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ข่าวประจ าวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ท่ี ข่าว สนง.กกต. ท่ี เรื่อง 
1 70/2564 กกต. รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง 3 พรรคการเมือง 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)  ท่ีได้รับการเผยแพร ่
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" 7 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 8 
3 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ กกต. รับตั้ง "ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" เป็นพรรคการเมือง 9 
4 มติชนออนไลน ์ กกต. รับจดจัดตั้ง 3 พรรคใหม่ “ไทยภักด-ีแนวทางใหม่-เสมอภาค” แล้ว 10 
5 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
3 พรรคการเมืองใหม่ “ไทยภักด-ีแนวทางใหม่-เสมอภาค” กกต.  
รับตั้งแล้ว 

11 

6 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. ให้ “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ “ก้าวไกล-พรรคเล็ก” ต้านลด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เข้าทางพรรคใหญ่กินรวบ  

ซื้อเสียงมากข้ึน 
13 

2 มติชนออนไลน ์ ‘โรม’ แนะรฐัสภาคิดดีๆ หวนใช้กติกาเลือกตั้งโบราณ มีจุดออ่น 
ไม่สะท้อนเสียง ปชช. 

15 

3 เดลินิวส์ออนไลน ์ ผ่านฉลุยแก้ รธน. วาระ 2 ติงระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคใหญ่กินรวบ 16 

4 MGR ออนไลน ์ รัฐสภาเห็นชอบจ านวน ส.ส.“เสรี” ชูเขตเลือกตั้งใหญ่กันซื้อเสียง มีผู้แทน
มากกว่า 1 คน 

18 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ส.ว.' ติดใจ ปมเขียน บัตรเลือกตัง้ 2 ใบ ห่วงท าลายแนวคิด เลือกตั้ง
แบบอิเล็กทรอนกิส ์

19 

6 สยามรฐัออนไลน ์ “ม็อบทะลุฟ้า” ยื่นหนังสือ “ชวน” ช้ี รธน. แฝงสืบทอดอ านาจ คสช.  
บอกให้ใช้หลักการรับใช้ ปชช. 

20 

7 เนช่ันออนไลน ์ "สงคราม"วิเคราะห์พรรคกลาง-เล็กกลัวเปลี่ยนระบบเลือกตัง้ 21 
8 INN ออนไลน ์ “สุทิน” พอใจถกแก้ รธน. หวัง สว. หนุน 22 
9 มติชนออนไลน ์ สมชัย ช้ี ร่างแก้ไข รธน. ส่อโดนตีตกวาระ 3 23 
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10 INN ออนไลน ์ “ชวน” นับ 1 วันนี้รอบรรจุโหวตแก้ รธน.วาระ 3 24 
11 ข่าวสดออนไลน ์ ก้าวไกล ไม่ยื่นตีความร่างแก้ไข รธน. โยนเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย 25 
12 แนวหน้าออนไลน ์ ‘โฆษกรัฐบาล’ ดักคอฝ่ายค้านอภิปรายด้วยเหตผุล อย่าใช้เวที 

สภาสาดโคลนใส่กัน 
26 

13 เดลินิวส์ออนไลน ์ “พท.” โว ศึกซักฟอกครัง้นี้สะเทอืนทั้งรัฐบาลแน ่ 27 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'สมศักดิ'์ ฝาก 'ราชทัณฑ'์ ป้อนข้อมลูโควิด 'นายกฯ-อนุทิน'  

สู้ศึกซักฟอก 
28 

บทความ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
วาระขัดแย้ง สนิมในรัฐบาล ศึกในฝ่ายค้าน ในกระแสอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ-แก้ รธน. 

29 

2 สยามรฐัออนไลน ์ พร้อมยิ่งกว่าพร้อม !? "บิ๊กตู่" ไฟเขียว"ศึกอภิปรายฯ" 32 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้แก้ไข 34 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ จับตาแก้ รธน. พรรคเล็กสูญพันธ์ุ 35 
5 มติชนสุดสปัดาห์

ออนไลน ์
ผลสะเทือน จาก โทนี่ วู้ดซั่ม ขยับ ปรับตัว รบั “เลือกตัง้” 37 
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วันที่  26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน
และลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหไ้ดร้บัเงินสง่เสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานทีด่ี

ของพนกังานและลกูจา้งประจ าของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
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วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
20 ปี  (พ .ศ.2561-2580)  ครั้ งที่2/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
ประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร ์ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

5 

 

 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

7 

 

 

 

 

26 ส.ค. 2564-10:17 น. 
กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" 
 

 
 
 วันที่ 26 ส.ค.64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 จ านวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ 82 พรรค 
 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่ 24 ส.ค. 64 ถึงวันที่ 23 ส.ค.
65 พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรบัจดทะเบยีนจัดต้ังพรรคการเมือง และจัดให้
มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่ กกต.ก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 
 โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาน้ันตั้งแต่ 500 
คน ข้ึนไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้น
สภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6584312   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6584312
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26/08/2564 10:20 
“ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 
 

 
 
กกต. 26 ส.ค.- “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว หลังนายทะเบียนพรรครับจดแจ้ง
จัดตั้ง 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผย นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง ตาม
มาตรา 17 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จ านวน 3 พรรคการเมือง 
ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ภายใน 1 
ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พรรค
การเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขา
พรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ  1 
สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาน้ันต้ังแต่ 500 คน 
ข้ึนไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 82 พรรคการเมือง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยภักดี ก่อตั้งโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวทางใหม่ มี 
นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กุนซือคนส าคัญ และมีนายธว
เ ด ช  ภ า จิ ต ร ภิ ร ม ย์  เ ป็ น หั ว ห น้ า พ ร ร ค แ น ว ท า ง ใ ห ม่  ส่ ว น พ ร ร ค เ ส ม อ ภ า ค  มี น า ง ล ด า วั ล ลิ์   
วงศ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรค.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-766068  
 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-766068
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วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 10:31 น. 
กกต. รับตั้ง "ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" เป็นพรรคการเมือง 

 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง รับจดทะเบียนจัดตั้ง “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผย นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
จัดต้ังพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
จ านวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
23 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิก
ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสาขาน้ันต้ังแต่ 500 คน ข้ึนไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้
พรรคการเมืองนั้น สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 82 พรรค
การเมือง 
 ส าหรับ พรรคไทยภักดี ก่อตั้งโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวทางใหม่ มี   
นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นแกนน าคนส าคัญ และมี
นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ เป็นหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ส่วนพรรคเสมอภาค มีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ
เป็นหัวหน้าพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/661542  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/661542


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 - 10:39 น. 
กกต. รับจดจัดตั้ง 3 พรรคใหม่ “ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” แล้ว 
 

 
 
กกต.รับจดจัดตั้ง 3 พรรคใหม่ “ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” แล้ว ชี้ภายใน 1 ปีต้องหาสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 
พันคน 
 เมื่อ วันที่  26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) แจ้ง ว่า  
นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรค
แนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ท าให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยัง
ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 82 พรรคการเมือง ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบยีนคือ
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 
คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง 
 และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสาขาน้ันต้ังแต่ 500 คน ข้ึนไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้
พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2905807  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2905807
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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วันที่ 26 สิงหาคม 2564 - 11:44 น. 
3 พรรคการเมืองใหม่ “ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” กกต. รับตั้งแล้ว 
 

 
 

กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง”ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” เตรียมส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
เผยปัจจุบันมีพรรคการเมืองท่ียังด าเนินกิจการอยู่ 82 พรรค 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจด
ทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 จ านวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะ
สง่ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ 82 พรรค 
 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน คือวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 
23 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิก
ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมอืงในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจงัหวัดที่ กกต.ก าหนดอย่างน้อยภาคละ 
1 สาขา 
 ทั้งนี ้สาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาน้ันตั้งแต่ 500 
คน ข้ึนไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้น
สภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-747166  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-747166
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26 สิงหาคม 2564 11:48 น. 
กกต. ให้ “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งจัดตั้งพรรค “ไทยภักดี - แนวทางใหม่ - เสมอภาค” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 

 
 

 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารแจ้งว่า นายทะเบียนพรรค
การเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560  จ านวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี  พรรคแนวทางใหม่  และพรรคเสมอภาค   ซึ่งจะส่งไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน   คือ  วันที่ 24 ส.ค. 
2564  ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2565 พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน   และต้องเพิ่ม
จ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ป ี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง   และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา   โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ข้ึนไป  หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ซึ่งปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการ
อยู่ จ านวน 82  พรรคการเมือง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พรรคไทยภักดี  ก่อตั้งโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวทางใหม่ มี
นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กุนซือคนส าคัญ และมีนายธว
เดช ภาจิตรภิรมย์  เป็นหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่  ส่วนพรรคเสมอภาค มีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น
หัวหน้าพรรค . 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/201867/   

