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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต. ยกค ำร้อง ‘เฉลิมขวัญ’ หลังถูกร้องรู้เห็นเป็นใจช่วยผู้สมัคร 

ส.อบจ.กำฬสินธ์ุ จูงใจคนลงคะแนน 
5 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ ไทยสร้ำงไทยลุยสมุย “หญิงหน่อย” ประชุมเลือก กก.สำขำพรรค 6 
2 มติชนออนไลน ์ ‘สรวุฒ’ิ ชี้ รธน. ไม่เปิดโอกำสมีนำยกฯ พระรำชทำน ชี้หำก ‘บิ๊กตู’่ 

ลำออก จะแย่กว่ำเดิม 
7 

3 สยำมรัฐออนไลน์ "สรวุฒิ" มั่นใจพรรคร่วมยังป้ึกไม่ทิ้งเรือกันหมด แนะ รบ. เร่งสื่อสำร
กับ ปชช. ปมด้อยค่ำวัคซีน - กระบวนกำรจัดหำ 

8 

4 ผู้จัดกำรออนไลน ์ “สรวุฒ”ิ พปชร. ดับฝันนำยกฯพระรำชทำน เหตุ รธน. ไม่ได้เปิด
โอกำสให้ท ำได้ ชี้หำก “บิ๊กตู่” ลำออกจะแย่กว่ำเดิม 

9 

5 แนวหน้ำออนไลน ์ ‘สรวุฒ’ิ เชื่อพรรคร่วมจูงมือไม่ทิ้งเรือ ชี้ ‘รธน.’ ปิดตำยนำยกฯ
พระรำชทำน 

10 

6 แนวหน้ำออนไลน ์ 'สมชัย' บอกอย่ำกลัวไม่มีคนเป็นนำยกฯถ้ำ 'บิ๊กตู'่ ลำออก ชี้ให้เป็น
กลไกสภำฯ 

11 

7 สยำมรัฐออนไลน์ "สมชัย" ชี้ ทำงออกประเทศ คือ "นำยกฯ" ลำออก 12 
8 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. ยึดหลัก รธน. ช้ีที่มำนำยกฯ ถ้ำ“บิ๊กตู่”ลำออก 13 
9 InnNews ออนไลน์ โฆษก ปชป. ย้ ำยึด รธน. - ปดัตอบบัญชีนำยกฯ 14 
10 สยำมรัฐออนไลน์ "ประชำธิปัตย์" ย้ ำจุดยืน ถ้ำ "บ๊ิกตู่" ลำออก ต้องยึด รธน. เลือก 

"นำยกฯคนใหม่" 
15 

11 ไทยรัฐออนไลน ์ "ปิยบุตร" ลั่น ใครไม่เอำ "นำยกฯ พระรำชทำน" ต้องไม่เอำ
รัฐธรรมนญู ม.272 ด้วย 

16 

12 มติชนออนไลน์ ปิยบุตร เสนอ 2 ทำง ท ำได้ทนัที ประยุทธ์ลำออก หำคนใหม่ ไม่ก็ยุบสภำ 18 
13 ประชำไทออนไลน์ 'ปิยบุตร' ชี้ รธน.60 ใช้ข้อยกเว้น ม.272 เปดิทำงนำยกที่ไม่ได้มำตำม

ระบบ ลั่นไม่เอำนำยกพระรำชทำน ต้องไม่ยอมรับข้อน้ีด้วย 
19 

14 มติชนออนไลน์ “ชวน” เดินหน้ำเปิดประชุมสภำฯ ถกงบฯ 65 วันที ่18-20 ส.ค.นี ้ 21 
15 เดลินิวส์ออนไลน ์ “ชวน” เดินหน้ำถกงบปี65 วำระ 2-3 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ 23 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
16 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ‘ชวน’ ยัน 18 - 20 ส.ค. เปิดประชุมสภำถกงบ65 25 
17 มติชนออนไลน ์ อจ.จุฬำฯยัน ‘มำร์ค-ชัชชำต-ิหญิงหน่อย’ ยังเป็นแคนดิเดตนำยกฯ 27 
18 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อดีตรองอธิกำรบดี มธ. ช ำแหละกำรเมืองสไตล์ไทยแลนด์โอนลี่ 28 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เช็คจุดยืน ปชป.-พปชร.-ก้ำวหน้ำ กระแสร้อน 'นำยกฯพระรำชทำน' !? 30 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ ล้มรฐับำลด้วยบัตรเลือกตั้ง 32 
3 มติชนออนไลน ์ จับสัญญำณ - ปัจจัย วิกฤตในเรือ ‘บิ๊กตู’่ 33 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ อย่ำตื่นกระแสนำยกพระรำชทำน 35 
5 มติชนออนไลน์ สถำนีคดิเลขที ่12 : รัฐบำลของประชำชน? 37 
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กกต. ยกค าร้อง ‘เฉลิมขวัญ’ หลังถูกร้องรู้เห็นเป็นใจช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.กาฬสินธุ์ จูงใจคนลงคะแนน 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564 - 12:17 น. 
 

 
 
กกต.ยกค าร้อง ‘เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล’ อดีตผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ หลังถูกร้องรู้เห็นเป็นใจช่วยผู้สมัคร ส.
อบจ.หาเสียง ใส่ความเท็จ จูงใจคนลงคะแนน 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ 
ค ำวินิจฉัย กกต. เรื่อง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ อ.ยำงตลำด เขตเลือกตั้งที่ 4 และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ นำงเฉลิมขวัญ หล่อ
ตระกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ.กำฬสินธุ์ และ นำยชุมพล หลักค ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. กระท ำกำรฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 (5) กรณีนำงเฉลิมขวัญสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้แก่นำยชุมพล หลอกลวง ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น 
 ทั้งนี้ กกต.พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่ำ 
กำรปรำศรัยหำเสียงของนำยชุมพลเป็นกำรแสดงควำมเห็นจำกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรท ำ งำนของอดีตนำยก 
อบจ. โดยไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนอื่นที่ยืนยันได้ว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นกำรหลอกลวง ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จหรือจูงใจผู้
มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำใจผิดในคะแนนนิยม อีกทั้งไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนว่ำนำงเฉลิมขวัญสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับกำร
กล่ำวปรำศรัยหำเสียง 
 ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่ำผู้ถูกร้องทั้งสองกระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 (5) ตำมค ำร้อง จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2851656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2851656
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ไทยสร้างไทยลุยสมุย “หญิงหน่อย” ประชุมเลือก กก.สาขาพรรค 
27 กรกฎำคม 2564 13:55 น. 
 

 
ไทยสร้างไทยคึก “หญิงหน่อย” ลุยสมุย จัดประชุมเลือก กก.สาขาพรรค ผ่านระบบซูม ด้าน กกต. ส่งตัวแทน
สังเกตการณ์ 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นำยสุนทร ภู่ไพบูลย์ ผู้ประสำนงำน พรรคไทยสร้ำงไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สุรำษฎร์ธำนี 
เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ที่หอประชุมกำญจนำภิเษก ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
พรรคไทยสร้ำงไทย มีกำรประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมกำรสำขำพรรค ล ำดับที่ 3  เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ผ่ำนระบบซูม 
 โดยมีคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนพรรคไทยสร้ำงไทย เป็นประธำนกำรประชุม มีตน เป็นผู้
ประสำนงำน มีสมำชิกพรรคเข้ำร่วมประชุมคึกคัก โดยใช้มำตรกำรระยะห่ำงตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) สุรำษฎร์ธำนี ได้ส่งนำยสมรัก สุขมำกผล รักษำกำรใน
ต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มงำนสืบสวนสอบสวน พร้อมด้วยพนักงำน สนง.กกต.จว.สฎ.เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรจัดประชุม
ดังกล่ำวด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/97292/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/97292/
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‘สรวุฒิ’ ชี้ รธน. ไม่เปิดโอกาสมีนายกฯ พระราชทาน ชี้หาก ‘บิ๊กตู’่ ลาออก จะแย่กว่าเดิม 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564 - 12:00 น. 
 

 
 
“สรวุฒิ” ชี้ รธน. ไม่เปิดโอกาสมีนายกฯ พระราชทาน ชี้หาก “บิ๊กตู่” ลาออก จะแย่กว่าเดิม เชื่อพรรคร่วมยึด
ประโยชน์ประเทศชาติไม่ทิ้งเรือ 
 เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 27 กรกฎำคม ที่รัฐสภำ นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) กล่ำวถึงกระแสนำยกรัฐมนตรีพระรำชทำนในโลกออนไลน์ ว่ำ รัฐธรรมนูญไม่ได้มีกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำ
ได้ ซึ่งขณะนี้นำยกรัฐมนตรีแม้ว่ำจะโดนกระแสหนักเพียงใดก็จะต้องอดทนท ำหน้ำที่ หำกมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในสิ่งใดที่
ไม่ถูกต้องก็ต้องตอบโต้และให้ข้อมูล เพรำะเป็นผู้น ำที่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งและคิดว่ำเป็นกำรคำดหวังเกินไปที่จะเอำ
บุคคลอื่นเข้ำมำตอนนี้ หำกมีกำรลำออกประเทศชำติก็จะเสียหำยมำกขึ้น เนื่องจำกกลไกทุกอย่ำงจะต้องหยุด ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเพิ่มงบประมำณหรือกำรโยกเปลี่ยนแปลงงบประมำณก็ไม่สำมำรถท ำได ้
 เมื่อถำมว่ำยังมั่นใจว่ำรัฐบำลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่ นำยสรวุฒิ กล่ำวว่ำ ไม่ควรจะรบกวนประชำชนให้
ออกมำเลือกตั้งบ่อย เมื่อมีวำระอยู่ และขณะนี้เหลือเวลำอีกปีเศษในฐำนะรัฐบำลก็จะต้องคิดแก้ไขปัญหำต่อไป ส่วนฝ่ำย
ค้ำนก็ท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนต่อไป 
 “ผมคิดว่ำพรรคร่วมรัฐบำลก็คิดว่ำจะต้องรักษำประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักที่เลือกตั้งมำให้อ ำนำจมำ 
ไม่ใช่พอมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สบำยใจหรือเรื่องหนึ่งเห็นต่ำงก็จะทิ้งเรือกันหมด ผมคิดว่ำเรำต้องเลือกตั้งกันใหม่ทุกอำทิตย์หำก
พรรคร่วมรัฐบำลคิดอย่ำงนั้น ผมคิดว่ำพรรคร่วมรัฐบำลท ำถูกแล้วที่ยึดปัญหำของประเทศเป็นหลักและช่วยกันแก้ปัญหำ
ในสถำนกำรณ์นี”้ นำยสรวุฒิ กล่ำว 
 ส่วนกระแสกดดันรัฐบำลในเรื่องของกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์โควิดจนรัฐบำลจะต้องลำออกหรือยุบสภำ
นั้น นำยสรวุฒิ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องมองทั่วโลกด้วยว่ำขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเฉพำะประเทศไทยหรือไม่ นำยกฯไป
บริหำรทั่วโลกหรือไม่ ท ำไมทั่วโลกถึงแย่กว่ำประเทศไทย รวมถึงประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นำก็ยังมีอัตรำ
กำรติดเชื้อมำกกว่ำประเทศไทย ซึ่งคิดว่ำรัฐบำลต้องท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรสื่อสำร เรื่องกำรด้อยค่ำของวัคซีน 
และเรื่องที่มำกระบวนกำรจัดหำวัคซีนที่ประชำชนสงสัยอยู่ ต้องท ำทุกเรื่อง และต้องท ำวันนี้ด้วย ถ้ำปล่อยไว้อย่ำงนี้แล้ว
คนเข้ำใจผิด ผมก็คิดว่ำรัฐบำลต้องพิจำรณำตัวเองว่ำต้องท ำอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2851597 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2851597


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

 
 
"สรวุฒิ" มั่นใจพรรคร่วมยังปึ้กไม่ทิ้งเรือกันหมด แนะ รบ. เร่งสื่อสารกับ ปชช. ปมด้อยค่าวัคซีน - กระบวนการ
จัดหา 
สยำมรัฐออนไลน์  27 กรกฎำคม 2564 12:17 น.  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่รัฐสภำ นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะอนุ
กมธ.ครุภัณฑ์และไอซีที กล่ำวว่ำ ภำพรวมพอใจโดยปรับลดงบประมำณรำว 4,000 ล้ำนบำท ยืนยันว่ำสัญญำกำรซื้อเรือ
ด ำน้ ำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือเป็นกำรจัดซื้อแบบจีทูจี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรของกองทัพเรือและบริษัท 
CSOC ส่วนวันนี้หำกกองทัพเรือไม่น ำสัญญำจัดซื้อมำชี้แจงต่อกรรมำธิกำร ก็จะหำรือกับกรรมำธิกำรในคณะ โดยไม่มีธง
น ำว่ำจะต้องเดินหน้ำพิจำรณำต่อไป  วันนี้สังคมต้องกำรชี้นิ้วไปที่ใครสักคนเพื่อเป็นแพะรับบำป ย้ ำส่วนตัวไม่สบำยใจ
กรณีสังคมแบ่งฝ่ำยให้ข้อมูลไม่ถูกต้องต่อสังคม 
 นำยสรวุฒิ ยังกล่ำวถึงกำรพิจำรณำงบของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เข้ำใจควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้ออำวุธ
ของต ำรวจ หรือรถหุ้มเกรำะของ ตชด. ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ดูแลพื้นที่ชำยแดน 
และก ำจัดมิจฉำชีพในสังคมที่หำประโยชน์จำกประชำชน ดังนั้นต้องมีเครื่องมือที่เหมำะสม ขณะเดียวกันรัฐบำลก็มีกำร
กันงบด้ำนสำธำรณสุขไว้ต่ำงหำกแล้ว พร้อมรับฟังสังคมแต่ไม่ได้อ่อนไหวไปตำมกระแส 
 เมื่อถำมว่ำ มีกรณีกระแสข่ำวว่ำนำยกรัฐมนตรีพระรำชทำนนั้น นำยสรวุฒิ  กล่ำวว่ำ รัฐธรรมนูญไม่ได้เปิด
ช่องไว้ และเชื่อว่ำแม้นำยกรัฐมนตรีจะเจอกระแสกดดันรอบด้ำนแต่ก็ต้องมีควำมอดทนท ำงำน หำกมีค ำวิพำกษ์วิจำรณ์
ที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องตอบโต้ชี้แจง เป็นกำรคำดหวังเกินไปที่จะเอำคนอื่นเข้ำมำตอนนี้  หำกนำยกรั ฐมนตรีลำออก
ประเทศชำติจะเสียหำยกระทบต่อกลไกท ำงำน ทั้งกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน  เหลือวำระแค่ปีเศษต้องแก้ปัญหำต่อ
ในฐำนะรัฐบำล  เพรำะกำรรับมือโควิด-19  เป็นปัญหำของรัฐบำลทั่วโลก แม้ว่ำประเทศจะฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอ
น่ำ" แต่ยังมีตัวเลขกำรติดเชื้อมำกกว่ำประเทศไทย และรัฐบำลต้องชี้แจงต่อประชำชนเรื่องกำรสื่อสำรและกำรด้อยค่ำ
วัคซีน  ที่มีกระบวนกำรจัดหำวัคซีนโดยเร็ว หำกปล่อยไว้เนิ่นนำนจนเกิดควำมเข้ำใจผิด  รัฐบำลก็ต้องพิจำรณำตัวเองว่ำ
จะท ำยังไง 
 "ยังเช่ือว่ำพรรคร่วมรัฐบำลต้องรักษำผลประโยชน์ของประชำชนที่ได้รับเลือกตั้งมำ  ไม่ใช่ว่ำมีเรื่องไม่สบำย
ใจหรือเห็นต่ำงกันในพรรคร่วมรัฐบำลแล้วจะทิ้งเรือกันหมด ถ้ำพรรคร่วมรัฐบำลคิดยังงั้น ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ทุก
อำทิตย์ ทั้งนี้เชื่อว่ำพรรคร่วมตัดสินใจถูกที่ยึดปัญหำของประเทศเป็นหลัก โดยอยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์โควิด-
19" นำยสรวุฒิ กล่ำว 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/265669 

https://siamrath.co.th/n/265669
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“สรวุฒิ” พปชร. ดับฝันนายกฯพระราชทาน เหตุ รธน. ไม่ได้เปิดโอกาสให้ท าได้ ชี้หาก “บิ๊กตู่” ลาออกจะแย่
กว่าเดิม 
เผยแพร่: 27 ก.ค. 2564 12:22   ปรับปรุง: 27 ก.ค. 2564 12:22   โดย: ผู้จดักำรออนไลน์ 
 

