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ข่าวประจ าวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ 'วิษณุ' ช้ีร่างแก้ไข รธน. ฉบับ ปชป. เดินไปได้ เช่ือมือ 'บัญญัติ – ชินวรณ์ - 

ไพบูลย์' 
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2 INN ออนไลน ์ วิษณุปัด รบ. ลักหลบัออกกฎโควิดคาด รธน. ร่าง ปชป. ฉลยุ 7 
3 มติชนออนไลน ์ วิษณุ ยัน ร่างฉบับ ปชป. เดินต่อได้ เช่ือมือ บัญญัติ – ชินวรณ์ - 

ไพบูลย์ คิดออก รู้ช่องทางไป 
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4 มติชนออนไลน ์ “ชูศักดิ”์ ช้ี ปัญหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปชป. มีทางออก 9 
5 มติชนออนไลน ์ “เสรี” ระบุ รอ กมธ. แก้ไข รธน. จัดท าร่างใหส้มบูรณ์ แนะรัฐสภา

รักษาอ านาจตัวเอง ไม่ใช่เอะอะส่งศาลตีความ 
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6 มติชนออนไลน ์ ‘นพดล’ เสนอโรดแมป ‘การเมืองแห่งความรกัและความหวัง’ 11 

7 สยามรฐัออนไลน ์ "หมอวรงค์" เผย "พระสยามเทวาธิราช" คุ้มครองประเทศ เช่ือแก้ รธน.  
เดินต่อไม่ได้ถ้าใครคิดท าลายบ้านเมือง 
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8 มติชนออนไลน ์ ทะลุ 1 แสน เข้าช่ือรื้อระบอบประยทุธ์ จ่อยื่นรัฐสภา แก้ รธน.  
4 ประเด็นใหญ ่
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9 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ปิยบุตร-ไอติม' หน้าบาน 'รื้อระบอบประยทุธ์' ทะลุ 1 แสนรายช่ือ 14 
10 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ชวน’ กรีด ขรก. รบัเงินเดือนเต็ม ไม่เดือดร้อนเหมอืน ปชช.  

ยันประชุมต่อ 
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บทความ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ ฤทธ์ิบัตร 2 ใบ ดับค่าย 'เสี่ยหน'ู 17 
2 ประชาชาติธุรกิจ
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แก้รัฐธรรมนญูจบกลางปี’65 พปชร. ล็อกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รับเกมยุบสภา 19 

3 ข่าวสดออนไลน ์ บทบรรณาธิการ – ชัยชนะของ ส.ว. 22 
4 มติชนสุดสปัดาห์
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เชิงบันไดท าเนียบ : ระบอบชินสุวรรณ !! พลงัวันวาน ‘จันทร์ส่องหล้า’ 
– เจาะสมัพันธ์ ‘โทนี-่ธรรมนสั’ 
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ออนไลน ์

E-DUANG : มาตรการ ตรวจสอบ รัฐธรรมนูญ ผ่าน เส้นทาง แห่ง 
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จันทรโ์อชา 
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11 มติชนสุดสปัดาห์
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564  นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวสุรณี  
ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลัน่กรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช้ัน 7 ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลัน่กรองการขอพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณข์องส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
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วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.33 น. 
'วิษณุ' ชี้ร่างแก้ไข รธน. ฉบับ ปชป. เดินไปได้ เชื่อมือ 'บัญญัต ิ– ชินวรณ์ - ไพบูลย์' 
 

 
 
"วิษณุ"ชี้ร่างแก้ไขรธน.ฉบับปชป.เดินไปได้ เชื่อมือ"บัญญัติ-ชินวรณ์-ไพบูลย์" รู้ช่องขยายหลักการระบบเลือกต้ัง 2 
ใบ 
 เมื่อเวลา 09.50 น.วันที่  28 มิถุนายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีร่าง
แก้ ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ถูก วิจารณ์ว่าเนื้ อหาไม่ครอบคลุม ถึงการแก้ ไขระบบเลือกตั้ง  
2 ใบ ว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ และ ส.ส.ที่จะต้องไปหาทางออกเอาเอง ปัญหาน้ีไม่ใช่ปัญหาที่จะขัดรัฐธรรมนญู 
แต่เป็นปัญหาที่อาจจะ โดยตรงขีดเส้นใต้ว่าอาจจะด้วย เพราะอาจจะไม่ก็ได้ แต่ที่สงสัยคืออาจจะขัดต่อข้อบังคับ ซึ่งการ
ขัดต่อข้อบังคับ อาจจะมีวิธีการท าอย่างอื่นได้ เช่นข้อบังคับคือว่าจะต้องเสนอแก้ไขในหลักการอะไร เมื่อหลักการนั้นที่
คุณถือ คือมาตรา 83 หรือ 91 ซึ่งไปกระทบกับมาตราอื่นเข้ามันอาจจะเกิดปัญหาที่บางคน อาจจะเห็นว่าไปกระทบกับ
มาตราอื่นไม่ได้ ก็คือไม่ได้เขียนไว้ แต่ในความเป็นจริงกระทบได้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หมายความว่าแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่ในช้ันแปรญัตติไปกระทบมาตราอื่นๆ อีก 4 มาตราใช่
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เช่ือว่าได้ เพราะเขาเคยท ามาแล้ว เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ยังไปได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ และในที่สุดที่ส าคัญกว่าน้ันคือการท ากฎหมายลูก เพราะหลายอย่างไป
เขียนรายละเอียดไว้ในกฎหมายลูก ซึ่งเป็นเทคนิคของการเขียนกฎหมาย เพราะมีคนอย่าง นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.
บั ญ ชี ร า ย ช่ื อ  พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  , น า ย ชิ น ว ร ณ์    
บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) ซึ่งคนเหล่าน้ีคงคิดออก 
 เมื่อถามว่า เคยมีตัวอย่างหรือไม่ที่ขอแก้ไข 2 มาตรา แต่เอาเข้าจริงไปขยายอีก 4 มาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า มี 
แต่ไม่กระทบอะไร เพราะไปเขียนในบทเฉพาะการ ซึ่งมีวิธีเขียน และเขาเหล่านั้นเก่งกว่าตน เขาก็มีวิธีเขียน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในขณะเดียวกันก็อาจะแก้ไขไม่ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า "คือได้นั้นได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็
จะไม่ยอม คือเถียงว่าไม่ได้ แล้วดึงไปศาลรัฐธรรมนูญ ก็เลยจะเสียเวลา" 
 เมื่อถามว่า ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐสภาหรือไม่เพราะแทนที่จะโหวตรับร่างพรรคการเมืองที่เสนอ 
6 มาตรา แต่กลับไปรับร่าง 2 มาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า "ไม่ใช่ ผมไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดอะไร แต่อาจจะเสียเวลา 
เพราะถ้าคิดจะเสียเวลา ก็เสียเวลาได้ทุกเรื่อง" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583487    

https://www.naewna.com/politic/583487
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28 มิถุนายน 2021 - 11:48 
วิษณุปัด รบ. ลักหลับออกกฎโควิดคาด รธน. ร่าง ปชป. ฉลุย 
 
 
 

 
 

“วิษณุ” ปัดลักหลับออกมาตรการเข้มโควิด ชี้ส่งสัญญาณแล้วตั้งแต่ 25 มิ .ย. ขณะ เชื่อ แก้ร่าง รธน.  
ฉบับ ปชป. ไปต่อได้ 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประกาศค าสั่งห้ามเดินทางและปิดสถานที่หลายแห่งใน
เวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย. 64 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นการลกัหลบั
ประชาชน ยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการลักหลับ เพราะมีการเกริ่นให้รู้แต่ใครต่อใครก็รุมด่ารัฐบาล จนกระทั่งคนงานหนีกัน
หมด 
 นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการส่งสัญญาณให้รู้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้แพทย์ ให้
ด าเนินการในทันที ที่ต้องมีการช่ังน้ าหนัก ระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสขุภาพ ซึ่งสถานการณ์โค
วิดมีความรุนแรง เป็นสายพันธ์ุเบตา 
 “วิษณุ”เชื่อแก้ร่าง รธน.ฉบับ ปชป. ไปต่อได้ รับอาจเสียเวลาหากมีคนยื่นศาลตีความ 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ ที่หลาย
คนมองว่า มีปัญหาทั้งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และจ านวน ส.ส. ว่า เรื่องนี้กรรมาธิการ และ ส.ส. จะต้องไปหาทางออกเอง ซึ่ง
ปัญหาไม่ใช่ที่จัดท ารัฐธรรมนูญ และอาจจะเป็นปัญหาที่อาจจะขัดต่อข้อบังคับ ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนได้ 
 ทั้งนี้ การที่จะขัดต่อข้อบังคับนั้นต้องเสนอว่าจะแก้ไขในหลักการอะไร ซึ่ งหากหลักการแก้ในมาตรา 83 และ
มาตรา 91 แล้วไปกระทบกับมาตราอื่นเข้าอาจเกิดปัญหาที่บางคนเห็นว่า ไปกระทบมาตราอื่นไม่ได้ เพราะไม่ได้เขียนไว้ 
แต่ในความเป็นจริงสามารถกระท าได้ 
 เมื่อถามว่าการแก้ไขใน 2 มาตรา แต่ในช้ันแปรญัตติสามารถกระทบถึงมาตราอื่นได้นั้น นายวิษณุ เช่ือว่า 
สามารถท าได้ เพราะเคยท ามาแล้ว และยังเช่ือว่าร่างนี้ไปต่อได้ ที่ส าคัญคือการท ากฎหมายลูก ซึ่งสามารถเขียน
รายละเอียดในกฎหมายลูกได้ และเป็นเทคนิคในการเขียนกฎหมาย 
 และเมื่อถามย้ าว่า ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะท าได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ เช่ือว่าท าได้ แต่อีกฝ่ายจะไม่ยอม และ
จะเถียงว่าไม่ได้ จนดึงเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยตีความและจะท าให้เสียเวลา 
 ส่วนจะถือเป็นความผิดพลาดของของรัฐสภา แทนที่จะโหวตร่างของพรรคฝ่ายค้าน แต่กลับไปโหวตให้ร่างของ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องการแก้ 2 มาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่ ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดอะไร 
เมื่อถามถึงการประชุม กมธ.งบประมาณฯ หากช่วงนี้ไม่สามารถประชุมได้จะส่งผลกระทบหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
กมธ.งบประมาณฯ สามารถจัดการประชุมที่อื่นนอกสภา หรือมีการประชุมแบบ Video Conference ได้ ซึ่งในส่วนที่มี
การประกาศห้ามรวมตัวกันเกิน 20 คน นั้น สามารถขออนุญาตได้เพราะมีข้อยกเว้นอยู่ ซึ่งไม่ว่าการประชุมอะไรก็เกิน 
20 คนทั้งนั้น ดังนั้น เช่ือว่า ข้อบังคับจะไม่กระทบกับงานของสภา 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_133720/  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_133720/
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11:53 น. 
วิษณุ ยัน ร่างฉบับ ปชป. เดินต่อได้ เชื่อมือ บัญญัต ิ– ชินวรณ์ - ไพบูลย์ คิดออก รู้ช่องทางไป 
 

 
 
“วิษณุ” ชี้ ร่างแก้ไขรธน. ฉบับปชป. เดินได้ เชื่อ บัญญัติ -ชินวรณ์-ไพบูลย์ คิดออกรู้ช่องขยายหลักการระบบลต. 2 
ใบ 
 เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่  28 มิ ถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี   
ให้สัมภาษณ์กรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ถูกวิจารณ์ว่าเนื้อหาไม่ครอบคลุมถึงการแก้ไขระบบ
เลือกตั้ง 2 ใบ ว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ และส.ส.ที่จะต้องไปหาทางออกเอาเอง ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะขัด
รัฐธรรมนูญ แต่เป็นปัญหาที่ อาจจะโดยตรงขีดเส้นใต้ว่าอาจจะด้วย เพราะอาจจะไม่ก็ได้ แต่ที่สงสัยคืออาจจะขัดต่อ
ข้อบังคับ ซึ่งการขัดต่อข้อบังคับ อาจจะมีวิธีการท าอย่างอื่นได้ เช่น ข้อบังคับคือว่าจะต้องเสนอแก้ไขในหลักการอะไร 
เมื่อหลักการนั้น คือมาตรา 83 หรือ 91 ซึ่งไปกระทบกับมาตราอื่นเข้ามันอาจจะเกิดปัญหาที่บางคน อาจจะเห็นว่าไป
กระทบกับมาตราอื่นไม่ได้ ก็คือไม่ได้เขียนไว้ แต่ในความเป็นจริงกระทบได้ 
 ผู้ สื่ อ ข่าวถามว่า หมายความว่าแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่ ใน ช้ันแปรญัตติ ไปกระทบมาตราอื่นๆอีก  
4 มาตรา ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เช่ือว่าได้ เพราะเขาเคยท ามาแล้ว 
 เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยังไปได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ และใน
ที่สุดที่ส าคัญกว่านั้นคือการท ากฎหมายลูกเพราะหลายอย่างไปเขียนรายละเอียดไว้ในกฎหมายลูก ซึ่งเป็นเทคนิคของ
การเขียนกฎหมายเพราะมีคนอย่างนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ ,นายชินวรณ์ บุณย
เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ซึ่งคนเหล่าน้ีคงคิดออก 
 เมื่อถามว่าเคยมีหรือไม่ ที่ขอแก้ไข 2 มาตรา แต่เอาเข้าจริงไปขยายอีก 4 มาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า  
มี แต่ไม่ประทบอะไร เพราะไปเขียนในบทเฉพาะการ ซึ่งมีวิธีเขียน ซึ่งเขาเหล่าน้ันเก่งกว่าตน เขาก็มีวิธีเขียน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในขณะเดียวกันก็อาจจะแก้ไขไม่ได้ ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้น้ันได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะ
ไม่ยอมแล้วเถียงว่าไม่ได้ แล้วก็ดึงไปศาลรัฐธรรมนูญ เลยจะเสียเวลา 
 เมื่อถามว่า ถือว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐสภาหรือไม่ เพราะแทนที่จะโหวตรับร่างของพรรคการเมืองที่เสนอ 
6 มาตรา แต่กลับไปรับร่าง 2 มาตราแทน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่ ตนไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดอะไร แต่อาจจะ
เสียเวลา เพราะถ้าคิดเสียเวลาก็เสียเวลาได้ทุกเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2799059  
 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/13%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/13%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2799059
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/13%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E.jpg
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 15:58 น. 
 “ชูศักด์ิ” ชี้ ปัญหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปชป. มีทางออก 
 

 
 
 “ชูศักดิ”์ ชี้ ปัญหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปชป.มีทางออก เชื่อรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ผ่านร่างคงไม่ปล่อยให้ร่างขัด รธน. 
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อ
ไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขระบบเลือกตั้งเปน็บัตรสองใบของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่รัฐสภา
โหวตผ่านเพียงร่างเดียว และอาจมีปัญญาขัดรัฐธรรมนูญว่า ปัญหาขัดรัฐธรรมนูญโดยอาจหมายความถึงรัฐธรรมนูญขัด
กันเอง ว่า ตนเห็นว่ารัฐสภาที่จะผ่านรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคงไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น ขณะเดียวกันการจะ
ขัดรัฐธรรมนูญหมายความว่าผ่านเป็นกฎหมายออกมาแล้ว หรือผ่านวาระสามแล้ว ก่อนจะตราเป็นกฎหมายมีผู้ไปร้อง
ศาล ยังไม่ถึงข้ันตอนน้ัน ปัญหาร่างของปชป.คือเขียนหลักการไว้เพียงสองมาตรา และจะไปขัดกับมาตราอื่นๆถ้าแก้เพยีง
สองมาตราน้ีเท่านั้น เช่น ไปขัดกับมาตรา 86 ที่ยังเขียนส.ส.ไว้ 350 กับ 150 และมาตราอื่นๆอีกสองสามมาตรา แปลว่า 
จะต้องแก้หรือยกเลิกมาตราอื่นๆไปด้วย ปัญหาที่วิพากวิจารณ์กันคือเมื่อไม่ได้เขียนไว้ในหลักการ จะแปรญัตติขัดกับ
หลักการมิได้ ส่วนตัวมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เขียนการแปรญัตติไว้ในข้อ 124 บอกว่า
การแปรญัตติเพิ่มมาตราข้ึนใหม่ ตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ แต่ที่ส าคัญคือมีความต่อไปว่า เว้น
แต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งมีความหมายว่าแม้ไม่ได้เขียนไว้ในหลักการแต่หากมันเกี่ยว
เนื่องกันกับหลักการก็แปรญัตติได้ ซึ่งระบบเลือกตั้งเขียนไว้เกี่ยวเนื่องกันต้ังแต่มาตรา 83 ถึงมาตรา 94 ตนจึงเห็นว่า
สามารถที่จะแปรญัตติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
 นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ข้อบังคับข้อ 124 ของรัฐสภาเขียนต่างจากข้อบังคับสภาผู้แทนข้อ 125 วรรคท้าย ของ
สภาผู้แทนไม่มีความตอนท้าย คือข้อยกเว้น การแปรญัตติที่เกี่ยวเนื่องกันตามข้อบังคับข้อ 124 ของรัฐสภา ตนเองเข้าใจ
เอาว่า คงจะมีจุดมุ่งหมายว่าคนยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม อาจจะเขียนหลักการไว้ส่ วนหนึ่ง พอก าหนด
รายละเอียดก็อาจจะไม่ครอบคลุม แก้ เพิ่มเติมตัดทอนไม่หมด อาจจะนึกไปไม่ถึงหรือดูไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุผลอย่าง
อื่นๆ ท าให้มาตราที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันหรือขัดกัน ข้อบังคับจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ในส่วน
กรรมาธิการของพรรคพท. ตนเองสื่อไปเป็นส่วนตัวกับบางท่าน นัดว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2798314  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2798314
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5.jpg
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 16:13 น. 
“เสรี” ระบุ รอ กมธ. แก้ไข รธน. จัดท าร่างให้สมบูรณ์ แนะรัฐสภารักษาอ านาจตัวเอง ไม่ใช่เอะอะส่งศาลตีความ 
 

