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28 ก.ค. 2564 เวลา 14:08 น. 
“3 ป.” ไม่รอด ฝ่ายค้านจ่อย่ืนซักฟอกกลาง ส.ค. ยันมีหลักฐานทุจริตชัด 
 

 
 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน นัดถกสัปดาห์หน้า จ่อย่ืนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกลางเดือนส.ค.นี้ มีรัฐมนตรีอยู่ในข่าย
ซักฟอกอย่างน้อย 5 คน "ยุทธพงศ์" เผยมีข้อมูล เชื่อมโยงกับ" 3 ป." แจงเชื่อมโยงความม่ันคงมีหลักฐานมีลายเซ็น
ชัดเจน 

วันที่ 28 ก.ค. 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผย ความคืบหน้าในการยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในครั้งนี้จะเป็นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  โดยมี
นายกรัฐมนตรี  เป็นคนแรก  เป็นจ้าเลยที่ 1 ส่วนคนอ่ืนจะต้องรอประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ือสรุปร่วมกันใน
สัปดาห์หน้า และจะยื่นได้กลางเดือนสิงหาคมนี้ 

โดยเบื้องต้นมีรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายอย่างน้อย 5 คน ซึ่งการอภิปรายในครั้งนี้มีข้อมูลเรื่องการบริหารงานที่
ผิดพลาดล้มเหลวต่อไปทางทุจริต และมีหลักฐานชัดเจนเชื่อว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุด
นี้ อันนี้ยอมรับว่าข้อมูลยังไม่นิ่งเพราะสถานการณ์ โควิด-19 และมีการเปลี่ยนแปลงตลอด โดยยังมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามา
จ้านวนมากจากประชาชน ซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วที่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องถุงมือยาง และมั่นใจว่าเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลได้ฟัง
ข้อมูลการอภิปรายแล้ว หากจะลงมติให้นายกรัฐมนตรีก็ต้องคิดหนัก 

ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ระบุชัดว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้มีหลักฐาน
ทุจริตชัดเจน เชื่อมโยงกับ 3 ป. เชื่อว่าถ้าเปิดเผยออกมาประชาชนจะรับไม่ได้โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวโยงเรื่องความมั่นคงมี
หลักฐานมีลายเซ็นชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นกรณีงบประมาณการจัดซื้อเรือด้าน้้าที่รั ฐบาลยอมถอย โดยข้อมูลทั้งหมดจะ
เชื่อมโยงกัน 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/489445  
  

https://www.thansettakij.com/politics/489445
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28 กรกฎาคม 2564 15:36 น. 
พท. ยื่นซักฟอก ส.ค.นี้ พุ่งเป้า 5 รมต. ลุยถล่ม 3 ป. ขย้ีซ้ า ป.ป.ช. ดาบสอง 
พท.ย้ ายื่นซักฟอก ส.ค.นี้ พุ่งเป้า 5 รมต. เน้นขย่ม 3 ป. บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว-ทุจริต เชื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึ่ง เตือนสติพรรคร่วม รบ.ต้องคิดหนักหากโหวตไว้วางใจ จ่อลุยยื่น ป.ป.ช.เอาผิดต่อ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึง
กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า จะเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18-20 ส.ค.นี้ 
พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่ ว่า เป้าหมายเดิมยื่นภายในเดือน ส.ค. นี้ ตอนนี้ได้รวบรวม
ข้อมูลไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ประชาชนส่งมาให้เพ่ิมเติม ยืนยันว่าการปภิปรายครั้งนี้เราให้
ความส้าคัญเป็นพิเศษ ยอมรับว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจจะท้าให้การ
ด้าเนินการในเรื่องนี้สะดุดอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ต้องยื่นภายในสมัยประชุมสภาฯ นี้ โดยเบื้องต้นวางกรอบแนวทางไว้ว่า 
จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในรายบุคคล แน่นอนว่าต้องมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
เป็นจ้าเลยที่ 1 ส่วนรัฐมนตรีรายอ่ืนๆ นั้น ต้องรอสรุปจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน ซึ่งเราได้มีการนัดการประชุมใน
สัปดาห์หน้า แต่จ้านวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายอาจจะไม่เยอะมากนัก ประมาณ 5 คน ซึ่งยังไม่สรุปว่าเป็นใครบ้าง 

นายประเสริฐ กล่าวว่า ประเด็นในการอภิปรายในครั้งนี้จะพุ่งเป้าเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด
ล้มเหลว ที่ส้าคัญการบริหารราชการแผ่นดินบางอย่างส่อไปในทางทุจริต ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเรามีข้อมูลที่
เพียงพอ เนื่องจากการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของอายุรัฐบาลนี้ ฉะนั้นเนื้อหาที่เราอภิปรายเมื่อ
เปรียบเทียบกับการอภิปรายครั้งที่แล้วข้อมูลมันนิ่ง เพราะเราได้อภิปรายในเรื่องถุงมือยาง และการทุจริตในเรื่องอ่ืนๆ 
แต่คราวนี้เป็นเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ข้อมูลจากประชาชนที่ส่งมายัง
พรรค พท. เพ่ิมเติมในการพิจารณา ดังนั้นข้อมูลในการอภิปรายจะมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา 
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“มั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งระหว่างยื่นอภิปรายนายกฯ ยุบสภาฯ ไม่ได้ แต่ถ้าผลการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าเสียงออกมานายกฯ ได้รับเสียงไม่พอ หมายถึงไม่ได้รับความไว้วางใจ นายกฯ ต้องออกโดย
ปริยาย” นายประเสริฐ กล่าว 

เมื่อถามว่า ข้อมูลที่มีอยู่จะถึงขั้นที่พรรคร่วมรัฐบาลจะถอนตัวได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนคิดว่าถ้า
พรรคร่วมรัฐบาลได้ฟังข้อมูลแล้ว หากจะโหวตให้นายกฯ ก็ต้องคิดหนัก  

เมื่อถามว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อการทุจริต จะยื่นให้กับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารงานที่ผิดพลาดท้าให้เกิดความเสียหายอันนี้เราก็จะยื่น และที่ส่อไปในทางทุจริตเราก็จะยื่น 

ด้าน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั้งนี้ ข้อมูลจะเน้นไปในการทุจริต และเรื่องความมั่นคง โดยเน้นไปที่ 3 ป. โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่
อีก  2 ป .  ไม่บอกว่ า เป็ น ใคร  ยื นยันว่ ามี ข้ อมู ลและหลั กฐานชั ด เจน  เช่ น  เรื่ อ ง เ รื อด้ าน้้ า  และสัญญา  
จีทูจีเก๊ เป็นต้น หากเปิดเผยมา เชื่อว่าประชาชนจะรับไม่ได้ ท่ามกลางประชาชนก้าลังอดอยากหิวโหยและมีผู้เสียชีวิตอยู่
ทุกวัน  

เมื่อถามว่า กรณีอีก 1 ป. คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่
แล้ว ถูกพรรคก้าวไกลปฏิเสธยื่นรายชื่อถูกอภิปราย โดยครั้งนี้จะมีปัญหากันภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายยุทธ
พงศ์ กล่าวว่า อยู่ที่ข้อมูลในการอภิปราย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นพรรคการเมืองใด ถ้าข้อมูลถึงจริงก็ต้องว่ากันไปตาม
เนื้อผ้า เพราะมันมีความสัมพันธ์กัน อย่างกรณีเรือด้าน้้า ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร มีความเก่ียวข้องใน
เรื่องนี้หรือไม่ ถ้าบอกว่าจะอภิปรายแค่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ไม่อภิปราย พล.อ.ประวิตร มันเป็นไปได้หรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/101023/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/101023/
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29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:29 น.     
'เทพไท' โผล่แนะ 'บิ๊กตู่' ลาออกดีกว่ายุบสภา เชื่อ 1 เดือนได้รัฐบาลชุดใหม่ 
 

 
 
 
 
 

 
29 ก.ค.64 - นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  โพสต์ เฟซบุ๊กว่า  

"อยากบอกลุงตู่ ถ้าต้องตัดสินใจทางการเมือง ลาออกดีกว่ายุบสภา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -
19 ที่รัฐบาลมีความล้มเหลวในการแก้ปัญหา และไม่สามารถรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้ในขณะนี้ จนท้าให้เกิดกระแส
ความไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่พ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ และมีการเคลื่อนไหวกดดันให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ด้วยการลาออกหรือยุบสภานั้น" 

ส่วนตัวเห็นว่า ทางออกของวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก 
เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะการลาออก จะไม่ท้าให้การบริหารราชการแผ่นดินสะดุดลง การเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ จะใช้
เวลาเพียง1 เดือนเท่านั้น ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา และจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะใช้
เวลาไม่นาน ก็สามารถที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศต่อไปในทันที 
ส่วนการยุบสภา จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่น  
1.ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลือกตั้งประมาณ 3 เดือน  
2.สถานการณ์ช่วงการระบาดของโควิด-19 ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
3.ต้องใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน เหมือนกับเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา  
4.ความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นความผิดพลาดในการบริหารราชการเป็นของรัฐบาล  
5.การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ส้าเร็จ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด  
6.เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจัดการเลือกตั้งใหม่ น่าจะน้างบประมาณดังกล่าวมาซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนดีกว่า 

ผมเห็นว่าการลาออกจากต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมือง การลาออกจากต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จะไม่ท้าให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง หรือการบริหารราชการแผ่นดินขาดตอน เพราะถ้าประเทศชาติได้
รัฐบาลใหม่ ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ก็จะท้าให้การแก้ปัญหาของประเทศ เป็นไปด้วยความราบรื่น ได้รับความร่วมมือ 
ศรัทธาเชื่อมั่น จากประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นอย่างดี 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/111481  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/111481
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วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.58 น. 
‘เทพไท’ ยกเหตุผล! แนะ ‘บิ๊กตู่’ ลาออกดีกว่า ‘ยุบสภา’ เชื่อ 1 เดือนได้รัฐบาลชุดใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก
ว่า “อยากบอกลุงตู่ ถ้าต้องตัดสินใจทางการเมือง ลาออกดีกว่า ยุบสภา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่รัฐบาลมีความล้มเหลวในการแก้ปัญหา และไม่สามารถรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ได้ในขณะนี้ จนท้าให้เกิด
ก ร ะ แส ค ว าม ไ ม่ พ อ ใ จ เ กิ ด ขึ้ น ใ นห มู่ พ่ี น้ อ ง ป ร ะช าช น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะมี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ก ด ดั น ใ ห้   
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ด้วยการลาออกหรือยุบสภานั้น” 

ส่วนตัวเห็นว่า ทางออกของวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก 
เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะการลาออก จะไม่ท้าให้การบริหารราชการแผ่นดินสะดุดลง การเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ จะใช้
เวลาเพียง1 เดือนเท่านั้น ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา และจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะใช้
เวลาไม่นาน ก็สามารถที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศต่อไปในทันที 

ส่วนการยุบสภา จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่น 1.ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะต้องใช้
ระยะเวลาในการเลือกตั้งประมาณ 3 เดือน  
2.สถานการณ์ช่วงการระบาดของโควิด-19 ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
3.ต้องใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน เหมือนกับเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา  
4.ความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นความผิดพลาดในการบริหารราชการเป็นของรัฐบาล  
5.การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ส้าเร็จ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด  
6.เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจัดการเลือกตั้งใหม่ น่าจะน้างบประมาณดังกล่าวมาซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนดีกว่า 

“ผมเห็นว่า การลาออกจากต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นทางออกท่ีดีที่สุดของบ้านเมือง การลาออกจากต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จะไม่ท้าให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง หรือการบริหารราชการแผ่นดินขาดตอน เพราะถ้าประเทศชาติได้
รัฐบาลใหม่ ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ก็จะท้าให้การแก้ปัญหาของประเทศ เป็นไปด้วยความราบรื่น ได้รับความร่วมมือ 
ศรัทธาเชื่อมั่น จากประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นอย่างดี” นายเทพไท ระบ ุ
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/591118  
  

https://www.naewna.com/politic/591118
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29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:03 น.    
'หญิงหน่อย' ยกพิมพ์เขียวพรรคพาคนไทยพ้นวิกฤติ จี้รัฐบาลปรับแผนฉีดวัคซีน 
 

 
 

29 ก.ค.64 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คว่า จะต้องไม่ปล่อยให้คน
ไทยตายเป็นใบไม้ร่วง และต้องจมกับกองทุกข์ ทั้งโรคระบาด และเศรษฐกิจที่หายนะอีกต่อไป พรรคไทยสร้างไทย จึงได้
เสนอพิมพ์เขียว เพ่ือให้รัฐบาลเร่งปรับแผนวัคซีน โดยต้องสั่ง mRNA อย่างน้อย 100 ล้านโดส  มาเป็นวัคซีนหลักคู่กับ 
AstraZeneca  พร้อมฉีดให้ได้วันละ500,000 โดส เพ่ือให้ประชาชน 50 ล้านคน ได้ฉีดวัคซีนภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเปิดเมือง 
เปิดประเทศ เปิดการท้ามาค้าขาย เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย และที่ส้าคัญคือท้าให้เกิด ภูมิคุ้มกัน
หมู่ ได้จริง ได้เร็ว 

ถ้าท้าตามพิมพ์เขียวที่พรรค ไทยสร้างไทยได้เสนอไปแล้ว  คนไทยอย่างน้อย 50 ล้านคน จะได้ฉีดวัคซีน  
1 เข็ม ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และครบ 2 เข็ม ในเดือนมกราคม 65 แต่ถ้ารัฐบาลไม่ปรับแผนการสั่ง และฉีดวัคซีน 
กว่าจะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะต้องใช้เวลายาวนานไปถึงกรกฎาคมปีหน้า โดยได้น้าอัตราการฉีดจริง ตั้งแต่ต้นมาถึง
ปัจจุบัน เราฉีดเฉลี่ยได้วันละ 244,400 โดส/วัน มาค้านวณ (ตามตาราง ซึ่งต้องขอบคุณ คุณเจษฎา ทักษิณ ผู้จัดท้า
ตารางการค้านวณ) 

ซ่ึงหากรัฐบาลไม่ยอมปรับแผนการฉีด ประเทศไทยจมกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ๆ ระลอกแล้ว
ระลอกเล่า และประชาชนคนไทยจะต้องทุกข์ทรมานไปอีกนาน 

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้เสนอพิมพ์เขียว เพ่ือเร่งพาพ่ีน้องชาวไทยออกจากมหาวิกฤตินี้ ท้าให้คนไทยได้ใช้ชีวิต
อยู่กับโควิดอย่างปลอดภัย อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ที่หลังจากฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว อัตราการติดเชื้อ
ลดลง ผู้ป่วยหนักน้อยลง คนเสียชีวิตน้อยลง ท้าให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตปกติสุข แบบ New Normal สามารถเปิด
การค้ากลับท้ามาหากินกันได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/111473  
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/111473
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วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.45 น. 
‘หญิงหน่อย’ ยกพิมพ์เขียวไทยสร้างไทยพาพ้นมหาวิกฤติ จี้รัฐปรับแผนฉีดวัคซีน 

 
 

‘หญิงหน่อย’ยกพิมพ์เขียวไทยสร้างไทยพาพ้นมหาวิกฤติ จี้รัฐปรับแผนฉีดวัคซีน 
29 กรกฎาคม 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คดังนี้... 

