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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 มถิุนายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที่ ข่าว สนง.กกต. ที ่ ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 58/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ประกาศรับรองนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล 6 

2 MGR ออนไลน์ กกต. ไฟเขียว "ค าพันธ์ สุขเจริญ" เป็นนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล  

จ.กาฬสินธุ์ 

7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ 'ไอติม' ชี้โกรธ 'ประยุทธ์' แค่ไหน ก็เอาออกไปไม่ได้ ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ 8 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'Re-Solution' ยื่น 1.5 แสนชื่อผ่านประธานสภาฯ ชงแก้รัฐธรรมนูญ  11 

3 สยามรัฐออนไลน์ "นิกร" เผย กมธ. แก้ รธน. เลือ่นประชุม มั่นใจไม่มีผลต่อการพิจารณา 12 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กมธ. แก้ รธน.' ไม่ม่ันใจ 'รธน. กลุ่มรีโซลูชั่น' ทันพิจารณาหรือไม่ 13 

5 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่ง ผอ. พปชร. จับ "ไผ่ - นิโรธ" นั่งรองเลขาฯ 14 

6 แนวหน้าออนไลน์ หัวหน้าป้อม แบโพย พปชร.! จับ ‘สันติ’ ถ่างขานั่ง ผอ. – รอง หน. 15 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส" วางเกมดัน พปชร. ขึ้นสถาบันการเมือง 16 

8 สยามรัฐออนไลน์ สุดฟิต ! "ธรรมนัส" ประเดิมเก้าอ้ี "เลขาฯ พปชร." 17 

9 มติชนออนไลน์ ‘เจิมศักดิ์’ ย้ า 4 ข้อ เตือน รบ. อีกรอบ  18 

10 แนวหน้าออนไลน์ ‘เจิมศักดิ’์ เตือนรัฐบาลอีกรอบ! ย้ า 4 ข้อถ้า 'ร.อ.ธรรมนัส' ลาออกจะดีกับทุกฝ่าย 19 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ สอน" น้องธรรมนัส" อย่าใช้เงินกับการ ลต. ต้องสร้างนโยบายดี ใๆห้ ปชช. 20 

12 สยามรัฐออนไลน์ "พี่โทนี่" สอน "น้องธรรมนัส" อย่าใช้เงินกับการเลือกตั้ง 21 

13 แนวหน้าออนไลน์ 'ชัชวาล' เด็กเก่า พปชร. ซบ 'ไทยสร้างไทย' รับเสื้อจาก 'หญิงหน่อย' 22 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชัชวาล' อดีตผู้สมัคร ส.ส. ร้อยเอ็ดท้ิง 'พปชร.' ซบ 'ไทยสร้างไทย' 23 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ที่มา "ตู่นะจ๊ะ" รั้ว ทบ. ถึงท าเนียบ 24 

2 ข่าวสดออนไลน์ วิกฤตศรัทธา วิกฤตการเมือง วิกฤต ประยุทธ์ จันทร์โอชา 26 

3 มติชนออนไลน์ ‘ยุทธพร’ มองเกมแก้ระบบเลือกตั้ง ชี้ 5 อุปสรรค ท า รธน. ฉบับ ปชช.  

ยังเป็นแค่ฝัน 

27 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "เนวิน - มิตติ" ดราม่า "กักตัวทิพย์" 30 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ขวากหนามแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ของ ‘ประชาธิปัตย์’ 34 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ภาคต่อ ‘บัตร 2 ใบ’ ‘โมเดล ปชป.’ ส่อฝันค้าง 36 

7 ข่าวสดออนไลน์ ระบบ เลือกตั้ง ระบบเขต บัญชีรายชื่อ จุดแข็ง จุดอ่อน 38 

8 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ วรเจตน์ย้ า ‘รธน.’ มัดตราสังสังคมไทย แก้ได้-แค่บ่งมาตรา แลไม่เห็น 

‘พลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน’ 

39 

9 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ทางแพร่งเพ่ือไทย-ก้าวไกล เปิดใจ รังสิมันต์ โรม กับดราม่าการแก้

รัฐธรรมนูญ เกมของใคร? 

41 
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29/06/2564 16:49 

กกต. ประกาศรับรองนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล 

 

 
 

กทม. 29 มิ.ย.- กกต.ประกาศรับรอง “ค าพันธ ์สุขเจริญ” เป็นนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล จ.กาฬสินธุ ์หลังชนะเลือกตั้ง 
20 มิ.ย.ที่ผ่านมา   

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) แจง้ว่ำ ไดพ้ิจำรณำประกำศผลกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
เทศบำล แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  โดยมีมติประกำศให้นำยค ำพันธ์ สุขเจริญ  เป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลนำตำล อ.ท่ำคันโท จ.
กำฬสินธุ์ หลงัไดร้บักำรเลือกตัง้เมื่อวนัที่ 20 มิถุนำยน 2564 ซึ่งเป็นกำรเลือกตัง้แทนนำยพละเดช แก้วอินทร ์ท่ีไดร้บัเลือกเป็น
นำยกเทศมนตรีก่อนหนำ้นี ้แต่เสียชีวิตไปเมื่อวนัที่  24 เมษำยนที่ผ่ำนมำ โดยกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ดงักล่ำวไม่เป็นกำรตดั
หนำ้ที่และอ ำนำจของ กกต. ที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉยั เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่กำรเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสจุรติ
หรือเที่ยงธรรม ซึ่งหลงัจำกนี ้ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดั จะไดแ้จง้ประกำศผลกำรเลื อกตัง้ใหผู้ส้มคัรที่ไดร้บัเลือกตัง้
ทรำบตอ่ไป.-ส ำนกัขำ่วไทย 

 

อำ้งอิง : https://tna.mcot.net/politics-727733  

  

https://tna.mcot.net/politics-727733


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
 

 29 มิ.ย. 2564 16:50    

กกต. ไฟเขียว "ค าพันธ ์สุขเจริญ" เป็นนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล จ.กาฬสินธุ ์

 

 
 

มติกกต.ประกาศรับรอง "ค าพันธ ์สุขเจริญ" เป็นนายกเทศมนตรีต าบลนาตาล จ.กาฬสินธุ ์หลังชนะเลือกตั้ง 20 มิ.ย.ที่
ผ่านมา 

วนันี ้(29 มิ.ย.) ส ำนกังำนกกต.แจง้วำ่ไดพ้ิจำรณำประกำศผลกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำล แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยมี
มติประกำศใหน้ำยค ำพนัธ ์สขุเจริญ เป็นนำยกเทศมนตรี ต ำบลนำตำล อ.ท่ำคนัโท จ.กำฬสินธุ ์หลงัไดร้บักำรเลือกตัง้เมื่อวนัที่ 20

มิ.ย. ซึง่เป็นกำรเลอืกตัง้แทนนำยพละเดช แกว้อินทร ์ที่ไดร้บัเลอืกเป็นนำยกเทศมนตรกี่อนหนำ้นี ้แตเ่สยีชีวิตไปเมื่อวนัท่ี 24 เม.ย. ที่
ผำ่นมำ 

โดยกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ดงักล่ำวไม่เป็นกำรตดัหนำ้ที่และอ ำนำจของกกต.ที่จะด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉยั เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ กำรเลอืกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสจุรติหรอืเที่ยงธรรม 

ซึง่หลงัจำกนีผู้อ้  ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั จะไดแ้จง้ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ใหผู้ส้มคัรที่ไดร้บัเลอืกตัง้ทรำบตอ่ไป 

 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000062981  
 
  
 

 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000062981


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

 

วนัองัคำร ที่ 29 มิถนุำยน พ.ศ. 2564, 14.19 น. 
'ไอติม' ชีโ้กรธ 'ประยุทธ'์ แค่ไหน ก็เอาออกไปไม่ได้ ถา้ไม่แก้รัฐธรรมนูญ 

 

 
 

 วนัที่ 29 มิถนุำยน 2564 นำยพริษฐ์ วชัรสินธุ หรือ ไอติม ผูก้่อตัง้กลุม่รฐัธรรมนญูกำ้วหนำ้ โพสตข์อ้ควำมบนเฟซบุ๊ก ระบุ
วำ่ [ โกรธประยทุธแ์คไ่หน ก็เอำประยทุธอ์อกไปไมไ่ด ้ถำ้ไม ่#แกร้ฐัธรรมนญู ] 
 เ ห ตุ ก ำ รณ์  2-3 วั น ที่ ผ่ ำ น ม ำ  เ ห มื อ น เ ป็ นภ ำพสะท้ อ นค ว ำม เ ล ว ร้ำ ย ตลอด  7 ปี ข อ ง รั ฐ บ ำ ลภำย ใ ต้   
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ท่ีขำดทกัษะพืน้ฐำนหลำยอยำ่งในกำรบรหิำรประเทศ 

 ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำด “ทกัษะกำรเห็นอกเห็นใจ” ในกำรแถลงขำ่วเมื่อวนัศุกรท์ี่ผ่ำนมำ ที่ประยทุธแ์ละคณะพดูไปหวัเรำะไป 
ทำ่มกลำงควำมเดือดรอ้นแสนสำหสัของประชำชนนอกท ำเนียบรฐับำล  

 ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำด “ทกัษะกำรสื่อสำร” ในกำรเลือกประกำศเรื่องส ำคญัอยำ่งกำรล็อกดำวนเ์ฉพำะจุดในเวลำตี 1 ที่ตอ้ง
ใหค้นติดตำมกนัเอำเองผำ่นรำชกิจจำนเุบกษำ แทนที่จะไดฟั้งจำกปำกของผูน้  ำประเทศอยำ่งชดัเจน เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรใช้
ชีวิต 

 ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำด “ทกัษะกำรแกปั้ญหำ” ในกำรวำงยทุธศำสตรก์ำรสรรหำและกระจำยวคัซีนที่ไม่มีประสิทธิภำพ หรือ 
กำรออกมำตรกำรกำรควบคมุโรคที่ไมท่นัตอ่สถำนกำรณ ์และไมค่วบคูไ่ปกบักำรเยียวยำที่ตอ้งรวดเรว็และครอบคลมุ 

 หรือแมก้ระทั่งกำรขำด “ทกัษะกำรเรียนรูจ้ำกขอ้ผิดพลำด” ในกำรแถลงข่ำวเมื่อวำนนี ้ที่นอกจำกจะไมม่ีควำมสลดใจหรอื
ค ำขอโทษแลว้ ยงักลบักลำ้พดูออกมำอยำ่งมั่นใจ วำ่พวกเขำ (ที่หมำยถึงรฐับำล) เดือดรอ้นยิ่งกวำ่ประชำชน 

 ทัง้หมดนีท้  ำใหเ้รำเห็นคนจ ำนวนมำก ออกมำวิพำกษ์วิจำรณน์ำยกฯอยำ่งไมห่ยดุหยอ่น ใครที่ไม่พอใจรฐับำลชดุนีอ้ยูแ่ลว้ 
ยิ่งรูส้กึโกรธ ใครที่ไมแ่นใ่จมำก่อน ยิ่งตดัสนิใจไดง้่ำยขึน้ สว่นคนท่ียงัรกั ก็ชกัช่ืนชมไมไ่หว ปกปอ้งไมล่ง 

 แต่แมป้ระชำชนจะออกมำส่งเสียง ระบำยควำมอัดอัน้มำกแค่ไหน แต่สิ่งที่น่ำเสียดำยคือทุกอย่ำงอำจไม่น ำไปสู่กำร
เปลีย่นแปลงที่หลำยคนอยำกเห็น 

 เพรำะควำมคบัแคน้ที่คกุรุน่อยู่ในใจพวกเรำหลำยคน ไม่อำจแปรไปสูก่ำรเปลี่ยนแปลงได ้ตรำบใดที่ประเทศไทยยงัติดอยู่
กบัรฐัธรรมนญู 2560 ซึ่งเป็นกติกำที่ออกแบบมำใหเ้สียงของประชำชนไม่มีควำมหมำย แต่เป็นไดเ้พียงสิ่งประกอบฉำกของละคร
ปำหี่ที่ คสช. เขียนบทเอง เลน่เอง ก ำกบัเอง อยำ่งที่เขำท ำใหเ้รำเห็นในกำรเลอืกตัง้ปี 2562 ตอ่เนื่องมำถึงวนันี ้

 ไมว่ำ่จะเป็นกำรมี ส.ว. แตง่ตัง้ 250 คนมำเลอืกนำยกฯ แตง่ตัง้ตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูและกรรมกำรองคก์รอิสระ ขดัขวำง
กำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู หรือกำรผกูประเทศไวก้บัโซ่ที่ช่ือยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี ทัง้หมดนีค้ือกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรฐัประหำร ที่
พรำกอ ำนำจกำรก ำหนดอนำคตและพรำกอ ำนำจกำรเปลีย่นรฐับำล ออกไปจำกมือประชำชน 
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 ทุกคนที่รณรงคเ์รื่องรฐัธรรมนูญ ลว้นรูด้ีถึงค ำถำมที่มกัถูกถำมโดยสงัคมบำงส่วน ท่ีอำจยงัมองว่ำ รฐัธรรมนูญเป็นเรื่อง
นำมธรรมไกลตวั ไมใ่ช่เรือ่งเรง่ดว่น หรอื เป็นเพียงเรื่องของผลประโยชนน์กักำรเมืองไมก่ี่คน 

 คงไม่มีสถำนกำรณไ์หนชดัเท่ำกบัสถำนกำรณใ์นวนันี ้ที่จะสะทอ้นใหส้งัคมเห็นวำ่ รฐัธรรมนญูเป็นเรื่องเรง่ดว่นที่เก่ียวขอ้ง
และสง่ผลโดยตรงตอ่คณุภำพชีวิตของประชำชนทกุคน 

 เพรำะไม่วำ่วนันี ้พล.อ.ประยทุธ ์และองคำพยพ จะไรป้ระสิทธิภำพในกำรท ำงำนแคไ่หน จะเพิกเฉยตอ่ควำมทกุขย์ำกของ
ประชำชนเพียงใด ขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้คือรฐับำลในระบอบประยทุธจ์ะยงัคงมีเสถียรภำพ ดว้ยมือในสภำที่พรอ้มรบัใชแ้ละโหวตมอบ
ควำมไวว้ำงใจใหอ้ยำ่งไรห้ลกักำร และดว้ยกลไกตรวจสอบถ่วงดลุที่พิกลพิกำรและใหท้ำ้ยอยำ่งไรค้วำมเป็นธรรม 

 เพรำะไม่ว่ำประยุทธ์จะท ำให้หลำยสิบลำ้นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มำ “ร่วมใจ” กันโหวตไม่ใหเ้ขำเป็นนำยกฯต่อ แต่
รฐัธรรมนญูท ำใหป้ระยทุธม์ี ส.ว. 250 อยูใ่นมือที่พรอ้ม “รว่มใจ” กนัขดัเจตนำรมณข์องประชำชนเพื่อโหวตเขำกลบัมำเป็นนำยกฯ  

 เพรำะไม่วำ่ประยทุธจ์ะท ำใหค้นธรรมดำตอ้ง “ขำดเตียง” จนตอ้งสญูเสยีชีวิตต่อหนำ้ตอ่ตำญำติพี่นอ้งของเขำไปก่ีคนตอ่ก่ี
คน แตร่ฐัธรรมนญูกลบัท ำใหท้กุกลไกของรฐั ไมเ่คย “ขำดที่นั่ง” ใหส้  ำหรบัคนท่ีประยทุธต์อ้งกำรจะแตง่ตัง้ เพื่อเขำ้มำสรำ้งควำมชอบ
ธรรมอนัจอมปลอมใหต้นเองตอ่หนำ้ตอ่ตำประชำชน 

 เพรำะไม่ว่ำประยทุธจ์ะท ำใหร้ำ้นอำหำรรำ้นคำ้ตอ้ง “ลม้หำยตำยจำกไปก่ีพนัรำ้น” แต่รฐัธรรมนญูท ำใหเ้สียงของประยทุธ์
ในสภำฯ ไมเ่คย “ลม้หำยตำยจำกไปสกัเสยีง” เนื่องจำกควำมไมก่ลำ้หำญหรอืไรห้ลกักำรของนกักำรเมืองบำงกลุม่ ที่เลอืกรว่มหวัจม
ทำ้ยไปกบัประยทุธเ์พียงเพื่ออ ำนำจและผลประโยชนเ์ฉพำะหนำ้เพรำะไมว่ำ่ประยทุธจ์ะท ำใหค้น “ตกงำนหรอืขำดช่องทำงท ำมำหำ
กิน” แค่ไหน แต่รฐัธรรมนญูกลบัจงใจท ำใหก้ลไกกำรตรวจสอบกำรทจุรติอยำ่ง ปปช. ไรน้  ำ้ยำ เพื่อใหร้ะบอบประยทุธแ์ละพรรคพวก 
ไมเ่คยมีวนัตอ้ง “ตกงำนหรอืขำดช่องทำงท ำมำหำกิน” ผำ่นโครงกำรตำ่งๆ ของรฐั 

 เพรำะไม่ว่ำประยุทธ์จะท ำใหบุ้คลำกรทำงกำรแพทยต์อ้งต่อสูก้บัโควิด “มือเปล่ำ” ปรำศจำกกำรจดัสรรอปุกรณท์ำงกำร
แพทย์ ยำ หรือวัคซีนที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ แต่รัฐธรรมนูญกลับท ำให้นำยพลไม่เคยต้องขำดแคลน “ของเล่น” หรือ
ยทุโธปกรณชิ์น้ใหม ่จำกกำรจดัสรรงบประมำณกองทพัท่ีไม่เคยถกูตรวจสอบในมำตรฐำนเดียวกบัหนว่ยงำนอื่นๆ 

 เพรำะไม่ว่ำประยทุธจ์ะ “พลิก” ค ำสั่งหรือนโยบำยของรฐับำลกลบัไปกลบัมำ จนท ำใหแ้รงงำนที่หำเชำ้กินค ่ำตอ้งสญูเสีย
รำยไดแ้ละยิ่งล  ำบำกมำกขึน้ในกำรปรบัตวัตำมควำมโลเลของนโยบำย แตร่ฐัธรรมนญูท ำใหป้ระเทศเรำมี กกต. และ ศำลรฐัธรรมนญู 
ที่อำจถกูบีบให ้“พลิก” ทกุผลกำรเลือกตัง้และทกุค ำวินิจฉยัใหอ้อกมำเป็นชยัชนะของประยทุธ ์แมอ้ำจจะขดัต่อหลกักฎหมำยหรือ
กระทั่งสำมญัส ำนกึก็ตำม 

 เพรำะไม่ว่ำประยุทธ์จะท ำใหเ้ด็กนกัเรียนตอ้ง “ตกหล่นออกจำกกำรศึกษำ” ไปอีกก่ีหมื่นคน แต่รฐัธรรมนูญกลบัท ำให้
ประยทุธไ์มม่ีวนัจะ “ตกหลน่ออกจำกกำรเมืองไทย” จำกกลไกตำ่งๆที่ช่วยสบืทอดอ ำนำจใหร้ะบอบประยทุธ ์รวมถึงยทุธศำสตรช์ำตทิี่
หยิบมำใชเ้ลน่งำนฝ่ำยตรงขำ้มไดห้ำกตนเองเกิดอบุตัิเหตหุลดุออกจำกกำรเป็นรฐับำลชั่วครำว 

