวีควำม “เข้ม” มำกยิ่งขึ้นไปอีก ที่
ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกก็คือ ควำมพยำยำมที่ผลักรุนบทบำทของ “ทหำร” ให้เข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรกับปัญหำ “โควิด” 
ประเดน็ก็คือ ยิ่ง “เข้ม” ยิ่งกลำยเป็น “ค ำถำม” 

ค ำถำมนี้มิได้เป็นค ำถำมในหมู่ประชำชน หำกแต่น่ำเชื่อว่ำจะเป็นค ำถำมซึ่งสะท้อนจำกภำยในพรรคร่วมรัฐบำล
มำกยิ่งขึ้นเป็นล ำดับ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์  เนื่องจำกพรรคภูมิใจไทยมี นำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นรอง
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ถำมว่ำมีบทบำท “ร่วม” ด้วยมำกน้อยเพียงใด 

ขณะเดียวกัน เนื่องจำก นำยสำธิต ปิตุเดชะ จำกพรรคประชำธิปัตย์ก็ด ำรงต ำหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขอยู่ด้วยถำมว่ำมีบทบำท “ร่วม” ด้วยมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็นที่แหลมคมมำกยิ่งกว่ำนั้นก็คือ ผลงำนนับแต่เดือนมีนำคม 2563 กระทั่งเดือนกรกฎำคม 2564 หำกถือ
ว่ำเป็นควำมส ำเร็จ หมำยถึง “ควำมส ำเร็จ” ของใคร 

หำกประเมินจำก “ท่ำที” ของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำจะแสดงออกผ่ำน นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ไม่ว่ำจะแสดงออก
ผ่ำน นำยชำดำ ไทยเศรษฐ มำกด้วยควำมกังขำ เป็นควำมกังขำในบทบำทและ “ควำมหมำย” 

หลังสุด นำยศุภชัย ใจสมุทร ถึงกับอุปมำบทบำทของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ว่ำเป็นผู้เสียสละให้กับสถำนะ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เสียสละถึงข้ันแทบไม่แตกต่ำงไปจำก “แพะ” 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/p-3-20-764.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/p-3-20-764.jpg
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ขณะที่กล่ ำวส ำหรับพรรคประชำธิปัตย์ ยั งจับไม่ ได้ ว่ ำมีควำมรู้ สึ กอย่ ำงไรต่อสภำพที่  นำยสำธิต  
ปิตุเดชะ ประสบแต่เชื่อได้เลยว่ำจะต้องมีขึ้นอย่ำงแน่นอน เพรำะหำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตัดสินใจยุบสภำ
เมื่อใดกรณีของ “โควิด” จะกลำยเป็นประเด็นในทำงกำรเมืองขึ้นทันที  ถำมว่ำจะสำมำรถไป “หำเสียง” สร้ำง 
“คะแนน” ได้หรือไม ่

นี่คือโจทย์ที่จะมีควำมแหลมคมมำกยิ่งขึ้นในทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะมองจำกด้ำนของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่ำจะ
มองจำกด้ำนของพรรคประชำธิปัตย์ นั่นก็คือ เป็น “ผลงำน” อันเป็น “ควำมส ำเร็จ” หรือไม่ หำกเป็นผลงำนและ
ควำมส ำเร็จเหตุ ใด จึงมีค ำถำมจำก โทนี่  วู้ดซัม ประสำนเข้ำกับ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ดังมำไม่ขำดสำย 
นี่ย่อมเป็น “โจทย์” หลัง “ยุบสภำ” 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2837623  
  

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2837623
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20 กรกฎำคม 2564 - 15:17 น. 
เปลี่ยน "ม้า" ไม่ได้ เอวังประเทศไทย 
 

 
 
กลยุทธ์หนี "พล.อ.ประยุทธ์" เลือกถอยไม่ยกธงขาว พรรคร่วมไม่เปลี่ยน "ม้า" รอพลิกเกมใหม่  

วันแรก(20 ก.ค.2564) ของมำตรกำรล็อกดำวน์ ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ไม่ให้ออกจำกบ้ำน คุมเข้มเดินทำงออก
นอกพ้ืนที่ และเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ประชำชนส่วนหนึ่งในกรุงเทพฯ ยังต้องไปท ำงำนตำมปกติ เนื่องจำกบริษัทเอกชน
ส่วนใหญ่ ไม่เลือกเวิร์กฟอร์มโฮม ตำมท่ี ศบค.ร้องขอ  
  ยอดผู้ติดเชื้อรำยใหม่ยังแตะหลักหมื่นต่อวัน สถำนกำรณ์โควิดระบำดในประเทศไทย ยังไม่ดีขึ้น ในข่ำวร้ำยก็
พอจะมีข่ำวดี เมื่อมีกำรลงนำมในสัญญำกำรจัดหำวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ระหว่ำงอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
ผู้จัดกำรบริษัท Pfizer ประเทศไทยและอินโดไชนำ เพ่ือจัดหำวัคซีนโควิด-19 จ ำนวน 20 ล้ำนโดส มำให้คนไทย ภำยใน
ไตรมำสที่ 4 ของปีนี้ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจำคจำกสหรัฐอเมริกำ 1.5 ล้ำนโดส จะมำถึงในปลำยเดือน ก.ค.2564 
เพ่ือฉีดให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขด่ำนหน้ำ ผู้สูงอำยุ และกลุ่มอ่ืนๆ  
  ช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ค.2564 วงประชุม ศบค.ไม่เป็นทำงกำร พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก อนุทิน ชำญวีรกูล และ “คณะ
สำธำรณสุข” มำหำรือที่ตึกไทยคู่ฟ้ำ ท ำเนียบรัฐบำล กรณีไทยจะออกค ำสั่งห้ำมส่งออกวัคซีนแอสตรำเซนเนกำที่ผลิตใน
ประเทศ เพ่ือน ำวัคซีนมำฉีดให้กับประชำชนไทยก่อน ซึ่งหำกออกค ำสั่งห้ำมส่งออกก็จะเกิดผลเสียอย่ำงสูง โดยเฉพำะ
มิติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  จำกนี้ไป “หมอหนู” และ “คณะสำธำรณสุข” ก็ต้องเปิดกำรเจรจำกับบริษัทแม่-แอ
สตรำเซนเนกำ เพ่ือขอส่งมอบวัคซีนให้ไทยเพ่ิมขึ้น 
 กบดาน-หลบกระสุน 

วันอังคำรที่ 20 ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลำโหม ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ผ่ำนระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จำกบ้ำนพัก ภำยในกรมทรำบรำบ มหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์(ร.1 รอ.) โดยนำยก
ฯ จะปฏิบัติตำมมำตรกำรเวิร์กฟอร์มโฮม รวมถึงภำรกิจอ่ืนๆ ก็จะใช้บ้ำนพักเป็นสถำนที่ในกำรท ำกำร ในช่วงคุมเข้ม
มำตรกำรที่บังคับเข้มงวดเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด 
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นำทีที่ต้นทุน “กองหนุน” แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว ควำมนิยมลดฮวบ “บิ๊กตู่” เลือกกลยุทธ์ “หนี” แต่ไม่ยอม
แพ้ เลือกท่ีจะหลบพำยุอำรมณ์ของผู้คนในสังคม คอยประเมินสถำนกำรณ์แบบเงียบๆ พงศำวดำรสำมก๊ก ผู้ที่ใช้กลยุทธ์ 
“หนี” ได้อย่ำงช่ ำชองที่สุดก็คือสุมำอี้ ซึ่งเวลำเพลี่ยงพล้ ำมี 3 ทำงเลือก ได้แก่ยอมแพ้ ,เจรจำ และหนี เพ่ือตั้งหลักใหม่ 
  ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงโพสต์เฟซบุ๊กว่ำ “..เพ่ือช่วยให้พี่น้องประชำชนได้ผ่ำนวิกฤตินี้ไปให้ได้ ผมขอให้พวกเรำ
ทุกคนไม่ยอมแพ้ต่อช่วงเวลำที่ยำกล ำบำก ผมและรัฐบำลจะหำทำงช่วยทุกท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด และจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อ
สงครำมครั้งนี้” 
  นี่เป็นกำรส่งสัญญำณดับกระแสข่ำว “ยุบสภำ” หรือ “ถอนตัวเพ่ือชำติ” ไปได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน “หมอ
หนู” และ “คณะสำธำรณสุข” ก็ต้องออกมำแถวหน้ำแทน นัยว่ำแกนน ำพรรคร่วมรัฐบำล ได้พูดคุยกันแล้วว่ำ นำยกฯจะ
ไม่ลำออก พรรคร่วมจะไม่ถอนตัว และรัฐบำลจะไม่ยอมแพ้ต่อสถำนกำรณ์กดดันรอบด้ำน  เหมือน “นักเลือกตั้ง” ใน
ฝ่ำยรัฐบำล จะตระหนักว่ำ ชั่วโมงนี้ เปลี่ยน “ม้ำ” กลำงศึกไม่ได้ 
 
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/475193  
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20 กรกฎำคม 2564 - 18:41 น. 
โควิดพ่นพิษ แฉวงใน "หนู-วิน" 
 

 
 
