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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

ข่าว กกต./ ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ยกค ำร้อง ส.อบจ. บ้ำนเขว้ำ ไม่พบพฤติกรรมหลอกลวง ใช้โลโก้ 

เพ่ือไทย หำเสียง 
4 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ จุรินทร์ เห็นใจ ตู่ – ท็อป ยกจริงใจ ยันรัฐบำลยังปึ้ก 5 

2 มติชนออนไลน์ พรรคร่วม รบ. ยืนยันไม่ท้ิงประยุทธ์ เห็นใจท่ำน  
ท ำงำนหนัก-ขออยู่ครบวำระ 

8 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ “จุรินทร์” ชี้ท ำงำนใหญ่ต้องหนักแน่น ลั่น ปชป. ลุยงำนต่อ 10 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ รักสุดใจ !! “อนุทิน-ศักดิ์สยำม” ยัน ภท. ไม่เคยคิดทิ้ง “บิ๊กตู่” 11 

5 คมชัดลึกออนไลน์ ‘วรำวุธ’ ปัด ‘บิ๊กตู’่ ตัดพ้อพรรคร่วมรัฐบำล ยันหนุนกำรท ำงำน รมต.  
ทุกคน - ทุกพรรค 

12 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ไม่มีอะไรเลวร้ำยกว่ำนี้อีกแล้ว ! ‘สมชัย’ ซัดแหลก ‘อนุทิน’ จี้ลำออก 
เซ่นวิกฤติโควิด 

13 

7 สยำมรัฐออนไลน์ “หมอชลน่ำน” แซะพรรคร่วมยอมตำยเพื่อ “ระบอบประยุทธ์” หรือ
ประชำชน อัดรัฐหลงทำงแก้ปัญหำแบบโง่ๆ มั่นใจไม่สำมำรถลดจ ำนวน 
ผู้ติดเชื้อได้ 

14 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ฝ่ำยค้ำน' จับตำ รัฐบำลลักไก่แปรญัตติ 'งบส ำนักนำยกฯ' 15 
9 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ งดประชุมสภำแต่ไม่ทิ้ง ปชช. 16 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ ทิ้ง "ตู่" ตำยแน่ วัดใจ "ภท. - ปชป." 17 

2 สยำมรัฐออนไลน์ ไม่ยอมถูกกดดัน ! 19 
3 MGR ออนไลน์ หัวเลี้ยวหัวต่อ “บิ๊กตู”่ ภท.- ปชป. ไม่ถอน !? 21 

4 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐนำวำขำลง 23 
5 ไทยรัฐออนไลน์ กำรเมืองจมเรือแป๊ะ 25 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ สงครำมฝ่ำวิกฤติโควิด - สปิริตผู้น ำ 27 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ เดินหน้ำหำวัคซีนโดยเร็ว ทำงออกเดียวของรัฐบำล 29 
8 ข่ำวสดออนไลน์ ปัญหำ วัคซีน กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ใคร รับผิดชอบ 32 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ภท. - ปชป.’ กัดฟันอุ้ม ‘ประยุทธ์’ โควิดวิกฤติ ไม่เอ้ือสละเรือเหล็ก 33 

10 กรงเทพธุรกิจออนไลน์ “กำรเมือง” ฟำด “กองทัพ” ลดระดับ “ควำมมั่นคง” 35 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กำงปฏิทินกำรเมือง 2 เดือน วำระร้อนเกมเร่ง “ยุบสภำ" 37 
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วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 - 11:26 น. 
กกต. ยกค าร้อง ส.อบจ. บ้านเขว้า ไม่พบพฤติกรรมหลอกลวง ใช้โลโก้ เพื่อไทย หาเสียง 
 

 
 

กกต.ยกค าร้อง ส.อบจ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ หลังไม่พบพฤติกรรมหลอกลวง ใช้โลโก้ ‘เพื่อไทย’ หาเสียงจูงใจคน
ลงคะแนน 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำ
วินิจฉัยกกต.เรื่อง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ.บ้ำนเขว้ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีหลัง
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ นำยวรวุฒิ จิตร์จันทึก กระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65(5) หลอกลวงเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง 

ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้ควำมว่ำ ผู้ร้อง กล่ำวหำว่ำ ตั้งแต่
มีกำรสมัครรับเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนำยวรวุฒิ ได้หำเสียงโดยใช้เครื่องหมำยของพรรคเพ่ือไทย ติดบนป้ำยหำเสียง
เลือกตั้งของตนเอง มีข้อควำมว่ำ “พท พรรคเพ่ือไทย หัวใจคือประชำชน โปรดเลือก หลี วรวุฒิ จิตร์จันทึก เป็นสจ.4 
อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ เขต 2” โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพรรคเพ่ือไทย เป็นกำรหลอกลวงเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรไต่สวนนำยวรวุฒิ ให้ถ้อยค ำว่ำ ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกพรรคเพ่ือไทยอนุญำต
ให้ใช้ภำพและเครื่องหมำยของพรรคในกำรหำเสียงได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่ำนำยวรวุฒิ หำเสียงด้วยวิธีกำร
หลอกลวงเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2842700  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2842700
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.-2.jpg
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22 ก.ค. 2564 05:24 น. 
จุรินทร์เห็นใจตู่ - ท็อปยกจริงใจ ยันรัฐบาลยังป้ึก  
 

 
 

“จุรินทร์” เห็นใจนำยกฯ จะไม่ ซ้ ำเติมวิกฤติ ชทพ.แจง “บิ๊กตู่” ไม่ได้ตัดพ้อ แต่แสดงควำมจริงใจต่อพรรคร่วม 
อวยตั้งใจท ำงำนสุดๆ “สุทิน” ฝันพรรคร่วมสละเรือ “สมคิด” มองอีกมุม ยอมกอดคอกันจนตำย ไม่มีใครทิ้ง
ผลประโยชน์ที่ร่วมกันมำ โฆษกรัฐบำลแจง ครม.ไฟเขียวโยกงบฯ 8.7 หมื่นล้ำน ไปช่วยโควิด-ช ำระหนี้ เผยนิติบัญญัติ-
ตุลำกำรขอเพิ่มเติมกว่ำ 1.4 พัน ล. “จิรำยุ” ยุประชำชนเผำพริกเผำเกลือแช่งนำยกฯ ป.ป.ช.ฟันร่วมร้อยงำบจีที 200 มี 
ส.ว.ร่วมด้วย 

สืบเนื่องจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม บ่นตัดพ้อกับพรรคร่วมรัฐบำลในวงประชุม 
ครม. หลังโดนมรสุมกำรเมืองถล่ม ยิ่งตอกย้ ำรอยร้ำวภำยในพรรคร่วมรัฐบำล ขณะที่นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นำยกฯและหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ระบุว่ำเห็นใจนำยกฯ และจะไม่ซ้ ำเติมวิกฤติ 
 
“จุรินทร์” เห็นใจนายกฯไม่ซ  าเติม 

เมื่อเวลำ 13.00 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ รมว.
พำณิชย์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม กล่ำว
ระหว่ำงประชุม ครม.ถึงแกนน ำพรรคร่วมรัฐบำล “จะทิ้งผมก็ตำมใจ” ว่ำ เห็นใจนำยกฯที่ท ำงำนหนัก ต้องแบกรับทุก
ปัญหำ ท่ำนขอให้ทุกฝ่ำยอดทน ไม่ว่ำใครรวมทั้งตนเมื่อจะท ำงำนใหญ่ต้องหนักแน่น ไม่ซ้ ำเติมวิกฤติและไม่โกง ยืนยันว่ำ
พรรคประชำธิปัตย์ไม่พูดมำก ตรงไปตรงมำ แม้ไม่ได้ท ำเรื่องโควิดโดยตรง แต่เรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งอยู่ในควำม
รับผิดชอบ ทุกอย่ำงส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อถำมว่ำพรรคประชำธิปัตย์ยืนยันจะอยู่ร่วมรัฐบำลต่อไปหรือไม่ นำยจุรินทร์
ตอบว่ำ เคยตอบเรื่องนี้ไปแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องตอบอะไรอีก 
 
ชทพ.อวย “บิ๊กตู”่ ตั งใจท าสุดๆ 

นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์พรรคชำติไทยพัฒนำ กล่ำวว่ำ นำยกฯไม่ได้ตัดพ้อพรรคร่วมรัฐบำล แต่แสดงควำมจริงใจกับพรรคร่วม ยัง
มั่นใจท ำงำนอยู่ด้วยกัน และยังสนับสนุนกำรท ำงำนของทุกพรรค กับรัฐมนตรีทุกคนอยู่ ส่วนตัวรู้สึกดีว่ำ พล.อ.ประยุทธ์
เข้มแข็งและให้ก ำลังใจไป แต่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เห็นสถำนกำรณ์นำยกฯแต่ละคนที่ต้องเผชิญหน้ำอย่ำงนี้เหมือนกัน ทุก

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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ครั้งจะมีเสียงขอให้พรรคร่วมลำออก ส่วนกำรยื่นขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เป็นสิทธิตำมระบอบประชำธิปไตย
ของฝ่ำยค้ำนมีสิทธิจะตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรท ำงำนของรัฐบำล 
 
พท.ฝันพรรคร่วมสละเรือ 

นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ ขณะนี้อยู่ในภำวะขำลงของรัฐบำล ที่ล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำ
ประเทศจนเกิดเป็นเป็นวิกฤติศรัทธำที่เห็นได้ชัด เมื่อรัฐบำลพบวิกฤติศรัทธำมักมีอำกำรเช่นนี้ ควำมระหองระแหงใน
พรรคร่วมรัฐบำลจะเกิด ควำมเป็นผู้น ำของนำยกฯจะเริ่มเป๋ คิดว่ำสถำนกำรณ์เช่นนี้จะหนักข้ึนเรื่อยๆ ควำมหวำดระแวง
กันในพรรคร่วมจะมำกขึ้น จนส่งผลต่อกำรท ำงำนของรัฐบำล เพรำะพรรคร่วมรัฐบำลจะถึงจุดที่ต้องคิดว่ำตัวเองจะยอม
จมน้ ำตำยไปกับรัฐบำล หรือจะเอำตัวรอดดี ถ้ำวิเครำะห์แล้วมองว่ำไม่มีทำงฟ้ืนคืนศรัทธำได้ ก็จะน ำไปสู่กำรทิ้งกันใน
ที่สุด เรื่องเช่นนี้มีในประวัติ-ศำสตร์กำรเมือง เหตุกำรณ์เช่นนั้นจะซ้ ำรอยอดีตแน่นอน 

 
“สมคิด” ชี ไม่มีใครทิ งผลประโยชน์ 

ด้ำนนำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ มองว่ำพรรคร่วมรัฐบำลทั้งประชำธิปัตย์ และ
ภูมิใจไทย ไม่มีทำงกล้ำออกจำกรัฐบำลชุดนี้ เพรำะเรำเห็นกันอยู่แล้วว่ำเขำร่วมหัวจมท้ำยกันมำ ต่อให้กอดคอกันจมน้ ำก็
ต้องไปด้วยกัน เพรำะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็ขอให้โชคดีส ำหรับทุกพรรคที่อยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ กำรที่รัฐบำลจะอ ยู่
รอดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องแปลก เพรำะเหตุผลอย่ำงที่ว่ำ แต่ส ำหรับพ่ีน้องประชำชนนั้นเรียกว่ำถ้ำรัฐบำลชุดนี้ยังอยู่ต่อ มีแต่
ไปรอตำยเอำดำบหน้ำ ว่ำจะตำยเพรำะโควิดหรือตำยเพรำะพิษเศรษฐกิจ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องมำโยนหินถำม
ทำงว่ำพรรคร่วมจะทิ้งหรือไม่ พวกคุณไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เรื่องนี้เรำคงต้องไปเจอกันในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่จะมีข้ึนใน
เร็วๆนี้ 
 
ครม.โยกงบฯ 8.7 หม่ืนล้านช่วยโควิด 

ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยอนุชำ บูรพชัยศรี โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. มีมติรับทรำบและเห็นชอบกำรเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2565 ดังนี้ 1.กำรขอเพ่ิมงบประมำณฯปี 65 ตำมแนวทำงและขั้นตอนที่ ครม.มีมติให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.
2564 จ ำนวน 124,291.8472 ล้ำนบำท ได้แก่ (1) รำยจ่ำยที่ต้องด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันที่เกิดจำกกฎหมำย สัญญำ 
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิจ ำนวน 36,771.7306 ล้ำนบำท (2) 
รำยจ่ำยเพ่ือกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รำยจ่ำยเพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อนของประชำชน หรือค่ำบรรเทำ แก้ไขปัญหำ และเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 หรือเป็นรำยจ่ำย
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถำนกำรณ์ระบำด หรือรำยจ่ำยที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตลอดจนรำยจ่ำยเพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับงบประมำณ 87,520 ล้ำนบำท 
 
พปชร.ขออย่าด้อยค่าซิโนแวค 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ที่รัฐสภำ นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ประธำนอนุกรรมำธิกำร ครุภัณฑ์ และไอซีที 
สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรพิจำรณำงบประมำณจัดซื้อวัคซีนกว่ำ 6,000 ล้ำนบำท ของกรมควบคุมโรคว่ำ งบฯจัดซื้อ
วัคซีนส่วนนี้อยู่ใน พ.ร.ก.เงินกู้ อนุ กมธ.ไม่ได้ตัดแม้แต่บำทเดียว เพรำะเข้ำใจกรมควบคุมโรคกลำยเป็นจ ำเลยสังคม กำร
ที่อนุ กมธ.บำงคนเรียกร้องขอดูรำยละเอียดสัญญำจัดซื้อวัคซีน ที่ผ่ำนมำกรมควบคุมโรคส่งรำยละเอียดทั้งหมดให้ กมธ.
ชุดใหญ่แล้ว แต่มีสัญญำที่ลงนำมไว้กับบริษัทแอสตรำเซเนกำต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัท สูตรทำงเคมี
ที่เป็นควำมลับกำรค้ำบริษัทจ ำเป็นต้องปกปิด เป็นเรื่องถูกต้องแล้ว เป็นเอกสำรฉบับเดียวกับที่พรรคกำรเมืองหนึ่งน ำมำ
เปิดเผยก่อนหน้ำนี้ คนด้อยค่ำวัคซีนถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง สถำนกำรณ์ตอนนี้คนไทยต้องร่วมมือกัน ไม่ควรให้ควำมเห็น
ผิดๆเรื่องวัคซีน และมำโจมตีกำรท ำงำนของรัฐบำล หำกพิจำรณำแล้วกรำฟทุกประเทศขึ้นหมดไม่ต่ำงจำกบ้ำนเรำ ทุกประเทศ
ก ำลังแย่เหมือนกัน 
 
