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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 28 สงิหาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.รับจดทะเบียน 3 พรรค “ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” 4 
2 มติชนออนไลน์ กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. 50 เขต 5 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต 7 
4 สำนักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 50 เขต 9 
5 แนวหน้าออนไลน์ คนกรุงฯลุ ้นเลือกตั ้งผู ้ว ่าฯกทม.-สก.เดือนพ.ย.นี ้ พร้อมกับอบต.        

ทั่วประเทศ 
10 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง 11 
7 มติชนออนไลน์ คาดชาวกรุง ได้เลือกตั้ง ‘ผู้ว่าฯ-ส.ก.’ พ.ย.นี้ หลังกกต. ประกาศแบ่ง

เขต กทม. 50 เขตแล้ว 
13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ เผย ‘เพื่อไทย’ จัดขุนพลซักฟอก รบ.ราว 20 คน ใช้เวลาครึ่งหนึ่ง

มุ่งเป้าถล่ม ‘นายกฯ’ คนเดียว 
14 

2 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิใจไทย’ มั่นใจ ‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ แจงศึกซักฟอกได้ ด้าน ‘เสี่ยโอ๋’ 
ลั่นพร้อมตอบ 

15 

3 มติชนออนไลน์ ‘กรณ์’ แนะรัฐ ขันน็อตระบบราชการ ก่อนกู้อีก 1 ล้านล้าน ชี้เงินก้อนเก่า
ยังเหลืออีกเพียบ 

16 

4 มติชนออนไลน์ การเมืองท้องถิ่นบุรีรัมย์ระอุ อดีตผู้สมัครนายกฯอบจ. ร้องห้องน้ำศูนย์
กักกัน ราคาสูงเกินจริง 2 เท่า 

18 

5 ผู้จัดการออนไลน์ วุฒิฯ เตรียมถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 จันทร์ 30 ส.ค.-โหวตรับรอง 
อสส.คนใหม่ 31 ส.ค. 

20 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ยอดโควิดวันนี ้ ติดเชื ้อเพิ ่ม 17,984 ราย เสียชีวิต 292 คน หายป่วย 
20,535 ราย 

22 

7 สยามรัฐออนไลน์ "โฆษกรัฐบาล" วอนม็อบ อย่าทำผิดกฏหมาย ชี้เรียกร้องประชาธิปไตย    
ต้องยึดกม. ยัน "นายกฯ" พร้อมแจงซักฟอก 

24 
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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
8 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กตู่ ฟุ้งโควิดลดหลังล็อกดาวน์ เผย 10 มาตรการคุมโรค แย้มปรับแผน-

ยกระดับ 1 ก.ย. 
25 

9 แนวหน้าออนไลน์ ‘สุทิน’ตื่นปลุกประชาชนร่วมลงมติไม่ไว้วางใจนอกสภาไล่‘ประยุทธ์’ 28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ถอยอำพรางฮ้ัว ! แก้รธน. พรรคใหญ่กินรวบ? 30 
2 สยามรัฐออนไลน์ จับตา “ม็อบสามนิ้ว” ! ยิ่งชุมนุมยืดเยื้อ ยิ่งโดนเช็กบิล 33 
3 ข่าวสดออนไลน์ วิถีวิบากแก้รธน. 36 
4 ไทยรัฐออนไลน์ อย่าให้ถึงกับระบบยุติธรรมต้องล้มเหลว 38 
5 ไทยรัฐออนไลน์ กาบัตร 2 ใบ 40 
6 ไทยรัฐออนไลน์ หายหลอนคนแดนไกล 42 
7 ไทยรัฐออนไลน์ คลายล็อกซะที 44 
8 ข่าวสดออนไลน์ สปอตไลต์ ฉายจับ สู่เงาร่าง ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ไล่ต้อน ประยุทธ์ 46 
9 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ระบบเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2540 สนามชิง พลังประชารัฐ 

เพ่ือไทย 
48 
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26 สิงหาคม 2564 14:01 น.   

กกต.รับจดทะเบียน 3 พรรค “ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560 จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 82 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 
2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวน  
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และ  
จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อย
ภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รั บผิดชอบของสาขานั้น
ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/274974


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 18:51 น. 

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. 50 เขต 

 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั ้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั ้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2909215 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2909215
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27 ส.ค. 2564 เวลา 20:11 น. 

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต 

 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (สก.) ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง          
มีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 

วันนี้(27 ส.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมี
สมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
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อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/493647 

 

 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/politics/493647


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
27/08/2564 21:24 

กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 50 เขต 

 
กรุงเทพฯ 27 ส.ค.-กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 50 เขตแล้ว ลุ้นเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ – สมาชิกสภากรุงเทพฯ 
ช่วง พ.ย.นี้ 

วันนี้ ( 27 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 19 และ 20 ของ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

ทั้งนี้มีรายงานว่า หลังมีประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว กกต. ก็เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้ กกต.กำลังเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง
มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่อาจดำเนินการ
ไปพร้อมกับการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศด้วย .-สำนักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-768104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-768104
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 21.53 น. 

คนกรุงฯลุ้นเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-สก.เดือนพ.ย.นี้ พร้อมกับอบต.ทั่วประเทศ 

 
กกต.ประกาศแบ่งเขต กทม. 50 เขตแล้ว ลุ้นเลือกตั้งผู้ว่าฯ-สมาชิกสภากรุงเทพฯช่วง พ.ย.นี้ งานนี้ อบต.ทั่วประเทศมี
ลุ้นด้วย 

วันที่ 27 ส.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา  19 และ 20 ของ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการการเลื อกตั้งจึงประกาศแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง  โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ราช
กิจจาฯเผยแพร่ กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต) 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังมีประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว กกต.ก็เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้ กกต.กำลังเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง
มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าฯกทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่อาจดำเนินการไป
พร้อมกับการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/598117 
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28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 06:36 น. 

ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ 50 เขตเลือกตั้ง 

 
28 ส.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น ๕๐ เขต เลือกตั้ง 
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ 
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อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114795 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 08:46 น. 

คาดชาวกรุง ได้เลือกตั้ง ‘ผู้ว่าฯ-ส.ก.’ พ.ย.นี้ หลังกกต. ประกาศแบ่งเขต กทม. 50 เขตแล้ว 

 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ลงนามโดยนาย
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 19 และ 
20 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังมีประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว กกต.เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้ กกต.กำลังเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาลให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งอาจดำเนินการ
ไปพร้อมกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2909602 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 15:20 น. 

‘สุทิน’ เผย ‘เพื่อไทย’ จัดขุนพลซักฟอก รบ.ราว 20 คน ใช้เวลาครึ่งหนึ่งมุ่งเป้าถล่ม ‘นายกฯ’ 
คนเดียว 

 
‘สุทิน’ เผย ‘เพ่ือไทย’ จัดขุนพลซักฟอก รบ.ประมาณ 20 คน ใช้เวลาครึ่งหนึ่งมุ่งเป้าถล่ม ‘นายกฯ’ คนเดียว เผย ‘ฝ่าย
ค้าน’ ประชุมสรุปจำนวนคนอภิปรายพรุ่งนี้ 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในฐานะ
ประธานคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในการเตรียมการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า พรรค พท.ได้เตรียมผู้อภิปรายไว้ประมาณ 20 คน บวกลบเล็กน้อย ส่วนประเด็นในการอภิปราย
ส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้มาในการซักฟอกนายกฯ     
แต่จะรู้ว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันในการอภิปรายนายกฯนั้น ต้องรอพรุ่งนี้ (28 สิงหาคม) ซึ่งช่วงบ่ายฝ่ายค้านเราจะได้มี
การประชุมเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะอภิปรายของทุกพรรคมารวมกัน 

นายสุทินกล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เรามีใบเสร็จ และมีข้อมูลในการอภิปรายที่เราจะสะท้อนให้เห็นว่า         
มีการทุจริตเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทุจริตที่อำมหิตมาก เพราะเป็นการทุจริตบนความตายของประชาชน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2908666 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 16:03 น. 

‘ภูมิใจไทย’ มั่นใจ ‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ แจงศึกซักฟอกได้ ด้าน ‘เสี่ยโอ๋’ ลั่นพร้อมตอบ 

 
‘ภูมิใจไทย’ มั่นใจ ‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ แจงศึกซักฟอกได้ ด้าน ‘เสี่ยโอ๋’ ลั่นพร้อมตอบ 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึง     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม       
– 4 กันยายนนี้ ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามกระบวนการของระบบรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่ตรว จสอบถ่วงดุล       
การทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีสถานการณ์โควิด–19 เข้ามา แน่นอนว่ากระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง นายอนุทิน    
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภท. ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเป้าใหญ่ในการ
ถูกอภิปราย แต่เชื่อว่ารัฐมนตรีจะสามารถนำข้อมูลมาตอบฝ่ายค้านได้ ซึ่งประเด็นที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปราย       
คงเป็นประเด็นเรื่องการบริหารจัดการที่ถูกกล่าวหาว่าบริหารผิดพลาด ก็เป็นหน้าที่รัฐมนตรีที่จะชี้แจง ส่วนเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น เราเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีของเราไม่มีเรื่องดังกล่าวแน่นอน 

นายภราดร กล่าวต่อว่า ส่วน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ภท. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม      
ซึ่งเป็น 1 ในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ทางพรรคก็มั่นใจว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้านได้        
ซึ่งเรื่องที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ฝ่ายค้านเคยอภิปรายแล้ว รัฐมนตรีก็ชี้แจงได้อย่างมีเหตุผลและมีหลักฐาน มายืนยัน
ชัดเจนว่าไม่ได้เอาตำแหน่งหน้าที่มาเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัว เมื่อเอาประเด็นเดิมมาพูด จึงเชื่อว่าจะไม่มี
ปัญหาและขอให้ทุกอย่างว่ากันด้วยข้อมูล อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจน ว่าจะมีการประชุมเตรียม
ความพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ 

ด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ว่า “มีความพร้อม
สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2908748 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 18:17 น. 