 
 
“เสรี” ระบุ รอ กมธ.แก้ไขรธน.จัดท าร่างให้สมบูรณ์ แนะรัฐสภารักษาอ านาจตัวเอง ไม่ใช่เอะอะส่งศาลตีความ ควร
รอให้เกิดปัญหาก่อน 
 เมื่อ วันที่  27 มิ ถุนายน นายเสรี  สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีเสียงวิจารณ์ 
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ผ่านการรับหลักการว่าเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์ ว่า แม้หลักการจะมี 
2 มาตรา แต่เมื่อรัฐสภารับหลักการแล้ว ต้องดูว่า 2 มาตรานี้โยงกับมาตราใด มีความสัมพันธ์กันที่จะต้องบัญญัติให้
สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถแก้มาตราอื่นได้ โดยทางกรรมาธิการต้องไปตรวจและดูว่ามาตราใดที่ยั งขัดแย้งหรือไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  ก็ ต้ อ ง ป รั บ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ไ ป ด้ ว ย กั น ไ ด้  แ ต่ ถ้ า เ ค ร่ ง ค รั ด ว่ า รั บ ห ลั ก ก า ร แ ค่   
2 มาตรา ส่วนอันอื่นแก้ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับหลักการมาด้วย แสดงว่าร่างนี้เมื่อถึงวาระ 3 เห็นข้อขัดแย้งแล้วไม่แก้ไขมัน
ก็ต้องตกไป ดังนั้น จึงอยู่ที่การพิจารณาของกรรมาธิการว่าจะเสนอร่างที่สมบูรณ์มาอย่างไรหรือตัดสินใจอย่างไร ถ้า
ตัดสินใจมาว่าแก้มาตราอื่นด้วย ทางสภาก็ต้องมาดูว่าแก้เกินกว่าหลักการหรือไม่อย่างไร 
 นายเสรี กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเสนอของส.ว.บางคนที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น มองว่าเรื่องใดที่สงสัย
สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ แต่การท าหน้าที่ของรัฐสภา ต้องเข้าใจก่อนว่าอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา
อยู่ตรงไหนแล้วรัฐสภาควรจะต้องตัดสินใจในส่วนของสภาก่อน ต้องไปท าออกมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน เพราะเป็น
หน้าที่ เป็นอ านาจ แต่ถ้ายังไม่รักษาอ านาจของตัวเองไว้ เอะอะอะไรก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจะมีสภาไว้ท าไม 
เอาไว้ค่อยเกิดปัญหาจริงๆก่อน หากเดินไปไม่ได้และถ้าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญก็ชอบด้วยเหตุผล 
 เมื่อถามว่า จะมีการสงวนค าแปรญัตติหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า อยากจะช้ีให้เห็นว่าการเสนอแบบเขตเดียว คน
เดียว แก้ไขปัญหาไม่ได้ ทั้งที่เจตนาต้องการให้การเลือกตั้งดีกว่าเดิม ซึ่งข้อเสนอในร่างนี้แม้จะเสนอบัตร2 ใบก็ไม่เป็นไร 
เพราะอยู่ที่ว่าจะจัดระบบการเลือกตั้งอย่างไร ถ้าจัดแบบเขตเดียวคนเดียวมันก็ไม่สะท้อนความต้องการของประชาชน
หรือสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้ ดังนั้น น่าจะใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งมันจะท าให้คนที่ได้รับ
คะแนนล าดับที่ 2,3 มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนในสภาฯได้ แต่ถ้าเป็นเขตเดียวคนเดียว สภาพมันก็แบบนี้ ถ้าต้องการให้
การเลือกตั้งดีข้ึนและประชาชนมีตัวแทนก็ต้องหาวิธี หามาตรการเพื่อให้มีการส่งตัวแทนเข้าไปหลายกลุ่ม จึงจะเป็นปาก
เป็นเสียงให้ประชาชนได้ อีกทั้งเมื่อเขตมันใหญ่ข้ึนก็จะท าให้การซื้อเสียงเป็นไปได้ยาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2798326  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2798326
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 17:24 น. 
‘นพดล’ เสนอโรดแมป ‘การเมืองแห่งความรักและความหวัง’ 

 
 
“นพดล” เสนอโรดแมป “การเมืองแห่งความรักและความหวัง” 
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการแก้
รัฐธรรมนูญและสถานการณ์และการขับเคลื่อนประเทศ ว่า คนไทยส่วนใหญ่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิดและ
เศรษฐกิจ และยังหาทางออกไม่เจอ หลายคนเดือดร้อนแสนสาหัส หลายคนสิ้นหวัง ตนขอเป็นก าลังใจ และอีกไม่นาน
ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง 
 ตนขอเสนอโรดแมปเพื่อออกจากวิกฤตด้วยแนวคิด “การเมืองแห่งความรัก การเมืองแห่งความหวัง” ให้
ประเทศเดินหน้าอย่างมีสันติสุข กล่าวคือ การเมืองแห่งความรัก ความปรองดองของคนในชาติเป็นเรื่องจ าเป็นในการ
เดินหน้าประเทศอย่างเต็มศักยภาพ เรื่องเร่งด่วน 3 เรื่องที่ต้องแก้เพื่อให้เกิดความปรองดองคือ 1.การมีกติกาการอยู่
ร่วมกันที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ด้วยการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการจัดท า
ประชามติเพื่อน าไปสู่การตั้ง ส.ส.ร. เพื่อจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2.การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ
และ 3.การสร้างหลักประกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพองประชาชน ท าให้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่ชาวบ้านสัมผัสได้ 
คนจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม ความยุติธรรมคือที่พึ่งที่เข้าถึงได้เท่าเทียมกัน 
 นายนพดลกล่าวอีกว่า การเมืองแห่งความหวัง แม้ชีวิตจะล าบากแร้นแค้นเพียงใดก็ตาม เราต้องมีความหวัง 
ผู้น าทางการเมืองต้องสร้างและส่งมอบความหวังให้ประชาชนให้ได้ จึงจะเป็นการเมืองที่มีความหมาย และการเมืองแหง่
ความหวังอย่างแท้จริง นอกจากนั้น การเมืองแห่งความหวังจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้น าทางการเมืองและพรรคการเมือง
ทั้งหลาย รักษาค าสัญญาทางการเมือง และมีศักยภาพพอที่จะแปลงค าสัญญาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตนเห็นว่าผู้น าทางการ
เมืองและพรรคการเมืองควรสร้างและส่งมอบความหวังอย่างน้อย 4 เรื่อง คือ ความหวังในการสร้างรายได้ และฟื้น
เศรษฐกิจประเทศ, ความหวังในการพลิกโฉมการศึกษาไทยไประดับโลก มีหลักประกันการศึกษาคุณภาพถ้วนหน้า , 
ความหวังในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แข่งให้ถูกเรื่อง แข่งในเรื่องที่ไทยมีศักยภาพ และ
ความหวังในการพร้อมเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
 “ตนเช่ือว่าแต่น้ีไป จนถึงการเลือกตั้ง และหลังจากนั้น ประชาชนจะคาดหมายจากผู้น าทางการเมืองและพรรค
การเมืองต่างๆ มากข้ึนว่า จะสามารถแก้ปัญหาของประชาชนและของประเทศได้หรือไม่ ทั้งความรู้และความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ตนเช่ือว่าแนวทางการเมืองแห่งความรัก การเมืองแห่งความหวังจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะสามารถแก้ปัญหาของคนไทยและเดินหน้าประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จต่อไป” นายนพดลกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2798469  
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2798469
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2798469
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0-4.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2798469
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0-4.jpg
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28 มิถุนายน 2564 08:31 น.   
"หมอวรงค์" เผย "พระสยามเทวาธิราช" คุ้มครองประเทศ เชื่อแก้ รธน. เดินต่อไม่ได้ถ้าใครคิดท าลายบ้านเมือง 
 

 
 

เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย.64 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุคส่วน
ตัวระบุว่า 
 "พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทย หลังจากที่ ที่ประชุมรัฐสภาลงมติรับหลักการ ที่เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นบตัรสองใบ แทนที่จะรบัรา่งของพรรคพลังประชารัฐ แต่ร่างของพรรคนี้ กลับไปสอดไส้ ให้ส.ส.แทรกแซง
ราชการและโกงงบประมาณได้ ที่ประชุมจึงไปรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์แทน 
 แต่กลายเป็นว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ แก้ไขเพียงแค่สองมาตรา คือมาตรา 83 และ 91 ถือว่าเป็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ไปสู่บัตรสองใบที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครอบคลุม เพราะมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่อีกหลายมาตรา เช่นมาตรา 
86 
 มาตรา 86 เป็นการก าหนดจ านวนส.ส.ในแต่ละจังหวัด ที่ก าหนดให้ใช้ 350 หารประชากรทั้งประเทศ แทนที่จะ
เสนอแก้ไขมาตราน้ีด้วย ให้เป็น 400 หารประชากรทั้งประเทศ แต่กลับไม่เสนอแก้ไข 
 ดังนั้นแม้คณะกรรมาธิการจะพยายามใช้เล่ห์กล ในการแปรญัตติเพิ่มมาตรา แต่มาตราเหล่านี้ที่เป็นปัญหา 
ยังคงต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญ เพราะท่านไม่ได้เสนอแก้ไข ต้องติดตามดูว่าเขาจะตะแบงอย่างไร เช่ือว่าสุดท้ายแล้วก็เดิน
ต่อไปไม่ได้ 
 ถึงบอกแล้วว่า เรื่องอนาคตของชาติบ้านเมือง ไม่มีทางที่ใครจะมายึดครอง หรือท าลายได้ ยกเว้นต้องท าเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน เพราะพระสยามเทวาธิราช คอยปกป้องคุ้มครองประเทศไทยนั้นมีอยู่จริง ไม่เช่ืออย่า
ลบหลู่" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/256561  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/256561
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210628/408582c454896120696d61bfaf6cca5c31d07348c760d60f9ada772623efd2a4.jpg?itok=jN33R48l
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 10:39 น. 
ทะลุ 1 แสน เข้าชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ จ่อยื่นรัฐสภา แก้ รธน. 4 ประเด็นใหญ่ 
 

 
 
ทะลุ 1 แสน เข้าชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ จ่อเดินหน้ายื่นสภาฯ แก้รธน. 4 ประเด็นใหญ่ 
 ตามที่กลุ่ม Re-solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มคณะก้าวหน้า , รัฐธรรมนูญก้าวหน้า, 
พรรคก้าวไกล, และ iLaw ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จากการรณรงค์เข้าช่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในแคมเปญ “ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์” ให้ถึง 50,000 รายช่ือนั้น  
 ล่าสุด (28 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ ได้อัพเดตยอดผู้ที่ร่วมลง
ช่ือกับแคมเปญดังกล่าว โดยล่าสุดทะลุ 100,000 รายช่ือ นอกจากนี้ยังมีที่เร่งตรวจนับอยู่อีกจ านวนมาก  เราจะรีบ
จัดการรวบรวมเอกสารที่ส่งมาแล้วทั้งหมด และประกาศจ านวนรายช่ือประชาชนทั้งหมดที่มาร่วมแสดงพลังรื้อระบอบ
ประยุทธ์ เร็วๆ นี้ 
 โดยหลังจากการประกาศปิดรับเอกสารเข้าช่ือขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์ ไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 
12.00 น. ปัจจุบันมีจ านวนผู้เข้าช่ือแล้วกว่า 100,000 รายช่ือ กลุ่ม Re-Solution ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วม
แสดงพลังและขออภัยทุกท่านที่ต้องท าการปิดรับเอกสาร เพราะจ าเป็นต้องใช้เวลาต่อจากนี้จัดการเอกสารส่งสภาฯ 
โดยเร็วที่สุด อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น เมื่อประชาชนแสดงพลัง หยุดสืบทอดอ านาจ  พอกันทีกับโครงสร้างทาง
การเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน” 
 ทั้งนี้ ส าหรับเนื้อหาที่กลุม่ Re-solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ รณรงค์แก้ไขใน 4 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย 
ประเด็นแรก : ล้ม ส.ว. เดินหน้า “สภาเดี่ยว”, ประเด็นที่สอง : โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ-ปฏิรูปที่มา อ านาจ 
การตรวจสอบ, ประเด็นที่สาม : เลิกยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป-ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศและ ประเด็นที่สี่ : ล้าง
มรดกรัฐประหาร-หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2799047  
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28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:50 น.  
'ปิยบุตร-ไอติม' หน้าบาน 'รื้อระบอบประยุทธ์' ทะลุ 1 แสนรายชื่อ 
 

 
 

28 มิ.ย.64 - เฟซบุ๊กเพจ "Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่" โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ดังนี้ 
ทะลุ 100,000 รายช่ือ + ยังมีที่เร่งตรวจนับอยู่อีกเพียบ  ตัวเลขล่าสุด ณ 27 มิ.ย. พุ่งข้ึนไปกว่า 100,000 รายช่ือ
แล้ว   เราจะรีบจัดการรวบรวมเอกสารที่ส่งมาแล้วทั้งหมด และประกาศจ านวนรายช่ือประชาชนทั้งหมดที่มาร่วมแสดง
พลัง #รื้อระบอบประยุทธ์ เร็วๆ นี้  
 โดยหลังจากการประกาศปิดรับเอกสารเข้าช่ือ #ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์ ไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 
12.00 น. ปัจจุบันมีจ านวนผู้เข้าช่ือแล้วกว่า 100,000 รายช่ือ 
 กลุ่ม Re-Solution ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมแสดงพลังและขออภัยทุกท่านที่ต้องท าการปิดรับเอกสาร 
เพราะจ าเป็นต้องใช้เวลาต่อจากนี้จัดการเอกสารส่งสภาฯ โดยเร็วที่สุดอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น เมื่อประชาชนแสดง
พลัง หยุดสืบทอดอ านาจ พอกันทีกับโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน  
 ส าหรับกลุ่ม Re-solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ นั้น มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ 
"ไอติม" เป็นแกนน าขับเคลื่อน โดย รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 4 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย 1. ล้ม ส.ว. เดินหน้าสภา
เดี่ยว 2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ-ปฏิรูปที่มา อ านาจ การตรวจสอบ 3. เลิกยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป-ปลดโซ่
ตรวนอนาคตประเทศ 4. ล้างมรดกรัฐประหาร-หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107884  
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วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.44 น. 
‘ชวน’ กรีด ขรก. รับเงินเดือนเต็ม ไม่เดือดร้อนเหมือน ปชช. ยันประชุมต่อ 
 

 
 