วัคซีนการเมือง "อนุทิน-อัศวิน" ถูก "โทรโข่งภูมิใจไทย" ลากเข้าสู่สังเวียนโควิด  

ลำซ้อมตำยแบบ สิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ โดยกำรแถลงข่ำวในโลงศพ ประท้วงกรณี
ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำของระบบสำธำรณสุขได้เลย คนไทยจ ำนวนมำกนอนรอควำมตำยอยู่ที่บ้ำน 
แม้กระทั่งยำฟำวิพิรำเวียร์ ก็ไม่ได้กิน เพ่ือปกป้องชีวิตของตัวเองพร้อมกันนั้น “สิระ” ยังเรียกร้องให้เปลี่ยนตัว  
นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ กับกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้  
  ไม่ทันข้ำมวัน ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย โทรโข่งของ “เสี่ยเน-เสี่ยหนู” ก็ตอบโต้สิระ
ผ่ำนเฟซบุ๊คส่วนตัว Suphachai Jaismut ทันที  ประเด็นหลักๆ “ศุภชัย” ก็ชี้เป้ำไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้มีอ ำนำจเต็มใน ศบค. และย้ ำแล้วย้ ำอีกว่ำ “หนูไม่เกี่ยว” เพรำะไม่มีชื่อใน ศบค. ดังนั้น หำกจะ
ต ำหนิผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ก็ต้องมองย้อนไปท่ี ศบค. 
  ด้ำนปัญหำวิกฤตโควิดในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงสำธำรณสุข “ศุภชัย” โยนไป
ที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ว่ำกันตำมจริง ควำมขัดแย้งระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร กับ
กระทรวงสำธำรณสุข ก็เกิดขึ้นหลำยระลอกแล้ว อย่ำงเช่นกรณีโครงกำรฉีดวัคซีน ที่ ศบค.ให้ กทม.เป็นแม่งำนฉีดคน
เมืองกรุง แต่ท ำไปได้สักพัก วัคซีนไม่พอ เลยต้องหยุดไป คนที่ลงทะเบียนไว้นับแสนก็ถูกเท 
  หรือกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะแจกยำฟำวิพิรำเวียร์  ให้ทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดที่มำนอนพักที่
โรงพยำบำลสนำมคลองกรุงเทพฯ ก็ถูกกระทรวงสำธำรณสุขออกมำเบรก เพรำะยำนี้มีไว้ใช้ส ำหรับผู้ป่วยที่มีอำกำรปำน
กลำงหรืออำกำรหนักเท่ำนั้น  
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 โยนขี้ ศบค. 
มือกฎหมำยพรรคภูมิใจไทย “ศุภชัย” อ้ำงถึงค ำสั่งที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้ง “ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โค

วิด-19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล” ซึ่งค ำสั่งนี้  มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ และผู้ว่ำ
ฯ อัศวิน ปลัดกระทรวงหลำยกระทรวง เป็นรองผู้อ ำนวยกำร 

 “...เป็นคณะที่ไม่มีคนดูแลระบบสำธำรณสุขของประเทศเป็นกรรมกำร เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง ที่นำยกฯ กับ 
ศบค. และ กทม. ตัดกระทรวงสำธำรณสุขออกจำกกำรแก้ปัญหำโควิดในกทม.”  “สธ.พยำยำมคุมเชื้อเต็มที่ แต่วันหนึ่ง 
นโยบำย ศบค. ซึ่งรับผิดชอบโดย เลขำฯสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ก็ไล่คนกลับไป ตจว. ด้วยกำรปิดแคมป์คนงำน ปิด
ร้ำนอำหำร คนจนจำกชนบท  ที่มำหำกินในเมือง ต้องกลับไปบ้ำนที่ต่ำงจังหวัด เอำเชื้อไปติดมำกมำย รพ.ตจว. รับไม่
ทัน รับไม่ไหว เชื้อกระจำยทั่วประเทศ คุมไม่ได้” 
  ว่ำกันตำมตรง วันที่ตัดสินใจปิดแคมป์คนงำน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก “คณะสำธำรณสุข” รวมถึงรัฐมนตรี
สำธำรณสุข เข้ำปรึกษำหำรือด้วย นำยกฯประยุทธ์ ไม่ได้ตัดสินใจเพียงล ำพัง ดูเหมือน “ศุภชัย” จะย้ ำอยู่เรื่องเดียวว่ำ 
“หนูไม่เก่ียว..หนูไม่ได้เป็น ศบค.” 
วัคซีนการเมือง 

ถ้ำย้อนไปดูช่วงเริ่มต้นกำรฉีควัคซีนป้องกันโควิด ต้นเดือน มิ.ย.2564 กระทรวงสำธำรณสุข จับมือกระทรวง
คมนำคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถำนีกลำงบำงซื่อ โดย “หมอหนู” วำงแผนให้มีกำรฉีดวอล์คอินได้ 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/475229  
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วันที่ 19 กรกฎำคม 2564 - 19:44 น. 
“ประยุทธ์” สับเปลี่ยนก าลังสู้ พลังประชารัฐซมพิษการเมือง-ตั้งพรรคใหม่ 
 

 
 
ปัญหาโควิด -19 รุมเร้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กอปรกับ “กองหนุนอ่อนก าลัง” พลังประชารัฐแรงตก-
พรรคร่วมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพ กลายเป็น “วิกฤตศรัทธา” ระบอบ คสช.- พล.อ.ประยุทธ์ 

รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในสถำนะ “เพลี่ยงพล้ ำ” จำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อที่ “ทุบสถิติ” นิวไฮรำยวัน วัคซีนไม่มำ
ตำมนัด นักสังเกตกำรณ์กำรเมืองวิเครำะห์ตรงกันว่ำ หำกเป็นรัฐบำลเลือกตั้งปกติ “ไปนำนแล้ว” อยู่ได้เพรำะ “พลัง
พิ เศษ”  ช่ ว ง โค้ งหั กศอก -ก่อนครบวำระกลำงปี  2566 พล.อ .ประยุทธ์  มี  “สปริ งบอร์ด” เด้ งออกจำก  
“หุบเหว” วิกฤตโควิด-แผลเป็นเศรษฐกิจ เพ่ือปิดประตูตำย-ดับควำมหวัง “ทักษิณกลับบ้ำน” 
“วอร์รูมท ำเนียบรัฐบำล” วิเครำะห์ช่องทำงกลับบ้ำนของ “ทักษิณ” ว่ำ ชิงจังหวะรัฐบำลซวนเซ เพ่ือให้ก ำลังใจพรรค
และเพ่ือรวบรวมพรรคกำรเมืองอ่ืน-ล้มเสียง ส.ว. หวังพลิกกระดำนอ ำนำจ-เลือกตั้งใหม ่
ทว่ำ “ทักษิณ” มีต้นทุนต้องจ่ำยจำกกำรมีคดีอำญำติดตัว-ชนักปักหลัง 
ปรับ ครม.-กระชับกองทัพ 

กำรเปลี่ยนม้ำ (ป่วย) กลำงศึก-ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ 2/5 กลำงสมรภูมิ “สงครำมโรค” จะ
ถูกเร่งเร้ำจำกกำรเปิดศึกซักฟอก-อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ “จองกฐิน” พล.อ.ประยุทธ์-เสนำบดีด้อยประสิทธิภำพในเดือน
สิงหำคม  

กำรปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/5 เพ่ือ “ซื้อเวลำ” ให้รัฐบำล “ไปต่อ” มิหน ำซ้ ำยังได้ “แก้เผ็ด” พรรคร่วมรัฐบำล
ที่ “เกียร์ว่ำง” ทั้งกำรไม่อยู่ร่วมประชุม ศบค.-มีส่วนร่วมกับทีมเศรษฐกิจในกำรถอนพิษโควิด-19 รวมถึงขันนอต 
“รัฐมนตรีโลกลืม” 

ประจวบเหมำะกับเข้ำสู่ฤดูกำลแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรระดับสูง -สับเปลี่ยนก ำลังกองทัพที่จะมำถึงในเดือน
กันยำยน 2564 ทั้งปลัดกระทรวง-ผบ.เหล่ำทัพ จะมีต ำแหน่งส ำคัญเกษียณอำยุรำชกำร เช่น ต ำแหน่งปลัดกระทรวง
กลำโหม-ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ (ผบ.ทร.) และผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ (ผบ.ทอ.) 
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ส ำหรับ “โผตัวเต็ง” คำดว่ำจะผลักดัน“พล.อ.วรเกียรติ รัตนำนนท์” เสนำธิกำรทหำรบก (เสธ.ทบ.) ไปนั่ง
ปลัดกระทรวงกลำโหม แทน  “พล.อ.ณัฐ  อินทร เจริญ”  ปลัดกระทรวงกลำโหมคนปัจจุบัน  และโยก   
“พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย” รองปลัดกระทรวงกลำโหม ไปแทน พล.ร.อ.ชำติชำย ศรีวรขำน ผบ.ทร.คนปัจจุบัน 

ส่ วน  ผบ .ทอ . คน ใหม่  มี  “แคนดิ เ ดต  3 คน”  ได้ แก่  “พล .อ . อ . ช ำนนท์  มุ่ ง ธัญญำ ”  เ ส ธ .ทอ .   
“พล.อ.อ.นภำเดช ธูปะเตมีย์” ประธำนที่ปรึกษำ ทอ. และ “พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรำงกูร” ผู้บัญชำกำรกรมควบคุม
กำรปฏิบัติทำงอำกำศ (ผบ.คปอ.) 