“จะต้องไม่ปล่อยให้คนไทยตายเป็นใบไม้ร่วง และต้องจมกับกองทุกข์ ทั้งโรคระบาด และเศรษฐกิจที่หายนะอีกต่อไป” 
พรรคไทยสร้างไทย จึงได้เสนอพิมพ์เขียว เพ่ือให้รัฐบาลเร่งปรับแผนวัคซีน โดยต้องสั่ง mRNA อย่างน้อย 100 

ล้ าน โดส   มา เป็ น วั คซี นหลั กคู่ กั บ  AstraZeneca  พร้ อมฉี ด ให้ ได้ วั น ละ500,000 โ ดส  เ พ่ือ ให้ ประชาชน  
50 ล้านคน ได้ฉีดวัคซีนภายในสิ้นปีนี้ เพ่ือเปิดเมือง เปิดประเทศ เปิดการท้ามาค้าขาย เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้คนไทย และท่ีส้าคัญคือท้าให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” ได้จริง ได้เร็ว 

ถ้าท้าตามพิมพ์เขียวที่พรรค ไทยสร้างไทยได้เสนอไปแล้ว   คนไทยอย่างน้อย 50 ล้านคน จะได้ฉีดวัคซีน  
1 เข็ม ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และครบ 2 เข็ม ในเดือนมกราคม 65 

แต่ถ้ารัฐบาลไม่ปรับแผนการสั่ง และฉีดวัคซีน กว่าจะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะต้องใช้เวลายาวนานไปถึง
กรกฎาคมปีหน้า โดยได้น้าอัตราการฉีดจริง ตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบัน เราฉีดเฉลี่ยได้วันละ 244,400 โดส/วัน  
มาค้านวณ (ตามตาราง ซึ่งต้องขอบคุณ คุณเจษฎา ทักษิณ ผู้จัดท้าตารางการค้านวณ)  ซึ่งหากรัฐบาลไม่ยอมปรับ
แผนการฉีด “ประเทศไทยจมกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ๆ ระลอกแล้วระลอกเล่า และประชาชนคนไทย
จะต้องทุกข์ทรมานไปอีกนาน” 

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้เสนอพิมพ์เขียว เพ่ือเร่งพาพ่ีน้องชาวไทยออกจากมหาวิกฤตินี้ ท้าให้คนไทยได้ใช้ชีวิต
อยู่กับโควิดอย่างปลอดภัย อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ที่หลังจากฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว อัตราการติดเชื้อ
ลดลง ผู้ป่วยหนักน้อยลง คนเสียชีวิตน้อยลง ท้าให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตปกติสุข แบบ New Normal สามารถเปิด
การค้ากลับท้ามาหากินกันได้ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/591115  
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/591115
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28 กรกฎาคม 2564 14:15 น.   
"อดีตรองอธิการบดี มธ." กังขา "ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา" จะเหมาะกับประเทศไทยหรือไม่ 
 

 
 

วันที่ 28 ก.ค.64 รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ โพสต์ 
เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

"ยิ่งนานวันยิ่งไม่แน่ใจว่า ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา เป็นระบอบการปกครองที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

เมื่อมีการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลทักษิณ ประท้วงขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพ่ือนสนิทของผมคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
นักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงมาก มีความเห็นว่า การขับไล่รัฐบาลออกไป คนที่มาใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะ
เลวร้ายพอกัน ดังนั้นหากจะประท้วงควรประท้วงสิ่งที่รัฐบาลท้าไม่ถูกต้องเป็นเรื่องๆไป เช่นการประท้วงการผ่าน พ.ร.บ.
นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งหรือฉบับสุดซอย เป็นสิ่งที่ควรกระท้า และจะเห็นว่ามีมวลชนออกมาร่วมชุมนุมเป็นหลักล้าน 
แต่เมื่อรัฐบาลยอมถอย ก็ควรปล่อยให้เขาบริหารประเทศต่อไป เพราะเขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมา ให้
ประชาชนได้เรียนรู้เอง ในที่สุดในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไป ประชาชนก็จะเลือกแต่คนดีๆเข้าสภา 

หลักการข้างต้น ฟังดูก็น่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่เมื่อคิดว่า ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2475 แม้จะมีการยึดอ้านาจกันไปมา และมีปกครองแบบเผด็จการหลายยุคหลายสมัย แต่เวลา 89 ปีก็
เป็นเวลาที่นานพอที่ประชาชนจะเกิดการเรียนรู้ในทางการเมืองได้ หากจะบอกว่า สาเหตุของปัญหาอยู่ที่การเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ที่อยู่ในชนบท ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตมีให้ใช้ค่อนข้างทั่วถึง อุปกรณ์ราคาไม่แพง คนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นทั้งใน
เมืองและในชนบท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ยาก 

ในทางกลับกัน ความไม่ยากของการเข้าถึงข้อมูล เช่นใน social media กลับเป็นช่องทางที่ได้ผลของการสร้าง
ข่าวเท็จ ปั่นกระแส สร้างภาพ และครอบง้าความคิด ความเชื่อ เพ่ือผลทางการเมือง กลุ่มการเมืองที่สามารถใช้ social 
media ได้ดี จึงสามารถครอบง้าความคิด สร้างแนวร่วม กระทั่งสาวก ที่มีความภักดี( loyal)อย่างหัวปักหัวป าได้ไม่ยาก
เช่นกัน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210728/0be4958f63274f2d0083d002bcdaf3e139cd91494677db85026b25cc9c367004.jpg?itok=SbWNRQ47
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เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะต้องรออีกก่ีปี ประชาชาชนคนไทยจึงจะเรียนรู้ รู้ทัน และเลือกแต่คนดีเข้าสภา เพื่อประเทศ
เราจะได้มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเก่งจริง ดีจริง และมีคณะรัฐมนตรีที่ดี ท้างานเพ่ือประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ขอบอกว่า ตราบใดระบบการเมืองยังเป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ ปรากฏการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นได้ยาก กระทั่งเป็นไป
ไม่ได้ สาเหตุเป็นเพราะตัวคนไทยเราเอง ไม่ใช่ใครที่ไหน คนไทยเราเวลาจะตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ได้ตัดสินใจ
เลือกคนเก่งจริง คนดีจริง แต่จะเลือกคนที่เป็นพรรคพวก เป็นฝ่ายเดียวกับตน หรือคนที่เข้ามาแล้วเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเองเป็นอันดับแรก ชุมชนตัวเอง จังหวัดตัวเอง เป็นล้าดับถัดมา และประเทศชาติโดยรวม เป็นล้าดับสุดท้าย ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งในระดับไหน ล้วนเป็นเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้จึงยากยิ่งที่จะท้าให้คนดีจริง เก่งจริง อย่าว่าแต่ได้รับเลือกตั้ง แต่
แค่ตัดสินใจเข้าสู่การเมือง ก็มีน้อยกว่าน้อย 

ลองดูตัวอย่างการเมืองในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ การตั้งอธิการบดี คณบดี และต้าแหน่งที่เทียบเท่า  
มักใช้วิธีการที่จะขอเรียกว่า "กึ่งเลือกตั้ง" นั่นคือใช้วิธีสรรหาโดยการซาวเสียงจากบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งนิสิต นักศึกษา 
หรือบางแห่งใช้วิธีให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานให้เสนอชื่อผู้เหมาะสม แล้วนับเสียงที่ได้รับการเสนอชื่อของแต่ละคน 
จากนั้นคณะกรรมการสรรหา ก็จะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคม สุดท้าย
กรรมการสรรหาจะคัดกรองผู้เหมาะสมไม่เกิน 3 คน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ หรือมีคะแนนเสียงมากที่สุด แม้ไม่ใช่ทุกคน แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่จะมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสรรหา จึงต้องได้รับการเสนอชื่อ หรือมีคะแนนจากการซาวเสียง
มากพอ ท้าให้มีการหาเสียงกันด้วยวิธีการต่างๆ ต้องมีหัวคะแนนไปขอให้เสนอชื่อตัวเองไม่เว้นแม้แต่การใช้วิชามาร เช่น 
การวางตัวให้คนของตัวเองได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา ไปจนถึงออกบัตรสนเท่ห์โจมตีคู่แข่งด้วยข้อมูลจริงและเท็จ 
เพ่ือให้ตัวเองได้รับการเสนอชื่อ ก็มีมาแล้ว 

ด้วยระบบการสรรหา ที่บางทีอาจเรียกว่าเป็นวิธีการประชาธิปไตยเช่นนี้ ผู้ที่มีความสามารถสูง และเป็นคนดี 
แต่ไม่ต้องการเล่นการเมืองน้้าเน่า จึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหา อย่าว่าแต่ได้รับเลือก นี่คือความมจริง
ของการเมืองในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในการเมืองระดับประเทศ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาชนเลือก
ผู้แทน ผู้แทนไปเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิธีคิด(mind set)ว่า นายกรัฐมนตรีต้องยึดโยงกับประชาชน จึงต้องเลือกมา
จากผู้ที่เป็น ส.ส. รัฐมนตรีก็ควรต้องเลือกมาจาก ส.ส. จึงจะเรียกว่า เป็นประชาธิปไตย 

เมื่อวิธีคิดในการเลือกผู้แทนของคนไทยเราเป็นเช่นข้างต้น กล่าวคือเอาพวกพ้อง หรือผลประโยชน์ของตนเอง
มาก่อนส่วนรวม พรรคการเมืองหากต้องการเสียงข้างมากเพ่ือจัดตั้งรัฐบาล ก็จะต้องรวบรวมคนที่มีโอกาสจะได้เป็นส.ส.
มากที่ สุ ด  ไม่ ใ ช่ คนที่ ดี ที่ สุ ด เ ข้ าพ ร รค  คนที่ จ ะมี โ อก าส เป็ น  ส . ส . ม ากที่ ก็ คื อผู้ ที่ เ คย ได้ รั บ เ ลื อก เป็ น  
ส.ส.มาแล้ว มีฐานเสียงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอิทธิพลของแต่ละจังหวัด เมื่อเข้าพรรคก็จะไม่ใช่มาคนเดียว แต่จะมา
เป็นกลุ่ม และจะกลายเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่เรียกกันว่ามุ้งเล็กมุ้งใหญ่ภายในพรรคที่เข้าสังกัด 

เมื่อ ส.ส.เข้าไปอยู่ในสภาก็จะมีบทบาทในการผ่านหรือไม่ผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่ส้าคัญ เช่นพ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และกฎหมายอ่ืนๆทั้งที่ส้าคัญ และไม่ส้าคัญ การผ่านร่างกฎหมายเพ่ือน้าไปเสนอโปรด
เกล้าฯเพ่ือน้าไปบังคับใช้ จ้าเป็นต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภา หากกฎหมายที่ส้าคัญไม่ผ่าน รัฐบาลถ้าไม่ลาออกก็ต้อง
ประกาศยุบสภา อันเป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมายแต่ละฉบับจะผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ใช่อยู่ที่การร่างกฎหมายกระท้าด้วยความพิถีพิถันหรือไม่  
หรือกฎหมายฉบับนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า ส.ส.ในสภาจะยกมือผ่านให้หรือไม่ เช่นเดียวกัน 
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยพรรคฝ่ายค้าน รัฐบาลจะได้รับความไว้วางใจหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ว่า รัฐบาลบริหาร
ประเทศหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า ส.ส.ในสภาจะยกมือให้ไว้วางใจหรือไม่ และไม่ว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศได้ดีเพียงใด พรรค
ฝ่ายค้านก็จะให้ ส.ส.ทุกคนยกมือไม่ไว้วางใจ เพ่ือคว่้ารัฐบาลให้ได้เสมอ การกระท้าเช่นนี้ ในระบบการเมืองไทย ดู
เหมือนจะเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้ว 