‘ชวน’ กรีด ‘ข้าราชการ’ มีเงินเดือนประจ า ไม่เดือดร้อนเท่าประชาชน ควรท างานเพ่ือบ้านเมือง ยอมรับเห็นใจ แต่
วางมาตรการสภาเข้ม ยันประชุมต่อ 
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอ
ให้เลื่อนการประชุมสภาฯ หลังจากที่พบว่ามี ส.ว.ที่ติดเช้ือโควิด-19 เข้ามายังพื้นที่รัฐสภาเมื่อสัปดาห์ก่อน เพื่อลดความ
เสี่ยงของการกระจายเช้ือโรค ว่า ตนได้ออกระเบียบวาระประชุมสภาฯ แล้ว จึงไม่สามารถท าได้ ส่วนกรณีที่มี ส.ว.ติด
เช้ือ ได้สอบถามข้อเท็จจริงพบว่า ส.ว.คนดังกล่าวไม่ได้เข้าไปในห้องประชุม ส่วนคนขับรถไม่ได้เข้าพื้นที่เช่นกัน ทั้งนี้ 
มาตรการของสภาฯ ซึ่งป้องกันเข้มงวดและท าต่อเนื่องนั้นได้ผล ทั้งนี้ ตนยอมรับว่ามีหลายคนที่กังวล แต่ตนมองว่ายัง
สามารถประชุมได้ตามปกติ แต่หากได้รับความไม่สะดวก อาจต้องพิจารณาอีกครั้ง 
 นายชวน กล่าวถึงประกาศของ ศบค.และ กทม.ฉบับใหม่ว่าด้วยการล็อคดาวน์ 10 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ กทม.
ด้วยว่า ก่อนหน้านี้สภาฯ เคยท าเรื่องสอบถาม และได้รับอนุมัติให้สามารถเปิดประชุมได้ตลอดสมัยการประชุม แม้
ระเบียบและประกาศใหม่ที่ออกมาระบุห้ามรวมตัวเกิน 20 คน ถือว่าไม่มีผลต่อการประชุมสภาฯ เพราะได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้าแล้ว ส่วนมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายนั้น เข้าใจว่าใช้กับผู้ใช้แรงงาน ไม่ใช่กักตัวประชาชนทั่วไป 
 "ผมเข้าใจว่ามี ส.ส.ส่วนหนึ่งกังวลเรือ่งนี้ แต่เข้าใจ และขออย่าซ้ าเติมเหตุการณ์ ผมไม่อยากให้สภาเป็นแหง่ผูต้ดิ
เช้ือ ถึงได้เข้มงวดเรื่องมาตรการ และวันหยุดที่ผ่านมาท าความสะอาดแล้ว ส่วนกรณีที่มีข้าราชการที่อึดอัดและวิจารณ์
นั้น ผมยอมให้วิจารณ์บ้าง แต่ต้องไม่ย่อหย่อน ลดความเข้มข้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สภาฯ ส่วนใหญ่ท างานอยู่บ้าน เพื่อลด
จ านวนคนในสภาฯ และขณะนี้ผมเป็นห่วงประชาชนที่ไม่มีเงินเดือน ส่วนคนที่มีเงินเดือนมีหลักประกัน ข้าราชการที่ไม่มี
ปัญหา ขอให้ท างานเพื่อส่วนรวม ท างานเพื่อบ้านเมือง อย่าท้อแท้ปัญหาที่มี คนอื่นเดือดร้อนยิ่งกว่า" นายชวน กล่าว 
 เมื่อถามถึงการทบทวนการเปิดประชุมหรือ การขอความร่วมมือการประชุมกรรมาธิการประจ าสัปดาห์ นาย
ชวน กล่าวว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์ตลอด สิ่งส าคัญคือทุกคนต้องช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งเตียงพยาบาลไม่พอ 
เพราะห้องมีจ ากัด สิ่งส าคัญคือต้องรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนป้องกันตัวเองให้มาก สวมหน้ากากผ้า เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานหนัก คือ ต้องลดคนติดเช้ือ ส าหรับสภาฯ  เช่น การท างานของกรรมาธิการฯ ไม่มี
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ปัญหาเพราะขยายเวลาได้ แต่ตนเข้าใจว่าอาจจะหยุดประชุมแค่ 1 - 2 สัปดาห์ ก่อนจะกลับมาประชุมต่อ เพราะยังไง
ไวรัสโควิด-19 ยังไม่หมดไป 
 เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่ามีคนอยากติดเช้ือโควิดเพื่อเอาเงินประกัน นายชวน กล่าวว่า มีด้วยหรือ เมื่อถามถึง
ข้อเสนอให้ ส.ส.ตัดเงินเดือนตัวเองเพื่อน ามาช่วยโควิด นายชวน กล่าวว่า การไม่คอร์รัปชันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว 
เพียงแค่ทุกคนไม่ทุจริต เราก็จะมีงบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น อย่าคอร์รัปชันเป็นดี 
 เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ถือเป็นสิทธิที่สมาชิกรัฐสภาท าได้ตามกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583482  
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27 มิถุนายน 2564 - 20:30 น. 
ฤทธิ์บัตร 2 ใบ ดับค่าย 'เสี่ยหนู' 
 

 
 
กลัวแพ้บัตร 2 ใบ "อนุทิน" กลับล าเอา "บัตรใบเดียว" ประเมินแล้วสมัยหน้า หาเสียงยาก   
 ควันหลังศึกแก้รัฐธรรมนูญ หลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 13 ประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เสนอโดย จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ได้รับความ
เห็นชอบเพียงร่างเดียว ก็มีค าถามมากมาย 
 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ลงช่ือสนับสนุนร่างฉบับนี้ด้วย แต่ตอนโหวตลงมติ กลับ “งดออกเสียง” ทั้งพรรค ร้อนถึง 
ณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ต้องออกมาช้ีแจงว่า เป็นเรื่องที่พรรคหนักใจ เพราะก่อนหน้านี้ได้ลงนาม
สนับสนุนร่างฯ ดังกล่าว แต่ไม่อาจที่จะลงมติสวนทางอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ที่ให้สัมภาษณ์ยืนยันสนับสนุนให้
มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
 โดยก่อนลงมติพรรคภูมิใจไทย ได้แจ้งให้พรรคประชาธิปัตย์ทราบล่วงหน้าถึงความจ าเป็นต้องโหวตงดออกเสียง 
ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าใจ ท่าทีแปลกๆของค่ายสีน้ าเงิน เริ่มพลิกผันเมื่อเห็นพรรคเพื่อไทย กับพรรคพลังประชารัฐ ชู
ประเด็นบัตร 2 ใบ เหมือนรู้กันเป็นนัยๆ ว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคใหญ่กินรวบแน่  
 “เสี่ยหนู” จึงให้สัมภาษณ์สื่อว่า ยังหนุนระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียว พร้อมส่งสัญญาณให้ลูกพรรคแถลงแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เน้นเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชน และยกเลิกอ านาจวุฒิสมาชิก ที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรไีด้ 
ก า ร ชู ป ร ะ เ ด็ น แ ก้ ปั ญ ห า ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก เ ดื อ ด ร้ อ น ป ร ะ ช า ช น นั้ น  ไ ม่ มี ท า ง ที่  ส . ว . จ ะ เ ห็ น ด้ ว ย  
แต่ก็หาเสียงได้ 
 
 แพ้ทางบัตร 2 ใบ 
 พรรคภูมิใจไทย เคยเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งมา 2 ครั้งคือ เลือกตั้งปี 2554 และ 2562 ที่ระบบเลือกตั้งแตกต่างกนั 
เลือกตั้ง 2554 มีการแก้รัฐธรรมนูญ ประเด็นระบบเลือกตั้ง จาก “พวงใหญ่เบอร์เดียว” ตามรัฐธรรมนูญ 2550 เป็น 
“ เ ข ต เ ดี ย ว  เ บ อ ร์ เ ดี ย ว ”  ค ล้ า ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  2540 ผ ล ป ร า ก ฏ ว่ า  ค่ า ย เ น วิ น พ่ า ย ยั บ  
เมื่อทักษิณปั้นน้องสาว-ยิ่งลักษณ์ ภายใน 49 วัน ให้กลายเป็น “นารี ข่ีม้าขาว” กวาด ส.ส.อีสาน และเหนือ  
มาเกือบหมดทั้งภาค  
 เลือกตั้ง 2560 ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม และมีบัตรใบเดียว สูตรมีชัย ฤชุพันธ์ุ กลายเป็นกติกาที่ตอบ
โจทย์ภูมิใจไทย 
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 ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง “เสี่ยหนู” ประกาศก่อนการเลือกตั้งว่า ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ขอแค่ “เขตละ 1 หมื่น
คะแนน” ไม่ชนะเลือกตั้ง ไม่เป็นไร หากใครท ายอดได้ “2 หมื่นคะแนน” มีโบนัสให้ 
 หลังเลือกตั้ง ภูมิใจไทย ได้ ส.ส.เขต 39 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 12 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน (ยังไม่รับรวมกลุม่ 
ส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่)  
 ถ้ายึดตามกติกาบัตร 2 ใบ ค่ายเสี่ยหนูก็จะมีสภาพเหมือนเลือกตั้งปี 2554 คือ พ่ายกระแสพรรคใหญ่  ว่ากันว่า 
ประชาธิปัตย์ยังมี “ภาคใต”้ เป็นฐานที่มั่นคง แต่ภูมิใจไทย มีฐานใหญ่ที่ไว้ใจได้คือ จ.บุรีรัมย์ สนามเดียว 
  
งูเห่าเสี่ยงสอบตก 
 นาทีนี้ พรรคภูมิใจไทย มี ส.ส. 61 คน เพราะได้ ส.ส.มาเพิ่มอีก 10 คน จากพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าว
ไกล 
 เริ่มจากพรรคอนาคตใหม่ ขับ ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ออกจากพรรค เธอจึงย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
ต้นปี 2563 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ มี ส.ส. 9 คน ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ 2 ส.ส.บัญชี
รายช่ือคือ วิรัช พันธุมะผล และส าลี รักสุทธี  
 ส.ส.เขตอีก 7 คน คือ เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 ,กฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่, ฐิตินันท์ แสง
นาค  ส . ส . ขอนแก่ น ,กิ ตติ ชั ย  เ รื อ ง ส วั ส ดิ์  ส . ส . ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า , ร . ต . ต . มณฑล  โพ ธ์ิ ค าย  ส . ส . กทม .  ,  
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. และอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี  
 ขณะนี้ มี 4 ส.ส.พรรคก้าวไกล คือ คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช่ือ ,พีรเดช ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย ,เอกภพ 
เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี ที่มีแนวโน้มจะย้ายมาสังกัดค่ายเสี่ยหนู ว่ากันตามจริง 
ส.ส.จากค่ายสีส้ม ได้รับชัยชนะจากกระแสธนาธร และส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ไม่ใช่นักเลือกตั้งมืออาชีพ ที่มี
ฐานเสียงเป็นของตัวเอง หากพวกเขาต้องลงสนามตามกติกาเลือกตั้ง “บัตร 2 ใบ” เสี่ยงที่จะสอบตกสูงมาก โดยเฉพาะ
สนามอีสานและเหนือ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472030  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/472030
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 20:38 น. 
แก้รัฐธรรมนูญจบกลางปี’65 พปชร. ล็อกบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ รับเกมยุบสภา 
 

 
 

 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผ่านสภาช้ันรับหลักการทั้ง 13 ร่าง ชนิดที่พรรคพลังประชารัฐ “ผู้คุมเกม” ไม่ต้อง
ออกแรงให้เหนื่อย เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบ “รายมาตรา” เป้าใหญ่อยู่ที่ระบบเลอืกตั้ง ที่ “นักเลือกตั้ง” 
ทั้งสภา ต้องการย้อนกลับไปใช้ “ของเก่า” ตามรัฐธรรมนูญ 2540 และฉบับ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ว่าฝ่ายค้าน-
ฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ โหวตเพื่อไทย-เพื่อไทย โหวตให้พลังประชารัฐ ส่วนการโหวตของพรรคร่วมรัฐบาล และ 
ส.ว.นั้น โหวตตามจ็อบเดสคริปช่ัน 
 

 
ไทม์ไลน์ รธน.ไพบูลย์ 
 “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มือกฎหมายตัวพ่อของฝ่ายรัฐบาล เปิดเผยไทม์ไลน์ หลัง
การลงมติรับหลักการว่า จะเป็นบรรยากาศที่ดี แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ค่อย ๆ ขยับไป เป็นร่างสมานฉันท์ โรดแมป
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่น่าจะเกิน 45 วัน ก็จะพิจารณาเสร็จในวาระที่ 2 ตรงกับปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม 
ทิ้งไว้ 15 วัน จะพิจารณาวาระที่ 3 ในปลายเดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน ก่อนน าข้ึนทูลเกล้าฯ ได้ทันที ไม่มีประเด็นที่ต้อง
ท าประชามติ จากนั้นต้องไปแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ก็จะยื่นต่อประธานรัฐสภา 
 “ที่จริงเตรียมไว้อยู่แล้ว ถึงเวลาน้ันก็ขัดเกลาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภา” ไพบูลย์กล่าว 
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เขาวางไทม์ไลน์ไว้ว่า การท ากฎหมายลูกจะต้องใช้เวลา 5-6 เดือน ที่นานเพราะกฎหมายมีหลายมาตรา พร้อมกับต้องไป
รับฟังความเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 และต้องเวียนไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคอะไรหรือไม่ จากนั้นก็น าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ทั้งกระบวนการจะต้องเสรจ็ภายในต้นปี 2565 ไม่
เกินกลางปี 2565 
 
บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ รับอุบัติเหตุ 
 “ไพบูลย์” ย้ าว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวลือการยุบสภา แม้กฎหมายลูกยังไม่เสร็จ แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุทาง
ก า ร เ มื อ ง ก่ อ น ก็ ต้ อ ง ใ ช้  “ ก ติ ก า ”  ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ที่ แ ก้ ไ ข แ ล้ ว  น า ก ติ ก า ม า บั ง คั บ เ ท่ า ที่ ท า ไ ด้   
 “แต่ถ้าอะไรเกิดข้ึนในปีหน้าก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีการยุบสภาหรอก รัฐบาลอยู่ครบวาระปี 
2566 อยู่แล้ว” ไพบูลย์แสดงความมั่นใจ  
 
เพ่ือไทยเดิน 2 ขา 
 ขณะที่พรรคเพื่อไทย ประกาศกลางรัฐสภารับทั้งหมด 13 ร่าง แต่ก็จะใช้เกมคู่ขนานใน-นอกสภาแก้รัฐธรรมนูญ 
เน้นหนักที่แก้ไขรายมาตราเป็นหลัก โดยทิ้งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางให้มี ส.ส.ร.คาไว้ใน
ระเบียบวาระของรัฐสภา เป็น “หัวเช้ือ”  
 “ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เลขานุการผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ 
“ธง” แก้รัฐธรรมนูญของพรรคว่า ต้องท าทุกช่องทางในการลดทอนอ านาจของระบอบเผด็จการและเพิ่มเติมความเป็น 
“ประชาธิปไตย” เข้าไปในรัฐธรรมนูญ 
1.การแก้รัฐธรรมนูญโดยผ่านการแก้มาตรา 256 ที่พรรคเพื่อไทยน าเสนอ คือ กระบวนการเปิดทาง ให้มีการแก้
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจัดตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชน เพื่อท าหน้าที่ จัดท า รธน.ใหม่ ถือเป็นการ ยืน ยัน อ านาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน 
2.การแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ควบคู่ไปกับการแก้ไขทั้งฉบับ เป็นความจ าเป็นที่ต้องกระท าควบคู่กันไป เพราะเรา
ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่า การแก้ไขทั้งฉบับจะเกิดข้ึนได้หรือไม่ หรือเกิดข้ึนได้เร็วหรือช้าแค่ไหน หากการแก้ไขกระท าได้ไม่
ลลุ่วง ไม่ว่าอุบัติเหตุการเมืองใด ๆ เกิดข้ึน ตามกติกาที่พวกเขาก าหนดไว้ 
“เราต้องกลับไปใช้กติกาที่ฝา่ยมีอ านาจเขียนไว้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อความเป็นประชาธิปไตย การปลดล็อกรัฐธรรมนญูทัง้
ฉบับ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา จึงเป็นเรื่องที่ต้องท าคู่ขนานกันไป” 
3.“พลังของประชาชน” ที่ตื่นตัวและส่งเสียงอย่างมีพลัง คือ ปัจจัยหลักของความส าเร็จ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
“รัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องเขียนใหม่ รัฐธรรมนูญรายมาตราก็ต้องแก้ไข ท าทุกช่องทาง” 
 