ยุเผาพริกเผาเกลือแช่งนายกฯ 

ด้ำนนำยจิรำยุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย ประธำนกรรมำธิกำรกิจกำรศำล องค์กรอิสระ องค์กร
อัยกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนและกองทุน สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ จะท ำหนังสือสอบถำมไปยังหน่วยงำนที่
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ว่ำช่วงเดือน มิ.ย.ถึงปัจจุบันมียอดประชำชนใช้เพ่ิมมำกขึ้นเท่ำใด และให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชนในพ้ืนที่สีแดงเข้มอย่ำงไร ขอเรียกร้องต่อนำยกฯที่เหมือนลูกอีช่ำงสั่งให้ประชำชนงดเดินทำง ท ำงำนอยู่ที่บ้ำน 
แต่หน่วยงำนรัฐกลับใจด ำอ ำมหิต ไม่มีน้ ำใจงดหรือลดเก็บค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำอินเตอร์เน็ต วันนี้นำยกฯต้องสั่งกำรให้กำร
ประปำ กำรไฟฟ้ำ ทั้งนครหลวง และภูมิภำค รัฐวิสำหกิจภำคบริกำร ยกเลิกหรือลดเก็บค่ำบริกำรช่วยประชำชน ไม่เคย
เห็นรัฐบำลชุดใดใจด ำอ ำมหิตขนำดนี้ ผลักภำระให้ประชำชนทุกอย่ำง ไม่มีน้ ำใจแบ่งเบำ จ่ำยช้ำโดนเตือน โดนตัด วันนี้
ประชำชนจะตำยกันหมดแล้ว ไม่มีรำยได้ โดนไล่ออกจำกงำน ไม่มีจะกิน ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตระหนักในเรื่องนี้ และไม่
สั่งกำรแก้ไข ขอเชิญชวนประชำชนที่ได้รับผลกระทบช่วยกันเผำพริกเผำเกลือแช่ง 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2146605?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2146605?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันที่ 21 กรกฎำคม 2564 - 17:25 น. 
พรรคร่วม รบ. ยืนยันไม่ทิ งประยุทธ์ เห็นใจท่าน ท างานหนัก-ขออยู่ครบวาระ 
 

 
 
ในขณะร้องเพลง “จับมือกันไว้” ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ในงานเลี ยงรับประทานอาหารกลางวันกับ
สื่อมวลชนประจ าท าเนียบใน เนื่องในโอกาสขึ นปีใหม่เมื่อปี 2563 

พรรคร่วมรบ. ยืนยันไม่ทิ้งประยุทธ์ เห็นใจท่ำน ท ำงำนหนัก-ขออยู่ครบวำระ สวนโลกทวิตเตอร์ไล่นำยกฯ
ลำออก  พุ่ ง ขึ้ น อันดั บ  1  นำยกฯ  หงุ ดห งิ ดผ่ ำนจ่ อคอน เฟอ เ รนซ์  ร ะหว่ ำ งกำ รประชุ มครม .  ว ำนนี้   
(20 ก.ค.) ทันที เมื่อเห็นกระดำษค ำถำมของบรรดำนักข่ำวที่ถูกส่งถึงระหว่ำงหงุดหงิดก็อ่ำนค ำถำมเหล่ำนี้   
ผ่ำนจอคอนเฟอเรนซ์ให้รัฐมนตรีทุกท่ำนได้รับฟัง ไม่ว่ำ กรณีโยนบำปเรื่องกำรจัดหำวัคซีน ไม่ว่ำ พรรคร่วมลอยตัว 
หรือไม่ว่ำ กำรเรียกร้องให้พรรคประชำธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย ถอนตัวจำกรบ. เพ่ือโดดเดี่ยวนำยกฯ 

“ดูแต่ละค ำถำม ถำมแบบนี้จะให้ตอบอย่ำงไร ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็น
เวลำของกำรเล่นกำรเมืองนะ ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผม
ก็ตำมใจ” แหล่งข่ำวจำกวงในครม.ระบุ อ่ำนค ำถำมจบก็พึมพร ำดังว่ำ รัฐมนตรีที่ฟังอยู่อีกฝั่งหน้ำจอคอนเฟอเรนซ์ได้ยิน 
เช้ำนี้จึงทยอยออกมำปลอบ มำโอ๋นำยกฯกันยกใหญ่ โดยเฉพำะ 2 พรรคหลักท่ีอยู่ในใบค ำถำมท่ีนำยกฯอ่ำน 
เริ่มจำก “2 เสี่ย” จำกพรรคภูมิใจไทย  

“เสี่ยหนู” อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ และรมว.สำธำรณสุข หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย กล่ำวสั้นๆ ว่ำ 
“ไม่เคยคิดนะครับ และแน่นอนว่ำพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบำลยำวจนครบวำระ” ส่วน  “เสี่ย
โอ๋” ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม เลขำธิกำรพรรคภูมิใจไทย กล่ำวว่ำ “พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้ง
รัฐบำลและนำยกรัฐมนตรี” 

ด้ำน  “หัวหน้ำ อู๊ดด้ำ” จุ รินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์  ให้สัมภำษณ์ที่พรรคว่ ำ  
“เห็นใจท่ำนนำยกฯ เพรำะท่ำนท ำงำนหนักและต้องแบกรับทุกปัญหำ 

“ท่ำนก็พูดแล้วว่ำขอให้ทุกฝ่ำยอดทน และไม่ว่ำใครรวมทั้งตนจะท ำงำนใหญ่ก็ต้องหนักแน่น ไม่ซ้ ำเติมวิกฤต
และไม่โกง 

“ขอบอกว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ไม่พูดมำก ตรงไปตรงมำ มุ่งท ำหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ แม้ไม่ได้ท ำเรื่องโควิด
โดยตรง แต่เรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทุกอย่ำงก็ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำ
เกษตรกรในเรื่องนโยบำยประกันรำยได้ภำยใต้ วิสัยทัศน์ เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด หรือเรื่องกำรส่งออกที่ประสบ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/67-3.jpg
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ควำมส ำเร็จอย่ำงดีภำยใต้วิกฤตโควิดของโลก และได้กลำยเป็นตัวจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่
ในปัจจุบัน เช่น เดือนพฤษภำคมก็เป็นบวกถึง 41.59% และในเดือนมิถุนำยนนี้ คำดว่ำจะเป็นบวก ด้วยตัวเลขสองหลัก
อีกครั้งหนึ่ง” 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ยังยืนยันที่จะอยู่ร่วมรัฐบำลต่อไปหรือไม่  ? นำยจุรินทร์  กล่ำวว่ำ  
“ได้เคยตอบเรื่องนี้ไปแล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องตอบอะไรอีก”  

เช่นเดียวกับ พรรคชำติไทยพัฒนำ โดย “ลูกท็อป” วรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยืนยัน จะท ำงำนด้วยกันต่อไป 

“ขอไม่ใช้ค ำว่ำตัดพ้อ ตนขอใช้ค ำว่ำแสดงควำมจริงใจให้กับพรรคร่วม ที่ไม่ว่ำข่ำวจะเป็นอย่ำงไร พล.อ.ประยุทธ์ 
มั่นใจในพรรคร่วมที่ท ำงำนอยู่ด้วยกัน และยังคง สนับสนุนกำรท ำงำนของทุกพรรค กับรัฐมนตรีทุกคนอยู่ ส่วนตัวรู้สึกดี 
ไม่ได้รู้สึกว่ำเป็นกำรตัดพ้อ และรู้สึกว่ำพล.อ.ประยุทธ์เข้มแข็ง ไม่ว่ำจะมีข่ำวอะไรก็จะท ำงำนด้วยกันอยู่” 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ส่วนตัวได้ให้ก ำลังใจพล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ ? 
นำยวรำวุธ กล่ำวว่ำ ตนได้ให้ก ำลังใจพล.อ.ประยุทธ์ แต่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เห็นสถำนกำรณ์นำยกฯ แต่ละคน 

จะต้องเผชิญหน้ำอย่ำงนี้เหมือนๆกัน และทุกครั้งก็จะมีเสียงขอให้พรรคร่วมลำออก ซึ่งไม่ได้ต่ำงอะไรกันกับหลำยๆกรณี
ที่เคยเห็นในอดีต 

อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงที่พรรคร่วมยืนยันไม่ทิ้งนำยกฯ เช้ำนี้โลกโซเซียลติดแฮชแท็ก #ประยุทธ์ออกไป จนติด
เทรนด์ทวิตเตอร์ พุ่งขึ้นเป็นอันดับ 1 ประเทศไทยอีกรอบ โดยมีผู้คนใช้แฮชแท็กนี้กว่ำ 4.4 แสนครั้ง  

ขณะที่มวลชน “กลุ่มไทยไม่ทน คณะสำมัคคีประชำชนเพ่ือประเทศไทย” ยังเดินหน้ำกดดันพรรคร่วม ให้ถอน
ตัวจำกกำรร่วมรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง 

ล่ำสุด เมื่อช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกัน ได้ไปยื่นหนังสือที่พรรคภูมิใจไทย ขอให้ถอนตัวเพ่ือชำติบ้ำนเมือง  
พร้อมท ำกิจกรรมด้วยกำรน ำศพจ ำลองพันด้วยงูเห่ำมำวำงไว้บริเวณประตูทำงเข้ำพรรค โดยงูเห่ำคำบขวดวัคซีนที่แสดง
สัญลักษณ์ “คอย วัคซีน อยู่” โดยศพจ ำลองได้เขียนข้อควำมว่ำ “ฉันตำยในยุคนำยกฯประยุทธ์” แต่หนังสือฉบับ
ดังกล่ำวไม่มีผู้ออกมำรับ เนื่องจำกท่ีพรรค “เวิร์กฟรอมโฮม” โดย นำยธนำวุฒิ วิชัยดิษฐ จึงท ำได้เพียงน ำหนังสือเสียบไว้
กับประตู หลังจำกอ่ำนแถลงกำรณ์จบ 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2841132  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2841132
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21 กรกฎำคม 2564 15:49 น. 
“จุรินทร์” ชี ท างานใหญ่ต้องหนักแน่น ลั่น ปชป. ลุยงานต่อ 
“จุรินทร์” เห็นใจนายกฯ ชี ท างานใหญ่ต้องหนักแน่น ลั่น ปชป.มุ่งลุยงานรัฐบาลต่อ ไม่ซ  าเติมวิกฤติ-ไม่โกง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ และหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงรำยงำนข่ำวจำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  20 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ซึ่งระบุว่ำ พล.อ.
ประยุทธ์  จันทร์ โ อชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว .กลำโหม ได้ เปรยในที่ประชุมว่ ำ  “จะทิ้ งผม ก็ตำมใจ”   
ว่ำ ตนเห็นใจนำยกรัฐมนตรี เพรำะท่ำนท ำงำนหนักและต้องแบกรับทุกปัญหำ ซึ่งนำยกฯ พูดแล้วว่ำขอให้ทุกฝ่ำยอดทน 
แต่ไม่ว่ำใครรวมทั้งตน จะท ำงำนใหญ่ก็ต้องหนักแน่น ไม่ซ้ ำเติมวิกฤติ และไม่โกง อีกทั้ง  พรรคประชำธิปัตย์ไม่พูดมำก 
ตรงไปตรงมำ มุ่งท ำหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ แม้พรรคไม่ได้ท ำเรื่องโควิด-19 โดยตรง แต่งำนด้ำนเศรษฐกิจซึ่งส่วนหนึ่งที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบของพรรค ก็ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งปัญหำเกษตรกรในเรื่องนโยบำยประกันรำยได้ ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” และเรื่องกำรส่งออกท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดีภำยใต้วิกฤติโควิด-19 ของโลก 
อีกทั้งได้กลำยเป็นตัวจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในปัจจุบัน เช่น เดือน พ.ค.2564  เป็นบวก
ถึง 41.59 เปอร์เซ็นต์ และในเดือน มิ.ย.นี้คำดว่ำจะเป็นบวก ด้วยตัวเลขสองหลักอีกครั้ง 

เมื่อถำมว่ำพรรคประชำธิปัตย์ยังยืนยันที่จะอยู่ร่วมรัฐบำลต่อไปหรือไม่ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ตนได้เคยตอบเรื่อง
นี้ไปแล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องตอบอะไรอีก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/78222/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/78222/
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21 กรกฎำคม 2564 13:00 น. 
รักสุดใจ!! “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ยัน ภท. ไม่เคยคิดทิ ง “บิ๊กตู่” 
“เสี่ยหนู-ศักดิ์สยาม” ประสานเสียงยัน ภท.ไม่เคยคิดทิ ง “บิ๊กตู่” หลังนายกฯ ตัดพ้อในวงครม. ลั่น “ภท.” ม่ันคง-
เหนียวแน่น พร้อมอยู่ร่วมรัฐบาลยาวจนครบวาระ 
 

 
 

จำกกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (โควิด-19) หรือ ผอ.ศบค. ตัดพ้อช่วงหนึ่งใน
ระหว่ำงกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่ำนมำ ถึงค ำถำมที่สื่อมวลชนส่งไปถำม โดย พล.อ.
ประยุทธ์ กล่ำวว่ำ “ดูแต่ละค ำถำม ถำมแบบนี้จะให้ตอบอย่ำงไร ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่
คิดว่ำเป็นเวลำของกำรเล่นกำรเมือง ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณ
จะท้ิงผมก็ตำมใจ” 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ล่ำสุดผู้สื่อข่ำวได้สอบถำมนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ถึงกรณีดังกล่ำวว่ำในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะทิ้งรัฐบำลและนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ นำย
อนุทิน กล่ำวสั้นๆ ว่ำ “ไม่เคยคิดนะครับ และแน่นอนว่ำพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบำลยำวจนครบ
วำระ” 

ขณะที่นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคภูมิใจไทย กล่ำวว่ำ พรรคภูมิใจไทยไม่
เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบำลและนำยกรัฐมนตรี. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/77469/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/77469/
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21 ก.ค. 2564-18:09 น. 
‘วราวุธ’ ปัด ‘บิ๊กตู’่ ตัดพ้อพรรคร่วมรัฐบาล ยันหนุนการท างาน รมต. ทุกคน - ทุกพรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยและยุทธศำสตร์พรรคชำติไทยพัฒนำ(ชทพ.) ให้สัมภำษณ์กรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ตัดพ้อพรรคร่วมรัฐบำล ที่มีสียงเรียกร้องให้ถอนตัวจำกรัฐบำลว่ำ “ผมไม่ทิ้งคุณ พวก
คุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ” ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ว่ำ ขอไม่ใช้ค ำว่ำตัดพ้อ ขอใช้ค ำว่ำแสดงควำม
จริงใจให้กับพรรคร่วมรัฐบำล ที่ไม่ว่ำข่ำวจะเป็นอย่ำงไร พล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจในพรรคร่วมที่ท ำงำนอยู่ด้วยกัน และยังคง
สนับสนุนกำรท ำงำนของทุกพรรค กับรัฐมนตรีทุกคนอยู่ ส่วนตัวรู้สึกดี ไม่ได้รู้สึกว่ำเป็นกำรตัดพ้อ และรู้สึกว่ำพล.อ.
ประยุทธ์เข้มแข็ง ไม่ว่ำจะมีข่ำวอะไรก็จะท ำงำนด้วยกันอยู่ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำส่วนตัวได้ให้ก ำลังใจพล.อ.ประยุทธ์หรือไม่  นำยวรำวุธ กล่ำวว่ำ ตนได้ให้ก ำลังใจ  
พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่เล็กจนโตได้เห็นสถำนกำรณ์นำยกฯแต่ละคน ซึ่งจะต้องเผชิญหน้ำอย่ำงนี้ เหมือนๆกัน และทุกครั้ง
จะมีเสียงขอให้พรรคร่วมรัฐบำลลำออก ซึ่งไม่ได้ต่ำงอะไรกับหลำยๆกรณีที่เคยเห็นในอดีต 

ต่อข้อถำมว่ำฝ่ำยค้ำนเตรียมยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลโดยพุ่งเป้ำไปที่พล.อ.ประยุทธ์ มองเรื่องนี้อย่ำงไร 
นำยวรำวุธ กล่ำวว่ำ เป็นสิทธิตำมระบอบประชำธิปไตย ที่ฝ่ำยค้ำนมีสิทธิจะตรวจสอบ และถ่วงดุลกำรท ำงำนของรัฐบำล 
ซึ่งฝ่ำยรัฐบำลเตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะชี้แจงฝ่ำยค้ำนและประชำชนที่ได้ตั้งข้อสังเกตมำ แล้วก็ว่ำกันไปในที่ประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร 