 
 
“สรวุฒิ” พปชร. ดับฝันนายกฯ พระราชทาน เหตุ รธน.ไม่ได้เปิดโอกาสให้ท าได้ ชี้ หาก “บิ๊กตู่” ลาออกจะแย่
กว่าเดิม เชื่อพรรคร่วมยึดประโยชน์ประเทศชาติไม่ทิ้งเรือ 
 วันนี้ (27 ก.ค.) นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะพรรคแกนน ำรัฐบำล 
กล่ำวถึงกระแสนำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน ว่ำ รัฐธรรมนูญไม่ได้มีกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำได้ ซึ่งขณะนี้
นำยกรัฐมนตรีแม้ว่ำจะโดนกระแสหนักเพียงใด ก็จะต้องอดทนท ำหน้ำที่ หำกมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็
ต้องตอบโต้ ให้ข้อมูล เพรำะเป็นผู้น ำที่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง และคิดว่ำ เป็นกำรคำดหวังเกินไปที่จะเอำบุคคลอื่นเข้ำมำ
ตอนนี้ และหำกมีกำรลำออกประเทศชำติก็จะเสียหำยมำกขึ้น เนื่องจำกกลไกทุกอย่ำงจะต้องหยุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่ม
งบประมำณ หรือกำรโยกเปลี่ยนแปลงงบประมำณก็ไม่สำมำรถท ำได ้
 เมื่อถำมว่ำ ยังมั่นใจว่ำ รัฐบำลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่ นำยสรวุฒิ ตอบว่ำ ไม่ควรจะรบกวนประชำชนให้
ออกมำเลือกตั้งบ่อย เมื่อมีวำระอยู่ และขณะนี้เหลือเวลำอีกปีเศษในฐำนะรัฐบำลก็จะต้องคิดแก้ไขปัญหำต่อไป ส่วนฝ่ำย
ค้ำนก็ท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนต่อไป 
 “ผมคิดว่ำพรรคร่วมรัฐบำลก็คิดว่ำจะต้องรักษำประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักที่เลือกตั้งมำให้อ ำนำจมำ 
ไม่ใช่พอมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สบำยใจ หรือเรื่องหนึ่งเห็นต่ำงก็จะทิ้งเรือกันหมด ผมคิดว่ำเรำต้องเลือกตั้งกันใหม่ทุกอำทิตย์ 
หำกพรรคร่วมรัฐบำลคิดอย่ำงนั้น ผมคิดว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลท ำถูกแล้วที่ยึดปัญหำของประเทศเป็นหลัก และช่วยกัน
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์นี”้ นำยสรวุฒิ กล่ำว 
 ส่วนกระแสกดดันรัฐบำลในเรื่องของกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์โควิด จนรัฐบำลจะต้องลำออกหรือยุบสภำ
นั้น นำยสรวุฒิ ระบุว่ำ เรื่องนี้ต้องมองทั่วโลกด้วยว่ำขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเฉพำะประเทศไทยหรือไม่ ท่ำนนำยกฯไป
บริหำรทั่วโลกหรือไม่ ท ำไมทั่วโลกถึงแย่กว่ำประเทศไทย รวมถึงประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นำ ก็ยังมีอัตรำ
กำรติดเชื้อมำกกว่ำประเทศไทย ซึ่งคิดว่ำรัฐบำลต้องท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรสื่อสำร เรื่องกำรด้อยค่ำของวัคซีน 
และเรื่องที่มำกระบวนกำรจัดหำวัคซีนที่ประชำชนสงสัยอยู่ ต้องท ำทุกเรื่อง และต้องท ำวันนี้ด้วย ถ้ำปล่อยไว้อย่ำงนี้แล้ว
คนเข้ำใจผิด ผมก็คิดว่ำรัฐบำลต้องพิจำรณำตัวเองว่ำต้องท ำอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000073352 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000073352
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‘สรวุฒิ’ เชื่อพรรคร่วมจูงมือไม่ทิ้งเรือ ชี้ ‘รธน.’ ปิดตายนายกฯพระราชทาน 
วันอังคำร ที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 13.28 น. 
 

 
 
“ส.ส.พปชร.” ยก “รธน.” ปิดตาย “นายกฯพระราชทาน” ชี้  “บิ๊กตู่” โดนจนน่วมยังไงก็ต้องอดทนท า ลาออก
ตอนนี้แย่กว่าเดิม เชื่อ “พรรคร่วม” พร้อมจูงมือไม่ทิ้งเรือ 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 ที่รัฐสภำ นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
กล่ำวถึงกระแสนำยกรัฐมนตรีพระรำชทำนในโลกออนไลน์ว่ำ รัฐธรรมนูญไม่ได้มีกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำได้ ซึ่ง
ขณะนี้นำยกรัฐมนตรีแม้ว่ำ จะโดนกระแสหนักเพียงใดก็จะต้องอดทนท ำหน้ำที่ หำกมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในสิ่งใดที่ไม่
ถูกต้องก็ต้องตอบโต้และให้ข้อมูล เพรำะเป็นผู้น ำที่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งและคิดว่ำ เป็นกำรคำดหวังเกินไปที่จะเอำ
บุคคลอื่นเข้ำมำตอนนี้ หำกมีกำรลำออกประเทศชำติก็จะเสียหำยมำกขึ้น เนื่องจำกกลไกทุกอย่ำงจะต้องหยุด ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเพิ่มงบประมำณหรือกำรโยกเปลี่ยนแปลงงบประมำณก็ไม่สำมำรถท ำได ้
 เมื่อถำมว่ำ ยังมั่นใจว่ำ รัฐบำลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่ นำยสรวุฒิ กล่ำวว่ำ ไม่ควรจะรบกวนประชำชน
ให้ออกมำเลือกตั้งบ่อย เมื่อมีวำระอยู่ และขณะนี้เหลือเวลำอีกปีเศษในฐำนะรัฐบำลก็จะต้องคิดแก้ไขปัญหำต่อไป ส่วน
ฝ่ำยค้ำนก็ท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนต่อไป 
 “ผมคิดว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลก็คิดว่ำ จะต้องรักษำประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักที่เลือกตั้งมำให้อ ำนำจ
มำ ไม่ใช่พอมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สบำยใจหรือเรื่องหนึ่งเห็นต่ำงก็จะทิ้งเรือกันหมด ผมคิดว่ำ เรำต้องเลือกตั้งกันใหม่ทุกอำทิตย์ 
หำกพรรคร่วมรัฐบำลคิดอย่ำงนั้น ผมคิดว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลท ำถูกแล้วที่ยึดปัญหำของประเทศเป็นหลักและช่วยกัน
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์นี”้ นำยสรวุฒิ กล่ำว 
 เมื่อถำมถึงกระแสกดดันรัฐบำลในเรื่องของกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์โควิดจนรัฐบำลจะต้องลำออกหรือยุบ
สภำนั้น นำยสรวุฒิ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องมองทั่วโลกด้วยว่ำ ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเฉพำะประเทศไทยหรือไม่ นำยกฯ
ไปบริหำรทั่วโลกหรือไม่ ท ำไมทั่วโลกถึงแย่กว่ำประเทศไทย รวมถึงประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นำก็ยังมีอัตรำ
กำรติดเช้ือมำกกว่ำประเทศไทย 
 “แต่รัฐบำลต้องท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรสื่อสำร เรื่องกำรด้อยค่ำของวัคซีน และเรื่องที่มำ
กระบวนกำรจัดหำวัคซีนที่ประชำชนสงสัยอยู่ ต้องท ำทุกเรื่อง และต้องท ำวันนี้ด้วย ถ้ำปล่อยไว้อย่ำงนี้แล้วคนเข้ำใจผิด 
ผมก็คิดว่ำ รัฐบำลต้องพิจำรณำตัวเองว่ำ ต้องท ำอย่ำงไร” นำยสรวุฒิ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/590720 
 

https://www.naewna.com/politic/590720
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'สมชัย' บอกอย่ากลัวไม่มีคนเป็นนายกฯถ้า 'บิ๊กตู'่ ลาออก ชี้ให้เป็นกลไกสภาฯ 
วันอังคำร ที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564, 13.37 น. 
 

 
 
'สมชัย'บอกอย่ากลัวไม่มีคนเป็นนายกฯถ้า'บิ๊กตู'่ลาออก ให้เป็นกลไกสภาฯ-เทียบแล้วคนใหม่ดีกว่าแน่ 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อควำม
ผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Somchai Srisutthiyakorn" ระบุว่ำ อย่ำห่วงเรื่องใครจะมำเป็นนำยก 
1. ไม่ควรเปลี่ยนม้ำกลำงศึก 
 ตอบ มันเป็นสงครำม ไม่ใช่ ศึก ยังต้องสู้รบอีกยำวนำน ม้ำแก่ ม้ำตำฝ้ำฟำง ต้องรีบเปลี่ยน ไม่งั้นไม่แพ้แค่
ศึก แต่จะแพ้สงครำม น ำไปสู่หำยนะของชำต ิ
2. รอให้โควิดจบ แล้วค่อยมำว่ำกัน ช่วงนี้ร่วมสู้ก่อน 
 ตอบ แต่ละวันคือกำรสูญเสีย จะให้ประชำชนป่วย ตำยอีกเท่ำไร เกือบ 2 ปีนับแต่กำรระบำดโรค เพียง
พอที่จะบอกแล้วว่ำ คุณไม่มีควำมสำมำรถทั้งกำรวำงแผน กำรบริหำร เอำแต่แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำตำมเสียงด่ำของ
ประชำชนโกหกเอำตัวรอดไปวัน ๆ แล้วยังมีหน้ำมำบอกให้รอโควิดหมดเพื่อรักษำบัลลังก์ตัวเอง บริหำรแบบนี้มันจะมี
แต่จะเพ่ิมไม่มีหมด 
3. ยุบสภำ ต้องเลือกตั้งกันใหม่ โรคระบำดแบบนี้ จะเลือกต้ังกันได้อย่ำงไร 
 ตอบ เอ็งก็ลำออกส ิ
4. ลำออกแล้วใครจะมำเป็นนำยก มีที่เหมำะสมไหม 
 ตอบ ว่ำไปตำมกติกำในรัฐธรรมนูญ รัฐสภำก็ประชุมกัน ใช้เสียงเกินครึ่งของสองสภำ ลงมติเลือกตำมชื่อที่
ถูกเสนอจำกบัญชีที่พรรคแจ้งตอนเลือกตั้ง หำกไม่มี หรือโหวตแล้วยังไม่ได้ ก็ให้รัฐสภำลงมติใช้เสียงเกินครึ่ง ขอไม่ใช้ชื่อ
ในบัญชี แล้วใช้เสียงสองในสำมในกำรลงมติเลือก ให้มันรู้ไปว่ำ ไม่มีคนไทยสักคนที่เป็นนำยกได้ 
หำกกังวลว่ำคนใหม่จะดีกว่ำคนเก่ำไหม ให้นึกว่ำ อะไรก็ตำมที่มำเปรียบกับค ำว่ำ "แย่ที่สุด" สิ่งนั้นดีกว่ำเสมอ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/590724 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/590724
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"สมชัย" ชี้ ทางออกประเทศ คือ "นายกฯ" ลาออก 
สยำมรัฐออนไลน์  27 กรกฎำคม 2564 15:16 น.  
 

 
 
นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรเมืองและกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต โพสต์ข้อควำมลงในเฟซบุ๊ก 
ระบุว่ำ... 
อย่ำห่วงเรื่องใครจะมำเป็นนำยก 
1. ไม่ควรเปลี่ยนม้ำกลำงศึก ตอบ มันเป็นสงครำม ไม่ใช่ ศึก ยังต้องสู้รบอีกยำวนำน ม้ำแก่ ม้ำตำฝ้ำฟำง ต้องรีบเปลี่ยน 
ไม่งั้นไม่แพ้แค่ศึก แต่จะแพ้สงครำม น ำไปสู่หำยนะของชำติ 
2. รอให้โควิดจบ แล้วค่อยมำว่ำกัน ช่วงนี้ร่วมสู้ก่อน ตอบ แต่ละวันคือกำรสูญเสีย จะให้ประชำชนป่วย ตำยอีกเท่ำไร 
เกือบ 2 ปีนับแต่กำรระบำดโรค เพียงพอที่จะบอกแล้วว่ำ คุณไม่มีควำมสำมำรถทั้งกำรวำงแผน กำรบริหำร เอำแต่
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำตำมเสียงด่ำของประชำชนโกหกเอำตัวรอดไปวัน ๆ แล้วยังมีหน้ำมำบอกให้รอโควิดหมดเพื่อรักษำ
บัลลังก์ตัวเอง บริหำรแบบนี้มันจะมีแต่จะเพ่ิมไม่มีหมด 
3. ยุบสภำ ต้องเลือกตั้งกันใหม่ โรคระบำดแบบนี้ จะเลือกต้ังกันได้อย่ำงไร 
ตอบ เอ็งก็ลำออกส ิ
4. ลำออกแล้วใครจะมำเป็นนำยก มีที่เหมำะสมไหม ตอบ ว่ำไปตำมกติกำในรัฐธรรมนูญ รัฐสภำก็ประชุมกัน ใช้เสียง
เกินครึ่งของสองสภำ ลงมติเลือกตำมชื่อที่ถูกเสนอจำกบัญชีที่พรรคแจ้งตอนเลือกตั้ง หำกไม่มี หรือโหวตแล้วยังไม่ได้ ก็
ให้รัฐสภำลงมติใช้เสียงเกินครึ่ง ขอไม่ใช้ชื่อในบัญชี แล้วใช้เสียงสองในสำมในกำรลงมติเลือก ให้มันรู้ไปว่ำ ไม่มีคนไทยสัก
คนที่เป็นนำยกได ้
หำกกังวลว่ำคนใหม่จะดีกว่ำคนเก่ำไหม ให้นึกว่ำ อะไรก็ตำมที่มำเปรียบกับค ำว่ำ “แย่ที่สุด” สิ่งนั้นดีกว่ำเสมอ 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/265758 
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ปชป. ยึดหลัก รธน. ชี้ที่มานายกฯ ถ้า“บิ๊กตู”่ลาออก 
27 กรกฎำคม 2564  12:03 น. 
 