ด้วยเหตุนี้ พรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล และมุ้งต่างๆภายในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค จึงมีอ้านาจต่อรอง ที่จะขอ
โควต้าให้หัวหน้ามุ้ง และสมาชิกในมุ้งเป็นรัฐมนตรี ดูเหมือนว่าต้าแหน่งรัฐมนตรี หากไม่ใช่นายกรัฐมนตรี จะเป็นยอด
ปรารถนาของนักการเมืองทุกคน ยิ่งต้าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่จัดว่าเป็นเกรด A ยิ่งแย่งกันอย่างน่าเกลียด โดยไม่ได้
มองดูความสามารถตัวเองเลย ที่ร้ายกว่านั้น เมื่อตัวเองเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แทนที่จะมองหาคนที่มีความสามารถเหมาะสม กลับน้าโควต้าไปยกให้ภรรยาบ้าง สามีบ้าง พ่ี
บ้าง น้องบ้าง 
นี่คือการเมืองไทย กรุณาติดตามตอนต่อไป" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266095  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/266095
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28 กรกฎาคม 2564 13:22 น.   
“อนุทิน” ย้ า สธ. – กทม. ไม่ขัดแย้ง - เข้าใจกันดี ยันเป็นปัญหาเรื่องงาน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว พร้อมเดินหน้าลุยฉีด
วัคซีนให้ ปชช. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข(สธ.)ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ประเด็นการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ภายหลังที่มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ 27
ก.ค. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธานการประชุมว่า ไม่ได้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งอะไรระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกทม.เพียงแต่เกิดการตีความที่ไม่ตรงกัน ซึ่งนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่ามีการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดไปที่ กทม. ตามข้อมูลที่ได้ประสานมา จากนั้นทาง
พ้ืนที่จะต้องไปจัดสรรจ้านวนที่ต้องส่งมอบตามหน่วยงาน และตามพ้ืนที่ต่างๆ และต้องจัดสรร ไว้ส้าหรับคนที่
ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ไปจนถึงการฉีดในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในพื้นท่ีกทม.เรื่องมีอยู่เท่านี้ 

“การกระจายวัคซีนจะมีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นผู้พิจารณาและรับทราบข้อมูลทั้งหมด 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมเมื่อวานนี้ ไม่คิดว่าเป็นปัญหาระหว่างกัน พอเกิดเหตุการณ์ข้ึน ก็คุยเข้าใจกันดี เชื่อว่าทุก
คนแบกความเครียดเหมือนกันหมด ก็ขอให้เดินหน้าท้างานกันต่อ ปัญหาเมื่อวานนี้ เป็นเรื่องของการท้างาน ไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัว ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ต่างมีความต้องการวัคซีนให้ได้มากที่สุด ซึ่งทาง ศบค. ก็เป็นผู้จัดสรรแผนการกระจาย
วัคซีนออกไป โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับมาปฏิบัติ ส่งวัคซีนออกไปตามที่ ศบค.ก้าหนด” นายอนุทิน กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ฉีดวัคซีนมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ท้าไมยังเกิดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ นายอนุทิน 
กล่าวว่า การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามความจ้าเป็นของพ้ืนที่ สัดส่วนประชากร อย่างเช่นที่ สธ.ก้าหนดว่า เดือน มิ.ย.-ก.ค. 
ต้องฉีดให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อลดอัตรการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งนโยบายก็จะ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การสู้กับโรค ต้องปรับตามสถานการณ์อยู่ตลอด 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210728/8a4b1a9e65183a74063ab123235b0fd17fbec5bfa9853defb1fcdeafd00c075c.jpeg?itok=NXaSJZTl
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เมื่อถามถึงภาพความแออัดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงเวลา

นั้น ให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นหลัก เพราะเราต้องเร่งฉีดกลุ่มดังกล่าวให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ จึงเปิด
ให้บริการแบบวอล์ค อิน เข้ามา โดยจะเปิดให้บริการถึง 31 ก.ค. ซึ่งประชาชน มารับบริการเป็นจ้านวนมาก แต่ในเดือน 
ส.ค. จะเป็นการฉีดให้ประชาชนทั่วไป ผ่านการลงทะเบียนเพ่ือจองวันรับวัคซีนตามปกติ ความแออัดก็จะลดน้อยลง แต่
ส้าหรับผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปีก็ยังสามารถ เข้ามารับวัคซีนได้เลย เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด ขอย้้า
ว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นหน่วยสนับสนุน เพ่ือเก็บตกผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนจากกลุ่มต่างๆ บุคลากรสาธารณสุขที่
เข้าไปช่วยเหลือ ต่างท้างานกันอย่างเต็มที่ ตรงนี้ขอเป็นก้าลังใจให้คนท้างาน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266065  
  

https://siamrath.co.th/n/266065
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29 กรกฎาคม 2564 10:20 น.   
"พงศ์พรหม" ช าแหละท าไมยุทธศาสตร์ต้านเฟกนิวส์ ของ รบ. ถึงล้มเหลวซ้ าซาก 
 

 
 

วันที่ 29 ก.ค.64 นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า  
"เห็นยุทธศาสตร์ต้าน Fake news ของทั้งท่านนายก และ ศบค. ล้มเหลวซ้้าๆ อยากเป็น 1 เสียงในการช่วย

เสนอแนะนะครับ 
1. ท่านไม่สร้างแนวร่วมเลยครับ 55555 เอาแค่ผมพยายามติงจุดอ่อนด้วยความเคารพมาเสมอ ยังโดนที่ปรึกษาพวก
ท่าน unfriend ใครไม่เห็นด้วย ก็ไป unfriend ไปเรื่อยๆ ไม่ชอบแนวความคิดที่ตัวเองไม่ถนัด ถ้าไม่ฟังใครแบบนี้จะ
ท้างานใหญ่ส้าเร็จยังไงดีหละครับ  
2. ทั้ง Fake news ระดับรัฐบาล ยันข่าวโควิด ต้องให้มืออาชีพมาวางโครงสร้างให้ ไม่ใช่เชื่อแต่ทหาร -นักวิชาการ-
นักการเมืองที่สนิทกัน ในเมืองไทยมีมือพระกาฬจัดการเรื่องนี้เป็นอยู่ ไม่เกิน 7 คน ผมรู้จักอยู่ 5 คน แต่ไม่มีใครก้าลัง
ช่วยรัฐบาลเรื่องนี้เลย 

ข้อแรก กลุ่มคนต่างๆที่วิ่งแจ้นไปรับงาน (รับงบ) มีแต่มาจากสาย connection อวยเก่ง โม้เก่ง แต่ท้าไม่เป็น ตัว
จริงก็ไม่อยากยุ่ง เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่สมัย คสช.ละครับ 

ข้อสอง คนเก่งๆเค้าเจอประสบการณ์แบบ “ผมรู้อยู่แล้ว” (แต่ตามประวัติไม่เคยท้าเลย) คนเก่งก็หนีหมด 
ข้อสาม การสั่งสายงานแบบทหารไทย ไม่มีทางจะท้าเรือง Fake news ส้าเร็จครับ  

ตรงนี้ขออธิบายเพ่ิม Cyber warfare เป็นเรื่องซับซ้อน และ dynamic มาก แต่ค้าสั่งแบบทหาร (หรือข้าราชการที่เอา
ใจทหาร) มัน static และเป็น one dimension เหลือเกิน กลายเป็นค้าสั่งด้วยความไม่เข้าใจไปซะหมด บางอย่างสั่ง
วันนี้ จะเอาพรุ่งนี้ แต่ที่เร่งด่วนต้องตัดสินใจเลย กลับต้องรอการอนุมัติ เพราะผู้ใหญ่ติดกินเลี้ยงเรียนหลักสูตร กว่าจะ
ติดต่อได้พรุ่งนี้ ข่าวปลอมไปไกลละครับ 
และข้อ 3 ส้าคัญสุด การจะแก้ข่าวปลอมได้ ต้องมีข่าวจริงที่ดี มีข้อมูลครบถ้วน แม่นย้า ประชาชนได้ประโยชน์ และคน
ดูแลการสื่อสารต้องมีฝีมือ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210729/a277784f24377bb18312806c34cbd2bac8474b37927e0fb75c7220792e564547.jpg?itok=YB2cE_d1
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ฝากท่านนายก และ ศบค.ที่จะแก้ข่าวปลอมลองดูง่ายๆ ผมเห็นท่านนายกก้าลัง “สั่งการ” ทุกกระทรวงเร่งท้า
แผนการแก้ข่าวปลอม เชื่อมั้ยครับ อีก 30 วัน จะมาพร้อมงบเร่งด่วน 
1. ท้าคลิปโง่ๆรณรงค์ไม่แชร์ข่าวปลอม 
2. ท้าอีเว้นท์โง่ๆต่อต้านข่าวปลอมด้วยการเอาข้าราชการไปยืนตัวตรงเป็นกลุ่ม แล้วท้าหน้าขึงขัง 
3. ขอซื้อ hardware สเปคแรงๆโดยอ้างว่าต้านข่าวปลอมได้ 
เฮ้ย!!! ท้าไมผมรู้หมดเลย ก็เพราะคนสั่งงาน ไม่รู้งาน คนโดนสั่งงาน ก็ท้าไม่เป็น ก็ต้องใช้ “งบ” ของประชาชน  
แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆแบบที่เป็นมา 
แต่ท่านนายกต้องถามตัวเองว่า “งบมากมาย” ที่เผาทิ้งไปเรื่อง Fake news นี้มาตั้งแต่สมัย คสช. มันพังทุกโครงการ
เพราะอะไร? คิดเรื่องนี้ให้ออกก่อน แล้วท่านจะเห็นธรรมครับ" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266301  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/266301
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 - 13:00 น. 
รายงาน : จังหวะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากกรณี ‘วัคซีน’ 
 

 
 

การตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องของการจัดหาและตระเตรียมกรณีของ “วัคซีน” เป็นการตัดสินใจที่มีลักษณะ 
“ทางยุทธศาสตร์” 

ไม่ว่าจะมองผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองผ่านเครือข่ายทางการปฏิบัติในความรับผิดชอบของ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล แห่งกระทรวงสาธารณสุข ลักษณะในทาง “ยุทธศาสตร์” ประเมินอย่างไร นักการทหารระดับ 
พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  ร ะ ดั บ  พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร ะ ดั บ  พ ล . อ . อ นุ พ ง ษ์  
เผ่าจินดา ย่อมรู้ดีที่สุด การตัดสินใจเชิง “ยุทธศาสตร์” มีผลสะเทือน “มหึมา” 

อย่างที่ เหมา เจ๋อตุง สรุปอยู่เสมอในบทนิพนธ์ทางการทหารของตนจากอุปมาท่ีว่า เดินหมากผิดตาเดียว ส่งผล
ให้แพ้ทั้งกระดาน นั่นแหละคือผลสะเทือนใน “ทางยุทธศาสตร์” เมื่อนโยบายอันเกี่ยวกับ“วัคซีน” เป็นการตัดสินใจใน
เชิง “ยุทธศาสตร์” ย่อมมีบทบาทและความหมายเป็นอย่างสูง ไม่ว่าในทาง “การทหาร” ไม่ว่าในทาง “การเมือง” 

คนที่มองกรณี “วัคซีน” อย่างแทงทะลุปรุโปร่งและแสดงออกต่อสาธารณะเป็นคนแรก คือ นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ จากคณะก้าวหน้า นั่นก็โดยสรุปว่าเป็นมาตรการ “แทงม้าตัวเดียว” หากจับปฏิกิริยาโต้กลับด้วยความ
ร้อนแรง ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย่อมตระหนักว่า “บทสรุป” 
ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มากด้วยพลัง 

ไม่เพียงเป็นพลังในการอ่าน “ยุทธศาสตร์” หากยังเป็นสายตาอันยาวไกลในการมองและอ่านว่าน่าจะเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด ค้าตอบเห็นได้จากสภาพในเดือนกรกฎาคม 2564 

ค้าตอบมิได้อยู่ที่การออกมา “ขออภัย” ของผู้อ้านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ด้วยการตระเตรียมจะเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งใน“โคแวกซ์” ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เคย “ปฏิเสธ” 

ค้าปฏิเสธต่อ “โคแวกซ์” ไม่ว่าจะมาจากปาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจากปาก นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล ล้วนเป็น “ใบเสร็จ” ในทางการเมือง สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินที่ผิดพลาด ยืนยันให้เห็นถึงความรับรู้ ที่
ผิดพลาด อย่างเด่นชัดและเป็นรูปธรรม ผลก็คือ ประชาชนล้วนตกเป็น “เหยื่อ” 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/1469534.LINE_.jpg
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เป็นเหยื่อจากความไม่สามารถจัดหา “วัคซีน” มาได้อย่างพอเพียง เป็นเหยื่อต้องล้มตายราวกับใบไม้ร่วง คน
แล้วคนเล่า กลายเป็น “โศกนาฏกรรม” ของสังคมไทยในปัจจุบัน หากกล่าวในเชิงนโยบาย ความผิดพลาดในทาง 
“ยุทธศาสตร์” ต่อกรณีการจัดหาและตระเตรียมในเรื่องของ “วัคซีน”  มีภาพให้ เห็นจาก “ความตาย” 
ของประชาชน เป็นความตายที่ไม่เพียงแต่เมื่อล้าเลียงสู่ฌาปนกิจสถาน ก็ส่งผลสะเทือนในระดับที่เมรุพังลงครืน  
ณ เบื้องหน้าพระเณร นี่คือผลสะเทือนจากความผิดพลาดและความโง่เขลาของ “นักการเมือง” 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2853073  
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2853073
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28 ก.ค. 2564-14:57 น. 
หัวใจ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เบื้องหน้า ประชาชน ล้มตาย 

 
 

FootNote:หัวใจ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เบื้องหน้า ประชาชน ล้มตาย 
ยังมีความเชื่อลึกๆจากพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ที่ว่า ปัญหาอันเป็นผลสะเทือนจากความผิดพลาด 

ล้มเหลวในการบริหารจัดการต่อปัญหาโควิดไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงของพรรค  หรือถึงจะเลเพลาดพาดเข้ามาถึง ความ
รับผิดชอบนั้นก็ยัง เป็นความรับผิดชอบในระดับรอง ลดหลั่นลงมา  ก็อย่างที่หลายคนในพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็น 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะเป็น นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น นายศุภชัย ใจสมุทร พยายาม “โบ้ย” ออกจาก
ตัว 