https://www.dailynews.co.th/news/201867/
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25 สิงหาคม 2564 14:00 น.   
“ก้าวไกล-พรรคเล็ก” ต้านลด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เข้าทางพรรคใหญ่กินรวบ ซื้อเสียงมากขึ้น 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน
ในการประชุม จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 83 และมาตรา 91 วาระ2 ฉบับใหม่ที่
กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.ช้ีแจง
ว่า กมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแลว้ มีสมาชิกเสนอค าแปรญัตติ 48ฉบับ เป็น ส.ส.50 คน ส.ว.4 คน กมธ.ให้
ความส าคัญกับการแปรญัตติของสมาชิก น าค าแปรญัตติมาประกอบ การพิจารณาอย่างละเอียด สมาชิกส่วนใหญ่แปร
ญัตติให้เสนอมาตราเพิ่มขึ้นใหม่ นอกเหนือจากมาตรา83และ91 ที่ได้รับความเห็นขอบในวาระรับหลักการ ซึ่งเป็นการ
เสนอมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับที่รับหลักการไว้ เป็นการเสนอโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ปรากฏผลดังนี้ แก้ไขมาตรา86 เรื่อง
แก้ไขจ านวนส.ส.เป็น 400เขต ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่รับหลักการ และเพิ่มบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการ
เลือกตั้งส.ส.ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ 
 จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายในวาระ 2 โดยเริ่มมาตรา 3 ที่ระบุกมธ.แก้ไขยกเลิกมาตรา 83 เรื่องจ านวนส.ส.
จากเดิม 500คน เป็นส.ส.เขต 350คน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 150คน แก้ไขเป็นส.ส.เขต 400คน และส.ส.บัญชีรายช่ือ 100คน
นั้น ปรากฏว่า ส.ส.ก้าวไกล และส.ส.พรรคเล็ก ส่วนใหญ่อภิปรายท้วงติง อาทิ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
พรรคก้าวไกล นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังท้องถ่ินไท ที่สนับสนุนให้มีส.ส.เขต 350คนและส.ส.บัญชี
รายช่ือ 150คน ตามเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนวิชาชีพต่างๆที่ไม่มีความถนัดลงพื้นที่หาเสียง มีโอกาสเป็นส.ส.บัญชี
รายช่ือได้มากข้ึน ให้ประเทศได้ประโยชน์จากความหลากหลายของผู้สนใจมาท างานการเมืองให้ประเทศ 
 นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า สนับสนุนมีส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
150คน ป้องกันไม่ให้ซื้อเสียงง่ายข้ึน เมื่อเขตเล็กลงจะซื้อเสียงมากข้ึน เกิดธรรมเนียมเงินไม่มา กาไม่เป็น ระบบส.ส.เขต 
400คน บัญชีรายช่ือ 100 คนสร้างปัญหาให้ประเทศมาตลอด เป็นระบบพรรคใหญ่กินรวบ เป็นเผด็จการสภา เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบเลือกตั้ง ไม่สะท้อนคะแนนเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ผู้มีอ านาจไม่กลัวผีแล้วเหรอ อดีตเคยกลัว 
แต่เพียงเพื่อให้ได้ประโยชน์ ก็ลืมอุดมการณ์ เลิกกลัวแล้ว 
 ด้าน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. อภิปรายสนับสนุนให้มีส.ส.แบ่งเขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน 
และให้ใช้ใบเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะในการเลือกตั้งส.ส. ปี 62 ใช้แบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวมีปัญหามาก ตั้งแต่เกิดการ
ร้องเรียนต่อกกต. ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการค านวณส.ส.ใหม่ ได้เป็นส.ส.อยู่ดีๆ แต่เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมและ
ค านวณคะแนนใหม่ ท าให้ส.ส.ต้องกลับบ้าน รู้สึกสงสาร ฉะนั้น ตนจึงเห็นด้วยที่จะใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210825/6e52d3fb106033bee212188c59caf50946644e78a90c3d33783b78c30d18c4a6.jpg?itok=laA27Qu1
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 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.อภิปรายว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประชาชน แต่การ
แก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ดูเหมือนประชาชนจะไม่ได้อะไร เพราะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้บัตร 2 ใบ ตามที่ฝ่ายการเมือง
ต้องการ ที่ผ่านมาการเลือกตั้งมีปัญหาสร้างความแตกแยก ถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญและให้ประชาชนได้ประโยชน์ต้องใช้
เขตเลือกตั้งใหญ่ มีส.ส.หลายคน ไม่ใช่เขตเดียวคนเดียวแบบที่ท ากัน ซึ่งเขตใหญ่ซื้อเสียงยาก ท าให้ได้ตัวแทนของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงกว้างขวาง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274624  
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วันที่ 25 สิงหาคม 2564 - 17:55 น. 
‘โรม’ แนะรัฐสภาคิดดีๆ หวนใช้กติกาเลือกต้ังโบราณ มีจุดอ่อนไม่สะท้อนเสียง ปชช. 
 

 
 
‘โรม’ แนะ รัฐสภา คิดดีๆ หวนใช้กติกาเลือกต้ังโบราณ มีจุดอ่อนไม่สะท้อนเสียงปชช. วอน เปิดใจ ค านวณคะแนน
แบบใหม่ ได้เสียงอย่างเป็นธรรม 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 17.10 น. การพิจารณาร่างแก้ไข รธน. เข้าสู่การพิจารณา มาตรา 4 ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา 91 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปรายว่า เราต่างมีบทเรียนว่าในอดีตจากการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา มีความไม่เป็นธรรม และไม่สะท้อนต่อเสียงของประชาชน ยกตัวอย่างเมื่อการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ที่ยังมี
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2540 อยู่ พรรคการเมือง ก. ได้รับคะแนนเสียง คิดเป็น 40.64% ส่วนพรรคการเมือง ข. ได้รับ
คะแนนคิดเป็น 26.58% ต่างกันประมาณ 14% ปรากฏว่าเมื่อน าคะแนนมาแปรเปลีย่นเปน็ที่นั่งในสภาฯ พรรคการเมอืง 
ก. ได้ที่นั่งในสภาฯ คิดเป็น 49.6% ขณะที่พรรคการเมือง ข. กลับได้ลดลงคือ 25.6% ความแตกต่างของ 2 พรรค
การเมืองนี้ขยายกว้างขึ้น คิดเป็น 24% จากเดิมที่ต่างกัน 14% นี่คือปัญหาของระบบเลือกตั้ง 
 นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนจึงอยากให้ลองจินตนาการดูว่า ถ้าตกอยู่ในสภาพที่นั่งเช่นเดียวกับพรรคการเมือง ข. 
จะรู้สึกถึงความเป็นธรรมของระบบเลือกตั้งที่บังคับใช้อยู่ในตอนนั้นหรือไม่ แล้วพี่น้องประชาชนที่เลือกมา จะรู้สึกถึง
ความเป็นธรรมหรือไม่ สภาฯ มองเห็นและทราบปัญหาดี แต่กลับยังคงดึงดันกลับไปหาระบบเลือกตั้งที่เห็นอย่างชัดเจน
ว่า เป็นปัญหา คิดว่ารัฐสภาต้องยอมรับได้แล้วว่าระบบเลือกตั้งดังกล่าว ไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่จะยอมรับ เราจะเพิกเฉย
ต่อระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้จริงๆ หรือ ข้อเสนอที่ตนเสนอ อาจจะเป็นระบบเลือกตั้งที่เราพัฒนามาจากปี 2540 เป็นระบบ
ที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน การเลือกคนที่ใช่ เลือกพรรคที่ชอบยังมีอยู่ในค าสงวนที่ตนได้สงวนไว้ 
เพียงแต่การค านวนจะต้องทันสมัย ไม่โบราณเหมือนกับที่เกิดข้ึนในยุคเก่า 
 นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนได้เสนอการก าหนดข้ันต่ า 0.2% เพื่อคิดส.ส.บัญชีรายช่ือ เพราะหากคิดเป็นสมการ
ง่ายๆ เรามีส.ส. 500 คน 0.2% ของ 500 คน คือ ส.ส. 1 คน หากใช้เกณฑ์นี่ค านวณด้วยการเทียบกับผลการเลือกตั้ง 
2562 คะแนนเกณฑ์ข้ันต่ าที่จะน ามานับคือ 70,000 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มากจนเกินไป และเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กสามารถมีส่วนร่วมได้ สะท้อนความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมไทยได้ นอกจากนี้การ
ก าหนด 0.2% ยังเป็นเกณฑ์จะเป็นการแก้ปญัหาพรรคการเมืองปัดเศษที่เกิดข้ึนในรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเหตุผลทั้งหมด
นี้ตนจึงอยากขอให้รัฐสภาลองเปิดใจการสงวนความเห็นของตนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2905103  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2905103
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/43%E0%B8%96%E0%B8%84%E0%B8%95.jpg
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25 สิงหาคม 2564 21:40 น. 
ผ่านฉลุยแก้ รธน. วาระ 2 ติงระบบบัตรเลือกต้ัง 2 ใบพรรคใหญ่กินรวบ 
“รัฐสภา” ฉลุยผ่านแก้ รธน. วาระ 2 “ชวน” แจ้งพัก 15 วันก่อนลงมติวาระ 3 ขณะท่ี มาตรา 91 แก้วิธีการ
ค านวณสัดส่วน ส.ส. ด้วยมติสียงข้างมากเห็นด้วย 435 เสียงต่อ 76 เสียง 
 

 
 