 
 
“ราเมศ”ยัน ปชป.ยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญก าหนดที่มานายกฯ ถ้า “บิ๊กตู”่ ลาออก 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีที่เกิดกระแสในโลก
ออนไลน์ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำกยรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม จะลำออก ก่อนจะติดแฮชแท็ก  #กูไม่เอำ
นำยกพระรำชทำน ว่ำ ขณะนี้หลักกำรส ำคัญในกำรปกครอง คือมีรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดกฎเกณฑ์กติกำไว้ชัด ทุกขั้นตอน
ในระบบกำรเมือง ที่มำของนำยกรัฐมนตรี ที่มำของรัฐบำล ผ่ำนกลไกโดยระบบรัฐสภำ พรรคประชำธิปัตย์จึงมองเรื่องนี้
ตำมหลักกำรควำมเป็นจริง อย่ำตั้งสมมุติฐำนเพื่อหำค ำตอบในเรื่องของอนำคต เรำเชื่อว่ำทุกอย่ำงยังเดินหน้ำไปตำมที่
รัฐธรรมนูญก ำหนด 
 ส่วนกรณีที่มีกำรท ำโพลว่ำหำก พล.อ.ประยุทธ์ ลำออก แล้วต้องเลือกนำยกฯ จำกบัญชีรำยชื่อเดิม ซึ่งมีชื่อ
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์อยู่ในรำยชื่อนั้น นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำม
เป็นไปได้ว่ำจะมีมำกน้อย เพียงใด แต่ที่บอกได้คือกำรตอบโพลทุกคนมีสิทธิตอบเชียร์คนที่ตัวเองชื่นชอบ ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติ กำรจะตอบค ำถำมโดยกำรคำดคะเนคงไม่ได้ เพรำะทุกอย่ำงเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญก ำหนด ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์
ไม่ได้กังวลใดๆ เพรำะเรำมีหน้ำที่ส ำคัญที่สุด คือกำรช่วยเหลือ และแบ่งเบำควำมล ำบำกของประชำชน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/96605/ 
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โฆษก ปชป. ย้ ายึด รธน. - ปัดตอบบัญชีนายกฯ 
27 กรกฎำคม 2021 - 14:51 
 

 
 
“โฆษก ปชป.ย้ า พรรคยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดที่มานายกรัฐมนตรีไว้ครบ ปัดตอบบัญชีนายกรัฐมนตรี 
 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภำษณ์กับ ผู้สื่อข่ำวทำงโทรศัพท์ถึงกรณีโลก
โซเชียลมีเดียโดยเฉพำะในทวิตเตอร์ ปั่นกระแสนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะลำออก ก่อนจะติดแฮ
ชแทก #กูไม่เอำนำยกพระรำชทำน ว่ำ ขอตอบในฐำนะพรรคประชำธิปัตย์จะตรงประเด็นมำกที่สุด เหตุผลเพรำะขณะนี้
หลักกำรที่ส ำคัญในกำรปกครอง คือมีรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดกฎเกณฑ์กติกำไว้ชัด ทุกขั้นตอนในเรื่องระบบกำรเมือง ที่มำ
ของนำยกรัฐมนตรี ที่มำของรัฐบำล ผ่ำนกลไกโดยระบบรัฐสภำ พรรคจึงมองเรื่องนี้ตำมหลักกำรควำมเป็นจริง อย่ำไป
ตั้งสมมติฐำนเพื่อหำค ำตอบในเรื่องของอนำคต เชื่อว่ำทุกอย่ำงยังเดินหน้ำไปตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด 
 ส่วนกรณีที่ มีคนออกมำท ำโพล หำกนำยกฯ ลำออก แล้วต้องเลือกนำยกจำกบัญชีรำยชื่อเดิม ในรำยชื่อ 
มีชื่อ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อยู่ในรำยชื่อ นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ควำมเป็นไปได้ ว่ำจะมีมำกน้อย 
เพียงใด แต่ที่บอกได้ คือ กำรตอบโพลทุกคนมีสิทธิ์ตอบเชียร์คนที่ตนชื่นชอบเป็นเรื่องปกติ กำรจะตอบค ำถำมโดยกำร
คำดคะเนคงไม่ได้ เพรำะทุกอย่ำงเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญก ำหนด พรรคประชำธิปัตย์ไม่ได้กังวลใด ๆ หน้ำที่ขณะนี้ส ำคัญ
ที่สุด คือช่วยเหลือ และ แบ่งเบำควำมล ำบำกของประชำชน คือ สิ่งที่พรรคประชำธิปัตย์ มุ่งมั่นท ำงำนท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_154253/ 
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"ประชาธิปัตย์" ย้ าจุดยืน ถ้า "บิ๊กตู่" ลาออก ต้องยึด รธน. เลือก "นายกฯคนใหม่" 
สยำมรัฐออนไลน์  27 กรกฎำคม 2564 15:49 น.  
 

 
 
 วันที่ 27 ก.ค.64 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีโลกออนไลน์ ปั่นกระแส 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรัว่ำกำรกระทรวงกลำโหมจะลำออก ก่อนจะติดแฮชแท็ก #กูไม่
เอำนำยกพระรำชทำน ว่ำ ตอบในฐำนะพรรคประชำธิปัตย์จะตรงประเด็นมำกที่สุด เพรำะขณะนี้หลักกำรส ำคัญในกำร
ปกครอง คือมีรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดกฎเกณฑ์กติกำไว้ชัด ทุกขั้นตอนในระบบกำรเมือง ที่มำของนำยกรัฐมนตรี ที่มำของ
รัฐบำล ผ่ำนกลไกโดยระบบรัฐสภำ พรรคจึงมองเรื่องนี้ตำมหลักกำรควำมเป็นจริง อย่ำไปตั้งสมมุติฐำนเพื่อหำค ำตอบใน
เรื่องของอนำคต เชื่อว่ำทุกอย่ำงยังเดินหน้ำไปตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด 
 ส่วนกรณีที่มีกำรท ำโพลว่ำหำก พล.อ.ประยุทธ์ลำออก แล้วต้องเลือกนำยกฯจำกบัญชีรำยชื่อเดิม ซึ่งมีชื่อ
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์อยู่ในรำยชื่อ นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำม
เป็นไปได้ ว่ำจะมีมำกน้อย เพียงใด แต่ที่บอกได้ คือกำรตอบโพลทุกคนมีสิทธิตอบเชียร์คนที่ตนชื่นชอบเป็นเรื่องปกติ 
กำรจะตอบค ำถำมโดยกำรคำดคะเนคงไม่ได้ เพรำะทุกอย่ำงเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญก ำหนด ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์ไม่ได้
กังวลใดๆ หน้ำที่ขณะนี้ส ำคัญที่สุด คือช่วยเหลือ และแบ่งเบำควำมล ำบำกของประชำชน คือสิ่งที่พรรคประชำธิปัตย์ 
มุ่งมั่นท ำงำนท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุด 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/265788 
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"ปิยบุตร" ลั่น ใครไม่เอา "นายกฯ พระราชทาน" ต้องไม่เอารัฐธรรมนูญ ม.272 ด้วย 
ไทยรัฐออนไลน์  27 ก.ค. 2564 13:40 น. 
 

 
 
 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ชี้ รัฐธรรมนูญ ปี 60 ใช้ข้อยกเว้น ม.272 เปิดทำงนำยก
ฯ ที่ไม่ได้มำตำมระบบ ลั่น ใครที่ไม่เอำ "นำยกฯ พระรำชทำน" ก็ต้องไม่ยอมรับข้อน้ีด้วย  
 วันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีข้อถกเถียงเรื่อง "นำยกฯพระรำชทำน" ซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่มี
กำรพูดถึงในวงกว้ำงในขณะนี้ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ แสดงควำมเห็นดังกล่ำวผ่ำนข้อเขียน
เรื่อง กำร "ติดตั้ง นำยกฯ พระรำชทำน ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560” โดยระบุว่ำ 
 เรื่อง “นำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน” เป็นปมปัญหำของกำรเมืองไทยมำโดยตลอด เมื่อไรก็ตำมที่มีวิกฤติ 
ไม่ว่ำวิกฤตินั้นจะเกิดขึ้นเองหรือสมคบคิดสร้ำงขึ้นมำ ก็จะมีกระแสเรียกร้อง "นำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน" ทุกครั้งไป ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตย  
 เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ระบุต่ออีกว่ำ ในระยะหลัง เมื่อมีกำรท ำรัฐธรรมนูญใหม่ทีไร ก็จะมีข้อเสนอให้
เขียนรัฐธรรมนูญ เพื่อรับรองให้มี "นำยกฯ คนกลำง" บ้ำง "นำยกฯ คนนอก" บ้ำง ตอนใช้รัฐธรรมนูญ 40 ก็มีกำรเสนอ
ให้ตีควำมมำตรำ 7 เพื่อมี "นำยกฯ พระรำชทำน" ผ่ำน "ประเพณีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข" ตอนท ำรัฐธรรมนูญ 50 ก็มีข้อเสนอใน สสร. ตอนนั้นว่ำ ต้องมีมำตรำที่เปิดทำงให้มีองค์กร
อรหันต์มำแก้วิกฤติกำรเมือง แต่เรื่องนี้ตกไป ต่อมำในช่วง กปปส. ชุมนุม ก็มีกำรอธิบำยให้ระบบถึงทำงตัน เพื่อน ำไปสู่ 
"นำยกฯ พระรำชทำน" พอมำรัฐธรรมนูญ 2560 ครำวน้ีไปกันใหญ่ พวกเขำคงทรำบดีว่ำ ในอนำคตถ้ำหำกต้องกำรเสนอ 
"นำยกฯ พระรำชทำน" กันอีก ก็จะถูกโต้แย้งเรื่องขัดรัฐธรรมนูญบ้ำง ขัดหลักกำรบ้ำง อย่ำกระนั้นเลย พวกเขำจึงบรรจุ
เข้ำไปในรัฐธรรมนูญเสียเลย ในมำตรำ 272 วรรคสอง เปิดทำงให้มีนำยกรัฐมนตรีนอกบัญชีได้ 
 นำยปิยบุตร ระบุว่ ำ  “นี่คือ  กำรติดตั้ ง  "นำยกฯ พระรำชทำน" เข้ำ ไปในรัฐธรรมนูญ นี่คือ 
Constitutionalisation of Royal Prime Minister ท ำไมผมถึงพูดเช่นนี้? ถ้ำเรำลองอ่ำน 272 วรรคสองดู ‘ในระหว่ำง
เวลำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่ไม่อำจแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีจำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำม
มำตรำ 88 ไม่ว่ำด้วยเหตุใด และสมำชิกของทั้งสองสภำรวมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำเข้ำชื่อเสนอต่อประธำนรัฐสภำขอให้รัฐสภำ มีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำก
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธำนรัฐสภำ จัดให้มีกำรประชุม
ร่วมกันของรัฐสภำโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำ ให้ยกเว้นได้ ให้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรค
กำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 หรือไม่ก็ได้ 
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 “จะเห็นได้ว่ำ ต้องลงคะแนนกันถึงสำมรอบ รอบแรก กึ่งหนึ่งของสองสภำ เพื่อเสนอเรื่อง รอบสอง 2 ใน 
3 ของสองสภำ เพื่อมีมติอนุญำตให้ยกเว้นกำรเลือกนำยกฯ จำกบัญชี รอบสำม กึ่งหนึ่งของสองสภำ เพื่อมีมติเลือก "คน
นอก" เป็นนำยกรัฐมนตรี ลองคิดดูว่ำ จะมีปัจจัยใดที่ส่งผลบังคับให้ทั้ง ส.ส. ทั้ง ส.ว. สมัครสมำนลงคะแนนไปในทิศทำง
เดียวกันที่มำกขนำดนี้ถึงสำมรอบ ดังนั้น ผมจึงยืนยันว่ำ นำยกรัฐมนตรีที่มำจำกช่องทำงตำมมำตรำ 272 วรรคสอง 
ไม่ใช่นำยกรัฐมนตรีตำมระบบแน่ๆ ใครก็ตำมที่ยืนยันว่ำ ไม่เอำ "นำยกฯ พระรำชทำน" ก็ต้องยืนยันต่อไปด้วยว่ำ ไม่เอำ
นำยกฯ ตำม 272 วรรคสอง” ปิยบุตร ระบุ พร้อมร่วมติดแฮชแท็ก #ไม่เอำนำยกพระรำชทำน 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2150585 
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ปิยบุตร เสนอ 2 ทาง ท าได้ทันที ประยุทธ์ลาออก หาคนใหม่ ไม่ก็ยุบสภา 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2564 - 17:15 น. 
 