โยนให้เป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โยนให้เป็นเรื่อง และผลสะเทือนอันเนื่องจากพระราช
ก้าหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เท่ากับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายสาธิต ปิตุเตชะ ลอยตัวแม้จะเป็น
รัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข  กระนั้น สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็รุกไล่ติดตามตัว  ไม่ว่าจะมองผ่าน  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะมองผ่าน นายสาธิต ปิตุเตชะ ก็แทบไม่ต่างไปจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ต้องยอมรับว่าสภาพแห่งความผิดพลาดและล้มเหลว ในเรื่องการจัดการอันเกี่ยวกับ “วัคซีน” คือความผิดพลาด
และก่อให้เกิดความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงตามมา เพราะเป็นความผิดพลาดในเชิง “ยุทธศาสตร์” สะท้อนการตัดสินใจ
ร่วมของรัฐบาลโดยองค์รวม ไม่แยกจ้าแนกว่าเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แยกจ้าแนกว่าเป็นของ นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล ไม่แยกจ้าแนกว่าเป็นของ นายสาธิต ปิตุเตชะ รูปธรรมอันเด่นชัดอย่างยิ่ง คือการไม่มี “เตียง” ให้กับคนเจ็บ 
รูปธรรมที่เด่นชัดยิ่งกว่านั้นคือการล้มตายราวกับใบไม้ร่วง นี่มิได้เป็นความโชคร้ายหากแต่มาจากความผิดพลาดโดยรัฐ 

เป็นรัฐซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อ้านวยการศบค. เป็นรัฐที่พรรคภูมิใจไทย 
พรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการประกอบสร้างขึ้นมาเป็นองค์แห่งอ้านาจ เป็นอ้านาจที่ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของ 
“วัคซีน” เป็นการตัดสินใจผิดพลาดที่ส่งผลกระทบถึงสวัสดิการและชีวิตของประชาชนที่ล้มตายไปแล้วมากกว่า 4,000 
คน มีหรือท่ีพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ จะปัดปฏิเสธได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6533908   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6533908
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/FootNote-12.jpg
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28 กรกฎาคม 2564 - 14:55 น. 
สู้ไปกราบไป สามนิ้วไม่เอา 'โทนี่' 
 

 
 
สามนิ้วโตไม่ทัน "ทักษิณ" เคลียร์ปม "สู้ไปกราบไป" มีข้อจ ากัดไม่ทะลุเพดาน  

คืนวันอังคารที่ 27 ก.ค.2564 รายการ Care Talk x Care ClubHouse มีความคึกคักเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา 
คราวนี้  “โทนี่ ”  เสนอแนวทางเ พ่ือให้ประชาชนได้ก้ าวเดินไปสู่ วิ ถีชีวิตใหม่  หลังวิกฤตโควิด  เอาเข้ าจริ ง  
คนฟังและสื่อออนไลน์ ก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องโทนี่พูดเท่าไหร่ ทุกคนจะมารอฟังช่วงตอบค้าถาม ที่มักเกี่ยวข้องสถานการณ์
การเมืองปัจจุบัน 

ค้าถามที่ว่า จะกลับบ้านเมื่อไหร่ ก็ยังมีคนถามอีกจนได้ โดยถามว่า มีสัญญาณดีๆ ในการกลับประเทศหรือยัง 
“ทักษิณ ชินวัตร” หรือโทนี่ ตอบยิ้มๆ ว่า “ยังไม่มีเสียงตอบรับจากผู้เรียก ถึงเวลา ผมไปเอง” ก่อนวันเกิดครบรอบ 72 
ปี “ทักษิณ” พูดคุยกับนักข่าวกลุ่มหนึ่งที่แฟนเพจ The room 44 ก็มีค้าถามว่า จะกลับมาเป็นนายกฯหรือไม่? ทักษิณก็
ตอบเหมือนท่ีพูดในแคร์คลับเฮาส์ และถูกจี้ถามว่า จะกลับเมื่อไหร่ เขาก็ตอบทันที 

“อะไรจะเกิดก็เกิด ผมเสี่ยงตายกับชีวิตมาเยอะแล้ว เสี่ยงคุกมันเรื่องเล็ก เมื่อสปิริตออฟไทม์มันให้ ผมจะบิน
กลับไปทันที ไม่ต้องเตรียมพิธีรีตอง ง่ายๆเลยขึ้นเครื่องบินก็ลงจบ อะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไร เกิดได้หมด จะเอาผมเข้าคุกก็
เอา จะเอาอย่างไรบอก ไม่มีปัญหาสักเรื่อง” 

เชื่อว่า ทักษิณรู้อยู่แก่ใจ จะกลับได้หรือไม่? กลับแบบไหน? มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ซึ่งไม่ใช่เวลานี้แน่นอน  
แต่ทักษิณก็ตอบแบบเอาใจกองเชียร์ และปลุกความหวังให้กับลูกพรรคเพื่อไทย 
สู้ไปกราบไป 

บรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ติดตามฟัง “พ่ีโทนี่” ผ่านคลับเฮาส์กลุ่มแคร์มาหลายๆครั้ง เชื่อว่า หลายคนยัง
คลางแคลงใจในจุดยืน และท่าทีของทักษิณ ต่อประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

คืนอังคารที่ผ่านมา จึงมีค้าถามมาว่า "ใน twitter มีการถล่มพ่ีโทนี่อยู่ว่า สู้ไปกราบไป เป็นรอยัลลิสต์ จุดยืนของ
พ่ีโทนี่ตอนนั้นกับตอนนี้ ยังเหมือนเดิมไหม?" 
ทักษิณหรือโทนี่ ตอบเรื่องนี้ยาวมาก แต่ก็คงไม่สะใจชาวสามนิ้ว เพราะอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องนี้ 
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“...ผมเป็นนักเรียนนายร้อย เรียนเตรียมทหารมา จะให้ผมเป็นคนอีกประเภทหนึ่ง ผมคงไม่ใช่ ผมเป็นคนที่อยู่
กับระบบและเคารพระบบ แต่ระบบที่ไม่ดีและมีปัญหา ต้องน้าไปสู่การแก้ไข  ผมเป็น 'นักแก้ไขเปลี่ยนแปลง' มากกว่า 
'นักปฏิวัติ'..” 

โทนี่ยอมรับตัวเองเติบโตมาในแวดวงราชการทหาร-ต้ารวจ ไม่ใช่ผู้ที่มีแนวคิดอุดมการณ์การเมืองปีกซ้าย แต่ก็
พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับโลกใบเก่า 

“ผมจะเปลี่ยนแปลงด้วยสมอง ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยก้าลัง ถ้าในอนาคตจะมีอะไรที่ผมท้าเพ่ือประเทศได้ใน
ภายภาคหน้า ชาติต้องมาก่อน 'ชาติคือประชาชน' ... 

“ส่วนอย่างอ่ืนเป็นส่วนประกอบ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน คนต้องยอมเปลี่ยน ผมฝากเด็กรุ่นใหม่ more for less, 
less for more อย่าใจแคบ การเป็นคนที่ใจแคบจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าใจกว้างโอกาสเติบโตจะมีสูง... 

“ใครอยู่ในหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันพังหมด You have to change before you are forced 
to change ผมคิดว่าคนในทุกระดับ ทุกองค์กร ทุกอ้านาจ ต้อง plan your own change ไม่เช่นนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ดี 
...” 

ค้าตอบของทักษิณ ดูเป็นนามธรรม ต้องตีความ และไม่โดนใจเยาวชนสามนิ้ว จะให้โทนี่มาบอกว่า สนั บสนุน
ข้อเสนอของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ก็คงไม่ใช่แน่ 
สามนิ้วไม่รู้จักโทนี่ 

ถ้ายังจ้ากันได้ เพจเยาวชนปลดแอก เคยท้าภาพทักษิณก้มกราบ พร้อมการอธิบายความว่า “สู้ไป กราบไป”  
ซึ่งก่อให้เกิดวิวาทะระหว่างกลุ่มสามนิ้ว กับเอฟซีทักษิณ ถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ เหมือนผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ค Thanapol 
Eawsakul ได้น้าลิงก์คลิปข่าวของวอยซ์ทีวีมาแปะหน้าเฟซบุ๊ค และเขียนสเตตัสแสบๆคันๆ 

“ในคลิปนี้พยายามฉายภาพความรุ่งเรืองในอดีตของทักษิณ แล้วมาเทียบกับความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ถ้าไม่เชียร์ทักษิณ แล้วจะเชียร์ใคร” 

ตอนท้าย ชี้เป้าว่า “...ที่สะดุดมีอยู่ตรงที่มีหน้าธนินท์ เจียรวนนท์ โผล่ในความส้าเร็จของทักษิณนี่แหละ เชื่อ
เหลือเกินว่า ถ้าทักษิณ กลับมาได้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ก็ยังรวยเหมือนเดิมนี่แหละ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ แบ่งกันกิน 
แบ่งกันใช้บ้าง” 

ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองเชียร์ก้าวหน้าหรือก้าวไกล ออกโรงดิสเครดิตทักษิณ เพราะสนามเลือกตั้งครั้งหน้า  เพ่ือไทย
ต้องบดบี้กับก้าวไกลอย่างหนัก 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/476316  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/476316
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28 กรกฎาคม 2564 15:10 น. 
จับกระแส ‘นายกฯพระราชทาน’ …เรื่องเก่าในสถานการณ์ใหม่! 
อันดับแรกต้องบอกว่า ความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยของคนไทยมีมากขึ้น คงไม่มีการยอมอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยน
รัฐบาลชุดใหม่โดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

ในช่วงดึกของวันที่ 25 ก.ค. อยู่ๆ ในโลกโซเชียลฯ ก็มีกระแสข่าวที่คาดว่า ปล่อยมาจาก “คนดัง” รายหนึ่งที่
ออกมาต้าหนิการท้างานของรัฐบาลบ่อยๆ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะประกาศลาออก 
ท้าให้มีการเอาไปโยงกันมั่วไปหมดว่า “จะมีนายกฯ พระราชทานลงมาแก้ปัญหา” “มีรัฐบาลแห่งชาติ” อะไรไม่รู้วุ่นวาย 

อันดับแรกต้องบอกว่า ความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยของคนไทยมีมากขึ้น  คงไม่มีการยอมอยู่แล้วถ้าเปลี่ยน
รัฐบาลชุดใหม่โดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และในส่วนของสถาบันฯ ก็ไม่ลงมาแทรกแซงการเมือง  ในภาวะที่ข้อมูล
ข่าวสารสับสนเช่นนี้ไม่รู้จะปล่อยข่าวให้ได้อะไรขึ้นมา มันยิ่งท้าให้คนเกิดความกลัว น้ามาสู่ความไม่สงบ 

หาก พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจริง ก็มีผลให้ต้องประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือเลือกนายกฯ คนใหม่ ทีนี้ “ฝ่ายข่าวลือ” ก็
บอกว่า ตอนนี้แคนดิเดตก็น่าจะเหลือไม่กี่คน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็ถูกตัดสิทธิไปแล้ว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์ ก็ออกจากเพ่ือไทยไปแล้ว ไม่น่าจะกลับมาเป็นแคนดิเดต นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็จะลงผู้ว่าฯ กทม.แล้วบัญชีเดิม
จะเหลือใคร? 

จากบัญชีแคนดิเดตนายกฯ เดิม พรรคเพ่ือไทยก็เหลือ นายชัยเกษม นิติสิริ พรรคประชาธิปัตย์ คือ นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ พรรคภูมิใจไทยคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดูภาพแล้ว “เห็นทีว่าจะมีตัวเลือกไม่เพียงพอ” ก็เลยเอาไปตีความ
กันเป็นนายกฯ พระราชทาน ซึ่งจริงๆ ตามรัฐธรรมนูญมันมีทางออกให้ 

จากบัญชีพรรคการเมืองไม่ได้ (คือไม่มีคนไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง) สมาชิกสองสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เ ข้าชื่อ
เสนอประธานรัฐสภา ขอให้ยกเว้นการเลือกนายกฯ จากบัญชีพรรคการเมือง  และผลการประชุมต้องใช้เสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา ให้ยกเว้นการเลือกนายกฯ จากบัญชีพรรคการเมือง  จากนั้น ก็ต้องย้อนกลับไป
รัฐธรรมนูญ ม.159 การเสนอชื่อนายกฯ นอกบัญชีพรรคการเมือง ซึ่งไม่ว่าอย่างไร “ต้องใช้เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอคน” แล้วก็โหวตโดยเสียง 2 สภา วุฒิสภาไม่มีสิทธิเสนอชื่อ 
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พรรคที่มีสิทธิเสนอชื่อ คือพรรคที่มี ส.ส.เกิน 5% หรือ 25 คน คือ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรค
ก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งสามารถเสนอคนที่ไม่จ้าเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคก็ได้ อย่างเช่นคราว
เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

และถ้ามามองสถานการณ์ขณะนี้ พรรคการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกฯ ชัดๆ ก็น่าจะเป็นพรรคก้าวไกล คือ นาย
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค พรรคภูมิใจไทยก็คงเสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคประชาธิปัตย์ก็คงเป็น นายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หรือจะไปเอานายอภิสิทธิ์กลับมาอีกครั้งก็ได้ ส่วนเพ่ือไทยกับพลังประชารัฐนั้นไม่ชัดเจน 

ตัวแปรที่ส้าคัญอีกอย่างคือ ขณะนี้การแก้ปัญหาโควิดต้องใช้ความเร็วในการตัดสินใจ จะมาเล่นเกมการเมือง
เรื่องเลือกนายกฯ กันเห็นว่าจะท้าให้งานสะดุด เลือกนายกฯ ใหม่เสร็จก็วิ่งกันเรื่อง ครม. เสียเวลาอีก ซึ่งเชื่อได้ว่า พล.อ.
ประยุทธ์ไม่ปล่อยให้เกิดสภาพนั้น เพราะมีหลายปัญหาที่ต้องแก้ด่วน เป็นรัฐบาลรักษาการก็ติดขัดหลายอย่างเช่นอนุมัติ
งบประมาณ 