‘กรณ์’ แนะรัฐ ขันน็อตระบบราชการ ก่อนกู้อีก 1 ล้านล้าน ชี้เงินก้อนเก่ายังเหลืออีกเพียบ 

 
วันนี้ (27 ส.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสค์ข้อเขียน ถาม-
ตอบ ถึงกรณีที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติใก้สัมภาษณ์ถึงการกู้เงินเพ่ิมอีก 1 ล้านล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ล้านล้านก้อนใหม่ ยังไม่ต้องกู้ 5 แสนล้านที่มีอยู่ ใช้ให้ดีเสียก่อน 

[ แบงก์ชาติ ให้สัมภาษณ์ “กู้เพ่ิมอีก 1 ล้านล้าน” ได้! ] 

“การที่ผู้ว่าแบงก์ชาติ บอกว่า 1 ล้านล้านกู้ได้ เป็นสัญญาณให้รัฐบาลว่า ถ้าจำเป็นต้องกู้ก็เป็นความเสี่ยงที่รับได้ เหลืออยู่
ที่ว่าจะกู้ตอนไหน กู้แล้วไปทำอะไร เพราะเท่าที่ดูสถานการณ์ปัจจุบัน ความจำเป็นยังไม่มี เพราะ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสน
ล้าน มีการเบิกจ่ายใช้ไปประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 แสนล้าน เหลืออีก 4 แสนล้าน ก็ควรมีแผนงานการและ
ประเมินผลการใช้เงินส่วนนี้ต่อดัชนีเศรษฐกิจ แล้วพิจารณาว่าต้องกู้หรือไม่ เพราะในตัวงบประมาณปี 65 เอง ก็ต้องกู้ 4 
แสนล้านอยู่แล้ว ในอีก 1 ปีข้างหน้า โดยที่เราก็หวังว่าการฉีดวัคซีน การบริหารจัดการโควิด จะส่งผลทำให้เราเ ปิด
เศรษฐกิจเปิดประเทศได้ เริ่มจะมีรายได้เข้ามาใส่กระเป๋าประชาชน ถ้าเราทำได้เร็ว ทำได้ดี อาจจะไม่จำเป็นต้องกู้
เพิ่มเติม และการพิจารณาว่าจะกู้หรือไม่ ในสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้ แบงก์ชาติ กระทรวงการคลัง และทีมเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ต้องทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอย่างที่เป็นอยู่” 

[ ก้อนเงินกู้ กระทบเพดานหนี้สาธารณะอย่างไร ] 

“ช่วงที่รัฐบาลกู้ 1 ล้านล้านบาทครั้งแรก มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านกังวลว่าอาจจะไม่พอ และยังกังวลว่าถ้าเบิกจ่าย 
พ.ร.ก.ที่สองคือ 5 แสนล้านบาทครบถ้วนแล้ว จะดันหนี้สาธารณะเทียบกับจีดีพีขึ ้นไปเกือบ ๆ จะชนเพดาน 58%      
ถ้าเทียบกับการกู้ยืมเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี 65 ที่สภาฯ เพิ่งอนุมัติไป ทำให้หนี้สาธารณะทะลุเพดาน  
ร้อยละ 60 แน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีอาจต้องปรับเพดานวินัยทางการคลังให้ขึ้นไปที่ 70% เพราะมี
แนวโน้มว่ายังขาดดุลประมาณ 4-5 แสนล้านบาท ไปอีกระยะหนึ่ง ยังไม่เห็นสัญญาณท่ีจะจัดงบสมดุลได้อีกหลายปี” 

[ ประมาณการรายได้ 2565 ที่สูงเกินไป ] 

“เทียบปี 2564 จะเห็นว่ารายรับของรัฐบาลต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และหวังว่า ปี 65 จะไม่ต่ำกว่านี้ จนเป็นเหตุที่
ต้องให้กู้เพ่ิมอีก ความเห็นผู้ว่าแบงก์ชาติ ที่บอกว่าถ้าจะกู้ก็กู้ได้ เงินมี และข้อดีอีกอย่างของประเทศไทย มีหนี้สาธารณะ
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จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ หลายประเทศหนี้สาธารณะเกิน 100% ของ GDP เลยด้วยซ้ำ 
ในขณะที่ของเราอยู่ที่ร้อยละ 50 กว่า ข้อดีอีกอย่างคือหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของไทย เป็นการกู้เงินบาทภายในประเทศ 
ลดความเสี่ยงลงไปมาก ผิดกับอินโดนีเซียที่กู้เงินเป็นเงินดอลลาร์ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนนโยบายทางการเงินก็
จะมีความเสี่ยง” 

[ หลุมดำใหญ่เรื่อง “ขนาดของรายได้” กว่า 2.6 ล้านล้านที่หายไป ] 

“หลุมดำมันมีอยู่แล้วจากการล็อกดาวน์ และการห้ามรับนักท่องเที่ยว เราไม่มีรายได้มาเป็นปีแล้ว คนหาเช้ากินค่ำไม่มี
เงิน ไม่มีรายได้ เจ้าของร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรม ท่านจึงมองว่าต้องอัดฉีดงบประมาณเข้ามา” 

ปัญหาหลักคือ การขับเคลื่อนนโยบายของแบงก์ชาติเองด้วย ผู้ว่าฯ บอกจะกู้ 1 ล้านล้านอัดฉีดเข้าไป แต่หากเราย้อนไป
ดู “พ.ร.ก.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี” ซึ่งเวลาผ่านไปนานหลายเดือน มีเสียงสะท้อนชัดเจนว่า        
ภาคธุรกิจเข้าไม่ถึงเงินส่วนนี้ เพราะโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อจากแบงก์ชาติผ่านธนาคารพาณิชย์ มันจึงเป็นปัญหาคอ
ขวด ทั้งความเสี่ยง และความพร้อมในการรับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ ทำให้ไม่พิจารณาอนุมัติให้กับผู้เดือดร้อน
จริง จึงไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย แม้ต่อมามีการปรับเงื่อนไขให้มันง่ายขึ้นแต่ก็ยังยากอยู่ดี ถามผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวันนี้
ว่า อะไรคือปัญหาหลักของเขา คำตอบคือขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลและของ
แบงก์ชาติได้ 

[ หากกู้เพ่ิม 1 ล้านล้าน วิกฤตจะจบหรือไม่ ] 

“สำคัญสุดคือ “ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” ซึ่งในส่วนของ 5 แสนล้านที่กู้เพ่ิมรอบใหม่ ตอนนี้ใช้ไปแค่ 1 แสน
ล้าน เหลืออีก 4 แสนล้าน ก็มีคำถามว่าเงินจำนวนนี้จะเบิกจ่ายให้เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจเมื่อไหร่ และหลังจากใช้
เงินนั้นไปแล้ว เป็นจังหวะที่เศรษฐกิจของเราจะกลับเข้ามาเป็นปกติแล้วหรือยัง ตรงนี้จะเป็นคำตอบว่า เราจำเป็นต้องกู้
เพ่ิมอีก 1 ล้านล้านบาทหรือไม่” 

เมื่อดูประสิทธิภาพในการใช้เงินกู้ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า โครงการไหน “ผันเงินตรงให้กับประชาชน” จะเป็นโครงการที่
มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่พอโครงการไหนต้องพึ่งระบบราชการ เราจะเห็นว่าประสิทธิภาพลดลงไปมาก รัฐบาลมีความ
จำเป็นต้องขันน็อตเพ่ือปรับระบบการทำงานของระบบราชการอย่างหนักในภาวะวิกฤต 

ทางออกคือ ต้องขันน็อตระบบราชการ และใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ 

พูดง่ายๆ ก็คือ เงินในกระเป๋าประเทศไทยเราไม่ขาด แต่ต้องใช้ให้เป็น ตรงเป้า และเข้าถึงคนที่เดือดร้อนที่สุด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/economy/news_2909120 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 19:01 น. 