 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 วาระที่สองฉบับใหม่ที่ 
กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้เข้าสู่ วาระการพิจารณา มาตรา 91 โดยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ระบุว่า การค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรค
การเมือง ที่จะได้รับเลือกตั้งให้น าคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วค านวณ เพื่อ
แบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวนคะแนนรวมข้างต้น 
โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายช่ือในบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่ค านวณได้
เรียงตามล าดับ หมายเลขในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน 
การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยเหตุผลการแก้ไขวิธีการค านวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก าหนดให้น าคะแนนเสียงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือที่แต่ละพรรค การเมืองได้รับมา
รวมกันทั้งประเทศ เพื่อค านวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือที่แต่ละพรรคพึงได้รับ ส่วนการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน 
การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ไปก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
เนื่องจากในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขสามารถด าเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขได้ง่ายกว่าการน ามาก าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญที่มีกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมกระท าได้ยาก 
 โดยภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตาม กมธ.เสียงข้างมาก 
เว้นแต่ ส.ส.พรรคก้าวไกล และ ส.ว.บางส่วน โดยใช้เวลาการอภิปรายนานกว่า 3 ช่ัวโมง ท้ายที่สุดที่ประชุมลงมติแก้ไข
มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยเสียงข้างมาก 435 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ.เสียงข้างมากต่อ 76 
เสียง และงดออกเสียง 85 เสียง 
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 จากนั้นเวลา 20.10 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สลับท าหน้าที่ประธานการประชุม เข้าสู่การพิจารณา
มาตรา 4/1 ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มข้ึนใหม่ ระบุว่าในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติ มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 
91 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ มาบังคับใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งแรก
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยมาตรานี้ไม่มีผู้อภิปราย ที่ประชุมจึงลงมติเห็นด้วยตามที่กรรมาธิการเสนอด้วย
คะแนน 440 เสียง ไม่เห็นด้วย 5 เสียง งดออกเสียง 132 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง ถือว่าพิจารณาเรียงล าดับตาม
มาตราเสร็จสิ้นแล้ว ถือเป็นการพิจารณาเสร็จสิ้นในวาระ 2 
 ต่อมาเวลา 20.22 น. ภายหลังการพิจารณาในวาระ 2 เสร็จสิ้นลง นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ. กล่าวว่า ในนามของ กมธ.ขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ที่ได้พิจารณารายงาน
ของกมธ.และลงมติเห็นชอบต่อร่างมาตรการต่างๆ ตามที่ กมธ.แก้ไข ในวาระ 2 ซึ่งหวังว่าในการพิจารณาวาระที่ 3 จะ
ได้ลงมติเห็นชอบจะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป 
 จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม เมื่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมในวาระที่ 2 เสร็จสิ้นลงแล้วให้ รอไว้ 15 วัน  เมื่อพ้นก าหนดแล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป 
และสั่งปิดประชุมในเวลา 20.23 น. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 คือวันที่ 10 ก.ย. 64. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/200539/  
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25 ส.ค. 2564 19:32    
รัฐสภาเห็นชอบจ านวน ส.ส.“เสรี” ชูเขตเลือกต้ังใหญ่กันซื้อเสียง มีผู้แทนมากกว่า 1 คน 
 

 
 
รัฐสภา โหวตเห็นชอบจ านวน ส.ส. “ส.ว.เสรี” ชู เขตเลือกตั้งใหญ่ กันซื้อเสียง และให้มีผู้แทนมากกว่า 1 คน 
สะท้อนความต้องการ ปชช. 
 วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณามาตรา 3/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 86 เกี่ยวกับการก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ย
ด้ ว ย จ า น ว น  ส . ส .  400 ค น  จ า น ว น ที่ ไ ด้ รั บ ใ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ น จ า น ว น ร า ษ ฎ ร  ต่ อ ส ม า ชิ ก ห นึ่ ง ค น 
(2) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน ตาม (1) ให้มี ส.ส.ในจังหวัดน้ันได้ 1 คน โดยให้ถือเขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
(3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน ให้มี ส.ส. ในจังหวัดน้ันเพิ่มข้ึนอีก 1 คน ทุกจ านวนราษฎรที่
ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน 
(4) เมื่อได้จ านวน ส.ส.ของแต่ละจังหวัดตาม (2) และ (3) แล้ว ถ้าจ านวน ส.ส.ยังไม่ครบ 400 คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลอื
จากการค านวณตาม (3) มากที่สุด ให้จังหวัดน้ันมี ส.ส.เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน และให้เพิ่ม ส.ส.ตามวิธีการดังกลา่วแก่จงัหวัดที่
มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวน 400 คน 
(5) จังหวัดใดมีการเลือกตั้ง ส.ส.ได้เกิน 1 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวน ส.ส.ที่พึงมี โดยต้องแบ่ง
พื้นที่ ของ เขตเลือกตั้ งแต่ละเขตให้ติ ดต่อกัน และต้องจัดให้มี จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้ เ คีย ง กั น 
 โดยมีสมาชิกอภิปราย อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งให้มพีื้นที่จ ากัด มีข้อเสีย
คือ หากใครไม่สุจริตก็จะใช้เงินซื้อเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้ผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะใช้ เงินซื้อเสียง อย่างไรก็
ตาม หากเขตเลือกตั้งมีพื้นที่ใหญ่ และมี ส.ส.มากกว่า 1 คน ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ดีกว่าหนึ่งเขตหนึ่งคน ดังนั้น ตนจึง
อยากให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นพื้นที่ใหญ่ เพราะสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชน 
ประชาชนได้มีตัวแทนของเขาเข้ามาท าหน้าที่ในสภาฯ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของ
ตนเอง และเกิดการชุมนุมเหมือนที่ผ่านๆ มา ถือเป็นการพายเรือในอ่าง วนแบบนี้ไม่จบ 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 471 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง 133 ไม่ออกเสียง 1 เสียง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000084033  
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25 สิงหาคม 2564 
'ส.ว.' ติดใจ ปมเขียน บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ ห่วงท าลายแนวคิด เลือกต้ังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
"ส.ว." อภิปรายเน้ือหาร่างรธน. แก้ไข มาตรา83 ห่วงก าหนดชัด มีบัตรเลือกตั้ง2ใบ ท าลายแนวคิดเลือกตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์ พบส.ว. ขอถอนค าแปรญัตติ แต่ฝากความเห็นให้รัฐสภาบันทึกไว้ 
       พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ
....  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) โดยได้ให้ข้อสังเกตต่อประเด็นความที่เพิ่มเติมจาก
กมธ. ในมาตรา 83 วรรคสอง  ที่ระบุให้การเลือกตั้ง ส.ส. ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  เนื่องจากประเด็น
การออกเสียงโดยตรงและลับนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัย ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า กรณีที่มี
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือบุคคลที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ช่วยกาเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งในคูหา ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 92 ก าหนด ว่าจะขัดต่อการลงมติเป็นการ
ลับหรือไม่ ว่าสามารถท าได้ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 บัญญัติไว้  
       พล.อ.ต.เฉลิมชัย อภิปรายท้วงติง ด้วยว่าในการแก้ไขมาตรา 83 ที่ก าหนดเนื้อหาให้มีบัตรเลือกตั้งแบบละ 1 ใบ 
คือ แบบบัญชีรายช่ือ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นั้น อาจท าให้มีปัญหา กระทบต่อการจัดการเลือกตั้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540, รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่เคยเขียนถึงจ านวน
บัตรเลือกตั้ง เพราะมีประเด็นที่อนาคตอาจใช้วิธีการเลือกตั้งแบบอื่นนอกจากบัตรเลือกตั้ง อีกทั้งในการพิจารณา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เคยหารือกันถึงการใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับการอภิปรายของส.ว.  ในการแก้ไขมาตรา 83นั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าได้ถอนค าแปรญัตติ
ตามที่สงวนไว้ แต่ยังมีการตั้งข้อสังเกตเพื่อให้รัฐสภาบันทึกไว้ อาทิ การค านวณคะแนนของส.ส. ที่ไม่ควรใช้ระบบ
ค านวณที่ท าให้ได้ส.ส.เกินคะแนนนิยมที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง และควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสัดส่วนของผู้
ลงคะแนนเลือกผู้แทนตามความจริง ตามการออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่าด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956570  
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25 สิงหาคม 2564 17:40 น.   
“ม็อบทะลุฟ้า” ยื่นหนังสือ “ชวน” ชี้ รธน. แฝงสืบทอดอ านาจ คสช. บอกให้ใช้หลักการรับใช้ ปชช. 
 

 
 

 วันที่ 25 ส.ค.ที่บริเวณสี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร หน้าอาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุม
ของกลุ่มทะลุฟ้าที่ได้นัดรวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้รัฐสภาแห่งนี้
กลับมารับใช้ประชาชน”มิใช่ทรราชตนใด” โดยได้เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนทยอยเดินทางมาร่วม และมีการตั้งเวทีย่อย
ในลักษณะล้อเลียนการอภิปรายในสภาฯ และได้ขนเก้าอี้มาต้ัง พร้อมติดช่ือพรรคการเมืองต่างๆ เช่น พรรคพลังประชา
รัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย เป็นต้น เพื่อแสดงเชิงสัญลกัษณ์ว่า รัฐสภายังไม่ได้รับใช้ประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งทางกลุ่มได้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะท ากิจกรรมถึงเวลา18.00 น. และจะยุติกิจกรรม โดยไม่มีความ
รุนแรงใดๆ ทั้งนี้นายธนัตถ์ ธนากิจอ านวย หรือไฮโซลูกนัท ได้มาร่วมชุมนุมด้วย 
 จากนั้นเวลา 16.30 น.ตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้าได้เข้ามาย่ืนข้อเรียกร้อง ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผ่าน
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายนวพล ต้นงาม หรือไดโน่ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ
ปี 2560 ไม่ได้มาจากประชาชน การที่พวกเราออกมาเคลื่อนไหวทุกวันน้ี เพราะประชาชนเดือดร้อนทุกหมู่เหล่า และเรา
เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยืนหยัดในประชาธิปไตย จึงมาส่งข้อเรียกร้องให้รัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กลับมาเป็นของ
ประชาชน 
 ส าหรับเนื้อหาในข้อเรียกร้อง มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในกระบวนการของรัฐสภาที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ในสภาฯ ขณะนี้ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองในการสืบทอดอ านาจ ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหา
ประชาชนแท้จริง และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือแสดงข้อเรียกร้องถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เป็น
การผลักประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมไม่ยึดโยงกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีวาระแอบแฝงกลไกสืบทอดอ านาจมา
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และเหล่าพลพรรคของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เช่น ผ่าน
ส.ว.250คน รวมถึงกลไกในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น ทางกลุ่มทะลุฟ้าจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภากลับมารับใช้
ประชาชน และหวนกลับไปพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้ร่างข้ึน เพื่อยืนยันหลักการว่ารัฐสภาจะรับใช้
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ตนมาเป็นตัวแทนรับหนังสือ เนื่องจากได้มีการประชุมร่วมรัฐสภากันอยู่ และนายชวนได้
ท าหน้าที่อยู่ ซึ่งจะน าข้อเรียกร้องดังกล่าวไปให้ประธานสภาฯ พิจารณาต่อไป ยืนยันว่ารัฐสภาเป็นที่ของประชาชน
ผู้แทนราษฎรท างานอยู่ ประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274741  
 