 มำถึงวนันี ้ประเทศไทยไม่มีทำงเลือกอื่น หำกตอ้งกำรกลบัมำแข็งแรงและเดินหนำ้ไปสูอ่นำคตไดอ้ย่ำงเต็มก ำลงั ประเทศ
เรำตอ้งรบัวคัซีนที่ส  ำคญัอย่ำงกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู เพื่อสรำ้งระบบกำรเมืองที่ทกุฝ่ำยจะไดแ้ขง่ขนับนกติกำที่เป็นธรรม สะทอ้นและ
ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของประชำชน ซึง่วิธีนีไ้มเ่พียงเพื่อก ำจดัเชือ้โรคในปัจจบุนัท่ีช่ือวำ่ระบอบประยทุธ ์แตเ่พื่อปอ้งกนัเชือ้สำย
พนัธุ์เดียวกนัในอนำคต ที่อำจมำในนำมอื่น แต่ผ่ำนกลไกเดียวกนั ดว้ยแรงหนนุเดียวกนั และเพื่อเครือข่ำยผลประโยชนเ์ดียวกนั ที่ไม่มี
ประชำชนอยูใ่นสมกำร 
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ไม่ว่ำวนันีเ้รำจะไม่พอใจ พล.อ.ประยทุธ ์อย่ำงไร แต่ตอ้งยอมรบัควำมจริงว่ำรฐัธรรมนญู 2560 ท ำใหเ้รำไปไหนไม่ได ้ ดงันัน้ หำก
ตอ้งกำรใหค้วำมไม่พอใจของเรำ แปรไปเป็นควำมเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เรำตอ้งท ำคือกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู 2560 เพื่อน ำไปสูก่ำรรำ่ง
รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ที่มำจำกประชำชน พรอ้มๆ ไปกับกำรสรำ้งวฒันธรรมที่เช่ือมั่นในกลไกประชำธิปไตยที่จะสำมำรถรบัมือกบั
ปัญหำไดใ้นทกุสถำนกำรณ ์ทัง้ 2 สว่นนีจ้ะท ำใหส้งัคมไทยไมเ่ปิดช่องใหค้นแบบ พล.อ.ประยทุธ ์เขำ้มำได ้และต่อใหห้ลดุเขำ้มำได ้
เขำก็ไมม่ีทำงยำ่มใจวำ่จะอยูไ่ดน้ำน 

 เพรำะอ ำนำจในกำรตดัสินอนำคตของประเทศ และก ำหนดชะตำกรรมทำงกำรเมืองของผูน้  ำ จะอยู่ในมือของประชำชน
อยำ่งแทจ้รงิ 
 ผมหวงัว่ำรำยช่ือจำกประชำชนกว่ำหนึ่งแสนช่ือ ท่ีผมและทีม Re-Solution ไดร้วบรวมเพื่อจะน ำไปยื่นต่อรฐัสภำในวนั
พรุง่นี ้จะเป็นจดุเริม่ตน้ของกำรแปรควำมไมพ่อใจที่มีอยูท่กุพืน้ท่ี ไปเป็นอนำคตที่ดีขึน้ส  ำหรบัทกุคน 

 ถ้ ำ แ ก้ รั ฐ ธ ร รมนูญ ได้  ก ำ ร เ ซ็ น ใบลำ ออกของป ร ะยุท ธ์ จ ะ ไม่ ต้อ งพึ่ ง มื อ เ ข ำ  แ ต่ จ ะ ใ ช้มื อ ขอ งพวก เ ร ำ  
เซ็นใหเ้ขำออกผำ่นบตัรเลอืกตัง้ 

#ฉีดวคัซีนแกร้ฐัธรรมนญูก ำจดัระบอบประยทุธ ์

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/583792  

  

https://www.naewna.com/politic/583792
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29 มิถนุำยน 2564 

'Re-Solution' ยืน่ 1.5 แสนชื่อผ่านประธานสภาฯ ชงแก้รัฐธรรมนูญ 30 มิ.ย.นี้ 
 

 
 

กลุ่ม "Re-Solution" ยืน่ 1.5 แสนชื่อผ่าน "ชวน หลีกภยั" ประธานสภาฯ ชงแก้รัฐธรรมนูญ 4 ประเด็น 30 มิ.ย.นี้ 
วั น ที่  29 มิ .ย . ผู้ สื่ อ ข่ ำ ว ร ำ ย ง ำ น ว่ ำ  ใ น วั น ที่  30 มิ .ย . เ ว ล ำ  10.30 น . ผู้ ร่ ว ม ก่ อ ตั้ ง ก ลุ่ ม  Re-Solution  

ถึ ง เ ว ล ำ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห ม่  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย น ำ บ ปิ ย บุ ต ร  แ ส ง ก น ก กุ ล  เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร ค ณ ะ ก้ ำ ว ห น้ ำ   

นำยพริษฐ์  วัชรสินธุ แกนน ำกลุ่มรัฐธรรมนูญก้ำวหน้ำ  นำยยิ่งชีพ อัชฌำนนท์ จำกกลุ่มโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมำย
ประชำชน หรือ "ไอลอว"์ น.ส.สิตำนนั สตัยศ์กัดิ์สิทธ์ิ พี่สำวนำงวนัเฉลิม สตัยศ์กัดิ์สิทธ์ิ ผูล้ีภ้ยัทำงกำรเมืองที่หำยตวั และน.ส.ชญำ
ธนสุ ศรทตัต ์อดีตผูเ้ขำ้ประกวดมิสยนูิเวิรส์ไทยแลนด์ 2020 พรอ้มผูเ้ชิญชวนเสนอรำ่งแกร้ฐัธรรมนญูในแคมเปญ "ขอคนละช่ือรือ้
ระบอบประยทุธ"์ น ำรำยช่ือประชำชนกวำ่ 150,921 ช่ือไปยื่นตอ่นำยชวน หลกีภยั ประธำนรฐัสภำ 

ทัง้นี ้กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลำรฐัธรรมนูญใหม่ ไดร้วบรวมรำยช่ือประชำชนเพื่อ ตัง้แต่วนัที่ 15 มิ.ย. เปิดเสนอแกไ้ข
รฐัธรรมนญู 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1.ลม้วฒุิสภำ เดินหนำ้สภำเดี่ยว 2.โละศำลรฐัธรรมนญู องคก์รอิสระ ปฏิรูปที่มำ อ ำนำจ กำร
ตรวจสอบ 3.เลกิยทุธศำสตรช์ำติ ปลดโซต่รวนอนำคตประเทศ และ 4.ลำ้งมรดกรฐัประหำร 
 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946084  

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946084
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29 มิถนุำยน 2564 16:10 น.  
"นิกร" เผย กมธ. แก้ รธน. เลื่อนประชุม ม่ันใจไม่มีผลต่อการพิจารณา 

 

 
 

เมื่อวนัที่ 29 มิ.ย.นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคชำติไทยพฒันำ ฐำนะกรรมำธิกำรพิจำรณำรำ่งรฐัธรรมนญูแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่...) แกไ้ขมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำดว้ยระบบเลือกตัง้ รฐัสภำ กลำ่วว่ำ กมธ.ฯ ไดเ้ลื่อนกำรประชุมในวนันี ้(29 

มิ.ย.) ออกไปเป็นวนัท่ี 6 ก.ค.ซึ่งกำรเลือ่นออกไป 1 สปัดำหน์ัน้ เช่ือว่ำไมม่ีผลกระทบตอ่กำรพิจำรณำ เพรำะเป็นสถำนกำรณร์ะบำด
ของโควิด-19 ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเนือ้หำของรฐัธรรมนญู สว่นกรณีที่กลุม่รโีซลชูั่น เตรยีมยื่นรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู พรอ้มรำยช่ือประชำชน
ที่สนบัสนุนกว่ำ 1.5 แสนช่ือต่อนำยชวน หลีกภยั ประธำนรฐัสภำ วนัที่ 30 มิ.ย.นัน้ เป็นกระบวนกำรที่ตอ้งปฏิบติตำมขัน้ตอน คือ 
ประธำนรฐัสภำตอ้งตรวจสอบรำยช่ือ ประมำณ 1 เดือน ก่อนจะบรรจเุขำ้สูร่ะเบียบวำระกำรประชมุรว่มรฐัสภำ เพื่อพิจำรณำวำ่จะรบั
หรอืไมร่บัหลกักำร 

ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำกรณีกำรยื่นร่ำงแกไ้ขของภำคประชำชนจะมีส่งผลใหก้ำรท ำงำนกมธ.ฯ เพิ่มแรงกดดนัหรือไม่ นำยนิกร 
กล่ำวว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำจะมีแรงกดดันอย่ำงไรหรือไม่ เพรำะกำรยื่นเนือ้หำแก้รฐัธรรมนูญของภำคประชำชน ตอ้งเป็นไปตำม
กระบวนกำร คือตอ้งตรวจสอบรำยช่ือผูส้นับสนนุ บรรจุเขำ้สูก่ำรพิจำรณำ และใหร้ฐัสภำลงมติวำ่จะรบัหลกักำรหรอืไม่ และหำกรบั
หลกักำร รฐัสภำจะเป็นผูพ้ิจำรณำวำ่จะมอบหมำยใหก้รรมำธิกำรเดิมด ำเนินกำรหรอืตัง้ขึน้ใหม ่หรอืเนือ้หำของภำคประชำชนจะเขำ้
ขำ่ยตำมค ำวินิจฉยัศำลรฐัธรรมนญู ที่ตอ้งท ำประชำมติหรอืไม ่ดงันัน้ตอ้งพิจำรณำรำยละเอียดตำมกระบวนกำรก่อน 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/257054    
  

https://siamrath.co.th/n/257054
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210629/7b9cdf84d2dfc8bc7d692d8c497bb784fe7a6e0447ab7d22e73106cf6e50bb3c.jpg?itok=Kf6C-Lhy
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29 มิถนุำยน 2564 

'กมธ. แก้ รธน.' ไม่ม่ันใจ 'รธน. กลุ่มรีโซลูชั่น' ทันพิจารณาหรือไม่ เหตุต้องตรวจสอบชื่อ 1 เดือน 

 

 
 

"นิกร" เผย กมธ.แก้รธน. นัดประชุม 6 กรกฎาคม ปัดตอบ กลุ่มรีโซลูชั่น ยืน่ร่างแก้รธน. กดดันการท างานหรือไม่ 

       นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคชำติไทยพฒันำ ฐำนะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรฐัธรรมนูญ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่...) 
แกไ้ขมำตรำ 83 และมำตรำ 91 วำ่ดว้ยระบบเลอืกตัง้ รฐัสภำ กลำ่ววำ่ กมธ.ฯ ไดเ้ลือ่นกำรประชมุในวนันี ้(29 มิถนุำยน) ออกไปเป็น
วนัที่ 6 กรกฎำคม ซึ่งกำรเลื่อนออกไป 1 สปัดำหน์ัน้ เช่ือว่ำไม่มีผลกระทบตอ่กำรพิจำรณำ เพรำะเป็นสถำนกำรณร์ะบำดของโควิด-
19 ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเนือ้หำของรฐัธรรมนญู สว่นกรณีที่กลุม่รีโซลชูั่น เตรยีมยื่นรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู พรอ้มรำยช่ือประชำชนที่สนบัสนนุ
กวำ่ 1.5 แสนช่ือตอ่นำยชวน หลกีภยั ประธำนรฐัสภำ วนัท่ี 30 มิถนุำยน นัน้ เป็นกระบวนกำรท่ีตอ้งปฏิบติตำมขัน้ตอน คือ ประธำน
รฐัสภำตอ้งตรวจสอบรำยช่ือ ประมำณ 1 เดือน ก่อนจะบรรจเุขำ้สูร่ะเบียบวำระกำรประชุมรว่มรฐัสภำ เพื่อพิจำรณำวำ่จะรบัหรอืไม่
รบัหลกักำร ทัง้นีไ้มม่ั่นใจวำ่รำ่งของภำคประชำชนจะทนักำรพิจำรณำของกมธ.หรอืไม่ 

ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำกรณีกำรยื่นร่ำงแกไ้ขของภำคประชำชนจะมีส่งผลใหก้ำรท ำงำนกมธ.ฯ เพิ่มแรงกดดนัหรือไม่ นำยนิกร 
กล่ำวว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำจะมีแรงกดดันอย่ำงไรหรือไม่ เพรำะกำรยื่นเนือ้หำแก้รฐัธรรมนูญของภำคประชำชน ตอ้งเป็นไปตำม
กระบวนกำร คือตอ้งตรวจสอบรำยช่ือผูส้นบัสนนุ บรรจุเขำ้สูก่ำรพิจำรณำ และใหร้ฐัสภำลงมติวำ่จะรบัหลกักำรหรอืไม่ และหำกรบั
หลกักำร รฐัสภำจะเป็นผูพ้ิจำรณำวำ่จะมอบหมำยใหก้รรมำธิกำรเดิมด ำเนินกำรหรอืตัง้ขึน้ใหม ่หรอืเนือ้หำของภำคประชำชนจะเขำ้
ขำ่ยตำมค ำวินิจฉยัศำลรฐัธรรมนญู ที่ตอ้งท ำประชำมติหรอืไม ่ดงันัน้ตอ้งพิจำรณำรำยละเอียดตำมกระบวนกำรก่อน. 
       ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำกลุ่มรีโซลชูั่น น ำโดยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล  แกนน ำคณะกำ้วหนำ้, นำยพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนน ำกลุ่มรี
โซลชูั่น, นำยยิ่งชีพ อชัฌำนนท ์ผูจ้ดักำรไอลอว ์เตรยีมยื่นรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู ตำมแคมเปญจข์อคนละช่ือรือ้ระบอบประยทุธ ์พรอ้ม
รำยช่ือประชำชน จ ำนวน   150,921 ช่ือ ตอ่นำยชวน หลกีภยั ประธำนรฐัสภำ ในวนัท่ี 30 มิถนุำยน เวลำ 10.30 น. 
 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946077  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946077
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29 มิถนุำยน 2564 14:09 น.  
"บิ๊กป้อม" เซ็นตั้ง "สันติ" น่ัง ผอ. พปชร. จับ "ไผ่ - นิโรธ" น่ังรองเลขาฯ 

 

 
 

 เมื่อวนัที่ 29 มิ.ย. ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคพลงัประชำรฐั ภำยหลงัพรรคมีกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคใหม่ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ยงัคงเป็นหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั ขณะที่ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ 
รมช.เกษตร และสหกรณ ์นั่งเลขำธิกำรพรรคคนใหม่ โดยไดม้ีกำรแตง่ตัง้ในต ำแหนง่ต่ำง ๆ ตำมขอ้บงัคบัพรรคไปก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้
ในส่วนของรองหวัหนำ้พรรคเหรญัญิก และนำยทะเบียนพรรค รวมถึงไดม้ีกำรตัง้คณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ ล่ำสดุ
พล.อ.ประวิตร ไดใ้ชอ้  ำนำจในฐำนะหวัหนำ้พรรค แต่งตัง้ต  ำแหน่งตำ่ง ๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ต ำแหน่งรองเลขำธิกำรพรรค จ ำนวน 2 คน 
ไดแ้ก่ นำยไผ ่ลกิค ์ส.ส.ก ำแพงเพชร และนำยนิโรธ สนุทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค ์ขณะที่ต  ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรพรรค ยงัคงเป็นของนำย
สนัติ พรอ้มพฒัน ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และรมช.คลงั ที่นั่งควบต ำแหน่งรองหวัหนำ้พรรค ท ำใหน้ำยสนัติ ไดน้ั่งทัง้ต  ำแหน่ งรองหวัหนำ้
พรรค และผอ.พรรคที่เคยเป็นต ำแหนง่เดิมดว้ย 

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/257012  
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วนัองัคำร ที่ 29 มิถนุำยน พ.ศ. 2564, 14.34 น. 
หัวหน้าป้อม แบโพย พปชร.! จับ ‘สันติ’ ถา่งขาน่ัง ผอ. – รอง หน. ตั้ง ‘ไผ่ - นิโรธ’ รองเลขาฯ 

 

 
 

“บิ๊กป้อม”กางบัญชีโครงสร้างใหม่ ตั้ง“สันติ”น่ังผอ.พปชร.ควบรองหน.จับ“ไผ่-นิโรธ”น่ังรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

 เมื่อวนัที่ 29 มิถุนำยน 2564 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคพลงัประชำรฐั(พปชร.) ภำยหลงัพรรคมีกำรปรบัปรุงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคใหม ่โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตร ียงัคงเป็นหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั ขณะที่ ร.อ.
ธรรมนสั พรหมเผำ่ รมช.เกษตร และสหกรณ ์นั่งเลขำธิกำรพรรคคนใหม ่โดยไดม้ีกำรแตง่ตัง้ในต ำแหนง่ตำ่ง ๆ ตำมขอ้บงัคบัพรรคไป
ก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้ในสว่นของรองหวัหนำ้พรรคเหรญัญิก และนำยทะเบียนพรรค รวมถึงไดม้ีกำรตัง้คณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัรรบั
เลอืกตัง้ 
 ลำ่สดุพล.อ.ประวิตร ไดใ้ชอ้  ำนำจในฐำนะหวัหนำ้พรรค แตง่ตัง้ต  ำแหนง่ตำ่ง ๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ต ำแหนง่รองเลขำธิกำรพรรค 
จ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ นำยไผ่ ลิกค ์ส.ส.ก ำแพงเพชร และนำยนิโรธ สนุทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค ์ขณะที่ต  ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรพรรค 
ยงัคงเป็นของนำยสนัติ พรอ้มพฒัน ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และรมช.คลงั ท่ีนั่งควบต ำแหน่งรองหวัหนำ้พรรค ท ำใหน้ำยสนัติ ไดน้ั่งทัง้
ต  ำแหนง่รองหวัหนำ้พรรค และ ผอ.พรรคที่เคยเป็นต ำแหนง่เดิมดว้ย 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/583798  
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องัคำรท่ี 29 มิถนุำยน 2564 เวลำ 16.19 น. 
"ธรรมนัส" วางเกมดัน พปชร. ขึน้สถาบันการเมือง 

“ผู้กองธรรมนัส” ฟิต ถกแกนน า วางยุทธศาสตร ์“การเมือง-ศก.-ประชาสัมพันธ”์ ขับเคลื่อน พปชร. ขึน้สถาบันการเมือง 

 

 
 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคพลงัประชำรฐัว่ำ  หลงัพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ปรบัโครงสรำ้งคณะ
กรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ ลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 28 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ ์ในฐำนะ
เลขำธิกำรพรรคฯ เรยีกแกนน ำบำงสว่นของพรรค หำรอืเพื่อวำงยทุธศำสตรก์ำรท ำงำนของพรรคโดยมีนำยวิรชั รตันเศรษฐ ส.ส.บญัชี
รำยช่ือ ในฐำนะรองหัวหนำ้พรรค นำยสนัติ พรอ้มพัฒน  ์รมช.คลงั ในฐำนะรองหัวหนำ้พรรค นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.
แรงงำน ในฐำนะเหรญัญิก เขำ้รว่ม เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มขบัเคลื่อนกำรบริหำรงำนพรรคใหเ้ป็นระบบ และมอบหมำยใหแ้กนน ำแต่
ละกลุม่รบัผิดชอบงำนดำ้นต่ำงๆ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมชดัเจน น ำไปสูก่ำรเป็นสถำบนักำรเมืองที่เขม้แข็ง และเตรียมพรอ้มส ำหรบักำร
เลอืกตัง้ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 

ซึ่งสำระส ำคญัไดพู้ดถึงกำรเตรียมยทุธศำสตรใ์นดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจ  ทบทวนนโยบำยของ
พรรค รวมถึงดำ้นสงัคมและควำมมั่นคง โดยเป็นกำรหำรือในภำพกวำ้งยงัไม่ก ำหนดตวับคุคลว่ำจะเป็นใครบำ้ง  และหลงัมีควำม
ชดัเจนในระดบัหนึง่แลว้จะน ำเขำ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรพรรครบัทรำบ ทัง้นีร้วมไปถึงกำรปรบัปรุงกำรประชำสมัพนัธข์ำ่วสำร
พรรคใหม ่เพื่อใหท้นัสถำนกำรณ.์ 
 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853214  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/853214
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30 มิถนุำยน 2564 00:30 น.   
สุดฟิต ! "ธรรมนัส" ประเดิมเก้าอี ้"เลขาฯพปชร." เรียกแกนน าถก สร้างพรรคสู่สถาบัน เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 