ดังนั้น สรุปคือ เมื่อมีกลไกตามรัฐธรรมนูญอยู่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นายกฯ พระราชทาน พวก “เจ้ากรมข่าวลือ” 
นี่ควรอยู่เงียบๆ อย่าเอาเรื่องการเมืองมาสร้างความตื่นตระหนกในภาวะวิกฤติอีก อย่าเอาประเด็นประเภทราชนิกุลดัง
ออกมาไล่นายกฯ หรือกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ประกาศจะกลับไทย มามโนต่อเองเป็นฉากๆ และถ้าเสนอ
ชื่อโดย ส.ส. ก็เอาคนของพรรคนั่นแหละ คงไม่ไปเอาคนนอกมาจากไหน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/99445/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/99445/
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28 กรกฎาคม 2564 
นายกฯ พระราชทาน ปลุกม็อบ – สกัด 'อภิมหาดีล' 
 

 
 

ข่าวลือ "นายกฯพระราชทาน" เวลานี้ ไม่ได้หยุดอยู่ที่การ "ไม่เอาประยุทธ์" หากแต่ยังลามไปถึง กระแส  
"อภิมหาดีล" ส าคัญอีกด้วย 

แฮชแท็ก#.. ู.ไม่เอานายกพระราชทาน พุ่งติดเทรนด์บนทวิตเตอร์ ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ต้นสายปลายเหตุของ
แฮชแท็กดังกล่าว เกิดขึ้นหลังผู้ใช้ทวิตเตอร์ @DuangritBunnag หรือ ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกชื่อดัง ได้โพสต์ในช่วง
ดึกของวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า “ลูกน้องเตรียมบอกลาประยุทธ์ได้เลย” 

จากนั้น มีความพยายามโยงไปที่ กระแสความนิยมของ “รัฐบาลประยุทธ์” ที่เวลานี้ก้าลังอยู่ในสภาวะขาลงจาก
การบริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อาจลาออกจากต้าแหน่ง 

เมื่อเป็นเช่นนี้  ก็จะเป็นการเปิดทางสู่  การแต่งตั้ ง  “นายกพระราชทาน”  ขึ้นมา  สอดรับกับท่าที   
“คณะก้าวหน้า”  ที่พยายามจุดกระแสในเรื่องนี้ผ่านข้อเขียนเรื่อง “บทเรียนนายกพระราชทาน ข้อเสนอที่ท้าลาย
กระบวนการประชาธิปไตย” 

เนื้อหาตอนหนึ่ง ระบุถึงกลไกตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 วรรคสอง เปิดทางให้มี "นายกรัฐมนตรีนอก
บัญชี" ได้ โดยต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของสองสภาในการเสนอเรื่อง และเสียง 2 ใน 3 ของสองสภาในการมีมติยกเว้น และก่ึง
หนึ่งของสองสภาในการมีมติเลือกนายกรัฐมนตรี 

“ก้าวหน้า” ตั้งข้อสังเกตว่า  เมื่อต้องใช้เสียงมากถึงกึ่งหนึ่งของสองสภาและ 2 ใน 3 ของสองสภาเช่นนี้ ต้องมี
ปัจจัยใด ที่จะท้าให้ได้เสียงมากขนาดนี้ คนๆ นั้นต้องมีลักษณะแบบใดถึงจะได้คะแนนเสียงขนาดนี้ ใครที่จะท้าให้ทั้ง 
ส.ส.และ ส.ว .สมัครสมาน ลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันได้  จากประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่ านมา  
คงไม่เกินเลยไปหากจะกล่าวว่า นี่คือการติดตั้ง “นายกพระราชทาน”ไว้ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อย... 

“นอกจากนั้นข้อเสนอดังกล่าวยังตรงกันข้ามจากข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ของบรรดาเยาวชนคน
รุ่นใหม่เพื่อให้พระมหากษัตริย์ปลอดพ้นจากการเมือง” คณะก้าวหน้าระบุ 
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ทว่าหากอ่าน “ข้อเขียน” ดังกล่าวโดยละเอียด จะเห็นว่า “คณะก้าวหน้า” พยายามปั่นกระแสเน้นย้้า
จุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญ และการท้าให้สถาบันปลอดจากการเมือง 

“ตอกย้้า” ไปถึง 3 ข้อเรียกร้องของ “ม็อบ 3 นิ้ว”  ไม่ว่าจะเป็นการที่ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก  การแก้
รัฐธรรมนูญ หรือการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ อันเป็นหัวใจส้าคัญในการดันเพดานตามที่ม็อบ 3 นิ้วพยายามย้้า
นักย้้าหนา 

ยิ่งเวลานี้ มีท่าทีบรรดา "ติ่งแดง" ที่มีกระแสเรียกร้อง บวกข่าวลือเรื่อง “อภิมหาดีล”  ที่อาจท้าให้ อดีตนายก
ฯ “โทนี่” ทักษิณ ชินวัตร  “กลับบ้านแน่” ด้วยแล้ว 

ทั้งพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า จึงพยายามเน้นย้้าหลักการนายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ซึ่งหากยังจ้ากันได้ก่อนหน้านี้บรรดาแฟนคลับ “ติ่งส้ม” พยายามหยิบยกวาทกรรม “สู้ไปกราบไป” พุ่งตรงไป
ที่ตัว “ทักษิณ” ที่จะต้องไม่กลับมาเป็นนายกฯ ด้วยวิธีพิเศษ 

เพราะ  “ก้าวไกล-ก้าวหน้า”  เองก็รู้ แจ้ งแก่ ใจว่า  “ติ่ งส้ม”  ไม่ เอาทักษิณเป็นนายกฯ ฉันใด และ   
“ติ่งแดง” ก็ไม่เอาธนาธร(จึงรุ่งเรืองกิจ)เป็นนายกฯ ฉันนั้น 

แม้ก้าวหน้า จะยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียง “ข่าวลือ”  แต่การปั่นกระแสนายกฯพระราชทานเวลานี้ 
แน่นอนว่า ย่อมมีผลต่อการปลุกมวลชนที่ก้าลังต่อสู้บนท้องถนนอยู่ ณ เวลานี้ 

ขณะที่ฝ่ายรัฐบาล อ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคง ระบุว่า เรื่อ งนายกฯพระราชทานหรือ
เปลี่ยนตัวนายกฯนั้น ไม่เป็นความจริง 100% แถมยังบอกด้วยว่า “ภายใน 1 ปีครึ่งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ลาออกหรือยุบ
สภาแน่นอน” 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951390  
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วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
เมื่อรัฐบาลแพ้การเมือง! ความเปลี่ยนแปลงก าลังมา  
 

 
 

“การเป็นฝ่ายถูก ในขณะที่รัฐบาลเป็นฝ่ายผิดนั้น ถือเป็นเรื่องอันตราย” วอลแตร์ 
การเมืองไทยก้าลังเดินมาถึง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” ที่ส้าคัญ และอาจกลายเป็น “จุดพลิกผัน” อย่างมีนัยส้าคัญด้วย 

กล่าวคือ สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันมีความล่อแหลมที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก 
และเราก้าลังเห็นการก่อตัวของ “มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจ” ในหมู่ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ และเห็นได้ชัดว่า
รัฐบาลของผู้น้าทหารประสบ “ความพ่ายแพ้ทางการเมือง” แม้จะยังไม่ล้มลงทันทีก็ตาม! ดังจะเห็นได้ว่าศรัทธาของผู้คน
ในสังคมที่มีต่อผู้น้ารัฐบาลชุดปัจจุบันก้าลังตกต่้าอย่างน่ากังวล จนอาจตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า เป็นการตกต่้าของสถานะ
ความเป็นรัฐบาลอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และน่าสนใจอย่างมากว่าสภาวะของการตกต่้าทางการเมืองของรัฐบาลชุด
นี้จะน้าไปสู่อะไรในอนาคต? 

หากคิดจากมุมมองของประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้ว ก็อดที่จะนึกถึงวลีเก่าไม่ได้ว่า “History repeats 
itself!” กล่าวคือ ประวัติศาสตร์จะหวนกลับมาซ้้ารอยเดิมหรือไม่… เป็นไปได้หรือไม่ที่ “เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ” จะหวน
มาเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2564? 
14 ตุลาคม 2516! 

จุดเริ่มต้นที่ส้าคัญของ “การลุกขึ้นสู้” ครั้งใหญ่ของนักศึกษาประชาชนไทยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
เริ่มต้นจากการเกิดและขยายตัวของ “มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจ” ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และสมทบด้วยปัญหา 
“วิกฤตศรัทธา” ของสังคมท่ีมีตอ่ผู้น้ารัฐบาลทหาร 

คนส่วนใหญ่ในสังคมแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการการปกครองของผู้น้าทหารอีกต่อไป เพราะรัฐบาล
ทหารไม่มีประสิทธิภาพในการต้องรับมือกับปัญหาในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานครั้งแรกของโลกในปี 2516 ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยโดยตรง และรวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ในทางเศรษฐกิจอีกด้วย ความเชื่อมั่นของสังคมต่อ
รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร มีอยู่ในระดับต่้า และรัฐบาลประสบ “วิกฤตความน่าเชื่อถือ” จากกรณีทุ่งใหญ่ในต้น
ปี 2516 ภาวะเช่นนี้น้าไปสู่การลดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลของจอมพลถนอมลงอย่างมาก หรือประเมินได้ว่า

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B41-2.jpg
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รัฐบาลจอมพลถนอมพ่ายแพ้ทางการเมือง เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่… รัฐบาลทหารถูกมองว่า
เป็นสิ่งแปลกแยกของสังคมไทยขณะนั้น 

ดังจะเห็นค้าเรียก “สามผู้น้าหลัก” ของรัฐบาลในขณะนั้นว่า “สามทรราช” และที่ส้าคัญคือ ผู้น้าทหารใน
สายตาของสังคมคือ “ทรราช” ไม่ใช่ “อัศวินม้าขาว” ที่จะเข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหาของประเทศแต่อย่างใด อีกทั้งคนใน
สังคมมีความรู้สึกว่าผู้น้าทหารและครอบครัวเข้ามาเพ่ือกอบโกยผลประโยชน์ และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและ
พรรคพวก จนท้าให้ผู้น้าทหารเป็นเป้าหมายของความเกลียดชังในสังคม ความไม่พอใจรัฐบาลทหารเป็นชนวนส้าคัญที่
ก่อให้เกิดการประท้วงขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในสังคมไทย 

ประมาณการว่ามีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารไม่ต่้ากว่า 5 แสนคน  
(อ้างจาก ประจวบ อัมพะเศวต , พลิกแผ่นดิน, 2543)… ไม่ว่าการชุมนุมจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลข
ดังกล่าว แต่ตัวเลขเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อระบอบการปกครองของผู้น้าทหาร 
เหตุการณ์การล้มรัฐบาลทหารครั้งใหญ่ของสังคมไทยในปี 2516 เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว เพราะเกิดเมื่อ 48 ปีก่อน 
ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ผู้น้าทหารในยุคปัจจุบันอาจจะไม่รับรู้ถึง “บทเรียน 14 ตุลาฯ” ที่ชี้ให้เห็นว่าระบอบทหารที่
แม้จะมีกองทัพเป็นปราการสนับสนุนที่แข็งแรงเพียงใด ก็ไม่อาจต้านทานพลังการต่อต้านของนักศึกษาประชาชนได้ 

ดังได้กล่าวแล้วว่าอารมณ์ของสังคมในขณะนั้นก่อตัวเป็น “มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจ” และกลายเป็น “สึนา
มิทางการเมือง” ที่พัดพารัฐนาวาทหารจมลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 14 ตุลาฯ ซึ่งแทบจะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ ที่รัฐบาลทหาร
ซึ่งสืบทอดอ้านาจมาตั้งแต่รัฐประหาร 2490 สิ้นสุดลง หากมองผ่านความเป็นผู้น้าทหารในรัฐบาลปัจจุบันแล้ว เราจะเห็น
ถึงความเป็นรัฐบาลที่มี “สามผู้น้าทหาร” ยืนเป็นเสาหลักของรัฐบาล ไม่ต่างจากยุคจอมพลถนอม 

ในบริบทของเหตุการณ์  14 ตุลาฯ นายทหารจากนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 6 (เช่น พล.อ.ประวิตร  
วงศ์สุวรรณ) อาจจะจบจากโรงเรียนนายร้อยและออกรับราชการแล้ว แต่ผู้น้ าจากเตรียมทหารรุ่น 10  
(เช่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และรุ่น 12 (เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) น่าจะได้เห็นเหตุการณ์นี้โดยตรง เพราะยัง
ไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อยที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 นั้น เป็นนักเรียนใน
ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 เป็นชั้นปีที่ 5 

พวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ที่เกิดที่ถนนราชด้าเนิน และเห็นการล้มรัฐบาลทหารด้วยพลังนักศึกษา
ประชาชนด้วยตนเองจากโรงเรียนนายร้อย ที่ถนนราชด้าเนินนอก และน่าจะเห็นถึงการที่ทหารต้องถอดเครื่องแบบออก
ในช่วงต้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ เพราะสังคมไม่ยอมรับ และมีท่าทีต่อต้านอย่างมาก จนการใส่เครื่องแบบทหารในที่
สาธารณะอาจเป็นปัญหาได้ 
วิกฤตและความล้มเหลว 