เมื่อถำมว่ำหำกในกำรยื่นอภิปรำยไม่วำงใจมีชื่อนำยวรำวุธด้วย พร้อมชี้แจงหรือไม่ นำยวรำวุธ กล่ำวว่ำ ถ้ำจะ
ให้ดีก็ไม่อยำกให้มี แต่ถ้ำมีคงต้องมำดูว่ำเป็นประเด็นอะไร แล้วจะชี้แจงกำรท ำงำนในส่วนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6522227  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6522227
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-21%E0%B8%81%E0%B8%84.64ok.jpg
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22 กรกฎำคม 2564 0:08 น. 
ไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี อีกแล้ว! ‘สมชัย’ ซัดแหลก ‘อนุทิน’ จี ลาออกเซ่นวิกฤติโควิด 
"สมชัย ศรีสุทธิยากร" ช าแหละการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้ "อนุทิน ชาญวีรกูล" 
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ลาออก ซัดแรงคนรอเตียงจนตาย จนสุดท้ายถึงตายกลางถนน ไม่มีอะไร
เลวร้ายกว่านี อีกแล้ว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร ผอ.ศูนย์วิจัยกำรเมืองและกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต โพสต์เฟ
ซ บุ๊ ก  ถึ ง ก ำ ร แ ก้ ปั ญ ห ำ วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด - 1 9  ข อ ง รั ฐ บ ำ ล  พ ร้ อ ม เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ น ำ ย อ นุ ทิ น  ช ำ ญ วี ร กู ล  
รองนำยกรัฐมนตรี และ รมว.สำธำรณสุข ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยระบุว่ำ ลำออกเถิดครับ คุณอนุทิน  –ผิดพลำดในกำร
บริหำรสำธำรณสุข – ชะล่ำใจเรื่องกำรจัดหำวัคซีน – ตัดสินใจผิดในเรื่องเข้ำร่วม COVAX – ขำดควำมรอบคอบในกำร
ท ำสัญญำกับ AstraZeneca  – เลือกแต่ Sinovac จนกลำยเป็นวัคซีนหลักท่ีไม่ทันกับพัฒนำกำรของเชื้อโรค – บริหำร
กำรจัดฉีดได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้ำ – ตรวจหำเชื้อล่ำช้ำ เตียงเต็ม  – ระบบกำรส่งตัวล้มเหลว  – คนรอเตียงจนตำย จน
สุ ด ท้ ำ ย ถึ ง ต ำ ย ก ล ำ ง ถ น น  ไ ม่ มี อ ะ ไ ร เ ล ว ร้ ำ ย ก ว่ ำ นี้ อี ก แ ล้ ว ค รั บ  
จะอ้ำงทีมงำน อ้ำงหมอ อ้ำงผู้เชี่ยวชำญ หรืออ้ำงกรรมกำรร้อยแปด ตัวรัฐมนตรีเป็นฝ่ำยก ำกับ ย่อมหนีไม่พ้นต้อง
รับผิดชอบ   

หำกค ำว่ำ เป็นนักกำรเมืองที่พร้อมรับผิด มี Accountability อยู่ในควำมคิดของคุณอนุทิน กำรก้มค้อมหัวลง
เพ่ือขอโทษต่อประชำชน และประกำศรับผิดชอบด้วยกำรลำออก คือควำมสง่ำงำมสูงสุดของนักกำรเมือง และประชำชน
พร้อมให้โอกำสในกำรพิสูจน์ตัวใหม่ในอนำคต ส่วนคุณประยุทธ์ คือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในนำมรัฐบำล เมื่อเป็นควำม
ผิดพลำด สมควรรู้ตัวว่ำ ควรตัดสินใจอย่ำงไรเช่นกัน ยกเว้นว่ำ  ……….ที่มีเป็นคนละเรื่องกับควำมรับผิดชอบทำงกำร
เมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/79832/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/79832/
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22 กรกฎำคม 2564 10:53 น.   

“หมอชลน่าน” แซะพรรคร่วมยอมตายเพื่อระบอบประยุทธ์หรือประชาชน อัดรัฐหลงทางแก้ปัญหาแบบโง่ๆ ม่ันใจ

ไม่สามารถลดจ านวนผู้ติดเชื อได้ 

 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย อดีตรมช.สำธำรณสุข เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์

กำรระบำดของไวรัสโควิด ถือเป็นวิกฤติของชำติ แต่กำรแก้ปัญหำรัฐบำลยังไม่ถูกจุดเหมือนไม่รู้ ปัญหำ กำรล็อกดำวน์ที่

รัฐบำลออกมำล่ำสุด เป็นกำรแก้ปัญหำแบบโง่ๆ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรมว.กลำโหม ที่ยังคงมีควำมคิด

เดิมๆ และเชื่อว่ำไม่สำมำรถลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสได้ กำรใช้มำตรกำรล็อกดำวน์แบบเข้มข้น แต่กลับไม่มีกำร

ตรวจคัดกรองหรือแยกผู้ติดเชื้อออกจำกชุมชนได้ ไม่มีทำงแก้ปัญหำกำรติดเชื้อได้อย่ำงแน่นอน ล่ำสุดรัฐบำลจะอนุญำต

ให้มีกำรตรวจหำเชื้อได้ แต่ยังอยู่ในกำรดูแลของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จึงเป็นปัญหำเพรำะตรวจได้น้อย ท ำไมไม่สอน

วิธีกำรตรวจให้อำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน หรือ อสม.เพ่ือไปตรวจให้ประชำชนในพ้ืนที่ หำกพบผู้ติดเชื้อสำมำรถคัด

แยกผู้ติดเชื้อออกจำกชุมชนพร้อมส่งให้แพทย์เพ่ือท ำกำรรักษำได้ กำรตรวจหำเชื้อต้องตรวจให้มำกที่สุดเพ่ือน ำผู้ติดเชื้อ

ออกมำให้มำกที่สุด อย่ำกลัวตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพบกี่หมื่นคน เพรำะยิ่งตรวจมำกยิ่งแก้ปัญหำได้ไว ผลจำกระบอบ

ประยุทธ์ ที่บริหำรประเทศที่ผิดพลำดมำตลอด ได้ท ำลำยประเทศอย่ำงย่อยยับในรอบหลำย10 ปี ท ำลำยระบบ

สำธำรณสุขย่อยยับ จนถึงขั้นล่มสลำย ท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และที่ส ำคัญกำรน ำชีวิตประชำชนมำเสี่ยง

โดยที่พลเอกประยุทธ์ ไม่รับผิดชอบ ยังคงบริหำรสถำนกำรณ์แบบไร้จิตส ำนึก และไร้มนุษยธรรม เห็นประชำชนตำยโดย

ไม่รู้สึกผิดอะไร 

“ถึงเวลำนี้ต้องถำมพรรคร่วมรัฐบำลว่ำ จะยอมตำยเพ่ือพล.อ.ประยุทธ์ หรือจะยอมตำยเพ่ือประชำชน คุณจะ

ยอมตำยเพ่ือใครถำมหน่อย ในเมื่อนักกำรเมืองทุกคนมำจำกประชำชนไม่ได้มำจำกระบอบประยุทธ์ หำกคิดถึงแต่

ผลประโยชน์ที่รัฐบำลจัด ถือว่ำเป็นกำรทรยศหักหลังประชำชน เมื่อคุณมำจำกประชำชนแต่กลับเลือกปกป้องพลเอก

ประยุทธ์ ไม่เลือกปกป้องประชำชน ถำมหน่อยประชำชนที่ไหนเขำจะเลือกคุณ” นำยแพททย์ชลน่ำน กล่ำว 

 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/264128  

 

https://siamrath.co.th/n/264128
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210722/fd811238c1a117675ac801cb948996eab05d86399444cfe19bc596c3fccaac34.jpg?itok=tiW6etLx
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21 กรกฎำคม 2564 
'ฝ่ายค้าน' จับตา รัฐบาลลักไก่แปรญัตติ 'งบส านักนายกฯ' 
 

 
 
กมธ.งบ แนะจับตา รัฐบาลลักไก่เสนอแปรญัตติ 'งบส านักนายกฯ' 

ที่รัฐสภำ นำยจิรำยุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 แถลงว่ำ กำรประชุมวันที่20 ก.ค.
มีกำรพิจำรณำหน่วยงำนในสังกัดกรทรวงมหำดไทย 10 หน่วยงำน 2 กองทุน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หน่วยงำน 
( เ มื อ ง พั ท ย ำ )  ห น่ ว ย ง ำ น ข อ ง รั ฐ ส ภ ำ  3 ห น่ ว ย ง ำ น  1 ก อ ง ทุ น  ร ว ม ใ ช้ เ ว ล ำ  
27 วัน รวม 240 ชั่วโมง หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำรวม 19 กระทรวง 23 กองทุน 2 กลุ่มหน่วยงำน คิดเป็น 84.3% 
โดยในวันนี้จะเป็นกำรพิจำรณำงบประมำณของส ำนักนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน 25 หน่วยงำน 2 กองทุน และงบกลำง 3 
รำยกำร 

ทั้งนี้ กมธ.จะงดประชุมในวันที่ 24-28 ก.ค. และจะเริ่มประชุมอีกครั้งวันที่ 29 ก.ค. มั่นใจว่ำจะสำมำรถ
พิจำรณำในวำระท่ี 2 และ 3 ได้ตำมก ำหนดกำร 

อย่ำงไรก็ดีในส่วนกมธ.งบประมำณฯ ซีกฝ่ำยค้ำน จะมีกำรนัดประชุมในช่วงเย็นของวันนี้ เนื่องจำกมีข่ำวกระซิบ
มำว่ำ รัฐบำลจะมีกำรเสนอแปรญัตติงบประมำณบำงอย่ำงของส ำนักนำยกรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่ทรำบว่ำจะเป็นกำรลักไก่
ยำมหลับหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950270  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950270
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22/07/2564 11:04 
งดประชุมสภาแต่ไม่ทิ ง ปชช. 
 

 
 

รัฐสภา 22 ก.ค.-“ชวน” ให้ส.ส.ส่งปัญหาความเดือดร้อนประชาชนผ่าน ไปรษณีย์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปแก้ไขต่อ หลังต้องงดประชุมสภาชั่วคราว ขณะประชาชนส่งตรงได้ 4 ช่องทาง 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร แถลงว่ำ เนื่องจำกช่วงนี้ต้องงดกำรประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของประชำชน ที่ปกติส.ส.จะ
น ำมำหำรือในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ดังนั้น นำยชวนจึงเปิดให้ส.ส.ส่งปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนมำที่สภำ
ผู้แทนรำษฎรได้ทำงไปรษณีย์มำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ถนนสำมเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ
ส่งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำงสภำจะแจ้งรำยละเอียดไปยังส.ส. และปัญหำของประชำชนจะถูกส่งไปให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเช่นเดิม 

“ส ำหรับส.ส.ต้องกำรตั้งกระทู้ถำมเพ่ือให้ตอบในรำชกิจจำนุเบกษำ ก็สำมำรถส่ง มำทำงไปรษณีย์เช่นกัน ส่วน
หำกเป็นกระทู้ที่อยำกให้ตอบในที่ประชุมสภำหรือในห้องถำมแยกก็ต้องชะลอไว้ก่อนแล้วให้ยื่นในช่วงที่มีกำรประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร ส่วนประชำชนที่มีเรื่องรำวร้องทุกข์ขอควำมกรุณำไม่ต้องมำที่สภำ แต่จะมีช่องทำง 4 ช่องทำง คือ 
โทรศัพท์ 02 24 25 900 ต่อ 5041 หรือโทรสำร 02 206 6505 / ที่เว็บไซต์ https://web.parliament.go.th/help / 
อีเมล help@parliament.go.th.” นพ.สุกิจ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-743981   
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21 กรกฎำคม 2564 - 18:27 น. 
ทิ ง "ตู่" ตายแน่ วัดใจ "ภท. - ปชป." 
 

 
 
เราไม่ทิ งกันมาแรง "ประยุทธ์" ดักคอ "ปชป.-ภูมิใจไทย" ก่อนศึกซักฟอกมหาวิกฤตโควิด  

พลันที่ ผอ.สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ออกมำขอโทษประชำชน ที่ประเมินผิดพลำด จึงท ำให้กำรจัดหำวัคซีน
ป้องกันโควิดล่ำช้ำ ไม่ทันกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ก็เท่ำกับท ำลำยควำมหวังของประชำชนไปกว่ำ
ครึ่งค่อนประเทศ  วัคซีนไม่มี วัคซีนที่มีกลับไม่ดีพอ ยิ่งซ้ ำเติมวิกฤตศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ ยิ่งดิ่งเหวลงไปอีก ไม่แปลกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ในฐำนะ ผอ.ศบค. จึง
ตัดพ้อช่วงหนึ่งในระหว่ำงกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ  

“ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำของกำรเล่นกำรเมืองนะ  
ถ้ำท่ำนจะออกจำกผม ก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ”  
  วันถัดมำ นักข่ำวจึงตำมไปถำม อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรคภูมิใจไทย  ถึงค ำพูดนำยกฯ ประยุทธ์ “พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ”  “หมอหนู” ตอบสั้นๆว่ำ “ไม่เคยคิดนะครับ 
และแน่นอนว่ำพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบำลยำวจนครบวำระ”  ตำมมำด้วย “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยำม 
ชิดชอบ รมว.คมนำคม ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคภูมิใจไทย กล่ำวว่ำ พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบำลและ
นำยกรัฐมนตรี 
  ด้ำน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนำยกรัฐมนตรี และ รมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ตอบ
เรื่องกำรจะอยู่ร่วมรัฐบำลต่อไปหรือไม่ เพรำะ “ได้เคยตอบเรื่องนี้ไปแล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องตอบอะไรอีก”  
 
 ฟัง “เฮียตือ” พูด 

ส ำหรับประเด็น “เรำไม่ทิ้งกัน” ของ “บิ๊กตู่” ต้องไปฟัง “เฮียตือ” สมศักดิ์ ปริศนำนันทกุล วิเครำะห์ เพรำะ
ระดับนักกำรเมืองจอมเก๋ำ ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำว แถมมีลูกชำย 2 คน เป็น ส.ส. สังกัดพรรคภูมิใจไทย 
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  “เฮียตือ” อ่ำนใจ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำ ไม่ใช่เรื่องกำรเปิดไฟเขียวให้พรรคร่วมรัฐบำลถอนตัวแน่นอย แต่คือกำร
พูดเพ่ือดักทำงก่อนกำรอภิปรำยทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำนที่เตรียมยื่นญัตติเร็วๆ นี้ 
  “หำกพรรคร่วมรัฐบำลถอนตัวจะท ำให้เกิดสุญญำกำศทำงกำรเมืองคือ รัฐบำลไปไม่ได้ ต้องยุบสภำ และเมื่อยุบ
สภำ จะท ำให้ขำดรัฐบำลแก้ไขปัญหำ ทั้งภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ ที่มีเสียงทั้งประเทศ 50 - 60 ที่นั่ง หำกไปลง
เลือกตั้งในสถำนกำรณ์แบบนี้ ไม่มีทำงชนะ” ท่ำมกลำงสงครำมโควิด หำกมีกำรเลือกตั้งใหม่ พรรคร่วมรัฐบำลเสียเปรียบ
แน่ “เฮียตือ” เพรำะปฏิเสธควำมรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ พูดง่ำยๆ ทุกพรรคมีแผลเต็มตัว 
  “เฮียตือ” บอกว่ำ หำกยุบสภำตอนนี้ เท่ำกับแพ้ แต่ในอนำคต หำกสำมำรถแก้ปัญหำโควิดให้ดีขึ้น กระตุ้น
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ ยังมีโอกำส  “หำกยุบในสถำนกำรณ์ตอนนี้ แพ้แน่นอน แม้จะมี ส.ว.250 เสียง สนับสนุนเป็นเสียง
ข้ำงมำกในรัฐสภำก็ตำม”  จอมยุทธ์เมืองอ่ำงทอง “เฮียตือ” ยังเชื่อว่ำ นำยกรัฐมนตรี จะไม่ยุบสภำและไม่ลำออก 
 
 วัคซีนการเมือง 

เมื่อก่อน ส.ส.พรรคภูมิใจไทยบำงคน อำจเชื่อว่ำ พรรคของตนเป็นเสมือน “วัคซีนทำงกำรเมือง” ที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จะขำดไปเสียไม่ได้ เพรำะมี 61 ที่นั่ง จึงมีอ ำนำจกำรต่อรองได้ หำกพรรคภูมิใจไทยเล่นบทถอนตัวร่วมรัฐบำล 
จะเหลือเสียงแค่ 210 เสียง น้อยกว่ำฝ่ำยค้ำนทันที แต่เอำเข้ำจริง แกนน ำภูมิใจไทยไม่ถอนตัวแน่ เพรำะโควตำกระทรวง
ที่พรรคดูแลอยู่ ถือว่ำ “เกรดเอบวก” ทั้งสิ้น 
  ส ำหรับพรรคประชำธิปัตย์ อันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง "รองเลขำธิกำรพรรค พร้อม
เรียกร้องให้พรรค ปชป. “ถอนตัวเพ่ือชำติ” แต่ท่ำทีของแกนน ำพรรค ยังไม่ได้ขยับอะไรมำกนัก 
  ที่ผ่ำนมำ “จุรินทร์” ได้จัดทัพเตรียมเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ซึ่งมีควำมคืบหน้ำไปแล้วมำกกว่ำ 90 % กับเป้ำหมำย
ที่จะได้ ส.ส. มำกกว่ำเดิม 52 ที่นั่ง แต่เชื่อว่ำ แกนน ำ ปชป.ก็คงไม่อยำกให้มีเลือกตั้ง ในช่วงโควิดยังไม่คลี่คลำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/475387  
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22 กรกฎำคม 2564 00:10 น.   
ไม่ยอมถูกกดดัน ! 
 