นอกจำกนี้  “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นำคพำณิชย์  เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  (สมช.) ที่   
“สวมหมวก” ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำร (ศปก.) ศบค. ก็จะเกษียณอำยุในเดือนกันยำยนนี้เช่นเดียวกัน  ทว่ำควำม
เคลื่อนไหวภำยใน สมช.ขณะนี้ “นิ่งสนิท” เนื่องจำกต้องรอกำรประชุมสภำกลำโหม-เกลี่ยต ำแหน่งในกองทัพให้สะเด็ด
น้ ำก่อน ส่วน “ลูกหม้อ-คนใน” รับสภำพ-คุ้นชินกับกำรมี “บอสใหญ่” เป็น “พลเรือนหัวใจลำยพรำง”  
จำกกองทัพ 

ยิ่งสถำนกำรณ์โควิดรุกหนัก จึงไม่ใครออกตัวรับเผือกร้อน-โจทย์หิน กลับกันกำรได้ “นำยใหญ่” ที่ “ไม่ใช่พล
เรือน” เป็น “นำยพลกองทัพ” เพ่ือประสำนงำนกับรัฐบำลได้อย่ำง “ไร้รอยต่อ” 

ฟั น ธ งล่ ว งหน้ ำ ไ ด้  ว่ ำ  “เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร  สมช . คน ใหม่ ”  ไ ม่ ใ ช่ พล เ รื อน  เ ป็ น  “คนนอก”  ติ ด ยศ   
“พลโท” นำยทหำร “ข้ำมห้วย” จำกกองทัพ เพ่ือมำรับต ำแหน่ง “ปลอบใจ” 
กอดคอผ่านงบปี’65 

ขณะที่กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในชั้นกรรมำธิกำร “คืบหน้ำไปมำก” 

ถึงแม้สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด 19 “ระลอกสี่” แต่กำรประชุมใส่เกียร์เดินหน้ำ เพิ่มวันประชุม เสำร์-อำทิตย์ 
คำดว่ำจะเสร็จทันตำมกรอบกฎหมำย 105 วัน-สิงหำคมจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำเพ่ือลงมติในวำระสอง-วำระสำม 

“แกนน ำพลังประชำรัฐ” ที่ “นั่งหัวโต๊ะ” ควบคุมเม็ดเงินกว่ำ 3.1 ล้ำนล้ำนบำท พิจำรณำในชั้นกรรมำธิกำรจับ
สัญญำณว่ำ “ไม่มีปัญหำ” ส.ส.จะกอดคอกันผ่ำนควำมเห็นชอบ เป็นกระสุนดินด ำไปลงพ้ืนที่ฐำนเสียง-เร่งสร้ำงคะแนน
นิยมในฐำนที่มั่น เพ่ือสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ ? 
ตั้งพรรคอะไหล่ 3 ป. 

คู่ขนำนไปกับควำมพยำยำมตั้ง “พรรคส ำรอง” ย้อนเกล็ด “แตกแบงก์ย่อย” มี “ปลัดคนดัง” ซึ่งจะเกษียณอำยุ
เดือนกันยำยนนี้ “โต้โผ” ให้เครือข่ำยอ ำนำจ 3 ป. หำกพรรคพลังประชำรัฐ “นั่งร้ำน คสช.” พลำดท่ำ กระแสตกต่ ำ-
กระสุนด้ำน 
ยิ่งพลังประชำรัฐตอนนี้ส่วนใหญ่เป็น “อดีตขุนพลทักษิณ” เงินมำผ้ำหลุด ถึงแม้ว่ำ พล.อ.ประวิตร จะเข้ำไปกุมบังเหียน-
ปรำบพยศ แต่เมื่อใดที่ Money talk ย่อมไม่ยั่งยืน “พล.อ.ประยุทธ์” จึงเลือกที่ “เงี่ยหูฟัง” นักกำรเมืองแบบ “ฟังหูไว้
หู” โดยมีกำรแก้กติกำเลือกตั้ง เป็น “เกมยำว” โดยพรรคพลังประชำรัฐ หวังว่ำจะชิงควำมได้เปรียบจำก “บัตรสอง
ใบ” กวำดเก้ำอ้ี ส.ส.เขตให้ได้มำกกว่ำ 120 ที่นั่ง สนธิก ำลังกับพรรคอะไหล่ของ “ปลัดคนดัง” กลำยเป็น “รัฐบำลพรรค
เดียว” 
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ส.ว.ตามน้ า โหวตนายกฯ 

“ส . ว . สำยตรง  3 ป.”  wait and see สถำนกำรณ์กำร เมื อ งอย่ ำ งตำ ไม่ กะพริ บ  วิ เครำะห์ ว่ ำ  ถ้ ำ  
พล.อ.ประยุทธ์ชิงลำออก-เลือกนำยกฯรอบใหม่ “แคนดิเดต” ที่อยู่ในตะกร้ำพรรคกำรเมืองที่มีโอกำสเป็น “นำยกฯขัด
ตำทัพ” ก่อนเลือกตั้งใหม ่

1.นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ของพรรคภูมิใจไทย 2.นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ พรรคประชำธิปัตย์ 3.นำยชัชชำติ สิทธิ
พันธุ์ และ นำยชัยเกษม นิติศิริ พรรคเพ่ือไทย ขณะที่ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ แยกออกไปตั้งพรรคไทยสร้ำงไทย
แล้ว 

“ถ้ำ ส.ส.รวบรวมเสียงกันแล้ว ใครได้เสียงมำก คนนั้นก็ได้เป็นนำยกฯ ถ้ำ ส.ส.เสียงส่วนใหญ่เลือกใคร ส.ว.ก็
ตำมนั้น สมมุติว่ำ นำย ก.กับ พล.อ.ประยุทธ์ นำย ก.มีเสียงสนับสนุน 300 พล.อ.ประยุทธ์ มีเสียงสนับสนุน 200 ส.ว.ก็
เทให้นำย ก.” 

ดังนั้นหำก พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจลำออก จึงไม่แน่ว่ำจะได้กลับมำเป็นนำยรัฐมนตรีอีกครั้ง ส.ว.จึงต้อง “โหวต
ตำมน้ ำ” 

“ไม่มีใครรู้ ตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ ส.ส. ใครรวบรวมเสียงได้มำกกว่ำ คนนั้นก็ได้เป็นนำยกฯ ส.ว.ไม่ค้ำนเสียงของ
ประชำชน เสียงใครได้มำก คนนั้นก็ได้เป็นนำยกฯ” 

“ที่อยู่ในตะกร้ำตอนนี้มีไม่กี่คน พลังประชำรัฐก็คงจะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ พรรคเพ่ือไทยเสนอชัชชำติ ก็สู้ กัน
ตัวต่อตัว ถ้ำตัด พล.อ.ประยุทธ์ออกไป ชัชชำติอำจจะได้เป็นก็ได้ ใครจะไปรู้” 

“พูดตรง ๆ ตอนนี้ อนุทิน กับนำยกฯประยุทธ์ดร็อปลงไปนิดหนึง เพรำะโดนโจมตีเยอะ ถ้ำเสนอชื่อเป็นนำยกฯ 
คนอำจจะไม่เลือก ส.ส.อำจจะไม่เอำก็ได้ พลังประชำรัฐคะแนนเสียงก็ตก ถ้ำเลือกตั้งใหม่ก็ไม่รู้ว่ำจะได้ ส.ส.กี่คนก็ไม่รู้” 

ไม่ว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์” จะลำออก หรือ ยุบสภำ-เลือกตั้งใหม่ เวลำนี้ ไม่ง่ำย ที่จะพำองคำพยพ เครือข่ำย
อ ำนำจ คสช. ฝ่ำมหำวิกฤต 

 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-715363  
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21 กรกฎำคม 2564 00:10 น.   
ล็อกเป้าโค่น "บิ๊กตู่" ! 
 

 
 

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามที่ "พรรคฝ่ายค้าน" จะได้รวมพลัง พร้อมใจกันยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
รัฐบาลรอบนี้ต้องยอมรับว่า "มีความหมาย"ไม่น้อย ! 

เพรำะไม่เพียงแต่จะเป็นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เป็นครั้งสุดท้ำยเท่ำนั้น ก่อนที่รัฐบำลจะเตรียม  
ยุบสภำฯเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ตำมที่ พรรคฝ่ำยค้ำนประเมินสถำนกำรณ์เอำไว้ แต่ยังต้องไม่ลืมว่ำเป้ำหมำยกำรซักฟอกรอบ
นี้ยังต้องยกระดับให้ไปถึงขั้น "โค่น" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ใน
ฐ ำ น ะ  "ผ อ . ศ บ ค . "  ล ง ใ ห้ ไ ด้  โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ร อ ใ ห้ ถึ ง วั น ที่ รั ฐ บ ำ ล ค ร บ เ ท อ ม  ห รื อ อ ย่ ำ ง น้ อ ย ที่ สุ ด  
กำรซักฟอกครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องมีบำดแผล ให้บอบช้ ำมำกที่สุด นักหนำสำหัสให้มำกที่สุด เพ่ือที่จะเดินหน้ำไปสู่
ปฏิบัติกำร "ล้ำงไพ่" ทำงกำรเมือง ปิดฉำก "3 ป." ก่อนถึงวันเปิดสนำมจริง ! 

กำรเคลื่อนไหวของสองพรรคหลักในปีกของพรรคฝ่ำยค้ำนที่ก ำลังเล่นบท "ก ำหนดเกม" นำทีนี้ย่อมไม่พ้น พรรค
เพ่ือไทย ในฐำนะพรรคแกนน ำฝ่ำยค้ำน และพรรคก้ำวไกลที่งำนนี้จะเป็นพรรคที่แบก "เดิมพัน" มำกกว่ำ พรรคเพ่ือไทย
อย่ำงเห็นได้ชัด 

เมื่อมวลชนนอกสภำฯ ที่เชื่อมโยงกับแกนน ำของพรรคก้ำวไกล เปิดเกมลุยถล่มรัฐบำล เรียกร้องให้ พล.อ.
ประยุทธ์ ลำออก จนเพ่ิมระดับควำมรุนแรงมำกขึ้นมำตั้งแต่ปี 2563 จนมำถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มิหน ำซ้ ำ 
บรรดำ "แกนน ำเยำวชน" ต่ำงพำกันเดินเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมเป็นทิวแถว ขณะที่บำงรำย เล็ดรอด เดินทำงหนี
ออกไปต่ำงประเทศตั้งแต่ก่อนไวรัสโควิด-19 กลับมำระบำดระลอกท่ี 3 ด้วยซ้ ำ 

แต่ทั้งหลำยทั้งปวง ยังไม่พบว่ำ ข้อเรียกร้องจำกม็อบรำษฎร จะเข้ำใกล้ควำมส ำเร็จแต่อย่ำงใด ในทำงตรงกัน
ข้ำม ยิ่งมีแต่จะสูญเสียแนวร่วม เมื่อล่ำสุดพรรคเพ่ือไทย ที่แม้จะเป็นพรรคฝ่ำยเหมือนกัน แต่ก ำลัง "เล่นคนละเกม" กับ
พรรคก้ำวไกล 

แม้ทำงหนึ่งเป้ำหมำยของพรรคเพ่ือไทยที่เคยประกำศมำก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำจะใช้เวทีอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
ช ำแหละรัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือชี้ให้สังคมได้เห็นถึงควำมผิดพลำด ล้มเหลว ในกำรบริหำรประเทศ ตลอด 7ปีที่