ผู้น้าทหารที่มีอ้านาจในการเมืองไทย และผู้น้าทหารที่มีอ้านาจในกองทัพไทยปัจจุบัน อาจจะไม่อยากจดจ้า
ประวัติศาสตร์ชุดนี้ และด้วยการสนับสนุนของกลุ่มอ้านาจในสังคมไทย ผู้น้าทหารที่กุมอ้านาจในการเมืองไทยจึงมีความ
เชื่อมั่นอย่างมากว่า รัฐบาลชุดนี้จะเป็น “ระบอบที่ทนทาน” และอยู่รอดปลอดภัยได้เสมอ เพราะไม่ว่าใครจะออกแรง
ต่อต้านอย่างไรในช่วงที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถ “ล้ม” รัฐบาลชุดนี้ได้ส้าเร็จ ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลรอดพ้นจากแรงเสียด
ทานทางการเมืองได้ทุกครั้งทุกกรณี 
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ภาวะเช่นนี้อาจเทียบเคียงได้กับรัฐบาลทหารของประธานาธิบดีมูบารัคในยุคก่อนอาหรับสปริง ซึ่งเคยถูกมองว่า
เป็น “ระบอบเผด็จการที่ทนทาน” เพราะไม่มีกลุ่มต่อต้านใดจะสามารถล้มได้ ความอยู่รอดของรัฐบาลทหารอียิปต์จึงถูก
สร้างเป็นความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลทหารไคโรจะไม่ถูกโค่นล้มอย่างง่ายๆ 

แต่เมื่อต้องเผชิญกับคลื่นของประชาชนที่ออกมาต่อต้านแล้ว รัฐบาลทหารที่ปกครองอียิปต์มาอย่างยาวนานก็
ถึงจุดสิ้นสุดลงในต้นปี 2554 ไม่ต่างจากการล้มลงของรัฐบาลทหารไทยในปี 2516 

แต่วันนี้รัฐบาลปัจจุบันก้าลังเผชิญกับ “มหาวิกฤตศรัทธาชุดใหญ่” อันเป็นผลจากความล้มเหลวอย่างชัดเจนใน
การบริหารจัดการ “วิกฤตโรคระบาด” และถูกชี้ชัดด้วยปัญหา “วิกฤตวัคซีน” ที่จนถึงวันนี้ “วัคซีนทางเลือก” ที่
ป ร ะ ช า ช น ห ล า ย ค น พ ร้ อ ม ที่ จ ะ จ่ า ย ส ต า ง ค์ ข อ ง ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ฉี ด วั ค ซี น ที่ ดี ก ว่ า  ก็ ก ล า ย เ ป็ น  
“ความสับสน” ทางการเมืองและการแพทย์อย่างไม่น่าเชื่อ จนแทบจะกลายเป็น “วัคซีนทิพย์” ไปแล้ว และอารมณ์ของ
ความไม่พอใจในอีกด้าน ถูกยกระดับขึ้นเป็นการประท้วงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย 

การระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้าง “อภิมหาวิกฤต” แก่สังคมไทย โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ และสังคม แม้
จะมีค้าแก้ตัวว่าปัญหาเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศ จึงไม่อาจที่กล่าวโทษรัฐบาลได้ แต่กระนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธ
ได้เลยว่า “วิกฤตโควิด” ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิกฤตการเมือง”… ความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตเป็นผลจาก
ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล และการตัดสินใจที่ล่าช้าของผู้น้ารัฐบาล ที่ดูเหมือนยิ่งนานวันยิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวที่มากข้ึน จนสิ่งนี้กลายเป็น “วิกฤตของรัฐบาล” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ภาวะเช่นนี้จึงเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่า รัฐบาลของผู้น้าทหารไทยจะเป็น “ระบอบที่ทนทาน” หรือไม่ อย่างไรก็
ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้เป็นแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงต่อการด้ารงอยู่ของรัฐบาล และอาจน้าไปสู่ “ความล่มสลาย” 
ของรัฐบาลนี้ได้ตลอดเวลา เพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีรัฐบาลใดสามารถด้ารงอยู่ได้ เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมี 
“ฉันทามติ” ร่วมกันว่า รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพต้องออกไป  

ในท้านองเดียวกันไม่มีสังคมใดต้องการจ่ายภาษีให้ผู้น้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถนั่งกิน
เงินเดือนและบริหารประเทศด้วยความล้มเหลวไปเรื่อยๆ เพราะความล้มเหลวเช่นนี้คือการท้าลายอนาคตของสังคม
โดยตรง วันนี้เสียงต่อต้าน เสียงคัดค้านรัฐบาลดังไปทั่วทั้งสังคม… 

เสียงเช่นนี้ดังมากขึ้นๆ เรื่อยในสังคมไทย จนก่อตัวเป็น “มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจ” เช่นในปี 2516 อีกครั้ง 
ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ในปัจจุบันว่า วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นได้ท้าลายความชอบธรรมของรัฐบาล และท้าลายความ
น่าเชื่อถือของตัวผู้น้ารัฐบาลลงจนหมด อีกท้ังเสียงต่อต้านหลายส่วนก็ดังมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารแต่เดิมด้วย 

วันนี้คนในสังคมไทยรู้สึกมากขึ้นแล้วว่า ผู้น้าทหารและ “รัฐราชการรวมศูนย์” ของพวกเขาไร้ประสิทธิภาพเกิน
กว่าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ และที่ส้าคัญมองไม่เห็นว่า ผู้น้าทหารเช่นนี้จะสร้างอนาคตของ
ประเทศไทยได้อย่างไรในยุคหลังโควิด-19 
ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย? 

ดังนั้น หากมองปัจจุบันด้วยค้าตอบจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้ว จึงอดคิดเชิงเปรียบเทียบไม่ได้ว่า 
สถานการณ์แบบ “14 ตุลาฯ” ก้าลังหวนกลับมาอีกครั้งหรือไม่?  
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แรงเสียดทานที่รัฐบาลก้าลังเผชิญในปี 2564 นั้น รุนแรงมากกว่ายุคจอมพลถนอม กิตติขจร อย่างเปรียบเทียบ
ไม่ได้เลย ซึ่งแรงเสียดทานในยุค 2516 นั้นไม่หนักมาก ทั้งในทางเศรษฐกิจ และในชีวิตประจ้าวัน ยังก่อให้เกิดสึนามิ
ทางการเมือง และพัดพารัฐนาวาของระบอบทหารจมลงอย่างไม่คาดคิด 

มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจของประชาชนก้าลังก่อตัวขึ้นอีกครั้ง และท้าทายต่ออนาคตของรัฐบาลปัจจุบัน
อย่างมาก ในท่ามกลาง “อภิมหาวิกฤต” ครั้งนี้ จึงอดที่จะเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ของปี 2516 ไม่ได้ว่า “วิกฤต
ศรัทธา” ที่ท้าลายความน่าเชื่อถือและบั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาลนั้น จะก่อให้เกิดสึนามิทางการเมืองอีกครั้งในปี 
2564 หรือไม?่ 

แม้ผู้น้าทหารในรัฐบาลปัจจุบันอาจจะมองว่า ใน “วิกฤตมีโอกาส” และไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสในการ “ต่อ
อายุ” ตัวเองในทางการเมือง เพราะการระบาดของโควิดกลายเป็นข้อจ้ากัดต่อการจัดการประท้วงใหญ่ 
แต่ในท้านองเดียวกัน ผู้น้าทหารก็ต้องไม่ลืมว่าใน “โอกาสก็มีวิกฤต” ฉะนั้น “อภิมหาวิกฤต” ครั้งนี้ จึงท้าทายอย่างมาก
ว่าเรือแป๊ะจะต้านทานคลื่นสึนามิใน “มหาสมุทรแห่งความไม่พอใจ” ของประชาชนได้จริงหรือ! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_444118   

https://www.matichonweekly.com/column/article_444118
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29 กรกฎาคม 2564 00:10 น.   
"พี่โทนี" ไม่ขลัง !? 
 

 
 

ในวัย 72 ของ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ในปีนี้ แม้จะดูเหมือนว่าเขาเองได้กลับมาวนเวียน ใน
สังเวียนการเมืองไทย ชนิดที่ไม่ยอม "ทิ้งพ้ืนที่" ให้กับ "บิ๊กตู่ " พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปเพียงล้าพังแล้ว ยังน่าสนใจว่า การออกมาส่งสัญญาณข้ามประเทศจากดูไบ ร่้าๆว่า 
"จะกลับเมืองไทย" นั้นเป็นแค่ ลมที่พัดผ่านไปเลยไปเท่านั้น 

เพราะเวทีการเมืองไทย วันนี้ทักษิณ ย่อมไม่ได้สู้กับพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ  "หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ" หรือ คสช.ที่เคยยึดอ้านาจ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของเขาแล้วเท่านั้น เพราะเวลาที่ผ่านไปกว่า 7 ปี
ได้สร้าง "นักการเมืองหน้าใหม่" ที่กลายมาเป็น "ทางเลือก" ให้กับ "คนรุ่นใหม่" ไปแล้วอย่างชัดเจน 

เมื่อ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ประธานคณะก้าวหน้า ที่มีความเชื่อมโยง เป็นเนื้อเดียวกันกับ "พรรคก้าวไกล" โดย
มี "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" นั่งเป็นหัวหน้าพรรค ได้ผนึกก้าลังกับ แกนน้าเยาวชนนอกสภาผู้แทนราษฎร เคลื่อนไหวทาง
การเมืองในรูปแบบมวลชนที่ผิดแผกไปจาก ม็อบเสื้อสีสารพัดกลุ่มในอดีตท่ีผ่านมาอย่างสิ้นเชิง 

วันนี้ ในวัย 72 ปีของทักษิณ แม้จะใช้ชื่อ "โทนี วู๊ดซัม" เป็นแขกรับเชิญพิเศษ รับบทกูรูรู้ทุกเรื่อง มาให้
ความเห็นโดยเฉพาะเรื่องวัคซีน ไปจนถึงการตอบค้าถามว่า เขาจะกลับไทยเมื่อไหร่แล้ว ต้องยอมรับว่าทักษิณ ยังใช้คลับ
เฮาส์ เป็นเวทีวิพากษ์วิจารณ์ การท้างานของพล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล เสมือนเป็นการเปิดวิวาทะทุกวันอังคาร  

แต่ทั้งนี้ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ทักษิณ ที่อยู่ห่างไกลบ้านเกิด รับฟังข้อมูลจาก  "คนใกล้ชิด" และติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ในฐานะผู้รอบรู้ แต่อาจไม่ใช่คนที่จะครองใจ "คนรุ่นใหม่" ที่พุ่งความสนใจไปที่ ธนาธร และเครือข่าย
แนวร่วม ทั้งในและนอกสภาฯ 

ดังนั้นจึงหมายความว่า ทักษิณ จึงไม่ใช่มีเพียง พล.อ.ประยุทธ์ ที่เป็น  "คู่แข่ง" ทางการเมืองเท่านั้น หากแต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว "ลุงโทนี" กลับต้องเจอคู่ปรับที่เพ่ิมขึ้นมาอย่าง "ธนาธร -พิธา" ที่เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ 
กลายเป็น กระแสที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็น "คะแนน" หากการเลือกตั้งมาถึง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210728/18b6814ea9e3bf8b0774af96c5c04999683ed0389241f2983d22b10bf533aafc.jpg?itok=Z5hiznx8
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แม้ทักษิณ และธนาธร ต่างมี "ศัตรูร่วม" คนเดียวกันคือ พล.อ.ประยุทธ์ แต่เมื่อวันนี้ทักษิณ เองยังมีภารกิจใน
การเรียกคะแนนให้กับพรรคเพ่ือไทย ด้วยการปลุกกระแส "ทักษิณฟีเวอร์" ให้กลับมาได้มากพอ ที่จะมั่นใจได้ว่าในการ
เลือกตั้งรอบหน้า พรรคเพ่ือไทย จะกวาดที่นั่ง ส.ส. กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เข้ามาตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ตามที่เขา
ประกาศเอาไว้ในการสนทนาผ่านคลับเฮาส์มาก่อนหน้านี้ 

ทว่าในความเป็นจริงที่ทักษิณ ในวัย 72 ปี ก้าลังรับมือกับทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และ ยังต้องช่วงชิงกระแส และ
ขยายฐานเสียงไปพร้อมๆกัน กลับต้องมาเจอ กระแสคนรุ่นใหม่ที่นิยมแนวคิดของธนาธร และสนับสนุนม็อบราษฎร จึง
กลายเป็น อุปสรรคที่เขาเองน่าจะประเมินได้ออก 

วันนี้ โอกาสที่จะได้กลับประเทศไทย ยังห่างไกล และไม่มีใครการันตีได้แน่นอนว่า ทักษิณ จะกลับทางไหน 
เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ได้แต่บอกว่า "เอาไว้ใกล้ๆแล้วจะบอก" ขณะเดียวกัน ปมปัญหาความวุ่นวาย ความไร้เอกภาพ
ภายในพรรคเพื่อไทย ยังกลายเป็น "สนิมเนื้อใน" ที่กัดกินและด้าเนินไปอย่างเงียบๆ 

หน้าฉากของพรรคเพ่ือไทย มีแกนน้าหน้าเดิมที่ออกแอคชั่น ทั้งในการตรวจสอบงบประมาณ 2565 ไปจนถึง
การตั้งท่าเตรียมซักฟอก "นายกฯ" กับอีก 5รัฐมนตรี แต่ลึกๆแล้ว หลายคนรู้ดีว่าในพรรคยังมีส.ส.อีกจ้านวนไม่น้อย ที่
เตรียมตัวเก็บเสื้อผ้า "ย้ายพรรค" กันไม่น้อย เพราะประเมินแล้วว่ากระแสทักษิณ ไม่น่าจะปลุกขึ้น รวมทั้งโอกาสที่พรรค
เพ่ือไทยจะชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวนั้น เป็นเรื่องยากเสียยิ่งกว่ายาก ! 