 
 

ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง วันนี้ดูเหมือนว่ำ ไม่มีสีสันหรือประเด็นแปลกใหม่ให้ "คอกำรเมือง" ได้มีลุ้น 
เพรำะ "ฝ่ำยค้ำน" ยังคงฉวยโอกำส "ตีกิน" ด้วยกำรดำหน้ำออกมำ "โหนกระแส" โจมตี รัฐบำล แข่งกับดำรำนักแสดง 
เมื่อรัฐบำลเองก ำลังซวนเซ บริหำรสถำนกำรณ์ ในภำวะที่บ้ำนเมืองก ำลังเผชิญ "วิกฤตโควิด" จนเกิดควำมผิดพลำด เกิด
เป็น "จุดอ่อน" ให้ "ฝั่งตรงข้ำม" พำกันวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงดุเดือด 
แต่แล้วล่ำสุด ก็เกิด  "คลื่นลม" เกิดปฏิกริยำ จำกฝ่ำยรัฐบำลด้วยกันเองในจังหวะที่  "กัปตันเรือเหล็ก" อย่ำง  
"บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ก ำลังย่ ำแย่ 

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวในที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 ตอนหนึ่งว่ำของกำรตอบค ำถำมของสื่อ ว่ำ "ดู
แต่ละค ำถำม ถำมแบบนี้จะให้ตอบอย่ำงไร ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิดว่ำเป็นเวลำของ
กำรเล่นกำรเมืองนะ ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตำมใจ" 

แน่นอนว่ำสัญญำณที่ออกมำจำกพล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ย่อมพุ่งเป้ำไปที่  "พรรคร่วมรัฐบำล" อย่ำงชัดเจน 
ตรงไปตรงมำ ว่ำใครจะทิ้ง ก็ตำมใจ แต่ตนเองยังจะคงเดินหน้ำท ำงำนต่อไปรอบนี้ ได้กลำยเป็นประเด็นร้อนที่ดึงควำม
ส น ใ จ ขึ้ น ม ำ ทั น ที  เ พ ร ำ ะ มี ค ำ ถ ำ ม ต ำ ม ม ำ ว่ ำ  "เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ?" ภ ำ ย ใ น รั ฐ บ ำ ล  อ ย่ ำ ง นั้ น ห รื อ  
พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องออกมำส่งสัญญำณท่ีแปลกและแปร่งเช่นนี้ 

และไม่ว่ำสัญญำณจำกพล.อ.ประยุทธ์ จะส่งตรงไปถึงพรรคร่วมรัฐบำลพรรคใดก็ตำม แต่ล่ำสุดมีปฏิกริยำ
เกิดขึ้นจำก "พรรคภูมิใจไทย" เมื่อ "อนุทิน ชำญวีรกูล" รองนำยกฯและรมว.สำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย
และ "ศักดิ์สยำม ชิดชอบ" รมว.คมนำคม และเลขำธิกำรพรรค ต่ำงออกมำประสำนเสียงยืนยันว่ำ ไม่ทิ้งนำยกฯและอยู่
ร่วมรัฐบำล ไปจนครบเทอม 

ขณะที่ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" รองนำยกฯ และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ระบุว่ำพรรค
ประชำธิปัตย์เน้นกำรท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ซ้ ำเติมวิกฤติ และท่ีส ำคัญคือไม่โกง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210721/d84497145b54cc0d8432c28a3c18ff6d37c64e646f3d4a85ec068e50b01be69a.jpg?itok=PlexCI6j
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ท่ำทีจำกแกนน ำสองพรรคร่วมรัฐบำลเช่นนี้ ทำงหนึ่งคือกำรเรียกควำมเชื่อมั่น ว่ ำเมื่อลงเรือล ำเดียวกันแล้ว 
พรรคร่วมฯ ก็ต้องช่วยกันประคองสถำนกำรณ์ อยู่ร่วมกันไป ให้ตลอดรอดฝั่ง จนครบเทอม 

แต่ขณะเดียวกันกลับน่ำสนใจว่ำท่ำทีจำกพล.อ.ประยุทธ์ ต่ำงหำกที่ก ำลังแสดงให้เห็นว่ำ  "ไม่แคร์"   
แม้ในภำวะคับขัน ถูกกดดันจำกทั้งในและนอก ครม.อย่ำงหนัก แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ คนอย่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จะยอม
จ ำนน เป็นฝ่ำยยอมให้ถูกบีบอยู่ฝ่ำยเดียว ! 

จ ะด้ ว ย ภ ำ ว ะค ว ำ ม เ ป็ น ผู้ น ำ  ด้ ว ย ค ว ำ ม เ ป็ น ท ห ำ ร ข อ ง พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  ก ำ ร ที่ จ ะ ย อ ม ใ ห้   
"ฝ่ำยกำรเมือง" ทั้งในและนอกท ำเนียบฯ เปิดฉำกรุกไล่ เพ่ือไล่บี้ อยู่ฝ่ำยเดียวคงไม่ถูกนัก เพรำะอย่ำลืมว่ ำ เมื่อรัฐบำล 
ตั้งหลักได้ ตั้งตัวได้เมื่อใด โอกำสที่คะแนนพลิกกลับ ย่อมเกิดขึ้นตำมมำ เมื่อถึงเวลำนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นฝ่ำย
ก ำหนดเกมอีกครั้ง 

แต่นั่นหมำยควำมว่ำ ในช่วงล็อคดำวน์ 14 วันรอบแรก รอบนี้ รัฐบำลจะแก้โจทย์ข้อยำกอย่ำงไร ทั้งกำรบริหำร
จัดกำรวัคซีน กำรรักษำปรำกำรด้ำนระบบสำธำรณสุขไม่ให้ล่มสลำย จนคุมกันไม่ได้เหมือนที่ก ำลังด ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/263945  
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 22 ก.ค. 2564 02:03    
หัวเลี ยวหัวต่อ “บิ๊กตู”่ ภท.- ปชป. ไม่ถอน !? 
 

 
 
เป็นข้อควำมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โพสต์ในเฟซบุ๊ก ในช่วงสองสำมวันก่อน ที่ 

ยอมรับว่ำ “ก ำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ” แม้ว่ำในควำมหมำยของเขำต้องกำรสื่อให้เห็นถึงกำรประกำศ “ล็อกดำวน์” 
และกำรควบคุมเข้มงวดในพ้ืนที่สีแดงเข้ม ที่ล่ำสุด เวลำนี้เพ่ิมอีก 3 จังหวัด รวมเป็น 13 จังหวัด เป็นกำรเดิมพันครั้ง
ส ำคัญก็ตำม 

“ประเทศไทยก ำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภำวะวิกฤต ที่หำกไม่ประกำศมำตรกำรเข้มงวด สถำนกำรณ์จะ
เลวร้ำยลง ซึ่งในครั้งนั้นเรำสำมำรถเอำชนะโควิดในยกแรกได้ด้วยควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และควำม
ร่วมแรงร่วมใจของประชำชนทุกคนในกำรท ำตำมมำตรกำรของรัฐ จนเรำกดยอดผู้ติดเชื้อลงมำจนเหลือศูนย์ได้ในที่สุด 
และเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลก ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด จนเรำสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่กันได้หลังจำกนั้น 

ในวันนี้ เรำต้องยอมรับว่ำ สถำนกำรณ์ได้เดินทำงมำถึงจุดที่เป็น “หัวเลี้ยวหัวต่อ” ของภำวะวิกฤตอีกครั้ง เรำ
ต้องเจอกับกำรแพร่ระบำดครั้งร้ำยแรงที่สุดที่ประเทศไทยเคยเจอมำ” 

สงครำมของโลกกับโควิด  ยั ง ไม่ จบสิ้ น  กำรต่อสู้ ของไทยในระลอกนี้ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ ง  ทั้ ง  
13 จังหวัด ถือเป็นสมรภูมิรบที่ เรำจะต้องเอำชนะและยึดพ้ืนที่คืนกลับมำจำกไวรัสร้ำยนี้ ให้ ได้ โดยเร็วที่สุด  
เพ่ือไม่ให้มีประชำชนต้องเจ็บป่วยล้มตำยไปมำกกว่ำนี้ แต่กำรศึกครั้งนี้ รัฐไม่สำมำรถเอำชนะได้ด้วยเพียงล ำพัง แต่ต้อง
เกิดจำกควำมสำมัคคีกันของคนในชำติ โดยเฉพำะในสมรภูมิทั้ง 13 จังหวัดนี้ ที่จะด ำเนินตำมมำตรกำรที่ออกมำอย่ำง
เข้มงวดที่สุด งด ลด เลี่ยงกำรเดินทำง และกำรรวมตัวท ำกิจกรรม ไม่ท ำให้ตัวเองและคนรอบข้ำงเสี่ยงอันตรำย ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีสติในกำรรับและส่งต่อข้อมูลข่ำวสำร และช่วยกันสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยพลังบวกและน้ ำใจ
ไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ท ำให้เรำสำมำรถผ่ำนวิกฤตในรอบแรกมำได้ และผมและคณะแพทย์เชื่อว่ำ หำกเรำล็อกดำวน์ตัวเองได้
จริงๆ สถำนกำรณ์ควรจะต้องเห็นผลดีขึ้นภำยใน14 วัน และเรำจะผ่ำนพ้นช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” นี้ไปได้อีกครั้ง 

ขณะเดียวกัน อีกด้ำนหนึ่งก็มีรำยงำนแบบ “อินไซด”์ ในที่ประชุม ครม. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ กล่ำวกับ
บรรดำแกนน ำในพรรคร่วมรัฐบำล หลังมีค ำถำมจำกสื่อมวลชนในประเด็นที่ว่ำ พรรคร่วมฯ “ลอยตัว” หรือจะ “ถอน
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ตัว” หรือไม่ว่ำ โดยมีรำยงำนว่ำในช่วงนี้นำยกฯ มีสีหน้ำเคร่งเครียดพร้อมกับย้ ำว่ำ “ถำมอะไรแบบนี้ ผมก็ท ำงำนของผม 
พวกคุณก็ท ำงำน เรำก็ท ำงำน ไม่เห็นมีใครจะไป ใครจะไปหรือ จะทิ้งผมก็ตำมใจ เรำท ำงำนด้วยกัน ผมก็ดูแลทุกคน” 
และในกำรท ำงำนในกำรตัดสินใจของผมแต่ละครั้งไม่ใช่อยู่ๆ จะตัดสินใจคนเดียว ผมมีคณะท ำงำนชุดที่เสนอ แต่ละเรื่อง
เข้ำมำ ก็ขอให้ช่วยกันอธิบำย คนไม่เข้ำใจในสิ่งที่เกิดข้ึนแล้วเอำไปเขียนผิดๆ ถูกๆ” 

ซึ่งในเวลำถัดมำ หัวหน้ำพรรคร่วมรัฐบำล เช่น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ยืนยัน “จะไม่ทิ้งกัน และอยู่ร่วมรัฐบำลจนครบเทอม” รวมไปถึง นำยจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ที่ย้ ำในท ำนอง
เดียวกัน บอกว่ำ “ท ำงำนใหญ่ต้องหนักแน่น” และไม่ต้องพูดกันมำก 

แน่นอนว่ำ ในสถำนกำรณ์ “หัวเลี้ยวหัวต่อ” อย่ำงที่ว่ำ เมื่อสองพรรคร่วมรัฐบำลหลัก ทั้งภูมิใจไทย และ
ประชำธิปัตย์ ที่ถือว่ำเป็น “ตัวแปรส ำคัญ” ที่มีผลต่ออนำคตของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ย้ ำหนักแน่นแบบนี้ 
มันก็ท ำให้อย่ำงน้อย “แผนเสี้ยม” ของกำรเมือง “ฝ่ำยตรงข้ำม” ที่แอบฝันหวำนและต้องกำร “ล้มบิ๊กตู่” ก็ต้องรอต่อไป 
แม้ว่ำจะพยำยำมเคลื่อนไหวหนักข้ึนแค่ไหนก็ตำม แต่ในเมื่อสองพรรคหลักดังกล่ำวยัง “อยู่กับที”่ มันก็ท ำอะไรไม่ได้มำก 

ขณะเดียวกัน หำกมองกันในควำมเป็นจริงก็มั่นใจได้ว่ำคงไม่มีใครอยำก “ฆ่ำตัวตำย” ทำงกำรเมือง โดยเฉพำะ
กำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นฝ่ำยรัฐบำลอย่ำงแน่นอน แม้ว่ำในช่วงเวลำนี้จะถือว่ำเป็นช่วงที่ “หนักที่สุด” ส ำหรับรัฐบำล 
และโดยเฉพำะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แต่กำร “ถอนตัว” ก็คงไม่ใช่ค ำตอบ อีกท้ังคง “ไม่ใช่แต้มต่อ” กับตัวเอง 

และที่ส ำคัญ อ ำนำจในฐำนะนำยกรัฐมนตรียังอยู่ในมือของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำจะเป็น
กำร “ยุบสภำ” เป็นรัฐบำลรักษำกำร และที่ส ำคัญเวลำนี้ก ำลังอยู่ในช่วงของกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมีอ ำนำจ
เบ็ดเสร็จอยู่ในมือ ก็ลองหลับตำนึกภำพดูเอำก็แล้วกันว่ำคุ้มหรือไม่ 