การเมืองท้องถิ่นบุรีรัมย์ระอุ อดีตผู้สมัครนายกฯอบจ. ร้องห้องน้ำศูนย์กักกัน ราคาสูงเกิน
จริง 2 เท่า 

 
อดีตผู้สมัครนายกอบจ.ร้องนายก อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ สร้างห้องน้ำศูนย์กักกัน 6 ห้อง ราคาสูงถึง 1.5 แสน 
แพงเกินจริงกว่า 2 เท่า ขณะปลัด อบต.แจง เป็นงบฉุกเฉินต้องเร่งหาผู้รับจ้างมาทำเร่งด่วน ประกอบกับหาผู้รับจ้างยาก 
เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยง ยืนยันทำถูกต้อง 

วันที่ 27 ส.ค.64 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อายุ 38 ปี อยู่เลขที่ 63/1 หมู่ 6 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อดีตสมาชิก
พรรคก้าวไกล และอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ พร้อมคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนวัดโพธิ์
ชัย หมู ่ 5 บ้านหัวฝาย ต.ดอนกอก ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู ้เดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด เพื่อร้องเรียนการทำงานของ อบต.ดอนกอก ที่สร้างห้องน้ำใช้ในศูนย์กักกันไม่โปร่งใส 

โดยนายภัทรพงศ์ ได้เข้าไปตรวจสอบการสร้างห้องน้ำชั่วคราวจำนวน 6 ห้อง ที่สร้างขึ้นในศูนย์กักกัน ว่าเป็นห้องน้ำที่
สร้างขึ้นราคาแพงเกินจริง พร้อมระบุถึงสภาพห้องน้ำที่สร้างไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำจำนวน 6 ห้องนี้ ใช้อุปกรณ์เป็น
โครงสร้างเหล็ก หลังคาและฝาผนังห้อง ใช้หลังคาเหล็ก ภายในห้องน้ำมีเพียงการต่อน้ำเข้าและต่อไฟฟ้าแสงสว่างเข้า
เท่านั้น แต่ราคาที่จัดซื้อจัดจ้างราคาสูงถึง 155,000 บาท แพงกว่าราคาทั่วไปถึงกว่า 2 เท่าตัว การกระทำดังกล่าวของ 
อบต.ดอนกอก ถือว่าไม่โปร่งใส จึงอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ 

ด้าน ส.ต.ท.บุรินทร์ บุญรับ ปลัด อบต.ดอนกอก ได้ออกมากล่าวว่า อบต.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ทำการก่อตั้งศูนย์
กักกัน ที่ อบต.ดอนกอก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงบกลางที่เราตั้งไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยใช้วิธีพิเศษเป็นการเร่งด่วน โดยให้ 
จนท.เร่งจัดจ้างหาช่างมาดำเนินการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่ง อบต.ได้ทำตามระเบียบของทางราชการทุกประการ 
ในช่วงของโรคระบาด 

ทั้งนี้ระเบียบของกระทรวงการคลั่งที่ ว.115 ให้ยกเว้นระเบียบทุกอย่าง เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน และเป็น
การว่าจ้างเสนอราคาแบบไม่คาดหมายไว้ก่อน แต่การว่าจ้างผู้รับเหมา เป็นไปด้วยความลำบาก เพราะไม่มีใครกล้ามารับ
งานที่จุดเสี่ยง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้กับผู้รับเหมาท่ีกล้าเข้ามาทำเท่านั้น ยืนยันทำตามระเบียบของทางราชการ 
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ด้านนายภัทรพงศ์ กล่าวว่าถึงแม้ อบต.จะมีการชี้แจงว่าเป็นการเป็นงบเร่งด่วน และต้องเร่งทำให้ทันต่อสถานการณ์     
ตนเข้าใจดี แต่ภายใต้เงื่อนไขแล้ว งานที่ว่าจ้างมาทั้งหมดสมราคาหรือไม่ จึงอยากจะให้ใครก็ได้เข้ามาตรวจสอบร่วมกัน
ว่าห้องน้ำจำนวน 6 ห้องนี้สมราคาหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2909208 
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27 ส.ค. 2564 19:55 

วุฒิฯ เตรียมถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 จันทร์ 30 ส.ค.-โหวตรับรอง อสส.คนใหม่ 31 ส.ค. 

 
วิปวุฒิฯ ถกเตรียมประชุมวาระด่วน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 จันทร์ที่ 30 ส.ค.นี้ พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้
ถูกเสนอชื่อเป็นอัยการสูงสุด 31 ส.ค. และเห็นชอบแนวทางแก้ไขข้อบังคับการประชุมเพื่อรองรับการประชุมวุฒิสภา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันนี้(27 ส.ค.) นายคํานูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ได้เห็นชอบให้เผยแพร่
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการเป็นพิเศษ ครั้งที่ 19/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งมี 
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา ทํา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1. ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ที่สําคัญ 

ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

เรื่องด่วน : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ
แล้ว (วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึง
วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143) 

ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 

เรื ่องด่วน : ให้ความเห็นชอบบุคคลผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อให้ดํารงตําแหน่ง อัยการสูงสุด (ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553) 

2. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ และญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 
ตามที่ประธานวุฒิสภาได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภาและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็น
ประธานกรรมการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการประชุมเสร็จแล้วพร้อมทั้งเสนอ
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ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...โดยคณะกรรมการได้เห็นควรแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาใน
ประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ของวุฒิสภา เห็นควรเสนอให้มี การเพิ ่ม ส่วน 1/1 วิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 34/1 ข้อ 34/2 ข้อ 34/3 และข้อ 34/4 ของหมวด 3 การประชุมวุฒิสภา แห่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ.2562 เพื่อรองรับการประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ เห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงความในข้อ 86 วรรคสาม 
ของข้อบังคับคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการสามารถ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างข้อบังคับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3. สมควรมีการแก้ไขปรับปรุงความในข้อ 115 วรรคสอง ของข้อบังคับคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2513 เพื่อให้
ครอบคลุมถึงการดําเนินการของกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงในการ ให้ความเห็นชอบให้
บุคคลพ้นจากตําแหน่งที่อาจได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวทางการประชุมวุฒิสภาให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการ นายสมชาย แสวง
การ จึงได้เตรียมเสนอญัตติแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาต่อไป 

มติที่ประชุม : 
1. เห็นชอบด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ 
2. มอบหมายนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสมชาย แสวงการ และนายวันชัย สอนศิริ พิจารณาจํานวนองค์ประกอบ
และรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร เพ่ือเสนอตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
แล้วเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000084897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000084897
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28 ส.ค. 2564 เวลา 7:40 น. 

ยอดโควิดวันน้ี ติดเชื้อเพิ่ม 17,984 ราย เสียชีวิต 292 คน หายป่วย 20,535 ราย 

 
ยอดโควิดวันนี้ 28 ส.ค.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพ่ิม 17,984 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 292 คน หายป่วย 20,535 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยัน
สะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,128,692 ราย 

ยอดโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น
รวม 17,984 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,660 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 
1 เม.ย.64) 1,128,692 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 292 ราย หายป่วย 20,535ราย กำลังรักษา 182,357 ราย หายป่วยสะสม
(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 936,893 ราย 

เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.จะมีการ
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
DDC Covid-19 Interactive Dashboard  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู ้ต ิดเชื้อ 

COVID-19 อัพเดทวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 07.40 น. จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,984 ราย สะสม(ตั้งแต่ปี 63) 

1,157,555 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 292 ราย เสียชีวิตสะสม 10,879 ราย รักษาหาย 20,535 ราย กำลังรักษา 

182,357 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 5,109 ราย อาการหนักใช้ท่อช่วยหายใจ 1,069 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK  2,535 ราย 

สะสม 71,699 ราย 

ยอดโควิดทั่วโลก 28 ส.ค.64 เวลา 07.15 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 216,156,483 ราย เพิ่มขึ้น 704,036 
ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,497,619 ราย เพิ่มขึ้น 9,841 ราย หายป่วยสะสม 
193,147,095 ราย เพ่ืมข้ึน 527,442 ราย  
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5 อันดับประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด  

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 39,533,841 ราย(+183,810)  

อันดับ 2 อินเดีย 32,649,130 ราย(+46,805) 

อันดับ 3 บราซิล 20,703,906 ราย(+27,345)  

อันดับ 4 รัสเซีย 6,844,049 ราย(+19,509) 

อันดับ 5 ฝรั่งเศส 6,711,268 ราย(+18,249) 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/breakingnews/493677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/breakingnews/493677
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28 สิงหาคม 2564 08:33 น.   

"โฆษกรัฐบาล" วอนม็อบ อย่าทำผิดกฏหมาย ชี้เรียกร้องประชาธิปไตยต้องยึดกม. ยัน 
"นายกฯ" พร้อมแจงซักฟอก 

 
"โฆษกรัฐบาล" วอนม็อบ อย่าทำผิดกฏหมาย ชี้เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ต้องยึดหลักกฎหมาย หว่ันรวมตัวจำนวน
มากเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำ "นายกฯ" พร้อมแจงศึกซักฟอกทุกข้อกล่าวหา 

วันที่ 28 ส.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ
เครือข่ายไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) เตรียมจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่ “Car Mob – Call Out” ในวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.ว่า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารราชการด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 การ
รวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากถือว่าเป็นการละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะมีความผิดทางอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย จึงอยากฝาก
ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมว่าไม่อยากให้ทำผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้รถ ใช้ถนน 
และการจราจรต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย.2564 นี้ จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้ชุมนุมหรือผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง สามารถนำเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน
ผู้แทนราษฎร เพื่อสอบถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลได้ตามวิถีประชาธิปไตย
สากล 

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใย
ต่อการชุมนุมในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะความปลอดภัยทั้งของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจกลายเป็นคลัสเตอร์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ที่ผ่านมาจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความอดทนสูงสุดในดูแลการชุมนุม และทำงานโดยยึดหลัก
สากล อย่างไรก็ตาม สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น พล.อ.ประยุทธ์พร้อมชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่
ดีที ่ประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงการทำงานของรัฐบาลที่มุ ่งแก้ปัญหาโควิด -19 และเดินหน้าเยียวยาทาง
เศรษฐกิจด้วย เพราะนายกรัฐมนตรีย้ำเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ทาง
การเมือง และประชาธิปไตยก็ต้องมีกฎหมาย 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275475 

https://siamrath.co.th/n/275475
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28 ส.ค. 2564 - 09:59 น. 