 

 
 

เ มื่ อ วั น ที่  29 มิ . ย . 64 ผู้ สื่ อ ข่ ำ ว ร ำ ย ง ำ น จ ำ กพ ร ร คพลั ง ป ร ะ ช ำ รั ฐ ว่ ำ  ห ลั ง จ ำ กพ ร ร คพลั ง ป ร ะ ช ำ รัฐ  
( พป ช ร . ) ป รับ โ ค ร ง ส ร้ำ ง คณะก ร ร ม ก ำ รบ ริ ห ำ ร ( ก ก . บห . ) พ ร ร คชุ ด ใ หม่  ล่ ำ สุ ด เ มื่ อ วั น ที่  28 มิ . ย . ที่ ผ่ ำ นม ำ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคฯ เรียกแกนน ำบำงส่วนของพรรคมำ หำรือเพื่อวำง
ยทุธศำสตรก์ำรท ำงำนของพรรค โดยมีนำยวิรชั รตันเศรษฐ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ในฐำนะรองหวัหนำ้พรรค นำยสนัติ พรอ้มพฒัน ์รมช.
คลงั ในฐำนะรองหวัหนำ้พรรค นำงนฤมล ภิญโญสนิวฒัน ์รมช.แรงงำน ในฐำนะเหรญัญิก เขำ้รว่ม เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มขบัเคลือ่น
กำรบริหำรงำนพรรคใหเ้ป็นระบบ และมอบหมำยใหแ้กนน ำแต่ละกลุม่รบัผิดชอบงำนดำ้นต่ำงๆ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมชดัเจน น ำไปสู่
กำรเป็นสถำบนักำรเมืองที่เขม้แข็ง และเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรเลอืกตัง้ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 

ส ำหรบัสำระส ำคญัไดพ้ดูถึงกำรเตรยีมยทุธศำสตรใ์นดำ้นตำ่งๆโดยเฉพำะดำ้นกำรเมืองและเศรษฐกิจ ทบทวนนโยบำยของ
พรรค รวมถึงดำ้นสงัคมและควำมมั่นคง โดยเป็นกำรหำรือในภำพกวำ้ง ยงัไม่ก ำหนดตวับคุคลว่ำจะเป็นใครบำ้ง และหลงัมีควำม
ชดัเจนในระดบัหนึง่แลว้จะน ำเขำ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรพรรครบัทรำบ ทัง้นีร้วมไปถึงกำรปรบัปรุงกำรประชำสมัพนัธข์ำ่วสำร
พรรคใหม ่เพื่อใหท้นัสถำนกำรณ ์

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/257202  
  

https://siamrath.co.th/n/257202
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210630/fbe9b236386069725bd501b297a724d82c257b2e8c2e3c48c8b24519455d4fc7.jpg?itok=P5vomFT0
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วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2564 - 16:58 น. 
‘เจิมศักดิ์’ ย า้ 4 ข้อ เตือน รบ. อีกรอบ ถา้ ร.อ.ธรรมนัส ลาออก จะดีกับทุกฝ่าย 

 

 
 

‘เจิมศักดิ์’ ย า้ 4 ข้อ เตือนรบ.อีกรอบ ถา้ร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย   

วนันี ้(29 มิ.ย.) นำยเจิมศกัดิ ์ป่ินทอง อดีตสมำชิกวฒุิสภำ (ส.ว.) ประธำนกรรมกำรนโยบำย ไทยพีบีเอส ไดโ้พสตข์อ้เขียน ย ำ้ 4 

ขอ้เตือนรฐับำลอีกครัง้ ถำ้ ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั 
ลำออกจะดีกบัทกุฝ่ำย โดยระบวุำ่ 

ฝำกเตือนรฐับำลอีกครัง้ 
ถำ้ ร.อ.ธรรมนสัลำออก จะดกีบัทกุฝ่ำย 

1.ดีกบัตวัเองไมต่อ้งถกูดำ่ถกูวำ่ ถกูเสยีดสเีดือดรอ้นไปถึงครอบครวัและเครอืญำติ 
2.ดีกบัรฐับำลไมต่อ้งถกูกดดนั ถกูดถูกูดแูคลน ท่ีสง่ผลใหเ้ครดิตของผูน้  ำประเทศลดต ่ำอยำ่งมำก 

3.ดีกบัศำลรฐัธรรมนญูและตลุำกำร เพรำะจะลดกำรวิพำกษ์วิจำรณ ์ลดควำมรอ้นแรงของกำรแสดงควำมไม่เห็นดว้ยและบั่นทอน
ควำมนำ่เช่ือถือของสถำบนัศำล 

4. ช่วยประเทศชำติที่มีปัญหำหนกัหนว่งอยำ่งมำกในขณะนี ้

ทัง้โรคระบำดอบุตัใิหม ่ทัง้ปัญหำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ทัง้ปัญหำกำรปกครองประเทศในแบบแผนเก่ำ 

อยูไ่ปก็หมดควำมนำ่เช่ือถือและท ำใหใ้หร้ฐับำลหมดควำมนำ่เช่ือถือ 

ประเทศชำติถกูลดระดบั ควำมนำ่เช่ือถือ 

ถำ้ ร.อ.ธรรมนสัลำออก จะดกีบัทกุฝ่ำย 

 
 
 
 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2801901  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/cats-118.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/cats-118.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2801901
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/cats-118.jpg
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วนัองัคำร ที่ 29 มิถนุำยน พ.ศ. 2564, 18.24 น. 
 ‘เจิมศักดิ์’ เตือนรัฐบาลอีกรอบ! ย า้ 4 ข้อถา้ 'ร.อ.ธรรมนัส' ลาออกจะดีกับทุกฝ่าย 

 

 
 

วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2564 นำยเจิมศกัดิ ์ป่ินทอง อดีตสมำชิกวฒุิสภำ (ส.ว.) ประธำนกรรมกำรนโยบำย ไทยพีบีเอส ไดโ้พสต์
ขอ้ควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ย ำ้ 4 ขอ้เตือนรฐับำลอีกครัง้ ถำ้ ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ ์
เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั ลำออกจะดีกบัทกุฝ่ำย โดยระบวุำ่ 

ฝำกเตือนรฐับำลอีกครัง้ 
ถำ้ ร.อ.ธรรมนสัลำออก จะดีกบัทกุฝ่ำย 

ADVERTISEMENT 

1.ดีกบัตวัเองไมต่อ้งถกูดำ่ถกูวำ่ ถกูเสยีดสเีดือดรอ้นไปถึงครอบครวัและเครอืญำติ 
2.ดีกบัรฐับำลไมต่อ้งถกูกดดนั ถกูดถูกูดแูคลน ท่ีสง่ผลใหเ้ครดิตของผูน้  ำประเทศลดต ่ำอยำ่งมำก 

3.ดีกบัศำลรฐัธรรมนญูและตลุำกำร เพรำะจะลดกำรวิพำกษ์วิจำรณ ์ลดควำมรอ้นแรงของกำรแสดงควำมไม่เห็นดว้ยและบั่นทอน
ควำมนำ่เช่ือถือของสถำบนัศำล 

4. ช่วยประเทศชำติที่มีปัญหำหนกัหนว่งอยำ่งมำกในขณะนี ้

ทัง้โรคระบำดอบุตัิใหม ่ทัง้ปัญหำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ทัง้ปัญหำกำรปกครองประเทศในแบบแผนเก่ำ 

อยูไ่ปก็หมดควำมนำ่เช่ือถือและท ำใหใ้หร้ฐับำลหมดควำมนำ่เช่ือถือ 

ประเทศชำติถกูลดระดบั ควำมนำ่เช่ือถือ 

ถำ้ ร.อ.ธรรมนสัลำออก จะดีกบัทกุฝ่ำย 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/583909  
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พธุที่ 30 มิถนุำยน 2564 เวลำ 02.00 น. 
สอน" น้องธรรมนัส" อยา่ใช้เงนิกับการ ลต. ต้องสร้างนโยบายดีๆให้ ปชช. 
“โทน่ี”สอน”น้องธรรมนัส”อยา่ใช้เงนิกบัการเลือกตัง้ แนะ ถา้ไปสัญญากับประชาชน แล้วต้องท าให้ได้ แล้วประชาชนก็จะ
สนับสนุนเราเอง ระบุวันนี้มีเสียงวิจารณก์็ต้องฟังแล้วปรับปรุง 

 

 
 

เมื่อวนัท่ี 30 มิ.ย. อดีตนำยกฯ ทกัษิณ ชินวตัร หรอื พี่โทน่ี หรอื Tony Woodsome ไดพ้ดูตอนหนึง่ใน Clubhouse (คลบั
เฮำส)์ ในรำยกำร CARE Talk หวัขอ้ พงัพินำศกนัไปใหญ่ เจ็บไดแ้ตไ่มจ่บ ลอ็กดำวนไ์ปท ำไม ถำ้ไมต่รวจเชิงรุก 

โดยอดีตนำยกรฐัมนตรี ตท.10 กล่ำวตอนหนึ่งว่ำถึงรอ้ยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั รุ่นนอ้ง 
เตรียมทหำร 25 ว่ำ รูจ้ักกันครบั เป็นรุ่นนอ้งโรงเรียนเตรียมทหำร แต่ก็ไม่เคยท ำงำนร่วมกัน นอกจำกตอนที่ทรำบว่ำเขำมำอยู่กบั
พรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่ง ก็ไดพู้ดคุยกันบำ้งในฐำนะรุ่นนอ้ง ท่ีผ่ำนมำเห็นเขำเป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่นทำงกำรเมือง อยำกจะเติบโต
ทำงกำรเมือง ซึง่ก็เป็นเรือ่งสว่นบคุคลของทำ่น ตอนที่ทำ่นออกไปอยูพ่ลงัประชำรฐั ก็ไดท้รำบวำ่ทำ่นออกไป 

และวนันีก็้ไดเ้ป็นเลขำธิกำรพรรคแลว้ ก็เป็นเรือ่งภำยในของพรรคเขำ เรำจะไปวิจำรณเ์ขำไมไ่ด ้พรรคกำรเมืองตำ่งคนตำ่งมี
ยทุธศำสตรข์องตวัเอง  พรรคพลงัประชำรฐัอำจจะมองวำ่ท่ำนธรรมนสัเป็น “คนใจถึง”แลว้ก็คิดวำ่เลือกตัง้งวดหนำ้คงตอ้งใชเ้งินใช้
ทอง ซึง่จรงิๆ แลว้กำรเลอืกตัง้เมื่อไรที่ตอ้งใชเ้งินใชท้องมำกมำย มนัไมเ่ป็นประโยชนก์บัประเทศทัง้นัน้ ตอนนีบ้ำงพรรคก็เรง่หำเงินหำ
ทองเตรยีมใชเ้งินใชท้องเต็มที่เหมือนกนั ซึง่มนัเป็นเรือ่งไมด่ีกบัประเทศทัง้หมด   

“อยำกจะบอกนอ้งวำ่ อยำ่ไปท ำแบบนัน้ เรำสรำ้งนโยบำยดีๆ เรำไปสญัญำกบัประชนชน แลว้ตอ้งท ำใหไ้ด ้แลว้ประชำชนก็
จะสนบัสนนุเรำเอง และคณุธรรมนสั เองก็ตอ้งคิดวำ่ วนันีเ้มื่อมีเสยีงวิจำรณก็์ตอ้งฟัง แลว้ก็ปรบัปรุงตวัไป เพื่อจะเป็นนกักำรเมืองที่ดี 
มีอนำคตที่ดี”. 
 

อำ้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853299  
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30 มิถนุำยน 2564 10:38 น.   
"พี่โทน่ี" สอน "น้องธรรมนัส" อยา่ใช้เงนิกับการเลือกตั้ง แนะ สัญญาอะไรไว้ ควรท าให้ได ้

 

 
 

เม่ือวันที่ 30 มิ.ย. นายทักษิณ ชินวัตร หรือ พี่โทน่ี หรือ Tony Woodsome อดีตนายรัฐมนตรี ได้พูดตอนหน่ึงใน 
Clubhouse (ค ลั บ เ ฮ า ส์ )  ใ น ร า ย ก า ร  CARE Talk หั ว ข้ อ  พั ง พิ น า ศ กั น ไ ป ใ ห ญ่  เ จ็ บ ไ ด้ แ ต่ ไ ม่ จ บ  
ล็อกดาวนไ์ปท าไม ถา้ไม่ตรวจเชิงรุก 

โดยอดีตนำยกรฐัมนตรี กล่ำวตอนหนึ่งว่ำถึงรอ้ยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรคพลงัประชำรฐั รุ่นนอ้ง เตรียม
ทหำร 25 ว่ำ รูจ้กักนัครบั เป็นรุน่นอ้งโรงเรียนเตรียมทหำร แต่ก็ไม่เคยท ำงำนรว่มกนั นอกจำกตอนที่ทรำบวำ่เขำมำอยูก่บัพรรคเพื่อ
ไทยช่วงหนึง่ ก็ไดพ้ดูคยุกนับำ้งในฐำนะรุน่นอ้ง ที่ผำ่นมำเห็นเขำเป็นคนท่ีมีควำมมุง่มั่นทำงกำรเมือง อยำกจะเตบิโตทำงกำรเมือง ซึง่
ก็เป็นเรือ่งสว่นบคุคลของทำ่น ตอนที่ทำ่นออกไปอยูพ่ลงัประชำรฐั ก็ไดท้รำบวำ่ทำ่นออกไป 

และวนันีก็้ไดเ้ป็นเลขำธิกำรพรรคแลว้ ก็เป็นเรือ่งภำยในของพรรคเขำ เรำจะไปวิจำรณเ์ขำไมไ่ด ้พรรคกำรเมืองตำ่งคนตำ่งมี
ยทุธศำสตรข์องตวัเอง  พรรคพลงัประชำรฐัอำจจะมองวำ่ท่ำนธรรมนสัเป็น “คนใจถึง”แลว้ก็คิดวำ่เลือกตัง้งวดหนำ้คงตอ้งใชเ้งินใช้
ทอง ซึง่จรงิๆ แลว้กำรเลอืกตัง้เมื่อไรที่ตอ้งใชเ้งินใชท้องมำกมำย มนัไมเ่ป็นประโยชนก์บัประเทศทัง้นัน้ ตอนนีบ้ำงพรรคก็เรง่หำเงินหำ
ทองเตรยีมใชเ้งินใชท้องเต็มที่เหมือนกนั ซึง่มนัเป็นเรื่องไมด่ีกบัประเทศทัง้หมด   

“อยำกจะบอกนอ้งวำ่ อยำ่ไปท ำแบบนัน้ เรำสรำ้งนโยบำยดีๆ เรำไปสญัญำกบัประชนชน แลว้ตอ้งท ำใหไ้ด ้แลว้ประชำชนก็
จะสนบัสนนุเรำเอง และคณุธรรมนสัเองก็ตอ้งคิดวำ่ วนันีเ้มื่อมีเสยีงวิจำรณก็์ตอ้งฟัง แลว้ก็ปรบัปรุงตวัไป เพื่อจะเป็นนกักำรเมืองที่ดี 
มีอนำคตที่ดี” 

 

 อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/257244  
  

https://siamrath.co.th/n/257244
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210630/057f908e27ebdfb28a311706f152ee06d360d0328f9d8bf5cfb694bc1bd4c608.jpeg?itok=R2IV8s4J
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วนัพธุ ท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564, 09.40 น. 
'ชัชวาล' เด็กเก่า พปชร. ซบ 'ไทยสร้างไทย' รับเสือ้จาก 'หญิงหน่อย' 

 

 
 

"ชัชวาล"เด็กเก่า พปชร. ซบ"ไทยสร้างไทย" รับเสือ้จาก"หญิงหน่อย" ระบุพร้อมท างานรับใช้ปชช. ส่งมอบประเทศให้คน
รุ่นต่อไป 

เมื่อวนัที่ 30 มิถนุำยน 2564 ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยชชัวำล แพทยำไทย อดีตผูส้มคัร ส.ส.พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) 
จ . ร้ อ ย เ อ็ ด  ที่ เ พิ่ ง ล ำ อ อ ก จ ำ ก ก ำ ร เ ป็ น ส ม ำ ชิ ก พ ร ร ค  พ ป ช ร . นั้ น  ล่ ำ สุ ด  น ำ ย ชั ช ว ำ ล  ไ ด้ โ พ ส ต ์

เฟซบุ๊กสว่นตวัเปิดตวักำรเป็นสมำชิกพรรคไทยสรำ้งไทยเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกบัภำพรบัเสือ้พรรคจำก คณุหญิงสดุำรตัน ์เกยรุำ
พนัธุ ์ประธำนพรรคไทยสรำ้งไทย โดยมีขอ้ควำมระบวุำ่ "ขอบคณุเสือ้สวยๆจำกคณุหญิงสดุำรตัน ์เกยรุำพนัธุ ์ครบั" 

ภำพเก่ำเลำ่ใหม ่เมื่อครัง้มีโอกำสเขำ้พบ คณุหญิงสดุำรตัน ์เกยรุำพนัธุ ์รบัฟังอดุมกำรณ ์หลกักำรและแนวทำงกำรท ำงำน
ของพรรค "ไทยสรำ้งไทย" รวบรวมกลุม่คนหวัใจอำสำ เพื่อท ำงำนใหบ้ำ้นเมืองรบัใชพ้ี่นอ้งประชำชน สง่ตอ่ประเทศในกบัคนรุน่ต่อไป 
ขอบคณุคณุหญิงมำกครบั 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/584003    

 
 
  

https://www.naewna.com/politic/584003
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30 มิถนุำยน 2564 

'ชัชวาล' อดีตผู้สมัคร ส.ส. ร้อยเอ็ดทิง้ 'พปชร.' ซบ 'ไทยสร้างไทย' 

 

 
 

"ชัชวาล" อดีตผู้สมัครส.ส.ร้อยเอ็ด เด็กในสังกัดบ้านริมน ้า "รองปธ.สุชาติ" ทิง้ พปชร. ซบ "ไทยสร้างไทย" เปิดตัวรับเสือ้
จาก "หญิงหน่อย" ระบุ พร้อมท างานรับใช้ปชช. ส่งมอบประเทศให้คนรุ่นต่อไป 

ผู้สื่ อข่ ำวรำยงำนว่ำ  นำยชัชวำล  แพทยำไทย  อดีตผู้สมัครส .ส .พรรคพลังประชำรัฐ  (พปชร .) จ .ร้อย เอ็ด   

ที่เพิ่งลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคพปชร. ล่ำสุด นำยชัชวำล ไดโ้พสตเ์ฟซบุ๊คส่วนตวั เพื่อเปิดตวัเป็นสมำชิกพรรคไทยสรำ้ง
ไทย เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกบัภำพรบัเสือ้พรรคจำกคณุหญิงสดุำรตัน์ เกยรุำพนัธ์ุ ุ  ประธำนพรรคไทยสรำ้งไทย โดยมีขอ้ควำม
ระบวุำ่ 

"ขอบคณุเสือ้สวยๆจำกคณุหญิงสดุำรตัน ์เกยรุำพนัธุ ์ครบั" 

ภำพเก่ำเลำ่ใหม่ เมื่อครัง้มีโอกำสเขำ้พบคณุหญิงสดุำรตัน์ เกยรุำพนัธุ์ รบัฟังอดุมกำรณ ์หลกักำรและแนวทำงกำรท ำงำน
ของพรรค "ไทยสรำ้งไทย" รวบรวมกลุ่มคนหวัใจอำสำ เพื่อท ำงำนใหบ้ำ้นเมืองรบัใชพ้ี่นอ้งประชำชน ส่งต่อประเทศในกับคนรุ่น
ตอ่ไป ขอบคณุคณุหญิงมำกครบั 