 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ เขียนข้อควำมทำงเฟซบุ๊ก แสดง
ควำมเห็นกระแสข้อก ำหนดทำงกติกำหำกนำยกรัฐมนตรีลำออก จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนุญได้อย่ำงไร โดย 
ระบุว่ำ 
ถ้ำประยุทธ์พ้นจำกต ำแหน่ง นำยกรัฐมนตรีคนใหม่จะมำจำกทำงไหน? 
 สถำนกำรณ์ในเวลำนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และรัฐบำลของเขำหมดเวลำแล้ว ประสบกับวิกฤต
ควำมชอบธรรมจนถึงที่สุด ประชำชนไม่เชื่อมั่นอีกต่อไป ดังนั้นจึงควรต้องออกจำกต ำแหน่ง เพื่อหำนำยกรัฐมนตรีคน
ใหม่ รัฐบำลใหม่มำท ำหน้ำที่ 
 ค ำถำมส ำคัญต่อมำคือถ้ำประยุทธ์พ้นจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี แล้วนำยกรัฐมนตรีคนใหม่จะมำจำกทำง
ไหน? 
ปัญหำน่ำปวดหัวข้อน้ีสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ออกแบบเพื่อกำรสืบทอดอ ำนำจจนน ำมำสู่ทำงตัน 
ดังนั้นผมเห็นว่ำสำมำรถเสนอได้ 2 ทำงเลือก 
 ทำงแรก พล.อ.ประยุทธ์ลำออกจำกต ำแหน่งและให้สภำเลือกนำยกรัฐมนตรีคนใหม่แทนจำกบุคคลที่อยู่ใน
บัญชีรำยชื่อเท่ำที่เหลืออยู่ โดยนำยกรัฐมนตรีคนใหม่นี้ ต้องตกลงกันให้แน่ชัดว่ำมีภำรกิจ “เฉพำะกิจ” ในข่วงเวลำสั้นๆ 
เพื่อท ำสองเรื่อง คือ 
 หนึ่ง แก้ไขวิกฤตโควิด-19 ให้ดีขึ้น จนเข้ำที่เข้ำทำง พอสมควร พอประคับประคองต่อไปได้ 
 สอง แก้ไขรัฐธรรมนูญในสองประเด็น ได้แก่ ปิดสวิทช์ ส.ว. และเปิดทำงให้มี สสร. มำท ำรัฐธรรมนูญใหม่
ทั้งฉบับ โดยเมื่อแก้ไขในสองประเด็นนี้แล้ว แม้ยังไม่ได้เลือก สสร. หรือแม้เลือก สสร. แล้ว แต่ยังท ำรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ไม่เสร็จ ก็สำมำรถยุบสภำเพ่ือเลือกต้ังใหม่ไปก่อนได้ เพรำะอย่ำงน้อย ส.ว. ก็หมดอ ำนำจเลือกนำยกฯไปแล้ว 
ภำรกิจสองเรื่องนี้ ใช้เวลำไม่เกิน 1 ปีแน่นอน 
 ทำงที่สอง ยุบสภำและให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เลือก ส.ส. เลือกรัฐบำลใหม่ที่จะเข้ำ
มำรับหน้ำที่แก้วิกฤตโควิดและแก้รัฐธรรมนูญ โดยให้แต่ละพรรคกำรเมืองได้น ำเสนอนโยบำยเรื่องแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ได้
ด้วย 
 จริงอยู่ ทำงที่สองอำจประสบปัญหำ ส.ว. 250 คน ไม่ยอมดับสวิทช์ ยังมีอ ำนำจเลือกนำยกฯ อยู่ แต่ผมคิด
ว่ำด้วยสถำนกำรณ์กำรเมืองตอนนี้ ด้วยแรงของประชำชนที่ไม่พอใจและก่นด่ำทั้ง ส.ว. รัฐบำลสืบทอดอ ำนำจ และ
รัฐธรรมนูญ 60 จะท ำให้ ส.ว. ไม่กล้ำที่จะเข้ำมำแทรกแซงในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี และ ส.ส. เองก็น่ำจะพร้อมผนึก
ก ำลังปิดสวิทช์ ส.ว. มำกกว่ำรอบที่แล้ว 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2852541 
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'ปิยบุตร' ชี้ รธน.60 ใช้ข้อยกเว้น ม.272 เปิดทางนายกที่ไม่ได้มาตามระบบ ลั่นไม่เอานายกพระราชทาน ต้องไม่
ยอมรับข้อนี้ด้วย 
Submitted on Tue, 2021-07-27 19:00 
 

 
ทีมสื่อคณะก้าวหน้า รายงาน 
‘นายกคนนอก-นายกพระราชทาน’ แบบเนียนๆ ? 'เลขาธิการคณะก้าวหน้า ' ชี้ รธน. 60 ใช้ข้อยกเว้น ม.272 
เปิดทางนายกที่ไม่ได้มาตามระบบ ลั่นไม่เอานายกพระราชทาน ต้องไม่ยอมรับข้อนี้ด้วย 
 27 ก.ค.2564 วันนี้ (27 ก.ค.64) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีข้อถกเถียงเรื่องนำยกพระรำชทำน ซึ่งเป็น
ข้อถกเถียงที่มีกำรพูดถึงในวงกว้ำงในขณะนี้ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ แสดงควำมเห็นดังกล่ำวผ่ำน
ข้อเขียนเรื่อง “กำรติดตั้ง ‘นำยกฯ พระรำชทำน’ ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560” โดยระบุว่ำ เรื่อง “นำยกรัฐมนตรี
พระรำชทำน” เป็นปมปัญหำของกำรเมืองไทยมำโดยตลอด เมื่อไรก็ตำมที่มีวิกฤต ไม่ว่ำวิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นเองหรือ
สมคบคิดสร้ำงขึ้นมำ ก็จะมีกระแสเรียกร้อง ‘นำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน’ ทุกครั้งไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำร
ประชำธิปไตย และหลักกำรกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 
 เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ระบุต่ออีกว่ำ “ในระยะหลัง เมื่อมีกำรท ำรัฐธรรมนูญใหม่ทีไร ก็จะมีข้อเสนอให้
เขียนรัฐธรรมนูญ เพ่ือรับรองให้มี ‘นำยกฯ คนกลำง’ บ้ำง ‘นำยกฯคนนอก’ บ้ำง ตอนใช้รัฐธรรมนูญ 40 ก็มีกำรเสนอให้
ตีควำมมำตรำ 7 เพื่อมี ‘นำยกฯ พระรำชทำน’ ผ่ำน ‘ประเพณีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข’ ตอนท ำรัฐธรรมนูญ 50 ก็มีข้อเสนอใน สสร. ตอนนั้นว่ำต้องมีมำตรำที่ เปิดทำงให้มีองค์กร
อรหันต์มำแก้วิกฤตกำรเมือง แต่เรื่องนี้ตกไป ต่อมำในช่วง กปปส. ชุมนุม ก็มีกำรอธิบำยให้ระบบถึงทำงตัน เพื่อน ำไปสู่ 
‘นำยกฯ พระรำชทำน’ พอมำรัฐธรรมนูญ 2560 ครำวนี้ไปกันใหญ่ พวกเขำคงทรำบดีว่ำในอนำคตถ้ำหำกต้องกำรเสนอ 
‘นำยกฯ พระรำชทำน’ กันอีก ก็จะถูกโต้แย้งเรื่องขัดรัฐธรรมนูญบ้ำง ขัดหลักกำรบ้ำง อย่ำกระนั้นเลย พวกเขำจึงบรรจุ
เข้ำไปในรัฐธรรมนูญเสียเลย ในมำตรำ 272 วรรคสอง เปิดทำงให้มีนำยกรัฐมนตรีนอกบัญชีได้” 
 ปิ ยบุ ต ร  ระบุ ว่ ำ  “นี่ คื อ  ก ำ รติ ดตั้ ง  ‘นำยกฯ  พระรำชทำน ’ เ ข้ ำ ไ ป ในรั ฐ ธ ร รมนูญ  นี่ คื อ 
Constitutionalisation of Royal Prime Minister ท ำไมผมถึงพูดเช่นนี้? ถ้ำเรำลองอ่ำน 272 วรรคสองดู ‘ในระหว่ำง
เวลำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่ไม่อำจแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีจำกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำม
มำตรำ 88 ไม่ว่ำด้วยเหตุใด และสมำชิกของทั้งสองสภำรวมกันจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำเข้ำชื่อเสนอต่อประธำนรัฐสภำขอให้รัฐสภำมีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำก  
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ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธำนรัฐสภำจัดให้ มีกำรประชุม
ร่วมกันของรัฐสภำโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภำมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำที่มีอยู่ของทั้งสองสภำให้ยกเว้นได้ ให้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรค
กำรเมืองแจ้งไว้ตำมมำตรำ 88 หรือไม่ก็ได’้ 
 “จะเห็นได้ว่ำ ต้องลงคะแนนกันถึงสำมรอบ รอบแรก กึ่งหนึ่งของสองสภำ เพื่อเสนอเรื่อง รอบสอง 2 ใน 
3 ของสองสภำ เพื่อมีมติอนุญำตให้ยกเว้นกำรเลือกนำยกฯ จำกบัญชี รอบสำม กึ่งหนึ่งของสองสภำ เพื่อมีมติเลือก ‘คน
นอก’ เป็นนำยกรัฐมนตรี ลองคิดดูว่ำจะมีปัจจัยใดที่ส่งผลบังคับให้ทั้ง ส.ส. ทั้ง ส.ว. สมัครสมำนลงคะแนนไปในทิศทำง
เดียวกันที่มำกขนำดนี้ถึงสำมรอบ ดังนั้น ผมจึงยืนยันว่ำนำยกรัฐมนตรีที่มำจำกช่องทำงตำมมำตรำ 272 วรรคสอง ไม่ใช่
นำยกรัฐมนตรีตำมระบบแน่ๆ ใครก็ตำมที่ยืนยันว่ำ ไม่เอำ ‘นำยกฯ พระรำชทำน’ ก็ต้องยืนยันต่อไปด้วยวำ่ ไม่เอำนำยก
ฯ ตำม 272 วรรคสอง” ปิยบุตร ระบุ พร้อมร่วมติดแฮชแท็ก #ไม่เอำนำยกพระรำชทำน  
 
อ้ำงอิง  :  https://prachatai.com/journal/2021/07/94173 
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“ชวน” เดินหน้าเปิดประชุมสภาฯ ถกงบฯ 65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2564 - 10:34 น. 
 

 
 
“ชวน” เดินหน้าเปิดประชุมสภาฯ ถกงบฯ 65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ “ฝ่ายค้าน”จ่อยื่นคิวซักฟอกต่อ มั่นใจคุมโควิด
อยู่ ทันก่อนปิดสมัยประชุม 
 เวลำ 08.45 น. วันที่ 28 กรกฎำคม ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำร
เปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ว่ำ เบื้องต้นได้หำรือกับทำงสภำ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ รวมทั้งนำยพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ว่ำ จะงดกำรประชุมสภำในสัปดำห์นี้ออกไปก่อน รวมถึงสัปดำห์หน้ำวันที่ 4-5 สิงหำคม นี้ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ยังมีควำมรุนแรงอยู่ ประกอบกับตนได้มีกำรหำรือกับ นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกฎหมำย ก็เห็นตรงกันว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรประชุมออกไปก่อน ส่วนสัปดำห์ถัดไป วันที่ 
11-12 สิงหำคม จะขอทบทวนดูก่อนอีกครั้ง เนื่องจำกวันที่ 12 สิงหำคม เป็นวันหยุดรำชกำร ท ำให้เหลือกำรประชุม
เพียงวันเดียว ซึ่งถ้ำสถำนกำรณ์เรียบร้อยก็สำมำรถเปิดประชุมได้แม้จะแค่เพียงวันเดียวก็ตำม แต่หำกสถำนกำรณ์ยัง
รุนแรงมีผู้ติดเชื้อมำกขึ้น และสำยกำรบิน ยังไม่เปิดบริกำร ก็ต้องมีกำรพิจำรณำทบทวนอีกครั้งว่ำจะมีกำรประชุมใน
สัปดำห์ดังกล่ำวหรือไม ่
 นำยชวน กล่ำวต่อว่ำ ขณะนี้ได้รับกำรแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำทำงคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จะขอบรรจุระเบียบวำระ ร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณ ฯ วำระ 2 และวำระ 3 ในช่วงวันที่ 18-20 สิงหำคมนี้ จึงต้องมีกำรเปิดประชุมสภำอย่ำงแน่นอนไม่มีทำง
หลีกเลี่ยงได้ โดยในเรื่องของกำรเดินทำงมำยังกทม.ของ ส.ส. อำจต้องเดินทำงโดยรถยนต์ และเมื่อเข้ำที่สภำก็
จ ำเป็นต้องมีตรวจแบบเข้มข้น 
 เมื่อถำมว่ำ กำรเลื่อนประชุมเพรำะโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกฎหมำยอะไรหรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ 
โชคดีที่กฎหมำยที่ก ำหนดเวลำ เรำได้ผ่ำนไปแล้วคือกฎหมำยของกระทรวงพำณิชย์ ส่วนกฎหมำยที่ค้ำงอยู่ยังพิจำรณำไม่
จบมี 1 ฉบับ และมีกฎหมำยที่ยังไม่ได้รับหลักกำร 1 ฉบับ ส่วนกฎหมำยอื่นๆ ยังไม่มีกำรส่งเข้ำมำ 
 เมื่อถำมว่ำ หำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะสำมำรถบรรจุระเบียบวำระได้
เลยหรือไม่ ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ เท่ำที่ทรำบจะมียื่นญัตติเข้ำมำประมำณกลำงเดือนสิงหำคม ดังนั้นหำกมีกำรยื่นเข้ำ
มำก็สำมำรถบรรจุในระเบียบวำระได้เลย ไม่มีปัญหำ เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่ตรวจสอบญัตติอยู่แล้ว 
 “สถำนกำรณ์โควิด-19 จะไม่ท ำให้ต้องเลื่อนเพรำะ กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 65 วำระ2และ
วำระ3 กับกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจออกไป จนไม่ทันสมัยประชุมนี้ ยังไงทั้ง2 เรื่องก็ต้องเปิดประชุมสภำฯ” นำยชวน 
กล่ำว 
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 เมื่อถำมย้ ำว่ำ หำกช่วงเวลำดังกล่ำวสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังระบำด ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคในกำรประชุม
หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ เรำต้องพยำยำมท ำให้กำรท ำงำนสำมำรถเป็นไปได้ โดยไม่ให้โรคโควิด -19 มำเป็นอุปสรรค 
โดยขอควำมร่วมมือทุกฝ่ำยช่วยแก้ปัญหำ ซึ่งช่วงที่รัฐบำลต้องกำรควำมร่วมมือ ทำงสภำฯก็ให้ควำมร่วมมือและป้องกัน
อย่ำงเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก ไม่ให้สภำเป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหำ ขณะนี้เรำก็มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์กันทุกวัน เท่ำที่ได้รับรำยงำนจำกเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร พบว่ำตั้งแต่มีโควิด-19 มีเจ้ำหน้ำที่ของสภำฯ 
ติดทั้งสิ้น รวม 12 คน 
 เมื่อถำมว่ำ ทำงสภำฯจะมีมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรประชุมสภำในกำรเปิดประชุมร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณปี65 ในระหว่ำงวันที่ 18-20 สิงหำคมนี้ หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ นอกจำกวิธีกำรที่เข้มงวดกวดขันแล้ว สิ่ง
ที่เรำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีมำโดยตลอดคือกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เพรำะเรำจะไปคำดคั้นให้มีวัคซีนตำมที่ต้องกำร
คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นช่วงนี้เรำต้องรณรงค์เรื่องกำรสวมหน้ำกำก ให้เข้มงวดจริงๆ ถ้ำร่วมมือกันสวมหน้ำกำกผู้ติดเชื้อก็
จะลดลง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2853302 
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“ชวน” เดินหน้าถกงบปี65 วาระ 2-3 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ 
28 กรกฎำคม 2564  10:45 น. 
 