บิ๊กตู่ ฟุ้งโควิดลดหลังล็อกดาวน์ เผย 10 มาตรการคุมโรค แย้มปรับแผน-ยกระดับ 1 ก.ย. 

 
บิ๊กตู่ ฟุ้งโควิดลดหลังล็อกดาวน์ เผย 10 มาตรการคุมโรค แย้มปรับแผน-ยกระดับ 1 ก.ย. เป็นหนทางที่ช่วยให้ประเทศ
ไทยจะก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตวัว่า 
“วานนี้ (27 ส.ค.) มีการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมีการประเมินผลของมาตรการล็อกดาวน์ โดยกระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอผู้ติดเชื้อที่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ผลจากการล็อกดาวน์ได้ 25 % ทำให้คณะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เราสามารถปรับมาตรการควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงช่วงก่อนหน้า
นี้ 

รวมถึงลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการอนุญาตให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดกิจการหรือ
ดำเนินกิจกรรมบางอย่าง หรือการเดินทางข้ามจังหวัด ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกต่างยอมรับว่า เชื้อโควิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และแพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย จนกลายเป็นโรคประจำถิ่น เป้าหมายที่อยู่บนพื้นฐานความจริง จึงไม่ใช่การกำจัดโรคนี้ให้หมดไป 
แต่ต้องแลกกับความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่เป็นการอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยและ
สมดุล ซึ่งวันนี้ศบค.เห็นชอบกับแผนการที่เรียกว่า “Smart Control and Living with COVID-19” หรือการควบคุม
โรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีมาตรการ 10 ข้อดังนี้ 

1.การยกระดับมาตรการ DMHT (อยู่ห่าง-ใส่แมสก์-ล้างมือ-วัดอุณหภูมิ) เป็นมาตรการ Universal Prevention (การ
ป้องกันแบบครอบจักรวาล) นั่นคือการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด โดยคิดเสมือนว่าทุกคนที่พบปะนั้นมีโอกาสเป็นผู้ติด
เชื้อทั้งสิ้น ซึ่งรายละเอียดในมาตรการนี้นั้น ผมได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว 
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2.การจัดหาวัคซีนและฉีดให้ได้มากและเร็วที่สุด โดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง โดยรัฐบาล ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัคซีนมา
มากและเร็วที่สุด และถึงวันนี้เรามั่นใจว่า ภายในสิ้นปีนี้ รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนได้อย่างน้อย 120 ล้าน
โดส ซึ่งขยายเพิ่มจากเป้าหมายเดิม 100 ล้านโดส ซึ่งเมื่อรวมกับวัคซีนทางเลือกของเอกชน เราจะมีวัคซีนรวมอย่างน้อย 
130 ล้านโดส ทำให้เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศไทยได้กว่า 65 ล้านคน 

3.การจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK – Antigen Test Kit) ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและราคาถูก ซึ่งทาง สปสช. 
ได้สั่งซื้อหาและจะแจกจ่ายให้ประชาชนจำนวน 8.5 ล้านโดส โดยเร็วที่สุด และจะจัดหามาเพิ่มอีกในอนาคต และรัฐบาล
ได้ดำเนินการให้มีชุดตรวจราคาถูกที่ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงได้อย่างสะดวกและราคาถูกยิ่งข้ึน 

4.การจัดทำมาตรการ Bubble & Seal กับโรงงาน สถานประกอบการ และแคมป์ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดที่
เกิดขึ้นให้อยู่ในวงจำกัดที่สุด และดูแลจัดการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การแยกกัก และการรักษาผู้ป่วย 
ที่จะทำให้เราไม่ต้องปิดทั้งโรงงาน และสามารถดำเนินการผลิตในบางส่วนของโรงงานหรือการก่อสร้างไปได้โดยไม่สะดุด 

5.การจัดการสภาพแวดล้อมและการคัดกรองการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานที่เสี่ยง คือตลาด และชุมชนแออัด ที่
เป็นแหล่งแพร่ระบาดและเกิดคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมตามมาตรการอยา่ง
เข้มงวด และมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำเพื่อหยุดการระบาดตั้งแต่ต้น 

6.การจัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิด (COVID-Free Setting) เพื่อให้สามารถเปิด
ดำเนินกิจการได้ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญคือ 1. COVID-Free Environment (สภาพแวดล้อมปราศจากโควิด) เช่น
ระบบระบายอากาศ การจัดสถานที่ให้ไม่แออัด 2. COVID-Free Personnel (พนักงานปราศจากโควิด) เช่นการฉีด
วัคซีนและตรวจ ATK 3. COVID-Free Customer (ลูกค้าปราศจากโควิด) เช่นการแสดงผลฉีดวัคซีนหรือการตรวจ ATK 

7.การจัดสภาพการทำงานและการเดินทางที่ปลอดภัย ไม่แออัด รวมถึงการคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการระบาดในสถานที่ทำงาน และติดเชื้อต่อไปยังครอบครัว
ที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง และเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 

8.การจัดกิจกรรม สถานที่ และบริการสาธารณะต่างๆ ภายใต้มาตรการ 3C คือ การไม่จัดให้เกิดพื้นที่เสี่ยง 3 ประการ 
คือ “แออัด-ใกล้ชิด-ปิดอับ” (Crowded Places Close-Contact Setting, Confined & Enclosed Spaces) ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้สูง 

9.การจัดการบริการควบคุมโรคเชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่และชุมชนระบาด ด้วยหน่วยเคลื่อนที่ 
CCRT (Comprehensive COVID-19 Response Team) ทั้งการตรวจคัดกรอง การนำผู ้ป่วยออกมารักษา การฉีด
วัคซีน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง 

10.ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้รวดเร็ว รู้ผลให้เร็ว แยกกักผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงเร็ว และรักษาผู้ป่วยได้เร็ว ด้วยชุดตรวจ 
ATK และระบบแยกกักท่ีบ้านและที่ชุมชน Home Isolation & Community Isolation สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือ
อาการไม่รุนแรง ที่ช่วยบรรเทาภาระของการครองเตียง และการต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู ้มี
อาการหนักหรือปานกลาง สามารถเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีโอกาสรักษาหายดีมากยิ่งข้ึน 
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“นโยบาย Smart Control and Living with COVID-19 ทั้ง 10 ข้อนี ้ ได้มีการดำเนินการมาแล้วในหลายข้อ และ
ได้ผลดีที่เป็นปัจจัยสำคัญในการลดยอดผู้ติดเชื้อได้ ส่วนบางข้อนั้นจะยกระดับและดำเนินการไปพร้อมกับการปรับ
มาตรการที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นหนทางที่ช่วยให้ประเทศไทยจะก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างปลอดภัยและ
มั่นคง สามารถฟื้นเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้ ผมจึงขอให้พวกเราทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทุกคน ได้นำหลักการและแนวคิด Smart Control and Living with COVID-19 นี้ไปปรับใช้กับองค์กรของ
ท่าน ชุมชนของท่าน ครอบครัวของท่าน และตัวท่านเอง เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตสู่อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน”
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6588304 
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วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 10.19 น. 