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210720/6977298b4c195a80b8007d5d41ccf910ce5a30187cbfff6047d40d08b509ef5a.jpg?itok=SlrW-Ckv
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ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมที่บ้ำนเมืองเจอกับ  "วิกฤติโควิด" รัฐบำลกลับยิ่งซ้ ำเติมปัญหำด้วยกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ที่ผิดพลำด ทั้งกำรระบำดของไวรัส ไปจนถึงกำรจัดหำวัคซีนระดมฉีดให้กับพ่ีน้องประชำชนเพ่ือเร่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันหมู่ 

ทว่ำ อย่ำลืมว่ำ พรรคเพ่ือไทยใช่ว่ำจะ "ปิดประตูตำย" ไม่ยอมรับกำรเจรจำทำงกำรเมืองกับฝ่ำยตรงข้ำม เมื่อ
เป้ำหมำยของพรรคเพ่ือไทย คือกำรได้เข้ำสู่สถำนะของกำรเป็น "ฝ่ำยบริหำร" ขณะที่พรรคก้ำวไกล วำงเป้ำหมำยเอำไว้
ที่ "กำรเปลี่ยนแปลง" ทั้งในทำงกำรเมือง ไปจนถึงกำรเสนอปฏิรูปสถำบัน ซึ่งถือเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมวลชนนอก
สภำฯ อย่ำงม็อบรำษฎร 

ดังนั้น จึงไม่ได้หมำยควำมว่ำ เกมเขย่ำพล.อ.ประยุทธ์ รอบนี้นั้น "พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน" จะได้ประโยชน์จำกกำร
ถล่มผู้น ำรัฐบำล กันทุกฝ่ำย เพรำะส ำหรับพรรคเพ่ือไทยแล้ว อย่ำลืมว่ำยังมี "เกมภำคต่อ" ให้ต้องเล่นอีก เพรำะหำก
ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ฟั ง ใ น สิ่ ง ที่  "ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร "  อดี ต น ำย ก ฯ  พู ด ใ น ค ลั บ เ ฮ้ ำ ส์ ค รั้ ง ล่ ำ สุ ด  ที่ ป ร ะ เ มิ น ว่ ำ 
พล.อ.ประยุทธ์ อำจจะยุบสภำฯ ไม่เกินสิ้นปีนี้ หรือบวกลบ ไม่เกินเดือน ม.ค. - ก.พ.65 และเมื่อเลือกตั้งก็ขอให้พ่ีน้อง
ช่วยกันเลือกพรรคกำรเมือง ให้ชนะ "พรรคพลังประชำรัฐ" อย่ำงถล่มทลำย เพ่ือให้กลับมำตั้งรัฐบำลพรรคเดียว ให้ได้ 

แต่นี่คือเส้นทำงที่พรรคเพ่ือไทยอำจจะยังเดินไม่สุดทำง เพรำะที่สุดแล้ว โอกำสที่จะเกิดกำรเจรจำระหว่ำง 
พรรคพลังประชำรัฐกับพรรคเพื่อไทย ก็ใช่ว่ำจะไม่เกิดขึ้น ในค ำตอบสุดท้ำย ! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/263637  
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21 ก.ค. 2564 05:04 น. 
เพื่อสิ่งใหม่ๆ 

 
 

เพิ่งนึกได้ถอยเรือด าน้ า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งถอยจัดซื้อเรือด าน้ า 2 ล าจากจีนระหว่างที่จะมีการ
พิจารณาในงบประมาณปี 65 

จับทำงข่ำวนี้ก็ตรงที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ได้ประกำศไม่เห็นด้วยที่จะจัดซื้อ
เรือด ำน้ ำ คงสงสัยกันว่ำท ำไมถึงกล้ำแสดงท่ำทีอย่ำงนี้ เพรำะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคเป็นตัวตั้งตัวตี
หรือจะเรียกว่ำ “หัวขบวน” ก็ว่ำได้ที่สนับสนุนตั้งแต่แรกเลขำธิกำรพรรคมำประกำศอยู่ตรงข้ำม  สุดท้ำยเมื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ประกำศชัดเจนว่ำ ขอเบรกกำรจัดซื้อเอำไว้ก่อน ก็แสดงว่ำเรื่องนี้ได้มีกำรพูดคุยกันมำก่อนแล้ว  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 นั้นหนักหนำเกินกว่ำที่จะเอำอยู่ได้ง่ำยๆ กำรที่จะดึงดันไม่ฟังเสียงสังคมก็ยิ่งเละ
ไปกันใหญ่ ควำมจริงในสถำนกำรณ์อย่ำงนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพรำะมีกำรคัดค้ำนมำตลอด เนื่องจำกไม่เห็นควำมจ ำเป็นที่
จะต้องไปเสียเงิน ไม่มีเหตุโควิด-19 เขำก็คัดค้ำนกันอยู่แล้ว นี่เป็นเหตุหนึ่งที่รัฐบำลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องถอน
งบประมำณก้อนนี้ออกไป อนำคตค่อยไปว่ำกันใหม่ เพรำะดันทุรังต่อไปก็มีแต่เจ๊งอย่ำงเดียว ว่ำไปแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ต้อง
เอำแบบว่ำมีจิตส ำนึกที่ดีงำม แต่ควำมรู้สึกธรรมดำๆก็ควรจะตัดไฟเสียแต่ต้นลม คือยุติตั้งแต่แรกแล้ว 

สถำนกำรณ์โควิด-19 นั้นรัฐบำลตกเป็นเป้ำถูกรุมล้อมไปทุกด้ำน จนวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจได้ว่ำจะเป็นอย่ำงไรต่อไป 
ดี-ร้ำยไม่มีใครคำดเดำได้ ยังเอำเรือด ำน้ ำมำเป็นเป้ำให้เจ็บเข้ำไปอีก อย่ำงที่พูดกันว่ำวันนี้นำยกฯเหมือนสู้อยู่เพียงล ำพัง 
แม้กระทั่งพรรคกำรเมืองที่ยกมือสนับสนุนก็ไม่ได้เหลียวแล “รัฐมนตรี”...ก็นับหัวได้ว่ำใครทุ่มเทท ำงำนให้ ทั้งๆที่ก ำลัง
เผชิญปัญหำใหญ่ที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ระดมสรรพก ำลังทุกด้ำนไม่ใช่มีแต่ขอประชำชนลูกเดียว  นี่เห็นข่ำวว่ำ
พลังประชำรัฐสั่งลูกพรรคทุกพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือประชำชนในจังหวัดแดงเข้ม 13 จังหวัดที่ได้รับควำมเดือดร้อน งำนมีให้
ท ำ คะแนนมีให้สะสม ใจมีไว้ถนอมซึ่งกันและกัน แต่ไม่ได้ท ำอะไรกันเลย... 

แทบจะพูดได้ว่ำ “ลอยแพ” บุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนำยกฯต่อไป ท ำลำยโอกำสทำงกำรเมืองไปอย่ำงน่ำ
เสียดำย กำรเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมำถึงนั้นสถำนกำรณ์กำรเมืองน่ำจะเปลี่ยนไปจำกเดิมเนื่องจำกควำมรู้สึกนึกคิดของ
ประชำชน ที่แลกกับควำมตำยมำพร้อมๆกัน... 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2144920?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2145492
https://www.thairath.co.th/news/politic/2145492
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://www.thairath.co.th/news/politic/2144920?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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21 ก.ค. 2564 05:15 น. 
ถึงจุดเสื่อมมนตร์ขลัง 
 

 
 

พระนักเทศน์คนดัง ดำรำนำงเอก พระเอกระดับ ตัวแม่ ตัวพ่อของวงกำร เปิดหน้ำ เปิดตัว เรียกร้องให้เร่งจัดหำ
วัคซีน mRNA ย้ ำค ำถำมผู้มีอ ำนำจได้ยินเสียงร้องไห้ของประชำชนบ้ำงไหม กล้ำส่งเสียงแทนชำวบ้ำนโดยไม่สน
ผลกระทบต่อสถำนะ 

ยอมรับควำมเสี่ยง ไม่กลัวโดนยกเลิกงำน กระแส “Call out” ของคนดังในทุกวงกำร สะท้อนสัญญำณถึงจุด 
“สุดขีดควำมอดทน” ต่อกำรบริหำรมหำวิกฤติโรคระบำดผิดพลำด กำรรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยไร้ประสิทธิภำพของ
รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม 

ท ำผู้คนในสังคมไทยหมดหวัง หดหู่ ไม่รู้ชะตำกรรม ตำมรูปกำรณ์ “เจ็บแต่ไม่จบ” ยึกๆยักๆก๊ักๆกลัวๆล็อกดำวน์
ซ้ ำแล้วซ้ ำอีกยังเอำไม่อยู่ ตัวเลขทะลัก แล้วก็วนกลับไปตั้งต้นใหม่แบบกำรระบำดระลอกแรกในเดือนเมษำยน 2563 
ขณะที่ไวรัสกลำยพันธุ์ พัฒนำกำรไปไกลไม่รู้กี่สำยพันธุ์ไวรัสมรณะเพ่ิมควำมดุ เร่งควำมแรง ไปต่อไม่รอลุงๆแล้ว โดย
แนวโน้มสถำนกำรณ์หนีไม่พ้น “ยำแรง” ขั้นสูงสุด แบบที่ทีมกรมควบคุมโรคภำยใต้ ก ำกับของ “เสี่ยหนู” นำยอนุทิน 
ชำญวีรกูล รองนำยกฯและ รมว.สำธำรณสุข ส่งซิกน ำร่อง 