ก้าวไกลผนึกมวลชน 
 ส่ วนพรรคก้ าว ไกล  ปั กหลั กที่  “ปิดส วิต ช์  ส . ว . ”  ส่ วนประ เด็นอื่ น  เ ดิ นนอกสภาร่ วมกั บกลุ่ ม  
Re-solution โดยใช้โอกาสที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ จะมีผลบังคับใช้ในวันข้างหน้า เสนอให้รัฐสภาชง
ประชามติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท าประชามติถามประชาชนว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ 
 “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.บัญชีรายช่ือ ก้าวไกล กล่าวว่า หนทางหนึ่งในการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รวดเร็วและ
ตรงไปตรงมาที่สุด 
 “คือการจัดท าประชามติเพื่อถามประชาชนกันไปเลยว่าต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. ที่ได้รับเลือกจากประชาชนหรือไม่ หากประชาชนเห็นชอบก็จะได้ไม่เหลือข้ออ้างอะไร
ให้ต้องมาหาเรื่องขัดขวางกันอีก” 
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 ด้าน “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล ประเมินสถานการณ์ว่า ถ้ารัฐสภาส่วนใหญ่เห็นชอบกับการท า
ประชามติ ก็ส่งให้ ครม.พิจารณา ซึ่ง ครม.จะท าหรือไม่ท า มีผลบังคับหรือไม่ โดยกฎหมายคือไม่บังคับ จึงข้ึนอยู่กับการ
กดดันทางการเมือง 
 “ผมเช่ือว่ามันยาก แต่ทางการเมืองก็ยากเหมือนกันที่รัฐสภาจะไม่โหวตให้ ในเมื่อทั้งฝ่ายรัฐบาล ส.ว. บอกว่า
คว่ ารัฐธรรมนูญ เพราะต้องไปถามประชาชนก่อน แต่ในเมื่อวันน้ีมี พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ให้ไปถามประชาชน แล้ว
จะบอกว่าไม่ท า ในทางการเมืองก็ไม่ควร” 
 “ถ้ารัฐสภาโหวตผ่านเรื่องประชามติแล้วไปค้างที่คณะรัฐมนตรี ก็ต้องช่วยกันกดดันต่อว่าอย่าเอาไปดองไว้ ไม่
แน่ว่าหากมีการยุบสภาเร็ว ก็อาจจะท าประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ ไม่ต้องเปลืองงบประมาณ” 
 “แต่ตอนน้ีมีปัญหาทางปฏิบัติในการโหวตของที่ประชุมรัฐสภา ไม่มีระเบียบรองรับในเรื่องการท าประชามติ แต่
ก็เช่ือว่าจะหาทางได้ คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะน าให้ใช้วิธี ส.ส.โหวตก่อน ถ้า ส.ส.เห็นด้วยก็ให้ส่งไปที่ ส.ว. ถือเป็นมติ
ของสภาผู้แทนราษฎร” 
 ตัดกลับมาที่พรรคพลังประชารัฐ โดย “ไพบูลย์” มองไปที่ความพยายามของ “ก้าวไกล” ว่าไม่มีทางส าเร็จ 
“การเสนอท าประชามติต้องโหวตทีละสภา เริ่มจาก ส.ส.ก่อน แล้วค่อย ส.ว. และต้องมีมติ เห็นด้วยทั้ ง  
2 สภา ดังนั้น ไม่ส าเร็จ เพราะวุฒิสภาไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยู่แล้ว” เช่ือว่า การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้จะไม่
มี ปั จ จั ย ล บ  เ พ ร าะทุ ก ฝ่ า ยค า นึ ง ถึ ง ก า ร แส ว ง จุ ด ร่ ว ม  ส ง วนจุ ดต่ า ง  “นอกส ภาก็ ยิ่ ง ไ ม่ น่ า มี ปั ญห า  
ไม่กระทบการท าหน้าที่ ในสภา 700 กว่าคนหรอก เพราะเราเป็นตัวแทนของประชาชน 70 กว่าล้ านคน  
ผู้ชุมนุมไม่กี่ร้อยคน ไม่กี่หมื่นคน จะมาเปลี่ยนแปลงอะไร” ไพบูลย์กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-698632  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-698632
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27 มิ.ย. 2564-22:30 น. 
บทบรรณาธิการ – ชัยชนะของ ส.ว. 
 

 
 
 การด ารงอยู่ของสมาชิกวุฒิสภา และกลไกการใช้อ านาจของส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งชุดปัจจุบัน ส าแดงเดชให้
ประชาชนเห็นอีกครั้งว่า พัฒนาการประชาธิปไตยมีปัญหาอุปสรรค และจะเจออุปสรรคขวากหนามอีกมาก ผลการลงมติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับของสองสภา มีเงื่อนไขก าหนดว่า ส.ว.ต้องเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็น 
84 เสียง 
 เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ร่าง ไม่ผ่านความเห็นชอบเกือบทั้งหมด มีเพียงร่างที่ 13 
น าเสนอโดยพรรคประชา ธิปัตย์เท่านั้นที่ผ่าน และท าให้เกิดกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่มีสัดส่วน ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน เป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่จนแทบเรียกได้ว่า ไม่มี
ทางเลือกอื่น   
 ผลมติดังกล่าวท าให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้านมีแต่ความผิดหวัง เพราะเห็นว่าร่างแก้ไขน าเสนอประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับมากมาย ไม่ว่า สิทธิเสรีภาพประชาชน ระบบประกันสุขภาพ สาธารณสุข ไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจ รายได้พื้นฐาน 
กลับถูกตีตกไปหมด 
 อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังของพรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่คาดเดาและคาดการณ์ได้ไม่ยาก เนื่องจากผิดหวัง
มาแล้วหลายครั้ง ยิ่งเมื่อมีเสียงส.ว.เข้ามาตัดสิน ยิ่งเป็นไป ไม่ได้ที่จะสมหวัง แต่ที่ผิดแปลกออกไปจากภาวการณ์ปกติ 
คือร่างของพรรคพลังประชารัฐ แกนน ารัฐบาลไม่ผ่านความเห็นชอบด้วย และมีความขัดแย้งที่ชัดเจนต้ังแต่ช่วงอภิปราย 
  ก่อนหน้าการลงมติ ส.ว. หรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรค แกนน ารัฐบาล เพราะระบุถึง
การแก้ไขมาตรา 144 และ 185 ว่าด้วยงบประมาณ และการท าหน้าที่ของนักการเมืองต่อข้าราชการ  กระทั่งเมื่อลงมติ
แล้ว พปชร. จึงถูกจับจ้องให้ตอบค าถามว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพรรคแกนน ารัฐบาลกับส.ว. 
 แม้สมาชิกแกนน าของพปชร. แสดงท่าทีว่า ไม่ต้องการรื้อฟื้น และเลือกที่จะเดินหน้าสมานฉันท์ ไม่ให้บาดหมาง
ไปมากกว่าเดิม แต่บทสรุปของความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ช้ีชัดว่า แม้แต่ผู้แทนประชาชนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่
อาจจัดการใดๆ กับ อ านาจของส.ว.ได ้
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6475885  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6475885
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วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 
เชิงบันไดท าเนียบ : ระบอบชินสุวรรณ !! พลังวันวาน ‘จันทร์ส่องหล้า’ – เจาะสัมพันธ์ ‘โทน่ี-ธรรมนัส’ 
 

 
 

 การออกมาจัดคลับเฮ้าส์ของ “พี่โทนี่-ทักษิณ ชินวัตร” ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บุคคลที่ “ทักษิณ” พาดพิงเชิง 
“ทวงบุญคุณ” หนีไม่พ้น “บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” พี่ใหญ่ “ระบอบ3ป.บูรพาพยัคฆ์” ทว่าสิ่งที่ “ทักษิณ” 
พูดในคลับเฮ้าส์ก็เป็นลักษณะ “พูดไม่หมด-เลือกที่จะพูด” 
 เพราะเอาเข้าจริงแล้ว การที่ พล.อ.ประวิตร ข้ึนเป็น ผบ.ทบ. ได้ ถึงข้ันต้องโยก “บิ๊กตุ้ย-พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวัตร” 
ญาติผู้พี่ จาก ผบ.ทบ. ไปเป็น ผบ.ทหารสูงสุด เพราะมีแรงหนุนจาก “บ้านจันทร์ส่องหล้า” นั่นคือพลังของ “หญิงอ้อ-
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์” นั่นเอง ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ก็มีความใกล้ชิด “บ้านจันทร์ส่องหล้า” โดยในอดีตถึงข้ันจะมี
การจับคู่ให้ พล.อ.ประวิตร แต่งงานด้วย เพราะเป็นนายทหารโสด เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ “จันทร์ส่องหล้าคอนเนคช่ัน” แต่
สุดท้าย พล.อ.ประวิตร ก็เลือกครองโสดมาถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จึงมีจุดเช่ือมโยงถึง “คุณหญิงอ้อ” เป็น “ทุนเดิม” มาตั้งแต่อดีต และในปัจจุบันหลัง 
“คุณหญิงอ้อ” ได้เข้า “เทคโอเวอร์พรรคเพื่อไทย” ท าให้ “หญิงหน่อย-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์” ต้องยกธงขาว
ออกจากพรรค ไปตั้งส านักใหม่พรรคไทยสร้างไทยแทน และก็เกิดการปรับโครงสร้าง กก.บห.เพื่อไทย ครั้งใหญ่ อีกทั้ง
เป็นที่รู้กันในพรรคเพื่อไทยว่า บุคคลที่เปรียบเป็นตัวแทนคุณหญิงอ้อ ก็คือ ‘คุณแจ๋ว’จุฑารัตน์ เมนะเศวต เพื่อนรัก สมัย
เรียน ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ รุ่น “SJC1315” ที่เข้ามามีบทบาทในพรรค 
 แนน่อนว่า “ตระกูลชินวัตร” ยังคงมี “อิทธิพลในพรรค” สามารถช้ีขาดสิ่งต่างๆได้ หนึ่งในน้ันคือการ “อภิมหา
ดีล” ที่คลอกระแสมาตั้งแต่ปี63 นั่นคือการจับมือระหว่าง “เพื่อไทย-พลังประชารัฐ” ที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ได้
แสดงอิทธิฤทธ์ิให้เห็นแล้ว นั่นคือการจัดท าร่างแก้ไข รธน.60 ที่ 2 พรรคใหญ่ เห็นพ้องเรื่องบัตร 2 ใบ และระบบการนบั
คะแนนแบบ รธน.40-50 ที่ท าให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ แม้จะถูกตีตกทั้งร่างเพื่อไทย-พลังประชารัฐ แต่ก็ยังอยู่ในเกมที่ทั้ง 
2 ฝ่าย โอเคดี 
 เพราะสุดท้ายได้รับอานิสงค์จากร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอเรื่องบัตร 2 ใบเช่นกัน แบ่ง 400 เขต 100 
บัญชีรายช่ือ ซึ่งร่างทั้ง 3 พรรค ต่างกันเรื่องรายละเอียด ที่พรรคเพื่อไทย-พปชร. ก าหนดกรอบมากเกินไป ส่วน ปชป. 
ไม่ได้ก าหนดกรอบมากนัก โดยจะมีการถกในช้ันกรรมาธิการต่อไป 
 โดยระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ จะท าให้พรรคขนาดกลางและเล็กเสียเปรยีบ ถูกมองว่าเป็นการ “กินรวบ 2 พรรค
ใหญ่” ทว่าที่ ปชป. เสนอเช่นน้ีเพราะ ปชป. อยู่ในสภาวะที่ไปได้ทั้ง 2 ทาง คือ จะรูปแบบใด ก็คงสถานะตัวเองได้ คือ 
ไม่เล็กและไม่โตไปกว่านี้ หรือ “ประคองตัวเอง” ในสถานการณ์เช่นนี้ไปได้เรื่อยๆ และจะเห็นได้ว่า “อู๊ดด้า-จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์” ลงพื้นที่ถ่ียิบ ราวกับไปหาเสียง 
 ยังไม่นับรวม “ส.ส.ฝากเลี้ยง” ที่มีให้เห็น ผ่านการลงมติต่างๆ รวมทั้งการตั้ง “พรรคส ารอง” ของฝั่งผู้มีอ านาจ 
อย่างน้อยๆก็รองรับ ส.ส. ที่จะเข้าร่วม “โปรย้ายค่าย” ซึ่งการไปพรรคส ารอง ที่มีภาพเป็นพรรคกลางๆ เพื่อลดโทนการ
ถูกโจมตีจากเอฟซีหรือฐานเสียงมากจนเกินไป ตอนนี้เริ่มมีรายช่ือบุคคล “ต่อร่วมโปรฯ” ให้ได้ยินเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ส.ส. 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg
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ที่มีฐานเสียงในระดับพื้นที่ ต้องท าพื้นที่เป็นหลัก การจะดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึงนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่อง “งบประมาณ” และ 
“สายป่าน” ต่างๆ 
 มากันที่ช่ือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่นั่ง เลขาธิการ พปชร. ชนิดที่ “ข้ัวหลวงพ่อป้อม” ต้องหักกับ “ข้ัวสาม
มิ ตร”  แต่ ศึกครั้ ง นี้ ต้ อง  “รวด เ ร็ ว” และ  “รุ นแร ง” ไม่ เ ช่นนั้ นจะ ไม่ทันการ จึ งท า ให้  พปชร .  รี บดัน  
ร.อ.ธรรมนัส ข้ึนมา 
 หากย้อนประวัติ ร.อ.ธรรมนัส เริ่มเล่นการเมืองช่วงปี2542 ในนามพรรคไทยรักไทย ซึ่ง ร.อ.รรมนัส เป็นน้อง
เลิฟของ “เสธ.ไอซ์”พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต เพื่อนร่วมรุ่น ตท.10 ของนายทักษิณ โดย “เสธ.ไอซ์” ดูแลเรื่องทีม รปภ. 
ให้นายทักษิณ ผ่านบริษัทการ์ด ที่มี ร.อ.ธรรมนัส ร่วมเป็นเจ้าของนั่นเอง 
 ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ถือเป็นอีกคีย์แมนในไทยรักไทยยุคนั้นด้วย เรื่อยมาถึงพรรคพลงัประชาชน พรรคเพื่อไทย ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส กับ นายทักษิณ ถือว่ามีความใกล้ชิดกัน เพราะ ร.อ.ธรรมนัส เป็นมือท างานของ
ทักษิณมากก่อนด้วย เรียกได้ว่า คิดอะไรก็รู้ทันกันหมด 
 จึงอย่าได้แปลกใจที่ทั้ ง ร.อ.ธรรมนัส และ ทักษิณ จะไม่กล่าวพาดพิงกันในเห็น อีกทั้ง ร.อ.ธรรมนัส  
ก็คุ้นเคยกับ “เจ๊แดง”เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวทักษิณ อีกผู้ทรงอิทธิพลในพรรคเพื่อไทย เพราะต่างดูแลพื้นที่
ภาคเหนือมาด้วยกัน โดย ร.อ.ธรรมนัส มีถิ่นฐานอยู่ที่ จ.พะเยา 
 ดังนั้นการดัน ร.อ.ธรรมนัส ข้ึนมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในความรีบเร่ง รวมทั้งกระแสข่าว 2 พรรคใหญ่ ท าโปรเจค 
“อภิมหาดีล” ร่วมกัน เพราะคนใน พปชร. ที่เป็น “ระดับคีย์แมน” หลายคน ก็ล้วนอยู่กับ “พี่โทนี”่ มาทั้งนั้น 
 สภาวะบ้านเมืองตอนนี้ จึงอยู่ภายใต้ “เงาซ้อนเงา” นั่น คือ “ระบอบ 3ป. – ระบอบทักษิณ” เรียกว่า “ระบอบ
ชินสุวรรณ” นั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_438311  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_438311
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วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 
E-DUANG : มาตรการ ตรวจสอบ รัฐธรรมนูญ ผ่าน เส้นทาง แห่ง “ประชามติ” 
 

 
 