‘สุทิน’ตื่นปลุกประชาชนร่วมลงมติไม่ไว้วางใจนอกสภาไล่‘ประยุทธ์’ 

 
“สุทิน”ปลุกประชาชนลงมติไม่ไว้วางใจนอกสภา รวมพลไล่ประยุทธ์ ฉะรัฐบาลเถลิงอำนาจทุจริตบนความตาย ชี้ทางแก้

ต้องเปลี่ยนตัวนายกฯ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ ้นระหว่างวันที่ 31  สิงหาคม – 4 
กันยายนว่า จะเป็นการอภิปรายเพื่อขอชีวิตขออนาคตประเทศไทยคืนจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และต้องทำให้ถึงความเปลี่ยนแปลง ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับประชาชน กล่าวคือ ใน
สภาก็จะอภิปรายอย่างเต็มท่ี นอกสภา พ่ีน้องประชาชนก็จะร่วมอภิปรายไปด้วย เพ่ือบอกกับรัฐบาลว่าเราพบเห็นปัญหา
อะไร พี่น้องเดือดร้อนลำบากแค่ไหน แน่นอนว่าพลังการยกมือในสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายค้านอาจไม่สามารถล้ม
รัฐบาลได้ แต่พลังการยกมือของพี่น้องประชาชนด้านนอกสภา จะเป็นพลังสำคัญในการชี้ขาดว่าการลงคะแนนในสภา 
จะเป็นเงาสะท้อนจากประชาชนไปสู่รัฐบาล การอภิปรายนี้จึงเป็นมิติใหม่ของการอภิปรายร่วมพร้อมกันทั้งในสภาและ
นอกสภา 

นายสุทิน กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะรู้อยู่เต็มอกว่า ฝ่ายค้านจะถามอะไร แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ตอบไม่ได้ เพราะรัฐบาลทำไม่ได้ ไม่
รู้ถึงปัญหาและแก้ปัญหาที่ผ่านมาด้วยกลวิธีซ่อนเร้น 

“รัฐบาลเถลิงอำนาจ อายุรัฐบาลที่ต่อออกไปแลกกับชีวิตของประชาชน คุณกำลังทุจริตบนความตาย หากินบนความ
ตาย และเอาเงินของลูกหลานในอนาคตมาแลกกับอายุรัฐบาลในวันนี้ ซึ่งลูกหลานเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความ
เจ็บปวด ความตายและความอดอยาก แล้วที่สำคัญการจะออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมโควิด หนีความผิด คืออาการของคน
ที่คิดว่าตอบไม่ได้ สู้ไม่ได้” นายสุทิน ระบุ   

นายสุทิน ระบุอีกว่า วันนี้ความเจ็บป่วยล้มตาย และความอดอยากของประชาชน จะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเท่านั้น และนี่จะเป็นฉันทามติประชาชนที่ต้องการมาแก้ ไขปัญหาที่ดีกว่าวนี้ ดังนั้นจึงขอเชิญ
ชวนพี่น้องประชาชน ร่วมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน แล้วมาร่วมไล่
ประยุทธ์ พร้อมกัน 
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ร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ นอกสภา 

ไปพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา 

พรรคเพื่อไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชน “ลงมติประชาชน รวมพล #ไล่ประยุทธ์ ” ร่วมลงชื่อโหวตไม่วางใจรัฐบาล ผ่าน 
https://www.change.org/prayutgetout 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/598146 
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27 สิงหาคม 2564 23:00 น. 

ถอยอำพรางฮั้ว ! แก้รธน. พรรคใหญ่กินรวบ? 

 
ถ้าใจยังไม่แข็งจริง อย่าเพิ่งลงสนามการเมือง เพราะอาจตามไม่ทันเกมทั้งที่ตาเห็นและที่ยังอยู่ในมุมมืด ด้วยยังมีอีก
หลายๆสิ่งเกินกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด ! 

ความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นมารอบใหม่ หากแต่เป็น “เรื่องเก่า” ที่สามารถ “เขย่า” ให้ “ทุกฝ่าย” ทุก
พรรค หรือใครก็ตามท่ีกำลังเพลี่ยงพล้ำ กับ “กติกา”ไม่อาจนิ่งเฉยโดยไม่ออกแอ็คชั่นใดๆ ได้ 

สัญญาณจาก “พรรคก้าวไกล” ที่มีความชัดเจนว่า ไม่อาจยอมรับได้กับ รูปแบบการเลือกตั้ง และสูตรการคำนวณ ส.ส. 
ที่ถูกเสนอโดย “พรรคฝ่ายรัฐบาล”ได้ เพราะกติกาที่ว่านั้นกำลังจะทำให้พรรคก้าวไกล ถูกต้อนให้จนมุม โดยที่ยังไม่ทั น
ได้ลงสนามเลือกตั้งด้วยซ้ำ ! 

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ... ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 โดยเป็นร่างฉบับแก้ไขฯท่ีเสนอโดย “พรรคประชาธิปัตย์” 

สำหรับ มาตรา 83 ว่าด้วยองค์ประกอบของ สภาผู้แทนราษฎร และมาตรา 91 ว่าด้วยวิธีคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
กำลังกลายเป็น “เงื่อนปม” ที่มีความสลักสำคัญต่อการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า ภายใต้กติกาใหม่ จากรัฐธรรมนูญ
ที่มีการแก้ไข โดยรัฐสภา 

เมื่อ “องค์ประกอบของสภาฯ” ในร่างแก้ไขฯตามที่พรรคประชาธิปัตย์ เสนอมานั้น ให้มีส.ส.แบ่งเขต 400 เขต และส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คิดคำนวณคะแนนแบบแยกขาดจากกันระหว่าง ส.ส. เขต และ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อ รวมทั้งไม่มีการคำนวนคะแนน ส.ส. พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง 

ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวเคยใช้มาแล้วจากระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

และแน่นอนว่า รูปแบบเช่นนี้ กำลังสวนทางกับ ความต้องการของ “พรรคขนาดกลาง” และ “พรรคเล็ก” ที่จะเป็นฝ่าย
เสียเปรียบทันที รวมไปถึงจะทำให้พรรคหน้าใหม่ “แจ้งเกิด” ได้ไม่ง่ายนัก 

สำหรับพรรคก้าวไกลแล้ว มีความชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่า พรรคสนับสนุนให้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งด้วย บัตร 2ใบ โดยให้
ยึดรูปแบบที่เรียกว่า “เยอรมันโมเดล” Mixed Member Proportional (MMP) หรือที่เรียกกันว่า "ระบบจัดสรรปัน
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ส่วนผสม" ในระบบแบบนี้มีการใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยแยกเป็นบัตรเลือก ส.ส. เขต และเลือกพรรค (ส.ส.บญัชี
รายชื่อ) ซึ่งคะแนนของบัตรเลือกพรรคการเมืองนั้นจะถูกนำมาใช้เพ่ือคำนวณเป็นจำนวน ส.ส. พึงมีของพรรคการเมือง 

อย่าลืมว่า พรรคอนาคตใหม่ พรรคต้นขั้วของพรรคก้าวไกล ก็เคยกวาดส.ส.เข้าสภาฯมาได้ถึง 81 ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มี.ค.2562 ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ผ่านระบบการคิดคำนวณส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม 

แต่สำหรับสูตรการคิดคำนวณที่นั่งส.ส. ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ และได้รับการสนับสนุนอย่าง “สุดตัว” จาก “พรรค
การเมืองใหญ่” ทั้ง “พรรคเพื่อไทย” และ “พลังประชารัฐ” ที่แม้จะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบ แต่กลับใช้สูตรแบบเลือกตั้งที่
เคยพบมาแล้วจากระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งระบบแบบคู่ขนานนี้จะมีการคิดคำนวณคะแนนแบบ
แยกขาดจากกันระหว่าง ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ รวมทั้งไม่มีการคำนวณคะแนน ส.ส. พึงมีของแต่ละพรรค
การเมือง เรียกว่า Mixed Member Majoritarian (MMM) หรือระบบคู่ขนาน 

หากยังจำกันได้ “พรรคไทยรักไทย” ในยุคที่มี “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นหัวหน้าพรรค เคยพาพรรคชนะการเลือกตั้งในปี 
2544 อย่างถล่มทลายมาแล้ว และสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียว สร้างความแข็งแกร่งจนนำไปสู่ปัญหา “เผด็จการ
รัฐสภา” ก็เคยมีให้เห็นมาแล้ว 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพรรคก้าวไกล จะคิดเห็นประการใด แต่ที่สุดแล้ว ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้
ความเห็นชอบให้มี ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยเสียง476 เสียง 
ไม่เห็นด้วย 70 เสียง งดออกเสียง 91 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียงหลังจากท่ีใช้เวลาถกเถียงกันนานกว่า 5 ชั่วโมง 

อาการแข็งกร้าว ประกาศชัดเจนว่าต้องการ “เบรก” ไม่ให้ “พรรคใหญ่” อย่างพรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในเกมแก้
รัฐธรรมนูญได้อย่างราบรื่นนั้น ดูเหมือนว่าจะสัมฤทธิผลในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนจาก “พรรค
ภูมิใจไทย” ที่แม้จะเป็น หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล แต่ต้องไม่ลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเอง ในฐานะพรรคขนาดกลางก็ได้รับ
ผลกระทบจาก สูตรบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ตามแนวทางที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540 ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้น ก่อนถึงวันประชุมรัฐสภา จะเห็นได้ว่า ทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยเองพากันออกมาส่งสัญญาณ “แข็ง
กร้าว” อย่างชัดเจนว่า หากพรรคพลังประชารัฐ “ไม่ยอมถอย” ด้วยการกลับไปทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่จะเข้าสู่วาระ 2 และ 3 ของรัฐสภา โดยการ ตัดทิ้งด้วยกันทั้งสิ้น 5ประเด็น หลังจากท่ีโดนทักท้วง เพราะหากยังดึงดัน 
พรรคก้าวไกลประกาศเลยว่าเรื ่องนี้จะไม่หยุดอยู่ที ่การเสนอญัตติด่วนให้ที่ประชุมรัฐสภา ร่วมกันพิจารณาเท่านั้น 
หากแต่จะร้องต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ว่า เป็นการแก้ไขท่ีเกินกว่าหลักการหรือไม่ 

ทั้งนี้เบื้องหลัง เบื้องลึกในการตัดสินใจ “ยอมถอย” จากฝ่ายรัฐบาลนั้นเป็นเพราะ มี “แรงต้าน” อย่างหนักจากทั้งส.ส.
และส.ว. อีกทั้งรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรัฐบาลยังจะถูกมองว่าจงใจ “เตะถ่วง” การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