 
 
“ชวน” เดินหน้าเปิดประชุมสภาฯ ถกงบปี65 วาระ2-3 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ เผย “ฝ่ายค้าน”ยื่นจองกฐินคิวซักฟอก
ต่อ ม่ันใจคุมโควิดอยู่ 
 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เวลำ 08.40น. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรเปิด
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ว่ำ เบื้องต้นได้หำรือกับทำงสภำ เมื่อวันที่  27 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งนำยพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธำนวุฒิสภำ ว่ำจะงดกำรประชุมสภำในสัปดำห์นี้ ออกไปก่อน  รวมถึงสัปดำห์หน้ำวันที่ 4-5 ส.ค. นี้  เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด -19 ที่ยังมีควำมรุนแรงอยู่  ประกอบกับตนได้มีกำรหำรือกับ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 
ฝ่ำยกฎหมำย ก็เห็นตรงกันว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรประชุมออกไปก่อน ส่วนสัปดำห์ถัดไป วันที่ 11-12 ส.ค.จะขอ
ทบทวนดูก่อนอีกครั้ง เนื่องจำกวันที่ 12 ส.ค. เป็นวันหยุดรำชกำร ท ำให้เหลือกำรประชุมเพียงวันเดียว   ซึ่งถ้ำ
สถำนกำรณ์เรียบร้อยก็สำมำรถเปิดประชุมได้แม้จะแค่เพียงวันเดียว แต่หำกสถำนกำรณ์ยังรุนแรงมีผู้ติดเชื้อมำกขึ้น อีก
ทั้งสำยกำรบิน ยังไม่เปิดบริกำร ก็ต้องมีกำรพิจำรณำทบทวนอีกครั้งว่ำจะมีกำรประชุมในสัปดำห์ดังกล่ำวหรือไม่ 
 นำยชวน กล่ำวต่อว่ำ ขณะนี้ได้รับกำรแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำทำงคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จะขอบรรจุระเบียบวำระ ร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณ ฯ วำระ 2 และวำระ 3 ในช่วงวันที่ 18-20 ส.ค.นี้ จึงต้องมีกำรเปิดประชุมสภำอย่ำงแน่นอนไม่มีทำง
หลีกเลี่ยงได้  โดยในเรื่องของกำรเดินทำงมำยัง กทม.ของ ส.ส. อำจต้องเดินทำงโดยรถยนต์ และเมื่อเข้ำที่สภำ ก็
จ ำเป็นต้องมีตรวจแบบเข้มข้น 
 เมื่อถำมว่ำ กำรเลื่อนประชุมเพรำะโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกฎหมำยอะไรหรือไม่ นำยชวน กล่ำว
ว่ำ  โชคดีที่กฎหมำยที่ก ำหนดเวลำ เรำได้ผ่ำนไปแล้วคือกฎหมำยของกระทรวงพำณิชย์   ส่วนกฎหมำยที่ค้ำงอยู่ยัง
พิจำรณำไม่จบมี 1 ฉบับ และมีกฎหมำยที่ยังไม่ได้รับหลักกำร 1 ฉบับ  ส่วนกฎหมำยอืน่ๆ ยังไม่มีกำรส่งเข้ำมำ    
 เมื่อถำมว่ำ หำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะสำมำรถบรรจุระเบียบวำระได้
เลยหรือไม่  ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ  เท่ำที่ทรำบจะมียื่นญัตติเข้ำมำประมำณกลำงเดือน ส.ค. ดังนั้นหำกมีกำรยื่นเข้ำมำ
ก็สำมำรถบรรจุในระเบียบวำระได้เลย ไม่มีปัญหำ เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่ตรวจสอบญัตติอยู่แล้ว 
 “สถำนกำรณ์โควิด-19 จะไม่ท ำให้ต้องเลื่อนเพรำะ กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 65 วำระ2และ
วำระ3 กับกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจออไป จนไม่ทันสมัยประชุมนี้ ยังไงทั้ง2 เรื่องก็ต้องเปิดประชุมสภำฯ” นำยชวน 
กล่ำว 
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 เมื่อถำมย้ ำว่ำ หำกช่วงเวลำดังกล่ำวสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังระบำด ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคในกำรประชุม
หรือไม่  นำยชวน กล่ำวว่ำ  เรำต้องพยำยำมท ำให้กำรท ำงำนสำมำรถเป็นไปได้ โดยไม่ให้โรคโควิด-19  มำเป็นอุปสรรค 
โดยขอควำมร่วมมือทุกฝ่ำยช่วยแก้ปัญหำ ซึ่งช่วงที่รัฐบำลต้องกำรควำมร่วมมือ ทำงสภำฯก็ให้ควำมร่วมมือและป้องกัน
อย่ำงเต็มที่  เพื่อไม่ให้มีกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก ไม่ให้สภำเป็นพื้นที่ที่ปัญหำ ซึ่งขณะนี้เรำก็มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์กันทุกวัน เท่ำที่ได้รับรำยงำนจำกเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร พบว่ำตั้งแต่มีโควิด-19 มีเจ้ำหน้ำที่ของสภำฯ 
ติดทั้งสิ้น รวม 12 คน 
 เมื่อถำมว่ำ ทำงสภำฯจะมีมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรประชุมสภำในกำรเปิดประชุมร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณปี 65 ในระหว่ำงวันที่ 18-20 ส.ค.นี้ หรือไม่  นำยชวน กล่ำวว่ำ  นอกจำกวิธีกำรที่เข้มงวดกวดขันแล้ว สิ่งที่
เรำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีมำโดยตลอด คือ กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เพรำะเรำจะไปคำดคั้นให้มีวัคซีนตำมที่ต้องกำร
คงเป็นไปไม่ได้   ดังนั้นช่วงนี้เรำต้องรณรงค์เรื่องกำรสวมหน้ำกำก ให้เข้มงวดจริงๆ  ถ้ำร่วมมือกันสวมหน้ำกำกผู้ติดเชื้อ
ก็จะลดลง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/99865/ 
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‘ชวน’ ยัน 18 - 20 ส.ค. เปิดประชุมสภาถกงบ65 
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10:57 น.  
 

 
 
 28 ก.ค.2564 - นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรเปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 
ว่ำ เบื้องต้นได้หำรือกับสภำเมื่อวันที่ 27 ก.ค. รวมทั้งนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ว่ำจะงดกำรประชุมสภำ
ในสัปดำห์นี้ และสัปดำห์หน้ำ ระหว่ำงวันที่ 4-5 ส.ค.ออกไปก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ที่ยังมีควำมรุนแรงอยู่  
ประกอบกับได้หำรือกับนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกฎหมำย ก็เห็นตรงกันว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเลื่อนกำร
ประชุมออกไปก่อน ส่วนสัปดำห์ถัดไป วันที่  11-12 ส.ค.จะขอทบทวนอีกครั้ง เนื่องจำกวันที่  12 ส.ค. เป็น
วันหยุดรำชกำร ท ำให้เหลือกำรประชุมเพียงวันเดียว ซึ่งถ้ำสถำนกำรณ์เรียบร้อยก็สำมำรถเปิดประชุมได้แม้จะแค่เพียง
วันเดียว แต่หำกสถำนกำรณ์ยังรุนแรงมีผู้ติดเชื้อมำกขึ้น อีกทั้งสำยกำรบินยังไม่เปิดบริกำร ก็ต้องมีกำรพิจำรณำทบทวน
อีกครั้งว่ำจะมีกำรประชุมในสัปดำห์ดังกล่ำวหรือไม่  
 นำยชวน กล่ำวต่อว่ำขณะนี้ได้รับกำรแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำทำงคณะกรรมำธิกำร (กมธ.)วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จะขอบรรจุระเบียบวำระ ร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณ ฯ วำระ 2 และวำระ 3 ในช่วงวันที่ 18-20 ส.ค.นี้ จึงต้องมีกำรเปิดประชุมสภำอย่ำงแน่นอนไม่มีทำง
หลีกเลี่ยงได้  โดยในเรื่องของกำรเดินทำงมำยัง กทม.ของ ส.ส. อำจต้องเดินทำงโดยรถยนต์ และเมื่อเข้ำที่สภำก็
จ ำเป็นต้องมีตรวจแบบเข้มข้น 
 เมื่อถำมว่ำ กำรเลื่อนประชุมเพรำะโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกฎหมำยอะไรหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ  
โชคดีที่กฎหมำยที่ก ำหนดเวลำ เรำได้ผ่ำนไปแล้วคือกฎหมำยของกระทรวงพำณิชย์  ส่วนกฎหมำยที่ค้ำงอยู่ยังพิจำรณำ
ไม่จบมี 1 ฉบับ และมีกฎหมำยที่ยังไม่ได้รับหลักกำร 1 ฉบับ  ส่วนกฎหมำยอ่ืนๆ ยังไม่มีกำรส่งเข้ำมำ    
 ถำมอีกว่ำ หำกฝ่ำยค้ำนเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะสำมำรถบรรจุระเบียบวำระได้เลยหรือไม่  
ประธำนสภำกล่ำวว่ำ  เท่ำที่ทรำบจะมียื่นญัตติเข้ำมำประมำณกลำงเดือน ส.ค. ดังนั้นหำกมีกำรยื่นเข้ำมำก็สำมำรถ
บรรจุในระเบียบวำระได้เลย ไม่มีปัญหำ เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่ตรวจสอบญัตติอยู่แล้ว 
 “สถำนกำรณ์โควิด-19 จะไม่ท ำให้ต้องเลื่อน เพรำะกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณปี 65 วำระ2และ
วำระ3 กับกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจออกไป จนไม่ทันสมัยประชุมนี้ ยังไงทั้ง 2 เรื่องก็ต้องเปิดประชุมสภำฯ” นำยชวน 
กล่ำว 
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 เมื่อถำมย้ ำว่ำ หำกช่วงเวลำดังกล่ำวสถำนกำรณ์โควิด-19 ยังระบำด ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคในกำรประชุม
หรือไม่  นำยชวน กล่ำวว่ำ  เรำต้องพยำยำมท ำให้กำรท ำงำนสำมำรถเป็นไปได้ โดยไม่ให้โรคโควิด-19  มำเป็นอุปสรรค 
โดยขอควำมร่วมมือทุกฝ่ำยช่วยแก้ปัญหำ ซึ่งช่วงที่รัฐบำลต้องกำรควำมร่วมมือ ทำงสภำก็ให้ควำมร่วมมือและป้องกัน
อย่ำงเต็มที่  เพื่อไม่ให้มีกำรรวมตัวของคนจ ำนวนมำก ไม่ให้สภำเป็นพื้นที่ที่ปัญหำ ขณะนี้เรำก็มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์
กันทุกวัน เท่ำที่ได้รับรำยงำนจำกเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร พบว่ำตั้งแต่มีโควิด-19 มีเจ้ำหน้ำที่ของสภำฯ ติดทั้งสิ้น 
รวม 12 คน  
 ถำมต่อว่ำ ทำงสภำจะมีมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรประชุมสภำในกำรเปิดประชุมร่ำงพ.ร.บ.
งบประมำณปี65 ในระหว่ำงวันที่ 18-20 ส.ค.นี้ หรือไม่  นำยชวน กล่ำวว่ำ  นอกจำกวิธีกำรที่เข้มงวดกวดขันแล้ว สิ่งที่
เรำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีมำโดยตลอดคือกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เพรำะเรำจะไปคำดคั้นให้มีวัคซีนตำมที่ต้องกำรคง
เป็นไปไม่ได้  ดังนั้นช่วงนี้เรำต้องรณรงค์เรื่องกำรสวมหน้ำกำก ให้เข้มงวดจริงๆ  ถ้ำร่วมมือกันสวมหน้ำกำกผู้ติดเชื้อก็จะ
ลดลง   
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/111379 
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อจ.จุฬาฯยัน ‘มาร์ค-ชัชชาติ-หญิงหน่อย’ ยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2564 - 10:54 น. 
 

 
 
อจ.จุฬาฯยัน ‘มาร์ค-ชัชชาติ-หญิงหน่อย’ ยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม ทักษิณ ชินวัตร หรือโทนี่ วู้ดซัม ได้ร่วมเสวนำในรำยกำร Care Talk x Care 
ClubHouse ตอน Roadmap to New normal วำงเส้นทำงสู่วิถีใหม่ 
ตอนหนึ่ง ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ได้เข้ำร่วมเสวนำ ถำมถึงเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงนำยกรัฐมนตรี 
 โทนี่ตอบตอนหนึ่งว่ำ กลไกของระบบกฎหมำยปัจจุบัน ถ้ำยุบสภำ เลือกตั้งใหม่ ถ้ำนำยกฯลำออก ก็ต้องต้ัง
ในสภำ ต้องตั้งจำกกำรเสนอชื่อกับ กกต. วันนี้ก็จะเหลือเพื่อไทย มี คุณชัยเกษม (นิติสิริ) พปชร.ไม่มีตัว ประชำธิปัตย์ 
เหลืออภิสิทธิ์ (เวชชำชีวะ) ก็ออกไปแล้ว ภูมิใจไทย เหลือหมอหนู (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) อยู่ที่สภำจะโหวต ส.ว.ยังมี
อ ำนำจ อยู่ที่จะโหวตอย่ำงไร ถ้ำโหวตไม่ได้ ผมไม่รู้ว่ำกลไกเขำจะท ำอย่ำงไรต่อ เห็นว่ำจะมีวิธีให้ ส.ว. ตนเองไม่ได้ตำม
กฎหมำยฉบับปัจจุบัน แต่หลักกำรก็มีแค่นี้ 
 ต่อมำ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้ำภำควิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โพสต์ในทวิตเตอร์เมื่อเวลำประมำณ 22.00 น. วันที่ 27 กรกฎำคม ว่ำ “แม้คุณหญิงสุดำรัตน์ คุณชัชชำติ 
จะลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว และคุณอภิสิทธิได้ลำออกจำกกำรเป็น ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ แต่
สถำนะเป็นบุคคลที่มีสิทธิถูกเสนอชื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี ของทั้ง 3 ท่ำน ยังคงอยู่ เพรำะไม่ได้ผูกติดกับกำรเป็นสมำชิก
พรรค เขียนทิ้งไว้ เผื่อจะมีกำรเปลี่ยนแปลง” 
 
อ้ำงองิ  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2853286 
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อดีตรองอธิการบดี มธ. ช าแหละการเมืองสไตล์ไทยแลนด์โอนลี่ 
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 12:15 น.  
 