แม้ว่าร่างพรบ.ประชามติจะถือได้ว่าเป็นร่างพรบ.ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เมื่อผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมรัฐสภาก็มีความสมบูรณ์ในสถานะแห่งพรบ. 
 ความมี ชี วิตของพรบ.ประชามติจึ งด า เนินไปเหมือนกับความมี ชี  วิตของรัฐธรร มนูญ พ.ศ.2560  
ด้านหนึ่ง ด ารงอยู่ในสถานะแห่งความเป็นเครื่องมือของรัฐบาล กระทั่งบางคนนิยามออกมาอย่างรวบรัดว่าเป็น 
รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อ”พวกเรา” ค าว่า “พวกเรา”ในที่นี้ย่อมหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ย่อมหมายถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ย่อมหมายถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในที่นี้ย่อมครอบคลุมไปยังการปรากฏ
ข้ึนของ 250 ส.ว. และการด ารงอยู่ของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐและพันธมิตร  
 พันธมิตรอันล้วนก่อเกิดจาก”แม่น้ า 5 สาย”แห่ง”รัฐประหาร” กระนั้น ในเมื่อ”รัฐธรรมนูญ”ด ารงอยู่อย่างมี”
ชีวิต” อีกด้านหนึ่ง ย่อมต้องผ่านการทดสอบ เค่ียวกร าจากสภาพการณ์ทางการเมือง อาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 เ ป็ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ที่ ถู ก วิ พ า ก ษ์  โ จ ม ตี ตั้ ง แ ต่ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้  น า ย บ ว ร ศั ก ดิ์  อุ ว ร ร โ ณ  
เข้ามารับผิดชอบในฐานะประธานยกร่างในสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 แม้จะมีการคว่ าไปโดยมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติในเดือนสิงหา คม 2558 แต่วิบากกรรมก็ยังด ารงอยู่ 
ยิ่งเมื่อคสช.มอบภาระหน้าที่นี้ให้อยู่ในมือของ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ภาพแห่งการสืบทอดอ านาจย้อนยุคไปยังรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2521 ประสานกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 ก็ยิ่งแจ่มชัด  
 ด้านหนึ่ง ฝ่ายกุมอ านาจใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอ านาจ แต่อีกด้านหนึ่ง อีกฝ่ายก็ใช้ในการเปิดโปงโจมตี 
สะท้อนความอัปลักษณ์แห่ง”รัฐธรรมนูญ”อย่างล่อนจ้อน ต่อพรบ.ประชามติก็เช่นเดียวกัน ด้านหลักอาจเป็นเครื่องมือ
ของรัฐ บาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระนั้น ก็สามารถน ามาใช้เป็น เครื่องมือในการเปิดโปงโฉมแห่ง ”
รัฐธรรมนูญ”ได ้หากสามารถผลักดันให้ตั้งค าถามและน าไปสู่”ประชามติ” นั่นย่อมเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมยิ่งในการตั้ง
ค าถามและหาค า ตอบจากความเป็นจริงของ”รัฐธรรมนูญ”ได ้ปลายหอกย่อมพุ่งใส่ยอดอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_438334  
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_438334
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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28 มิ.ย. 2564 05:01 น. 
หนังเรื่องยาว 
 

 
 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจเผด็จการ 13 ร่าง 9 ประเด็น ผ่านด่านมะละแหม่งไปได้แค่ร่างเดียว! คือ
ร่างแก้ไขกติกาเลือกต้ัง ส.ส.จากระบบบัตรใบเดียว กลับมาเป็นระบบบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 
 ส่วนอีก 12 ร่าง โดน ส.ว.ลากต้ัง โหวตคว ่าตามฟอร์ม “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โละทิ้งระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบของพรรคประชาธิปัตย์ ผ่านไฟเขียวจาก ส.ว.
เลือกตั้ง ฉบับเดียว มีเค้าจะเกิดความยุ่งหยอยเป็นฝอยขัดหม้อตามมาอย่างแน่นอน!!  เนื่องจากร่างของพรรค
ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  เ ส น อ แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ พี ย ง  2 ม า ต ร า  คื อ ม า ต ร า  83 แ ก้ ไ ข จ า น ว น  
ส.ส.เขต จาก 350 เขต เป็น 400 เขต แก้ไข ส.ส.บัญชีรายช่ือ จาก 150 คน เป็น 100 คน และมาตรา 91 แก้ไขจาก
ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับมาเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ปัญหาคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง 2 มาตรา มัน
ไม่ครบถ้วน กระบวนความ เพราะยังมีอีกถึง 6 มาตรา ในรัฐธรรมนูญ ที่ยังผูกพันเช่ือมโยงกับระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบ
เดียว เช่น มาตรา 85 ยังก าหนดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบตัรใบเดียวและมาตรา 86 ก าหนดให้มีจ านวน ส.ส.เขต 350 คน 
รวมทั้งมาตรา 92 มาตรา 93 และมาตรา 94 ยังก าหนดสูตรค านวณ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ เป็นระบบบัตร
เลือกตั้งใบเดียวแบบเดิม 
 ฉะนั้น ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนกติกาบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง ส.ส.ให้ครบทั้ง 8 มาตรา! “แม่ลูกจันทร์” ช้ีว่างานน้ีพรรคประชาธิปัตย์ 
พลาดอย่างไม่น่าเช่ือที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง 2 มาตรา เรื่องง่ายเลยกลายเป็นเรื่องยาก เรื่องสั้นเลยกลายเป็นเรือ่ง
ยาว เพราะที่ประชุมรัฐสภา ได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขเพียง 2 มาตรา จะไปแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มอีก 6 มาตรา ภายหลัง
ไม่ได้แน่นอน ทางแก้ไขมีประตูเดียว คือพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 6 มาตรา ต้องเสียเวลา
เพิ่มอีกเท่าตัว!! พูดกันตามตรง ในบรรดาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 12 ร่างที่โดนคว่ าเคเก้ระเนระนาดกลางสภาฯ “แม่ลูก
จันทร์” เสียดายสุดๆ คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์ ส.ว.ลากตั้งไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งรอบ
ต่อไป เพราะ ส.ว.ลากต้ังไม่ได้มาจากประชาชน 
ไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชน ข้อส าคัญ คนที่แต่งตั้ง ส.ว.ลากต้ังคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 การที่ ส.ว.ลากตั้ง 250 คน จะกลับมาโหวตหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ าอีกครั้ง มันน่าเกลียด
เกินไป!! ประเด็นนี้ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านโหวตเห็นชอบทั้งสภาฯ แต่มี ส.ว.ลากต้ังโหวตเห็นชอบปิดสวิตช์ตัวเอง
เพียง 21 คน ส่วน ส.ว.ลากต้ังส่วนใหญ่ ยังไม่ยอมปิดสวิตช์ตัวเอง กติกาการเมืองไทยมันหย าฉ่าอย่างนี้แหละโยม. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2125867?utm_source=PANORAMA_TOPIC  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2125867?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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เปิดใจ แม่ทัพพลังประชารัฐ จัดกระบวนรบ : พร้อมลุยเลือกต้ัง 
 

 
 

"การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา"  บ่งบอกถึงพรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาลอย่าง  
“พลังประชารัฐ” ลงสนามเลือกตั้ ง ได้ ทันที ท่ีมี เสียงนกหวีดดังขึ้ น เพราะ ร .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้บอกในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่า ถ้าพูดตามภาษาราชการ เราได้แบ่งเขต
การปกครองเป็น 10 ภาค 
 หัวหน้าภาคมีหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ภาคใต้ มีภาค 8 ภาค 9 อย่างภาค 8 ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร ภูเก็ต สุ
ราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา 
 หัวหน้าภาคจะประชุม ส.ส.ภาค เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่หรือวางนโยบายพัฒนาพื้นที่ใช้ส าหรับรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง พร้อมวางตัวผู้ที่จะลงสมคัร ส.ส.เขตละ 3 คน เพื่อท างานแข่งกันในพื้นที่ ก่อนท าโพลคัดให้เหลือ 1 คน ส่วนคน
ที่ไม่ได้ก็มีต าแหน่งทางการเมืองรองรับ 
 ส่วนเขตที่แพ้ไม่ถึง 1-3 พันคะแนนมีเยอะมาก โดยเฉพาะภาคอีสาน ได้มอบหมายให้หัวหน้าภาคส ารวจว่าที่
ผู้ ส มั ค ร ที่ ยั ง ไ ม่ ทิ้ ง พื้ นที่ แ ล ะสู้ ต่ อ  เ ขต ไห นคะแนนทิ้ ง ห่ า ง คู่ แ ข่ ง เ ยอะตั ดทิ้ ง แ ล ะหาคน ให ม่ ล งแทน   
เราด าเนินการทุกเขตเลือกตั้งที่ไม่มี ส.ส. ก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค มีเลขาธิการพรรคเป็น
ประธานต่อไป เราพร้อมแล้วส าหรับการเลอืกตั้งระบบเดิม 350 เขต ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบก็พร้อม แต่ขอใช้เวลา 2-3 
สัปดาห์ เพื่อจัดการอีก 50 เขตที่เพิ่มข้ึน 
 “ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ถือว่าเราเบ็ดเสร็จ เหนือตอนบน ภาคใต้ เป็นหน้าที่ของผมต้องท างานหนักข้ึน 
อีสานเหนือ อีสานใต้ เป็นหน้าที่ของผม พี่วิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค พี่เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายช่ือ” 
 ต่อไป ครม.พลังประชารัฐเตรียมลงพื้นที่เป็นกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสดับตรับฟังชาวบ้าน แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และแก้ปัญหาพร้อมพัฒนาพื้นที่ผ่านนโยบายที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเราได้วางทีมก าหนดนโยบายด้านต่างๆ เช่น 
ด้านความมั่นคง มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค เป็นหัวหน้าทีม ด้านการเมือง มีเลขาธิการ
พรรค รับผิดชอบ 
  ทีมเศรษฐกิจ มีหัวหน้าทีมระดับมืออาชีพ ไม่ใช่เป็นคนในพรรค ใกล้เปิดตัวในเร็ววันนี้ เพื่อออกแบบนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อฟื้นฟูประเทศ แก้ปัญหาปากท้อง ตั้งเป้าท าให้คนไทยหลุดพ้นจากกับดกั
ความยากจน อาทิ โครงการพื้นฐานสวัสดิการแห่งรัฐ ดูแลคนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โครงการจัดต้ังบริษัทระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด สู่ระดับภาคและประเทศ รองรับผลผลิตการเกษตร เปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านถือหุ้นบริษัทระดับต าบล 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
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 ตอนนี้ก าลังศึกษา “โมเดลกวางสี” ที่มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกับไทย ซึ่งประกาศเป็นมณฑลพัฒนา
ประชากรให้หลุดพ้นจากความยากจนได้เมื่อต้นปี 63 โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการช่วยคนไทย เคยประชุมร่วมกับ
พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ม า ร อ บ ห นึ่ ง แ ล้ ว  ก า ลั ง จั ด สั ม ม น า ร่ ว ม กั น อี ก ค รั้ ง ช่ ว ง ต้ น เ ดื อ น  ก . ค . 64 
 ทีมการเมือง ถามว่าถูกมองเป็นเลขาธิการพรรคที่ครบเครื่อง ทั้งบุ๋น-บู๊ อ านาจรัฐ ทุนเหลือแต่จะท าอย่างไรให้
กระแสพรรคและนโยบายหาเสียงโดนใจประชาชน โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของพรรคจะชูนโยบายพื้นฐานสวัสดิการแห่ง
รัฐ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นรายเดือน จะหาเงินจากไหนมาใช้ผ่านนโยบายนี้ 
 ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า งบประมาณก้อนนี้จะน ามาจากไหน ทีมเศรษฐกิจของพรรคต้องคิด โดยดูภาพรวม
โครงสร้างเศรษฐกิจ อย่างน้อยรายรับและรายจ่ายต้องสมดุลกัน เช่น มีแนวคิดน ารัฐวิสาหกิจที่มีก าไรดึงกลับมาให้รัฐท า
เอง เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อน ารายได้ดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
 พรรคพร้อมแบบนี้ การเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จมีโอกาสตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า การเมืองไม่มี
อะไรแน่นอน วันนี้ตั้งเป้าให้ได้สูงกว่าเดิม คือ 121 เสียง ได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่อง อาจได้ 150 คน 200 คนตามที่
สื่อมวลชนถามก็เป็นไปได้ อย่างน้อยมันต้องได้มากกว่าเดิมเพราะมีประสบการณ์จากการเลือกตั้งซ่อมหลายเขต ไม่
พลาดแม้แต่สนามเดียว ชัยชนะข้ึนอยู่กับหลายองค์ประกอบ อาทิ ทุกเขตมีทีมงาน ก า ร เ มื อ ง ที่ ผ่ า นก า ร เ ทรน
มาแล้ว การวางยุทธศาสตร์หาเสียง รับผิดชอบตามกลยุทธ์และยุทธวิธีเหมือนที่เราท า ไม่ใช่ชูนโยบายอย่างเดียวแล้ว
พรรคจะชนะการเลือกตั้ง ยังไม่นับรวม ส.ส.พรรคอื่นที่เตรียมเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ ตอนนี้มีจ านวนมาก 
แค่ไหน ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่อยากพูด แต่ส่วนใหญ่จะมาร่วมอุดมการณ์กับเราเพราะ มีหัวหน้าพรรคเป็นจุดศูนย์รวม 
ช่วยเหลือทุกคนทุกพรรคที่มา 
 จุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐอยู่ตรงไหน ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ยอมรับว่าเรามีจุดอ่อน ในสภาวะบ้านเมืองอยู่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รัฐบาลถูกโจมตีในหลายประเด็น 
 ไม่รู้อนาคตก่อนการเลือกตั้งกระแสความนิยมของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร เพราะภาพของรัฐบาลคือภาพของ
พรรคพลังประชารัฐ กระแสข้ึนหรือลงข้ึนอยู่กับรัฐบาลท างาน แต่ยังมั่นใจ ส.ส.เขต 101 คนที่ลงพื้นที่ตลอด วันนี้เป็น
ห่วงแค่ไหนที่พรรคร่วมรัฐบาลจะถอนตัว ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่ห่วง 
 “ผมเช่ือมั่นว่าถ้านายกฯ อยู่ครบเทอมก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสภามีความเข้มแข็ง ทุกวันน้ีพรรคร่วมแฮปปี้ อาจ
มีประเด็นการบริหารราชการแผน่ดินบ้าง ท่านเป็นผู้น าต้องตัดสินใจ เกิดอะไรข้ึนใน ครม. ความรับผิดชอบไม่พ้นนายกฯ 
ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้บังคับบัญชาจะต าหนิลูกน้องบ้างไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้” 
 การวางรายช่ือบัญชีนายกฯในการเลือกตั้งครั้งหน้า นอกจากช่ือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ยังมีการ
เสนอช่ือใครอีก ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่ขอก้าวล่วง เพราะเป็นเรื่องของนายกฯ และหัวหน้าพรรคคงคุยกันว่าจะเสริม
รายช่ือใครเข้ามาบ้างให้พรรคดูหล่อเหลาข้ึน 
 ศึกนอกเตรียมพร้อม ศึกในทั้ งกลุ่มดาวฤกษ์ กลุ่ม 3 มิตรมีโอกาสย้ายพรรคอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส  
บอกว่า ผมถูกเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรค เพื่อเข้ามาเป็นตัวกลางแก้ปัญหา ไม่ให้เกิดความไม่สบายใจภายในพรรค โดย
กลุ่ ม ด า วฤก ษ์ ได้ เ ข้ า ม า คุ ยกั บ ผ มแล้ ว เ ข ามี ค ว ามมั่ น ใ จ ว่ า ผ มส าม า ร ถน าทั พ สู้ ศึ ก ให ญ่ ค รั้ ง ห น้ า ไ ด้   
ส่วนกลุ่ม 3 มิตร ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่าเรา ต้องให้เกียรติทุกคน ขอให้ช่วยกันท างานให้
พรรคต่อไปพยายามไม่ให้เกิดกลุ่มก๊วนข้ึนในพรรค 
 กรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ถือเป็นน้องที่ให้การสนับสนุนมาตลอด คุยกันเข้าใจกัน ต่อไปคงต้อง
พูดคุยกับระดับหัวๆให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 ถูกมองว่าเตรียมขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ โดยมองไปที่ รมว.แรงงาน ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ด้วยความสัตย์จรงิ 
ผมเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรค เพื่อบริหารภายในพรรค แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดข้อพิพาท บาดหมางใจกัน 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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 ผมพอใจใน ต าแหน่งนี้ พอใจงานที่นายกฯ หรือหัวหน้าพรรคมอบให้ท า  ส่วนการปรับ ครม.เป็นอ านาจของ
นายกฯ ในสถานการณ์การเมืองเวลาน้ี คงไม่เหมาะที่จะปรับ ครม. ฉะนั้นไม่เคยคิดแย่งเป็น รมว.แรงงาน เราพอใจในสิ่ง
ที่เป็นอยู่ การเป็นเลขาธิการพรรคใช่ว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการ ขอท าหน้าที่เลขาธิการพรรคให้ดีที่สุด 
ต าแหน่งอื่นๆเป็นเรื่องของอนาคต ไม่มีอะไรแน่นอน 
ไปกดดันใครให้เกิดความไม่สบายใจ เราไม่ท า 
ฉะนั้นงานด่วนของแม่บ้านพรรค เริ่มจากท าบ้านให้น่าอยู่ โดยรีโนเวทที่ท าการพรรค ให้มีพื้นที่ใช้สอยสันทนาการ ท า
กิจกรรมต่างๆ ช้ันบนอาจท าเป็นโรงแรม มีห้องประชุม ส.ส.ครบ 10 ภาค เพื่อดึงดูด ส.ส.มาอยู่ที่นี่ ต้องรวมให้เป็นหนึ่ง
เ ดี ย ว  แ ล ะ ห ลั ง ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 19 ค ลี่ ค ล า ย  ก็ จ ะ ปั ด ฝุ่ น แ ผ น สั ม ม น า พ ร ร ค ที่ เ ค ย ว า ง ไ ว้ ที่  จ . ภู เ ก็ ต   
เพื่อละลายพฤติกรรมทุกกลุ่มให้เป็นพลังประชารัฐ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง เพราะคู่แข่งในการเลือกครั้งหน้ายังคงเป็นพรรค
เพื่อไทย ณ ช่ัวโมงนี้ทั้งสองพรรคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2125877?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 08:50 น. 
ความไม่เชื่อมั่น มาตรการ กึ่งล็อกดาวน์ความไม่เชื่อมั่น ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
09.00 INDEX ความไม่เชื่อมั่น มาตรการ ก่ึงล็อกดาวน์ความไม่เชื่อมั่น ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ปฎิกิ ริยาต่อสิ่ งที่  ศบค.ใ ช้ค า ว่า ”มาตรการเข้ม” แทนค า ว่า ”ล็อกดาวน์” นับตั้ งแต่ วันจันทร์ที่   
28 มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นปฏิกิริยาอันเป็นผลสะเทือนโดยตรงจากรัฐบาลอย่างเป็นด้านหลัก ไม่ว่าจะมองผ่านก้าวย่าง
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองผ่านก้าวย่างของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยิ่งเมื่อเสริมเติมท่วงทีและลีลาของ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ใน ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าไปอีก ยิ่งท าให้เพิ่มความร้อนแรง  เพียงเห็น
อ า ก า ร ค รึ ก ค รื้ น ข อ ง  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  ป ร ะ ส า น เ ข้ า กั บ  น า ย อ นุ ทิ น  
ชาญวีรกูล ในลักษณะขนมพอสมกับน้ ายา ณ ท าเนียบรัฐบาล อย่าได้แปลกใจที่จะเกิดอาการตีกลับ 
 การตีกลับที่เด่นชัดเป็นอย่างมากมิได้เห็นจากคนที่เคยเป็นกอง เชียร์ซึ่งเคยเป่านกหวีดร่วมกับมวลมหา
ประชาชนมาแล้วเท่านั้น หากแม้กระทั่ง #นะจ๊ะ ก็ติดเทรนด์อันดับ 1 ของทวิตเตอร์ ไม่จ าเป็นต้องเอ่ยถึงน้ าเสียงจาก
บรรดา “เอสเอ็มอี” น้อยใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องติดตามข่าว ”ยูทูบเบอร์” โดดตึกฆ่าตัวตาย 
 ปมเงื่อนแห่งความไม่พอใจมาจากประจักษ์ในลักษณะของการวนเข้าสู่ลูปเก่าเหมือนกับที่เคยเกิดข้ึนเมื่อเดือน
เมษายน 2563 ซึ่งมาพร้อมกับประกาศ ”ปิดเมือง” แม้ครั้งนี้เป้าหมายใหญ่จะอยู่ที่ “แคมป์คนงาน” อันถือได้ว่าเป็น 
“คลัสเตอร์” ใหญ่ แต่ ”ร้านอาหาร” ก็กลายเป็นลูกแคนนอนใหญ่ อย่าได้แปลกใจหากจะมีการอพยพครั้งใหญ่จาก
กรุงเทพมหานครออกไปยังต่างจังหวัด แม้ว่าจะมีการส่งก าลังทหารเข้าไปรักษาการณ์อยู่เกือบจะทุก”คลัสเตอร์”ก็ตาม 
 มาตรการ ”เข้ม” อย่างที่เรียกว่ากึ่งล็อคดาวน์ กึ่งเปิดครั้งนี้จึงเป็น มาตรการที่พอจะเดาผลสะเทือนตามมาได้ไม่
ยาก นี่คือความขัดแย้งระหว่าง ”สาธารณสุข” กับ ”เศรษฐกิจ” ความแหลมคมของสถานการณ์ก็คือ เป็นการกึ่งล็อค
ดาวน์ทั้งๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิ่งยืนยันจะเปิดประเทศภายในก าหนด 120 วันนับจากวันที่ 16 มิถุนายน 
พลันที่มาตรการ ”เข้ม” ปรากฏข้ึนในเวลา 01.00 น.ของคืนวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน ค ายืนยันแทบไม่มีความหมายในทาง
เป็นจริง นี่จึงเป็นการทดสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2798874  
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2798874
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28 มิถุนายน 2564 
บทเรียนการสื่อสารรัฐบาล “ประยุทธ์” บทสะท้อนภาวะ “ผู้น า” ยามวิกฤติ 
 