ผูส้ื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยชัชวำท ถือเป็นคนที่มีควำมใกลชิ้ดนำยสชุำติ ตนัเจริญ รองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร และส.ส.
ฉะเชิงเทรำ แกนน ำกลุม่บำ้นรมิน ำ้ 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946206  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946206
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29 มิถนุำยน 2564 - 13:22 น. 
ที่มา "ตู่นะจ๊ะ" ร้ัว ทบ. ถงึท าเนียบ 

 

 
 

"ตู่นะจ๊ะ" ค าๆนี้ มีต้นตอมาจากนักข่าวสายทหาร ก่อนจะข้ามฟากมาท าเนียบรัฐบาล  
 ว ลี  “น ะ จ๊ ะ ”  ก ล ำ ย เ ป็ น ไ ว รั ล ใ น โ ซ เ ชี ย ล  แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ สู่ ป ร ะ เ ด็ น ท ำ ง ก ำ ร เ มื อ ง โ ด ย พ ลั น  เ มื่ อ   

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรี แถลงข่ำวเรื่องปิดแคมป์คนงำนเมื่อวนัศกุร ์โดยช่วงที่ตอบค ำถำมนกัข่ำว ไดห้ลดุวลี  “นะ
จ๊ะ” ตำมควำมเคยชินเป็นระยะๆ แถมนำยกฯประยทุธ ์อำรมณด์ีเป็นพิเศษ จึงมีกำรปลอ่ยมขุคลำยเครยีด เรยีกเสยีงหวัเรำะ  

 หลงัภำพข่ำวนำยกฯประยุทธ์ และคณะ ยืนแถลงข่ำวดว้ยบรรยำกำศครึกครื ้น ถูกเผยแพร่ออกไป มีคนไม่พอใจกับกำร
แสดงออกของผูน้  ำรฐับำลเป็นอย่ำงมำก แถมกลำงดึก มีรำชกิจจำฯ ประกำศมำตรกำรควบคมุบำงพืน้ที่ โดยกำรสั่งหำ้มนั่งกินใน
รำ้นอำหำร แตซ่ือ้กลบับำ้นได ้

 ครำวนี ้โซเชียลลกุเป็นไฟ มีกำรติดแฮชแท็ก #ประยุทธ์ออกไป ตำมมำดว้ย #นะจ๊ะ นอกจำกนีย้งัมีกำรน ำถอ้ยวลี “นะ
จ๊ะ” ไปโพสตเ์ชิงลอ้เลยีนมำกมำย 

 3-4 วนัผ่ำนไป ปรำกฏกำรณ์ “นะจ๊ะ” ไดก้ลำยเป็นวลีตอ้งหำ้ม รำ้นอำหำรบำงยำ่นสั่งหำ้มพนกังำนตอบรบัลกูคำ้ ที่มำซือ้
อำหำรกลบับำ้นดว้ยค ำวำ่ “นะจ๊ะ” 
 ว่ ำกันตำมจริ ง  คนไทยดูจะคุ้น เคยกับค ำ ว่ ำ  “นะ จ๊ะ ”  จำกปำก  พล .อ .ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  มำตลอด  
7 ปี ที่ ด  ำ ร ง ต ำ แหน่ ง น ำยกรัฐมนตรี  เ พี ย ง แต่ วัน นั้น  ส ถ ำนก ำ รณ์ก ำ ร ร ะบำดขอ ง โค วิ ด -19 ถึ ง ขั้น วิ ก ฤตแล้ว  
กำรเลอืกใชห้ำงเสยีงเดิมๆ กบันกัขำ่วท ำเนียบรฐับำล จึงผิดที่ผิดเวลำ และถกูตอ่ตำ้นอยำ่งรุนแรง 

 

นะจ๊ะฉบับบิ๊กตู่ 
 “นะ จ๊ ะ ”  เ ป็ นค ำ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ห ำ ง เ สี ย งค ำ ต อบ รับ ในภำษำ ไทย  เ หมื อ นค ำ อื่ น ๆ เ ช่ น  “ พ ร ะพุท ธ เ จ้ำ ค่ ะ ” ,  

“เพคะ”, “มงัคะ”, “จะ้”, “จ๋ำ”, “คะ่”, “ขำ”, “ครบั”, “ขอรบั” 
 ภำษำไทยไม่ต่ำงจำกภำษำของคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลุม่อื่นๆ ลว้นมีหำงเสียง เช่นภำษำลำว จะมีค ำลงทำ้ยวำ่ 
“เจำ้” ท ำนองเดียวกบัค ำวำ่ “จะ้” , “ครบั” , “คะ่” ในภำษำไทย 

 “นะจ๊ะ”, “จะ้”, “จ๋ำ” เป็นหำงเสียงที่แสดงถึงควำมสนิทสนม มกัใชก้บัผูท้ี่คุน้เคยกนัพอสมควร เช่น คนในครอบครวั คนใน
ล ะ แ ว ก บ้ ำ น เ ดี ย ว กั น  ห รื อ ร ะ ห ว่ ำ ง เ ด็ ก กั บ ผู้ ใ ห ญ่ ที่ คุ้ น เ ค ย กั น เ ป็ น อ ย่ ำ ง ดี  
     ดังนัน้ นักข่ำวสำยทหำร จะเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่ไดย้ินค ำว่ำ “นะจ๊ะ” มำตัง้แต่สมัยที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผูบ้ัญชำกำร
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ท ห ำ ร บ ก  ดั ง ค ำ ใ ห้ สั ม ภ ำ ษ ณ์ ข อ ง นั ก ข่ ำ ว ส ำ ย ท ห ำ ร ค น ห นึ่ ง  ใ น ห นั ง สื อ  “ เ ข ำ ช่ื อ ตู่ ”  ( ผ ล ง ำ น ข อ ง  
กอง บก.เนชั่นสดุสปัดำห)์ 
 “จริงๆแลว้ พล.อ.ประยทุธ ์จะมีมมุซอฟต์ๆ  น่ำรกัตำมสไตลข์องท่ำนเอง โดยจะมีกำรปลอ่ยมขุออกมำเป็นระยะในตอนที่
สมัภำษณ ์เหมือนตอ้งกำรที่จะเลน่กบันกัขำ่ว และเวลำที่ใหส้มัภำษณเ์สร็จก็มกัจะหยอดมกุตบมกุ เช่นเขียนใหด้ีๆนะจ๊ะ ไปแลว้นะ
จ๊ะ หรอืไปดีนะจ๊ะ ทำ่นจึงไดฉ้ำยำวำ่ ตูน่ะจ๊ะ” 
 นกัขำ่วสำยทหำรหลำยคน จึงมกัจะเขียนแซวอดตี ผบ.ทบ.วำ่ “ตูน่ะจ๊ะ” อยูบ่อ่ยๆในสมยันัน้ ซึง่ภำพลกัษณภ์ำยนอก พล.อ.
ประยทุธ ์ดจูะเป็นนำยทหำร สไตลด์ดุนั ขงัขงั พดูเร็ว น ำ้เสียงหว้น ไม่ประดิษฐ์ถอ้ยค ำ แต่หำกไดท้ ำงำนใกลชิ้ดก็จะรูว้่ำ เป็นคนมี
อำรมณข์นั ไมด่ ุ 
  ส ำหรบัคนไทยทัง้ประเทศ เพิ่งไดเ้ห็นบคุลิกที่โผงผำง ตรงไปตรงมำ พดูจำแนวหยิกแกมหยอก โกรธง่ำยหำยเร็ว หลงักำร
รฐัประหำร 2557 เมื่อ “บิก๊ตู”่ เป็นนำยกรฐัมนตร ีควบต ำแหนง่หวัหนำ้ คสช. 
 ครำวนีน้กัข่ำวท ำเนียบรฐับำล ไดย้ินค ำว่ำ “นะจ๊ะ” บำ้ง หลงันกัข่ำวสำยทหำรไดฟั้งมำ 2-3 ปีแลว้ นกัข่ำวท ำเนียบจึง
เรยีกวำ่ “ตูน่ะจ๊ะ” บำ้ง  
 บ่อยครัง้ที่นกัข่ำวท ำเนียบเจอพำยอุำรมณข์องนำยกฯ ประยทุธ ์แต่ไม่ทนัขำ้มวนั ก็หำยโกรธและมำขอโทษนกัข่ำว พรอ้ม
วลทีี่คุน้ๆ “นะจ๊ะ” 
 

นะจ๊ะบาดหู 
 นกัวิชำกำรสำยสื่อมองว่ำ ปัญหำของ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ คือปัญหำของกำรสื่อสำรและท ำควำมเขำ้ใจกบัสงัคม 
รวมถึงเรือ่งของ “กำละ” และ “เทศะ” 
 กำรสง่เสียง “นะจ๊ะ” แบบคุน้ชิน ขณะที่ประชำชนเผชิญภยัจำกโควิด มีทัง้นอนรอคอยเตียงนำนนบัสปัดำห ์และเสียชีวิต
รำวใบไมร้ว่ง ไมต่ำ่งจำกกรณี “มินิฮำรต์” ที่โครำช หลงัเกิดเหตจุ่ำคลั่ง 
ไมน่ำ่แปลกใจที่กำรติดแฮชแท็ก #นะจ๊ะ และ #ประยทุธอ์อกไป จะกลำยเป็นเรือ่งเดียวกนั  

  

อำ้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472228  

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/472228
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29 มิ.ย. 2564-13:22 น. 
วิกฤตศรัทธา วิกฤตการเมือง วิกฤต ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

 

 
 

เหตุใดเม่ือ พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา ประกาศที่จะเปิดประเทศภาย ใน 120 วันนับจากวันที่ 16 มิถุนายน สังคมจึงไม่
เชื่อม่ันว่าจะสามารถเป็นจริง 

 เห็นไดจ้ำกไม่ว่ำจะเป็น “สวนดสุิตโพล” ไม่ว่ำจะเป็น “นิดำ้โพล” ลว้นสะทอ้นออกมำไปในแนวทำงเดียวกนั เหตใุดเมื่อมติ
ข อ ง ศู น ย์ อ ำ น ว ย ก ำ ร บ ริ ห ำ ร โ ค วิ ด อ อ ก ม ำ ต ร ก ำ ร เ ข้ ม ก ล ำ ง ดึ ก ข อ ง วั น ที่  27 มิ ถุ น ำ ย น  
จึงตำมมำดว้ยปฏิกิริยำอยำ่งรุน แรงและกวำ้งขวำง เป็นปฏิกิริยำอนัแสดงถึงควำมวิตก ควำมห่วงใยวำ่จะกลำยเป็นปัญหำ จะสรำ้ง
ควำมเจ็บปวดมำกกวำ่จะด ำเนินไปอยำ่งที่ศบค.ตอ้งกำร นั่นก็คือ จบ 

 ไมว่ำ่จะเป็นปัญหำกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด ไมว่ำ่จะเป็นปัญหำเนื่องจำกควำมขำดแคลนในเรือ่งเตียงซึง่ก ำลงัจะเป็น
วิกฤต รูปธรรมคืออำรมณค์วำมรูส้กึที่สะทอ้นผ่ำนสื่อทัง้ใหม่และเก่ำ  ผลก็คือ ปรำกฏกำรณ์#นะจ๊ะ น ำไปสูป่รำกฏกำรณ์#ประยทุธ์ 
ออกไป อยำ่งเดน่ชดัและรอ้นแรง 
 อำรมณใ์นทำงสงัคมที่ก ำลงัก่อรูปไม่ว่ำจะมองผ่ำนกำรเคลื่อนไหวของ “ไทยไม่ทน” ไม่ว่ำจะมองผ่ำนกำรเคลื่อนไหวของ 
“ประชำชนคนไทย” ไม่ว่ำจะมองผ่ำนกำรเคลื่อนไหวของ “รำษฎร” อำจสะทอ้นปัญหำ “โควิด” อำจสะทอ้นปัญหำ “รฐัธรรมนญู” 
กระนัน้เสยีงตะโกน “ออกไป ออกไป” ก็มีควำมเดน่ชดั  

 เดน่ชดัวำ่รวมศนูยไ์ปยงั พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ อำรมณใ์นทำงสงัคมเช่นนีส้รำ้งควำมแคลงคลำงกงัขำใหก้บัทัง้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ เป็นอย่ำงสูง กระทั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมำตอกย ำ้ดว้ยควำมสงสยั  เพรำะมองเห็นแต่ดำ้นที่
เสยีสละ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 

 กระทั่งมองไม่เห็นว่ำกำรบริหำรงำนนับแต่เดือนพฤษภำคม 2557 เป็นต้นมำ มีควำมเสียหำยอะไร  ต้องยอมรับว่ำ
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆที่เคยดงัอึกทึกกึกกอ้งตลอดปี 2563 ก ำลงัก่อรูปเป็นอำรมณ์ “ร่วม” ในทำงสงัคมในปี 2564 สะทอ้น ควำม
หงดุหงิด ควำมไมพ่อใจ เป็นควำมไมพ่อใจตอ่ผลงำนนบัแตร่ฐัประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 ของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นี่
คือวิกฤตในทำงกำรเมือง เนื่องมำแตว่ิกฤตศรทัธำ 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6480354  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6480354
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/FootNote-25.jpg
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วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2564 - 13:51 น. 
‘ยุทธพร’ มองเกมแก้ระบบเลือกตั้ง ชี ้5 อุปสรรค ท า รธน. ฉบับ ปชช. ยงัเป็นแค่ฝัน  

 

 
 

‘ยุทธพร’ มองเกมแก้ระบบเลือกตั้ง ชี ้5 อุปสรรค ท ารธน.ฉบับปชช. ยงัเป็นแค่ฝัน    

 ตำมที่ที่กำรประชุมรฐัสภำ มีมติ 552 ต่อ 24 งดออกเสียง 130 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 27 รบัหลกักำรร่ำงแกไ้ข
รฐัธรรมนญู “รำ่งที่ 13” ในวำระแรกเพียงรำ่งเดียวจำกทัง้หมด 13 รำ่ง ซึ่งเป็นรำ่งที่ ส.ส. 3 พรรครว่มรฐับำล “ประชำธิปัตย-์ภมูิใจ
ไทย-ชำติไทยพฒันำ” โดย นำยจรุนิทร ์ลกัษณวิศิษฎ ์ส.ส.บญัชีรำยช่ือ หวัหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์เป็นผูน้  ำเสนอนัน้ 

 วนันี ้(29 มิ.ย.) รศ.ดร.ยทุธพร อิสรชยั คณะรฐัศำสตร ์มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช ใหส้มัภำษณ ์“มติชนออนไลน”์ ถึง
ทิศทำงทำงกำรเมือง จำกกรณีรฐัสภำมีรบัหลกักำรรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู“รำ่งที่ 13” ก่อนที่ในชัน้กมธ. จะเริม่ตน้พิจำรณำ ในวนัท่ี 29 

มิถนุำยนนี ้

 อ.ยทุธพร มองว่ำ ในวำระที่ 2 จะเป็นสว่นส ำคญั ส ำหรบักำรผ่ำนรำ่งที่ 13 ของพรรคประชำธิปัตย ์(ปชป.) เพรำะกำรแปร
ญตัติวำระท่ี 2 ตอ้งพิจำรณำวำ่ จะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืไม ่เนื่องจำกรำ่งของปชป. ไมม่ีเนือ้หำรำยละเอียดมำกนกั พดูเพียงกวำ้งๆ 
ว่ำใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวน ส.ส.เขต และบัญชีรำยช่ือ นอกจำกนี ้คือกำรใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นระบบคู่ขนำนเหมือน
รฐัธรรมนญูฉบบัปี 2540  

 

เชื่อร่างที่ 13 ออกได้ทุกหน้า โอกาสผ่านมี-เสี่ยงถงึมือศาลก็สูง 

 ครำวนีป้ระเด็นท่ีเกิดขึน้คือ ขอ้ควำมบำงสว่นอำจขดักบัรฐัธรรมนญู เนื่องจำกในบทบญัญัติของรฐัธรรมนญู หลำยสว่นยงั
พดูถึงบตัรเลอืกตัง้ 1 ใบอยู ่เช่น มำตรำ 84-90 ซึง่สง่ผลใหก้ระบวนกำรแปรญตัติเกินกรอบที่รฐัสภำไดร้บัหลกักำรในวำระท่ี 1 ไมไ่ด ้

 ทัง้นี ้ถำ้ไม่สำมำรถแกไ้ขเพิ่มเติมได ้วำระที่ 3 ก็อำจจะมีกำรหยิบยกประเด็น “ขดักบัรฐัธรรมนญู” ขึน้มำแต่ในแง่คะแนน
เสยีง มีโอกำสผำ่นรำ่งไดเ้ช่นเดียวกนั ส.ส.จะลงมติสนบัสนนุ เนื่องดว้ยรำ่งที่ 13 ไมม่ีรำยละเอียดมำก จึงเกิดกำรแสวงจดุรว่มไดง้่ำย 
ทัง้จำก ส.ส., พรรคกำรเมือง หรอื ส.ว.ก็ตำม เพรำะกำรแกไ้ขระบบเลอืกตัง้และบตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ เป็นเรือ่งที่หลำยพรรคลว้นแลว้แต่
ตอ้งกำร สว่น ส.ว.คงไมข่วำง เพรำะไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบั ส.ว.โดยตรง ก็คงไดร้บัควำมเห็นชอบในวำระ 3 

 ที่ส  ำคญั รำ่งของประชำธิปัตย ์ไมไ่ดก้ ำหนดสดัสว่นขัน้ต ่ำ เหมือนรำ่งของเพื่อไทย และ พปชร. วำ่พรรคไหนที่ไดน้อ้ยกวำ่ 1 

เปอรเ์ซ็นต ์จะไมถ่กูน ำมำคิดบญัชีรำยช่ือ แตร่ำ่งของประชำธิปัตยน์ัน้ ใหท้กุพรรค 

ในขณะเดียวกนั คะแนนเสียงจำกบรรดำพรรคกำรเมืองที่ไม่มีที่นั่งในสว่นของฝ่ำยบริหำร หรือรองประธำนสภำ อีกรอ้ยละ 20 รวม
แลว้ประมำณ 40 กว่ำที่เท่ำนัน้ ก็คงจะหำไดไ้ม่ยำก คงจะผ่ำนไปได ้แต่สดุทำ้ยเมื่อร่ำงของประชำธิปัตยไ์ม่ไดล้งรำยละเอียดมำก 
อำจมีกำรไปรอ้งศำลรฐัธรรมนญู ใหว้ินิจฉยัวำ่ รำ่งฉบบัท่ี 13 นี ้ขดักบัรฐัธรรมนญูหรอืไม ่

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
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ถา้ผ่านการเมืองยุค 40 กลับมา คว ่ากลางทางได้ส.ว.คุมสภา   

 ดงันัน้ สมมติว่ำผ่ำนสภำ มีกำรเลือกตัง้ รูปโฉมของกำรเมืองภำยใตก้ติกำที่ ไดน้ี ้ก็จะออกมำในลกัษณะกำรเมือง 2 พรรค
ใหญ่ เหมือนรฐัธรรมนญู 2540 แตต่ำ่งกนัตรงที่ จะประกอบไปดว้ยพรรคเลก็ พรรคนอ้ย สว่นรฐับำลแบบพรรคเดียวนัน้ คงจะเกิดขึน้
ไดย้ำก ถำ้ไมม่ีกำรก ำหนดสดัสว่นขัน้ต ่ำเอำไว ้

 อยำ่งไรก็ดี หำกกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูไปต่อไมไ่ด ้สิง่ที่เรำจะไดเ้ห็นคือ วำระท่ี 3 จะมีกำรโหวตคว ่ำ ดว้ยเหตผุลตำ่งๆ นำนำ 
เช่น ถำ้ลงมติต่อไปก็จะเป็นกำรขดัต่อรฐัธรรมนญู ซึ่งตอนนีม้ีหลำยฝ่ำยกงัวลว่ำ จะมีกระบวนกำรไปสอดไสอ้ะไรกนัหรือไม่ จึงเป็น
เหตใุหเ้กิดกำรไมโ่หวตในวำระ 3 ได ้

 ทำ้ยที่สดุ หำกรฐัธรรมนญูรำ่งที่ 13 ไม่ผ่ำน จะท ำใหก้ติกำทกุอยำ่งยงัคงเหมือนเดิม ระบบกำรเลือกตัง้จดัสรรปันสว่นผสม 
บตัรเลือกตัง้ 1 ใบ แต่ตดัคะแนน 2 ครัง้ ก็ยงัอยู่เหมือนเดิม ฉะนัน้ ถำ้มีกำรยบุสภำ กติกำก็ไม่เปลี่ยน แต่หำกผ่ำน ก็ยงัไม่สำมำรถ
ใชไ้ดอ้ยู่ดี ตอ้งไปแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร ซึ่งก ำหนดหลกัเกณฑ ์และ
รำยละเอียดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับทบญัญัติที่ จะแกไ้ขรฐัธรรมนญู ในรำ่งที่ 13 ดว้ย ฉะนัน้ ยงัมีขัน้ตอนอีกมำก แต่ถำ้ไม่ผ่ำนจรงิๆ 
ทกุอยำ่งจะกลบัสูส่ภำพเดิม คือกำรเมืองแบบประชำธิปไตยที่ถกูก ำกบั โดย ส.ว. 
 