ดังนั้น หำกพิจำรณำตำมสถำนกำรณ์แล้วแม้จะยอมรับว่ำเป็นช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” ที่มีสำเหตุหลักมำจำกภำวะ
โรคระบำดจำกเชื้อโควิด-19 มีควำมรุนแรงถึงขั้นสูงสุด แต่ขณะเดียวกัน ด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดจำกกำรล็อกดำวน์ ก็
น่ำจะท ำให้จ ำนวนผู้ติดเชื้อน่ำจะลดลงภำยในเกือบสองสัปดำห์ข้ำงหน้ำ หรืออยู่ในภำวะทรงตัวแล้วค่อยๆ ลดลง ขณะที่
อีกด้ำนหนึ่งภำวกำรณ์ “ตึงตัว” จำกเรื่องวัคซีนน่ำเริ่มคลี่คลำยลงบ้ำงหลังจำกผ่ำนเดือนสิงหำคมไปแล้ว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ว่ำจะสำมำรถประคองตัวให้รอดจำกช่วงเวลำวิกฤติแบบนี้ได้หรือไม่เท่ำนั้นเอง !! 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000071540  
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หลังจำกที่  ส ำนักข่ ำวอิศรำ น ำสัญญำสั่ งซื้อ  วัคซีนแอสตรำเซเนกำ มำเปิดเ ผย ดูจำก ไทม์ ไลน์   
ที่รัฐบำลเคยประกำศไปก่อนหน้ำนี้คุยว่ำ ตั้งแต่เดือน มิ .ย.เป็นต้นไปจะมี แอสตรำเซเนกำ เข้ำมำเดือนละ  
10 ล้ำนโดส ไปจนถึงเดือน ธ.ค.จะเข้ำมำเป็นงวดสุดท้ำย 5 ล้ำนโดส รวมแล้วเรำสั่งซื้อแอสตรำฯไว้ถึง 61 ล้ำนโดส 

ปรำกฏว่ำ เรื่องจริงเป็นหนังคนละม้วน เรำเพ่ิงสั่งจองแอสตรำฯ เมื่อเดือน ม.ค.64 ครั้งแรก กับ เดือน พ.ค.เป็น
ครั้งที่ 2 รวมกันแล้ว 61 ล้ำนโดสจริง ได้รับมำแล้ว 6 ล้ำนโดสจริงแต่ ไทม์ไลน์ ที่จะได้รับวัคซีนเดือนละ 10 ล้ำนโดส 
เป็นเรื่องไม่จริง เพรำะตกลงกันว่ำ จะได้รับวัคซีนในสัดส่วนกำรผลิตประมำณเดือนละ 3 ล้ำนโดส จำกประมำณ 15 ล้ำน
โดส เพรำะแอสตรำฯต้องส่งให้ ประเทศที่จองเอำไว้ก่อนเรำตั้งแต่ปี 2563 แล้ว ซึ่งแอสตรำฯยังบอกด้วยว่ำถ้ำเขำผลิต
ได้มำกขึ้นก็จะแบ่งให้เรำเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละ 5-6 ล้ำนโดสได้ กระทรวงสำธำรณสุข ของเรำเพ่ิงจะท ำหนังสือขอเป็น
เดือนละ 10 ล้ำนโดสเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำนี้เอง ก็แสดงว่ำ ที่รัฐบำลประกำศว่ำจะมีแอสตรำฯเข้ำมำเดือนละ 10 
ล้ำนโดสในช่วงที่วัคซีนขำดแคลนก่อนหน้ำนี้ก็เป็นเพียง วัคซีนมโน เท่ำนั้นใช่หรือไม่ 

พอเรื่องนี้แดงออกมำ รัฐขำยหน้ำแน่นอน ก็เลยเสนอทำงออก โดยจะใช้  กฎหมำย วัคซีนแห่งชำติ   
นี่แหละไปบังคับเรื่องกำรส่งออกวัคซีนที่ผลิตในบ้ำนเรำ พูดง่ำยๆว่ำจะให้เขำลดกำรส่งออกเพ่ือเรำจะได้โควตำวัคซีน
เพ่ิมขึ้น ซึ่งก็เป็นดำบสองคม เพรำะ แอสตรำฯ จะถือตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้เป็นหลัก และในสัญญำ ถ้ำเรำมีเงื่อนไข 
หรือข้อแม้อะไรเพ่ิมเติม เขำสำมำรถที่จะยกเลิกสัญญำ ยึดเงินประกัน ได้ทันที โดยที่เรำไปท ำอะไรแอสตรำฯไม่ได้เลย 
เนื่องจำกเป็นกำรท ำสัญญำที่เสียเปรียบมำตั้งแต่ต้น 

นอกจำกนี้ ยังเห็นข่ำวว่ำมี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ออกมำแก้ต่ำงให้กับรองนำยกฯและ รมว.สำธำรณสุข อนุทิน 
ชำญวีรกูล ในฐำนะที่เป็นหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทยว่ำ ที่จริงแล้ว อนุทิน ไม่ได้รับทรำบในรำยละเอียดของสัญญำดังกล่ำว 
เป็นเรื่องของตัวแทนที่ไปด ำเนินกำร ท ำให้เรื่องนี้กลำยเป็นผลเสียมำกกว่ำผลดีเพรำะสังคมก็จะตั้งค ำถำมตำมมำอีกว่ำ 
เรื่องคอขำดบำดตำยขนำดนี้ ท ำไมผู้บริหำรกระทรวงถึงไม่เอำใจใส่ แสดงถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อเรื่องนี้มำกน้อยแค่
ไหน 

สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เป็นภัยคุกคำมประเทศ และประชำชนคนไทยต้องเสียชีวิตวันละเป็นร้อยป่วยวันละเป็น
หมื่น ถือว่ำหนักหนำสำหัสมำกที่สุดของประเทศ ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบทุกส่วนทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผู้น ำ ผู้บริหำร ควร

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ต้องทุ่มเทแก้ไขปัญหำก่อนที่ ประชำชน จะตำยไปมำกกว่ำนี้ ไม่ใช่สนใจเรื่องอวกำศ สนใจเรื่องเรือด ำน้ ำ สนใจเรื่องที่ไม่
เป็นเรื่อง เหมือนประเทศไทยไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ที่ผ่ำนมำ ก็ปล่อยให้มี กำรทุจริตคอร์รัปชันกันบำนตะไท เงินทอน เงินปำกถุง หำกินกับเวชภัณฑ์ เครื่องมือทำง
กำรแพทย์ กันมำเยอะแล้ว โกงแม้กระทั่งเสำไฟฟ้ำ บ่อขยะ โกงกันตั้งแต่ สำกกะเบือยันเรือรบ รัฐท ำเป็นเอำหูไปนำเอำ
ตำไปไร่เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

แต่เที่ยวนี้ คือควำมเป็นควำมตำยของคนทั้งประเทศ ถ้ำประเทศไม่มีประชำชน ก็ไม่สำมำรถจัดองค์ประกอบ
เป็นประเทศได้ ถ้ำปกครองในภำวะที่ประชำชนตกอยู่ในควำมยำกล ำบำกเลือดตำแทบกระเด็นก็ไม่ใช่กำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2146025?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://www.thairath.co.th/news/politic/2146025?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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22 ก.ค. 2564 05:15 น. 
การเมืองจมเรือแป๊ะ 
 

 
 

ติดเชื อวอดวาย ยอดตายกระฉูด แนวรบต้านไวรัสโควิดยังสาหัสสากรรจ์  แต่มิติบูมเศรษฐกิจ ประคองธุรกิจก็ทิ ง
ไม่ได้ ตามคิวที่รัฐบาลยิงสลุตมาตรการเยียวยา พักหนี  ช่วย “คนตัวเล็ก” 

จังหวะเดียวกัน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม นัดสภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทย และ 40 ซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่ ระดมสมองแก้ปัญหำ เร่งสปีดทั้งทำงตรง ทำงลัด ขืนยึดหลักระบบรำชกำร 
มี แ ต่ ติ ด ห ล่ ม จ ม โ ร ค ต ำ ย  ต้ อ ง เ ติ ม ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์  “ เ อ ก ช น ”  อ อ ก พ้ น น อ ก ก ร อ บ บ้ ำ ง   
รู้ๆกันว่ำทำงรอดเดียวคือ “วัคซีน” ก็พอจะมีข่ำวดีหนุนวำระ “ถกแขนเสื้อเพ่ือชำติ” หลังกระทรวงสำธำรณสุขเซ็น
สัญญำกับ “ไฟเซอร์” ได้มำเติมอีก 20 ล้ำนโดส 

แต่กว่ำจะมำก็ไตรมำส 4 ช่วงปลำยปี ดังนั้น 3-4 เดือนนี้ยังต้องผนึกก ำลังฝ่ำวิกฤติกันต่อไป “บิ๊กตู่” ตั้งเป้ำ
เดินหน้ำล่ำวัคซีนยี่ห้ออ่ืนมำเพ่ิมให้มำกท่ีสุด เพรำะ “น้ ำบ่อหน้ำ” ยังเห็นแค่วัคซีนเสริม 20 ล้ำนโดส ไม่พอแน่กับวิกฤติ
สำหัสชั่วโมงนี้ ต้องอุดรูรั่ววัคซีนหลัก “แอสตรำเซเนกำ” ให้ได้โดยเร็ว 

หลังบริษัท แอสตรำเซเนกำ แจ้งถึง “หมอหนู” นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ และ รมว.สำธำรณสุข เมื่อ 
25 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ ว่ำสำมำรถส่งวัคซีนให้ได้แค่ 5–6 ล้ำนต่อเดือนเท่ำนั้น ที่ผ่ำนมำรัฐบำลรู้ ฝ่ำยค้ำนรู้ คนไทยรู้ วัคซีนแอ
สตรำเซเนกำ ต้องได้ขั้นต่ ำ 10 ล้ำนโดส ต่อเดือน ถึงจะลุยวำระแห่งชำติ ฉีดครบ 100 ล้ำนโดสในปลำยปีนี้ได้แบบ “หืด
จับ” ยอดวัคซีนหำยไปกว่ำครึ่ง เหมือนปรำสำททรำยพังครืนในพริบตำ เจอดอกนี้เข้ำไป “อนุทิน” ถึงกับสะอึก ระทึก
ระทวย อมโรคอมทุกข์อยู่นำน 

เรื่องใหญ่ขนำดนี้กลับซุกไว้ตั้งครึ่งค่อนเดือน มำโป๊ะแตกเม่ือ “หมอตี๋” นำยสำธิต ปิตุเตชะ รมช.สำธำรณสุข ไป
สัมภำษณ์ออกทีวีแบบไม่มีกั๊ก 

“หมอหนู” เลยต้องเล่นบทตีปี๊บดรำม่ำ “ฝรั่งเบี้ยว” แต่ค้นดูในสัญญำไม่มีระบุชัดว่ำต้องส่งเท่ำไร เป็นรัฐบำล
เออออเองตำมที่ “กระทรวงหมอ” ชง ได้แน่ๆแอสตรำเซเนกำเดือนละ 10 ล้ำนโดส งำนงอก พูดไม่ออก ท ำอะไรไม่ถูก 
เลยร่ำงค ำสั่งห้ำมส่งวัคซีนออกนอกประเทศ ล็อกคอส่งให้ไทยเจ้ำเดียว แต่เจอ “บิ๊กตู่” เบรกหัวทิ่ม ไล่กลับไปคุยภำษำ
ผู้ดี เปลี่ยนแผนเป็นหำทำงเพ่ิมยอดผลิตให้ได้ 30 ล้ำนโดสต่อเดือน ปั่นให้สูงขึ้นเท่ำตัวจำกที่ผลิตได้ ณ ตอนนี้ 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2146605
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2
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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จริงๆแล้วเป็นตรรกะพ้ืนๆ ที่ควรคุยจบตั้งแต่ปิดดีลเซ็นสัญญำ แต่กลับปล่อยให้ควำมแดง กลำยเป็นแผลให้ฝ่ำย
ตรงข้ำมกะซวกไส้ไหล ตำมข่ำวกระเส็นกระสำย พรรคร่วมรัฐบำลเล่นคนละคีย์กับ “ลุงตู่” แถมบำงจังหวะ มือไม่พำย
เอำเท้ำรำน้ ำ เล่นเอำ “เรือแป๊ะ” เอียงกะเท่เร่ 

ปั่นกระแส “ประยุทธ์ลำออก” กันกระหึ่ม หันไปส่องชื่อแคนดิเดตในบัญชีรอเสียบก็ถึงบำงอ้อ ยำมหน้ำสิ่วหน้ำ
ขวำน ควำมเป็นควำมตำยประชำชน ยังจะหมกมุ่นอ ำนำจต่อรองกำรเมือง 

ผลงำนเลยออกมำสับสนเพรำะคนอลเวง เอ่ือยเฉื่อย “เกียร์ว่ำง” ท ำ “บิ๊กตู่” เหลืออด ถำมจี้ใจด ำกลำงที่
ประชุม ครม. ผ่ำนวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ “จะท้ิงผมก็ตำมใจ” 

ฝีพำยไม่สำมัคคี “เรือแป๊ะ” ตุปัดตุเป๋ สภำพแบบนี้ไม่ดีแน่ “กัปตันตู่” คงต้องลงมือขันนอตจูนเครื่องกันเยอะ
หน่อย ยิ่งนำทีนี้น่ำห่วงระบบสำธำรณสุขใกล้ล่มสลำยเข้ำไปทุกที ยอดผู้ติดเชื้อรำยวันทะลักทะลุหมื่นไปไกล และยังไม่มี
ทีท่ำจะกดลงได้ เหลือบดูยอดคนหำยป่วยได้แค่วันละครึ่งหมื่นเท่ำนั้น 

น่ำห่วงใย ต้องลุ้นทุกรำยกำร ไม่ว่ำโรงพยำบำล เตียงปกติ เตียงไอซียู เครื่องช่ว ยหำยใจ บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ หรือกระทั่งกำรตรวจเชื้อ-ฉีดวัคซีน ยังต้อง “มีเส้น” ชำวบ้ำนโวยกันลั่นเจอเล่นพรรคเล่นพวกทุกเม็ด 

เรื่องนี้โบ้ยใครไม่ได้ กระทรวงสำธำรณสุขคือผู้รับผิดชอบหลัก โควตำพรรคร่วมฯยึดไม่ได้ ปรับไม่ได้ ก็น่ำจะเติม 
“มืออำชีพ” เข้ำไปช่วยท ำงำนที่ “กระทรวงหมอ” สำมัคคีกันแค่ 2 คน 2 พรรค เสียกระบวนรัฐบำล ต้องรีบอุดรูรั่วเรือ
เหล็ก ที่ก ำลังง่อนแง่นโคลงเคลง เสี่ยงจมน้ ำตำยหมู่. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2146521?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2146521?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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22 กรกฎำคม 2564 7:00 น. 
สงครามฝ่าวิกฤติโควิด - สปิริตผู้น า 
หากพูดอย่างตรงไป-ตรงมา วิกฤตโควิด-19 ครั งนี  พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ว่าฉากสุดท้าย
ของเรื่องนี  จบลงแบบไหน 
 

 
สถำนกำรณ์โควิด-19ประเทศไทยเดินมำถึงจุดที่ เจอคนติดเชื้อทะลุหลักหมื่น -ตำยเกินหลักร้อย อย่ำง

ต่อเนื่อง  ท ำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรีตัดสินใจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกค ำสั่ง ศบค.
ฉบับที่  28  ยกระดับมำตรกำรล็อกดำวน์พื้นที่13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพ่ือหวังหยุดกำรระบำดที่เป็นไฟลำมทุ่ง!! ประเด็นที่
น่ำเป็นห่วงคือท่ำนผู้น ำมีมุมมองกำรแก้ปัญหำโควิด -19 แบบ “อัตวิสัย” (subjective) ตำมแบบฉบับทหำรที่ต้องกำร
รบเอำชนะแตกหัก – ยึดพื้นที่ คืนโดยใช้มำตรกำร ล็อกดำวน์ แบบเข้มข้น 