 
 
 28 ก.ค.2564 - รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรบุคคล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ ยิ่งวันยิ่งไม่แน่ใจว่ำ ระบอบกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย แบบรัฐสภำ เป็นระบอบกำรปกครองที่
เหมำะสมกับประเทศไทย 
 เมื่อมีกำรชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบำลทักษิณ ประท้วงขับไล่รัฐบำลยิ่งลักษณ์ เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่ง ซึ่ง
เป็นนักต่อสู้เพื่อประชำธิปไตยที่มีชื่อเสียงมำก มีควำมเห็นว่ำ  กำรขับไล่รัฐบำลออกไป คนที่มำใหม่ก็มีควำมเป็นไปได้สูง
ว่ำจะเลวร้ำยพอกัน ดังนั้นหำกจะประท้วงควรประท้วงสิ่งที่รัฐบำลท ำไม่ถูกต้องเป็นเรื่ องๆไป เช่นกำรประท้วงกำรผ่ำน 
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับเหมำเข่งหรือฉบับสุดซอย เป็นสิ่งที่ควรกระท ำ และจะเห็นว่ำมีมวลชนออกมำร่วมชุมนุมเป็น
หลักล้ำน แต่เมื่อรัฐบำลยอมถอย ก็ควรปล่อยให้เขำบริหำรประเทศต่อไป เพรำะเขำได้รับกำรเลือกตั้งจำกประชำชนมำ 
ให้ประชำชนได้เรียนรู้เอง ในที่สุดในกำรเลือกตั้งครั้งต่อๆไป ประชำชนก็จะเลือกแต่คนดีๆเข้ำสภำ  
 หลักกำรข้ำงต้น ฟังดูก็น่ำจะเป็นหลักกำรที่ถูกต้อง แต่เมื่อคิดว่ำ ประเทศไทยมีกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2475  แม้จะมีกำรยึดอ ำนำจกันไปมำ และมีปกครองแบบเผด็จกำรหลำยยุคหลำยสมัย 
แต่เวลำ 89 ปีก็เป็นเวลำที่นำนพอที่ประชำชนจะเกิดกำรเรียนรู้ในทำงกำรเมืองได้ หำกจะบอกว่ำ สำเหตุของปัญหำอยู่ที่
กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ที่อยู่ในชนบท ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตมีให้ใช้ค่อนข้ำงทั่วถึง อุปกรณ์รำคำไม่แพง คนที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นทั้งในเมืองและในชนบท สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ไม่ยำก  
 ในทำงกลับกัน ควำมไม่ยำกของกำรเข้ำถึงข้อมูล เช่นใน social media กลับเป็นช่องทำงที่ได้ผลของกำร
สร้ำงข่ำวเท็จ ปั่นกระแส สร้ำงภำพ และครอบง ำควำมคิด ควำมเชื่อ เพื่อผลทำงกำรเมือง  กลุ่มกำรเมืองที่สำมำรถใช้ 
social media ได้ดี จึงสำมำรถครอบง ำควำมคิด สร้ำงแนวร่วม กระทั่งสำวก ที่มีควำมภักดี(loyal)อย่ำงหัวปักหัวป ำได้
ไม่ยำกเช่นกัน 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ เรำจะต้องรออีกกี่ปี ประชำชำชนคนไทยจึงจะเรียนรู้ รู้ทัน และเลือกแต่คนดีเข้ำสภำ เพื่อ
ประเทศเรำจะได้มีนำยกรัฐมนตรีที่เป็นคนเก่งจริง ดีจริง และมีคณะรัฐมนตรีที่ดี ท ำงำนเพื่อประเทศชำติอย่ำงแท้จริง  
ขอบอกว่ำ ตรำบใดระบบกำรเมืองยังเป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ ปรำกฏกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึ้นได้ยำก กระทั่งเป็นไปไม่ได้  
 สำเหตุเป็นเพรำะตัวคนไทยเรำเอง ไม่ใช่ใครที่ไหน คนไทยเรำเวลำจะตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ได้
ตัดสินใจเลือกคนเก่งจริง คนดีจริง  แต่จะเลือกคนที่เป็นพรรคพวก เป็นฝ่ำยเดียวกับตน หรือคนที่เ ข้ำมำแล้วเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเองเป็นอันดับแรก ชุมชนตัวเอง จังหวัดตัวเอง เป็นล ำดับถัดมำ และประเทศชำติโดยรวม เป็นล ำดับ
สุดท้ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้งในระดับไหน ล้วนเป็นเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้จึงยำกยิ่งที่จะท ำให้คนดีจริง เก่งจริง อย่ำว่ำแต่
ได้รับเลือกตั้ง แต่แค่ตัดสินใจเข้ำสู่กำรเมือง ก็มีน้อยกว่ำน้อย 
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 ลองดูตัวอย่ำงกำรเมืองในระดับมหำวิทยำลัยของรัฐ กำรตั้งอธิกำรบดี คณบดี และต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ มัก
ใช้วิธีกำรที่จะขอเรียกว่ำ "กึ่งเลือกตั้ง" นั่นคือใช้วิธีสรรหำโดยกำรซำวเสียงจำกบุคลำกรทั้งหมด รวมทั้งนิสิต นักศึกษำ 
หรือบำงแห่งใช้วิธีให้บุคลำกรจำกทุกหน่วยงำนให้เสนอชื่อผู้เหมำะสม แล้วนับเสียงที่ได้รับกำรเสนอชื่อของแต่ละคน 
จำกนั้นคณะกรรมกำรสรรหำ ก็จะให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อแถลงแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยต่อประชำคม สุดท้ำย
กรรมกำรสรรหำจะคัดกรองผู้เหมำะสมไม่เกิน 3 คน เพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเป็นขั้นสุดท้ำย ผู้ที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อ หรือมีคะแนนเสียงมำกที่สุด แม้ไม่ใช่ทุกคน แต่ส่วนใหญ่จะได้รับกำรแต่งตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่จะมีโอกำสเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำ จึงต้องได้รับกำรเสนอชื่อ หรือมีคะแนนจำกกำรซำว
เสียงมำกพอ ท ำให้มีกำรหำเสียงกันด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ต้องมีหัวคะแนนไปขอให้เสนอชื่อตัวเองไม่เว้นแม้แต่กำรใช้วิชำมำร 
เช่น กำรวำงตัวให้คนของตัวเองได้รับเลือกเป็นกรรมกำรสรรหำ ไปจนถึงออกบัตรสนเท่ห์โจมตีคู่แข่งด้วยข้อมูลจริงและ
เท็จ เพื่อให้ตัวเองได้รับกำรเสนอช่ือ ก็มีมำแล้ว  
 ด้วยระบบกำรสรรหำ ที่บำงทีอำจเรียกว่ำเป็นวิธีกำรประชำธิปไตยเช่นนี้  ผู้ที่มีควำมสำมำรถสูง และเป็น
คนดี แต่ไม่ต้องกำรเล่นกำรเมืองน้ ำเน่ำ จึงไม่มีโอกำสแม้แต่จะเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำ อย่ำว่ำแต่ได้รับเลือก นี่คือ
ควำมมจริงของกำรเมืองในมหำวิทยำลัยของรัฐ 
 ในกำรเมืองระดับประเทศ ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ เป็นประชำธิปไตยแบบตัวแทน ประชำชน
เลือกผู้แทน ผู้แทนไปเลือกนำยกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิธีคิด(mind set)ว่ำ นำยกรัฐมนตรีต้องยึดโยงกับประชำชน จึงต้องเลือก
มำจำกผู้ที่เป็น ส.ส. รัฐมนตรีก็ควรต้องเลือกมำจำก ส.ส. จึงจะเรียกว่ำ เป็นประชำธิปไตย 
 เมื่อวิธีคิดในกำรเลือกผู้แทนของคนไทยเรำเป็นเช่นข้ำงต้น กล่ำวคือเอำพวกพ้อง หรือผลประโยชน์ของ
ตนเองมำก่อนส่วนรวม พรรคกำรเมืองหำกต้องกำรเสียงข้ำงมำกเพื่อจัดตั้งรัฐบำล ก็จะต้องรวบรวมคนที่มีโอกำสจะได้
เป็นส.ส.มำกที่สุด ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเข้ำพรรค คนที่จะมีโอกำสเป็น ส.ส.มำกที่ก็คือผู้ที่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส.มำแล้ว มี
ฐำนเสียงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอิทธิพลของแต่ละจังหวัด เมื่อเข้ำพรรคก็จะไม่ใช่มำคนเดียว แต่จะมำเป็นกลุ่ม และ
จะกลำยเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่เรียกกันว่ำมุ้งเล็กมุ้งใหญ่ภำยในพรรคที่เข้ำสังกัด  
 เมื่อ ส.ส.เข้ำไปอยู่ในสภำก็จะมีบทบำทในกำรผ่ำนหรือไม่ผ่ำนร่ำงกฎหมำยต่ำงๆที่ส ำคัญ เช่นพ.ร.บ. 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และกฎหมำยอื่นๆทั้งที่ส ำคัญ และไม่ส ำคัญ กำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยเพื่อน ำไปเสนอโปรด
เกล้ำฯเพื่อน ำไปบังคับใช้ จ ำเป็นต้องอำศัยเสียงข้ำงมำกในสภำ หำกกฎหมำยที่ส ำคัญไม่ผ่ำน รัฐบำลถ้ำไม่ลำออกก็ต้อง
ประกำศยุบสภำ อันเป็นอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรี  
 กฎหมำยแต่ละฉบับจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำน ไม่ใช่อยู่ที่กำรร่ำงกฎหมำยกระท ำด้วยควำมพิถีพิถันหรือไม่ หรือ
กฎหมำยฉบับนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่ำ ส.ส.ในสภำจะยกมือผ่ำนให้หรือไม่ เช่นเดียวกัน ใน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลโดยพรรคฝ่ำยค้ำน รัฐบำลจะได้รับควำมไว้วำงใจหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ว่ำ รัฐบำลบริหำร
ประเทศหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่ำ ส.ส.ในสภำจะยกมือให้ไว้วำงใจหรือไม่ และไม่ว่ำรัฐบำลจะบริหำรประเทศได้ดีเพียงใด พรรค
ฝ่ำยค้ำนก็จะให้ ส.ส.ทุกคนยกมือไม่ไว้วำงใจ เพื่อคว่ ำรัฐบำลให้ได้เสมอ กำรกระท ำเช่นนี้ ในระบบกำรเมืองไทย ดู
เหมือนจะเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้ว 
 ด้วยเหตุนี้ พรรคที่เข้ำร่วมรัฐบำล และมุ้งต่ำงๆภำยในพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรค จึงมีอ ำนำจต่อรอง ที่จะ
ขอโควต้ำให้หัวหน้ำมุ้ง และสมำชิกในมุ้งเป็นรัฐมนตรี ดูเหมือนว่ำต ำแหน่งรัฐมนตรี หำกไม่ใช่นำยกรัฐมนตรี จะเป็นยอด
ปรำรถนำของนักกำรเมืองทุกคน ยิ่งต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่จัดว่ำเป็นเกรด A ยิ่งแย่งกันอย่ำงน่ำเกลียด โดยไม่ได้
มองดูควำมสำมำรถตัวเองเลย ที่ร้ำยกว่ำนั้น เมื่อตัวเองเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยเหตุผลบำงประกำร เช่น  มีคุณสมบัติ
ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ แทนที่จะมองหำคนที่มีควำมสำมำรถเหมำะสม กลับน ำโควต้ำไปยกให้ภรรยำบ้ำง สำมีบ้ำง พี่
บ้ำง น้องบ้ำง  
นี่คือกำรเมืองไทย กรุณำติดตำมตอนต่อไป 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/111391 

https://www.thaipost.net/main/detail/111391
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เช็คจุดยืน ปชป.-พปชร.-ก้าวหน้า กระแสร้อน 'นายกฯพระราชทาน' !? 
27 กรกฎำคม 2564 
 

 
 