  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266143  
  

https://siamrath.co.th/n/266143
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 29 ก.ค. 2564 01:44    
“บิ๊กตู่” เดือดเป้านิ่ง เฉ่ง รมต. เกียร์ว่าง !? 
 

 
 
ต้องยอมรับว่าเวลานี้ถือว่าเป็นช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” เป็นจุดชี้เป็นชี้ตาย ทั้งของประชาชน และท้ังตัว 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้ด้วย เพราะหากยังไม่อาจควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ให้อยู่ในวงจ้ากัดได้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็ต้องถือว่า “วิกฤต” กันไป
พร้อมกันทั้งหมด เพราะถึงอย่างไรคงไม่อาจควบคุม หรือ “ล็อกดาวน์” แบบนี้ตลอดไป เพราะถึงเวลานี้ก็ถือว่าร่วงกัน
เป็นใบไม้แล้ว คงไม่อาจ “ยืนระยะ” กันไปได้นานนัก 

เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างที่เห็น แม้ว่าหลายคนจะเข้าใจว่าสถานการณ์วิกฤตเลวร้ายกันไปทั่วโลก หรือเ มื่อ
เปรียบเทียบกับหลายประเทศ ยังมีที่เลวร้ายกว่าเราหลายเท่า แต่นั่นก็คงไม่อาจน้ามาเป็นข้ออ้างได้ทั้งหมด และที่ส้าคัญ
เมื่อเป็นสถานการณ์วิกฤต มันก็เหมือนกับการพิสูจน์ “ภาวะผู้น้า” ได้เหมือนกัน เพราะหากเปรียบกับการท้าสงคราม 
มันก็ต้องมีแม่ทัพ และผู้น้าที่เก่งรอบตัวเพ่ือน้าทุกคนให้รอด 

ส้าหรับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นาทีนี้ก้าลังอยู่ในภาวะ“ตึงเครียด” อย่างมาก 
เพราะยังไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจ้ากัดได้ แม้ว่าจะมีการ “ล็อกดาวน์” เข้มข้นในพ้ืนที่สีแดงเข้ม จ้านวน 
13 จังหวัด แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงขึ้นท้าสถิติใหม่เป็นรายวัน จนใกล้แตะสองหมื่นคนเข้าไปทุกทีแล้ว รวมไปถึง
ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังเกินหลักร้อยคนต่อเนื่อง 

ภาวะตึงเครียดดังกล่าวหลังจากถูกวิจารณ์จากรอบทิศ ในเรื่องการบริหารจัดการรับมือกับปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิดที่ยังเอาไม่อยู่ รวมไปถึงแผนการจัดหาวัคซีนที่ถูกโจมตีว่า “ล่าช้า” ไม่ทันการณ์ และที่ส้าคัญยังต้อง
เจอกับบรรดาการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ฉวยจังหวะแบบนี้ “รุมถล่ม” ให้จมดิน โดยเฉพาะการผสมโรงด้วย “เฟกนิวส์” 
ปลุกระดม มันก็ยิ่งท้าให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ 

แน่นอนว่าในการบริหารควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ภายใต้ “ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ ศบค. มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง และทุกหน่วยงานรวมอยู่ในนั้น ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย กลาโหม 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ แรงงาน เป็นต้น เรียกว่ามากันพร้อมสรรพ แต่อาจเป็น
เพราะด้วยอ้านาจการสั่งการที่ดูรวมศูนย์จากนายกฯมันก็ท้าให้เกิดเป็น “เป้านิ่ง” ในสถานการณ์ท่ียังไม่อาจควบคุมได้ 

แม้ว่าในการบริหารจัดการก็ต้องผ่านการเสนอแนะ และรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หาก
มีการออกค้าสั่ง หรือการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมา เช่น เรื่องข้อมูลด้านการแพทย์ สาธารณสุข ก็ต้องมาจาก นาย
อ นุ ทิ น  ช า ญ วี ร กู ล  ร อ ง น า ย ก ฯ  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ม ห า ด ไ ท ย  ก็ ต้ อ ง  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นต้น 

แต่กลายเป็นว่า “บิ๊กตู่” หรือ “ลุงตู่” โดนเละอยู่คนเดียว ซึ่งอาจจะใช่ เพราะในฐานะผู้น้า มีอ้านาจสั่งการ ก็
ต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันในภาวะวิกฤตแบบนี้ กลับไม่เห็นหน้ารัฐมนตรีอีกหลายคน โดยเฉพาะ
รัฐมนตรีที่ต้องมีบทบาทส้าคัญในสถานการณ์แบบนี้  แต่กลับ “ไม่ค่อยเห็นแอ็กชั่น” เท่าที่ควร เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่ต้องเข้มกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บทบาทของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องโฟกัสในเรื่องสินค้าควบคุมบางอย่าง เช่น “ฟ้าทะลายโจร” เป็น
ต้น 

แม้ว่าจะยังไม่อาจกล่าวหาได้ว่าบรรดารัฐมนตรีหลายคนมีลักษณะท่าที “ลอยตัว” หรือบางคนว่า “เกียร์ว่าง” 
เนื่องจากต้องการ “ประคองตัว” หรือการเก็บตัวเงียบเอาไว้ก่อน เป็นเรื่องที่เหมาะสมในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่า 
แต่ขณะเดียวกันบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนมันอาจสร้างความ “ตึงเครียด” ในคณะรัฐมนตรีโดยไม่จ้าเป็น 

การสะท้อนค้าพูดออกมาตามรายงานข่าว โดยอ้างค้าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีรายงานว่าเกิดการปะทะคารมกันค่อนข้างดุเดือด 
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน จนนายกฯ ต้องตัดบทและ
ประนีประนอม พร้อมกับเร่งเร้าให้ทุกกระทรวง เร่งท้าความเข้าใจ สื่อสารกับประชาชนให้รวดเร็ว 

โดยเน้นให้โฆษกแต่ละกระทรวงเร่งชี้แจงอย่างทันท่วงที ส่งเสียงเข้มว่า“หากไม่อยากท้าก็ให้ลาออกไป” แม้ว่า
ค้าพูดจะเน้นไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่ในความหมายแท้จริงน่าจะส่งสัญญาณไปถึงบรรดารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงให้
ช่วยกันท้างาน ไม่ใช่ “เกียร์ว่าง” วางเฉย อย่างท่ีเป็นอยู่ !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000073948  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000073948
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29 กรกฎาคม 2564 7:12 น. 
แก้วิกฤติโควิดต้องรื้อระบบราชการ 
วิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน มีความ
คืบหน้ามาก-น้อยเพียงใด 

 
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่กราฟคนป่วย-คนตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ จากผู้น้า

ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กประกาศ เดินหน้าท้าสงคราม ล้างบาง ข่าวปลอม หรือ 
“เฟคนิวส์”(Fake News)  ข้อหา ท้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 

พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้้า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้   พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  และได้สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องเดินหน้า
ปราบเฟคนิวส์ ตามข้อก้าหนดข้อที่ 11 จากประกาศฉบับที่ 27 ของ   พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และให้ด้าเนินคดีกับคนที่ปล่อย
ข้าวปลอมรายใหญ่ทั้งจากสื่อมวลชน,คนดัง,เพจต่างๆไม่ใช่จับแค่ชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น 

“ข้อสั่งการทั้งหมดนี้ ผมจะติดตามการด้าเนินการอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ด้าเนินการให้เร็วที่สุดและขอให้
รายงานความคืบหน้าต่อผมก่อนการประชุม ครม. ครั้งหน้า และรายงานต่อเนื่องก่อนการประชุม ครม. ทุกครั้ง” พล.อ.
ประยุทธ์ ย้้า 

ปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลตอนนี้ คือข้อก้าหนดข้อที่ 11 จากประกาศฉบับที่ 27 ของ   พ.ร.ก. ฉุกเฉินเรื่องห้าม
บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร มีปัญหาในแง่การตีความกฎหมาย เนื่องจากเขียนแบบกว้าง  (Extensive Interpretation) 

โดยในข้อ 11 ระบุถึงการเสนอข่าวหรือการท้า ให้แพร่หลายซึ่ งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใดที่มีข้อความอาจ
ท้าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดในถานการณ์ฉุกเฉินจน
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) 
แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

การเขียนกฎหมายที่ ท้าให้ตีความแบบกว้าง  ครอบจักรวาลส่งผลให้ แม้น้าเสนอ ข่าวหรือโพสต์เรื่องจริง  แต่
หากมีข้อความที่อาจท้าให้ผู้คนเกิดความ หวาดกลัว  เท่ากับอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย     
 
เปิดช่องให้ผู้มีอ้านาจใช้ดุลยพินิจเช็คบิลสุ่มเสี่ยงกระทบเสรีภาพการน้าเสนอข่าวของสื่อมวลชน และกระทบสิทธิการ
รับรู้ข่าวสารของประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด  
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หากพูดกันแบบตรงไป-ตรงมาโจทย์ส้าคัญที่ รัฐบาลต้อง เร่งแก้ปัญหาตอนนี้ ไม่ใช่เรื่อง เฟคนิวส์ หากแต่ต้องไป
ยกเครื่องระบบราชการ ที่ไม่ตอบโจทย์ในสถานการณ์โรคระบาด 

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นภาพ ระบบราชการ มีขั้นตอน
ท้างานซับซ้อน-ยึดติดระเบียบ -ไม่ยืดหยุ่น-ขั้นตอนเยอะ- เปลี่ยนแปลงยาก ส่งผลให้ การแก้ปัญหาโควิด-19 ล่าช้าทั้ง
เรื่อง น้าเข้าวัคซีน และการหาเตียงให้คนป่วยกลุ่มสีแดงท้าให้เห็นภาพหลายคนต้องนอนป่วยตายคาบ้าน  สถานการณ์
ตอนนี้ เปรียบเทียบให้เห็นภาพ เสมือนบ้านก้าลังไฟไหม้ แต่ ต้องยื่นขอใบอนุญาตใช้น้้าดับไฟ!! 

อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  มาตรา 258 เขียนชัดเจนให้รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
และน้าไปสู่การทุ่มงบประมาณมหาศาลจัดท้า แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

ตั้งเป้าสวยหรู(1) ให้ภาครัฐมีบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (2) มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันการทุจริต 

วิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน มีความ
คืบหน้ามาก-น้อยเพียงใด  

นาทีนี้  สิ่งที่ผู้มีอ้านาจควรท้าเร่งด่วนหาใช่เรื่องการไล่ปราบเฟกนิวส์ ปิดปากคนเห็นต่างหากแต่คือการไล่รื้อ
ระบบที่ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์โรคระบาด หากใช้รูปแบบราชการท้างานปกติแก้ปัญหาวิกฤติ ตอนจบเรื่องนี้คนไทยทั้ง
ประเทศสาหัสแน่นอน.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/101356/  
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29 กรกฎาคม 2564  
'เพื่อไทย’ ขย่มศรัทธา ‘กองทัพ’ โหม ‘กระแส’ เขย่าบัลลังก์ ‘แก๊ง ป.' 
 

 
 

จับตา "กมธ.งบประมาณฯ" ที่จะพิจารณา วงเงินปรับลดจาก 9อนุกมธ.วันนี้ โดยเฉพาะทิศทางต่อ "โครงการเรือด า
น้ า" ที่อนุกมธ.ครุภัณฑ์โยนให้ชี้ขาด หลัง "ฝ่ายค้าน" จั่วหัว พบพิรุธ ซุกงบมัดจ า เรือด าน้ าล าที่2-3 
       วันนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภา
ผู้แทนราษฎร ที่ม ี“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.คลัง เป็นประธานกมธ.ฯ นัดดูรายละเอียดการปรับลด งบประมาณ ที่ 
9 อนุกมธ. ได้พิจารณา 
       ส้าหรับยอดวงเงินที่ 9 อนุกมธ.ฯ ลดทอน ได้ มีวงเงินรวม 2.6 หมื่นล้านบาท 
       ได้แก่ 1. อนุกมธ.รัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์ การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุนหมุนเวียน ปรับลดประมาณ 
1 หมื่นล้านบาท 

 2. อนุกมธ.แผนงานบูรณาการ 2 ปรับลดประมาณ 566 ล้านบาท 
 3. อนุกมธ. แผนงานบูรณาการ 1 ปรับลดประมาณ 3,400 ล้านบาท 
4. อนุกมธ.ด้านการศึกษา ปรับลดประมาณ 2,447 ล้านบาท 
5. อนุกมธ. ท้องถิ่น ฯ ปรับลดประมาณ 542 ล้านบาท 
6. อนุกมธ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อบจ. กทม. และพัทยา ปรับลดประมาณ 2,365 ล้านบาท 
 7. อนุ กมธ.ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปรับลดประมาณ 1,300 ล้านบาท 
8. อนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที ปรับลดประมาณ 4,000 ล้านบาท 
และ 9. อนุกมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ งบด้าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปรับลดประมาณ 1,313 ล้านบาท 
แต่ยอดการปรับลดดังกล่าวนั้น ยังไม่รวมส่วน “งบกองทัพเรือ” ว่าด้วย โครงการจัดซื้อเรือด้าน้้า ที่ กมธ.ซีกฝ่าย