แต่ถึงกระนั้นการใส่เกียร์ถอยของฝ่ายรัฐบาล ด้วยการยอมตัดส่วนที่ถูกทักท้วงว่าเกินหลักการ ทว่าหัวใจหลักคือยังอยู่ที่ 
ม.83 และม.91 ที่ว่าด้วยองค์ประกอบของสมาชิกสภาฯ และท่ีมาของการคิดคำนวณส.ส. ที่ยังคงรูปแบบในจุดที่ “พรรค
ใหญ่” เป็นฝ่าย “ได้เปรียบ” เช่นเดิม 
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และยิ่งน่าสนใจไปมากกว่านั้น กติกาที่กำลัง “เปิดทาง” ให้ พรรคใหญ่ ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และแม้แต่
พรรคประชาธิปัตย์เองได้เปรียบนั้น กำลังดำเนินไปในท่ามกลางกระแสข่าวลือที่หนาหูว่า นี่คือสูตรคิดคำนวณเพ่ือนำไปสู่ 
“การจับมือ” กันตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งรอบหน้า ระหว่างพรรคเพื่อไทย ที่มี ทักษิณ ชินวัตร เป็นเจ้าของพรรคตัว
จริง และพรรคพลังประชารัฐ ที่มีหัวหน้าพรรคชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

เพราะอย่าลืมว่า ในสนามการต่อสู้ทางการเมืองนั้น อะไรๆย่อมเกิดข้ึนได้ท้ังสิ้น ! 

เมื่อสองพรรคใหญ่ คิดการณ์ไกล จับมือกัน ตั้งรัฐบาลจริง แล้วพรรคก้าวไกลจะวางตำแหน่งของตัวเองไปอยู่จุดใด ยิ่งมี
รายงานข่าวผุดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่าว่า พรรคก้าวไกล อาจจะเหลือส.ส.เข้าสภาฯได้น้อยเต็มที 

อย่างไรก็ดีในหมากการเมืองบนกระดานนี้ ยังอาจถูกซ้อนเอาไว้ด้วยเกมอีกชั้นหนึ่ง ที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน เพราะใน
ท่ามกลางข่าวลือว่า “เพื่อไทย” จะจับมือ “พลังประชารัฐ” เพื่อตั้งรัฐบาลนั้น แท้จริงแล้ว ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าหาทาง 
ที่จะทำให้พรรคของตนเอง ชนะการเลือกตั้งชนิดที่เรียกว่า “เบ็ดเสร็จ” เพื่อหวังที่จะได้เป็น “รัฐบาลพรรคเดียว”ด้วยซ้ำ 

ไม่เช่นนั้นแล้ว “แม่บ้านพลังประชารัฐ” อย่าง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาฯพรรค
พลังประชารัฐ คงไม่ต้องเดินสายทำงานการเมือง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประสานสิบทิศกับนักการเมือง 
แทบทุกพรรค รวมไปถึงการต่อสาย ทอดไมตรีดึงส.ส.ทั้งจากพรรคฝั่งตรงข้ามและพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองให้มาเข้า
สังกัดพลังประชารัฐ 

ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยเอง ที่ดูจะได้เปรียบและพอใจกับกติกาใหม่ที่กำลังจะวนกลับไปใช้สูตรเดิม ที่เคยทำให้ไทย
รักไทยชนะการเลือกตั้งในปี 2544 มาแล้วอย่างท่วมท้น ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบว่า เหตุใด ทักษิณ จึงออกมา
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปักหมุดเอาไว้ด้วยว่า ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ เขาเองจะมาเฉลยยุทธศาสตร์สำคัญ ทาง
การเมือง ขอให้แฟนคลับรอฟังผ่านคลับเฮาส์ 

เมื่อพิจารณากันแล้ว การเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีขึ้นภายใต้กติกาใหม่ แต่เป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ให้กับพรรคการเมือง
ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้ง “นโยบาย” และ “กำลังคน” ลงสนามด้วยความมั่นใจมากกว่าพรรคขนาดกลาง และพรรคหน้า
ใหม่ ฉะนั้นยังต้องรอจับตาดูกันต่อไปว่าเมื่อถึงเวลานั้น ระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กับพรรคเพื่อไทย จะยังคง “แตะ
มือ” กันจริงหรือไม่ หรือจะเลือกพลิกเกมเล่น ชนิดที่เรียกว่าฟาดฟันกันให้พ่ายแพ้ไปข้างหนึ่ง 

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเอง ต้องทบทวนให้ถ้วนถี่เพราะสูตรเลือกตั้งนี้ กำลังจะ “ปลุกผีทักษิณ” ให้กลับมามี
ชีวิต ฟื้นคืนรอบใหม่ และยังอาจกลายพันธุ์แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้วยต่างหาก! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274980 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/274980
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27 สิงหาคม 2564 23:00 น. 

จับตา “ม็อบสามนิ้ว”! ยิ่งชุมนุมยืดเยื้อ ยิ่งโดนเช็กบิล 

 
24 ส.ค.64 “ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย” รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.) ในฐานะโฆษก บช.น.แถลง
ความคืบหน้าสรุปภาพรวมเหตุการ์ณ์ของม็อบทะลแก๊ส ที่แยกดินแดง เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ที่บริเวณ
สามเหลี่ยมดินแดง “ผู้ชุมนุม” ขว้างปาอาวุธ ทั้ง ปิงปอง พลุ เพลิง ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ทุบ
ทำลายทรัพย์สินในที่ สาธารณะ สถานที่ราชการ และจุดเพลิงเผาบริเวณต่างๆ บริเวณกรมดุริยางค์ทหารบก และ
ใต้ทางด่วนดินแดง 

นอกจากนี้ ยังแถลงด้วยว่า จากการดำเนินคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนก.ค. จนถึงปัจจุบันรวม 111 คดี 
มีผู้ต้องหาที่เข้าข่ายความผิด 591 คน สามารถจับกุมได้แล้ว 284 คน 

มีการออกหมายเรียกผู้ที่เข้าข่ายความผิดทั้งสิ้น 127 หมาย แบ่งเป็นแกนนำ 16 หมาย และแนวร่วม 111 หมาย 

นอกจากนี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้ปกครองของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน เบื้องต้นกว่า 20 คนเพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็กฯ ส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้เด็กออกมาก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง 

ภาพรวมการดำเนินคดีตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เรียกว่าแถลงกันวันต่อวัน ตลอดห้วงระยะเวลาหลายวันที่
ผ่านมา ที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวของม็อบราษฎร ที่พากันจัดกิจกรรมทางการเมือง “วันต่อวัน” กำลังสะท้อนให้เห็นว่า 
แม้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ในการควบคุมและสลายการชุมนุมในพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมดิน
แดง และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะยุติลงในแต่ละวัน นั่นคือการใช้ “กฎหมาย” ที่มีอยู่เข้าดำเนินคดีตามหลังทั้งสิ้น 

ไม่ว่าจะเป็น ความผิดจากการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน , พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฯ รวมถึงเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 215 , 216 อีกด้วย ขณะที่ “ผู้ปกครอง” เองก็ยังถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ ฐาน
ส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้เด ็กออกมาก่อความวุ ่นวายในบ้านเมือง ยังไม่น ับรวมความผิดต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในรายที่มีพฤติการณ์ชัดเจนว่าเข้าข่ายดูหมิ่น สถาบัน ก็ไม่พ้นการถูกแจ้งข้อหาในมาตรา 112 

การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามกลุ่มราษฎร ภายใต้ชื่อกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หากแต่จุดหมายยังยืนระยะ
อยู่ที่การขับไล่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหลักใหญ่ 
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จะพบว่าในช่วงตลอดเดือนส.ค.นั้นไม่เพียงแต่จะมี “แนวร่วม” อย่าง “แกนนำม็อบรุ่นพี่” อย่าง “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” 
เลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่เพ่ิงประกาศเป็นโต้โผจัดการชุมนุม คาร์ปาร์ก 
(Car Park) จบลงไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และมีกำหนดนัดหมายรอบใหม่คือวันที่ 29 ส.ค.นี้ โดดเข้ามาผสมโรง “เกาะ
ขบวน” ไปกับ ม็อบเยาวชน 

แต่ถึงกระนั้นกลับพบว่า ในท่ามกลางการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มหลักคือม็อบราษฎร และ ได้มวลนคนเสื้อแดงเข้า
มาร่วมด้วย ได้กลายเป็นการ “เปิดพื้นที่” ให้มีบรรดา “ฮาร์ดคอร์” เด็กแว๊น อาชีวะ หลายกลุ่ม ตลอดจน “มือที่สาม” 
แฝงเข้ามาสร้างความรุนแรง มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่คฝ.จนทำให้ผู้คนในสังคมพากันวิตกว่าจะเกิด “จราจลกลางเมือง” 
หรือไม ่

ยิ่งเมื่อได้เห็นภาพการเผาทำลายป้อมตำรวจตามจุดต่างๆ การจุดพลุเพลิง การทำลายสถานที่ราชการจนทรัพย์สิน
เสียหาย หลายวันอย่างต่อเนื่อง ยิ่งสร้างความขัดแย้ง ความไม่พอใจขึ้นในสังคมขึ้นมาโดยปริยาย 