ฉายภาพ ศึก “รือ้โครงสร้าง” ปะทะ “แก้เชิงเทคนิค”  
จำกกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู สะทอ้นภำพ 2 มมุ คือ 1.กำรตอ่สูใ้นเชิงอดุมกำรณใ์นกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู ยงัคงมีอยู ่อำจเรยีกไดว้ำ่ เป็น
อุดมกำรณท์ี่สืบทอดมำจำก คสช. เช่น ส.ว. และ บรรดำพรรคพลงัประชำรฐั 2.ฝ่ำยอุดมกำรณก์ำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตัง้ คือ
พรรคฝ่ำยคำ้นและพรรครว่มรฐับำลบำงสว่น เพียงแต่โทนอำจจะเขม้-ออ่นตำ่งกนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรปิดสวิตช ์ส.ว. ตำมมำตรำ 272, 

กำรยกเลิกไม่ให ้ส.ว.โหวตเลือกนำยกฯ, กำรเสนอใหม้ีนำยกฯ คนใน หรือมำจำก ส.ส., กำรเสนอใหย้กเลิกยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี, 

กำรเสนอใหย้กเลิกมำตรำ 279 ที่ไปรบัรองประกำศค ำสั่ง คสช. ซึ่งประเด็นเหลำ่นีป้รำกฎวำ่ “ตกทกุรำ่ง” ซึ่งเหลำ่นี ้เป็นกำรแกไ้ขใน 
“ประเด็นโครงสรำ้ง” ทัง้นัน้ 

 ในขณะกลุม่ที่ 2 คือ “ประเด็นเชิงเทคนิค” เช่น เรือ่งที่เป็นเปำ้หมำยของแตล่ะพรรค ไมว่ำ่บตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ ที่ถกูเสนอจำก
ทกุพรรค หรอืแมก้ระทั่งมำตรำที่เพิ่มควำมเขม้แข็งของพลงัประชำรฐั อยำ่ง มำตรำ 144 ตดับทลงโทษ ส.ส. ที่มีผลประโยชนท์บัซอ้น
ในกำรแปรญัตติงบประมำณ และ 185 ตดับทลงโทษ ส.ส. ที่เขำ้ไปแทรกแซงระบบรำชกำร ก็ไม่ผ่ำน กระทั่งกำรสรำ้งฐำนเสียงของ
พรรคกำรมือง, กำรกระจำยอ ำนำจ, เรือ่งสทิธิเสรภีำพของประชำชน, กำรมีหลกัประกนัรำยได ้หรอืแมก้ระทั่ง กำรสรำ้งดลุอ ำนำจของ
องคก์รอิสระ อย่ำง ป.ป.ช. ก็ไม่ผ่ำนทัง้สิน้ เมื่อผ่ำนเพียงประเด็นเชิงเทคนิค ถำมว่ำประชำชนจะไดอ้ะไร ก็คงไม่ค่อยจะไดอ้ะไร
มำกมำยนกั 

 ดงันัน้ ที่ตอ้งเกิดวนันี ้คือ “รฐัธรรมนญูที่ประชำชนมีสว่นรว่ม” เขำ้ไปขีดเขียน แกไ้ข และรำ่งใหมท่ัง้ฉบบั โดยมีสะพำนรว่ม
คือ ส.ส.ร. 
 

มอง 5 อุปสรรค “รัฐธรรมนูญฉบับปชช.” ยงัเป็นแค่ฝัน   

 อยำ่งไรก็ดี มีปัจจยัที่เป็นอปุสรรค 5 ประกำร ที่ท ำใหไ้ปไมถ่ึงฝัน รำ่งรฐัธรรมนญูใหมท่ัง้ฉบบั คือ 

1.กำรด ำรงคงอยู่ของ ส.ว. ตำมบทเฉพำะกำล และอ ำนำจพิเศษในกำรเป็น “สภำถ่วงดุล” กับ ส.ส. ที่มำจำกกำรเลือกตัง้ของ
ประชำชน ในเรือ่งตำ่งๆ โดยเฉพำะกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูตำม ม.256 

2.ค ำวินิจฉยัศำลรฐัธรรมนญู ที่ตีกรอบกระบวนกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบัวำ่ตอ้งท ำประชำมติก่อนแกไ้ข 
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3.พลงัทำงสงัคมที่จะเป็นแรงผลกัดนัยงัมีไมม่ำกเพียงพอ อนัเนื่องมำจำกกำรแบง่ขัว้ทำงสงัคมกำรเมือง (Polarization) ยงัคงมีอยู่
ทำ่มกลำงควำมขดัแยง้ในเชิงโครงสรำ้งของสงัคมไทย 

4.อ ำนำจรฐัแทรกแซงกระบวนกำรสรำ้งประชำธิปไตย (Democratization) ในสงัคมไทย 

5.พ.ร .บ .ประชำมติ  แม้จ ะผ่ ำนสภำ  แ ต่ ใน  ม .9 ช่ อ งทำง ในกำรขอท ำประชำมติ ยังคงต้อ งผ่ ำนคณะรัฐมนตรี   
ซึง่อ ำนวยใหฝ่้ำยบรหิำรมีควำมไดเ้ปรยีบ 

 ซึ่งกำรท ำประชำมติจำกประชำชนเพื่อล้มรัฐธรรมนูญ 60 หรือไม่ว่ำจะมำจำกช่องทำงใดก็ตำม สุดท้ำยต้องผ่ำน
คณะรฐัมนตรี (ครม.) ทัง้หมด เท่ำกบัว่ำ ครม. คือผูค้วบคมุก ำกบักำรท ำประชำมติ ที่กฎหมำยออกมำแบบนีเ้พรำะรฐัธรรมนูญได้
เขียนกรอบใหญ่ไวว้ำ่ จะตอ้งรเิริม่โดย ครม.ตำมมำตรำ 9 คืออปุสรรคทัง้ 5 ประกำรท่ีท ำใหร้ฐัธรรมนญูฉบบัประชำชนเกิดขึน้ไดย้ำก 

 

อำ้งอิง   : https://www.matichon.co.th/politics/special-interview/news_2801145  

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/special-interview/news_2801145
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29 มิถนุำยน 2564 - 16:54 น. 
"เนวิน - มิตติ" ดราม่า "กักตัวทิพย"์ 
 

 
 

กักตัวทิพย ์"มิตติ-เนวิน" ดราม่าลูกหนัง เบือ้งหลังทีมขอนแก่น เอฟซี และโฆษก "เสี่ยโอ๋"   
เหมือนจะเป็นเรื่องกีฬำฟุตบอล แต่เจำะลกึลงไปก็คือ กำรเมือง ทัง้ในสมรภมูิไทยลีก และในสนำมเลือกตัง้  เมื่อ “เสี่ยฮั่น” 

มิตติ ติยะไพรชั ประธำนที่ปรึกษำสโมสร สิงห ์เชียงรำย ยูไนเต็ด โพสตเ์ฟซบุ๊ก  Miti Tiyapairat ขึน้สเตตสักลำงดึกวนัที่ 29 มิ.ย.
2564 “ไม่รูว้่ำ เรื่องนีเ้ป็นเรื่องจริงหรือไม่ อยำกให ้กระทรวงสำธำรณสุขและทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องนี ้ควรตอ้งออกมำตอบ
ประชำชน..” 
  เสีย่ฮั่นไดโ้พสตภ์ำพกำรแขง่ขนัฟตุบอลอุน่เครื่องที่บรุรีมัย ์พรอ้มตัง้ขอ้สงัเกตวำ่ “ปล.ลกูบอลรุน่นีค้ือ รุน่ใหมล่ำ่สดุจำกไทย
ลกีฤดกูำล 2021/22 ที่ทกุทีมเพิ่งไดร้บัแจกครบั และตำมจรงินกัเตะทีมชำติทกุคนจะครบก ำหนดกกัตวัวนัท่ี 1 กรกฎำคมครบั” แสดง
วำ่ มีกำร “กกัตวัทิพย”์ เพรำะนกัเตะบรุรีมัยท์ี่ลงสนำมในภำพนัน้ ยงักกัตวัไมค่รบ 14 วนั 

เกมอุ่นเครื่องนดันีส้  ำคญัไฉน นกัเตะทีมชำติไทย สงักัดทีมบุรีรมัย ์ยูไนเต็ด ที่กักตวัอยู่ก รุงเทพฯ จึงออกจำกที่พกัก่อน
ก ำ ห น ด  เ พื่ อ ม ำ ล ง ส น ำ ม เ ต ะ กั บ ที ม ข อ น แ ก่ น  เ อ ฟ ซี  ที่ ส น ำ ม  เ ข ำ ก ร ะ โ ด ง  ส โ ม ส ร ข อ น แ ก่ น  
เ อฟซี  มี ร อ งประธำนส โมสร ช่ื อ  “ อ งอำจ  ฉัต รชัยพลรัตน์ ”  ห รื อที่ ช ำ วบ้ำ น ไผ่ เ รี ย ก ว่ ำ  “ สจ . แม็ ค ”  ซึ่ ง ปั จ จุ บัน  
เสีย่แม็ค มีต  ำแหนง่เป็นโฆษกประจ ำรฐัมนตรกีระทรวงคมนำคม (ศกัดิส์ยำม ชิดชอบ) 

ในฤดกูำลที่จะมำถึงนี ้“เนวิน ชิดชอบ” ไดป้ระกำศจะช่วยทีมขอนแก่น เอฟซี เต็มที่ หวงัใหเ้ลื่อนชัน้จำกไทยลีก 2 ขึน้ไทย
ลกี 1 ใหไ้ด ้โดยน ำนกัเตะทีมขอนแก่นฯ มำเก็บตวัที่บรุรีมัยช์่วงก่อนจะมีเกมอุน่เครือ่งนดัดงักลำ่ว 

 

เนวินเฟิรส์ 

หลงัจำก “เสี่ยฮั่น” ชีเ้ป้ำผ่ำนโซเชียล สื่อกีฬำออนไลนไ์ดน้ ำเสนอข่ำวทนัที ท ำเอำสำธำรณสขุจงัหวดับรุีรมัย ์ตอ้งออกมำ
ชีแ้จงว่ำ นกักีฬำสโมสรบุรีรมัย ์ยูไนเต็ด บำงคนไม่ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรควบคมุโรค เขำ้ร่วมกิจกรรมฝึกซอ้มฟุตบอลจริง จึงได้
ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย แลว้  

ขณะที่เพจบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด ไดอ้อกมำโพสตย์อมรบั ชีแ้จงวำ่เกิดจำกควำมเขำ้ใจผิด คิดวำ่ใหผู้ท้ี่ฉีดวคัซีนครบ 2 โดส กกัตวั 
7 วนั โดยไมท่รำบวำ่มีประกำศฉบบัใหมต่อ้งกกัตวั 14 วนั 

สบืเนื่องจำกนกัเตะทีมบรุรีมัย ์ในนำมทีมชำติไทยไดไ้ปเตะฟตุบอลโลก รอบคดัเลอืกที่ตำ่งประเทศ เมื่อกลบัมำก็ตอ้งเขำ้รบั
กำรกกัตวัอยูใ่นสถำนกกักนัตวั ใหค้รบก ำเวลำตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดตอ่ประจ ำจงัหวดับรุรีมัยแ์จง้ 

ภำพเกมอุ่นเครื่องนดันี ้ปรำกฏอยู่ในเพจขอนแก่น เอฟซี ที่มีภำพนกัเตะทีมชำติของบรุีรมัยล์งสนำม และภำพผูบ้ริหำร 2 

สโมสรนั่งชมอยูบ่นอฒัจรรย ์
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ถำ้ “เสีย่ฮั่น” ไมไ่ปสอ่งเพจขอนแก่น เอฟซี ก็คงไมม่ีใครทรำบวำ่ มีนกัเตะทีมชำติกกัตวัไมค่รบ 14 วนั มำลงสนำมดวลแขง้
เกมอุน่เครือ่งตอ่หนำ้ “นำยใหญ่”  

ส ำหรบัแฟนบอลไทย คงทรำบดีวำ่ สโมสรบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด กบัสโมสรสงิห ์เชียงรำย ยไูนเต็ด เหมือนคูร่กัคูแ่คน้กนั เจอกนัท่ี
เชียงรำยหรอืบรุรีมัย ์ก็มีดรำมำ่ทกุครัง้ไป 

ในทำงกำรเมือง ยงยุทธ ติยะไพรชั” และภรรยำ-สลกัจฤฎดิ์ ติยะไพรชั พรอ้มลกูชำย ยงัอยู่กับทกัษิณ ชินวตัร เมื่อกำร
เลอืกตัง้ปี 2562 มิตติ ติยะไพรชั ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก “คนแดนไกล” ใหเ้ป็นเลขำธิกำรพรรคไทยรกัษำชำติ 

อย่ำงไรก็ตำม เสี่ยฮั่นไดเ้ขำ้มำนั่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมลกูหนงั ยคุ “อ๊อด 2” ตำมค ำเชิญของ พล.ต.อ.สมยศ 
พุม่พนัธุม์ว่ง  
 

โฆษก ‘เสี่ยโอ’๋ 
“เดอะทีเรก็ซ”์ สโมสรขอนแก่น เอฟซี เป็นของ ดร.กษม ชนะวงศ ์ท่ีเคยน ำพำทีมขึน้มำเลน่ไทยลกี 1 แตก็่ตกชัน้ไปในปีเดียว 

ก ำลงัหลกัของทีมขอนแก่น เอฟซี อีกคนก็คือ “เสีย่แม็ค” องอำจ ฉตัรชยัพลรตัน ์อดีตผูจ้ดักำรทั่วไป ที่ลำออกไปสมคัร ส.ส.
ขอนแก่น เขต 10 แตส่อบตก จึงกลบัมำต ำแหนง่รองประธำนสโมสร 

“เสี่ยแม็ค” เคยเป็น ส.อบจ.เขต อ.บำ้นไผ่  และอยู่ในเครอืข่ำย “หมอกระแส ชนะวงศ”์ อดีตผูแ้ทนขวญัใจคนบำ้นไผ่-เมือง
พล ซึง่วนันี ้เสีย่แม็คสง่ไมต้อ่ใหล้กูชำยไดเ้ป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บำ้นไผ่  

หลงัพลำดเปำ้เป็น ส.ส. พรรคภมูิใจไทย ไดใ้หร้ำงวลัปลอบใจเสีย่แม็คเป็นโฆษกประจ ำรฐัมนตรกีระทรวงคมนำคม 

 นี่ยอ่มหมำยถึง “เนวิน” ใหค้วำมรกัและเอ็นดเูสีย่แม็คมำก เหมือนตน้ปี 2562 เนวินยกทีมบรุรีมัย ์ไปเตะกบัทีมขอนแก่น เอฟ
ซี หำทนุช่วยเหลอื รพ.บำ้นไผ ่เนวินถึงจบัไมคบ์อกใหพ้ี่นอ้งช่วยเลอืก ส.จ.แม็คเป็นผูแ้ทนฯ 
 

อำ้งอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472273  

 
 
 
 

30 มิถนุำยน 2564 

“การเมือง” สมรภมิูไทยลีก ดราม่ากักตัวทิพย ์“เนวิน - มิตติ” 
 

 
 

แฟนบอลไทยทรำบกนัดีว่ำ 'สโมสรบรุีรมัย ์ยไูนเต็ด' กบั 'สโมสรสิงห ์เชียงรำย ยไูนเต็ด' เหมือนคู่รกัคู่แคน้กนั จำก"ดรำม่ำลกูหนงั" 
เวลำนีล้ำมเป็นดรำมำ่ระหวำ่ง "ขัว้กำรเมือง" 

 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/472273
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เหมือนจะเป็นเรือ่งกีฬำฟตุบอล แตเ่จำะลกึลงไปก็คือ “กำรเมือง” ทัง้ในสมรภมูิไทยลกี และในสนำมเลอืกตัง้ เมื่อ “เสีย่ฮั่น” 
มิตติ ติยะไพรชั ประธำนที่ปรึกษำสโมสรสิงห ์เชียงรำย ยูไนเต็ด  โพสตเ์ฟซบุ๊ค Miti Tiyapairat ขึน้สเตตสักลำงดึกวนัที่ 29 มิ.ย.
2564 “ไม่รูว้่ำ เรื่องนีเ้ป็นเรื่องจริงหรือไม่ อยำกให ้กระทรวงสำธำรณสุขและทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องนี ้ควรตอ้งออกมำตอบ
ประชำชน..” 