https://siamrath.co.th/n/274741
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210825/0f4070eacf1f2e8bd61864da123405d7a50a83a1f1682445943fbad5eac010c0.jpeg?itok=cPDfjBAt
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25 ส.ค. 2564 
"สงคราม"วิเคราะห์พรรคกลาง-เล็กกลัวเปลี่ยนระบบเลือกต้ัง 
 

 
 
"สงคราม กิจเลิศไพโรจน์" สะท้อนพรรคขนาดกลาง-เล็ก ค้านแก้ระบบเลือกต้ังให้กลับมาเหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 
เพราะกลัวเสียเปรียบโดยเฉพาะกลุ่ม คสช. หนุนหลัง ครองอ านาจยาวนานยิ่งขึ้น 
 25 สิงหาคม 2564 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค
เพื่อชาติ เปิดเผยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ โดย
น าเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบในวาระที่สอง แบบทีละมาตรา และเมื่อรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสอง
แล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณา ในวาระที่ 3 ต่อไป ถ้าหากร่างฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ถือได้ว่าเป็น
ความส าเร็จครั้งแรกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากถูกคว่ าจากวุฒิสภา และถูกเตะถ่วงจากฟากรัฐบาลอยู่หลายรอบ 
  ทั้งนี ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) หรือเรียกกันง่ายๆ ที่แก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปคล้ายกับ
รัฐธรรมนูญ 2540 คือ ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่แยก ส.ส.เขต และบัญชีรายช่ือ ออกจากกัน รวมทั้งปรับสัดส่วนให้มี 
ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการเลอืกตั้งตามรัฐธรรมนูนปี 2540 ที่ประชาชน
มีความคุ้นเคย และสะท้อนถึงความนิยมของพรรคการเมือง รวมทั้งพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมาก สามารถจะน า
นโยบายพรรคที่หาเสียงไว้ มาสู่การปฎิบัติได้ 
  อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่าหลายฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการเลอืกตั้ง ว่าไม่เป็นไป
ตามเจตนารมย์ของประชาชน ช้ีชัดว่าระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาหลายด้าน และเป็นการเลือกตั้งทีผู่ม้ี
อ านาจก าหนดได้ ไม่สะท้อนความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่สามารถป้องกันการซื้อสิทธ์ิขายเสียงได้จริง และท า
ให้การเมืองอ่อนแอ เพราะมีจ านวนพรรคการเมืองมากเกินไป ส่งผลให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพและมีการต่อรองทาง
การเมืองกันมาก 
  "ด้วยเหตุน้ีการกลับไปหาระบบเลือกตั้งตามรฐัธรรมนูญ 2540 แบบดั้งเดิม ย่อมท าให้พรรคการเมอืง เช่น พรรค
ขนาดกลางรวมทั้งพรรคขนาดเล็ก หว่ันเกรงว่าจะเสียเปรียบในการเลือกตั้ ง เหตุผลที่ใช้ในการคัดค้านระบบ เพราะจะ
กระทบกับการสืบทอดอ านาจ และผลโยชน์ให้กับพรรคใหญ่ และเปิดโอกาสให้พรรคที่ คสช. หนุนหลัง มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จมากยิ่งข้ึนในการเลอืกตั้งครัง้หน้า โดยไม่ต้องกังวลกับเสียงพรรคเลก็ พรรคน้อย รวมทั้งครองอ านาจได้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น" นายสงคราม กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378835657    
 

https://www.nationtv.tv/news/378835657
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26 สิงหาคม 2021 - 07:30 
“สุทิน” พอใจถกแก ้รธน. หวัง สว. หนุน 
 

 
 
เพ่ือไทยพอใจแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบผ่านวาระ 2 “สุทิน” หวัง ส.ว. เห็นชอบวาระ 3 ในอีก 15 วันข้างหน้า 
วันน้ีเคาะกรอบ-วันซักฟอก 
 นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม 
ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงผลการลงมติการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนบัตร
เลือกตั้งกลับไปใช้2ใบ วาระ 2 ว่า ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของพรรคเพื่อไทย มีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง เพราะเปน็
การแก้ไขในโครงสร้างใหญ่ แต่ว่าในรายละเอียดกฎหมายจะต้องมีการจัดท ากฎหมายลูกเพิ่มเติมอีกครั้ง ส่วนการลงมติ
ในการพิจารณา วาระ 3 ซึ่งจะต้องรอไปอีก 15 วันน้ัน ยังไม่มั่นใจว่าผลการลงมติจะออกมาอย่างไร เพราะยังมีอีกหลาย
เงื่อนไข โดยเฉพาะทาง ส.ว. ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเอาอย่างไร แต่ก็คาดหวังว่า ส.ว. จะโหวตรับวาระ 3 เช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้เมื่อถามถึงการก าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุทิน กล่าวว่า ในวันนี้เวลา 13.00 น. จะมีการประชุม
ของวิป 3 ฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปก าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ และกรอบเวลาการอภิปรายทั้งหมด เพื่อที่จะบรรจุเข้าสู่
วาระการประชุมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_175752/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_175752/
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วันที่ 26 สิงหาคม 2564 - 10:34 น. 
สมชัย ชี้ ร่างแก้ไข รธน. ส่อโดนตีตกวาระ 3 
 

 
 
สมชัย ชี้ ร่างแก้ไขรธน. ส่อโดนตีตกวาระ 3 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระสอง อาจตกในวาระที่สาม หากรู้ถึง
เรื่องนี้ เนื่องจาก กมธ. ชุดไพบูลย์ นิติตะวัน ทั้งเร่งรีบ ทั้งอยากได้ ทั้งกลัวพลาด ตอนแรกคิดอย่าง พอมีคนทักก็กลับไป
คิดอีกอย่าง ร่างแก้ไขที่มาแก้จนวินาทีสุดท้ายจึงรุ่งริ่ง ขาดความสมบูรณ์และจะน าไปสู่ปัญหาตีความในอนาคตอีก
มากมาย 
1) เรื่องสัดส่วน ส.ส. เขต 400 : บัญชี 100 และเปลี่ยนเป็นบัตร 2 ใบ ไม่เป็นปัญหา เพราะแก้มาตรา 83 และ 91 แล้ว 
2) เรื่องวิธีการค านวณจ านวน ส.ส. เขต ในแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับ 400 เขต ไม่มีปัญหา เพราะแก้มาตรา 86 ใน
เหตุเป็นมาตราที่ต่อเนื่องแล้ว 
3) เรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น การประกาศผลใน 30 วัน การออกประกาศ กกต. 
กรณีแก้ กม.ลูกไม่ทัน แต่ยุบสภาก่อน ก็เอาออก ปลดชนวนปัญหาแล้ว 
4) แต่ การที่รัฐสภามีมติ ไม่แตะ มาตรา 93 และ 94 โดยให้คงไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามเดิม เพราะเกรงว่า จะไปแก้ในสิ่งที่
เคยไม่รับหลักการในวาระที่ 1 นี่คือปัญหา 
 วานช่วยอ่าน มาตรา 93 และ 94 ในรัฐธรรมนูญ ให้ละเอียด แล้วคิดตามว่า หาก เลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ แล้ว
ยังคงมี 2 มาตราน้ีอยู่ อะไรจะเกิดข้ึน ฤดูหนาว จะมาเยือนครับ Winter is coming (รออ่านตอนต่อไป หนาวมากๆๆๆ) 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2905785   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2905785
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26 สิงหาคม 2021 - 11:10 
“ชวน” นับ 1 วันน้ีรอบรรจุโหวตแก ้รธน.วาระ 3 
 

 
 