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการเกิดภาพเหตุการณ์ความรุนแรงการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่คฝ. กับ ผู้ชุมนุมที่บริเวณใกล้กับ
แฟลตดินแดง จะส่งผลกระทบต่อฝ่ายผู้ชุมนุมเพียงฝ่ายเดียวว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน รำคาญ เพราะในเวลา
เดียวกันยังพบว่า มีประชาชนที่อ้างว่าพักอาศัยอยู่ในแฟลตดินแดงเองก็ได้รับความเดือดร้อน จากแก๊สน้ำตา และกระสุน
ยางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคฝ.ใช้ควบคุมม็อบเช่นกัน 

จนถึงขั้นติดป้ายผ้าแสดงความไม่พอใจ จากนั้นตามมาด้วยการส่งตัวแทนไปยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกฯถึงทำเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมาโดยขอให้สั่งการตำรวจคฝ.ปรับยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน แม้งานนี้จะมีรายงานข่าวว่าเบื้องหลัง
ของการออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มนี้จะมี “อดีตผู้สมัคร” ของพรรคการเมืองบางพรรค ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
รัฐบาล เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม 

แต่ในแง่ของกระแสสังคมแล้ว ต้องยอมรับว่า “มีผล” ต่อการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อย จนนำไปสู่การปรับ
ยุทธวิธีรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการนำตู้คอนเทนเนอร์ออก ย้ายแนวสกัดผู้ชุมนุมห่างออกไปจากแฟลตดินแดง เพ่ือลด
การเผชิญหน้าระหว่าง “ตำรวจ” กับ “ประชาชน” ลดช่องโหว่ ที่ฝ่ายการเมือง จะนำไปใช้ขยายผล 

ทั้งนี้การชุมนุมของม็อบสารพัดกลุ่มที่บัดนี้เหลือเพียงข้อเรียกร้องข้อเดียว คือการขับไล่พล.อ.ประยุทธ์  ก็อาจจะต้อง 
“ปรับแผน” ด้วยเช่นกัน เพราะอย่าลืมว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้กลายเป็น 
“พื้นที่ปะทะ” มีผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนได้รับบาดเจ็บ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะยิ่งทำให้ม็อบเองตกเป็นฝ่าย 
“เสียเปรียบ” มากข้ึนทุกขณะ 

เมื่อมีการใช้ความรุนแรง จนทำให้บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นสมรภูมิในทุกๆเย็น โอกาสที่เจ้าหน้าที่คฝ.จะเข้า
ควบคุมและสลายการชุมนุม ตามมาด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ยิ่งตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย ! 

ขณะเดียวกัน ยังจะกลายเป็นการ “ทำลายแนวร่วม” ไปโดยปริยาย เพราะอย่าลืมว่ า ในกลุ่มผู้ชุมนุมเองมีไม่น้อยที่มา
ชุมนุมด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง ย่อมไม่ต้องการเข้ามาอยู่ในสมรภูมิ เพราะหากเกิดความสูญเสียโอกาสที่จะมี 
“นักการเมือง” หรือ “คนที่อยู่เบื้องหลัง” เข้ามารับผิดชอบ ดูจะเป็นไปได้ยาก 
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อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า สถานการณ์ของฝ่ายผู้ชุมนุมเวลานี้ อาจไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “เป็นต่อ” เสียแล้ว เมื่อ
พบว่า ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะปรับแผน ลดการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมที่เคยปะทะกันทุกเย็นที่สามเหลี่ยมดินแดง
ลง เพื่อเลี่ยงขัดแย้งกับประชาชนแล้ว แต่ลำดับต่อมา คือการ “ไล่ล่า” และติดตามเพ่ื อสาวไปถึง “ต้นตอ” ของ 
“บุคคล” และ “กลุ่มคน” ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับม็อบโดยเฉพาะ “สายฮาร์ดคอร์” ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้วย 
“เงินทุน” ที่นำมาใช้การจัดซื้อพลุ หรือวัตถุประดิษฐ์อาวุธ จนสามารถติดตามจับกุมมาได้อย่างต่อเนื่อง 

นั่นหมายความว่า วันนี้นอกจากฝ่ายความมั่นคงจะพยายามลดระดับการเผชิญหน้ากับ “ผู้ชุมนุม” ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีแล้ว ยังเดินหน้า “เช็คบิล” ต้นทาง “ท่อน้ำเลี้ยง” ดังนั้นจากเดิมที่เคยประเมินสถานการณ์กัน
เอาไว้ว่า หากม็อบยิ่งชุมนุมยืดเยื้อ ยิ่งจะสั่นคลอน “รัฐบาล” และตัวพล.อ.ประยุทธ์ นั้นอาจจะต้องประเมิน
สถานการณ์กันใหม่ หรือไม่ ? 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274958 
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28 ส.ค. 2564 - 00:04 น. 

วิถีวิบากแก้รธน. 

 
รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยเสียง ข้างมาก อันเป็นการแก้ไข
บทบัญญัติที่เก่ียวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เนื้อหาสาระคือให้ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่มีปัญหาการคิดจำนวนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้ง
ผ่านมา แล้วหวนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งตามแบบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2540 

คือกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จากเดิม 1 ใบ เพื่อเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 
จำนวน 100 คน จากเดิมมี ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 350 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน 

ขั้นตอนจากนี้ต้องทิ้งระยะเป็นเวลา 15 วัน เพ่ือลงมติในวาระ 3 ต่อไป 

ที่ผ่านมา ภาคประชาชนและพรรคการเมือง มีความพยายามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องประสบ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นานา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ร่างออกแบบให้แก้ไขได้ยากอย่างยิ่ง 

มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณารวมกันถึง 6 ร่าง มีเนื้อหาสาระที่สำคัญหลายประเด็นที่เป็นคุณต่อระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะการตัดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี 

รวมถึงการยกเลิกบทบัญญัติที ่แฝงการเอื้อประโยชน์นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร รวมถึงการมีสมาชิกส ภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขึ้นมาร่างทั้งฉบับ 

สุดท้ายก็ผ่านการพิจารณาเพียงร่างเดียว คือบทบัญญัติข้างต้นที่กล่าวมา 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในวาระ 3 ยังมีความเห็นที่แตกต่างของสมาชิกรัฐสภาอยู่ บ้างก็ว่าเป็นการแก้ไขเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์แก่พรรคการเมืองใหญ่ ขณะที่พรรคการเมืองเล็กแทบจะไม่ได้อานิสงส์เลย 

ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไปด้ แต่ก็เชื่อว่าจะไม่ง่ายดายที่จะไปต่อจนนำไปสู่การ
ประกาศใช้ได้ทันทีเลยตามที่ฝ่ายการเมืองบางฝ่ายคาดหวัง 
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เพราะขณะนี้มีนักการเมือง นักกฎหมาย และ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่แก้ไข แสดงท่าทีออกมาแล้วว่าจะยื่นร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากมีความยุ่งยากตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ช่วงระหว่างกระบวนดำเนินการก็ยุ่งเหยิงมากด้วย
อุปสรรคเช่นกัน 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6586777 
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28 ส.ค. 2564 05:06 น. 

อย่าให้ถึงกับระบบยุติธรรมต้องล้มเหลว 

 
กรณีของ โจ้ เฟอร์รารี หรือ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล เป็นแค่หนึ่งในหลายกรณีการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การอุ้มฆ่า รีดทรัพย์เหยื่อทางอาชญากรรม มีทั้งคดีเล็ก คดีใหญ่ระดับประเทศ มีที่ทั้งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำ
ความผิดได้ และไม่สามารถเอาผิดได้ แต่กรณีของ โจ้ เฟอร์รารี มีเงื ่อนงำสำคัญที่ต้องสืบสวนเอาควา มมากมาย 
โดยเฉพาะกลไกในระบบยุติธรรมและการตรวจสอบของรัฐ ที่สามารถใช้อำนาจเป็นคุณและเป็นโทษได้ 

เชื่อว่าเรื่องนี้ คงไม่ได้หยุดแค่การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในทางมิชอบทำให้มีการเสียชีวิต ไม่ธรรมดาเพราะมีความไม่
ชอบ มาพากลหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายหน่วยงาน เช่น 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การนำรถยนต์หนีภาษีเข้าประเทศ มา
ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ล้วนเป็นการใช้อำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

กรณียาเสพติดที่ ประเทศไทยมีเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่เข้ามาสร้างอาณาจักร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อยู่ใน
ประเทศไทย จนเป็นที่ขึ้นชื่อว่าไทยเป็นประเทศต้นทางการส่งออกยาเสพติดไปยังหลายประเทศท่ัวโลก เช่น ออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ หรือ ไต้หวัน มีกระบวนการฟอกเงินขนาดใหญ่ โดยที่มีคนมีสี ข้าราชการระดับสูง และนักการเมืองมาเกี่ยวข้อง
ด้วย จับได้ไล่ทันก็ตั้งหลายครั้ง 