ทั้งที่ในควำมเป็นจริงหำกมองโลกแบบ “ภววิสัย”(objective)  โควิด-19 ต้องอยู่กับประเทศไทยไปอีก
นำน  กลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น  (endemic) เหมือนกับไข้หวัด โจทย์ส ำคัญตอนนี้ ไม่ใช่อยู่ที่กำร ท ำสงครำมกับไวรัส 
เอำชนะข้ันแตกหัก  กดตัวเลขติดเชื้อให้เป็น “ศูนย”์ หำกแต่คือกำรเร่งฉีด “วัคซีนคุณภำพ”คุมกำรระบำด ให้เร็วที่สุด 

เมื่อช่วงค่ ำวันที่  20 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ เคลื่อนไหวผ่ำน เฟซบุ๊กยอมรับตอนนี้สถำนกำรณ์เดินมำถึงช่วง  “หัว
เลี้ยวหัวต่อ” วิกฤตที่มีกำรระบำดร้ำยแรงที่สุดเท่ำที่ ประเทศไทยเคยเจอและพบ ประชำชนส่วนหนึ่งท ำตัวเป็นภำระ
ส่วนรวมเล่นพนัน – ตั้งวงกินเหล้ำ-จัดปำร์ตี้- ฝ่ำฝืนกฎหมำย ท ำให้กำรแพร่ระบำดยังไม่ลดลงและมีแนวโน้มกำร
เจ็บป่วยและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ในช่วงท้ำยท่ำนผู้น ำ โพสต์ข้อควำมที่สะท้อนถึงมุมมอง แบบทหำรเน้นย้ ำ สงครำมของโลก
กับโควิด ยังไม่จบสิ้น 

กำรต่อสู้ของไทยในระลอกนี้  มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งทั้ง13 จังหวัด ถือเป็นสมรภูมิรบที่เรำต้องเอำชนะและยึด
พ้ืนที่ คื นกลั บมำจำกไว รั ส ร้ ำย โดย เร็ วที่ สุ ด  เ พ่ื อ ไม่ ให้ มี ประชำชนต้ อง เ จ็ บป่ วยล้ มตำย ไปมำกกว่ ำนี้   
ท่ำนผู้น ำเน้นย้ ำกำรศึกครั้งนี้ รัฐไม่สำมำรถเอำชนะได้ด้วยเพียงล ำพัง แต่ต้องเกิดจำกควำมสำมัคคีของคนในชำติ 
โดยเฉพำะในสมรภูมิทั้ง 13 จังหวัดที่ต้อง ด ำเนินตำมมำตรกำรที่ออกมำอย่ำงเข้มงวดที่สุด 
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“ผมขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในทั้ง 13 จังหวัด ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเข้มแข็งและเข้มงวด ขอให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดทั้ง13จังหวัดได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเต็มที่กับผู้กระท ำผิด ” ท่ำนผู้น ำ
เตือน 

หำกพูดอย่ำงตรงไป-ตรงมำ  วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้  พล.อ.ประยุทธ์  ไม่อำจปฏิเสธควำมรับผิดชอบไม่ว่ำฉำก
สุดท้ำยของเรื่องนี้ จบลงแบบไหน เนื่องจำก ท่ำนผู้น ำ รวบอ ำนำจกฎหมำย  31 ฉบับไปรวมศูนย์ที่ตัวเองคนเดียวเพ่ือ
บัญชำกำรแก้ปัญหำ 

ทบทวนควำมจ ำเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564  ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบโอนอ ำนำจหน้ำที่ให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นกำรชั่วครำว ในกฎหมำย 31 ฉบับ เพ่ือให้ ท่ำนผู้น ำ ใช้สั่งกำรแก้ปัญหำโควิดแบบเบ็ดเสร็จ -เด็ดขำด
แต่เพียงผู้เดียว 

กฎหมำยทั้ง 31 ฉบับ ที่โอนอ ำนำจไปให้นำยกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก  ประกอบด้วย (1) หมวด
สำธำรณสุข  (2)  หมวดคมนำคม (3)  หมวดควำมมั่นคง (4) หมวดพลังงำน (5)หมวดพำณิชย์   ครบคลุมทั้ง  พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 , พ.ร.บ.ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2561 , พ.ร.บ.กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530, พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 , พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ฯ หลำยคนคงเคยได้ยินประโยคอมตะ  “อ ำนำจที่ยิ่งใหญ่มำพร้อมกับควำม
รับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง”  (With great power comes with great responsibility) หำก พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อ ำนำจที่มี
ล้นมือน ำพำรัฐนำวำ ฝ่ำวิกฤตครั้งนี้ได้ส ำเร็จ คนไทยทั้งประเทศ พร้อมโมทนำสำธุ แต่ในมุมตรงข้ำมหำกบริหำรผิดพลำด 
ท ำบ้ำนเมืองเสียหำยต้องมีสปิริต แสดงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/78144/  
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22 กรกฎำคม 2564 8:00 น. 
เดินหน้าหาวัคซีนโดยเร็ว ทางออกเดียวของรัฐบาล 
ถ้าไม่อยากให้ประเทศชาติวิกฤตไปมากกว่านี  รัฐบาลกก็ต้องเร่งจัดหาวัคซีนที่ดีให้ไวกว่านี  เป็นทางออกที่เร็วที่สุด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่ำนมำกลำยเป็นสถิติที่ต้องบันทึกในประวัติศำสตร์ไทยว่ำ มีผู้ติดโควิดวันเดียวทะลุหมื่น 
และมีผู้เสียชีวิตเกินร้อย ศบค.ออกมำตรกำรเคร่งครัดในกำรควบคุมโรคมำกข้ึน โดยเที่ยวนี้ให้มีผลในวันที่ 20 ก.ค. อำทิ 
เพ่ิมพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดอีก 3 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ห้ำงสรรพสินค้ำเปิดได้เฉพำะซุปเปอร์
มำร์เกต ร้ำนขำยยำ จุดฉีดวัคซีน ขยำยมำตรกำรเดิมที่จะสิ้นสุด 25 ก.ค.ไปถึง 2 ส.ค.ซึ่งจะต้องมีกำรประเมินเป็นระยะ 

มำตรกำรจะยังต้องเข้มข้นขึ้นต่อไปจนกว่ำจ ำนวนผู้ติดเชื้อจะต่ ำพัน ขณะเดียวกัน ก็ต้องขอควำมร่วมมือ
ประชำชนไม่ประมำท ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมำด้วย ในช่วงที่มีกำรเคอร์ฟิวก็เห็นว่ำยังมีจับปำร์ตี้ที่ทองหล่อ หรือยังมี
คนพูดกันไปเรื่อยว่ำ มีกำรตั้งวงเหล้ำที่โน่นที่นี่ โรคนี้มันติดกันง่ำยโดยเฉพำะสำยพันธุ์เดลตำของอินเดีย เรำก็ต้องระวัง
กันด้วย จะได้โต้ตอบได้เวลำฝ่ำยรัฐบำลมำบอกว่ำ “ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือ”… ใครเจอพวกไม่ร่วมมือป้องกันตัวก็
แจ้งควำมได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมเชื่อมั่นในกำรที่จะผ่อนคลำยมำตรกำร เปิดเมืองได้เร็ว ขณะนี้อยู่ที่วัคซีน ซึ่งก็เป็นเรื่อง
สะท้ำนใจประชำชนอยู่พอสมควรตั้งแต่กรณีนำยสำธิต ปิตุเตชะ รมช.สำธำรณสุขออกมำยอมรับว่ำ “วัคซีนแอสตรำเซเน
กำจะส่งมอบให้ครบได้ก็น่ำจะรำวเดือน พ.ค.65” กลำยเป็นเรื่องอึงอลกันไปใหญ่ว่ำ ถ้ำช่วงนี้วัคซีนขำดจะท ำอย่ำงไร ? ผู้
ติดเชื้อรำยวันก็เพ่ิมขึ้น เลยลำมไปต ำหนิรัฐบำลที่ตัดสินใจพลำดในกำรจัดกำร ทั้งกรณีที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรโคแวคแ ต่
แรก กำรที่เชื่อมั่นในวัคซีนแอสตรำเซเนกำท่ีไทยผลิตได้เพียงตัวเดียว เรียกว่ำ แทงม้ำเต็งตัวเดียว ไม่สั่งตัว mRNA อ่ืนมำ 

แล้วก็ยังมีข่ำวจำกส ำนักข่ำวอิศรำมำตอกย้ ำเข้ำอีกเก่ียวกับกำรประเมินสถำนกำรณ์ผิดพลำด ที่ในช่วงแรกมีกำร
สั่งวัคซีนต่อเดือนเพียง 3 ล้ำนโดส และนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯ และ รมว.สำธำรณสุข เพ่ิงมีหนังสือไปเมื่อ
เดือน มิ.ย. ขอให้ส่งให้ไทยเพ่ิมเดือนละ 10 ล้ำนโดส ซึ่งก็ไม่รู้ว่ำจะมีผลออกหัวออกก้อยอย่ำงไร เพรำะบริษัทผู้ผลิตเขำก็
ท ำสัญญำซื้อขำยแอสตรำเซเนกำกับต่ำงประเทศไปด้วยแล้ว   

ต่อมำเมื่อวันที่ 18 ก.ค.นำยอนุทินได้สั่งกำรให้ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถำบันวัคซีนแห่งชำติ เร่งจัดท ำร่ำง
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดสัดส่วนกำรส่งออกวัคซีนป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยนอก
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รำชอำณำจักร เป็นกำรชั่วครำว เสนอให้ ศบค. พิจำรณำตัดสินใจ เพ่ือเป็นอีกแนวทำงหนึ่ งในกำรแก้ปัญหำกำรจัดหำ
วัคซีนเพ่ิมเติมของประเทศไทย ..คือน่ำจะเรียกว่ำ ต้องพ่ึงกฎหมำยบังคับทำงกำรค้ำกันแล้ว 

นำยอนุทินยังได้สั่งกำรให้ นพ.ไพศำล ดั่นคุ้ม เลขำธิกำร อย.เชิญผู้แทนของบริษัทวัคซีน ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีน
ในประเทศไทยทุกรำย เข้ำพบในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือหำรือถึงแนวทำงที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะ
วัคซีน mRNA ที่ประชำชนต้องกำร ซึ่งขณะนี้ผู้แทนของโมเดอร์นำ ได้ตอบรับที่จะร่วมหำรือกับผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขแล้ว รวมทั้งได้มีกำรยื่นข้อเสนอไปที่บริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย เพื่อสั่งซื้อวัคซีน เพ่ิมขึ้นอีก 50 ล้ำนโดส ซึ่ง
คำดว่ำจะมีกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงควำมร่วมมือกัน เร็วๆนี้ 

แหล่งข่ำวจำกกระทรวงสำธำรณสุข เปิดเผยว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่
ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรฯ ได้ให้ควำมเห็นชอบหลักกำรที่จะมีกำรก ำหนดสัดส่วนกำรส่งออกวัคซีนโควิดไปภำยนอก
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  โดยให้ค ำนึงถึงผลกระทบ ผลประโยชน์ของประเทศไทย และประชำชนคนไทยเป็น
ส ำคัญ  และให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ กับอธิบดีกรมควบคุมโรค ไปเจรจำกับผู้ผลิตวัคซีนให้ได้จ ำนวนวัคซีน
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ระบำดของโรคในประเทศก่อน 

อย่ำงไรก็ตำม กำรได้มำซึ่งวัคซีน ประชำชนคนไทยก็ต้องกำรได้ของฟรี เพรำะวัคซีนตัว  mRNA ก็ถือว่ำมีรำคำ
แพงในภำวะประชำชนหำกินล ำบำก SMEs ล้มกันเป็นแถวๆ เช่นนี้ แม้แต่ชนชั้นกลำงยังต้องคิดแล้วคิดอีกว่ำ จะควักเงิน
ซื้อดีไม่ซื้อดี เพรำะยังหวังโควตำวัคซีนฟรี จำกข่ำวที่ว่ำ ไฟเซอร์จะบริจำคให้ไทย 1.5 ล้ำนโดส และสภำกำชำดก็ซื้อโม
เดอน่ำมำกระจำยฟรีอีก 1 ล้ำนโดส ใช้โมเดลเดียวกับซิโนฟำร์ม คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจรจำขอแบ่งวัคซีน 

กำรเร่งรัดน ำเข้ำวัคซีน mRNA ที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ประชำชนมำกกว่ำวัคซีนเชื้อตำย ยังไม่รู้ว่ำจะได้มำเมื่อไร
ชัวร์ๆ เพรำะควำมต้องกำรซื้อในตลำดโลกก็สูง และก็กลำยเป็นเรื่องที่มีคนเหน็บรัฐบำลเข้ำให้อีกว่ำ ก็เพรำะไม่ไปจอง
ตั้งแต่เขำทดลอง  ท ำให้ได้มำช้ำ แต่มำถึงวันนี้แล้วจะท ำอย่ำงไรได้ นอกจำกรอดูกำรท ำงำนของกระทรวงสำธำรณสุข
และ ศบค.ว่ำจะเจรจำซื้อมำได้โดยเร็วแค่ไหน งบซื้อวัคซีนก็มีทั้งเงินกู้ท้ังงบกลำง 

ในระหว่ำงนี้ก็มีกำรออกประกำศ ศบค. ข้อ 11 เกี่ยวกับเรื่อง “ห้ำมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรที่ท ำให้เกิดควำม
หวำดกลัว” ซึ่งก็ไม่รู้นิยำมอย่ำงไรว่ำข่ำวสำรไหนสร้ำงควำมหวำดกลัว เพรำะแค่ข่ำวสำรที่เป็นข้อเท็จจริง อย่ำงเรื่อง
เอกสำรหลุดที่เพ่ิงขอเพ่ิมจ ำนวนวัคซีนแอสตรำเซเนกำที่ต้องส่งให้ไทยต่อเดือนเป็นสิบล้ำนโดส หรือจำกที่นำยสำธิตพูด
เรื่องกำรส่งมอบถึงเดือน พ.ค.65 ก็สร้ำงควำมหวำดกลัวกันแล้วว่ำ แล้วจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไร สถิติผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นก็สร้ำง
ควำมหวำดกลัว 

ทำงออกของสื่อมวลชนก็คือต้องเสนอข่ำวไปนั่นแหละ บนข้อเท็จจริงและมีหลักฐำน ท ำได้แค่ช่วยพลิกมุมของ
ควำมหวำดกลัวมำเป็นมุมที่เตือนให้ประชำชนต้องระวังตัวไม่ให้เสี่ยงมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม จะให้เป็นข่ำวที่ไม่สร้ำง
ควำมหวำดกลัวก็ต้องเริ่มจำกรัฐบำลเองไม่ท ำให้ประชำชนสยองก่อน ก็ย้อนกลับไปที่ว่ำ ควำมเชื่อมั่นมันก็ต้องสร้ำงจำก
รัฐบำลในฐำนะผู้ดูแลนโยบำย ซึ่งต้องชัดเจน ไม่กลับไปกลับมำ 