เสีย่ฮั่นไดโ้พสตภ์ำพกำรแขง่ขนัฟตุบอลอุน่เครือ่งที่บรุีรมัย ์พรอ้มตัง้ขอ้สงัเกตวำ่ “ปล.ลกูบอลรุน่นีค้ือ รุน่ใหมล่ำ่สดุจำกไทย
ลกีฤดกูำล 2021/22 ที่ทกุทีมเพิ่งไดร้บัแจกครบั และตำมจรงินกัเตะทีมชำติทกุคนจะครบก ำหนดกกัตวัวนัท่ี 1 กรกฎำคมครบั” 

แ สด ง ว่ ำ  มี ก ำ ร  “กั ก ตั ว ทิ พ ย์ ”  เ พ ร ำ ะ นั ก เ ต ะ บุ รี รั ม ย์ที่ ล ง สน ำ ม ใ นภ ำพนั้ น ยั ง กั ก ตั ว ไ ม่ ค ร บ  14 วั น  

เกมอุน่เครือ่งนดันีส้  ำคญัไฉน นกัเตะทีมชำติไทย สงักดัทีมบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด ที่กกัตวัอยู่กรุงเทพฯ จึงออกจำกที่พกัก่อนก ำหนด เพื่อมำ
ลงสนำมเตะกบัทีมขอนแก่น เอฟซี ท่ีสนำม เขำกระโดง 

สโมสรขอนแก่น เอฟซี มีรองประธำนสโมสรช่ือ “องอำจ ฉตัรชยัพลรตัน”์ หรือที่ชำวบำ้นไผ่เรียกว่ำ “สจ.แม็ค” ซึ่งปัจจุบนั 
เสีย่แม็ค มีต  ำแหนง่เป็นโฆษกประจ ำรฐัมนตรกีระทรวงคมนำคม (ศกัดิส์ยำม ชิดชอบ) 

ในฤดกูำลที่จะมำถึงนี ้“เนวิน ชิดชอบ” ไดป้ระกำศจะช่วยทีมขอนแก่น เอฟซี เต็มที่ หวงัใหเ้ลื่อนชัน้จำกไทยลีก 2 ขึน้ไทย
ลกี 1 ใหไ้ด ้โดยน ำนกัเตะทีมขอนแก่นฯ มำเก็บตวัที่บรุรีมัยช์่วงก่อนจะมีเกมอุน่เครือ่งนดัดงักลำ่ว 

หลงัจำก “เสี่ยฮั่น” ชีเ้ป้ำผ่ำนโซเชียล สื่อกีฬำออนไลนไ์ดน้ ำเสนอข่ำวทนัที ท ำเอำสำธำรณสขุจงัหวดับรุีรมัย ์ตอ้งออกมำ
ชีแ้จงว่ำ นกักีฬำสโมสรบุรีรมัย ์ยูไนเต็ด บำงคนไม่ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรควบคมุโรค เขำ้ร่วมกิจกรรมฝึกซอ้มฟุตบอลจริง จึงได้
ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำยแลว้ 

ขณะที่เพจบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด ไดอ้อกมำโพสตย์อมรบั ชีแ้จงวำ่เกิดจำกควำมเขำ้ใจผิด คิดวำ่ใหผู้ท้ี่ฉีดวคัซีนครบ 2 โดส กกัตวั 
7 วนั โดยไม่ทรำบว่ำมีประกำศฉบบัใหม่ตอ้งกกัตวั 14 วนั สืบเนื่องจำกนกัเตะทีมบรุีรมัย ์ในนำมทีมชำติไทยไดไ้ปเตะฟุตบอลโลก 
รอบคดัเลือกที่ต่ำงประเทศ เมื่อกลบัมำก็ตอ้งเขำ้รบักำรกกัตวัอยู่ในสถำนกกักนัตวั ใหค้รบก ำเวลำตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อ
ประจ ำจงัหวดับรุรีมัยแ์จง้ 

ภำพเกมอุ่นเครื่องนดันี ้ปรำกฏอยู่ในเพจขอนแก่น เอฟซี ที่มีภำพนกัเตะทีมชำติของบรุีรมัยล์งสนำม และภำพผูบ้ริหำร 2 

สโมสรนั่งชมอยู่บนอฒัจรรย ์ ถำ้ “เสี่ยฮั่น” ไม่ไปสอ่งเพจขอนแก่น เอฟซี ก็คงไม่มีใครทรำบวำ่ มีนกัเตะทีมชำติกกัตวัไม่ครบ 14 วนั 
มำลงสนำมดวลแขง้เกมอุน่เครือ่งตอ่หนำ้ “นำยใหญ่บรุรีมัย”์ 

 ส ำหรบัแฟนบอลไทย คงทรำบดีวำ่ สโมสรบรุรีมัย ์ยไูนเต็ด กบัสโมสรสงิห ์เชียงรำย ยไูนเต็ด เหมือนคูร่กัคูแ่คน้กนั เจอกนัท่ี
เชียงรำยหรอืบรุรีมัย ์ก็มีดรำมำ่ทกุครัง้ไป 

  ในทำงกำรเมือง "ยงยุทธ ติยะไพรชั" และภรรยำ-สลกัจฤฎดิ์ ติยะไพรชั พรอ้มลกูชำย ยงัอยู่กับทกัษิณ ชินวตัร เมื่อกำร
เลอืกตัง้ปี 2562 มิตติ ติยะไพรชั ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก “คนแดนไกล” ใหเ้ป็นเลขำธิกำรพรรคไทยรกัษำชำติ 
  อย่ำงไรก็ตำม เสี่ยฮั่นไดเ้ขำ้มำนั่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมลกูหนงั ยคุ “อ๊อด 2” ตำมค ำเชิญของ พล.ต.อ.สมยศ 
พุม่พนัธุม์ว่ง 

“เดอะทีเรก็ซ”์ สโมสรขอนแก่น เอฟซี เป็นของ ดร.กษม ชนะวงศ ์ที่เคยน ำพำทีมขึน้มำเลน่ไทยลกี 1 แตก็่ตกชัน้ไปในปีเดียว 

ก ำ ลั ง ห ลั ก ข อ ง ที ม ข อ น แ ก่ น  เ อ ฟ ซี  อี ก ค น ก็ คื อ  “เ สี่ ย แ ม็ ค ”  อ ง อ ำ จ  ฉั ต ร ชั ย พ ล รั ต น์   
อดีตผูจ้ดักำรทั่วไป ที่ลำออกไปสมคัร ส.ส.ขอนแก่น เขต 10 แต่สอบตก จึงกลบัมำรบัต ำแหน่งรองประธำนสโมสร “เสี่ยแม็ค” เคย
เป็น ส.อบจ.เขต อ.บำ้นไผ่ และอยู่ในเครือข่ำย “หมอกระแส ชนะวงศ”์ อดีตผูแ้ทนขวญัใจคนบำ้นไผ่-เมืองพล ซึ่งวนันี ้เสี่ยแม็คสง่ไม้
ตอ่ใหล้กูชำยไดเ้ป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บำ้นไผ่ หลงัพลำดเปำ้เป็น ส.ส. พรรคภมูิใจไทย ไดใ้หร้ำงวลัปลอบใจเสีย่แม็คเป็นโฆษก
ประจ ำรฐัมนตรกีระทรวงคมนำคม 
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นี่ ย่ อมหมำยถึ ง  “เ นวิ น ”  ให้ควำมรักและ เอ็ นดู เ สี่ ย แม็คมำก  อย่ ำ ง เ ช่ น เมื่ อก่ อน เลือกตั้ง ปี  2562 เ นวิ น 

ยกทีมบรุรีมัย ์ไปเตะกบัทีมขอนแก่น เอฟซี หำทนุช่วยเหลอื รพ.บำ้นไผ ่เนวินถึงจบัไมคบ์อกใหพ้ี่นอ้งช่วยเลอืก ส.จ.แม็คเป็นผูแ้ทนฯ 

 ทุกวันนี ้  เ มื อ งขอนแก่ น  มี ส โมรฟุตบอลระดับ ไทยลีก  2 ทีมคื อ  ข อนแก่ น  ยู ไ น เ ต็ ด  ข อ ง เ อก ราช 

ช่ำงเหลำ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคพลงัประชำรฐั สำยตรง ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ ซึ่งในฤดกูำลใหม ่ทีมของเสี่ยเอกรำช จะไดเ้ลน่ใน
ไทยลีก 1 ดงันัน้ “เนวิน” จึงทุ่มสรรพก ำลงัเต็มที่ หวงัดนัทีมขอนแก่น เอฟซี ใหเ้ลื่อนชัน้จำกไทยลกี 2 ขึน้ไทยลีก 1 อีกครัง้ หำกท ำได ้
เสีย่แม็ค คำ่ยภมูิใจไทยก็หนำ้บำน 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946164  
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30 Jun 2021 06:15 น. 
 ขวากหนามแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ของ ‘ประชาธิปัตย’์ 
 

 
 

ขวากหนามแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2ใบ ของ ‘ประชาธิปัตย ์

เมื่อวนัที่ 24 มิถนุำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมรฐัสภำ มีมติรบัรำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู 1 ฉบบั จำกที่เสนอทัง้หมด 13 ฉบบั 

1 ฉบบัที่ผ่ำนกำรรบัรองในวำระที่ 1 คือ ร่ำงรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ...) พุทธศกัรำช... (แกไ้ข
เพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) ที่เสนอโดย นำยจุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ์ หัวหนำ้พรรคประชำธิปัตย ์กับคณะ ผ่ำนดว้ยมติรบั
หลกักำร 552 เสียง แยกเป็น ส.ส. 342  เสียง ส.ว. 210 ไม่รบัหลกักำร  24 เสียง งดออกเสียง 130 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง 27 

เสยีง 
รำ่งของพรรคประชำธิปัตย(์ปชป.) เสนอใหม้ี “บตัรเลือกตัง้ 2 ใบ” เป็นกำรแกใ้น มำตรำ 83 ใหม้ี ส.ส.แบบแบง่เขตจ ำนวน 

400 ที่นั่ง ส.ส.ระบบบญัชีรำยช่ือ 100 ที่นั่ง และแกม้ำตรำ 91 วำ่ดว้ย กำรค ำนวณสดัสว่นของผูส้มคัรส.ส.บญัชีรำยช่ือที่แตล่ะพรรค
กำรเมือง จะมีสิทธ์ิไดร้บักำรจัดสรร รฐัสภำไดต้ัง้คณะกรรมำธิกำร 45 คน พิจำรณำในวำระที่ 2 แมร้่ำงแกไ้ขรฐัธรรมนูญ“ฉบบั 
ปชป.” จะไดร้บักำรรบั รองจำกที่ประชมุรฐัสภำ แตก็่ยงัมี “ขวำกหนำม” อีกมำกมำยที่ตอ้งเผชิญ  

จตุพร  เจริญเ ชื ้อ  ส.ส .  ขอนแก่น  พรรค เพื่ อ ไทย  ในฐำนะกมธ.วิสำมัญพิจำรณำร่ำ งแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ  
พดูถึงปัญหำที่จะเกิดขึน้ว่ำ ในรำ่งของพรรคประชำธิปัตย ์ขอแกไ้ขแค่ 2 มำตรำ คือ 1. ม.83 เป็นเรื่องกำรแกไ้ขจำกบตัร 1 ใบ เป็น
บตัร 2ใบ แกไ้ขจ ำนวนส.ส.ระบบเขตจำก 350 คน เป็น 400 คน และระบบบญัชีรำยช่ือจำก 150 คน เป็น 100 คน โดยมิไดข้อแกไ้ข
มำตรำอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั เช่น ม. 86 ที่ก ำหนดวิธีกำรไดม้ำซึง่จ ำนวนส.ส.เขตพึงมี และกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ใหม ่ที่มีบำงเขต
จะตอ้งซอยยอ่ยแบง่เขตเพื่อใหไ้ดส้.ส.เพิ่มจำก 350 คน เป็น 400 คน จดุนีห้ลกัเกณฑก์ ำหนดไวว้ำ่จะใชเ้กณฑใ์ด วิธีกำรใด 

2. ขอแก ้ม. 91 เรือ่งกำรค ำนวณหำ ส.ส.ระบบบญัชีรำยช่ือ ของแตล่ะพรรคกำรเมืองซึง่รำ่งของปชป. ยกเลกิวิธีกำรค ำนวณ
ทิง้หมด และกลบัใหไ้ปใชว้ิธีกำรค ำนวณใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบบตัร 2 ใบ แตม่ิไดร้ะบวุิธีกำรค ำนวณไวว้ำ่ ใหค้  ำนวณอยำ่งไรเพื่อให้
ไดจ้ ำนวนส.ส. 100 คน  เพียงแตร่ะบสุัน้ๆ วำ่ใหไ้ปใสว่ิธีกำรค ำนวณไวใ้นกฎหมำยลกู 

ที่ผ่ำนมำแมร้ฐัธรรมนญูปี 2560 จะก ำหนดวิธีกำรแบ่งเขต วิธีกำรค ำนวณใหไ้ดม้ำซึ่ง ส.ส.อย่ำงชดัเจนไว ้ก็ยงัเกิดปัญหำ
กำรแบง่เขตแบบภำคพิสดำร ยงัเกิดปัญหำกำรค ำนวณ ส.ส.วิธีพิสดำรจนไดพ้รรคเลก็พรรคนอ้ยออกมำเต็มไปหมด แตน่ี่ไมเ่ขียนระบุ
ในรฐัธรรมนญูใหช้ดั ใหไ้ปออกกฎหมำยลกู หรอื ระเบียบวิธีค ำนวณกนัเอง  

นอกจำกนี ้ขอบเขตจ ำนวนมำตรำที่เก่ียวขอ้งตอ้งแกไ้ขใหค้รอบคลมุมีมำกกว่ำ 8-9 มำตรำ นั่นเป็นค ำถำมว่ำ ในชัน้รบั
หลกักำรใหแ้กไ้ขแค่  2 มำตรำ แตเ่มื่อชัน้กรรมำธิกำรแลว้ จะแกแ้ค ่2 มำตรำจรงิหรอื ถำ้แกเ้ทำ่นีจ้ะท ำงำน จะใชบ้งัคบัเป็นกฎหมำย
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ไดห้รือไม่ เพรำะจะไปขดัหรอืแยง้กบัมำตรำอื่นที่ยงัไมไ่ดแ้กไ้ข และทำ้ยสดุจะกลำยเป็นประเด็นวำ่ ถำ้ขดัหรือแยง้กบัรฐัธรรมนญูจะ
ท ำใหเ้กิดกำรโหวตปัดตกในวำระ 3 หรอื จะมี ส.ว.น ำไปยื่นตอ่ศำลรฐัธรรมนญู วำ่ไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนญูดว้ยอีกหรอืไม่ 

“กำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูฉบบัประชำธิปัตยน์ี ้ดทูรงแลว้ไปตอ่ยำก แกไ้มส่  ำเรจ็ เพรำะถำ้แกแ้ค ่2 มำตรำ ก็จะไปขดัแยง้กบัอีก 
8-9 มำตรำจะบงัคบัใชไ้มไ่ด ้แต่ถำ้จะแกท้ัง้ 8-9 มำตรำไปพรอ้มกนัก็จะกลำยเป็นเสี่ยงตอ่กำรขดัรฐัธรรมนญู 2560 แลว้ก็จะถกูปัด
ตกไปในวำระ 3 ในท่ีสดุ” นำยจตพุร ระบ ุ

อยำ่งไรก็ตำม เนติบรกิร อยำ่ง “วิษณ ุเครอืงำม” รองนำยกฯ ออกมำเสนอแนะวำ่ เป็นเรือ่งของกมธ. และส.ส.ตอ้งไปหำรือ
กนั ยืนยนัวำ่ไมข่ดัตอ่รฐัธรรมนญู แตอ่ำจจะขดัตอ่ขอ้บงัคบั เนื่องจำกขอ้บงัคบัก ำหนดวำ่ กำรแกไ้ขจะตอ้งท ำตำมที่ไดร้บัหลกักำรไป 
ซึง่รบัหลกักำรมำแกไ้ขแค ่ม. 83 และ ม. 91 แตบ่ำงคนมองวำ่ กำรแก ้2 มำตรำดงักลำ่ว อำจกระทบตอ่มำตรำอื่นดว้ย 

“ส่วนตวัเช่ือว่ำ กำรแกไ้ขสำมำรถไปต่อไดแ้ละสำมำรถไปเขียนขยำยควำมในกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญได ้ถือเป็น
เทคนิคของกำรแกไ้ขกฎหมำย โดย นำยชินวรณ ์บณุยเกียรติ ส.ส.บญัชีรำยช่ือพรรคประชำ ธิปัตยแ์ละ นำยไพบูลย ์นิติตะวนั ส.ส.
บญัชีรำยช่ือ พรรคพลงัประชำรฐั นำ่จะไปหำช่องทำงในกำรขยำยได ้แตก็่ตอ้งยอมรบัวำ่อำจจะมีบำงสว่นท่ีเห็นวำ่เรือ่งดงักลำ่วขดัตอ่
รฐัธรรมนญู และน ำไปสูก่ำรยื่นศำลรฐัธรรมนญูตีควำมได ้จดุนีอ้ำจท ำใหเ้สยีเวลำบำ้ง” รองนำยกฯ ระบ ุ

  ดำ้นท่ำทีของเจำ้ของญัตติอย่ำง จุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ  ์หวัหนำ้พรรค ปชป. ระบุว่ำ เมื่อเขำ้สู่กำรพิจำรณำวำระ 2 หำก
จะตอ้งไปกระทบกบัมำตรำใดบำ้ง ก็สำมำรถปรบัปรุงแกไ้ขไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรที่รบัมำ มำตรำที่เหลือก็จะตอ้งปรบัให้
สอดคลอ้งกบัมำตรำที่รบัหลกักำรไป 

“ไมอ่ยำกใหต้ีตนไปก่อนไข ้เพรำะเรำก็ตอ้งจบัมอืกนักบัทกุฝ่ำยที่จะช่วยเข็นกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูไปสูค่วำมส ำเรจ็ แมว้ำ่มนั
จะเป็นกำรเข็นครก ก็ตำม แตว่ำ่ถำ้ช่วยกนัหลำยๆ แรง ทัง้ในสว่นของ ส.ส.พรรครว่มรฐับำล ส.ส.ฝ่ำยคำ้น สมำชิกวฒุิสภำ ผมก็คิดวำ่ 
ครกมนัก็ขึน้ไปถึงภเูขำได ้เพรำะฉะนัน้ส ำคญัก็คือขอใหร้ว่มมือรว่มใจกนั” หวัหนำ้ ปชป.ระบ ุ 

รำ่งแกไ้ขรฐัธรรมนญูใหม้ี “บตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ” ฉบบัของปชป.จะไปถึง “ดวงดำว” หรอืไม ่นำ่ติดตำม...  
 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/485757  
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30 มิถนุำยน 2564 

ภาคต่อ ‘บัตร 2 ใบ’ ‘โมเดล ปชป.’ ส่อฝันค้าง 

 

 
 

ภาคต่อ 'บัตรสองใบ' ในเวอรช์ั่นปชป.เวลานี้ก าลังเผชิญแรงเสียดทาน ทั้ง 'เนื้อหา'ที่สุ่มเสี่ยงน าไปสู่การยืน่ตีความ ซ า้ยงั
เกิด 'เกมชิงเหลี่ยม' ของบรรดาพรรคการเมืองที่อาจท าให้ร่างปชป.ไปไม่ถงึฝ่ังฝัน 

“ภำคต่อ” ของกลเกมแกไ้ขรฐัธรรมนญูเพื่อกลบัไปใช้ “บตัรสองใบ” ตำมโมเดลของพรรคประชำธิปัตย  ์(ปชป.) หลงัผ่ำน
ดำ่นแรก ไดร้บัเสยีงทว่มทน้จำกที่ประชมุรฐัสภำเพียงรำ่งเดยีวจำก 13 รำ่ง เวลำนีก้  ำลงัเขำ้สูก่ำรพิจำรณำในชัน้กรรมำธิกำร(กมธ.) มี
ก ำหนดแปรญตัติ 15 วนั 

ทว่ำ เพียงแค่เริ่มตน้ดเูหมือนว่ำร่ำงแกไ้ขฉบบั ปชป.ก ำลงัเผชิญแรงเสียดทำนอย่ำงรอบดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นเนือ้หำที่มีกำร
แกไ้ขอำจน ำไปสูก่ำรยื่นตีควำมในภำยหลงั 

ทัง้ มำตรำ 83 แกไ้ขจำก “บตัรหนึ่งใบ” เป็น “บตัรสองใบ” รวมทัง้ แกไ้ขจ ำนวน ส.ส.ระบบเขตจำก 350 คน เป็น 400 คน 
และระบบบญัชีรำยช่ือจำก 150 คน เป็น 100 คน ที่อำจไปขดัแยง้มำตรำอื่นๆ ที่เช่ือมโยงกนั เช่น มำตรำ 86 เก่ียวกบัวิธีกำรไดม้ำซึง่
จ ำนวน ส.ส.เขตพงึมี และกำรแบง่เขตเลือกตัง้ใหม่ หรือกำรมำตรำ 91 เรื่องกำรค ำนวณหำ ส.ส.ระบบบญัชีรำยช่ือ ซึ่งรำ่งของ ปชป.
ยกเลกิวิธีกำรค ำนวณทิง้หมด และระบสุัน้ๆ วำ่ใหไ้ปใสว่ิธีกำรค ำนวณไวใ้นกฎหมำยลกูเทำ่นัน้ 

ในมมุมองของพรรคเพื่อไทย อำทิ จตพุร เจรญิเชือ้ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐำนะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมญั มอง
วำ่  

“กำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูนี ้ฉบบั ปชป.ดทูรงแลว้ไปต่อยำก แกไ้ม่ส  ำเร็จ เพรำะถำ้แกแ้ค่ 2 มำตรำก็จะไปขดัแยง้กบัอีก 8-9 

มำตรำจะบงัคบัใชไ้มไ่ด ้แตถ่ำ้จะแกท้ัง้ 8-9 มำตรำไปพรอ้มกนั ก็จะกลำยเป็นเสีย่งตอ่กำรขดัรฐัธรรมนญูปี 60” 

ยงัไม่นบันบัรวมควำมเคลื่อนไหวของ “ส.ว.กลุม่หนึ่ง” ที่อำจยื่นศำลรฐัธรรมนญู อำ้งรำ่งแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูมีควำม
ขดัหรอืแยง้กบัมำตรำ 86 (4) เรือ่งกำรปัดเศษ ท่ีระบวุำ่มี ส.ส. 350 คน 

เมื่อเป็นเช่นนีจ้ึงเกิดภำพของบรรดำพรรคกำรเมืองตำ่ง “ชิงเหลีย่ม” ในกำรเสนอตวัแทนเขำ้ไปนั่งในกมธ.หวงั “รือ้-หั่น-ตดั-
เพิ่ม” ตำมโมเดลที่ตนเสนอ ไม่ว่ำจะเป็น “ค่ำยพลงัประชำรฐั” เวลำนีพ้ยำยำมฟ้ืนระบบเลือกตัง้เวอรช์ั่นพรรคที่ถกูคว ่ำไป ตอกย ำ้ชดั
จำกกำรสง่ “ไพบลูย ์นิติตะวนั” ส.ส.บญัชีรำยช่ือ และรองหวัหนำ้พรรคฝ่ำยกฎหมำย ในฐำนะผูเ้สนอญัตติแกไ้ข ลงชิงเกำ้อีป้ระธำน 
กมธ. 