 “อู่ฮ่ันโมเดล” ซีลเมืองแน่นแบบจีนแผ่นดินใหญ่ระบำดระลอกแรก ล็อกประชำชนให้อยู่แต่ในบ้ำนเป็นเดือน 
บล็อกกำรเคลื่อนย้ำยผู้คน สกัดพำหะน ำเชื้อแพร่กระจำย มุกสุดท้ำยในกำรเบรกตัวเลขไม่ให้พุ่งขึ้นอับดับต้นๆของโลก 
ตำมสถำนะล่ำสุด ประเทศไทยติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย และกำรติดเชื้อรำยใหม่ที่ทะลักหลัก 1 หมื่น
กว่ำรำยติดต่อกันหลำยวัน เป็นจ ำนวนที่มำกกว่ำประเทศที่เคยมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงสูง ทั้งสหรัฐอเมริกำ ตุรกี 
อำร์เจนตินำ และอิตำลี 

มำถึงจุดนี้ไม่ใช่เพรำะควำมสำมำรถแต่มันเป็น ควำมไร้ศักยภำพ ตำมสภำพกำรไล่แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำแบบ
ฉุกละหุก รัฐบำลไม่ทันคิดแผนรองรับ สมมติถ้ำใช้ “อู่ฮ่ันโมเดล” ต้องล็อกคนอยู่ในบ้ำน ศบค.จะจัดกำรส่งข้ำว ส่งน้ ำ 
ดูแลประชำชนอย่ำงไร 

หนีไม่พ้นสภำพปั่นป่วนวุ่นวำย โกลำหล เสี่ยงจลำจล ในอำรมณ์ผู้คนไม่เกรงกลัวกฎหมำย ผวำอดตำย  
หมดศรัทธำในตัวผู้น ำ ไม่ยอมรับมำตรกำรรัฐบำลที่บริหำรจัดกำรผิดพลำด ปรำกฏกำรณ์อำรยะขัดขืนส่อลำมเต็มบ้ำน
เต็มเมือง 

https://www.thairath.co.th/tags/Call+out
https://www.thairath.co.th/news/politic/2145492
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%9A
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะที่ “กำรเมืองเน่ำ” ย้ ำประจำน “ตัวกำร” ฉุดโควิดดิ่งเหว กับสภำพรัฐบำลผสมเรือ
แป๊ะสนิมเขรอะชนหินโสโครก ไหลมำถึงจุด “ผลประโยชน์ขัดกัน ก็บรรลัย” เมื่อภัยลำมถึงตัวก็เผยธำตุแท้ ต่ำงฝ่ำยต่ำง
ถีบ “เพ่ือนกิน” ให้ออกมำรับสหบำทำ 

แย่งกันรับชอบ โบ้ยควำมผิดกันแบบไม่แคร์สื่อ ตำมฉำกดรำม่ำจำกทีมเกรียนเซรำะกรำว โดยนำยศุภชัย ใจ
สมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดมุมพระเอกของ “เสี่ยหนู” ยอมกลืนเลือด เป็นแพะรับบำปในกำรถูกด่ำเป็นตัวกำรท ำ
กำรจัดกำรวัคซีนล้มเหลว 

ทั้งๆ “อนุทิน” ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดหำวัคซีนมำตั้งแต่วันที่ 9 เมษำยน 2564 โบ้ยกลับไปที่  
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร กุนซือใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์ อ้ำงอิงค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำกำร
จัดหำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

แถมโชว์บทห้ำว ข่มทีมโทรโข่งค่ำยพลังประชำรัฐ “อย่ำโชว์โง่” โต้ตอบแบบนกแก้วนกขุนทอง นั่นก็เลยต้องถึง
มือของมวยบู๊ตัวจี๊ดค่ำย พปชร. ส่งนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.ออกมำประกบรำยกำร “ศึกสำวไส้ให้กำกิน” ซัดหมัด
กลับนำยศุภชัยแบบไม่ไว้หน้ำ 

จี้ “จุดตำย” ให้ย้อนไปดูกำร “แทงม้ำตัวเดียว” ในกำรจัดซื้อวัคซีนแอสตรำฯลอตแรกในปี 2563 ที่จนตอนนี้ก็
ยังไม่สำมำรถเปิดเผยสัญญำซื้อขำยได้ ทั้งๆที่เงินภำษีประชำชนน ำไปใช้อะไรต้องเปิดเผย เรื่องนี้จะมีผลต่อกำรอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจ ตอนนั้นประชำชนทั้งประเทศอุ่นใจ แต่วันนี้หลอนกันทั้งประเทศ 

เจอมุกนี้ ทีมแห่ “อนุทิน” ปฏิเสธไม่ออก เพรำะมันคือจุดเริ่มของกำรตัดสินใจพลำด คิดช้ำ ไม่ร่วมวงวิจัยวัคซีน
ที่ทั่วโลกขยับกันมำตั้งแต่ต้นปี 2563 เพรำะควำม “ย่ำมใจ” โควิดแค่ไข้หวัด กระจอก เอำอยู่ 

ทีมโหน “บิ๊กตู่” กับทีมแห่ “เสี่ยหนู” ฟัดกันแรง ยำกฝืนกลืนเลือด “ตบจูบ” อำกำรพรรคร่วมรัฐบำลนับถอย
หลัง “วงแตก” แม้แต่ภำยในค่ำยพลังประชำรัฐ ฐำนอ ำนำจ 3 ป. เองก็มีร่องรอยร้ำวลึก แบบที่ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ ผู้มำกบำรมี ในฐำนะเลขำธิกำร พปชร. ชิงบท “โชว์หล่อ” ประกำศขวำงล ำโครงกำรซื้อเรือด ำ
น้ ำของกองทัพเรือ จ ำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่ำแก้ปัญหำโควิด-19 

จังหวะปำดหน้ำก่อนพระเอกตัวจริงอย่ำง “บิ๊กตู่” จะสั่งถอนสมอ ภำพทำงเมืองมันชัด ระหว่ำง “บิ๊กตู”่ กับ “ผู้
กองนัส” ใครคือผู้กุมดุลอ ำนำจในสภำตัวจริงเสียงจริง สิ่งที่เกิดข้ึน สะท้อน พล.อ.ประยุทธ์ ชักไม่ขลังแล้ว. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2145445?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2145445?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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21 กรกฎำคม 2564 7:00 น. 
แก้ไขรัฐธรรมนูญตัวแปรยุบสภา  
นาทีนี้ต้องวัดใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากศึกซักฟอกและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 
วันที่ 17 ก.ค. ก็เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศำสตร์ไทยว่ำ กำรติดเชื้อโควิดเข้ำขั้นรุนแรงจนมีผู้ติดเชื้อวัน

เดียวทะลุหมื่นรำย และเสียชีวิตวันเดียวเกินร้อยรำยเป็นวันแรก และจะมีกำรยกระดับมำตรกำรควบคุมโรคที่ไม่รู้ว่ำจะ
ยำวนำนไปถึงเมื่อไรแต่ต้องให้จ ำนวนผู้ติดลดต่ ำกว่ำพันให้ได้ ศบค.ก็ต้องแก้ปัญหำเร่งด่วน 

ขณะเดียวกัน ฝ่ำยค้ำนเตรียมเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล โดยจะสรุปญัตติในช่วงกลำงเดือน ส.ค.และยื่นต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งคำดว่ำจะอภิปรำยได้ภำยในเดือน ก.ย.นี้ก่อนที่จะมีกำรปิดสมัยประชุมสภำ  โดยเนื้อหำ
คร่ำวๆ จะเป็นเรื่องกำรแก้ไขปัญหำโควิด กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ และมีเรื่องอ่ืนๆ พ่วงมำซ่ึงยังไม่บอกโจทย์ 

เที่ยวนี้ “ข่ำวว่ำ” ทำงวิปฝ่ำยค้ำนมั่นใจมำก ว่ำ แทบไม่ต้องหำหลักฐำนโกงอะไรเลย แค่กำรบริหำรงำนที่
ผิดพลำดก็พอ วัคซีนได้ล่ำช้ำ วัคซีนตัวที่สั่งมำเป็นวัคซีนหลักก็ใช้กระตุ้นภูมิได้ไม่ดีพอ ป้องกันตัวเดลตำ (สำยพันธุ์
อินเดีย) ซึ่งจะกลำยเป็นสำยพันธุ์หลักที่ระบำดในเมืองไทยแทบไม่ได้ วัคซีนแอสตรำเซเนกำก็ส่งมอบล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด 

วัคซีน mRNA ที่เขำเชียร์กันให้รัฐบำลรีบน ำเข้ำก็ล่ำช้ำ เพรำะเรำ “ตกขบวน” ที่จะเข้ำโครงกำรโคแวกซ์ 
หรือไม่ไปจองตั้งแต่ในช่วงที่มีกำรทดลองเพรำะอ้ำงว่ำไม่อยำกเสี่ยง เอำวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเดิมคือเชื้อตำยชัวร์กว่ำ พอ
ถึงวันนี้ ควำมต้องกำรซื้อวัคซีนมันล้น ท ำให้ไทยเรำหำซื้อตัว mRNA ได้ล่ำช้ำเข้ำไปอีก 

เรื่องเยียวยำ กระตุ้นเศรษฐกิจก็มีปัญหำ ..เรียกง่ำยๆ ว่ำ แค่ฝ่ำยค้ำนน ำข้อมูลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล
มำกำ ง  ป ร ะช ำชนแทบ ไม่ ต้ อ ง ต ะลึ ง กั บ ข้ อมู ล ใ หม่  แ ต่ ร อ ฟั งท ำ ง รั ฐ บ ำลตอบ  โ ดย เ ฉพำะ  “บิ๊ ก ตู่ ”  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ในฐำนะก ำกับดูแล ศบค. และ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ และรมว.
สำธำรณสุข ตอบ 