ฮอตโซเชียล เช็คจุดยืน ปชป.-พปชร.-ก้าวหน้า กระแสร้อน "นายกฯพระราชทาน" !? 
 กลำยเป็นประเด็นร้อน! กรณีกระแสในโซเชียลออนไลน์กล่ำวถึง "นำยกฯพระรำชทำน" ซึ่งในมุมของพรรค
กำรเมือง มีจุดยืนอย่ำงไร 
ปชป.ย้ าอย่าคาดคะเน "นายกฯคนนอก" ทุกอย่างต้องตาม รธน. 
 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่ำวผ่ำนทำงโทรศัพท์ ถึงกรณีโลกโซเชียล
มีเดีย โดยเฉพำะในทวิตเตอร์ ปั่นกระแสนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะลำออก ก่อนจะติดแฮชแท็กว่ำ 
ตอบในฐำนะพรรคประชำธิปัตย์ จะตรงประเด็นมำกที่สุด เหตุผลเพรำะขณะนี้หลักกำรที่ส ำคัญในกำรปกครอง คือ มี
รัฐธรรมนูญที่ก ำหนดกฎเกณฑ์กติกำไว้ชัด 
 นำยรำเมศ กล่ำวย้ ำว่ำ ทุกขั้นตอนในเรื่องระบบกำรเมือง ที่มำของนำยกฯ รวมถึงรัฐบำล ผ่ำนกลไกโดย
ระบบรัฐสภำ พรรคจึงมองเรื่องนี้ตำมหลักกำรควำมเป็นจริง อย่ำไปตั้งสมมติฐำนเพื่อหำค ำตอบในเรื่องของอนำคต เชื่อ
ว่ำทุกอย่ำงยังเดินหน้ำไปตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด 
 ส่วนกรณีที่มีคนออกมำท ำโพล หำกนำยกฯ ลำออก แล้วต้องเลือกนำยกฯ จำกบัญชีรำยชื่อเดิม ซึ่งมีชื่อ 
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อยู่ในรำยช่ือนั้น ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ ควำมเป็นไปได้ ว่ำจะมีมำกน้อย เพียงใด แต่ที่บอกได้ คือ 
กำรตอบโพลทุกคนมีสิทธิ์ ตอบเชียร์คนที่ตนชื่นชอบเป็นเรื่องปกติ กำรจะตอบค ำถำมโดยคำดคะเนคงไม่ได้ เพรำะทุก
อย่ำงเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญก ำหนด พรรคไม่ได้กังวลใดๆ เพรำะหน้ำที่ขณะนี้ส ำคัญสุด คือ ช่วยเหลือ และแบ่งเบำควำม
ล ำบำกของประชำชน เป็นสิ่งที่พรรคมุ่งมั่นท ำงำนท ำหน้ำที่ให้ดีที่สุด 
พปชร. ปิดทาง "นายกฯคนนอก" เหตุ รธน. ไม่เปิดโอกาส 
 นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกระแสนำยกรัฐมนตรีพระรำชทำน ว่ำ 
รัฐธรรมนูญไม่ได้มีกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถท ำได้ ซึ่งขณะนี้นำยกฯ แม้ว่ำจะโดนกระแสหนักเพียงใด ก็จะต้องอดทนท ำ
หน้ำที่ หำกมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็ต้องตอบโต้ ให้ข้อมูล เพรำะเป็นผู้น ำที่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง และ
คิดว่ำเป็นกำรคำดหวังเกินไปที่จะเอำบุคคลอื่นเข้ำมำตอนนี้ และหำกมีกำรลำออก ประเทศชำติก็จะเสียหำยมำกขึ้น 
เนื่องจำกกลไกทุกอย่ำงจะต้องหยุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มงบประมำณ หรือกำรโยกเปลี่ยนแปลงงบประมำณก็ไม่สำมำรถ
ท ำได ้
 เมื่อถำมว่ำยังมั่นใจว่ำรัฐบำลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่ นำยสรวุฒิ ตอบว่ำ ไม่ควรจะรบกวนประชำชนให้
ออกมำเลือกตั้งบ่อย เมื่อมีวำระอยู่ และขณะนี้เหลือเวลำอีกปีเศษในฐำนะรัฐบำลก็จะต้องคิดแก้ไขปัญหำต่อไป ส่วนฝ่ำย
ค้ำนก็ท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนต่อไป 
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 “ผมคิดว่ำพรรคร่วมรัฐบำลก็คิดว่ำจะต้องรักษำประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักที่เลือกตั้งมำให้อ ำนำจมำ 
ไม่ใช่พอมีเรื่องหนึ่งที่ไม่สบำยใจหรือเรื่องหนึ่งเห็นต่ำงก็จะทิ้งเรือกันหมด ผมคิดว่ำเรำต้องเลือกตั้งกันใหม่ทุกอำทิตย์หำก
พรรคร่วมรัฐบำลคิดอย่ำงนั้น ผมคิดว่ำพรรคร่วมรัฐบำลท ำถูกแล้วที่ยึดปัญหำของประเทศเป็นหลักและช่วยกันแก้ปัญหำ
ในสถำนกำรณ์นี”้ นำยสรวุฒิ กล่ำว 
 ส่วนกระแสกดดันรัฐบำลในเรื่องของกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์โควิดจนรัฐบำลจะต้องลำออกหรือยุบสภำ
นั้น นำยสรวุฒิ ระบุว่ำ เรื่องนี้ต้องมองทั่วโลกด้วยว่ำ ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเฉพำะประเทศไทยหรือไม่ นำยกฯไป
บริหำรทั่วโลกหรือไม่ ท ำไมทั่วโลกถึงแย่กว่ำประเทศไทย รวมถึงประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นำ ก็ยังมีอัตรำ
กำรติดเชื้อมำกกว่ำประเทศไทย ซึ่งคิดว่ำรัฐบำลต้องท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรสื่อสำร เรื่องกำรด้อยค่ำของวัคซีน 
และเรื่องที่มำกระบวนกำรจัดหำวัคซีนที่ประชำชนสงสัยอยู่ ต้องท ำทุกเรื่อง และต้องท ำวันนี้ด้วย ถ้ำปล่อยไว้อย่ำงนี้แล้ว
คนเข้ำใจผิด ผมก็คิดว่ำรัฐบำลต้องพิจำรณำตัวเองว่ำต้องท ำอย่ำงไร 
ก้าวหน้าย้ าจุดยืนค้าน "นายกฯคนนอก" 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะก้ำวหน้ำ เผยแพร่ข้อเขียนเรื่องบทเรียน..โดยระบุตอนหนึ่งว่ำ “15 ปีผ่ำนไป ค ำ
ว่ำ นำยกพระรำชทำน กลับมำอีกครั้ง ในวันที่ควำมนิยมในตัวของ ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันลดฮวบ และแทบไม่เหลือควำมน่ำเชื่อถือใดๆ อีกแล้ว ท่ำมกลำงกระแส ‘ดีล’ ‘ตกลง’ 
‘รอมชอม’ ‘ประนีประนอม’ ‘เกี้ยเซียะ’ ฯลฯ ของคนบำงกลุ่มบำงพวกหรืออย่ำงไรไม่ทรำบได้ แต่ที่แน่ คือ ปฏิเสธไม่ได้
ว่ำข้อเรียกร้องจำกยุคดึกด ำบรรพ์นี้ ฟื้นกลับมำจำกข่ำวลือ และกระแสดังกล่ำว ส่วนหนึ่งก็เป็นเพรำะ รัฐธรรมนูญ 2560 
ที่เรำใช้อยู่ปัจจุบันน้ี ซึ่งไม่ได้มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เปิดช่องให้มีข้อยกเว้น” 
 “รัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 272 วรรคสอง เปิดทำงให้มีนำยกรัฐมนตรีนอกบัญชีได้ โดยต้องใช้เสียงกึ่ ง
หนึ่งของสองสภำในกำรเสนอเรื่อง 2ใน 3 ของสองสภำในกำรมีมติยกเว้น และกึ่งหนึ่งของสองสภำในกำรมีมติเลือก
นำยกรัฐมนตรี นั่นหมำยควำมว่ำ เรำอำจมี “คนนอก” มำเป็นนำยกรัฐมนตรีได้ตำมรัฐธรรมนูญ เมื่อต้องใช้เสียงมำกถึง
กึ่งหนึ่งของสองสภำและ 2ใน 3 ของสองสภำเช่นนี้ ต้องมีปัจจัยใดล่ะที่จะท ำให้ได้เสียงมำกขนำดนี้? คนๆ นั้นต้องมี
ลักษณะแบบใดล่ะถึงจะได้คะแนนเสียงขนำดนี้? ใครที่จะท ำให้ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.สมัครสมำนลงคะแนนไปในทิศทำง
เดียวกันได?้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/951235 
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ล้มรัฐบาลด้วยบัตรเลือกตั้ง 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  28 ก.ค. 2564 05:01 น. 
 

 
 
 เทศกำลอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ กลับมำอีกครั้ง เสมือนหนึ่งเป็นประเพณีประจ ำปีทำงกำรเมือง นำยประเสริฐ 
จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทยแถลงว่ำพรรคมีมติเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ในช่วงเดือนสิงหำคม เพรำะ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี หมดควำมชอบธรรมในกำรบรหิำรประเทศ 
 เนื่องจำกควำมล้มเหลว และควำมผิดพลำดทำงนโยบำย ท ำให้ประชำชนยำกล ำบำกแสนสำหัส มีผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตจำกโรคระบำดสูงขึ้น เป็นสถิติใหม่ทุกวัน จึงต้องสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ตำมกติกำ
ประชำธิปไตย ซึ่งเป็นทำงออกเดียวในขณะนี้ และขอเชิญประชำชนเข้ำร่วม ด้วยกำรให้ข้อมูลเพื่อล้มรัฐบำล 
 เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทยไม่ได้ระบุ จะเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล หรือทั้งคณะ แต่
น่ำจะอภิปรำยนำยกรัฐมนตรีเป็นหลัก เพรำะถ้ำนำยกรัฐมนตรีแพ้มติในสภำ จะต้องพ้นจำกต ำแหน่ง คณะรัฐมนตรีต้อง
พ้นตำมทั้งคณะ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นมำตรกำรที่รุนแรง ในกำรตรวจสอบรัฐบำล ในระบบรัฐสภำ 
 วัตถุประสงค์ส ำคัญของฝ่ำยค้ำน คือกำรท ำให้รัฐมนตรีหลุดจำกต ำแหน่ง เป็นรำยบุคคล หรือคณะรัฐมนตรี
พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ เพื่อให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน เป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ตำมวิ ธี
ทำงรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชำชนลงมติด้วย “บัตรเลือกตั้ง” (ballot) ไม่เปลี่ยนรัฐบำลด้วยลูกปืน (bullet) 
 แต่กำรเปลี่ยนรัฐบำลด้วยกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทยมองว่ำเป็น “ทำงออกเดียวใน
ขณะนี้” มักจะไม่สัมฤทธิผลในอดีต เพรำะกำรเมือง ไทยยังไม่เป็นประชำธิปไตยแท้ กำรลงมติไว้วำงใจหรือไม่ไว้วำงใจ 
ไม่ได้ตัดสินกันด้วยข้อมูล หรือเหตุผลที่อภิปรำย แต่ชี้ขำดด้วย “เสียงข้ำงมำก” ในสภำ 
 แน่นอน กำรเมืองระบบรัฐสภำ ฝ่ำยรัฐบำลต้องคุมเสียงข้ำงมำก มิฉะนั้นก็ตั้งรัฐบำลไม่ได้ และหลังกำร
อภิปรำยจบลง ส.ส.รัฐบำลจะลงมติให้นำยกรัฐมนตรีอยู่ต่อไป ด้วยเสียงข้ำงมำก คนไทยบำงส่วน ที่เป็นถึงระดับ
ปัญญำชนยังยึดถือประเพณีกำรเปลี่ยนรัฐบำลด้วยรัฐประหำร หรือยึดอ ำนำจด้วยกระสุนปืน 
 ถ้ำหวังจะให้กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง โดยตัดสินกันด้วย “บัตรเลือกตั้ง” ของประชำชน ประเทศไทย
จะต้องปฏิวัติวัฒนธรรมกำรเมืองครั้งใหญ่ ต้องไม่ยอมรับหรือยกย่อง กลุ่มผู้เข้ำสู่อ ำนำจด้วยก ำลัง ต้องจำรึกไว้ในหัวใจ 
ของนักประชำธิปไตย และจำรึกไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ล้มล้ำงประชำธิปไตยเป็นบุคคลต้องห้ำมกำรเมือง. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2150438 
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จับสัญญาณ - ปัจจัย วิกฤตในเรือ ‘บิ๊กตู’่ 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2564 - 06:56 น. 
 

 
 
จับสัญญาณ-ปัจจัย วิกฤตในเรือ ‘บิ๊กตู’่ 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มียอดผู้ติดเช้ือใหม่รำยวันพุ่งเกินวันละ 
1 หมื่นคนต่อเนื่องมำ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ และมีตัวเลขติดเชื้อสะสมในประเทศกว่ำ 5 แสนคนไปแล้ว 
 ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมมีจ ำนวน 4,052 รำยไปแล้ว จนส่งผลกระทบต่อระบบสำธำรณสุขของ
ประเทศเข้ำขั้นวิกฤต ลำมไปถึงวิกฤตศรัทธำและควำมเชื่ อมั่นต่อรัฐบำลที่มี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” 
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ที่นั่งเป็นผู้น ำของฝ่ำยบริหำร ทั้งเสียงเรียกร้องของภำคประชำชน 
กลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวทำงกำรเมือง รวมทั้งดำรำนักแสดงที่ออกมำ “คอลเอำต์” แสดงจุดยืนเรียกร้องให้ปรับกำร
บริหำรจัดกำรโควิดของรัฐบำลให้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำนี้ 
 ขณะที่ท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำลที่มีต่อนำยกฯ ทั้งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) 
ต่ำงประคองตัว รักษำสภำพไม่ให้บอบช้ ำจำกวิกฤตกำรบริหำรจัดกำรโควิด-19 ไปมำกกว่ำนี้ โดยเฉพำะลูกพรรคทั้ง
พรรค ภท. และพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) มักจะออกมำตอบโต้และปกป้องหัวหน้ำพรรคของตัวเองในประเด็นเรื่อง
อ ำนำจหน้ำที่กำรบริหำรจัดกำรโควิด-19 ทั้งเรื่องอ ำนำจจัดสรรกำรฉีดวัคซีน กำรจัดซื้อวัคซีนในแต่ละยี่ห้อ ต่ำงกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (ศบค.) ที่รวบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรโควิดไว้ทั้งหมด ในแบบซิงเกิลคอมมำนด์ ส่งผลให้รัฐมนตรีจำกพรรคร่วม
อื่นๆ ท ำได้เพียงรับค ำสั่งท ำงำนแบบรูทีน เหมือนฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 
 ขณะที่กระแสภำยนอกและเสียงเรียกร้องจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ต่ำงออกมำเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบำล
ถอนตัว เพื่อเปิดทำงให้มีกำรยุบสภำ หรือบีบให้นำยกฯลำออก และมีกำรเลือกนำยกฯคนใหม่ ส่วนท่ำทีและสัญญำณ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ส่งผ่ำนวงประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ ที่มีหัวหน้ำพรรคพรรค
ร่วมรัฐบำลนั่งเป็นรัฐมนตรีกันครบถ้วน 
 ทั้ง “อนุทิน ชำญวีรกูล” รองนำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจ
ไทย (ภท.) และ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ (ปชป.) โดย “พล.อ.ประยุทธ์” สื่อสำรควำมในใจ จำกนำยกฯ ถึงตัวแทนพรรคร่วมรัฐบำลว่ำ “ตอนนี้ไม่ใช่
เวลำเล่นกำรเมือง ใครจะทิ้งผมก็ตำมใจ แต่ผมจะท ำงำนต่อ” ถือเป็นกำรส่งสัญญำณว่ำยังไม่ถอย ทั้งลำออก หรือยุบ
สภำ และยังจะเดินหน้ำท ำงำนในฐำนะผู้น ำรัฐบำลต่อไป 
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 ปัจจุบันรัฐบำลผสม 19 พรรค มีเสียงในสภำรวมกัน 270 เสียง ในจ ำนวนนี้เป็นเสียงของ ภท. 61 เสียง 
และ ปชป. 48 เสียง โดยมีจ ำนวนเสียงมำกกว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่มี 212 เสียง ถึง 58 เสียง หำกยังจับมือกันแน่นเกม
กำรเมืองในสภำก็ไม่อำจล้มรัฐบำลได้ โดยท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำล อย่ำง “อนุทิน ชำญวีรกูล” รองนำยกฯและ รมว.
สำธำรณสุข ตอบค ำถำมอีกครั้งว่ำจะถอนตัวจำกรัฐบำลหรือไม่ว่ำ ไม่เคยคิดทิ้งนำยกฯ และแน่นอนว่ำพรรคภูมิใจไทยยัง
มั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วมรัฐบำลยำวจนครบวำระ เช่นเดียวกับ “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค กล่ำวช้ีแจงในประเด็นเดียวกันว่ำ “ไม่เคยคิดเรื่องที่จะทิ้งรัฐบำลและนำยกรัฐมนตรี” 
ขณะที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ชี้แจงถึงจุดยืนกำรร่วมรัฐบำลอีกครั้งว่ำ “กำรตัดสินใจอะไรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต้องไม่
ซ้ ำเติมวิกฤตประเทศ ที่ขณะนี้ประเทศก ำลังเผชิญปัญหำทั้งโควิด-19 และเศรษฐกิจ ซึ่งหลำยฝ่ำยต้องช่วยกันฝ่ำวิกฤตให้
สถำนกำรณ์ดีขึ้น พรรคประชำธิปัตย์ก็ต้องท ำหน้ำที่ และร่วมมือกับประชำชน เพื่อน ำประเทศฟันฝ่ำอุปสรรคให้ผ่ำนพ้น
ปัญหำนี้ไปให้ได้” 
 เหตุผลส ำคัญที่แกนน ำพรรคร่วมรัฐบำล ยังยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันว่ำยังไม่คิดถอนตัวจำกพรรค
ร่วมรัฐบำล เนื่องจำกสภำพของรัฐบำลและพรรคร่วมยังอยู่ในสภำพติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปตำมๆ กัน หำกยังแก้ปัญหำ
โควิด-19 ให้พ้นจำกวิกฤตเพื่อฟื้นศรัทธำและควำมเชื่อมั่นของประชำชนให้คะแนนนิยมกลับมำดีขึ้นอีกครั้งไม่ได้ กำร
ถอดใจ ถอนตัว หรือยุบสภำในเวลำนี้ โอกำสที่ได้คัมแบ๊กกลับมำจำกกำรเลือกตั้ง คงริบหรี่เต็มที เนื่องจำกประชำชนยัง
อยู่ในอำรมณ์ที่สิ้นหวัง และไม่เชื่อมั่นต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด-19 ของรัฐบำลชุดนี ้
 อีกทั้งยังมีปัจจัย ทั้งร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 
ล้ำนล้ำนบำท และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องระบบเลือกตั้ง ที่พรรคร่วมรัฐบำลอยำกให้มีกำรแก้ไขกลับมำใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ ยังผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำ และร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับกำรแก้ไข หำกถอนตัวหรือยุบสภำ 
โดยที่ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณยังไม่ผ่ำน โอกำสที่พรรคร่วมรัฐบำลจะใช้ประโยชน์จำก พ.ร.บ.งบประมำณเร่งท ำผลงำน
สร้ำงคะแนนนิยม ก่อนเลือกต้ังก็จะท ำไม่ได้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบำลอย่ำงแน่นอน 
 กูรูทำงกำรเมืองจึงฟันธงตรงกันว่ำจะไม่มีรัฐบำลชุดใดคิดยุบสภำ ในช่วงที่รัฐบำลของตัวเองอยู่ในภำวะ
เพลี่ยงพล้ ำในทำงกำรเมือง หรือคะแนนนิยมตกต่ ำอย่ำงแน่นอน สู้อยู่แก้ปัญหำเพื่อฟื้นคะแนนนิยม และรอให้กลไก
ต่ำงๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในทำงกำรเมืองให้ตัวเองมีควำมได้เปรียบเสียก่อน ถึงเวลำนั้นจึงต้องมำจับสัญญำณของรัฐบำล
และพรรคร่วมกันอีกครั้ง ในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2853085 
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อย่าตื่นกระแสนายกพระราชทาน 
อันดับแรกต้องบอกว่า ความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยของคนไทยมีมากขึ้น คงไม่มีการยอมอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนรัฐบาล
ชุดใหม่โดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
28 กรกฎำคม 2564  8:44 น. 
 