ฟำก“ประชำธิปัตย”์ ก็ดูเหมือนจะอ่ำนเกมตรงนีข้ำด ส่ง “รุ่นเก่ำ-เก๋ำเกม” มือวำงอนัดบัตน้ๆ ของพรรค อย่ำง “บญัญัติ 
บรรทดัฐำน” ชิงประธำน กมธ.หวงัซอ้นแผนแกเ้กมพลงัประชำรฐั   

ไม่ต่ำงไปจำก “พรรคเพื่อไทย” แมร้ำ่งแกไ้ขฯที่ตวัเองเสนอถกูตีตก ยงัคงพยำยำมเดิมเกมโดยอำศยัฐำนเสียง และกระแส
มวลชนฝ่ำยตรงขำ้มรฐับำล มำเป็นตวัสรำ้งแรงตอ่รองอีกทำงหนึง่ 
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จำกนีค้งตอ้งลุน้ต่อใชก้ำรพิจำรณำชัน้ กมธ.ที่จะปรำกฎภำพกำรขบัเคี่ยว หกัเหลี่ยม-เฉือนคมกนัอยู่ไม่นอ้ย เช่ือไดเ้ลยวำ่
กวำ่จะถึงวำระ 3 ปชป.ยงัตอ้งฝ่ำอีกหลำยวงลอ้ม ท่ีอำจท ำให ้“โมเดล ปชป.” ไปไมถ่ึงฝ่ังฝัน 

ยงัไม่นบัรวม “ด่ำนสดุทำ้ย” นั่นคือ กำรลงมติใหค้วำม “เห็นชอบ” ในวำระที่ 3 ที่ตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
สมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของทัง้สองสภำ โดยตอ้งมีสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองที่สมำชิกมิไดด้  ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรี ประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร หรือรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เห็นชอบดว้ยไม่นอ้ยกว่ำ 20% รวมทัง้ ส.ว.เห็นชอบดว้ยไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของวฒุิสภำ  โอกำสที่ประเทศไทยจะไดม้ีรฐัธรรมนูญใหม่ ก่อนกำรเลือกตัง้ครัง้หนำ้ เสน้ทำงสดุ
วิบำก!  
 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946138  
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30 มิ.ย. 2564-09:34 น. 
ระบบ เลือกตั้ง ระบบเขต บัญชีรายชื่อ จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

 
 

ระบบ เลือกตั้ง – ระบบเลือกตั้งโดยบัตร 2 ใบก าลังเป็น “ฝันร่วม” ของ 2 พรรคการเมือง 

1 พรรคเพื่อไทย 1 พรรคประชำธิปัตย ์1 พรรคพลงัประชำรฐั ดว้ยควำมมั่นใจวำ่รำกฐำนทำงกำรเมืองที่มีอยู่จะสรำ้งควำม
ไดเ้ปรียบ นั่นก็คือ ไดท้ัง้ระบบเขต ไดท้ัง้ระบบบญัชีรำยช่ือ พรรคเพื่อไทยมั่นใจจำกฐำนของพรรคไทยรกัไทย พรรคพลงัประชำชน 
ขณะที่พรรคประชำธิปัตยม์ั่นใจในควำมเป็น “สถำบนั” ตัง้แต่เมื่อเดือนเมษำยน 2489 ถำมว่ำแลว้พรรคพลงัประชำรฐัมีควำมมั่นใจ
จำกอะไร ค ำตอบของค ำถำมนีจ้  ำเป็นตอ้งศึกษำองคป์ระกอบภำยในพรรคพลงัประชำรฐั  กำรก่อรูปของพรรคพลงัประชำรฐัก็
เหมือนกบักำรก่อรูปของพรรคเพื่อแผน่ดิน ก็เหมือนกบัพรรคมชัฌิมำธิปไตย หลงัรฐัประหำรเดือนกนัยำยน 2549 นั่นก็คือ เป็นควำม
จดัเจนอนัมำจำก “ไทยรกัไทย” 

อ ง ค์ป ร ะก อบขอ งพ ร ร คพลั ง ป ร ะ ช ำ รัฐ ไ ม่ ว่ ำ  ร . อ . ธ ร ร ม นั ส  พ ร หม เ ผ่ ำ  ไ ม่ ว่ ำ  น ำ ย วิ รั ช  รั ต น เ ศ รษฐ   

ไมว่ำ่ นำยสมศกัดิ ์เทพสทิุน ลว้นเคยอยูพ่รรคไทยรกัไทย พรรคเพื่อไทย เพียงแตเ่ป็นพรรคไทยรกัไทยซึง่แยกออกมำจำก นำยทกัษิณ 
ชินวตัร เท่ำนัน้ ใน 3 พรรคกำรเมืองนีต้อ้งยอมรบัว่ำพรรคเพื่อไทยมีควำมหนกัแน่นที่สดุ  หนกัแน่นเพรำะว่ำมีสำยสมัพนัธแ์นบแนน่
อยู่กบั นำยทกัษิณ ชินวตัร สำมำรถต่อยอดผลงำน และควำมส ำเร็จของพรรคไทยรกัไทย พรรคพลงัประชำชน อย่ำงเต็มเป่ียม  เป็น
ควำมส ำเรจ็จำก “ชยัชนะ” อยำ่งตอ่เนื่อง 

เมื่อประสำนเขำ้กบัยทุธศำสตรก์วำดตอ้นระบบเขตใหไ้ดม้ำกกวำ่ 200 ขึน้ในขอบเขตทั่วประเทศ ผนวกเขำ้กบับญัชีรำยช่ือ
ย่อมครองอันดับ 1 แน่นอน พรรคเพื่อไทยจึงพรอ้มหนุนระบบบัตร 2 ใบเต็มพิกัด หำกเปรียบเทียบพรรคพลงัประชำรฐั พรรค
ประชำธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย 

หำกพรรคเพื่อไทยอำจเป็นรำกฐำนเก่ำ พรรคพลงัประชำรฐัอำศยักลยทุธไ์ทยรกัไทยประสำนกบักำรอยู่ในสถำนะยึดกุม 
“อ ำนำจรฐั” อยูใ่นมือ พรรคประชำธิปัตยอ์ำศยั “บญุเก่ำ” มำ พลกิฟ้ืนสถำนเดียว 

 

อำ้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_648185  
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วรเจตนย์ า้ ‘รธน.’ มัดตราสังสงัคมไทย แก้ได้-แค่บ่งมาตรา แลไม่เห็น ‘พลิกฟ้าคว ่าแผ่นดนิ’ 
 

 
  

วรเจตนย์ า้ ‘รธน.’ มัดตราสังสังคมไทย แก้ได้-แค่บ่งมาตรา แลไม่เห็น ‘พลิกฟ้าคว ่าแผ่นดิน’ 
  ตน้เดือนมิถนุำยน 2564 รำยกำร “เอ็กซอ์๊อกทอลค์ทกุเรือ่ง” ทำงช่องยทูบูมติชนทีวี ไดส้นทนำ (ผำ่นทำงระบบวิดีโอคอลล)์ 
กบั “ศ.ดร.วรเจตน ์ภำคีรตัน”์ อำจำรยป์ระจ ำคณะนิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ในประเด็นท่ีหลำกหลำย ตัง้แต่กำรตอ่สูเ้รือ่ง 
คสช.ออกค ำสั่งเรยีกใหบ้คุคลมำรำยงำนตวัโดยมิชอบ, สถำนะปัจจบุนัของ “คณะนิติรำษฎร”์, กำรสอนกฎหมำยในชัน้เรยีนของศิษย์
รุน่ใหม ่รวมถึงเรือ่งกำรแกไ้ข “รฐัธรรมนญู 2560” ซึง่กลำยเป็น “ประเด็นรอ้น” อีกครัง้ในปลำยเดือนมิถนุำยน 

  เมื่อสอบถำมว่ำ โดยส่วนตัวแล้ว ยังมีควำมหวังอยู่หรือเปล่ำในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้มีควำมเป็น
ประชำธิปไตยมำกยิ่งขึน้? 

อำจำรยว์รเจตนต์อบทนัทีว่ำ กำรแกไ้ขรฐัธรรมนูญฉบบันีใ้หเ้ป็นประชำธิปไตยมำกขึน้ น่ำจะมีขอ้จ ำกัดอยู่มำก ภำยใต้
บรบิททำงกำรเมืองปัจจบุนั 

“ผมเคยพดูเอำไวแ้ลว้วำ่รฐัธรรมนญูฉบบันี ้มนัเสมือนเป็นกำรมดัตรำสงัสงัคมไทยเอำไว ้ถำ้ผำ่น (ประชำมติ) ไป มนัจะแก้
ยำกมำก มนัไม่มีรฐัธรรมนญูฉบบัไหนแกไ้ดย้ำกเท่ำกบัฉบบันี ้แลว้ก็มนัเป็นไปไดว้ำ่อำจจะเกิดกำรสญูเสียขึน้อีก เหมือนกบัในอดีต 
ถำ้ตอ้งแก ้ผมก็ยงัยืนยนัทศันะแบบนัน้อยู่ 

“แต่ถำมวำ่โดยบรบิท-พลวตัของกำรเมือง มนัถึงขนำดแกไ้ม่ไดเ้ลยไหม? ก็คงไม่ถึงเช่นนัน้ ไม่ถึงขนำดนัน้ ผมยงัคิดวำ่บำง
มำตรำของรัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ะถูกแก้ มำตรำแรกๆ ที่อำจจะมีกำรแก้คือเรื่องระบบเลือกตัง้ ซึ่งอำจจะไม่ไดช้่วยส่งเสริมตัว
ประชำธิปไตยมำกขึน้เทำ่ไหรน่กั แตม่นัเป็นกำรตอบสนองตวัประโยชนข์องฝ่ำยกำรเมือง” 

อยำ่งไรก็ตำม ศำสตรำจำรยด์ำ้นกฎหมำยมหำชนวเิครำะหว์ำ่ โอกำสในกำรเปลีย่นแกโ้ครงสรำ้งรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบักลบัไม่
นำ่จะเกิดขึน้ไดง้่ำยนกั ทวำ่คงตอ้งใชก้ำรรณรงคแ์ละตอ่สูท้ำงควำมคิดกนัอีกยำวนำน เพรำะแมเ้รำอำจพอมองเห็นเคำ้ลำงของควำม
เปลีย่นแปลง จำกแนวทำงควำมเคลือ่นไหวของคนรุน่ใหม ่แตส่ญัญำณที่มีอยูน่ัน้ยงั “ไมม่ำกพอ” 

“แลว้เรำตอ้งไมล่มืวำ่กลุม่อ ำนำจที่อำจเรยีกวำ่เป็น status quo ก็คือคนที่ครองอ ำนำจอยู ่ณ ขณะนี ้เขำยงักมุสภำพไดอ้ยู ่
ถึงแมว้่ำมนัจะมีคลื่นใตน้ ำ้ ควำมง่อนแง่น ควำมไม่พอใจอยู่ในระดบัที่กวำ้ง แต่ยงัไม่เพียงพอในกำรก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
ระนำบใหญ่ จนถึงขนำดเปลีย่นตวัโครงสรำ้งรฐัธรรมนญูทัง้หมดได”้ 
  อำจำรยว์รเจตนชี์ว้ำ่ ในระยะใกล ้กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเมืองขนำดใหญ่จึงเป็นเรื่องยำกมำก และเรำอำจท ำ
ไดเ้พียงแคพ่ดูคยุกนั เพื่อชีใ้หเ้ห็นขอ้บกพรอ่งจ ำนวนมำกมำยของ “รฐัธรรมนญู 2560” ทัง้ในเชิงเทคนิคกำรเขียนและเชิงโครงสรำ้ง 

นอกจำกนัน้ กำรพยำยำมยดึครองเสยีงขำ้งมำกในสภำผูแ้ทนรำษฎร ก็อำจยงัเป็น “เครือ่งมือกำรตอ่สูส้  ำคญั” ของฝ่ำยประชำธิปไตย 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%99.711.jpg
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“มนัจะเป็นไปไดค้ือวำ่มนัมีโอกำสเปลี่ยนรฐับำลในกำรเลือกตัง้ หมำยควำมวำ่เขำเขียนไว ้5 ปีแรก จะมี ส.ว.เลือกนำยกฯ 
ได ้ถำ้รฐับำลนีอ้ยู่ได ้4 ปี เมื่อมีกำรเลือกตัง้ครัง้ถัดไป ส.ว.ก็จะโหวตนำยกฯ ไดอ้ีก ถำ้คุณประยุทธ์ตอ้งกำรจะเป็นนำยกฯ อีก ก็
อำจจะมีโอกำสเป็นอีก พอครบปีที่ 5 จะหมด (อ ำนำจเลอืกนำยกฯ ของ ส.ว.) ใช่ไหมครบั? 

“ทีนี ้ประเด็นคือว่ำถึงแมจ้ะเป็นแบบนีก็้ตำม แต่ว่ำโอกำสอนัใกลท้ี่สดุ ที่ริบหรี่ที่พอจะมีได ้ก็คือว่ำ ฝ่ำยที่ไม่เอำรฐับำลนี ้ไม่
เอำรฐับำล คสช. เป็นฝ่ำยชนะกำรเลอืกตัง้ แลว้สำมำรถฟอรม์รฐับำลขึน้มำได ้ถกูไหมครบั? 

“หรอืถำ้ฟอรม์รฐับำลไมไ่ด ้เพรำะวำ่ ส.ว. ยงัเลอืกฝ่ำยคณุประยทุธอ์ยู ่คณุประยทุธก็์จะบรหิำรล ำบำกในสภำ และมีโอกำส
ที่รฐับำลจะลม้ไดโ้ดยง่ำย 

“เพรำะฉะนัน้ กำรยดึสภำผูแ้ทนรำษฎรเอำไวเ้พื่อท่ีจะพอมีโอกำสในกำรตอ่รอง เพื่อจะน ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญู 
เป็นอะไรบำงอยำ่งซึง่เป็นระยะใกลท้ี่สดุที่พอจะเป็นไปได ้ถำ้ดจูำกสถำนกำรณแ์บบนี ้

“เพรำะวำ่เรำหวงัสถำนกำรณแ์บบพลิกฟำ้คว ่ำแผ่นดิน ชนิดที่เรียกวำ่มีกำรชมุนมุขนำดใหญ่เพื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเนี่ย 
ผมยงัไมเ่ห็นเทำ่ไหร ่

“คือควำมเปลี่ยนแปลงมนัจะมำ ผมไม่ไดบ้อกว่ำจะไมม่ีควำมเปลี่ยนแปลง ควำมเปลี่ยนแปลงมนัมำแลว้ในควำมรูส้กึนกึ
คิดของคนจ ำนวนมำกอยู ่แตม่นัยงัไมม่ำกพอ มนัยงัตอ้งสั่งสมเหตปัุจจยัตอ่ไปอีก ซึง่ขณะนีม้นัยงัสั่งสมอยู ่แตม่นัยงัไมพ่อ” 
  อำจำรยค์ณะนิติศำสตร ์มธ.ยอมรบัว่ำหำกมองโลกอย่ำงสมจริง กำรไดม้ำซึ่งรฐัธรรมนูญ (ฉบบัแกไ้ข) ในสถำนกำรณ์
ปัจจบุนั คงจะตอ้งผำ่นกระบวนกำรตอ่รองกนัอยำ่งสงู หมำยควำมวำ่แตล่ะฝ่ำยอำจจะไดบ้ำงอยำ่งสมใจปรำรถนำ และไมไ่ดอ้ะไรอกี
หลำยอย่ำงดงัที่เคยตัง้ควำมหวงัเอำไว ้ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่ด  ำเนินแบบคอ่ยเป็นค่อยไป ซึ่งจะกินระยะเวลำ
ยำวนำนพอสมควร ยกเวน้จะมี “ปัจจยัที่คำดไมถ่ึง” บำงประกำร บงัเกิดแทรกซอ้นเขำ้มำ! 

“ไมไ่ดพ้ดูวำ่เรำไมค่วรมีควำมหวงั คือควำมหวงัมนัตอ้งมีอยู ่เรำตอ้งคิดวำ่เรำตอ้งเปลีย่นได ้แตว่ำ่แนน่อนในกำรเปลีย่นมนั
ไม่ไดเ้ร็ว เพรำะฉะนัน้ เวลำที่คนรุน่ใหม่มำต่อสู ้จะใหท้นัใจวยัรุน่ วยัรุน่ใจรอ้น มนัไม่ได ้มนัไม่เป็นแบบนัน้ เพรำะว่ำคนรุน่ก่อนสูก้นั
มำ ก่อนผมก็สูก้นัมำ แลว้เรำตอ้งยอมรบัวำ่ฝ่ำยประชำชนเป็นฝ่ำยเพลีย่งพล ำ้มำตลอด พืน้ท่ีมนัเรยีวแคบลง” 
เมื่อถำมตรงๆ วำ่ ถำ้ไดร้บักำรติดตอ่ใหไ้ปรว่มรำ่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ่จะตอบรบัหรอืไม่? 