 
  
แม้ระยะหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จะขอโทษการปฏิบัติงานของรัฐบาลในหลายครั้ง แต่เวลาน้ี “ประชาชน” อาจไม่
ต้องการค าขอโทษ แต่สิ่งท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ "ความชัดเจนจากผู้น ารัฐบาล" 
 แฮชแท็ก #ประยุทธ์ออกไป มาแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มิ.ย.2564 ภายหลังที่มี
ราชกิจจานุเบกษาออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ในเวลา 01.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. ส่งผล
เป็นแรงบวกท าให้ประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.
กลาโหม ที่ไม่แจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อน 
 โดย พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาตรการดังนี้ 1.ปิดสถานที่พักอาศัยช่ัวคราว ส าหรับคนงานทั้งภายใน และภายนอก
สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการช่ัวคราวอย่างน้อย 30 
วัน 2.ให้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะน ากลับไปบริโภคที่บ้าน 
 3. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดด าเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น. งดการจัดกิจกรรมในพืน้ที่ 
โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ างดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร 4.งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
 และ 5. ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลาและสงขลา รวมถึงกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร 
 ค าสั่งดังกล่าวไม่มีการ “ล็อกดาวน์กทม.” แต่อย่างใด แต่ “จุดอ่อน” อยู่ที่การออกค าสั่งมาโดยไม่มีค าอธิบาย
ประกอบ ท าให้ถูกตีความว่าประกาศดังกล่าวเป็นการ “ล็อกดาวน์กทม.” ยิ่งท าให้กระแสไม่พอใจ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกปั่น
จนติดลมบน อีก “จุดอ่อน” คือค าสั่งให้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะน ากลับไปบริโภคที่บ้าน ย่อมสร้างความ
เสียหายให้กับ “ผู้ประกอบการ” เพราะอย่างน้อยต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อน ามาประกอบอาหาร  
 ทว่า 2 จุดอ่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์โดนโจมตีกลับไม่มีมือไม้ของรัฐบาล ออกมาท าความเข้าใจกับประชาชน เพื่อ
คลายข้อข้องใจว่า ตกลงรัฐบาลล็อกดาวน์ กทม.หรือไม่ และค าสั่งจะมีผลในวันที่ 28 มิ.ย. ไม่ใช่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 
มิ.ย.ทันที  
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 แต่เมื่อค าสั่งอย่างเป็นทางการออกมาได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับ “ประชาชน” เพราะไม่ทันต้ังตัวที่จะปรับ
การใช้ชีวิตให้สอดรับกับค าสั่ง กระแสต่อต้าน “ประยุทธ์ออกไป” ที่ถูกระบายผ่านทางโซเชียลมีเดียจึงพุ่งสูงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 หากย้อนไปก่อนหน้านี้ การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์ มักมีการออกค าสั่งที่ท าให้ประชาชนเกิดความสับสนมา
ห ล ายครั้ ง แ ล้ ว  แต่ ก ลั บ ไม่ ไ ด้ รั บ ก า ร แก้ ไ ข  โ ดย เ ฉพาะก า ร แพร่ ร ะบาดขอ ง เ ช้ื อ โ ค วิ ด ร ะลอก  3 ที่   
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ มิหน าซ้ าการสื่อสารที่ผิดพลาดจนเข้าข้ันวิกฤติลดทอน-บั่นทอน 
ความน่าเช่ือถือของ “พล.อ.ประยุทธ์-รัฐบาล” ให้ลดน้อยถอยลง ช่วงกลางเดือน เม.ย. เปิดจองวัคซีนผ่าน
แอพพลิเคช่ัน “หมอพร้อม” โดยจะจัดสรรวัคซีนตามยอดจอง แต่ปรากฏว่ายอดจองวัคซีนไม่สอดคล้องกับการแพร่
ระบาด ที่ต้องจัดสรรไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงได้ฉีดวัคซีนก่อน 
 นอกจากนี้ยังมีปัญหา “วัคซีนการเมือง” ที่มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบางพื้นที่ที่มีการระบาดน้อย ให้ได้รับการ
จัดสรรวัคซีนมากกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดสูง 
 สุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสั่งล้างไพ่การจัดสรรวัคซีนใหม่ โดยยกเลิกการจองวัคซีนก่อนหน้านี้ มอบอ านาจให้
คณะกรรมการจัดสรรวัคซีนที่ตั้งข้ึนเข้ามาดูแลแทน 
 ช่วงปลายเดือน พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์-ศบค.มีค าสั่งให้ยกเลิกการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” โดย
มอบให้ทางจังหวัดด าเนินการเปิดรับจองแทน ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆผ่าน “หมอ
พร้อม” แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังต้องใช้ “หมอพร้อม” เพื่อยืนยันการฉัดวัคซีน 
กรณีของแอพฯ “หมอพร้อม” ทาง ศบค.ต้องออกมาขอโทษประชาชน พร้อมช้ีแจงภายหลังว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้งาน 
แต่ปรับการใช้งานมาอยู่ในรูปแบบของการยืนยันตัวตนเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
 วันที่ 31 พ.ค. ช่วงเช้า “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่ากทม. สั่งคลายล็อก 5 กิจกรรม-กิจการ อาทิ เปิดร้าน
นวด สปา เปิดสวนสาธารณะ เปิดพิพิธภัณฑ์ เปิดร้านสัก เป็นต้น ซึ่งท าให้ประชาชนเตรียมพร้อมด าเนินกิจกรรมตามที่
จะมีการคลายล็อก แต่ยังไม่ทันข้ามคืนในช่วงค่ าวันที่ 31 พ.ค. “พล.อ.ประยุทธ์-ศบค.” ออกค าสั่งยกเลิกการคลายล็อก 
5 กิจกรรม-กิจการของ กทม. โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่กทม.ยังมีการแพร่ระบาดสูงอยู่ ค าสั่งที่ขัดกันของ “กทม.-ศบค.” 
สร้างความสับสนให้ประชาชนอย่างมาก โดยในช่วงเช้าวันที่ 1 มิ.ย. มีประชาชนส่วนหนึ่งเตรียมตัวไปว่ิงในสวนสาธารณะ 
เพราะคิดว่าเปิดท าการตามค าสั่ง กทม. แต่สุดท้ายกลับไม่เปิดให้เข้าใช้บริการ 
 วันที่ 25 มิ.ย. ท่ามกลางกระแสข่าว ศบค.เตรียม “ล็อกดาวน์กทม.” อีกรอบ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพิ่ม
สู ง ข้ึ น อ ย่ า ง ม า  จ น เ ตี ย ง ผู้ ป่ ว ย ร า ย ใ ห ม่  ผู้ ป่ ว ย ห นั ก  เ ห ลื อ ไ ม่ ม า ก พ อ ที่ จ ะ ร อ ง รั บ  แ ต่   
พล.อ.ประยุทธ์ กลับแถลงข่าวภายหลังการประชุมอย่างอารมณ์ดี ปล่อยมุขหยอกล้อ ชู 2 นิ้ว จนท าให้ประชาชนไม่
พอใจต่อท่าทีของผู้น าประเทศที่แสดงออกมา เพราะสถานการณ์ตึึงเครียดมากกว่าจะน ามาล้อเล่นกัน  นี่คือบางส่วน
ที่ พล.อ.ประยุทธ์-รัฐบาล สื่อสารผิดพลาดในยามวิกฤติ ในขณะที่ประชาชนต้องการความเช่ือมั่นจาก “ผู้น า” แต่หลาย
ครั้งการสื่อสารกลับไปกลับมา แม้ระยะหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จะขอโทษการปฏิบัติงานของรัฐบาลในหลายครั้ง แต่เวลานี้ 
“ประชาชน” อาจไม่ต้องการค าขอโทษ แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ "ความชัดเจนจากผู้น ารัฐบาล" 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945751  
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วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 
เลิกอ้างประชามติรัฐธรรมนูญได้แล้ว 
 

 
 เมื่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลบัมาสู่เวทีรฐัสภาอีกครัง้ พร้อมกับเสียงเรียกรอ้งจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีไ่ม่
ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กระหึ่มอีกรอบ เราได้เห็นการเคลื่อนไหวโต้ตอบจากฝ่ายวุฒิสภา เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 2560 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจของ 250 ส.ว.ในการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ที่อยู่เหนือเสียงของประชาชน
หลายล้านที่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง 
 โดยเหล่า ส.ว.และผู้ปกป้องรัฐธรรมนูญ มักอ้างถึงประชามติ 16 ล้านเสียงที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้า
ย้ อนกลับ ไปดู เ หตุ ก ารณ์ ใน ช่วงประชามติ  ที่ จั ด ข้ึน เมื่ อ วันที่  7 สิ งหาคม  2559 ว่ า ได้ เ กิ ดอะ ไร ข้ึนบ้าง  
ก่อนถึงวันลงมติ มีการใช้อ านาจรัฐบาลทหาร คสช. จับกุมด าเนินคดีผู้ที่ออกมารณรงค์ข้อมูลเพื่อช้ีข้อเสยีของรฐัธรรมนญู
ฉบับนี้ เกือบ 200 คน ปิดปากคนพูด ปิดหูประชาชนไม่ให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจไปลงประชามติ จึงเรียก
กันว่าเป็นประชามติมัดมือชก ไม่มีความชอบธรรม 
 ถัดมา ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนอย่างรุนแรงหลังวันลงประชามติไม่นาน คือการลอบวางระเบิดถึง 16 จุด ใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  โดยเป็นการระเบิด
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ตั้ ง แ ต่ ค่ า วั น ที่  11 สิ ง ห า ค ม  2559 ไ ป จ น ถึ ง เ ช้ า วั น ที่  12 สิ ง ห า ค ม  2559  
เป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดหลังประชามติรัฐธรรมนูญเพียงไม่กี่วัน รวมทั้งพื้นที่ที่เกิดเหตุ ล้วนแต่เป็นจังหวัดที่คะแนนส่วน
ใหญ่เห็นชอบรัฐธรรมนูญด้วย 
 กลุ่มการเมืองสนับสนุนรัฐบาล และหน่วยงานรัฐ ช้ีประเด็นนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง 
เพื่อต่อต้านรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปั่นป่วนทางการเมือง แต่ต่อมาด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจพิสูจน์ได้อย่างเป็น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  จ า ก จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ ทั้ ง  16 จุ ด  บ่ ง ช้ี ว่ า เ ป็ น ฝี มื อ ข อ ง ก ลุ่ ม ก่ อ ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ จ า ก  
3 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยลักษณะการประกอบระเบิด วัสดุต่างๆ รวมทั้งการใช้โทรศัพท์ซัมซุงรุ่นฮีโร่ทีแ่บตเตอรี่ทนทาน 
เป็นตัวจุดชนวนระเบิด ซึ่งเหมือนกันกับที่พบในคดีไฟใต้! สอดรับกับประเด็นความไม่พอใจต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใน
หมวดศาสนา อีกทั้งเห็นได้ว่า การลงประชามติในพื้นที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญ 
สูงกว่าเสียงเห็นชอบ สุดท้ายการสืบสวนสอบสวนของต ารวจยอมรบัว่า การระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เป็นฝีมือ
จาก 3 จังหวัดใต้ที่ไม่พอใจเรื่องรัฐธรรมนูญ 
 โดยประชาชนส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัดแสดงออกอย่างสันติ ด้วยการไปลงคะแนนประชามติ ไม่รับรัฐธรรมนูญ  
ขณะที่กลุ่มหัวรุนแรงแสดงผ่านการลอบวางระเบิดครั้งใหญ่ จาก 7 สิงหาคม 2559 วันลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 
จากนั้นอีก 4-5 วัน ก็เกิดระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พื้นที่ที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญ โดยพยานหลักฐานบอกว่า เป็น
ฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 ถัดจากเหตุระเบิดเพียง 10 วัน ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการ
อุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยอาศัยอ านาจมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. มีค าสั่งให้ออก
มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เป็นค าสั่งลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งก็คือการแก้ไข