สิ่งที่ต้องระวังเรื่อง “ห้ำมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรที่ท ำให้เกิดควำมหวำดกลัว” คือกำรสื่อสำรผ่ำนโซเชี่ยลมีเดีย ที่
บำงเรื่องมีโอกำสเป็นข่ำวเท็จ แหล่งข้อมูลที่จะปล่อยข่ำวเท็จได้ง่ำยที่สุดคือเฟซบุ๊ก รองลงมำคือทวิตเตอร์ และอันดับ
สำมคือกำรพูดกันปำกต่อปำก ซึ่งเรื่องข่ำวเท็จนี่ บำงครั้งก็เกิดจำกควำมกลัวท ำให้คนคิดมำกไปถึงไหนๆ ไปฟังมำแล้วก็
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เผยแพร่ต่อผิดๆ ดังนั้น ที่ส ำคัญคือให้พยำยำมพ่ึงพำข่ำวจำกส ำนักข่ำวที่มีตัวตนยืนยันชัดเจนเป็นหลัก  ..กรณีค ำสั่งนี้ยัง
ไม่เกิดกำรตีควำมบังคับใช้กฎหมำย ซึ่งหวยออกคนแชร์ข่ำวทั่วไปก็ได้ ดังนั้นต้องระวังและรู้เท่ำทันสื่อปลอม 

ที่น่ำสนใจคือกำรเผยแพร่ข่ำวปลอมท่ีมีมำก มักจะเป็นเรื่องเก่ียวกับสุขภำพ เช่นข่ำวน้ ำมะนำวโซดำรักษำมะเร็ง 
( ซึ่งก็น่ำงงว่ำข่ำวนี้ปล่อยออกมำเพ่ืออะไร หวังขำยน้ ำมะนำวเหรอ ? ) ในยุคโควิดก็อำจมีข่ำวกำรเผยแพร่สรรพคุณ “ยำ
ผีบอก” อะไรต่ำงๆ ก็ได้ ดังนั้น เรื่องกำรดูแลตัวเองต่ำงๆ กำรใช้สมุนไพรอย่ำงฟ้ำทะลำยโจรก็ต้องพ่ึงพำไกด์ไลน์ของ
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหลัก เพรำะได้รับกำรยืนยันจำกแพทย์แล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำไม่อยำกให้เกิดข่ำวปลอม ไม่อยำกให้เกิดวิกฤตศรัทธำ ทำงออกเดียวของรัฐบำลตอนนี้คือเรื่อง
จัดหำวัคซีนโดยเร็วและมีแผนกำรกระจำยที่ชัดเจน ทั่วถึง รวดเร็ว นี่แหละ และอย่ำให้เกิดกรณีข่ำวกลับไปกลับมำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/76838/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/articles/76838/
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22 ก.ค. 2564-08:06 น. 
ปัญหา วัคซีน กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใคร รับผิดชอบ 
 

 
 
ปัญหา วัคซีน – รอยร้าวระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องปกติ 

สำมำรถเกิดขึ้นได้ในท่ำมกลำงผลประโยชน์ อันมหึมำมหำศำลที่รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เข้ำแบกรับ
แ ล ะ ท ำ ห น้ ำ ที่ ใ น ก ำ ร  แ บ่ ง สั น ปั น ส่ ว น  ไ ม่ ว่ ำ เ รื่ อ ง  “ ร ถ ไ ฟ ฟ้ ำ ”  ไ ม่ ว่ ำ เ รื่ อ ง ข อ ง  “ วั ค ซี น ”  
เมื่อสังคมตั้งค ำถำมแสดงควำมสงสัยในเรื่องกำรตระเตรียม จัดหำและกระจำย “วัคซีน” ก็ต้องเกิดรอยแห่งควำมขัดแย้ง 
แตกแยกปรำกฏออกมำเป็นธรรมดำ ตอบได้เลยว่ำเป็นเรื่องของ “ผลประโยชน์” 

หำกไม่มีค ำถำมในเรื่อง “วัคซีน” จะเกิด “รอยร้ำว” ปะทุขึ้นเปรี้ยงปร้ำงหรือไม่ เริ่มจำกค ำถำมจำก นำยธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำตั้งข้อสงสัยในแนวทำง ที่สรุปเรียกว่ำ “แทงม้ำตัวเดียว” เมื่อเดือนมกรำคม ยัง
เ ห็ น เ อ ก ภ ำ พ ไ ม่ ว่ ำ พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช ำ รั ฐ  ไ ม่ ว่ ำ พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไ ท ย  เ ป็ น เ อ ก ภ ำ พ ที่   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ออกมำยืนเรียงอยู่เคียงข้ำงกับ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล แถลงกระหน่ ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ดุเดือดเข้มข้น ภำพแบบนี้อำจไม่ได้เห็นพร่ ำเพรื่ออีกแล้ว 

ต้องยอมรับว่ำปมปัญหำจำก “วัคซีน” ได้กลำย เป็นวำระของ “ประเทศ” ไปแล้ว เสียงแห่งกำรตั้งข้อสงสัยมิ
ได้มำจำกคณะก้ำวหน้ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หรือจำกพรรคก้ำวไกลที่น ำโดย นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เท่ำนั้น ตรงกันข้ำม 
พรรคเพื่อไทยก็กระหึ่ม พรรคเสรีรวมไทยก็กระหึ่ม 

ยิ่งกว่ำนั้น เสียงอันทรงพลังอย่ำงที่สุดก็คือเสียงจำกบุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข อย่ำงที่ปรำกฏ
ผ่ำน “หมอไม่ทน” นั่นแหละรอยปริร้ำวจำก “ภำยใน” ของรัฐบำลจึงเริ่มปรำกฏ จ ำเป็นต้องฟังเสียงไม่ว่ำจะจำกพรรค
พ ลั ง ป ร ะ ช ำ รั ฐ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ จ ำ ก พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไ ท ย  ใ น ฐ ำ น ะ ที่ เ ป็ น รั ฐ บ ำ ล ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร น ำ ข อ ง   
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประสำนเข้ำกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อะไรหรือหนทำงออกร่วมกัน ภำยใต้
ผลประโยชน์ของประเทศชำติ ประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6522853  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6522853
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/col01p1-22.jpg
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22 กรกฎำคม 2564 
‘ภท. - ปชป.’ กัดฟันอุ้ม ‘ประยุทธ์’ โควิดวิกฤติ ไม่เอื อสละเรือเหล็ก 
 

 
 

การทู่ซี อยู่ร่วมกันไปแบบนี จนครบวาระ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับทั ง 2 พรรค หากไม่ถึงทางตันจริงๆ คงไม่มี
นักการเมืองคนไหนอยากเลือกตั งบ่อยๆ 

ท ำเอำ 2 พรรคร่วมรัฐบำล อย่ำง “ภูมิใจไทย” และ “ประชำธิปัตย์” ต้องรีบออกมำแสดงจุดยืนโดยไม่ต้องนัด
หมำย หลังสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตถึงควำมสัมพันธ์ในรัฐบำล ที่ออกอำกำรระหองระแหง จนมีค ำถำมส่งไปถึง “พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหมระหว่ำงนั่งเป็นประธำนกำรประชุม ครม. เมื่อ 20 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ 

โดยเฉพำะค ำถำมถึงข้อเรียกร้องให้ทั้งสองพรรคถอนตัวจำกกำรร่วมรัฐบำล  เมื่อได้จังหวะ “นำยกฯ” จึงพูด
กลำงวงประชุมให้รัฐมนตรีจำกทุกพรรคได้ยินพร้อมๆ กันว่ำ “ผมไม่ได้ท ำงำนคนเดียว เรำทุกคนช่วยกันท ำงำน ผมไม่คิด
ว่ำเป็นเวลำของกำรเล่นกำรเมือง ถ้ำท่ำนจะออกจำกผมก็แล้วแต่ ผมก็จะท ำงำนของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะ
ทิ้งผมก็ตำมใจ” 

วันต่อมำจึ ง ได้ เห็น  หั วหน้ ำพรรคภูมิ ใจ ไทย  “อนุทิน  ชำญวี รกูล” รองนำยกรัฐมนตรี  และรมว .
สำธำรณสุข ออกมำประกำศท่ำที ด้วยค ำมั่นสัญญำ “ไม่เคยคิด แน่นอนว่ำพรรคภูมิใจไทยยังมั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วม
รัฐบำลยำวจนครบวำระ” 

ขณะที่เลขำธิกำรพรรคภูมิใจไทย “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” รมว.คมนำคม เลขำธิกำรพรรค ก็ส ำทับว่ำ “พรรค
ภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบำล และนำยกฯ” 
       ส่วน “ประชำธิปัตย์” โดย “จุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์” รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ใน
บทสุภำพบุรุษกำรเมือง ก็ออกมำสยบประเด็นร้อนนี้ว่ำ “เห็นใจท่ำนนำยกฯเพรำะท ำงำนหนัก และต้องแบกรับทุก
ปัญหำ นำยกฯ ก็พูดแล้วว่ำขอให้ทุกฝ่ำยอดทน ไม่ว่ำใครรวมทั้งผม จะท ำงำนใหญ่ก็ต้องหนักแน่น ไม่ซ้ ำเติมวิกฤติและไม่
โกง” 

ถึงแม้ว่ำลึกๆ แล้ว ทั้ง 2 พรรคร่วมที่ว่ำ จะแอบคิดเรื่องถอนตัวอยู่บ้ำง ด้วยสถำนกำรณ์ของรัฐบำลที่เผชิญแรง
กดดันมหำศำลจำกวิกฤติโควิด ทำงเลือกอย่ำงกำรถอนตัวอำจได้รับกำรเสียงเชียร์ในตอนต้น  แต่ภูมิใจไทย และ
ประชำธิปัตย์ มั่นใจหรือไม่ว่ำ มีศักยภำพในกำรจับมือเป็นแกนน ำฟอร์มรัฐบำล หรือพลิกขั้วใหม่ 
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หรือถ้ำกำรถอนตัวแล้วน ำไปสู่กำรยุบสภำ เลือกตั้งใหม่จริงๆ ภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ มีควำมพร้อม มั่นใจ
แล้วหรือว่ำจะได้รับเลือกตั้ง และได้ ส.ส.มำกกว่ำครำวก่อน 

ค ำตอบของ “อนุทิน” และ “จุรินทร์” เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ำ ยังไม่พร้อมไปถึงจุดนั้น ถึงแม้จะรู้สึกอึดอัดใจ
อย่ำงไร ก็ได้แต่ให้ลูกพรรคออกมำเล่นกันหลำยหน้ำ ทั้งตีโพยตีพำย ฟำดชิ่ง ไม่ยอมเป็นแพะรับบำป ทั้งที่เรื่องบำงใน
กำรแก้โควิด-19 และจัดหำวัคซีน มีต้นทำงมำจำกกระทรวงสำธำรณสุขก็ตำม 

กำรทู่ซี้อยู่ร่วมกันไปแบบนี้จนครบวำระ จึงเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดส ำหรับทั้ง 2 พรรค หำกไม่ถึงทำงตันจริงๆ คง
ไม่มีนักกำรเมืองคนไหนอยำกเลือกตั้งบ่อยๆ ในเมื่อยังอยู่ในอ ำนำจ ก็ต้องใช้เวลำตรงนี้ไปจนสุดทำง สะสำงเรื่องที่ค้ำง
คำ เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ย่อมดีกว่ำ 

ในมุมของนักกำรเมืองรุ่นเก๋ำ อย่ำง เฮียตือ “สมศักดิ์ ปริศนำนันทกุล” อดีตรองประธำนสภำฯในวันที่สวมเสื้อ
ภูมิใจไทย มองขำด 

"สถำนกำรณ์โรคระบำด และกำรแก้ปัญหำที่ไม่แล้วเสร็จ เชื่อว่ำไม่มีพรรคกำรเมืองใดคิดจะถอนตัวจำกกำรร่วม
รัฐบำล เพรำะแต่ละคนมีแผลเต็มตัว ที่อำจท ำให้คู่แข่งใช้เล่นงำนทำงกำรเมืองในสนำมเลือกตั้งได้ เชื่อว่ำไม่มีใครกล้ำไป
แน่นอน ทั้งภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ หำกลงเลือกตั้งในสถำนกำรณ์แบบนี้ ไม่มีทำงชนะ หำกยุบในสถำนกำรณ์
ตอนนี้ แพ้แน่นอน และยังเชื่อว่ำนำยกรัฐมนตรีจะไม่ยุบสภำ และไม่ลำออก" 
ในฟำกของ “พลังประชำรัฐ” ก็รู้ทันเกมพรรคร่วม แหล่งข่ำวระดับสูงในพรรคประเมินแล้วว่ำสถำนกำรณ์ของรัฐบำลยัง
ไม่ถึงทำงตัน มีทำงให้เดินต่อไปได้ ส่วนเกมกำรเมืองของพรรคร่วมที่ออกมำสร้ำงแรงกระเพ่ือมตรงนั้นที  ตรงนี้ที ทุก
อย่ำงมีทำงแก้ไว้หมด 

ถึงตอนนี้  ภูมิ ใจ ไทย  และประชำธิปั ตย์  ก ำลั งตกอยู่ ในสถำนกำรณ์บั งคับให้ต้ องร่ วม  “รั ฐนำวำ
ประยุทธ์” ต่อไป ด้วยปัจจัยหลำยอย่ำงไม่เอ้ือให้สละเรือเหล็ก 

หน ำซ้ ำ  ทั้ ง  2 พรรคที่คุมกระทรวงเกรดเอ  ยั งมี  บิ๊ กโปรเจ็กต์ ให้ต้องปิดจ็อบ  คงไม่ยอมปล่อยมือ
กลำงคัน นอกจำกนั้น ถ้ำเช็คขุมก ำลังอ ำนำจ และองคำพยพของ "3 ป." ยังไงก็ยังได้เปรียบ ถ้ำนักรบย่อมมีบำดแผลฉัน
ใด นักกำรเมืองก็ย่อมมีบำดแผลฉันนั้น 

ตรงนี้เองที่ "3 ป." ถือไพ่เหนือกว่ำ เพรำะมีสำรพัดกลไกใช้เป็นเงื่อนไขบีบ หรือต่อรองจนไม่มีพรรคใดกล้ำ
แตกแถว 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950380  
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22 กรกฎำคม 2564 
“การเมือง” ฟาด “กองทัพ” ลดระดับ “ความม่ันคง” 
 

 
 
คงต้องจับตา การพิจารณางบประมาณกลาโหม ในชั นกรรมาธิการงบฯ ฝ่ายการเมือง จะรุกหนัก ถึงขั นให้ 'เหล่า
ทัพ' ไปเจรจายืดผ่อนช าระค่างวดโครงการงบผูกพันหรือไม่ 

แม้โครงกำรจัดซื้อ “เรือด ำน้ ำ” ล ำที่ 2 และ 3 วงเงิน 900 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2565 ของ “กองทัพเรือ” 
จะถูกชะลอไปแล้ว แต่ดูเหมือนยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของฝ่ำยกำรเมือง เมื่อได้ทีเร่งรุกคืบ รีดงบประมำณจำก
โ ค ร ง ก ำ ร จั ด ซื้ อ อ ำ วุ ธ ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ อ่ื น ๆ  ข อ ง ทุ ก เ ห ล่ ำ ทั พ ใ ห้ ไ ด้ ม ำ ก ที่ สุ ด 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ 

จะเห็นได้ว่ำกองทัพต้องรับศึกหนัก เมื่อฝ่ำยกำรเมืองมองว่ำยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศำสตร์ ไม่จ ำเป็นต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคำมจำกสงครำมขนำดใหญ่ในรอบประเทศยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดยเฉพำะยุคโควิดที่
ถูกน ำไปผูกโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง จนกลำยเป็นควำมชอบธรรมในกำรไล่บี้ลดงบประมำณกองทัพ 