 
 ในช่วงดึกของวันที ่25 ก.ค. อยู่ๆ ในโลกโซเชี่ยลฯ ก็มีกระแสข่ำวที่คำดว่ำ ปล่อยมำจำก“คนดัง”รำยหนึ่งที่
ออกมำต ำหนิกำรท ำงำนของรัฐบำลบ่อยๆ ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม จะประกำศลำออก 
ท ำให้มีกำรเอำไปโยงกันมั่วไปหมดว่ำ “จะมีนำยกฯ พระรำชทำนลงมำแก้ปัญหำ” “มีรัฐบำลแห่งชำติ” อะไรไม่รู้วุ่นวำย 
อันดับแรกต้องบอกว่ำ ควำมตื่นตัวเรื่องประชำธิปไตยของคนไทยมีมำกขึ้น คงไม่มีกำรยอมอยู่แล้วถ้ำเปลี่ยนรัฐบำลชุด
ใหม่โดยไม่เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ และในส่วนของสถำบันฯ ก็ไม่ลงมำแทรกแซงกำรเมือง ในภำวะที่ข้อมูลข่ำวสำรสับสน
เช่นนี้ไม่รู้จะปล่อยข่ำวให้ได้อะไรขึ้นมำ มันยิ่งท ำให้คนเกิดควำมกลัว น ำมำสู่ควำมไม่สงบ 
 หำก พล.อ.ประยุทธ์ลำออกจริง ก็มีผลให้ต้องประชุมร่วมรัฐสภำเพื่อเลือกนำยกฯ คนใหม่ ทีนี้  “ฝ่ำยข่ำว
ลือ”ก็บอกว่ำ ตอนนี้แคนดิเดตก็น่ำจะเหลือไม่กี่คน นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุ
รำพันธุ์ ก็ออกจำกเพื่อไทยไปแล้ว ไม่น่ำจะกลับมำเป็นแคนดิเดต นำยชัชชำติ สิทธิพันธุ์ ก็จะลงผู้ว่ำ กทม.แล้วบัญชีเดิม
จะเหลือใคร ? 
 จำกบัญชีแคนดิเดตนำยกฯ เดิม พรรคเพื่อไทยก็เหลือนำยชัยเกษม นิติสิริ  พรรคประชำธิปัตย์ คือนำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ พรรคภูมิใจไทยคือ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ดูภำพแล้ว “เห็นทีว่ำจะมีตัวเลือกไม่เพียงพอ” ก็เลยเอำ
ไปตีควำมกันเป็นนำยกฯ พระรำชทำน ซึ่งจริงๆ ตำมรัฐธรรมนูญมันมีทำงออกให้ 
 ถ้ำต้องประชุมร่วมสองสภำ เพื่อเลือกนำยกฯ ใหม่จริง ก็ต้องดูว่ำ ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ 272 ถ้ำเลือก
นำยกฯ จำกบัญชีพรรคกำรเมืองไม่ได้ ( คือไม่มีคนไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ) สมำชิกสองสภำไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง เข้ำชื่อ
เสนอประธำนรัฐสภำ ขอให้ยกเว้นกำรเลือกนำยกฯ จำกบัญชีพรรคกำรเมือง 
 และผลกำรประชุมต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของสมำชิกรฐัสภำ ให้ยกเว้นกำรเลือกนำยกฯ จำกบัญชี
พรรคกำรเมือง  จำกนั้น ก็ต้องย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญ ม.159  กำรเสนอชื่อนำยกฯ นอกบัญชีพรรคกำรเมือง ซึ่งไม่ว่ำ
อย่ำงไร “ต้องใช้เสียงจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเสนอคน” แล้วก็โหวตโดยเสียง 2 สภำ วุฒิสภำไม่มีสิทธิ์เสนอช่ือ 
พรรคที่มีสิทธิเสนอชื่อ คือพรรคที่มี ส.ส.เกิน 5% หรือ 25 คน คือ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชำรัฐ พรรคก้ำวไกล 
พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์  ซึ่งสำมำรถเสนอคนที่ไม่จ ำเป็นต้องเป็นสมำชิกพรรคก็ได้ อย่ำงเช่นครำวเสนอ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ 
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 และถ้ำมำมองสถำนกำรณ์ขณะนี้ พรรคกำรเมืองที่มีแคนดิเดตนำยกฯ ชัดๆ ก็น่ำจะเป็นพรรคก้ำวไกล คือ
นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรค พรรคภูมิใจไทยก็คงเสนอชื่อนำยอนุทิน ชำญวีรกูล พรรคประชำธิปัตย์ก็คงเป็น
นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ ์หรือจะไปเอำนำยอภิสิทธิก์ลับมำอีกครั้งก็ได ้ส่วนเพ่ือไทยกับพลังประชำรัฐนั้นไม่ชัดเจน 
 ตัวแปรที่ส ำคัญอีกอย่ำงคือ ขณะนี้กำรแก้ปัญหำโควิดต้องใช้ควำมเร็วในกำรตัดสินใจ  จะมำเล่นเกม
กำรเมืองเรื่องเลือกนำยกฯ กันเห็นว่ำจะท ำให้งำนสะดุด เลือกนำยกฯ ใหม่เสร็จก็วิ่งกันเรื่อง ครม. เสียเวลำอีก ซึ่งเชื่อได้
ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ปล่อยให้เกิดสภำพนั้น เพรำะมีหลำยปัญหำที่ต้องแก้ด่วน เป็นรัฐบำลรักษำกำรก็ติดขัดหลำย
อย่ำงเช่นอนุมัติงบประมำณ 
 ดังนั้น สรุปคือ เมื่อมีกลไกตำมรัฐธรรมนูญอยู่ ก็ไม่มีโอกำสที่จะได้นำยกฯ พระรำชทำน พวก“เจ้ำกรมข่ำว
ลือ”นี่ควรอยู่เงียบๆ อย่ำเอำเรื่องกำรเมืองมำสร้ำงควำมตื่นตระหนกในภำวะวิกฤตอีก อย่ำเอำประเด็นประเภทรำชนิกุล
ดังออกมำไล่นำยกฯ หรือกรณีนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกฯ ประกำศจะกลับไทย มำมโนต่อเองเป็นฉำกๆ 
และถ้ำเสนอช่ือโดย ส.ส. ก็เอำคนของพรรคนั่นแหละ คงไม่ไปเอำคนนอกมำจำกไหน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/99445/ 
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สถานีคิดเลขที่ 12 : รัฐบาลของประชาชน? 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2564 - 11:33 น. 
 

 
 
แม้ถูกขับไสไล่ส่ง อย่ำงชนิดแทบเรียกได้ว่ำ ทุกหย่อมย่ำน ไม่ทนอีกต่อไป 
แต่ฝ่ำยจะไม่ทน ก็จ ำต้องฝืนทนต่อไป 
เพรำะหำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ตัดสินใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 1.ยุบสภำ 2.ลำออก 
ก็ย่อมไม่มีใครสำมำรถท ำอะไรได้ เปลี่ยนแปลงฝ่ำยบริหำรไม่ได้ 
รัฐบำลมีควำมชอบธรรม ตำมกติกำที่ดีไซน์มำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำน โอนถ่ำยอ ำนำจบริหำรจำกรัฐบำลทหำร คสช. 
มำเป็นรัฐบำลซ่อนรูปลำยพรำงจำกกำรเลือกต้ัง โดยมี 250 ส.ว. เป็นเสำค้ ำส ำคัญ 
กำรันตีกำรเปลี่ยนผ่ำน มิให้สะดุด 
ในสถำนกำรณ์ที่นักวิชำกำร ฝ่ำยกำรเมือง องค์กรภำคส่วนต่ำงๆ ส่งเสียงเรียกร้อง 
จี้นำยกฯแสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำร ภำพพังควำมล้มเหลวแก้โควิด ที่ค ำตอบปรำกฏอยู่ ณ เบื้องหน้ำ โดยที่ไม่
ต้องพิสูจน์ใดๆ อีกต่อไป ไม่ต้องขอเวลำอีกต่อไป 
กำรระบำดต้นปี 2563 ทอดยำว กระทั่งกรกฎำคม 2564 
ปีกว่ำมำกพอแล้ว 
ไม่มีวี่แวว แก้ได้ น ำประเทศผ่ำนพ้นวิกฤต 
แต่ไม่ว่ำเสียงเรียกร้อง ก้องดังขนำดไหน 
‘บิ๊กตู’่ ก็ย่อมมีสิทธิปฏิเสธ ไม่ท ำตำม 
อย่ำงที่เคยตอกกลับ ว่ำท ำผิดอะไร ซึ่งหำกถำมอย่ำงนี้ ค ำว่ำท ำผิด แน่นอนหมำยถึง ท ำผิดกฎหมำย หรือบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ อันจะท ำให้พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกมีปัญหำคุณสมบัติ 
แต่นำยกฯไม่มีมลทินข้อนี้ 
กี่ค ำร้อง ต่อกี่ค ำร้อง ผลตัดสิน ค ำวินิจฉัยที่ออกมำ ไม่มีปัญหำแม้แต่น้อย 
ในควำมนึกคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เมื่อไม่ได้ท ำผิด จึงไม่จ ำเป็นต้องลำออก 
เรื่องควำมรับผิดชอบ ที่ใครต่อใครถำมนำยกฯ แต่ไม่มีค ำตอบจำกปำกให้ได้ยิน 
เป็นไปได้ว่ำ ‘บิ๊กตู’่ จะคิด เหมือนกับที่ย้อนถำมเรื่อง ผิดอะไร 
นั่นก็คือ รัฐบำลรับผิดชอบต่อสภำผู้แทนรำษฎรอยู่แล้ว ไม่ขำดตกบกพร่องตำมอย่ำงแบบแผนรัฐธรรมนูญ ที่ก ำหนดให้ 
ครม.ต้องรับผิดชอบต่อสภำ ในเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจ 
และยอมรับกระบวนกำรตรวจสอบทุกอย่ำง 
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แม้กระทั่ง กำรใช้มำตรกำรตรวจสอบสูงสุด อย่ำงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
แล้วจะให้รับผิดชอบอะไรอีก 
รัฐบำลรับผิดชอบทุกอย่ำง ทุ่มสรรพก ำลัง ทรัพยำกรเท่ำที่มีแก้ปัญหำโควิดเต็มที่ 
เท่ำนั้นไม่พอ อำจยังมองกำรระบำดเป็นเรื่องปกติ ที่ต้องแก้ไขโดยรูปแบบสถำนกำรณ์ฉุกเฉินตำมปกติ 
อย่ำงค ำพูดที่คนในรัฐบำลมักน ำมำใช้ปิดทับ ปมด้อยไร้ควำมสำมำรถ ที่ว่ำประเทศไหนๆ ในโลก ก็ล้วนแล้วแต่ถูกไวรั ส
คุกคำม เผชิญหน้ำกับกำรระบำดเหมือนกัน ลำกน ำประเทศไปอยู่ในระนำบชำติที่ล้มเหลว หรือยังจัดกำรแก้ปัญหำนี้
ไม่ได ้
ทั้งที่ก็มีประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จ หลำยระดับรวมถึงอย่ำงสูง สำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงแก้ปัญหำได้ 
แต่รัฐบำลก็ท ำงำนในแบบฉบับของตนเอง 
ผลก็เป็นอย่ำงที่เห็น 
นอกจำกไม่คลี่คลำย บรรเทำเบำบำง ขนำดของปัญหำยังใหญ่ขึ้นทุกวัน 
แต่บิ๊กตู่ แต่รัฐบำล ก็ยังอยู่ได้ 
มิได้ด ำรงคงอยู่ได้อย่ำงธรรมดำ หำกแต่ฐำนะมั่นคงแข็งแรงเป็นที่ยิ่ง 
เก้ำอี้ไม่สะเทือนแม้แต่น้อย สวนทำงกับควำมง่อนแง่น เปรำะบำง ในหลักประกันขั้นพื้นฐำนของกำรที่จะมีชีวิตต่อ และ
ปำกท้องประชำชน 
หำก ‘บิ๊กตู่’ ผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์ครั้งนี้ไปได้ ว่ำกันว่ำต่อไป ไม่มีปัญหำ วิกฤตอันใดอีกแล้ว ที่จะสั่นคลอนเสถียรภำพ
รัฐบำล พังพำบล้มลงได ้
แต่จะอยู่ได้ยำวนำน ตำมเป้ำหมำยตรำบที่ต้องกำร 
จะสั้นกว่ำก็เพียง จำรึกควำมเจ็บจ ำของประชำชนที่มีต่อ ‘บิ๊กตู’่ เท่ำนั้น ไม่สิ้นสุดไม่ลืมเลือน 
 
จ ำลอง ดอกปิก 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2852854 
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