มีคนถำมว่ำ “อภิปรำยเที่ยวนี้จะน ำไปสู่กำรยุบสภำหรือไม่?” ก็ต้องดูกระแสสังคม ดูกำรเดินเกมล็อบบี้ของฝ่ำย
ค้ำนให้เสียง ส.ส.ฝั่งรัฐบำลโหวตไม่ไว้วำงใจ หรืองดลงมติให้ได้มำกกว่ำเสียงไว้วำงใจ เมื่อนั้น จะต้องมีกำรแสดง “ควำม
รับผิดชอบทำงกำรเมือง” ตำมมำ คือนำยกฯ ลำออกหรือไม่ก็ยุบสภำเลือกตั้งใหม่ 
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แต่หลักของกำรเมือง “พรรครัฐบำลไม่มีทำงยุบสภำเลือกตั้งใหม่ตรำบใดที่ยังไม่มั่นใจว่ำจะกลับมำตั้งรัฐบำล
ได้” ตัวแปรหนึ่งที่น่ำสนใจคือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีกำรแบ่งบัตรเลือกตั้งเป็นสองแบบ และก ำหนดจ ำนวน ส.ส.ใหม่
เป็น ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ 100 คน ขณะนี้มีผู้สงวนค ำแปรญัตติ 40 ญัตติ รอเข้ำวำระสอง 

ถ้ำมีกำรเพ่ิม ส.ส.เขต ก็มีโอกำสที่จะเป็นผลดีต่อขั้วรัฐบำล ณ ขณะนี้ เพรำะ ส.ส.และว่ำที่ผู้สมัครต่ำงก็ลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือประชำชนท ำคะแนนนิยมมำเรื่อยๆ มันก็มีโอกำสที่แม้ว่ำชื่อของพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) และพรรคภูมิใจ
ไทย อำจโดนเสียงยี้ไปบ้ำงจำกกระแสเรื่องกำรจัดกำรโควิด แต่ถ้ำว่ำที่ผู้สมัครท ำผลงำนดี ก็อำจได้ ส.ส.เขต 

ตัวอย่ำงเช่น นำยกฤษ ศรีฟ้ำ อดีต ส.ส.พังงำ พรรคไทยรักไทย ที่เจำะยำงประชำธิปัตย์ในภำคใต้ได้ส ำเร็จเขต
เดียว เพรำะท ำผลงำนเรื่องกำรช่วยเหลือประชำชนจำกเหตุภัยพิบัติสึนำมิได้ดี ดังนั้น ก็จะต้องเดินเกมแบบ “ถึงไม่เลือก
พรรคก็เลือกคน” ปำร์ตี้ลิสต์ชื่ออำจไม่ได้ตำมเป้ำที่วำงไว้ แต่ผู้สมัครเขตหำกท ำงำนดีก็มีโอกำสชนะ 

“ตัวใหญ่” ในพรรคก็อำจเพลย์เซฟไปลงเป็น ส.ส.เขตแทน เพรำะรัฐธรรมนูญไม่ได้ก ำหนดว่ำ ถ้ำเป็นรัฐมนตรี
จะเป็น ส.ส.ไม่ได้ เรื่องเพ่ิม ส.ส.เขตจึงอำจเป็นเงื่อนไขที่น่ำสนใจของกำร “กลับมำ” ของพรรคร่วมรัฐบำลในช่วงนี้ เอำ
มำทดแทนปำร์ตี้ลิสต์ที่กระแส “ยี้พรรค”อำจท ำให้ได้จ ำนวน ส.ส.ตรงนี้ต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ 
นำทีนี้ต้องวัดใจควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกศึกซักฟอกและกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ.... 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/74588/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/74588/
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21 ก.ค. 2564-08:07 น. 
อาการ การเมือง อาการ อนุทิน ชาญวีรกูล การแยก แตกตัว 
 

 
 
อาการ การเมือง – ในที่สุด ปฏิกิริยาจากพรรคภูมิใจไทย ก็หวนกลับมาแสดง “บทบาท” อีกครั้ง 

ต้องยอมรับว่ำ หนังสือจำก “แอสตร้ำเซนเนก้ำ” แห่งสหรำชอำณำจักรมีผลสะเทือนอย่ำงล้ ำลึกทั้ง ต่อรัฐบำล
ไทย และต่อกระทรวงสำธำรณสุข มิเช่นนั้น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ก็ต้องตกเป็น “เป้ำนิ่ง”  

บทบำทอย่ำงทรงควำมหมำยของ “ปฏิกิริยำ” ยำวเหยียดจำกกำรโพสต์ของ นำยศุภชัย ใจสมุทร ก็คือบทบำท
ในกำรเบี่ยงเบน “เป้ ำหมำย” ทำงกำรเมืองออกไป  เป็น พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชำ มิ ใช่  นำยอนุทิน  
ชำญวีรกูล ปฏิบัติกำรของ นำยศุภชัย ใจสมุทร มิได้เป็นปฏิบัติกำรอย่ำงเป็น “เอกเทศ” ตรงกันข้ำม เป็นปฏิบัติกำร
อย่ำงเดียวกันกับที่ ได้กระท ำในห้วงแห่งกำรชี้แจงบทบำทของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข นั่นคือ เป็นกำรปฏิบัติไปตำม “มต”ิ ของพรรคภูมิใจไทย 

นั่นหมำยควำมว่ำ มิได้ได้รับฉันทำนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคภูมิใจไทยเท่ำนั้น หำกแต่ยังได้รับควำม
เชื่อมั่นจำก “หัวหน้ำพรรค” ตัวจริงอีกด้วย บำทก้ำวนี้จึงส ำคัญยิ่งในทำงกำรเมือง ควำมหมำยของปฏิบัติกำรก็คือ นำย
อนุทิน ชำญวีรกูล ไม่ยอม “ตำยเดี่ยว” 

เบื้องต้นจึงต้องออกมำปฏิเสธว่ำ สถำนะของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขถูกยึด
ไปแล้วโดยสิ้นเชิง ตอนแรกเมื่อเดือนมีนำคม 2563 ตอนหลังเมื่อ เดือนเมษำยน 2564 ไม่ว่ำจะในเรื่องของกำรต่อสู้กับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ “โควิด” ไม่ว่ำจะในเรื่องของกำรจัดหำและเตรียมกำรในเรื่องของ “วัคซีน” อ ำนำจไป
อยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เบ็ดเสร็จ 

จังหวะก้ำวของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ เป็นจังหวะก้ำวอันแหลมคมทำงกำรเมือง แสดงให้เห็นว่ำ พรรคภูมิใจไทย
พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหำไม่ว่ำจะมำจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำจะมำจำกพรรคพลังประชำรัฐก็ตำม นี่คือ
วินำทีแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำนในทำงกำรเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6520771   

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6520771
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/col01p1-20.jpg
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วันที่ 21 กรกฎำคม 2564 - 09:35 น. 
ญัตติ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชี้อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
 

ญัตติ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชี้อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มติ 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจ ภำยในเดือนสิงหำคม เป็นมติ

อันด ำเนินไปตำมบทบัญญัตของรัฐธรรมนูญ เป็นกำรท ำหน้ำที่ของฝ่ำยค้ำนในฐำนะ ‘ผู้แทนปวงชน’ ในกำรตรวจสอบ
และควบคุมรัฐบำล เห็นได้จำกกำรน ำร่องโดยพรรคเพ่ือไทยและประสำนขำนรับจำกไม่ว่ำพรรคก้ำวไกล ไม่ว่ำพรรคเสรี
รวมไทย ไม่ว่ำพรรคประชำชำติ ไม่ว่ำพรรคเพ่ือชำติ ไม่ว่ำพรรคพลังปวงชนชำวไทย  นี่คือกำรร่วมกันท ำงำนกำรเมือง
ขอ ง  6 พร ร ค ร่ ว ม ฝ่ ำ ย ค้ ำ น อี กค รั้ ง หนึ่ ง  เ พี ย ง แ ต่ ค ร ำ วนี้ เ ป้ ำ ห ม ำ ย ใ หญ่ พุ่ ง ไ ป ยั ง  พ ล . อ . ป ร ะยุ ท ธ์   
จันทร์โอชำ อย่ำงเป็นเอกภำพ 

หำกจะแตะไปยังพรรคภูมิใจไทย หำกจะแตะไปยังพรรคประชำธิปัตย์ ก็เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นมิได้เป็นด้ำน
หลัก ด้ำนหลักยังเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แน่วแน่ มั่นคง ยุทธศำสตร์นี้จึงเด่นชัดยิ่งว่ำเป็นกำรรวมศูนย์พลังเป็น
เหมือน กับก ำปั้นเหล็กกระหน่ ำตีไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จุดเดียว หำกตรวจสอบกับวำระที่จะต้องก ำหนดขึ้น
ภำยในเดือนสิงหำคมก่อนที่จะหมดวำระกำรประชุมรัฐสภำในเดือนกันยำยน ก็เห็นเด่นชัด ว่ำสอดรับกับวำระส ำคัญของ
รัฐบำล นั่นก็คือ วำระท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประกำศว่ำจะเปิดประเทศให้ได้ภำยในก ำหนด 120 วัน 

เป็น 120 วันจำกที่ประกำศเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม ค ำว่ำ ‘เปิดประเทศ’ ซึ่งออกจำกปำก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ กล่ำวเฉพำะหน้ำอำจหมำยถึงกำรเริ่มต้นโครงกำร ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ ในวันที่ 1 กรกฎำคม ขณะที่ชะตำ
กรรม ‘ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์’ ด ำเนินมำอย่ำงไร สังคมย่อมรับรู้อยู่เป็นอย่ำงดีว่ำสำมำรถท ำได้หรือไม่ เพียงใด 
ก ำหนด ‘เปิดประเทศ’ กับก ำหนดแห่งญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อ ลงมติไม่ไว้วำงใจจึงมีควำมสัมพันธ์และเป็นดัชนีชี้
วัดทิศทำงของประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้เป็นอย่ำงดี  ญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปจึงเหมือน ‘น ำร่อง’ 
ทำงกำรเมือง โดยพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะให้ค ำตอบได้อย่ำงเป็นรูปธรรมว่ำในที่สุดจะเปิดประเทศได้ตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2840247  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2840247
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%A9%E0%B8%A90006.jpg
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21 ก.ค. 2564-11:24 น. 
การขยับ ต่อรอง ทางการเมือง พลังประชารัฐ กับ ภูมิใจไทย 
 