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-.jpg
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เ นื้ อ ห า ห ม ว ด ศ า ส น า ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ที่ เ ช่ื อ ว่ า เ ป็ น ป ม เ ห ตุ ค ว า ม ไ ม่ พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น  
3 จังหวัดใต้ จนท าให้กลุ่มหัวรุนแรงลงมือปฏิบัติการวางระเบิดดังกล่าว 
 ความจริง ในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานมีเสียงไม่เห็นชอบประชามติสูงกว่าเสียงเห็นชอบ โดยเป็น
พื้นที่ของมวลชนฝ่ายต่อต้านทหาร ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญทีเ่อื้อประโยชน์ต่อการสบืทอดอ านาจของ คสช. ส่วน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ก็ไม่รับรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดยมีประเด็นเนื้อหาด้านศาสนาเป็นจุดต่อต้าน จนกระทั่งสุดท้ายต้องมีค าสั่ง
หัวหน้า คสช. อาศัย ม.44 ออกมาแก้ไข 
 การวางระเบิดคือปฏิกิริยาทีต่ามมาหลังวันท าประชามติรัฐธรรมนูญ ขณะที่ก่อนวันลงประชามติน้ัน มีเหตุการณ์
ที่รัฐบาล คสช.ใช้อ านาจมากมาย จับกุมคุมขังฝ่ายที่ออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ การใช้อ านาจปิดปากคนที่
ออกมาต่อต้านน่ีเอง ท าให้ประชามติรับรัฐธรรมนูญ กลายเป็นขาดความชอบธรรม แม้แต่การตั้งค าถามในประเด็นบท
เฉพาะกาล เรื่องให้อ านาจ ส.ว.โหวตแต่งตั้งนายกฯ ก็ไม่เขียนอย่างตรงไปตรงมา กลับเขียนก ากวมซ่อนเร้นว่า “ท่าน
เห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรก าหนดไว้ในบท
เฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” อีกทั้งการเขียนว่า 5 ปีแรก ก็สะท้อนความ
ไม่ตรงไปตรงมา เพราะอายุรัฐบาลชุดแรกคือ 4 ปี พอเลือกตั้งใหม่ ตั้งรัฐบาลชุดต่อมา ก็คือปีที่ 5 ของอ านาจ ส.ว.ในการ
โหวตนายกฯ รัฐบาลนี้ก็จะมีวาระอยู่ต่ออีก 4 ปี เท่ากับอ านาจ ส.ว.ที่เหนือเสียงประชาชนที่ไปเลือกตั้งมีผลในการตั้ง
นายกฯ ยาวนานถึง 8 ปี!! 
  มีเพียงพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่ประกาศชัดเจนตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ว่าจะต้องเดินหน้ารื้อ
รัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มเดียวผูกขาดอ านาจ และลงมือยื่นแก้ไขหลายครั้ง หากแต่ยังมีม็อบของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวหนักในปี 2563 ที่พุ่งเป้าไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับผูกขาดอ านาจ คสช. ประเด็นที่เห็นชัด
แจ้งที่สุด ว่าท าให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปเลือกตั้งถูกกดทับ ก็คืออ านาจ 
250 ส.ว.ช้ีขาดตัวนายกฯ และการตั้งรัฐบาล 
 ก่อนการเลือกตั้ง มีการน าเอาประเด็นอ านาจ 250 ส.ว.ไปเคลื่อนไหวเพื่อกดดันกลไกต่างๆ ท านองว่าเห็นอยู่
แล้วใครจะเป็นนายกฯ ดังนั้น ต้องเลือกช่วยเหลือผู้สมัครพรรคไหน ครั้นเลือกตั้งเสร็จ ก็น าอ านาจ 250 ส.ว. รวมทั้งแรง
สนับสนุนจากคนมีปืน จากอ านาจนอกระบบต่างๆ มาเชิญชวนและกดดันพรรคการเมืองให้เข้าร่วมจัดต้ังรัฐบาล เพราะ
ข้ัวนี้มี 250 ส.ว.หนุนอยู่แล้ว นี่คือปัญหาของบทเฉพาะกาลที่ให้อ านาจ 250 ส.ว.สร้างความได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น และ
ใช้กดดันให้ทุกฝ่ายต้องมาสนับสนุนข้ัวนี้ กล่าวได้ว่า การดิ้นรนปกป้องรัฐธรรมนูญ ไม่ยอมให้แก้ไข ไม่ยอมให้แตะต้อง 
ไม่เพียงอ้างว่าอ านาจ 250 ส.ว.ไม่ใช่เสียงช้ีขาด และอยู่แค่ 5 ปีเท่านั้น ล้วนเป็นค าพูดจาที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
 ความจริงคือ เสียง 250 ส.ว.เป็นความได้เปรียบและเป็นเครื่องมือกดดันทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เช่นนั้นพรรค
พลังประชารัฐที่ได้ ส.ส.น้อยกว่าพรรคเพื่อไทย จะกลายเป็นรัฐบาลได้อย่างไร อีกทั้งอ านาจตามบทเฉพาะกาลของ ส.ว. 
เอาเข้าจริงอยู่ 5 ปี แต่มีผลเท่ากับตั้งนายกฯ ได้ยาว 8 ปี ที่ส าคัญควรเลิกอ้างประชามติรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องไม่ให้
แก้ไขได้แล้ว! เป็นประชามติที่ผ่านกระบวนการมัดมือชก จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาตามมาหลายประเด็น รวมกระทั่งเหตุ
ระเบิดทั่ว 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ถ้ายังขืนปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ยอมให้แก้ไขในประเด็นหัวใจที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างโจ่งแจ้ง ลงเอยจะกลายเป็นแรงต่อต้านที่จะลุกลามมากกว่าวิถีทางรัฐสภาอย่างน่าเป็นห่วง! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_437459  
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 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 
กลยุทธ์พยัคฆ์เฒ่า เกม ‘บ๊ิกป้อม’ หมาก ‘ธรรมนัส’ ศึกการเมือง ศึกโยกย้าย เดิมพัน ‘ทรงวิทย์’ จับตา ‘ผบ พล.1 
รอ’ 
 

 
  