“ชวน”เริ่มนับ 1 วันน้ี รอครบ 15 วัน บรรจุญัติ ลงมติวาระ 3 แก้ รธน. รับต้องดูความพร้อมของสมาชิกด้วย 
 นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบรรจุร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าให้เป็นบุคคลสูญหาย ว่า คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎหมายดังกล่าวถึงสภาแล้ว ซึ่งตามกฎหมาย หาก
รัฐบาลส่งมาแล้ว มีข้อบังคับให้บรรจุวาระภายใน 7 วัน เว้นแต่มีปัญหา โดยปกติแล้วการด าเนินงานของสภาฯ จะบรรจุ
ตามระเบียบวาระอยู่แล้ว แทบไม่มีร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลตกค้าง ทั้งนี้  ทุกวันศุกร์ จะต้องมีการประชุมเพื่อ
พิจารณากฎหมายที่ยังไม่บรรจุเข้าวาระ รวมไปถึงการอภิปรายของสมาชิก ที่ขอความร่วมมือให้อภิปรายตามเวลาที่ขอ 
เพื่อให้สามารถพิจารณากฎหมายที่ค้างได้เร็วข้ึน 
 ขณะเดียวกัน ยืนยันว่า จะบรรจุร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้เป็น
บุคคลสูญหาย เข้าสู่วาระตามที่รัฐบาลเสนอมาแน่นอน แต่ไม่สามารถตอบได้ว่า จะสามารถพิจารณาได้ทันในสมัย
ประชุมนี้หรือไม่ เพราะเหลือเวลา ถึงวันที่ 18 กันยายน ก่อนปิดสมัยประชุมสภานี้ อีกทั้งยังมีวาระการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลเข้ามา โดยรัฐบาล แจ้งว่า พร้อมตั้งแต่ 31 สิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งต้องรอผลการหารอืจากวิป 3 ฝ่าย เพื่อ
เคาะกรอบเวลาอีกครั้ง 
 ส่วนการลงมติลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วย
ระบบเลือกตั้ง) วาระ 3 ให้เริ่มนับไป 15 วัน เริ่มจาก 26 สงิหาคม และจะต้องดูความพร้อมของสมาชิกในการนัดวันลง
มติ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_175972/  
 
  

https://www.innnews.co.th/news/news_175972/
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26 ส.ค. 2564-12:07 น. 
ก้าวไกล ไม่ยื่นตีความร่างแก้ไข รธน. โยนเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย 
 

 
 
ก้าวไกล ยันไม่เคยพูดจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรธน. ชี้เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย เล็งนัดประชุมส.ส.
เคาะแนวทางลงมติวาระที่ 3 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงที่ประชุมร่วม
รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ
มาตรา 91 ผ่านวาระ ที่ 2 เรียบร้อยแล้วว่า หลังผ่านวาระที่ 2 พรรคก้าวไกลก็ท าอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากรอการ
พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อจากนี้อีก 15 วันตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะนัดวัน
ประชุมอีกครั้ง 
 ส่วนที่มีบางฝ่ายอาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญ ว่าแก้ไข
เพิ่มเติมเกินจากหลักการที่ให้ไว้หรือไม่นั้น นายชัยธวัช กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลไม่เคยบอกว่าจะยื่นเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) เคยพูดไว้ ซึ่งพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแนวทางนี้ 
 เนื่องจากแนวทางของเราคือ การยื่นญัตติด่วนเรื่อง ขอให้รัฐสภาวินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่
เสนอโดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และตอนน้ีจบไปแล้ว 
ส่วนแนวทางการโหวตในวาระที่ 3 นั้น พรรคจะประชุม ส.ส.อีกครั้งก่อนถึงวันประชุมร่วมรัฐสภาโหวตวาระที่ 3 ว่าเรา
จะมีแนวทางอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6584634  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6584634
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 09.07 น. 
‘โฆษกรัฐบาล’ ดักคอฝ่ายค้านอภิปรายด้วยเหตุผล อย่าใช้เวทีสภาสาดโคลนใส่กัน 
 

 
 

“โฆษกรัฐบาล” ชี้ฝ่ายค้านชวนคนไทยลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่เหมาะสม วอนอย่าน าไปขยายผลต่อนอกสภาฯ 
ย้ าสิ่งท่ีค้ าจุนรัฐบาล คือ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชน 
 26 สิ งหาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  กล่ าวถึงกรณีที่ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นกลไกหนึ่งในการ
ตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยของพรรคร่วมฝา่ยค้าน ซึ่งเป็นสิทธิที่ชอบธรรมและสามารถด าเนินการได้ แต่
การเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมลงช่ือโหวตไม่วางใจรัฐบาลด้วยนั้น ฝ่ายค้านต้องทบทวนให้ดีว่าเหมาะส มหรือไม่ 
เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลควรเปน็เรือ่งทีด่ าเนินการภายในที่ประชุมสภาฯ ไม่ควรน าไปขยายผลออกไปสู่นอก
สภาฯ 
 ทั้งนี้ หากฝ่ายค้านมั่นใจว่ามีข้อมูลเพียงพอ ก็สามารถน ามาแสดงและอภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ จากนั้นก็
ยังสามารถยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อตามข้ันตอนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อยากให้การอภิปรายนั้น
เป็นไปด้วยเหตุและผล ไม่ใช่ใช้เป็นเวทีสาดโคลนใส่กัน โดยรัฐบาลจะถือโอกาสนี้ช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชน
ถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วยเช่นกัน 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่า เสียงข้างมากของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลในสภาฯ รวมกับ
เสียงของสมาชิกวุฒิสภา ค้ าจุนการอยู่รอดของรัฐบาลและการด ารงอยู่ในต าแหน่งของนายกฯ นั้น ขอช้ีแจงว่า การ
กล่าวหาดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อน ส.ส.ในซีกรัฐบาลเกินไปหรอืไม่ เพราะสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมมีดุลพินิจของท่านเอง ไม่มีใครไปบังคับหรือสั่งการใดๆ ได้ ขณะที่ ส.ส.รัฐบาลนั้นก็เป็นตัวแทนของประชาชน
เช่นเดียวกับ ส.ส.ฝ่ายค้าน ศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกัน 
 “แต่วันนี้สิ่งที่ค้ าจุนรัฐบาลอยู่ก็คือความเช่ือมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ คิด
นโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม วันน้ีประเทศก าลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลทุ่มสรรพก าลังแก้ปัญหา
อย่างเต็มที่ เช่ือว่าเมื่อพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างทุกวันน้ี เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็วอย่าง
แน่นอน” นายธนกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/597657  
 

https://www.naewna.com/politic/597657
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26 สิงหาคม 2564 10:37 น. 
“พท.” โว ศึกซักฟอกครั้งน้ีสะเทือนท้ังรัฐบาลแน่ 
“พท.” พร้อมลั่นกลองเดินหน้าช าแหละรัฐบาลโอหังคลั่งอ านาจหากินบนซากศพ ปชช. "ประเสริฐ" โวศึกซักฟอก
ครั้งน้ีสะเทือนท้ังรัฐบาลแน่ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึง
ความพร้อมการขอเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
ครั้งนี้จะท าให้ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่โอหังคลั่งอ านาจ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านได้บรรจุค ากล่าวหานี้ไว้ใน
ญัตติ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้ จึงบริหารงาน
ด้วยความประมาท ไม่สนใจต่อค าทักท้วงแนะน าหรือตักเตือนของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รวบอ านาจการใช้กฎหมายและแก้ไขสถานการณ์ทั้งหมดไว้ที่ตัวเอง โดย
ไม่กระจายอ านาจไปให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความช านาญเข้ามาร่วมคิดช่วยแก้ไขปัญหา รวมไปถึงกรณีที่ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้พูดต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าในไตรมาสที่ 3 คนไทยจะมี
วัคซีนเต็มแขน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นความจริง อีกทั้งที่ผ่านมากระบวนการจัดซื้อวัคซีนถูกครหาอย่างมากในเรื่องของ
คุณภาพและราคาที่ไม่สมเหตุผล 
 นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ด้วยความล้มเหลวในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาด ล้มเหลว ไร้
ประสิทธิภาพ พรรคฝ่ายค้านทนเห็นรัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ล้มเหลวต่อไปไม่ได้ ทนเห็น
ชีวิตผู้คนต้องเจ็บป่วยล้มตายรายวันไม่ได้ รัฐบาลยิ่งอยู่นาน จึงตัดสินใจยื่นญัตติอภิปรายเป็นการทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจ เพื่อตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นและเช่ือมั่นว่าจะส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
รัฐบาลไม่ควรจะคิดมีนอกมีใน เพราะเรื่องนี้คือชีวิตของประชาชน รัฐควรท าด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อรัฐบาล
เคยบอกว่าสามารถตอบค าถามทุกอย่างได้ ถามเมื่อไหร่ก็ตอบได้ ฝ่ายค้านก็พร้อมจะอภิปรายเพื่อตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาล ผมมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลแน่นอน ร่วมกันลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ นอกสภาไปพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา พรรค พท. เชิญชวนพี่น้อง
ป ร ะ ช า ช น  “ ล ง ม ติ ป ร ะ ช า ช น  ร ว ม พ ล  #ไ ล่ ป ร ะ ยุ ท ธ์ ”  ร่ ว ม ล ง ช่ื อ โ ห ว ต ไ ม่ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล 
ผ่าน https://www.change.org/prayutgetout นายประเสริฐ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/201387/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/201387/
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26 สิงหาคม 2564 
'สมศักด์ิ' ฝาก 'ราชทัณฑ์' ป้อนข้อมูลโควิด 'นายกฯ-อนุทิน' สู้ศึกซักฟอก 
 

 
 