 
 

FootNote:การขยับ ต่อรอง ทางการเมือง พลังประชารัฐ กับ ภูมิใจไทย 
รอยร้ำวระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐ กับพรรคภูมิใจไทย เป็นรอยร้ำวที่บังเกิดขึ้นจริง จำกที่เห็นเป็นเพียงรอย

เล็กๆ แต่ยิ่งปล่อยนำนวันยิ่งเติบใหญ่และขยำยตัวออกไปเป็นล ำดับ ยิ่งสถำนกำรณ์ “โควิด” แตกกระจำย ขยำยตัว ยิ่ง
ท ำให้รอยเล็กๆขยำยใหญ่จนอยู่ในสำยตำของสังคม ในเบื้องต้นอำจสัมผัสได้จำกปฏิกิริยำของระดับล่ำง ไม่ว่ำจะมองไป
ยังกำรเคลื่อนไหวของ นำยสิระ เจนจำคะ ไม่ว่ำจะมองไปยังกำรเคลื่อนไหวของ นำยศุภชัย ใจสมุทร 
กระนั้น หำกจับสำยสำวลึกไปพอสมควรก็จะกระทบเข้ำกับสำยสัมพันธ์ที่ไม่ห่ำงจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ก็จะกระทบเข้ำกับสำยสัมพันธ์ที่ไม่ห่ำงจำก นำยอนุทิน ชำญวีรกูล  จึงก่อให้เกิดค ำถำมตำมมำว่ำในที่สุดแล้ว  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะตัดสินใจอย่ำงไร จะแตะไปยังต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุขหรือไม่ เพรำะว่ำ
จ ำนวนของ ส.ส.ที่อยู่ในมือพรรคภูมิใจไทยก็มำกกว่ำ 60 และมีผลสะเทือนเป็นอย่ำงสูงในทำงกำรเมือง 

ถำมว่ำในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งและควำมไม่พอใจลึกๆที่ด ำรงอยู่และกรุ่นออกมำเช่นนี้ มีควำมเป็น ไปได้
หรือไม่ที่พรรคภูมิใจไทยจะประเมินแล้วถอนตัวออกจำกรัฐบำล 

ค ำตอบของค ำถำมนี้ก็เหมือนกับเมื่อมีคนถำมไปยังพรรคประชำธิปัตย์ ก็จะได้รับกำรตอบเป็นเสียงหัวเรำะฮึ ฮึ  
เพรำะหำกมองในควำมได้เปรียบทำงกำรเมือง สถำนกำรณ์อย่ำงที่พรรคภูมิใจไทยได้กุมกระทรวงคมนำคม 

กระทรวงสำธำรณ สุขถือว่ำเป็นสถำนกำรณ์ยอดเยี่ยมยิ่งในทำงกำรเมือง  นี่ย่อมเหมือนที่พรรคประชำธิปัตย์ได้กุม
กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในมือ มีหรือที่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์จะยอมคำยง่ำยดำย 

อำกำรทำงกำรเมืองอย่ำงที่เห็นผ่ำนจำกภำยในพรรคพลังประชำรัฐ และจำกภำยในพรรคภูมิใจไทย จึงเป็น
อำกำรอันเกิดข้ึนจำกำรประลองก ำลังและหยั่งเชิงทำงกำรเมือง ไม่ควรที่จะเอำจริงเอำจังในแบบเป็นตำยไม่ยอมเด็ดขำด 
ควำมหมำยก็คือพรรคภูมิใจไทยขยับเพรำะต้องกำรต่อรองและต้องกำรได้สิ่งที่ได้มำกยิ่งข้ึน 
ไม่มีใครถอนตัว และไม่มีใครตัดฝ่ำยใดออกไปจำกวงจร 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6521138  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6521138
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/FootNote-8.jpg
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21 กรกฎำคม 2564 
‘วิกฤติโควิด-เรือด าน้ า’ ปมร้อน สนิมกัดกร่อน ‘เรือเหล็กประยุทธ์’ 
 

 
 

โควิดปิดล้อมเมือง ที่ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะทุเลำเบำบำงลง เสียงเรียกร้องในกำรน ำเข้ำวัคซีนที่มีประสิทธิภำพ และ
กำรซื้อ 'เรือด ำน้ ำ' ท่ำมกลำงวิกฤติไวรัส กลำยเป็นปมร้อสะท้อนไปถึงวิกฤติศรัทธำรัฐบำล ลำมเป็นสนิมที่เกำะกินเรือ
เหล็กท่ีชื่อ "รัฐบำลประยุทธ์" 

สถำนกำรณ์โควิดปิดล้อมเมืองจนตัวเลขทะยำนทะลุหมื่นเวลำนี้ บรรดำนักวิเครำะห์กำรเมืองหลำยส ำนักต่ำง
ท ำนำยทำยทักว่ำ ในห้วงเดือน ส.ค.-ก.ย.จะเป็นห้วงเวลำอันตรำยของรัฐบำลประยุทธ์ อำกำรเพลี่ยงพล้ ำและวิกฤติ
ศรัทธำเสื่อมถอยรอบรัฐบำลนี้เอง เป็นช่วงที่ฝ่ำยค้ำนคว้ำจังหวะ  “ตีเหล็กตอนร้อน” เปิดเกมรุกผ่ำนกำรยื่นญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 151 แบบลงมติในเดือน ส.ค.2564 คำดว่ำจะได้อภิปรำยก่อนปิดสมัย
ประชุมในวันที่ 18 ก.ย.นี้ 

รำยชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกรอบนี้ ถูกจั่วหัวโดย “ประเสริฐ จันทรรวงทอง ” เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทยว่ำ มี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ในฐำนะ ผอ.ศบค. รวมถึง อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ 
และรมว.สำธำรณสุข อย่ำงแน่นอน  

ประเด็นที่ถูกหยิบมำขยำยแผลใหญ่กลำงสภำรอบนี้ หนีไม่พ้นควำมล้มเหลวในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โค
วิด รวมถึงแผนจัดหำวัคซีนที่พลำดเป้ำ จนเป็นหนึ่งสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะยำนทะลุหลักหมื่น ซ้ ำตัวเลข
ผู้เสียชีวิตยังเกิดปรำกฎกำรณ์นิวไฮด์ไม่เว้นแต่ละวัน 

ขณะที่นอกสภำฯ รัฐบำลประยุทธ์ยังเผชิญกับแรงกดดัน ที่เวลำนี้ไม่ได้มีแต่ผู้ชุนุมกลุ่มต่ำงๆ หรือเป็นม็อบเด็ก-
ม็อบผู้ใหญ่เหมือนที่ผ่ำนมำ หำกแต่ยังมีกำรเคลื่อนไหวมำจำกเครือข่ำย และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ไม่ว่ำจะเป็น
กลุ่ม “หมอไม่ทน” ที่ก่อนหน้ำนี้รวมตัวแต่งด ำ ยื่นข้อเรียกร้องหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำเข้ำวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุด 
เเละน ำมำใช้เป็นวัคซีนหลักในกำรป้องกันกำรระบำด 

หรือกำรชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ที่พบควำมเคลื่อนไหว “ภำคีบุคลำกรสำธำรณสุข”สนับสนุน 3 ข้อ
เรียกร้องในกำรชุมนุม 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องลำออกโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปรับลดงบประมำณสถำบัน-กองทัพ
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สู้โควิด 3. เปลี่ยนวัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีน mRNA ยังไม่นับรวมกำรปลุกกระแสให้ผู้ได้รับผลกระทบ หรือญำติผู้เสียชีวิต
ฟ้องร้อง พล.อ.ประยุทธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157  ที่ปรำกฎออกมำ ณ เวลำนี้ 

ไม่ต่ำงไปจำกปม “จัดซื้อเรือด ำน้ ำ” ของกองทัพเรือ เวลำนี้กลำยเป็นประเด็นร้อน ที่แม้ล่ำสุดกองทัพเรือ จะ
ถอนเรื่องเสนอของบประมำณจัดซื้อเรือด ำน้ ำล ำที่ 2-3 วงเงิน 22,500 ล้ำนบำท ออกจำกร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมบัญชำของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปแล้ว แต่ยังน ำมำซึ่งเสียงทวงถำมถึงเหตุผล 
และควำมจ ำเป็นในสภำวะที่ประเทศก ำลังเผชิญภัยรุกรำนจำกเชื้อไวรัส ลำมเป็นเป้ำส ำคัญที่ ไปเข้ำทำงฝ่ำยค้ำน ในกำร
หยิบยกมำเป็นประเด็นขยำยแผลใหญ่กลำงสภำฯ โดยเฉพำะสัญญำซื้อขำย ที่ทำงกองทัพเรืออ้ำงว่ำเป็นกำรซื้อขำยแบบ
รัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ว่ำท้ำยที่สุดจะเป็นจีทูจีจริง หรือเก๊? 

ประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ สะท้อนวิกฤติศรัทธำของรัฐบำลที่ก ำลังอยู่ในช่วงขำลงอย่ำงเห็นได้ชัด ไม่ต่ำงกับสนิมที่
ก ำลังกัดกร่อน “เรือเหล็กประยุทธ์” อยู่ ณ เวลำนี้ ยังไม่นับรวมเกมกำรเมืองที่ก ำลังรุกเร้ำให้พรรคร่วมรัฐบำลถอนตัว 
เพ่ือตัดวงจร “ระบอบประยุทธ์” ที่ล่ำสุด นำยกรัฐมนตรีถึงขั้นประกำศกร้ำวระหว่ำงประชุมครม. "ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณ
จะท้ิงผมกต็ำมใจ" 

จำกนี้ต้องดูว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงบิ๊กรัฐบำล จะแก้เกม  “ขัดสนิม-ยำแนวอุดรอยรั่ว”เหล่ำนี้อย่ำงไร เพ่ือ
ไม่ให้เรือเหล็กล ำนี้อับปำงลง 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950094  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950094
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21 กรกฎำคม 2564 
เกมการเมือง 'ศบค.-สธ.' ลาก 'ทีมหมอ' ตัวประกัน 
 

 
 

ท่ามกลางมหาวิกฤติโควิด “นักการเมือง” กลับไม่ใส่ใจความเป็นความตายของประชาชน น าประเด็นโรคระบาดมา
เล่นการเมือง เปิดสงครามปากโต้ตอบกันชนิดไม่เห็นหัวประชาชน 

“ซ้อมตำย” แบบ สิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ โดยกำรแถลงข่ำวในโลงศพ ประท้วงกรณี
ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำของระบบสำธำรณสุขได้ คนไทยจ ำนวนมำกนอนรอควำมตำยอยู่ที่บ้ำน แม้กระทั่ง
ยำฟำวิพิรำเวียร์ ก็ไม่ได้กิน เพ่ือปกป้องชีวิตของตัวเอง พร้อมกันนั้น “สิระ” ยังเรียกร้องให้เปลี่ยนตัว นพ.โอภำส กำรย์
กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ กับกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้  ไม่ทันข้ำมวัน ศุภชัย 
ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย โทรโข่งของ “เสี่ยเน-เสี่ยหนู” ก็ตอบโต้สิระผ่ำนเฟซบุ๊คส่วนตัว Suphachai 
Jaismut ทันท ี 

ประเด็นหลักๆ “ศุภชัย” ก็ชี้เป้ำไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้มีอ ำนำจเต็มใน 
ศบค. และย้ ำแล้วย้ ำอีกว่ำ “หนูไม่เกี่ยว” เพรำะไม่มีชื่อใน ศบค. ดังนั้น หำกจะต ำหนิผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ก็
ต้องมองย้อนไปท่ี ศบค. 

ด้ำนปัญหำวิกฤติโควิดในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงสำธำรณสุข “ศุภชัย” โยนไปที่ 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

ว่ำกันตำมจริง ควำมขัดแย้งระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร กับกระทรวงสำธำรณสุข ก็เกิดขึ้นหลำยระลอกแล้ว 
อย่ำงเช่น กรณีโครงกำรฉีดวัคซีน ที่ ศบค.ให้ กทม.เป็นแม่งำนฉีดคนเมืองกรุง แต่ท ำไปได้สักพัก วัคซีนไม่พอ เลยต้อง
หยุดไป คนที่ลงทะเบียนไว้นับแสนก็ถูกเท หรือกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะแจกยำฟำวิพิรำเวียร์ ให้ทุกคนที่ป่วย
เป็นโควิดที่มำนอนพักที่โรงพยำบำลสนำม กรุงเทพฯ ก็ถูกกระทรวงสำธำรณสุขออกมำเบรก เพรำะยำนี้มีไว้ใช้ส ำหรับ
ผู้ป่วยที่มีอำกำรปำนกลำงหรืออำกำรหนักเท่ำนั้น 
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มือกฎหมำยพรรคภูมิใจไทย “ศุภชัย” อ้ำงถึงค ำสั่งที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้ง “ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โค
วิด-19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล” ซึ่งค ำสั่งนี้ มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ และผู้ว่ำฯ อัศวิน 
ปลัดกระทรวงหลำยกระทรวง เป็นรองผู้อ ำนวยกำร 

“...เป็นคณะที่ไม่มีคนดูแลระบบสำธำรณสุขของประเทศเป็นกรรมกำร เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง ที่นำยกฯ กับ 
ศบค. และ กทม. ตัดกระทรวงสำธำรณสุขออกจำกกำรแก้ปัญหำโควิดในกทม. สธ.พยำยำมคุมเชื้อเต็มที่ แต่วันหนึ่ง 
นโยบำย ศบค. ซึ่งรับผิดชอบโดย เลขำฯสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ก็ไล่คนกลับไปตจว. ด้วยกำรปิดแคมป์คนงำน ปิด
ร้ำนอำหำร คนจนจำกชนบท ที่มำหำกินในเมือง ต้องกลับไปบ้ำนที่ต่ำงจังหวัด เอำเชื้อไปติดมำกมำย รพ.ตจว. รับไม่ทัน 
รับไม่ไหว เชื้อกระจำยทั่วประเทศ คุมไม่ได้” 

ว่ำกันตำมตรง วันที่ตัดสินใจปิดแคมป์คนงำน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก  “คณะสำธำรณสุข” รวมถึงรัฐมนตรี
สำธำรณสุข เข้ำปรึกษำหำรือด้วย นำยกฯประยุทธ์ ไม่ได้ตัดสินใจเพียงล ำพัง ดูเหมือนศุภชัยจะย้ ำอยู่เรื่องเดียวว่ำ “หนู
ไม่เก่ียว..หนูไม่ได้เป็น ศบค.” 
  ถ้ำย้อนไปดูช่วงเริ่มต้นกำรฉีควัคซีนป้องกันโควิด ต้นเดือน มิ.ย.2564 กระทรวงสำธำรณสุข จับมือกระทรวง
คมนำคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถำนีกลำงบำงซื่อ โดย “หมอหนู” วำงแผนให้มีกำรฉีดวอล์คอินได้ 
  ต่อมำ “นำยกฯบิ๊กตู”่ เบรกสำธำรณสุขไม่ให้มีกำรฉีดวอล์คอินที่สถำนีกลำงบำงซื่อ พร้อมกับให้จัดสรรวัคซีนไป
ให้ กทม. และประกันสังคม ช่วยกระจำยกันฉีดวัคซีนแก่ประชำชนทุกกลุ่ม แผนกระจำยวัคซีน  “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ 
ปลอดภัย” ของ กทม. เปิดให้ผู้ที่มีอำยุ 18-59 ปี ลงทะเบียนรับกำรฉีดวัคซีนเพ่ิมจำกระบบหมอพร้อม ผ่ำนจุดบริกำร 
25 จุด ถูกมองว่ำ เป็นเกมหำเสียงทำงกำรเมืองของผู้ว่ำฯ อัศวิน 

ท ำนองเดียวกัน ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถำนีกลำงบำงซื่อ ก็หนีไม่พ้นว่ำเป็นกำรสร้ำงผลงำนของพรรคภูมิใจไทย เมื่อ
กระจำยฉีดวัคซีนไปได้ไม่นำน เกิดปัญหำวัคซีนขำดแคลน จึงมีกำรเบรกแผนกำรฉีดของ กทม. โดยให้ศูนย์ฉีดวัคซีนที่
สถำนีกลำงบำงซื่อ เป็นจุดบริกำรแห่งเดียว         นอกจำกนี้ ยังเปิดให้ผู้สูงอำยุ ที่มีอำยุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป เข้ำมำรับ
บริกำรฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 โดยระบบบริกำรแบบออนไซต ์

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่รุนแรงใน กทม. โครงกำรฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ก็
กลับมำบริกำรอีกครั้ง โดยกระทรวงสำธำรณสุข จัดสรรวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ 5 แสนโดส มำให้ กทม. ช่วยบริกำรฉีด
ให้กับผู้มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร แถมก่อนหน้ำนั้น มีคนปล่อยข่ำวว่ำ กทม.ได้วัคซีนมำ 1.3 ล้ำนโดส 
แต่ยังไม่ได้ฉีดให้ประชำชน ปลัด กทม. ต้องออกมำให้ข่ำวว่ำ ได้รับกำรจัดสรรวัคซีน เพียง 5 แสนโดส เท่ำนั้น 

ท่ำมกลำงมหำวิกฤติโควิด “นักกำรเมือง” กลับไม่ใส่ใจควำมเป็นควำมตำยของประชำชน  น ำประเด็นโรค
ระบำดมำเล่นกำรเมือง เปิดสงครำมปำกโต้ตอบกันชนิดไม่เห็นหัวประชำชน ที่โดนหำงเลขเต็มๆ แบบเลี่ยงไม่ได้ ไม่พ้น
ข้ำรำชกำรสำธำรณสุข โดยในวงประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ และไอซีที ในคณะกมธ.วิสำมัญพิจำรณำร่ำง 
พ.ร.บ.งบประมำณ 2565 เมื่อ 21 ก.ค. ที่มีวำระพิจำรณำงบประมำณของกรมควบคุมโรค โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์
รจิต ปลัด สธ.กับ นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ำชี้แจง 

 หำกไม่มีประเด็นร้อนวัคซีน ปลัด และอธิบดี อำจไม่ถูกรุมซักฟอกหนักถึงประเด็นจัดซื้อแต่วัคซีนซิโนแวค 
พร้อมทั้งขอให้เปิดเผยเอกสำรสัญญำ รำคำ จ ำนวนซื้อวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ เมื่อไม่ได้ค ำตอบลึกไปกว่ำที่เคยเปิดเผย 
ทั้ง ส.ส.ฝ่ำยค้ำนฝ่ำยรัฐบำล ก็ฟำดไปยัง “เสี่ยหนู” ให้เปลี่ยนตัวข้ำรำชกำรบูชำยัญแทน 
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จะว่ำไปแล้ว ก่อนมำตรกำรล็อกดำวน์เพ่ิม 13 จังหวัด ช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ค.2564 วงประชุม ศบค.ไม่เป็น
ทำงกำร พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก อนุทิน ชำญวีรกูล และ “คณะสำธำรณสุข” มำหำรือที่ตึกไทยคู่ฟ้ำ ท ำเนียบฯ เพ่ือสั่ง
กำรหลำยประเด็น  

ทีมควำมมั่นคงของนำยกฯ ฝำกควำมหวังในกำรกู้วิกฤติโควิด และวิกฤติกำรเมืองไว้กับ  "ทีมหมอ" เพรำะ
กำรเมืองถอยฉำกออกมำยืนระยะห่ำง จำกเหตุที่ประชำชนไม่เชื่อมั่น ทว่ำนักกำรเมืองด้วยกันเอง กลับก ำลังลำกทีมหมอ
ที่พ่ึงสุดท้ำยไปเป็น“ตัวประกัน” เพ่ือเอำชนะกันในเกมกำรเมือง  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950111  
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