อำจำรยว์รเจตนต์อบวำ่ เรำทกุคนตำ่งสำมำรถรำ่งรฐัธรรมนญูในควำมใฝ่ฝันของตนเองไดท้ัง้นัน้ แต่หำกจะใหร้ฐัธรรมนญู
ฉบบัดงักล่ำว “เกิดผลจริง” ในทำงพฤตินยั (de facto) รฐัธรรมนูญที่เรำเขียนขึน้ก็จ ำเป็นจะตอ้งมี “อ ำนำจในทำงควำมเป็นจริง” 
รองรบัอยู ่

“ผมไม่เคยมีอ ำนำจแบบนัน้ ไม่เคยเขำ้สูอ่  ำนำจแบบนัน้ ไม่เคยแมแ้ต่จะเฉียดกรำยเขำ้ไปใกลอ้ ำนำจในลกัษณะแบบนัน้
เลย ไมเ่คยมีเลย มีแตก่ ำลงัควำมคิดอยำ่งเดียว ท่ีบอกกบัสงัคม ใหค้นเห็น” 

แต่หำกไดร้บัขอ้เสนอใหเ้ขำ้ไปร่วมเป็น ส.ส.ร.จริงๆ นกัวิชำกำรดำ้นกฎหมำยมหำชนเบอรต์น้ๆ ของประเทศ ก็ตัง้ขอ้แม้
เอำไวว้ำ่ ตอ้งขอดบูรบิทก่อน วำ่ตนเองจะเขำ้ไปแบบไหนและอย่ำงไร? 

“ถำ้ไม่มีควำมชอบธรรม ผมไม่ท ำแน่นอน” นี่คือค ำยืนยนัจำก “วรเจตน ์ภำคีรตัน”์ ซึ่ง “ควำมชอบธรรม” ที่ว่ำ ก็หมำยถึง
กำรตอ้งมีจดุยดึโยงกบัประชำชนและกำรไมเ่ก่ียวขอ้งกบัรฐัประหำรนั่นเอง 

 

อำ้งองิ : https://www.matichonweekly.com/column/article_435670  
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ทางแพร่งเพื่อไทย-ก้าวไกล เปิดใจ รังสิมันต ์โรม กับดราม่าการแก้รัฐธรรมนูญ เกมของใคร? 

 

 
  

ทางแพร่งเพื่อไทย-ก้าวไกล เปิดใจ รังสิมันต ์โรม กับดราม่าการแก้รัฐธรรมนูญ เกมของใคร? 

  “เวลำเรำมองเรื่องรฐัธรรมนญู ไม่ใช่เรำมองแค่มิติวนันี ้แต่เรำตอ้งมองเห็นภำพรวมทัง้หมด ว่ำมนัมีควำมพยำยำมท ำลำย
เสียงของประชำชนมำโดยตลอด ตัง้แต่รฐัประหำรปี 2549 และปี 2557 ที่ท ำใหเ้สียงของประชำชนไมม่ีควำมส ำคญัเพรำะเขำรูแ้ลว้
วำ่เมื่อใดที่เสยีงประชำชนดงั เขำไมส่ำมำรถคมุได ้พอเห็นภำพแบบนีก้ลไกกำรเลอืกตัง้ ระบบเลอืกตัง้รฐัธรรมนญูปี 2560 มนัก็เลยมี
จุดประสงคเ์พื่อมำท ำใหเ้สียงประชำชนไม่ไดแ้ข็งแรง พรรคกำรเมืองซึง่เป็นฝ่ำยตรงขำ้มกบัอ ำนำจรฐัคะแนนหำยไปเยอะเลย แสดง
ว่ำมนัไดผ้ล ท ำใหส้ดุทำ้ย คสช.จดัตัง้รฐับำลได ้สืบทอดอ ำนำจไดต้อ่ พอเป็นแบบนี ้คนที่อยู่ในสภำเรำรูด้ีวำ่ลกึๆ แลว้เขำมีควำมคิด
มำกกวำ่นัน้” นำยรงัสมินัต ์โรม ส.ส.พรรคกำ้วไกล เปิดใจถึงกระแสดรำมำ่ที่ถำโถมตอ่เกมกำรแกร้ฐัธรรมนญู 

  รงัสิมนัตบ์อกว่ำ ฝ่ำยกุมอ ำนำจปัจจุบนัฝันอยำกจะเห็นกำรจดัตัง้รฐับำลที่มนัแข็งแรงกว่ำนี ้เบื่อที่ตอ้งมำคอยเอำใจพรรค
ร่ ว ม รั ฐ บ ำ ล  มี พ ร ร ค ก ำ ร เ มื อ ง ค อ ย ด่ ำ เ สี ย ๆ  ห ำ ย ๆ  ใ น ส ภ ำ  นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ร ั ฐ บ ำ ล ไ ม่ ต้ อ ง ก ำ ร จ ะ เ ห็ น  
เมื่อเขำคิดแบบนี ้สิ่งที่เขำจะท ำคือภำยใตก้ำรเลือกตัง้กติกำแบบนีม้ันไม่เพียงพอ วิธีกำรก็คือเขำก็ตอ้งหำระบบเลือกตัง้ที่มนัดู
เหมือนวำ่พอหยิบเอำมำแลว้คนน่ำจะยอมรบั บนพืน้ฐำนท่ีคนคิดวำ่รฐัธรรมนญูปี 2540 คือรฐัธรรมนญูที่ดีที่สดุแต่ตอ้งขีดเสน้ใตว้ำ่ 
ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ไมต่อ้งปรบัปรุงเพิ่ม มนัก็ยงัมีอีกหลำยจดุที่ตอ้งแก ้เมื่อเป็นเช่นนีเ้ขำไปหยิบบำงสว่นมำตดัแตง่พนัธุกรรมและใส่
เขำ้มำในรฐัธรรมนูญปี 2560 เพื่อใหเ้หมือนรฐัธรรมนูญปี 2540 ที่มันก่อใหเ้กิดพรรคกำรเมืองขนำดใหญ่เป็นแลนดส์ไลด ์พลงั
ประชำรฐัก็อยำกใหญ่มำกเช่นนัน้ ที่ผ่ำนมำเขำสำมำรถที่จะดดูนกักำรเมืองต่ำงๆ เขำ้มำได ้รวมถึงงวดที่แลว้คะแนนเขำก็ตกน ำ้ไป
เยอะ สิง่ที่เขำจะไดท้นัที คือกำรท่ีเขำจะตอ้งชนะ ส.ส.เขตมำกขึน้ ทัง้ที่ตวัเนือ้คะแนนเขำอำจจะชนะแค ่26 จำก 100 เปอรเ์ซ็นตข์อง
คนท่ีมีสทิธ์ิ เขำจึงจะแกร้ฐัธรรมนญู  

ถำ้คิดแบบนีท้  ำไมเรำตอ้งไปเลน่เกมตำมพลงัประชำรฐั? 

เขำตอ้งกำรเป็นพรรคกำรเมอืงที่เขม้แข็ง เป็นแผนควำมตอ้งกำรของเขำ สว่นกำรแกอ้ยำ่งอื่นท่ีอำจจะมพีูดเรือ่งสทิธิเสรภีำพ
บำ้งเป็นเพียงแคไ่มป้ระดบั และอีกสว่นหนึง่คือกำรแกไ้ขมำตรำ 144 มนัจะมีปัญหำที่ตำมมำคือ ที่ให ้ส.ส.ไปแตะงบประมำณไดเ้ลย
ดว้ย โดยไมม่ีบทลงโทษ คนก็หว่งวำ่นี่จะคือกำรแกเ้พื่อโกงหรอืไม่? แลว้เรำจะแกร้ฐัธรรมนญูไปท ำไม เมื่อในท่ีสดุแลว้ประชำชนไมไ่ด้
อะไรเลย 

ผม คิ ด ว่ ำ ทุ ก ค น รู้ อ ยู่ แ ก่ ใ จ ว่ ำ ปัญห ำ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศนี ้มี อ ะ ไ ร บ้ ำ ง  ต อ บ กั น ต ร ง ๆ  ว่ ำ ถ้ ำ เ ร ำ แ ก้ แ บบนี ้   
เรำแกปั้ญหำประเทศไดจ้รงิหรอื มีคนบอกวำ่นี่คือกำรกินขำ้วทีละค ำ กำรเริม่ออกจำกระบอบเผด็จกำร 

 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
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ประทำนโทษ ถำ้มนัเป็นแบบนัน้จรงิๆ ท ำไมวนันีเ้รำอยูแ่บบนี ้ผมเลยรูส้กึวำ่ ผมไมอ่ยำกใหค้ณุเขำ้ใจผิดวำ่นี่คือกำรปกปอ้ง
พรรคกำ้วไกลวำ่เรำไดป้ระโยชนจ์ำกรฐัธรรมนญูฉบบันี ้สว่นตวัมองวำ่ที่เรำเขำ้มำและไดร้บักำรสนบัสนนุจำกประชำชน 6.3 ลำ้นคน 
เขำตอ้งกำรเห็นควำมเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสรำ้ง 

แต่วนันีเ้รำก ำลงัจะปิดประต ูเรำจะท ำไปท ำไม ที่ท  ำกนัอยู่แบบนี ้เป็นแค่ละครปำหี่ แสดงหนงัฉำกหนึ่งเท่ำนัน้ ถำ้เรำยงัจ ำ
กนัไดปี้ที่แลว้ รำ่งรฐัธรรมนญูที่จะมีกำรตัง้ ส.ส.ร.ก็ถกูคว ่ำไปแลว้งวดหนึง่ 

วิธีรบัมือกบัเสยีงวิจำรณ ์

  ผมเองก็ไมใ่ช่คนใหมใ่นกำรเมือง โดนถลม่มำโดยตลอด วนัท่ีผมเคลือ่นไหวในขณะเป็นนกักิจกรรม เป็นนกัศกึษำ หลำยคน
อำจจะลมืไปแลว้ ก็จะมีคนกลุม่หนึง่บอกวำ่ผมเป็นคนเสือ้แดง พอเรำเคลือ่นไหวไป ก็มีคนท่ีเป็นคนเสือ้แดงมำบอกวำ่เป็นเสือ้เหลือง 
เรำถกูกลำ่วหำวำ่เรำตอ้งเป็นอะไรสกัอยำ่งหนึง่อยูต่ลอดเวลำ 

ผมถกูกลำ่วหำเป็นยวุประชำธิปัตย ์เป็นสลิ่ม คือเยอะมำกเลย หลำยคนก็ไปเอำค ำพดูที่ผมเคยวิพำกษ์วิจำรณค์ณุทกัษิณ 
ชินวตัร มำมองผมว่ำเป็นอย่ำงนัน้ แต่ไม่เคยมีใครมีหลกัฐำนว่ำเป็นเสือ้เหลือง ไม่มีภำพชุมนมุพนัธมิตรฯ แลว้คนที่พดูจ ำนวนมำก
แบบนีค้รัง้หนึง่เขำเป็นคนท่ีเคยเคลือ่นไหวมำกบัเรำในช่วงคนอยำกเลอืกตัง้ทัง้สิน้ 

มนัก็มีมมุที่นำ่ผิดหวงัอยู ่แตผ่มคิดวำ่ตอ้งใหเ้วลำและตอ้งพิสจูนต์วัเองใหห้นกัขึน้ มนัไมม่ีหนทำงอื่นท่ีจะท ำใหเ้ขำเช่ือในตวั
เรำนอกจำกกำรพิสจูนต์วัเอง จะมำตีอกรอ้งไหก้อดหมอนมนัไมเ่กิดกำรเปลีย่นแปลงอะไรหรอก เรำตอ้งพิสจูนใ์หห้นกัขึน้ 

วำ่สิง่ที่เรำพดูไปทัง้หมด ที่พยำยำมอธิบำยมนัอยูบ่นพืน้ฐำนอะไร ผมอำจจะผิดก็ได ้แตต่อนรณรงคไ์มร่บัรำ่งรฐัธรรมนูญปี 
2560 ขอ้เสนอขอ้สงัเกตที่เรำพดูไปเรำมีมนัถกูตอ้ง 100 เปอรเ์ซ็นต ์รอบนีผ้มอำจจะผิดก็ได ้แตผ่มยืนยนัวำ่มนัมีโอกำสที่จะคิดได ้วำ่
มนัจะไปเขำ้ทำง พปชร.ยงัไง มนัไมใ่ช่สิง่ที่ผมคิดไปเองคนเดียว มีอีกหลำยคนที่เป็นนกัวิชำกำรเขำก็ประเมินลกัษณะเดยีวกนั ไปหำดไูดไ้ม่
ยำก ถำ้ไมเ่ช่ือผมก็ลองรบัฟังคนอื่นเสนอด ู

สดุทำ้ยผมคิดวำ่อยำกใหเ้ปิดใจและลองฟังด ูสว่นตวัผมเองก็พยำยำมอธิบำยต่อไปวำ่สิง่ที่ผมก ำลงัพดูมนัมีควำมนำ่กงัวล
ใจวำ่ก ำลงัจะเกิดขึน้ และถำ้มนัเกิดขึน้จรงิ ประชำชนจะไมไ่ดอ้ะไรเลย แลว้ฐำนท่ีมั่นสดุทำ้ยของประชำชนก็ถกูท ำใหอ้อ่นแอมำกกวำ่
เดิม จะยิ่งท ำใหป้ระชำชนไมม่ีตวัแทนของพวกเขำที่จะเป็นปำกเป็นเสยีงที่จะตอ่สูก้บัเผด็จกำรท่ีอยำกกินรวบประเทศนี  ้
ควำมขดัแยง้พรรครว่มฝ่ำยคำ้นชดัเจนมำกขึน้? 

  ตอ้งยอมรบัว่ำระหว่ำงเรำกบัเพื่อไทยมีหลำยเรื่องที่เห็นไม่ตรงกนัอยู่แลว้ เช่น กำรจดัท ำรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ปีที่แลว้ เรำ
เห็นคำ้นตลอด ว่ำคณุจะก ำหนดให ้ส.ส.ร.อย่ำไปแตะตอ้งหมวด 1 หมวด 2 ท ำไม ผมไม่ไดห้มำยควำมวำ่คนในสงัคมจะตอ้งมำแก ้
แต่ถำ้คณุไปก ำหนดแลว้คณุก็บอกวำ่เขำมีอ ำนำจในกำรแกอ้ยำ่งเต็มที่ มนัไม่เมกเซนส ์กำรที่คณุไปหำ้มเขำ เท่ำกบัว่ำคณุไมเ่คำรพ
เสยีงของประชำชนอยำ่งเต็มที่ คณุไมเ่คำรพตอ่ ส.ส.ร. วำ่เขำจะมีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำฉบบัใหมไ่ดอ้ยำ่งเต็มควำมสำมำรถ  ใน
มมุแบบนี ้เรำก็มีปัญหำที่ขดัแยง้กบัเพื่อไทยมำโดยตลอด 

ระบบเลือกตัง้ก็เป็นสว่นหนึ่งที่ขดักนั ซึ่งมนัอำจจะเป็นกำรประเมินสถำนกำรณท์ี่ไม่เหมือนกนั เพื่อไทยก็อำจจะคิดวำ่กำร
เลือกแบบปี 2540 จะท ำใหเ้ขำกลบัมำอย่ำงยิ่งใหญ่ เรำก็พยำยำมเตือนว่ำยิ่งใหญ่ เพรำะในอดีตมนัยงัไม่มีพลงัประชำรฐั มนัไม่มี
พรรคกำรเมืองที่ดดู ส.ส.เก่ำของคณุไปเยอะขนำดนี ้คนเหลำ่นีเ้ขำก็รูจ้กัคณุดีพอๆ กบัรูจ้กัสวนหลงับำ้นตวัเอง ดงันัน้ ประมำทไมไ่ด  ้

แต่พอกนัคยุกนัแบบนี ้เรำไม่ไดค้ยุกนัมำกพอ จนท ำใหเ้พื่อไทยเรง่จะหยิบยื่นรำ่ง ซึ่งสดุทำ้ยควำมขดัแยง้ก็ยิ่งบำนปลำย 
เหมือนวำ่เพื่อนของเรำก ำลงัจะขำ้มถนน แต่เขำมองไมเ่ห็นรถคนัใหญ่ที่ก ำลงัพุ่งเขำ้มำ บำงทีเรำสะกิดอย่ำงเดียวไม่พอแลว้ เรำตอ้ง
ตะโกนดงัๆ ก็ตอ้งต ำหนิติเตียนกนับำ้ง มนัก็เคยส ำเรจ็ มนัก็เคยไดผ้ลเช่นปีที่แลว้ที่เพื่อไทยตอ้งกำรยื่นเพียงแคก่ำรจดัท ำรฐัธรรมนญู
ฉบบัใหม ่เรำเป็นพรรคที่เรยีกรอ้งวำ่ท ำไมคณุไมย่กเลกิอ ำนำจ ส.ว.ในกำรเลอืกนำยกฯ ดว้ย 
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สดุทำ้ยพอเรำต ำหนิเขำดงัพอ ก็เปลี่ยนทนัที เรำก็คำดหวงัว่ำกำรที่เรำพูดกับมิตรของเรำดว้ยเสียงที่ดงัหน่อย หนกัแน่น
หน่อย มนัจะท ำใหเ้ขำเปลี่ยนใจ และท ำใหเ้ขำเห็นถึงภยัคกุคำมที่ก ำลงัจะเขำ้มำสูป่ระชำชน เรำก็ยงัมองเขำเป็นมิตร  เพียงแต่ตอ้ง
ยอมรบัวำ่ควำมเป็นจรงิเรำมีจุดยืนท่ีไมไ่ดต้รงกนัทัง้หมด 

มองอีกดำ้นหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดำที่จะมีควำมขัดแยง้ไม่ตรงกันในหมู่กองเชียร ์แต่เรำก็ยืนยันว่ำเรำก็ไม่อยำกเห็น
บรรยำกำศแบบนี ้เรำไมอ่ยำกเห็นประชำชนทะเลำะกนัเพียงเพรำะวำ่เห็นพรรคกำรเมือง 2 พรรคมีจดุยืนบำงอยำ่งที่ไมล่งตวั 

แตว่ำ่ในอีกดำ้นหนึง่ ถำ้พรรคเพื่อไทยใจเย็นลงสกันิดเลกิดำ่เรำวำ่ไมม่ีมำรยำท วำ่เรำเป็นเด็กไมรู่อ้ะไร พดูจรงิๆ นะกำรพดู
ประโยคพวกนีข้ึน้มำ มนัไมไ่ดช้่วยอะไรเลย แลว้จะมำทวงบญุคณุอะไรตำ่งๆ บำงทีผมก็เซ็งวำ่นี่เรำก็ท ำกบัเพื่อไทยมำโดยตลอดหรือ
ครบั? 

ผมเองที่ไมไ่ดอ้ภิปรำยไมไ่วว้ำงใจรอบแรก เพรำะใคร? 

ดงันัน้ อย่ำไปเอำเรื่องอื่นมำปน อย่ำมำพดูในลกัษณะที่ดิสเครดิต เพรำะก็มีสงัคมจ ำนวนหนึง่ที่พรอ้มจะเช่ืออยู่แลว้วำ่เรำ
เป็นนกักำรเมืองหนำ้ใหมส่มยัแรกวำ่คนไมรู่ม้ำรยำททำงกำรเมือง 

จดุยืนของกำ้วไกล ก็ยืนยนัวำ่เรำไมไ่ดค้ิดแคก่ำรเขำ้มำแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจปำกทอ้งอยำ่งเดยีว สิง่ที่มนัท ำใหป้ระเทศนีไ้ป
ไหนไม่ไดเ้พรำะวำ่เรำมีโครงสรำ้งทำงกำรเมืองที่เหมือนเดิม แลว้จะมีรฐับำลมำก่ีสมยั กติกำดีแค่ไหน สดุทำ้ยถำ้ “ชนชัน้น ำ” เขำไม่
เอำกบัคณุ เขำก็เขี่ยคณุทิง้ ดงันัน้ มนัจะตอ้งจดักำรกระบวนกำรตำ่งๆ ท่ีท ำลำยประชำชนเสยีที 

 

อำ้งอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_437223 
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