รมว.ยุติธรรม ให้ราชทัณฑ์เตรียมข้อมูลโควิดชี้แจงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมส่งให้นายกฯ-สาธารณสุข ก าชับ
ทุกเรือนจ าเร่งท าสต็อกยาฟ้าทะลายโจรให้แม่นย า 
 26 ส.ค.2564 ที่กรมราชทัณฑ์ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
ศาสตราจารย์วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.ณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายวัลลภ 
นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารและผู้บัญชาการเรือนจ า ร่วม
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19  
 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ท างานหนัก รู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่เรายังต้องท างานอย่างเข้มข้น 
สถานการณ์โควิดของไทย การติดเช้ือเริ่มลดลง ต่างประเทศสถานการณ์เกิดข้ึนก่อนเรา จนเขาเปิดท ากิจกรรมต่างๆได้
แล้ว ของไทยพึ่งเริ่มต้นแต่อย่าได้กังวลขอให้เราท าตามมาตรฐานที่ผู้บริหารกระทรวงและกรมได้วางไว้ ตนเช่ือว่าจะผ่าน
ไปได้ อีก 1-2 เดือนวัคซีนน่าจะเข้ามามากข้ึน 
 แต่ในส่วนของเราต้องรักษามาตรฐาน ยาฟ้าทะลายโจรต้องมีพร้อม ที่ไหนใช้ไปแล้วของขาดต้องหามาเติม ท า
สต็อกยาให้ชัดเจนและรวดเร็ว ผบ.เรือนจ าต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าปล่อยละเลย เพราะหากเรารักษาเร็วจะใช้ยา
น้อย หากรักษาช้าต้องใช้ยามาก เราต้องรีบจัดการห้ามประมาทห้ามกระพริบตาเด็ดขาด  
 นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในสัปดาห์หน้า วันที่  31 ส.ค. จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผู้อภิปรายบางคนอาจจะ
ชมกรมราชทัณฑ์ แต่เขาจะไปโจมตีนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรการควบคุมและรักษาโค
วิด-19 ซึ่งแม้ว่าเราจะท าได้ดีอาจจะมีคนช่ืนชมเรา แต่ผู้อภิปรายโจมตีกระทรวงอื่นก็คงไม่ดี ตนขอฝากกรมราชทัณฑ์หา
ข้อมูลให้นายกฯและสาธารณสุขด้วย ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดต่างๆน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็ขอให้ช่วยประสานงาน
กัน เราต้องไปด้วยกัน เราไม่ถูกอภิปรายก็ดีแล้ว  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956714   
 

 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956714
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วันที่ 25 สิงหาคม 2564 - 11:34 น. 
วาระขัดแย้ง สนิมในรัฐบาล ศึกในฝ่ายค้าน ในกระแสอภิปรายไม่ไว้วางใจ-แก้ รธน. 
 

 
 

ในพายุการเมือง - ศึกใหญ่ท่ีก าลั งมาถึง คือการอภิปรายไม่ ไ ว้วางใจนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา พ่วงรัฐมนตรีในองคาพยพอีก 5 คน 
 กับเกมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปรับระบบสูตรเลือกตั้งแบบบตัรใบเดียวใน “กติกา” การเลือกตั้ง 2560 มาใช้
ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามสูตรรัฐธรรมนูญ 2540+2550 เป็น 2 วาระใหญ่ทางการเมืองที่นักการเมืองเตรียมตัวประ
ดาบกันในสภาผู้แทนราษฎร ไม่เพียงแค่พรรคข้ัวรัฐบาลปะทะซีกฝ่ายค้าน ชิงแต้มผลประโยชน์-จ านวนมือในสภากันแค่ 
2 ข้ัวข้าง หากแต่ในกลุ่มก้อน พรรครัฐบาลกับพรรครัฐบาลก็ยังเปิดชามเกาเหลา สร้างรอยแค้นระดับเล็ก ๆ ไปถึงระดับ
แตกเป็นเสี่ยง ๆ  เช่นเดียวกับศึกในฝ่ายค้านที่ “เปิดหน้าชก” กันให้สังคมเห็นเป็นประจักษ์ น่าจับตาพอ ๆ  กับเนื้อหา
สาระการอภิปราย 
เกาเหลาประยุทธ์-ภูมิใจไทย 
 ส่องเกาเหลาชามโต ชามแรกที่สะท้อนภาพความขัดแย้งภายในซีกรัฐบาลหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์กับพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) ที่มี “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นหัวหน้าพรรค ที่สถาปนาเป็น “พรรคใหญ่” เบอร์ 2 ในซีกรัฐบาล เพราะ
ในฐานะที่ “พล.อ.ประยุทธ์” สวมหัวโขนผู้อ านวยการ ศบค. ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์ กับ 
“อนุทิน” สวมบท รมว.สาธารณสุข กระทรวงหมอเป็นขุมก าลัง ปฏิเสธไม่ได้ว่า การท างานของทั้ง 2 หัวโขน 2 บทบาท 
อยู่บนภาพแห่งความไม่บูรณาการ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการโควิด-19 การจัดการวัคซีน 
 โควิด-19 ผ่านมา 1 ปีกว่า ๆ ความไม่ลงตัวยังมีให้เห็น เช่น ปมจัดซื้อ Antigen Test Kit (ATK) 8.5 ล้านชุด 
ขององค์การเภสัชกรรม ที่จัดการประมูลจนได้บริษัทที่ชนะการประมูลชุดตรวจ ATK ซึ่งเป็นย่ีห้อที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
 แต่กลับปรากฏ “ข้อสั่งการ” ของนายกรัฐมนตรีออกมาภายหลังการประมูล กลายเป็น “กับดัก” ให้การจัดหา 
ATK ที่ WHO รับรอง อยู่ในจุดที่ลงตัวล าบาก 
 กระนั้นแม้ “อนุทิน” ยืนยันไม่ถอดใจลาออกจากรัฐบาล แต่อากัปกิริยาลูกพรรคภูมิใจไทย ที่อภิปรายในสภา 
เชิง “น้อยใจ” พล.อ.ประยุทธ์ในหลาย ๆ ครั้ง แม้ไม่ใช่ “อนุทิน” พูด ก็เหมือนพูดเอง 
 แหล่งข่าวจากภูมิใจไทยบอกว่า ที่คนในพรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เพราะหัวหน้าพรรคโดน
เยอะแล้ว ข้อเท็จจริงนายอนุทินไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลย เพราะความรับผิดชอบแก้ปัญหาโควิด-19 ใน กทม.ก็เป็นหน้าที่
ของผู้ว่าฯ กทม. ส่วนจังหวัดก็ข้ึนอยู่กับแต่ละจังหวัด และ ศบค. 
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 “นายกฯก็รู้ เพราะขุนพลตัวหลัก ๆ  ในสภาของภูมิใจไทยพูด ก็เหมือนนายอนุทินพูดเอง ท่าทีของนายกฯในบาง
เรื่องก็ดูอ่อนลง” 
ศึกพรรคร่วมในเกม แก้ รธน. 
 ไม่ใช่เพียงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่น่าจับตา “เกาเหลาชามโต” แต่ศึกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็
เกิดคลื่นใต้น้ าหลายระลอก ระหว่างพรรครัฐบาล และแยกย่อยในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเอง จากกรณีเปลี่ยนกติกา
จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวตามกติการัฐธรรมนูญ 2560 มาสู่กติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนรัฐธรรมนูญ 2540+2550 
เลือกคนที่ใช่-พรรคที่ชอบ 
 พรรคภูมิใจไทยซึ่งได้เปรียบจากกติกาเลือกตั้งบัตรใบเดียว เพราะสามารถอัพเกรดพรรคกลาง 30 เสียงเศษใน
กติกาเลือกตั้งปี 2550 ขยับมาเป็น 52 เสียง หลังการเลือกตั้ง 2562 ไม่แฮปปี้หากเปลี่ยนกติกามาเป็นเลือกตั้งบัตรใบ
เดียว 
 และยังเ ช่ือว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในช้ันกรรมาธิการที่มี  “ไพบูลย์ นิติตะวัน”  
รองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ แท็กทีมแก้เนื้อหาร่วมกับกรรมาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการพรรค
เพื่อไทย ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพราะมีการหยิบหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ที่สภาตีตกไป
แล้ว มา “สอดไส้” ใส่ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่พิจารณาในช้ันกรรมาธิการ ก่อนน าเข้าสู่วาระ 2 และ 3 
 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐเอง ใช่ว่าเป็น “คีย์เดียวกัน” ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะเริ่มมี ส.ส.
ขาใหญ่ในพลังประชารัฐหลายราย ส่งสัญญาณถึงระดับแกนน าฝ่ายนิติบัญญัติข้ัวต่าง ๆ ปล่อยข่าวทั้งใน -นอกสภา 
ต้องการให้ “ล้ม” กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540+2550 
 โดยต้องการให้กลับมาใช้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียว ที่เป็นกติกาเลือกตั้งในปัจจุบัน หรือเปลี่ยนระบบเป็น
เลือกตั้งบัตรสองใบแบบ MMP ของเยอรมนี ตามสูตรที่พรรคก้าวไกล พร้อมกับดึง ส.ว.แห่งสภาลากตั้ง มาเป็น 
“กองหนุน” จึงไม่แปลกที่มีการโยนหินจาก ส.ว.บางรายที่เสนอไปใช้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบแบบ MMP 
แหล่งข่าววงในเกมแก้รัฐธรรมนูญของ “พลังประชารัฐ” ยืนยันค าสั่ง “เบื้องบน” ว่า กติกาเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมต้องเป็นระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แบบ 2540+2550 เท่านั้น ส่วน “คลื่นใต้น้ า” ที่ต้องการระบบเลือกตั้ง
นอกเหนือจากนี้ เป็นเสียงส่วนน้อย ไม่เกิน 5 ราย ที่พยายามเคลื่อนไหวอยู่ 
เพื่อไทยเปิดศึกก้าวไกล แต่ที่ไม่ “อึมครึม” แต่ “ชัดเจน” คือพรรคฝ่ายค้าน เปิดชามเกาเหลากันแบบไม่ไว้หน้า หลาย
ครั้ง-หลายยก 
 ตั้งแต่ยกแรก ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งนั้น พรรค
อนาคตใหม่ที่ กลายเป็น “อดีต” ไปหยก ๆ เพราะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่ งยุบพรรค ออกมา “ต าหนิ”  
พรรคเพื่อไทย ที่ขุนพลพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นอภิปรายจนหมดเวลา ไม่เหลือให้ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปราย ทั้ง
ที่รัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีผู้ถูกอภิปราย เช่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รอง
นายกรัฐมนตรี ก็รอดตัวไปอย่างหวุดหวิด 
 พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกลก็เป็นมวยคู่เอกในยกที่สอง เรื่องการที่คณะกรรมาธิการงบประมาณ 2565 ของพรรค
เพื่อไทย ร่วมลงมติเป็น “เสียงข้างมาก” แปรญัตติงบประมาณที่ ถูก “รีดไขมัน” จากกระทรวงต่าง ๆ วงเงิน 
16,362,010,100 บาท โอนกลับไปให้ในงบฯกลาง ในหมวด “ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” 
 ก้าวไกลลากพรรคเพื่อไทยข้ึนไปวิจารณ์ในฟลอร์แถลงข่าว รวมถึงคลับเฮาส์ ว่าก าลัง “ตีเช็คเปล่า” ให้รัฐบาล
เอางบฯไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบ ร้อนถึงพรรคเพื่อไทยต้องออกมาปฏิเสธกันฝุ่นตลบ 
เรื่องผ่านไปไม่ถึง 2 สัปดาห์ พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกลก็เปิดศึกกันอีกรอบ คราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เมื่อที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตีตกช่ือ “พล.อ.ประวิตร” 
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 “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล ยืนยันว่าพรรคเสนอช่ือ “บิ๊กป้อม” จนนาทีสุดท้าย แต่ถูก “ตีตก” 
โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ด้าน “ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ได้ทวีตข้อความตอบโต้ “อย่าใช้วิธีเล่า
คลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงฝ่ายเดียว คงท างานกันยาก” ที่สุดถึงข้ันนัดเคลียร์ความหมางใจกันผ่านรายการโทรทัศน์ 
ทักษิณ กรรมการห้ามศึก 
 ต้องปล่อยให้ “โทนี่ วู้ดซัม” หรือทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องออกมาห้ามทัพปรามเด็ก ๆ  ทั้ง 2 
พรรคผ่าน CARE Talk x CARE Clubhouse 
 “พรรคก้าวไกลต้องใจเย็น ๆ  ถ้าท างานเพื่อหวังสร้างประชาธิปไตย อย่าใจร้อน จะทะเลาะท าไม เรามีภารกิจคือ
ต้องท างานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่ด่าประวิตร ธรรมนัสแล้วจะได้ประชาธิปไตย อย่างว่าพรรคเพื่อ
ไทยกับก้าวไกลมีวัฒนธรรมต่างกัน แต่ทั้งคู่ต้องท างานร่วมกัน อย่าทะเลาะกัน เราโตกันแล้ว” ชามเกาเหลามีกันทั้ง 2 
ฟาก ทั้งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ-การแก้ไขรัฐธรรมนูญคอยอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-745117  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-745117
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26 สิงหาคม 2564 00:10 น.   
พร้อมยิ่งกว่าพร้อม !? "บ๊ิกตู่" ไฟเขียว"ศึกอภิปรายฯ" 
 