กลยุทธ์พยัคฆ์เฒ่า เกม ‘บ๊ิกป้อม’ หมาก ‘ธรรมนัส’ ศึกการเมือง ศึกโยกย้าย เดิมพัน ‘ทรงวิทย์’ จับตา ‘ผบ พล.1 
รอ’ 
  ฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายทหารเริ่มแล้ว หลังบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่ส่งสัญญาณแล้วว่าให้ท า
เสร็จเร็วข้ึน แม้ พล.อ.ประวิตรไม่ได้เป็น รมว.กลาโหมแล้ว แต่เป็นรองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ควบ รมว.กลาโหม เป็นเชิงสัญลักษณ์ มอบหมาย 
 พล.อ.ประวิตรส่งสัญญาณผ่านบิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม มาถึง ผบ.เหล่าทัพ ให้ท าบัญชี
รายช่ือแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารช้ันนายพลประจ าปี ให้เสร็จภายในสิงหาคม แต่โผแรกให้ประชุมหารือกับ พล.อ.
ประยุทธ์ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ 
 กระทรวงกลาโหมอยู่ในสภาพที่เจ้ากระทรวงไม่ได้มานั่งท างานที่กระทรวง แต่มอบให้ พล.อ.ชัยชาญ มือขวา 
พล.อ.ประวิตรอยู่โยงแทน เข้ากระทรวงตั้งแต่เช้าตรู่ กลับเย็นย่ า แถมวันเสาร์ก็มาประชุมติดตามการสนับสนุนรัฐบาล 
ในการแก้ปัญหาโควิดด้วย ส่วน พล.อ.ประยุทธ์เข้ากระทรวงกลาโหมแทบจะนับครั้งได้ ในช่วง 2 ปีที่เป็น รมว.กลาโหม 
โดยมาประชุมสภากลาโหมแค่เดือนละครั้งเท่านั้น แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ประชุมผ่านระบบ VTC หรือให้ พล.อ.ชัยชาญ
ประชุมแทน แต่เป็นที่รู้กันในกองทัพว่า พล.อ.ประวิตรยังคงมีบทบาทเสมือน รมว.กลาโหมเงา เพราะสัปดาห์ที่แล้ว 
พล.อ.ประยุทธ์ก็ให้เป็นตัวแทนร่วมประชุม รมว.กลาโหมอาเซียนอีกครั้ง 
พล .อ .ประยุท ธ์ยั ง ตั้ ง  พล .อ .ประ วิตร เป็ นที่ ป รึกษาสภากลาโหมด้ วย  แต่ จ ะมาประ ชุม เฉพาะครั้ งที่   
พล.อ.ประยุทธ์มาเป็นประธานประชุมเอง 
 แต่ถ้าครั้งไหนที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มา แต่ให้ พล.อ.ชัยชาญเป็นประธานประชุมแทน พล.อ.ประวิตรจะไม่มาร่วม 
เพราะด้วยความที่เป็นบิ๊กป้อมก็ต้องนั่งหัวโต๊ะ อาจท าให้ พล.อ.ชัยชาญเป็นประธานประชุมไม่สะดวกนัก แต่ทว่าบทบาท
ของ พล.อ.ประวิตรต่อกลาโหม ต่อกองทัพ ยังคงมีอยู่ แม้อาจจะไม่ใช่โดยตรง แต่ผ่านทาง พล.อ.ชัยชาญและ พล.อ.
ประยุทธ์ ที่จะปรึกษาหารือ พล.อ.ประวิตรในเรื่องส าคัญๆ ก่อน โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายทหาร 
 จึงไม่แปลกที่เวลานี้กองทัพจะเข้มข้นอย่างมาก เพราะเริ่มจัดโผทหารกันแล้ว และต้องมีการเปลี่ยน ผบ.เหล่า
ทัพ 3 คนคือ ปลัดกลาโหม ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ที่เกษียณราชการ แต่ที่ ทบ. แม้บิ๊กบี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 
ผบ.ทบ.จะยังไม่เกษียณ แต่ก็เป็นการจัดโผครั้งส าคัญ ที่จะต้องวางตัวคนมาเป็น ผบ.ทบ.คนต่อไป โดยทุกสายตาจับจ้อง
ไปที่เก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 1 ที่แม่ทัพต่อ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ ที่จะขยับข้ึนพลเอกห้าเสือ ทบ. ในต าแหน่ง ผช.ผบ.ทบ. 
เพื่อจ่อคิวเป็น ผบ.ทบ.ต่อจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ที่จะเกษียณกันยายน 2566 แตท่ี่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ รองเสธ.ออ๊บ 
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พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ.ทบ. มีโอกาสสูงที่จะย้ายระนาบข้ามกลับมาเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คนต่อไป หลังจากที่
โยกย้ายปีที่แล้วถูกขยับจากรองแม่ทัพภาคที่ 1 เข้า บก.ทบ. มาเป็นพลโท ต าแหน่งรองเสธ.ทบ. ที่ใครๆ คิดว่าอาจหลุด
ไลน ์ด้วยรู้กันดีว่า พล.ท.ทรงวิทย์นั้นไม่ได้จบโรงเรยีนนายร้อย จปร. และจบนายร้อยเวอรจ์ิเนีย หรือ VMI สหรัฐอเมรกิา 
จึงถูกมองว่า อาจเจอม่านประเพณี อดข้ึนเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และ ผบ.ทบ.  
 แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป พล.ท.ทรงวิทย์ก าลังถูกจับตามองเขม็งว่าอาจสร้างประวัติศาสตร์ ได้เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 
คนแรก ที่ไม่ได้จบ จปร. และอาจลุ้นเป็น ผบ.ทบ.คนแรกที่แหวกม่านประเพณี ที่เคยท าให้นายทหารที่จบนายร้อย
ต่างประเทศ ทั้งนายร้อย WestPoint สหรัฐ และนายร้อย Saint Cyr ฝรั่งเศส ในอดีต อดเป็น ผบ.ทบ. ต้องแยกไปเป็น 
ผบ.ทหารสูงสุดกันมาหลายคนแล้ว ดังนั้น พล.ท.ทรงวิทย์จึงถูกเฝ้ามองว่า ท้ายที่สุดเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ได้เป็น 
ผบ.ทบ. หรือว่าจะถูกส่งข้ามไปเกษียณที่ ผบ.ทหารสูงสุด โผโยกย้ายทหารครั้งนี้ จึงจะเป็นข้ันแรกที่บ่งบอกอนาคตของ 
พล.ท.ทรงวิทย์ และอนาคตกองทัพบกด้วย 
 พล.ท.ทรงวิทย์เป็นลูกชายบิ๊กตุ๋ย พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ. และโตมาใน ร.11 รอ. เคยสร้าง
ประวัติศาสตร์ได้เป็นผู้บังคับกองพัน และผู้บังคับการกรม และที่ส าคัญคือ เป็น ผบ.พล.1 รอ.มาแล้ว แถมเป็นในยุคที่
กองทัพบกมีนายทหารคอแดง มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 (ฉก.ทม.รอ.904) แล้ว อันเป็น
การสะท้อนว่า พล.ท.ทรงวิทย์ผ่านมาได้หลายด่าน ยิ่งเวลานี้ด้วยงานใน ทบ.เป็นรองเสธ.ทบ. ที่ดูแลงานยุทธการ และ
ตรงกับหน้าที่ใน ฉก.ทม.รอ.904 และยังเป็นวิทยากรในโรงเรียนจิตอาสาฯ และมีผลงานเป็นที่ช่ืนชม ที่ส าคัญ มี พล.อ.
ณรงค์พันธ์ซึ่งเป็น ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ด้วย เป็นกองหนุนส าคัญ พร้อมด้วยแถวกองหนุนอีกหลายระดับ ที่ท าให้ พล.ท.ท
ร ง วิ ท ย์ จึ ง อ ยู่ ใ น ไ ฟ โ ฟ กั ส ที่ จ ะ ข้ึ น แ ม่ ทั พ ภ า ค ที่  1 แ ล ะ เ ข้ า ไ ล น์   
5 เสือ ทบ. และชิงเก้าอี้ ผบ.ทบ.ในอนาคต ที่ฮอตคือ ในการโยกย้ายปี 2566 หาก พล.ท.ทรงวิทย์ข้ึน 5 เสือ ทบ.ก็
จะต้องไปชิง ผบ.ทบ.กับ พล.ท.เจริญชัย รุ่นพี่ ตท.23 ที่โผนี้ข้ึน ผช.ผบ.ทบ.ไปอาวุโสรอก่อนแล้ว เวลานั้น ก่อน พล.อ.
ณ ร ง ค์ พั น ธ์ เ ก ษี ย ณ  จ ะ พี ก ม า ก ว่ า  จ ะ เ ลื อ ก  พ ล . ท . เ จ ริ ญ ชั ย  น้ อ ง รั ก ส า ย ท ห า ร เ สื อ ฯ  ข อ ง  
พล.อ.ประยุทธ์ ข้ึน ผบ.ทบ. หรือว่าจะให้ พล.ท.ทรงวิทย์ข้ึน ผบ.ทบ.  กล่าวกันว่า ในกันยายน 2566 มี 2 สูตร คือ ถ้า
ใครไม่ได้ถูกเลือก ก็จะถูกส่งข้ามไป บก.ทัพไทย เป็น ผบ.ทหารสูงสุด 
 พล.ท.เจริญชัยอาจถูกเลือกให้เป็น ผบ.ทบ.คอแดง 1 ปี ก่อนเกษียณกันยายน 2567 จากนั้น พล.ท.ทรงวิทย์
ค่อยเป็น ผบ.ทบ.ต่อ เพราะเกษียณกันยายน 2568 อันเป็นสูตรที่จะท าให้ความขัดแย้งใน ทบ.ลดน้อยลงที่สุด หรืออีก
สูตรหนึ่งคือ พล.ท.ทรงวิทย์อาจถูกขยับไป บก.ทัพไทย เสียบเป็น ผบ.ทหารสูงสุดในปีสุดท้ายก็เป็นได้ นั่นคือสูตรความ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้  ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด บ ร ร ย า ก า ศ เ ข้ ม ข้ น ร ะ ห ว่ า ง  ต ท . 23 ข อ ง  พ ล . ท . เ จ ริ ญ ชั ย  แ ล ะ  
ตท.24 รุ่น พล.ท.ทรงวิทย์ แต่หากมีการส่งสัญญาณมาแต่เนิ่นๆ ว่าใครจะเป็นอะไร บรรยากาศใน ทบ.ก็จะดีข้ึน แต่
บางครั้ง เจ้าตัวอาจรู้อนาคตตนเองแล้ว แต่บอกใครไม่ได้ จนคนในกองทัพก็ต้องคาดการณ์กันไป 
 ทว่ามาโผนี้ สเต็ปแรกคือ พล.ท.ทรงวิทย์ชิงแม่ทัพภาคที่ 1 กับแม่ทัพโต พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพ
น้อยที่ 1 รุ่นพี่ ตท.23 สายบูรพาพยัคฆ์ ที่ก็เป็นระดับครีมใน ทบ. และเป็นที่รักของน้องๆ หาก พล.ท.ทรงวิทย์เป็นแม่
ทัพภาคที่ 1 พล.ท.สุขสรรค์อาจจะข้ามไปเป็น ผบ.รร.นายร้อย จปร. ที่เป็นนายทหารคอแดงคนแรก เพราะต้องไปเป็น
ต้นแบบ ไปสร้าง นายทหารรุ่นใหม่จากรั้ว รร.นายร้อย จปร. ที่มี “ฉก.คะเด็ท” นักเรียนนายร้อย จปร.คอแดงอยู่แล้ว
ด้วย แต่อีกต าแหน่งที่ถูกจับตามองคือ ผบ.พล.1 รอ. ที่โผนี้ ถึงเวลาที่ ผบ.เนี้ยว พล.ต.ทรงพล สาดเสาเงิน (ตท.27) 
จะต้องขยับข้ึนรองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อเตรียมเข้าไลน์สู่เก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 1 ในอนาคต ต่อจาก ตท.24 ที่ยังมีรองหนุ่ย 
พล.ต.ธราพงษ์ มาละค า รองแม่ทัพภาคที่ 1 ที่โผนี้อาจขยับข้ึนแม่ทัพน้อยที่ 1 เข้าไลน์ไว้ก่อน พล.ต.ธราพงษ์ บูรพา
พยัคฆ์คอแดงสาย พล.อ.ประวิตร และ พล.ต.ทรงพล วงศ์เทวัญคอแดงสาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ ที่โตมาจาก ร. 31 รอ.
ด้วยกัน แถมมีบทบาทส าคัญในการตั้ง ฉก.ทม.รอ.904 มากับบิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองราชเลขาธิการ สมัย
เป็น ผบ.ทบ. ก็ถูกจับตามองว่า ในอนาคตจะข้ึนแม่ทัพภาคที่ 1 และ ผบ.ทบ.ในอนาคต 
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 รวมทั้ง ผบ.ตั้ง พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 น้องรักสายราบ 11 ของ พล.อ.อภิรัชต์อีกคนที่คาดว่าโผ
นี้จะข้ึนรองแม่ทัพภาคที่ 1 จากเดิมที่คาดกันว่า พล.ต.ธวัชชัยจะย้ายระนาบมาเป็น ผบ.พล.1 รอ.ก่อนหรือไม่ เพราะอายุ
ราชการยังเหลืออีกหลายปี แต่เมื่อ พล.ต.ทรงพลขยับข้ึนรองแม่ทัพภาคที่ 1 ก็ต้องข้ึนพร้อมกัน เพราะทั้งคู่ก็ถูกมองว่า
จะชิงแม่ทัพภาคที่ 1 และ ผบ.ทบ.กันในอนาคต 
 รวม ถึง  ผบ . ใหญ่  พล .ต .อม ฤต บุญสุ ยา  ผบ .พล . ร . 2 รอ .  น้ อ ง รั กสายทหาร เสื อคอแดง  ของ  
พล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยถูกจับตามองว่าจะย้ายระนาบมาเป็น ผบ.พล.1 รอ. หรือว่าจะข้ึนรองแม่ทัพภาคที่ 1 กลายเป็นแผง
รองแม่ทัพภาคที่ 1 คอแดง ที่เป็นแคนดิเดตแม่ทัพภาคที่ 1 และ ผบ.ทบ.ในอนาคตกันเลยทีเดียว 
แต่ทว่ายังมี ผบ.ปู พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ที่เป็นรุ่นพี่ ตท.26 ที่ก็จะข้ึนมาชิงรองแม่ทัพภาคที่ 1 อีก
คน โดยมีสัญญาณมาแรงมากว่า โผนี้เมื่อ พล.ต.ทรงพล ตท.27 ขยับข้ึนรองแม่ทัพภาคที่ 1 ก็จะมีรองไก่ พ.อ.วรยส 
เหลืองสุวรรณ รอง ผบ.พล.1รอ. ที่โตมาจากแดนบูรพาพยัคฆ์ อดีต ผบ.ร.2รอ. ซึ่งเป็น ตท.28 จะเป็น ผบ.พล.1 รอ.คน
ต่อไป ทั้งด้วยความสามารถ ผลงาน และพลังรุ่น เพราะนายทหารที่จะมาเป็น ผบ.พล.1 รอ. ซึ่งเป็นก าลังหลักใน ฉก.ทม.
รอ.904 ต้องมีหลายปัจจัยสนับสนุน โผนี้จึงน่าจับตามอง ตท.28 ที่จะขยับลงต าแหน่งระดับผู้บัญชาการกองพล เช่น 
รองกอล์ฟ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธ์ิ ที่จ่อเป็นรอง ผบ.พล.ร.11 กองพลสไตรก์เกอร์นี้อยู่แล้ว 
 ทั้งหมดนี้หาใช่แค่ พล.อ.ณรงค์พันธ์จะตัดสินใจได้โดยล าพัง แม้เป็น ผบ.ทบ. แต่ยังต้องปรึกษาหารือ พล.อ.
ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร และโดยเฉพาะ พล.อ.อภิรัชต์ที่แม้จะพ้นจาก ผบ.ทบ.ไปแล้ว แต่สายสัมพันธ์กับ พล.อ.
ณรงค์พันธ์ก็ยังคงแนบแน่น เพราะ พล.อ.อภิรัชต์ก็ยังท าหน้าที่ในการช่วยดูแล สนับสนุนกองทัพ และ ผบ.เหล่าทัพอยู่ 
และในฐานะที่เคยเป็นนายทหารระดับอดีต ผบ.ทบ. ที่มีบทบาทในการตั้ง ฉก.ทม.รอ.904 และการก าเนิดทหารคอแดง
ข้ึนใน ทบ. แม้ว่าจะมีนายทหารในราชส านักที่มีบทบาทเช่น พล.อ.อภิรัชต์อีกหลายคนก็ตาม  อีกทั้งสายสัมพันธ์ของ 
พล.อ.อภิรัชต์กับ พล.อ.ประยุทธ์ยังแนบแน่น ก็ยังคงปรึกษาหารือเรื่องการวางตัวผู้น ากองทัพ โดยเฉพาะ ผบ.ทบ.ได้ 
เพราะกองทัพยังมีบทบาทและเป็นก าลังหลักในการปกป้องสถาบันด้วย 
 ยิ่งเมื่อมองอนาคตแล้ว พล.อ.ประยุทธ์จะยังคงต้องเป็นนายกฯ ต่อไปอีกสมัยหนึ่ง หรือนานกว่านั้น ก็จ าเป็น
จะต้องมีกองทัพเป็นกองหนุน และมี ผบ.เหลา่ทัพ โดยเฉพาะ ผบ.ทบ.ที่ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องระวังหลังว่าจะถูก
รัฐประหารล้มอ านาจ โดยที่ยังมีพี่ใหญ่อย่าง พล.อ.ประวิตรเป็นแม่ทัพการเมือง คุมเกมการเมืองทั้งในพรรคร่วมรัฐบาล
และพรรคพลังประชารัฐเอง เพื่อท าการเมืองให้มั่นคง ไม่สั่นคลอนเก้าอี้นายกฯ ไม่ว่าจะในรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้า  
เพราะ พล.อ.ประวิตรเองก็อุตส่าห์เคลียร์ปัญหาในพรรค ค่อยๆ ลดจ านวนก๊กก๊วนต่างๆ ลง ทั้งกลุ่ม 4 ยอดกุมารที่
บุกเบิกในการตั้งพรรคพลังประชารัฐ และออกหน้าแทนให้ แต่ที่สุด พล.อ.ประวิตรก็ทวงพรรคคืน มานั่งเป็นหัวหน้า
พรรคเอง 
 ก่อนที่ต่อมา กลุ่ม กปปส.ในพรรค ก็ถูกลดบทบาท ลบภาพออกไป เมื่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายพุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต์ หลุดเก้าอี้ รมต. และเก้าอี้ในพรรค หลังถูกตัดสินคดีการชุมนุมของ กปปส. แล้วที่สุดก็มาถึงกลุ่มสาม
มิตร ที่ถูกลดบทบาทมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค รองหัวหน้าพรรค และ กก.บริหารพรรค 
ส่วนเก้าอี้เลขาธิการพรรค พล.อ.ประวิตรก็ยกให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลูกรักมือขวาได้อย่างราบรื่น ด้วยการลาออก
จากหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดทางให้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยไม่ต้องรอให้นายอนุชา นาคาศัย ลาออก
จากเลขาธิการพรรคก่อน 
 เพราะเป้าหมายของ พล.อ.ประวิตรคือให้ ร.อ.ธรรมนัสมาเตรียมการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีข้ึน ทั้งการเลือกตั้งซอ่ม 
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ เพื่อที่จะท าให้พรรคพลังประชารัฐได้มี ส.ส.มากที่สุดและ
เป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาลอีกสมัย ถึงข้ันที่ ร.อ.ธรรมนัสประกาศที่จะท าให้พรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส.เข้ามามาก
ที่สุดในสภา ตั้งเป้าไว้ที่กว่า 200 คน และเรียกขวัญก าลังใจของลูกพรรคด้วยการประกาศจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว หาก
ได้ ส.ส.มากพอ ที่สอดคล้องกับกระแสข่าวภายในพรรคที่ว่า ร.อ.ธรรมนัสเล็งที่จะดูด ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ
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พรรคเพื่อไทยมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐให้ได้มากที่สุด ถึงข้ันที่ว่าจะดูดมาครึ่งหนึ่งของ ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยมีอยู่เลย
ทีเดียว ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานรุ่น ตท.25 
 หากดูจากสายสัมพันธ์ของ ร.อ.ธรรมนัส และ พล.อ.ประวิตรกับแกนน าในพรรคเพื่อไทย หรือนักการเมืองที่เคย
อยู่ใกล้ชิดอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร แล้ว ก็มีแนวโน้มว่า หัวหน้าป้อมกับเลขาฯ นัส น่าจะท าได้ ยิ่งมีความพร้อมทั้งทนุ
และก าลังคนด้วยแล้ว แต่ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือการที่ พล.อ.ประวิตรก็ไม่ได้ปิดประตู ปิดโอกาสที่พรรคพลัง
ประชารัฐและพรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลแค่ 2 พรรคในอนาคต “ไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องในอนาคต ผมยังไม่ได้คิด” พล.อ.
ประวิตรกล่าว แทนที่จะประกาศว่าไม่มีทางร่วมงานกันได้  
 แม้ว่าโอกาสที่ 2 พรรคนี้จะร่วมรัฐบาลกันยาก แต่โอกาสที่จะดูด ส.ส.เพื่อไทยมาเข้าพรรคจะง่ายกว่าก็ตาม แต่ 
พล.อ.ประวิตรก็เลือกที่จะเปิดทางไว้ เพราะการที่ 2 พรรคตกลงกันในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบก็ดูจะ
เป็นสัญญาณหนึ่ง ที่สะท้อนว่าคุยกันได้ กระแสข่าวนี้อาจจะหวังผลแค่เตือน หรือขู่ให้พรรคขนาดเล็ก และพรรคขนาด
กลางอย่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ พึงสังวรณ์ว่า ไม่ได้มีอ านาจต่อรองอีกต่อไป และอย่าเล่นเกม
การเมืองมากนักก็เป็นได้ และยิ่งมี ร.อ.ธรรมนัสเป็นเลขาฯ พรรค อะไรก็เกิดข้ึนได้ จนมีการจับตามองว่า หากพรรคพลงั
ประชารัฐชนะเลือกตั้งได้ ส.ส.มาเป็นอันดับ 1 เป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาล หรือร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย วันน้ัน 
พล.อ.ประยุทธ์จะยอมเปน็นายกฯ ของรัฐบาลนี้หรือไม่ เพราะหาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอม ก็อาจจะให้ พล.อ.ประวิตร ซึ่ง
เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีแทน จนเกิดกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสมาเพื่อท าให้คน พล.อ.ประวิตรเป็นนายกฯ 
แต่ ร.อ.ธรรมนัสก็ยืนยันแล้วว่า พรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตรก็จะยังคงท าหน้าที่คุมเกมการเมืองให้ พล.อ.ประยุทธ์ต่อไป 
 กล่าวกันว่า แม้ พล.อ.ประวิตรจะดูไม่ค่อยแข็งแรง เดินขากะเผลกๆ เหมือนจะไปไม่ไหว แต่ความคิดโลดแล่น 
การวางหมาก กลยุทธ์ต่างๆ ในทางการเมือง จนสามารถครองอ านาจในกองทัพเบ็ดเสร็จยาวนาน ก่อนมายึดอ านาจรัฐ
หลังการรัฐประหาร และอยู่ยาวมาจนปัจจุบัน ในอดีต บิ๊กจิ๋ว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เคยได้ฉายา “ขงเบ้งแห่งกองทัพ” 
มาตอนนี้ พล.อ.ประวิตรก็อาจจะเป็นขงเบ้งป้อม ที่เป็นทหารเก่า ที่มาสู้ศึกในสนามการเมือง และวางหมากได้อย่างแยบ
ยล แต่ พล.อ.ประวิตรไม่คิดว่าตนเองจะเทียบได้กับขงเบ้งขนาดนั้น เพราะตนเองไม่ใช่นักการเมืองโดยแก่นแท้ แต่เป็น
ทหารที่อาสาเข้ามาท างานการเมืองให้บ้านเมืองเท่านั้น 
 กระแสข่าวที่จับจ้องว่า ร.อ.ธรรมนัสจะดัน พล.อ.ประวิตรเป็นนายกฯ จึงเป็นแค่เกมที่จะท าให้พี่ป้อม น้องตู่
หวาดระแวงกันเอง เพราะที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตรเคยปฏิเสธไม่รับเป็นนายกฯ หลังรัฐประหาร 2557 มาแล้ว เพราะ
รู้ตัวว่าสุขภาพไม่เหมาะ และรู้ดีว่า พล.อ.ประยุทธ์พร้อมเป็นนายกฯ เอง พี่ใหญ่จึงถอยมาเป็นกองหนุนเท่านั้น พล.อ.
ประวิตรยืนยันตลอดว่า ไม่เคยคิดจะเป็นนายกฯ และเมื่อใดที่ พล.อ.ประยุทธ์จบภารกิจ หรือวางมือทางการเมือง เมื่อ
นั้นตนเองก็จะกลับบ้านพักผ่อนเช่นกัน เพราะการที่ พล.อ.ประยุทธ์มีทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมีบารมีของ พล.อ.ประวิตร พี่
ใหญ่คอยโอบอุ้มอยู่ และคอยแก้ปัญหาต่างๆ ในทางการเมืองให้ 
 แม้บางอย่างบางเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์อาจจะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นข้อตกลงพี่ -น้อง ที่ถ้าเป็นเรื่องการ
บ ริ ห า ร ง านรั ฐ บ าล  ก็ ใ ห้ สิ ท ธิ ข าด ในก า ร ตั ด สิ น ใ จ แก่ น ายกฯ  แต่ ถ้ า เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง  สิ ท ธิ ข าดอยู่ ที่   
พล.อ.ประวิตร 3 พี่น้องจึงอยู่ด้วยกันได้ โดยจะยังไม่ขัดแย้งแตกแยก หรือแตกหักกัน เช่นในบางยุคสมัย เพราะมี
บทเรียนมาแล้ว แตกกันเมื่อใด ก็นับถอยหลังเมื่อนั้น 
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