กระทั่งล่ำสุด ในสถำนกำรณ์โควิดที่วิกฤติหนัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม 
ได้สั่งจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่ำทัพ ส่วนไหนไม่เร่งด่วนก็ขอชะลอไว้ก่อน และ
ค่อยเดินหน้ำจัดซื้อในปีถัดไป เพ่ือน ำงบประมำณไปแก้ปัญหำโรคระบำด และบรรเทำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน ส่วน
โครงกำรที่จ ำเป็นก็ไฟเขียวให้ด ำเนินกำรต่อ 

โดย “กองทัพเรือ” เป็นเหล่ำทัพได้รับผลกระทบหนักสุด จำกผลสืบเนื่องในกำรจัดซื้อเรือด ำน้ ำก่อนโควิด-19 
ระบำด เพรำะเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ต้องใช้เงินมหำศำล ท ำให้เรือด ำน้ ำล ำที่ 2 และ 3 ไปต่อไม่ได้ หลังงบประมำณถูก
เฉือนในปี 63 ไปแล้ว 3,375 ล้ำนบำท ปี 64 จ ำนวน 3,925 ล้ำนบำท และล่ำสุดปี 65 อีก 900 ล้ำนบำท ยังไม่รวม
ล่ำสุด ที่เสนอถอนงบผูกพันเรือด ำน้ ำออกไปในชั้นกรรมำธิกำรฯ  

กองทัพเรือตกอยู่ในสภำวะกลืนเลือด เพรำะนอกจำกต้องใช้งบประมำณอย่ำงระมัดระวังมำกที่สุด ยังต้อง
จัดสรรงบประมำณซ่อมบ ำรุง เพ่ือยืดอำยุใช้งำนยุทโธปกรณ์แบบอ่ืน เพ่ือด ำรงควำมพร้อมรบให้อยู่ในระดับต่ ำ สำมำรถ
ดู แ ล อ ธิ ป ไ ต ย  ป ก ป้ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท ำ ง ท ะ เ ล ค ว บ คู่ กั บ ก ำ ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช ำ ช น  
ส่วนอีก 3 โครงกำรซึ่งเป็นทั้งงบผูกพัน และงบตั้งต้นใหม่ปีงบประมำณ 65 ของกองทัพเรือ ก็ถูกจับจ้องอย่ำงหนัก และ
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หวังตัดให้เหี้ยนในชั้นกรรมำธิกำรฯ เช่นกัน ทั้งโครงกำรอำกำศยำนไร้คนขับ 4,100 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์วิทยุ
ควบคุมเรือด ำน้ ำ 300 ล้ำนบำท โครงกำรจัดซื้อเรือเอนกประสงค์กว่ำ 4,000 ล้ำนบำท 

แหล่งข่ำวกระทรวงกลำโหม ระบุว่ำ กระทรวงกลำโหม และเหล่ำทัพ เห็นสภำพควำมจริงทั้งหมดว่ำในสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้ กำรเก็บภำษีไม่ได้ตำมเป้ำ ก็ตระหนักถึงปัญหำที่จะตำมมำ จึงชะลอโครงกำรที่ไม่เร่งด่วนออกไป 
แต่โครงกำรเป็นงบผูกพัน ผ่ำนกำรอนุมัติ ครม.ไปแล้ว คงไม่สำมำรถยกเลิกได้ ก็เหมือนกับเรือด ำน้ ำ หำกปีนี้ซื้อไม่ได้ ก็
ชะลอ และไปซื้อในปีต่อไปเมื่อสถำนกำรณ์เหมำะสม 

“ทุกอย่ำงให้เป็นไปตำมกรรมำธิกำรงบฯ พิจำรณำ เหล่ำทัพมีหน้ำที่ชี้แจงเหตุผล และควำมจ ำเป็น เรำรับรู้
สภำพเศรษฐกิจของประเทศว่ำเป็นอย่ำงไร โครงกำรไหนไม่เร่งด่วนก็ชะลอให้ ไม่ถึงกับต้องดึงดันที่จะเอำให้ได้ เพรำะ
ประชำชนก ำลังเดือดร้อน ขณะนี้ทหำรก็ไปช่วยประชำชน แต่ในส่วนอธิปไตยก็ละเลยไม่ได้ ต้องดูแลควบคู่กันไป จะให้
เสียส่วนใดส่วนหนึ่งคงไม่ได้ ในขณะเพ่ือนบ้ำนมีหมด เรำไม่มี ก็เป็นเรื่องน่ำคิดว่ำ จะเอำอะไรไปคำนอ ำนำจ” 

ด้ำน“กองทัพอำกำศ” แม้จะได้รับค ำชมจำกฝ่ำยกำรเมืองว่ำ กำรจัดท ำสมุดปกขำวเปิดเผยงบประมำณ และ
แผนจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ในห้วง 10 ปี เป็นเรื่องที่แฟร์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้เหล่ำทัพอ่ืนเอำเป็นแบบอย่ำง 
แต่ก็ไม่ท ำให้รอดพ้น จ่อคิวถูกหั่นงบในโครงกำรอื่นๆ เช่นกัน หำกเป็นกำรจัดซื้อท่ีไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โควิด 

จะเห็นว่ำ กองทัพอำกำศใช้วิธี “ผ่อนหนัก-ผ่อนเบำ” โครงกำรใหญ่ๆ ที่ใช้งบระดับหมื่นล้ำน อย่ำงกำรจัดหำ
เครื่องบินล ำเลียงขนำดใหญ่ เพ่ือทดแทน C-130 ที่ใช้ปฏิบัติภำรกิจ และหน่วยรำชกำรอ่ืนมำกว่ำ 30 ปี ก็ไม่ปรำกฎ
ออกมำให้เห็นจนท ำให้เกิดค ำถำม ขณะเดียวกันก็เลือกใช้วิธีปรับปรุง ซ่อมบ ำรุง และรักษำชั่วโมงบิน เพ่ือยืดอำยุกำรใช้
งำน 

เช่นเดียวกับ “กองทัพบก” เหล่ำทัพที่จัดหำอำวุธยุทโธปกรณ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะรถเกรำะ รถถัง รวมไป
ถึงเฮลิคอปเตอร์เพ่ือใช้งำนทำงด้ำนยุทธกำร และธุรกำร จึงกลำยเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของฝ่ำยกำรเมือง ที่หวังดึง
งบประมำณออกมำให้มำกที่สุด 

หำกดูไส้ใน งบประมำณปี 65 โครงกำรต่ำงๆ ของกองทัพบก ส่วนใหญ่ล้วนเป็นงบผูกพันข้ำมปี ทั้งโครงกำร
จัดหำรถถัง VT-4 และยำนเกรำะล้อยำงสไตรเกอร์ ส่วนอ่ืนๆ เป็นโครงกำรขนำดเล็กใช้ งบประมำณไม่มำกนัก ขณะ
เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่เหลืออำยุใช้งำนอีกไม่นำน ก็ไม่มีกำรจัดหำในห้วงนี้ 

จำกนี้ไปต้องรอดูฝ่ำยกำรเมือง ในชั้นกรรมำธิกำรงบฯ จะถึงขั้นให้เหล่ำทัพไปเจรจำยืดผ่อนช ำระค่ำงวดทุก
โครงกำรงบผูกพัน หรือรุกหนักตัดทุกโครงกำรที่คิดว่ำไม่จ ำเป็นทิ้งทั้งหมด ไม่เพียงแค่ให้ชะลอ อย่ำงที่โฆษกกรรมำธิกำร
งบฯ ในซีกฝ่ำยค้ำน นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ประกำศไว้ 

สถำนกำรณ์โรคระบำดที่กองทัพได้ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในสังคมเร่งแก้ปัญหำช่วยประชำชน ขณะเดียวกัน
ภำรกิจหลักก็ไม่สำมำรถละทิ้งกำรรักษำควำมสมดุลของประเทศด้ำนควำมมั่นคงได้ ท่ำมกลำงภัยคุกคำมทำงกำรเมืองที่
ก ำลังลดระดับควำมมั่นคงของประเทศ ที่ทุกเหล่ำทัพก ำลังวิตก 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950376  
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22 กรกฎำคม 2564 
กางปฏิทินการเมือง 2 เดือน วาระร้อนเกมเร่ง “ยุบสภา" 
 

 
 

หากมองเกมการเมือง ในสภาฯ ช่วง "สิงหาคม-กันยายน" ก่อนปิดสมัยประชุม มีวาระร้อนที่ต้องจับตา อย่างน้อย 3 
เรื่อง ที่มีผลอย่างย่ิง ต่อการตัดสินใจของ "บิ๊กตู่" ว่าจะ "อยู่ต่อ" หรือ "รีเซ็ตการเมืองใหม่" 

สัญญำณของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ที่เปิดเผยผ่ำนแหล่งข่ำวจำก
ท ำ เ นี ย บ รั ฐ บ ำ ล  ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น วั ด ใ จ ก ำ ร  “ถ อ น ตั ว ”  ข อ ง  2 พ ร ร ค ก ำ ร เ มื อ ง ร่ ว ม รั ฐ บ ำ ล  “ภู มิ ใ จ
ไทย” และ “ประชำธิปัตย์” ที่ว่ำ "ตอนนี้ไม่ใช่เวลำเล่นกำรเมือง ใครจะทิ้งผมก็ตำมใจ แต่ผมจะท ำงำนต่อ” 
       ถูกแปลควำมว่ำ นี่คือ “ควำมไม่สนใจ” ฝ่ำยกำรเมืองที่มุ่งแต่ผลประโยชน์กำรเมือง มำกกว่ำดูแลประชำชนให้
เต็มที ่
       อีกควำมคือกำรส่งสัญญำณ “ไฟเขียว” หำก 2 พรรคใหญ่จะสละเรือเหล็ก หลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
ตำมท่ี “พรรคฝ่ำยค้ำน” เดินเกมเปิดช่องไว้ให้ 
       ในมุมกำรเมืองจำกสำยตำของ “สมศักดิ์ ปริศนำนันทกุล” นักกำรเมืองรุ่นเก๋ำ กลับมองว่ำ นี่คือ “ค ำพูดดัก
ทำง” เท่ำนั้น เพรำะนำยกฯรู้ดีว่ำ สถำนกำรณ์ประเทศตอนนี้ ไม่เหมำะที่  “พรรคไหน” ถอนตัวจำกควำมได้เปรียบ
ทำงกำรเมือง หำกไม่อยำก “แพ้เลือกตั้ง” 

เนื่องจำก “โควิด-19” สร้ำงบำดแผลและควำมบอบช้ ำให้ทุกพรรคร่วมรัฐบำล ให้มีบำดแผล-ควำมบอบช้ ำ ที่
คู่แข่งทำงกำรเมืองน ำไปช ำแหละ และ ดิสเครดิตในสนำมเลือกตั้งได้ 
       นอกจำกเรื่อง “โควิด-19” ที่สร้ำงผลกระทบทำงสังคมและเศรษฐกิจ ยังมีปัจจัยส ำคัญที่ควรรอ คือ ร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 - กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ กำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ 

ทั้ง 3 เรื่องร้อน จะประเดประดังเข้ำมำไล่เลี่ยกันในช่วง สิงหำคม-กันยำยน และถือเป็นวำระท่ีก ำหนดชะตำทำง
กำรเมือง 
       เริ่มจำก  “ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณฯ 2565” ที่กรรมำธิกำรฯ เร่งพิจำรณำแบบไม่พัก แม้  “โควิด-19”  
จะลำมเข้ำสู่ห้องประชุมอนุกรรมำธิกำรฯ และ ศบค.ใช้มำตรกำรคุมเข้ม ห้ำมเดินทำงข้ำมจังหวัด 
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       โดยปฏิทินที่ก ำหนดไว้คือ สภำฯ จะพิจำรณำวำระ 2 และวำระ 3 ในวันที่ 11 - 13 สิงหำคมนี้ ก่อนส่งให้
วุฒิสภำ พิจำรณำเห็นชอบ ช่วง 23 - 24 สิงหำคม  และ ส่งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี น ำร่ำงพ.ร.บ.ฯ ขึ้น
ทูลเกล้ำฯ ภำยใน 7 กันยำยน เพ่ือประกำศใช้เป็นกฎหมำยต่อไป 
       กำรพิจำรณำ พ.ร.บ.งบประมำณฯ65 ตอนนี้  จะถูกขุดคุ้ย และช ำแหละจำก  “ส.ส.ฝ่ำยค้ำน” ท ำให้
โครงกำร “กองทัพ” ส ำคัญต้องสะดุด แต่งบประมำณที่ถูกหั่นจำกกระเป๋ำกองทัพ ถูกแบ่งไปใส่ไว้ใน “งบกลำง” ซึ่ง
สำมำรถจัดสรรไปใช้ในภำรกิจเร่งด่วน ฉุกเฉินจ ำเป็นได้ในอนำคต ตำมควำมเห็นชอบของ นำยกรัฐมนตรี และมติ
คณะรัฐมนตรี ต่อด้วยร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 83 และ มำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง 
       แม้ตอนนี้ กำรประชุมต้องสะดุด หลังนัดประชุมไปแค่ 1 ครั้ง เพ่ือเลือกกรรมำธิกำรในต ำแหน่งต่ำงๆ แต่แผนกำร
ท ำงำนของกรรมำธิกำรถูกเซ็ตควำมพร้อมไว้ ให้ “จบ” ภำยในกลำงเดือนสิงหำคม 
       เกมแก้รัฐธรรมนูญที่เร่งเคลียร์ผ่ำนกำรยกร่ำงพิมพ์เขียว 6 มำตรำ โดย “3 พรรคใหญ่” คือ “พลังประชำรัฐ-เพ่ือ
ไทย-ประชำธิปัตย์” เห็นชอบทำงเดียวกันทั้งหมด จึงง่ำยที่จะคุมเสียงข้ำงมำก แม้ควำมพยำยำมของ  “พรรคก้ำวไกล-
พรรคเล็ก” ที่ต่อรองประเด็น "กำรใช้เกณฑ์ขั้นต่ ำเพ่ือหำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ” จำกที่พรรคใหญ่เสนอ 1% ไปเป็น 0.02% 
ถือว่ำไม่ใช่อุปสรรคขัดขวำงที่ยำกจะผ่ำน 

ดังนั้นปฏิทินของกำรแก้รัฐธรรมนูญ ในวำระ 2 จะต่อท้ำยกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ 65 ของสภำฯ 
ก่อนจะทิ้งเวลำ 15 วันเพื่อลงมติในวำระ 3 เบื้องต้นคำดว่ำจะเกิดข้ึนก่อนที่สภำฯ จะเปิดสมัยประชุม 18 กันยำยนนี้ 
       ส่วนกำรแก้ไขกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญนั้น จะถูกเซ็ตขึ้นใหม่ในช่วงเปิดสมัยประชุมถัดไปเดือนพฤศจิกำยน 
และใช้เวลำแค่ 1 เดือน 
       ขณะที่  กำรขอเปิดอภิปรำยทั่ ว ไปเ พ่ือลงมติ ไม่ ไว้วำงใจของพรรคฝ่ ำยค้ำน ที่ ก ำหนดปฏิทินไว้คือ   
“เดือนกันยำยน” 

แม้ฝ่ำยค้ำนยังไม่เปิดเผยชื่อรัฐมนตรีที่เข้ำคิวเชือด ด้วยเหตุที่ยังรอข้อมูล สนับสนุนจำกเวที กมธ.งบประมำณ 
และปรำกฎกำรณ์-อำรมณ์ผู้คนสังคม 
       เชื่อแน่ว่ำ 2 เดือนจำกนี้ ไปจนถึงวันปิดสมัยประชุม 18 กันยำยน วำระทำงกำรเมืองจะมีผลเชื่อมโยงกับ กำร
ตัดสินใจของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำจะประคองรัฐบำลให้ “ไปต่อ" หรือตัดสินใจยุบสภำ รีเซ็ตกำรเมืองใหม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950350  
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