 
 

ในความเงียบ มักมีอะไรให้ค้นหาอยู่เสมอ ! ยิ่งถ้าเป็นความเงียบ สงบน่ิง ชนิดท่ีเรียกว่า "ผิดวิสัย" ยิ่งท าให้ "ศัตรู" 
ไม่ควรกระพริบตา เพราะอาจไม่คาดคิดว่า ท่ีเคยประเมินว่าจะ "เอาอยู่" อาจจะต้อง "เปลี่ยนแผน" กระทันหัน ! 
 การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา "รัชดา ธนาดิเรก" รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมให้เวลาแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝา่ยค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามทีได้มี
การยื่นญัตติไปแล้ว โดยให้วันตั้งแต่ 31 ส.ค. เป็นต้นไป ส่วนจะเป็นวันใด ให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณา 
 " นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการช้ีแจงตอบข้อสงสัยทุกประเด็น เพื่อให้เกิดความกระจ่าง 
และสังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง" รองโฆษกรัฐบาล ระบุผ่านสื่อ 
 เมื่อฝ่ายรัฐบาลส่งสัญญาณมาแล้วว่า "พร้อม" จากนี้ต้องรอเงี่ยหูฟั งกันว่าที่สุดแล้ว ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจ "นายกฯ" พ่วง "5รัฐมนตรี" ตามที่ "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร มาก่อนหน้านี้ 
จะถูกบรรจุในวาระ ก าหนดวันว. เวลา น. ให้ได้มีการระเบิดศึกซักฟอกกันวันไหน 
โดยเฉพาะจะเป็นวันที่ 31 ส.ค. ไปจนถึงวันที่ 2 ก.ย.ตามที่ฝ่ายค้านได้เคย "วางกรอบ" กันเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ 
เพราะอย่าลืมว่า จากนี้ไปเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน จะมีการปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 
19 ก.ย.นี้แล้ว ! หมายความว่า ในระหว่างนี้ จึงเป็นทั้ง "โอกาส" และ "วิกฤต" ส าหรับทั้ง "รัฐบาล" รวมทั้ง "ฝ่ายค้าน" ไม่
ต่างกัน 
 เมื่อรัฐบาลโดยเฉพาะ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และ "5รัฐมนตรี" ประกอบด้วย รัฐมนตรีจากพรรคพลงัประชารัฐ คือ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีแรงงาน และ ชัยวุฒิ ธนาค
มานสุรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล จากพรรคภูมิใจไทย อย่าง อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค และ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคร่วมรัฐบาลอันดับสาม คือ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 ทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และ 5รัฐมนตรี จะต้องใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อรับมือกับศึกซักฟอก โดยเปลี่ยนจากวิกฤติทั้งจาก
การบริหารงานสู้ไวรัสโควิด -19 ให้กลายเป็น "โอกาส" ให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร เพราะไม่เช่นน้ันอย่าลืมว่า แม้รัฐบาลจะ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210825/99d8f405bc3107d1437ea62a46c779c3728167546250da0c616a9be66200728e.jpg?itok=7NNQDpPp
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ชนะโหวตจาก "เสียงในสภาฯ" แต่การลากเกมออกไปข้างนอกเพื่อให้ "ผู้ชุมนุม" เขย่าต่อทั้งในประเทศ จนลุกลามดึง 
โลกให้มาล้อมไทย จะยิ่งขยายวงกว้างมากข้ึน 
 แต่ถึงกระนั้น น่าสนใจว่าด้วยท่าทีที่เงียบจนผิดปกติของพล.อ.ประยุทธ์ ในท่ามกลาง "ข่าวลือ" ว่าเจ้าตัวอาจจะ 
"ถอดใจ" ไม่ไปกลับมานั่งนายกฯต่อเป็นสมัยที่สาม หลังการเลือกตั้งรอบหน้านั้น ทางหนึ่งอาจสร้างขวัญก าลังใจให้ "ฝ่าย
ตรงข้าม" มีความหวัง ฮึกเหิมและยังอยากเคลื่อนไหวขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ ไม่หยุดหย่อน 
หากแต่ในทางกลับกัน อย่าลืมว่าการใช้กลยุทธ์ข่าวลวงเพื่อ "ปั่นกระแส" ทั้งต่อ "ฝ่ายตรงข้าม" หรือแม้แต่ "พรรคร่วม
รัฐบาล" ด้วยกันเอง ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าจับอาการของพล.อ.ประยุทธ์ เองในห้วงหลัง แม้จะเก็บตัวเงียบท างานที่
บ้านเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังงดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมอบหมายให้ โฆษกรัฐบาล ท าหน้าที่ช้ีแจงประเด็นต่างๆแทน 
 แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะบ่งช้ีหรือการันตีได้ว่า "บิ๊กตู่ จะถอดใจ" แม้พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะ
ประกาศว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้าย ของ "ระบอบประยุทธ์" แต่ส าหรับ "บิ๊กตู่" แล้วไม่ว่าจะย้ า
อีกกี่รอบ ก็ประกาศแล้วว่า "อยู่ครบเทอม" แน่นอน ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274814  
  

https://siamrath.co.th/n/274814
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26 ส.ค. 2564 05:09 น. 
รัฐธรรมนูญท่ีไม่ได้แก้ไข 
 