ค้าน ตั้งข้อสังเกตว่า “พบพิรุธ” ทั้งส่วนการของบผูกพัน เพ่ือจ่ายค่างวดให้กับ เรือล้าแรก ประมาณ 1,145 ล้านบาท 
       ทั้งที่ปีงบประมาณ 64 ขอและได้รับอนุมัติ เงินค่างวด รวมกว่า2,002 ล้านบาท เพ่ือจ่ายให้กับเรือด้าน้้าล้าแรก 
และตรวจพบการของบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้อง 900 ล้านบาท ที่คาดว่าจะทอนออกจากเงินค่างวดเรือด้าน้้าล้าแรก 
เพ่ือน้าไปเป็นเงินมัดจ้า ส้าหรับการจัดซื้อเรือด้าน้้า ล้าที่2 และ 3 
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       ก่อนหน้านั้น “กองทัพเรือ” ขอถอนแผนงานงบประมาณ โครงการจัดซื้อเรือด้าน้้า ระยะที่ 2 และ 3 ออกไปแล้ว 
โดย พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เป็นผู้เอ่ยปากด้วยตนเอง ระหว่างการประชุม งบประมาณฯ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ 19 กรกฎาคม 
       โดยมีรายละเอียด คือ งบก้อนใหญ่ 2.2 หมื่นล้านบาท และ ส่วนที่เสนอขอ เพ่ือวางเป็นเงินมัดจ้า 900 ล้านบาท 
ตามท่ีขอเจรจาลดวงเงิน กับรัฐบาลจีน จ้านวน 1 ใน3 หรือ 1 ใน 4 ของวงเงินที่ตกลงไว้ 
       แม้ “กองทัพเรือ” จะยอม ถอนสมอ แต่ “ส.ส.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” ผู้จองกฐินหั่นงบเรือด้าน้้า ไม่ยอมรามือ 
พร้อมขู่จะหั่นงบออกทั้งหมด รวมถึงเงินค่างวด เรือล้าแรก “หาก กองทัพเรือ ไม่น้าสัญญาการจัดซื้อ ให้ กมธ.
งบประมาณ ตรวจสอบก่อนอนุมัติ” 

เหตุผลที่ “พรรคเพ่ือไทย” ต้องการดูรายละเอียดสัญญาซื้อเรือด้าน้้า ทั้งล้าแรก และล้า 2-3 ถูกเฉลยไว้ กลาง
วงแถลง ของ  “ส.ส.ยุทธพงศ์” เมื่อ 28 กรกฏาคม ว่า เ พ่ือเปิ ดแผล  "แก๊ง ป.”  ประเดิมที่  พล.อ.ประวิตร  
ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ฐ า น ะ  ผู้ เ ปิ ด ดี ล  เ รื อ ด้ า น้้ า จ า ก จี น  ล้ า แ ร ก  -  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

จั่วหัวไว้ ทั้ง งบกองทัพ - วิกฤตโควิด-19 ที่แก้ไม่ได้ - ระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลว เพราะ อ้านาจรวมศูนย์ และ 
ปมปัญหาการน้าเข้า-บริหารจัดการ วัคซีน 
       ทั้งหมดนี้ ถูกเชื่อมโยง หวังผล สร้างกระแสนอกสภาฯ ให้ ต่อต้าน  “รัฐบาล” ลดความเชื่อมั่นของ “รัฐบาล” ที่
หวังปูทางยาวต่อถึง “การเลือกตั้ง” รอบหน้า รวมถึง และ ลดศรัทธา “กองทัพ” ที่เปรียบเหมือน เสาค้้าบัลลังก์
ของ “พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์” 
       อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป คือ “กมธ.งบฯ” ที่จะพิจารณาวันนี้ จะแก้เกม “ฝ่ายค้าน” อย่างไร หลัง “อนุ
กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที” ชงงบเรือด้าน้้า ให้เป็นผู้ตัดสิน 
       ว่าจะเข็นงบ “เรือด้าน้้า” ไปต่อ โดยไม่มีเอกสาร-รายละเอียด ที่น้ามาแสดง ซึ่งอาจถูกตั้งค้าถามภายหลังได้
ว่า “สองมาตรฐาน” กับหน่วยราชการอ่ืนหรือไม่ หรือ ตัดงบ “โครงการ” ตามเกมของ “ฝ่ายค้าน” เพ่ือลดกระแสตี
กลับจากสังคม  
       ไม่ว่าจะเลือกทางใด เชื่อแน่ว่า “เพ่ือไทย” มีจะมีภาคต่อ ที่รอสอย “รัฐบาล” คอยท่าไว้แล้ว. 
  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951591  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951591
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29 กรกฎาคม 2564  
เปิด 5 โจทย์นายกฯ ‘สู้ต่อหรือพอได้แล้ว’ 

 
 

 
กระแสนายกฯพระราชทาน-ทักษิณกลับบ้าน และการลาออก ใช่ว่าพล.อ.ประยุทธ์จะไม่รับรู้ถึงกระแสสังคม  
มีข้อมูลว่า “ทีมงานนายกฯ” สอบถามไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงๆว่า "ท่านนายกฯสมควรลาออกหรือไม่" 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประเด็น “นายกฯพระราชทาน” เวลานี้ตีคู่มากับข่าว “ทักษิณกลับบ้าน” และ “ลุงตู่
ลาออก” ขณะที่สื่อบางแขนงอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงยืนยัน นายกฯไม่ลาออกแน่นอน แต่ก็ไม่ใช่ว่า นายกฯ และ
ทีมงาน จะไม่รับรู้ถึงกระแสสังคม แต่มีข้อมูลว่า “ทีมงานของนายกฯ” ได้สอบถามไปยังผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายต่างๆ ที่
ช่วยงานรัฐบาล ถามตรงๆ "ท่านนายกฯสมควรลาออกหรือไม่" 
ประเด็นที่เขาใช้ในการพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางการตัดสินใจ มีอยู่ 4-5 ข้อดังนี้ 
1.ถ้านายกฯลาออก ใครจะมาแทน และท้าได้ดีกว่านายกฯหรือไม่ 
2.สถานการณ์ขณะนี้ เป็นเพราะนายกฯไม่มีฝีมือ หรือโควิดร้ายแรงจริง 
3.กลุ่มที่เคลื่อนไหวไล่นายกฯ เป็นคนเดิมๆ หรือขยายวงไปมากกว่ากลุ่มคนหน้าเดิม 
4.เจตนาของกลุ่มที่เคลื่อนไหว ต้องการล้มนายกฯ หรือไปไกลกว่านั้น 
5.ถ้าม็อบไม่หยุดชุมนุมหลังนายกฯออก จะเกิดจลาจลหรือไม่ 

มีรายงานด้ วยว่ า  จาก5ข้อตามที่ กล่ าวมา  ส่ วนหนึ่ งประเมินสถานการณ์ว่ านายกฯ  "ยั ง ไ ม่ควร
ลาออก" เพราะ คนที่อยู่ในข่ายจะขึ้นด้ารงต้าแหน่งแทน ซึ่งก็คือผู้มีรายชื่อเป็น “แคนดิเดตนายกฯ” ในบัญชีพรรค
การเมือง ซึ่งเหลืออีก 5 คน ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติดีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอย่างเห็นได้ชัด  
ที่ส้าคัญ จุดแข็งในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพและต้ารวจ เป็นคุณสมบัติที่ “แคนดิเดตรายอ่ืน” ดูจะด้อย
กว่า พล.อ. ประยุทธ์ ขณะที่นายกฯยังได้รับการยอมรับจากข้าราชการน้อยใหญ่ด้วย เพราะตัวนายกฯเป็นข้าราชการมา
ตลอดชีวิต 

ส่วนสถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยก้าลังเผชิญ เป็นวิกฤติร้ายแรงที่ทั่วโลกเผชิญ และปัญหาที่พบปัจจุบัน ทั้ง
อเมริกาและยุโรปเคยเจอมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งสถานการณ์ที่ไทยเจออยู่ในปัจจุบัน ยังดีกว่าสภาพเลวร้ายที่หลายประเทศเคย
เจอ และขณะนี้หลายๆ ประเทศท่ัวโลกกลับมาเผชิญการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่อีกครั้ง 
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ส้าหรับท่าทีของม็อบ ฝ่ายความม่ันคงประเมินว่า เป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้จบแค่นายกฯ ฉะนั้นถ้านายกฯลาออก
แล้วม็อบไม่หยุดชุมนุม แต่รุกคืบขยับเพดานข้อเรียกร้องให้สูงขึ้นไปอีก และมีการเคลื่อนไหวจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ก็
จะมีประชาชนผู้จงรักภักดีออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน และอาจเกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมืองได้ 

มีการประเมินด้วยว่า หากมาตรการล็อกดาวน์ที่ประกาศอยู่นี้ “เอาไม่อยู่” สถานการณ์โควิดจะร้ายแรงที่สุด
ในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งอาจมีม็อบใหญ่ของกลุ่มผู้เดือดร้อนจากปัญหาโควิดและเศรษฐกิจ ซึ่งบางส่วนถูกปลุกปั่นจาก
กลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล หากบ้านเมืองเดินไปถึงจุดนั้น โอกาสที่นายกฯจะ “อยู่ต่อยาก” ก็มีสูง เพราะม็อบที่มีมวลชน
จ้านวนมาก โดยไม่ได้จัดตั้งมา 

จากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวม ล่าสุดวันนี้ก็เริ่มมีแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ ออกมายืนยันแล้ว
ว่า “นายกฯลุงตู่” ไม่ลาออก และจะอยู่ต่อไปจนครบวาระ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 ปี (หมดวาระปี 2566)  
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างฝ่ายที่เห็นว่านายกฯต้องลาออก กับฝ่ายที่ยืนยันว่า “นายกฯไม่ต้องออก” เริ่มจาก 

ประเด็นแรก ฝั่งที่อยากให้ออก ก็เรียกร้องให้นายกฯลาออก จะได้เลือกนายกฯใหม่ แต่ฝั่งที่ไม่อยากให้นายกฯ
ลาออก ก็บอกว่า แคนดิเดตที่มีอยู่ ดีกว่า “นายกฯลุงตู่” จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ดีกว่า หรือพอๆ กัน จะเปลี่ยนม้ากลางศึก
ไปเพื่ออะไร 

ประเด็นที่ 2 ฝั่งที่อยากให้ออก เรียกร้องให้นายกฯยุบสภา จะได้เลือกตั้งใหม่ ล้างไพ่กันใหม่ แต่ฝั่งที่ไม่อยากให้
นายกฯออก ก็บอกว่ายุบสภา เลือกตั้งใหม่ตอนนี้ ระหว่างที่โควิดระบาดหนัก เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้ประชาชนมาก
เกินไปหรือไม่ 

ประเด็นที่ 3 ฝั่งที่อยากให้นายกฯพ้นๆ ไปบอกว่า ถ้านายกฯออก สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันที อย่างน้อยม็อบก็หยุด
ชุมนุม จะเป็นการปลดล็อกให้การเมืองเคลื่อนไปข้างหน้า คนต่อต้านจะน้อยลง และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจะมี
มากขึ้น แต่ฝั่งที่ไม่อยากให้นายกฯออก ก็มองว่า ม็อบจะไม่หยุดแค่ไล่นายกฯ เหมือนกับที่ฝ่ายความมั่นคงประเมิน ซึ่ง
เรื่องนี้ก็พูดยากว่าหากเกิดข้ึนจริง สถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันแน่ 

ประเด็นต่อมา คือ ฝั่งที่อยากให้นายกฯออก เรียกร้องให้มีนายกฯพระราชทาน หรือนายกฯนอกบัญชี หรือ
นายกฯคนกลาง หรือรัฐบาลแห่งชาติ แต่ฝั่งที่ไม่อยากให้นายกฯออก บอกว่า เรื่องนายกฯพระราชทาน เลิกฝันได้เลย 
เพราะรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่อง ส่วนนายกฯนอกบัญชี และรัฐบาลแห่งชาติ ต้องใช้  “เสียงข้างมากแบบพิเศษ” จากที่
ประชุมรัฐสภา คือ 500 เสียงจาก 750 เสียง ค้าถามคือช่วงที่การเมืองแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายแบบนี้ จะหาเสียงสนับสนุน
มากขนาดนั้นได้อย่างไร โดยไม่มีคนค้าน 

ประเด็นสุดท้าย คือ ภารกิจของนายกฯคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนายกฯนอกบัญชี หรือรัฐบาลแห่งชาติก็ตาม ฝ่าย
สนับสนุนมองว่า การจะมี “นายกฯนอกบัญชี” ได้ ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้ง ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน 
และ ส.ว.  

ฉะนั้นภารกิจส้าคัญคือการน้าพาบ้านเมืองฝ่าวิกฤติใหญ่ เพราะผู้น้าที่ได้รับการยอมรับลักษณะนี้ ก็จะสามารถ
ระดมความร่วมไม้ร่วมมือได้ อาจจะรวมไปถึงการแก้ไขกติกาประเทศให้มีความเป็นธรรม เป็นกลาง ไม่เอ้ือประโยชน์ฝ่าย
ใด 
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เมื่อคลี่คลายวิกฤติใหญ่ และแก้ไขกติกาจบแล้วก็จัดการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ าย
ยอมรับ ถอดสลักวิกฤติขัดแย้งเหมือนที่เคยท้าส้าเร็จมาแล้วในอดีต ส่วนประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นหรือแย่ลง ก็ขึ้นกับทุก
ฝ่ายจะช่วยกันประคับประคอง 

ส่วนฝ่ายที่เห็นว่านายกฯไม่ควรลาออก ก็บอกว่า จริงๆ แล้วสถานการณ์หลังจากนี้น่าจะดีขึ้น โดยที่   
“บิ๊กตู่” ไม่ต้องลาออก เพราะดอกผลจากการแก้ไขปัญหาก้าลังจะเกิด เช่น ผู้ติดเชื้อรายวันจะมีแนวโน้มลดลง เมื่อใช้
มาตรการเข้มงวดครบ 14 ถึง 28 วัน จากนั้นวัคซีน mRNA ก็จะทยอยเข้ามา ทั้งไฟเซอร์ และโมเดอร์นา 

ขณะที่สถานการณ์ในต่างประเทศก็ไม่ได้ดีไปกว่าไทย ยุโรปและอเมริกา หรือแม้แต่อิสราเอล ก้าลังเผชิญกับการ
ระบาดรอบใหม่ ฉะนั้น “บิ๊กตู่อยู่ต่อ” ก็ไม่น่าจะมีปัญหา และเดินหน้าไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นแน่นอน 
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