 
 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นมหกรรมการเมืองที่ส าคัญ กลับคืนสู่ที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่โด่งดัง
และไม่น่าต่ืนเต้นเหมือนกับครั้งก่อนๆ เพราะเป็นการแก้ไขที่ส าคัญเพียงประเด็นเดียว คือการเลือกตั้ง ส.ส. เปลี่ยนจาก 
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 350 คน เป็น 400 คน และเปลี่ยนจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นสองใบ 
 เป็นการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ข้ันรับ
หลักการ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ตามญัตติผู้แก้ไขที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เป็นญัตติเดียวที่
ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หลังจากที่คว่ าร่างแก้ไขอื่นๆ ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
 แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเลยประกาศว่าไม่ขัดข้องที่รัฐสภาจะ
แก้ไข รัฐบาลถึงกับตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไข และคณะกรรมการก็ได้ศึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เรียบร้อย แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ผ่านมาเพียงเรื่องเดียวคือวิธีการเลือก ฉะนั้น  แม้ ร่ างแก้ ไขจะผ่าน
รัฐสภาหรือไม่ก็ตาม น่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ ไม่ท า ให้ประชาชนมีอ านาจ
เพิ่มข้ึน หรือลดน้อยลง ฝ่ายที่อาจได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ คือพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เถียงกันว่าเลือกตั้งบัตร
กี่ใบดี แต่ผู้สันทัด กรณีฟันธงว่า พรรคที่จะได้เปรียบคือพรรครัฐบาล 
 ตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านๆมา พรรคแกนน ารัฐบาลที่สืบทอดอ านาจจากรัฐประหาร  
จะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากที่สุด ไม่ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งกี่ใบ เพราะเป็นพรรคที่คุมอ านาจรฐั คุมกลไกการปกครองประเทศ 
คุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายลดแลกแจกแถม และอาจจะมีอ านาจแทรกแซงองค์กรอิสระ ให้ไร้อิสระ 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไม่ได้แก้ไขแก่นแท้ของรัฐธรรมนูญ ไม่แก้ไขมาตรา 272 ที่ให้ 250 ส.ว.ที่มาจากการ
แต่งตั้งของหัวหน้า คสช.เลือกหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีได้จนกว่าจะครบวาระ ส.ว. ไม่ได้แก้ไขมาตรา 256 ที่ให้ 
ส.ว. 84 คน เป็นผู้ช้ีขาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกติกาการปกครองประเทศ 
 ถ้าไม่แก้ไขมาตรา 272 และ 256 รัฐธรรมนูญ 2560 จะกลายเป็นตราบาปทางการเมือง ถูกโจมตีว่าเป็น
รัฐธรรมนูญ เพื่อการสืบทอดรัฐประหารขัดกับหลักการประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง อย่างมากเป็นได้แค่ “ประชาธิปไตยครึ่ง
ใบ” และ “เผด็จการครึ่งใบ” แต่คนไทยส่วนใหญ่เลิกล้มความคิดที่จะฝากความหวังไว้กับรัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2176515  
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2176515
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26 สิงหาคม 2564 7:02 น. 
จับตาแก้ รธน. พรรคเล็กสูญพันธุ์ 
การแก้กฎหมายสูงสุดครั้งน้ีหัวใจส าคัญอยู่ท่ีการเปลี่ยนระบบเลือกต้ังจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ และเปลี่ยน
สัดส่วน ส.ส.จากเดิม ส.ส.แบบแบ่งเขต 350–ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ของใหม่ใช้สูตร ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 
คน–ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 

 
 หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยก าลังเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ ภายหลังที่ประชุมรัฐสภาลงมติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สอง  
 การแก้กฎหมายสูงสุดครั้งนี้หัวใจส าคัญอยู่ที่การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ  และ
เปลี่ยนสัดส่วน ส.ส.จากเดิม ส.ส.แบบแบ่งเขต 350–ส.ส.บัญชีรายช่ือ 150 คน ของใหม่ใช้สูตร ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 
คน–ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน 
 ส าหรับไทม์ไลน์เส้นทางการแก้รฐัธรรมนูญต้องเดินตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (5) (6) (7) (9) ที่เขียนก าหนด
ข้ันตอนและเงื่อนไข เป็นค่ายกลหลายช้ัน   
(1) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นก าหนดให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 
เท่ากับ การโหวตร่างแกรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งวาระที่สามตรงกับช่วงวันที่ 10 ก.ย.   
(2) ส าหรับหลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามข้ันสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และ
มีเงื่อนไขล็อกหลายช้ัน ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
และต้องมี ส.ส.จากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ,  ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 20% ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 
 โดยเงื่อนไขส าคัญคือ ต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
 แปลไทยเป็น หมายความว่าการแก้รัฐธรรมนูญวาระที่สามจุดช้ีขาดส าคัญคือต้องได้รับการสนับสนุนจาก 250 
ส.ว.ที่แต่งตั้งโดยหัวหน้า คสช.คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 หรือ 84 เสียง   
(3) จากนั้นเมื่อมีการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญวาระที่สาม ให้รอ 15 วันก่อนนายกรัฐมนตรีน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ข้ึนทูลเกล้าฯ 
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 โดยระหว่างนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (9)  เปิดช่องให้ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกทั้งสองสภา จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภาเข้าช่ือ เสนอประธานรัฐสภา เพื่อส่งเรื่อง
ให้ ศาลรัฐธรรมนูญช้ีขาด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ มีเนื้อหาขัดต่อเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 จากเงื่อนไขข้างต้น สะท้อนให้เห็นภาพหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่สามไปได้ ด่านต่อไปที่ต้องเจอ คือ บาง
พรรคการเมืองเตรียมใช้ช่อง มาตรา 256 (9)   ยื่นเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความช้ีขาด โดยมีเหตุผลลึกๆ เรื่อง 
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว!! 
 ในมุม “พรรคใหญ่” ต้องการแก้ระบบเลือกตั้ง บัตร 2 ใบ เพราะท าให้ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือเพิ่มข้ึน ทว่าใน
มุม “พรรคขนาดกลาง-พรรคขนาดเล็ก” ต้องการใช้ระบบบัตรใบเดียวเพราะระบบค านวณที่นั่ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2560 ท าให้ได้  ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือเพิ่มข้ึน    
 ยกตัวอย่างผลเลือกตั้งครั้งหลังสุดที่ใช้กติกาบัตรเลือกตั้งใบเดียว “พรรคเพื่อไทย” ได้ ส.ส.เขตมากที่สุด 136 
คน  แต่ไม่ได้  ส.ส.บัญชีรายช่ือแม้แต่คนเดียว  
 ตรงข้ามกับ “พรรคอนาคตใหม่” ที่ได้ ส.ส.เขต 26 คนแต่กวาด ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือมากถึง 50 ที่นั่ง 
ตอนนี้ หลายฝ่ายประเมินหากการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ ส าเร็จลุล่วง จะส่งผลให้ พรรคขนาดกลางได้รับผลกระทบอย่าง
หนัก ส่วนพรรคขนาดเล็ก ถึงข้ัน “สูญพันธ์ุ”!! 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/199240/  
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วันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ผลสะเทือน จาก โทน่ี วู้ดซั่ม ขยับ ปรับตัว รับ “เลือกต้ัง” 
 

 
 

หากมองผ่านเงาร่างของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หากมองผ่านเงาร่างของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 
บทบาทในแบบ”ลงมติประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์”ดูแปลก 
 ที่แปลกมิได้เพราะวัยอย่างเดียว หากยังเพราะมีภาพแห่งความ เป็น ส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
ร่วมกับ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และต่อมาก็อยู่กับกลุ่ม นายสุชาติ ตันเจริญ ยิ่งกว่านั้น การเคลื่อนไหวในแบบ”
แคมเปญ”เช่นน้ีดูอย่างไรก็ไม่น่าจะเป็นท่วงท านองและความถนัดของพรรคเพื่อไทย น่าจะเป็น”กระบวนท่า”ในแบบ”
อนาคตใหม่”หรือ”ก้าวไกล” 
 เพราะนี่คือกระบวนท่าที่ผ่านโลกของ”โซเชียล มีเดีย” เป็นการส่งสารไปยัง “คนรุ่นใหม่” อันเป็นรากฐานที่
แปลกแยกอย่างยิ่งเมื่อ มองลงไปยังฐานของพรรคเพื่อไทย แม้จะมีการดันหลัง นายสุทิน คลังแสง ออกมาร่วมด้วยก็ตาม 
จึงเด่นชัดอย่างยิ่งว่า บทบาท”ลงมติประชาชน รวมพลไล่ประ ยุทธ์”น่าจะเป็นผลสะเทือนจาก”เลือดใหม่”ในพรรคเพื่อ
ไทยมากกว่า เป็นเลือดใหม่อันปรากฏพร้อมกับพลังดันของ โทนี่ วู้ดซั่ม 
  ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทและการ
เคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงว่าด าเนินไปอย่างมกีารเปลีย่นแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลงหลงักลุม่ของ คุณหญิงสดุารัตน์ เกยุ
ราพันธ์ุ อ าลาไปอยู่บนเส้นทาง”พลังสร้างไทย” นั่นก็เห็นได้จากการปรากฏข้ึนของ “แคร์ คิด เคลื่อน ไทย” พร้อมกับ
การด ารงอยู่อย่างเป็นเหมือนกับแม่เหล็กแท่งมหึมาในการ ดูดพลังใหม่เข้ามา 
นั่นก็เห็นได้จากการปรากฏข้ึนของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ที่เช่ือม เข้าไปยัง”คาร์ม็อบ”ของ นายสมบตัิ บุญงามอนงค์  และ
แล้วแคมเปญ”ลงมติประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์”ก็เกิด 
  กว่าจะมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ตามความคาดหมายของ โทนี่ วู้ดซุ่ม ก็ไม่น่าจะเกินไตรมาสแรกของปี 
2565 น่าเช่ือว่าจะต้องมีการ ขยับขับเคลื่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแคร์ คิดเคลื่อนไทย ไม่
ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวบนเส้นทางแห่ง”รัฐสภา” ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวบนเส้นทาง”นอก”ระบบรัฐสภา เป็นการ
ขยับ ปรับตัวเพื่อรับการเลือกตั้งที่จะตามมาในไม่ช้า 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_458323  
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