กรณีบ่อนพนัน ไม่ต้องพูดถึง มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นับครั้งไม่ถ้วน คนมีเอ่ียวก็ไม่พ้นกลุ่มคนที่ว่ามาแล้ว การทำธุรกิจสี
เทา การนำเข้ารถหรู ถ้าไม่มีเส้นสายใหญ่โต ไม่มีทางดำเนินการได้เด็ดขาด ทั้งคนในกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก 
นักการเมืองระดับบิ๊ก เจ้าแม่เจ้าพ่อ ข้าราชการระดับบิ๊ก คนมีสีระดับบิ๊ก สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ที่ได้มาจากการ
ซื้อรถหรูราคาถูกมาขายแพงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รางวัลการนำจับ ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงภาษี เพราะฉะนั้น
ไม่ว่าจะเป็นรถเถื่อน บ่อนเถื่อน บ่อนพนันออนไลน์ ยาเสพติด และการฟอกเงิน จะอยู่ในกระบวนการเดียวกันหมด 

กระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่อำนวยความสะดวก 

เรื่องของภาษี มีคนได้ประโยชน์มานานและหลายช่องทางด้วยกัน เช่น ภาษีการนำเข้าส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน ภาษีแอลกอฮอล์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ใช้เทคนิคในการผลิต หลบเลี่ยงแค่วันละ 1 ชั่วโมง สามารถที่จะหลบ
เลี่ยงภาษีได้ปีละนับพันล้านบาท 
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การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องมาจากแค่เรื่องเดียว คือ หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก นี่เล่น
กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว แต่ละวันจะมีเหลือบตัวใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ 

งานนี้ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธาน กตร. จะอยู่นิ่งๆหรือโวยวายเล็กน้อย หรือ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง
ยอดสุข ผบ.ตร. จะออกมาทำเสียงแข็งจะต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ โดยไม่ยอมเก็บกวาดขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมสีกากี 
หรือถ้ากระบวนการยุติธรรมยังนิ่งเฉยและละเลยกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ถูกกระทำจนเสียชีวิต หรือ 
ป.ป.ช. สตง. องค์กรตรวจสอบทุจริตภาครัฐ จะอยู่เงียบๆก็แสดงว่าบ้านนี้เมืองนี้ไร้ขื่อแป. 

 

หมัดเหล็ก 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2178600 
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กาบัตร 2 ใบ 

 
ผ่านวาระ 2 แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 ต้องทิ้งไว้ 15 วันก่อนที่จะ
ลงมติในวาระ 3 

สาระสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเรื่องสำคัญอยู่เพียงเรื่องเดียว คือการเลือกตั้ง คือต้องการเปลี่ยนจากบัตร
เลือกตั้งเพียงใบเดียวเป็น 2 ใบ 

คือเลือกทั้ง “คน” และ “พรรค” เหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 

รัฐธรรมนูญปี 60 นั้นกำหนดให้การเลือกตั้งกาบัตรเพียงใบเดียว มี ส.ส.เขต และ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกัน 

แต่ระบบปาร์ตี้ลิสต์จะนับคะแนนอีกแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าสัดส่วนผสมตามรูปแบบของเยอรมนี 

ปรากฏว่าของไทยมั่วไปหมด ไม่มีมาตรฐาน 

ประเด็นสำคัญก็คือพรรคการเมืองใหญ่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด เนื่องจากได้ ส.ส.แบบเขตเลือกตั้งมากก็
จริง 

แต่ไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แม้แต่คนเดียวอย่างพรรคเพื่อไทย 

ตรงกันข้ามพรรคการเมืองใหม่อย่าง “อนาคตใหม่” กลับได้ ส.ส.เขต 26 คน แต่กวาด ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากถึง 50 
คน 

คือมาผงาดบนเวทีการเมืองอย่างไม่มีใครคาดคิด 

นอกจากนั้นยังเกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นจำนวนมากท่ีได้ ส.ส.จากการคำนวณสูตรแบบพิสดารพันลึก 

มี ส.ส.เพียงคนเดียวก็ใหญ่โตคับบ้านคับเมืองแล้ว 

ว่าไปแล้วรูปแบบการเลือกตั้งของปี 60 นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อไม่ต้องการให้
พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล 

ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ... 
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พลังประชารัฐได้แกนนำรัฐบาลก็จริง แต่ก็ไม่ได้เสียงมากมายถึงขนาดสร้างความมั่นคงได้ กว่าจะตั้งลำได้ก็เสียค่ากล้วย
ไปหลายหวี 

จึงไม่แปลกที่พรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรค ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหันมาจับมือกันเพ่ือแก้ไขเรื่องนี้ 

คือพลังประชารัฐ เพ่ือไทย และประชาธิปัตย์ 

เพราะเห็นว่าการกาบัตร 2 ใบนั้นอำนวยประโยชน์ให้กับพรรคใหญ่มากกว่าพรรคเล็ก หากแก้ไขสำเร็จ 

พรรคขนาดกลางจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

พรรคขนาดเล็กโอกาสที่จะ “สูญพันธุ์” มีสูง 

แน่นอนว่าพรรคก้าวไกลที่ถอดรูปมาจากอนาคตใหม่จึงต้องหาทางเพ่ือไม่ให้การแก้ไขประสบความสำเร็จ 

หรือแม้แต่ภูมิใจไทยก็ไม่ต้องการแก้ไข 

แม้จะมีความพยายามที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ดูจากฝ่ายที่สนับสนุนไม่ว่าพลังประชารัฐ เพ่ือไทย ประชาธิปัตย์ 

ควบแน่นกันดีในเรื่องนี้ 

อีกท้ังวุฒิสมาชิกท่ีแม้จะมีเสียงผิดพวกไปบ้าง 

แต่ส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนเต็มที่. 

 

“สายล่อฟ้า” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2178588 
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หายหลอนคนแดนไกล 

 
คลายล็อกลดความขุ่นเคืองประชาชน ศบค.ลดระดับมาตรการล็อกดาวน์ เริ่มวันที่ 1 ก.ย.2564 ผ่อนปรนดำเนินกิจการ
ต่างๆ อาทิ การเปิดร้านค้า การเปิดห้างสรรพสินค้าได้หลากหลายขึ้น 

ที่หายใจทั่วท้องขึ้นมาหน่อยคือ ธุรกิจร้านอาหาร เปิดให้นั่งกินในร้านได้ 50% หากเป็นห้องแอร์ และนั่งกินได้ 75% 
กรณีร้านอาหารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ภายใต้ข้อกำหนดต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคเคร่งครัด 

ผ่อนเชือกไปตามสถานการณ์ ให้ผู้ประกอบการลืมตาอ้าปาก หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อมีทิศทาง 

ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เริ่มทรงตัวต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อวัน มีผู้หายป่วยรายวันมากกว่า 

ผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่อง 

เส้นกราฟเริ่มอยู่แนวระนาบ ไม่ทะลุเพดาน แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันยังน่าห่วง ปักหลัก 200 กว่าคน ก็ต้องแก้ไขกัน
ต่อไป แนวโน้มพอมีเรื่องใจชื้นขึ้นบ้าง แต่ยังต้องตั้งการ์ดสูง เข้มงวดมาตรการต่อไป 

รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งบรรเทาอารมณ์คนไทย หลังมีเรื่องขุ่นมัวกระแทกความรู้สึกต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เรื่องเชื้อไวรัสร้ายไม่คลี่คลาย ได้แต่นั่งรอความหวังวัคซีนอย่างเดียว 

กรณี ป.ป.ช.ยืนกรานไม่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ “ลุงตู่” ตามคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อ้างเทคนิคทาง
กฎหมายคุ้มครอง ถูกนำไปขยายผลให้ผู้นำติดลบหนักยิ่งข้ึน 

กระทั่งกรณีคลิปอำมหิต “ผกก.โจ้” เอาถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิต ก็ยังแฉลบนายกฯในฐานะกำกับดูแล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 

กระแสสังคมเกรี้ยวกราด ฟาดงวงฟาดงาใส่ “ลุงตู่” ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวพันในหน้าที่โดยตรงหรือ โดยอ้อม 
พอๆกับอารมณ์เหวี่ยงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เหวี่ยงหัวหน้ารัฐบาลไม่แพ้กัน 

อย่างที่พรรคภูมิใจไทยออกอาการไม่สบอารมณ์การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา วาระสอง ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่พรรค
พลังประชารัฐเห็นดีเห็นงามกับพรรคเพื่อไทย แก้กติกาเติม ส.ส.เขตเป็น 400 คน หั่น ส.ส.บัญชีรายชื่อเหลือ 100 คน 
จากหลักการเดิมรัฐธรรมนูญปี 2560 มี ส.ส.เขต 350 คน และบัญชีรายชื่อ 150 คน 
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พลังประชารัฐหันไปญาติดีศัตรูการเมือง ทลายนั่งร้านค่ายเซราะกราว ส่อทำแต้มหายอื้อ และที่เสียหายรุนแรงกว่าคือ 
เหล่าพรรคเล็กท่ีหวาดผวาอาจถึงข้ันสูญพันธุ์ทางการเมือง 

พรรคกลาง พรรคเล็กหรือตัวจี๊ดฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกล โดนพรรคใหญ่สมคบคิดบอนไซถ้วนหน้า 

สองค่ายใหญ่ใช้กลไกแก้รัฐธรรมนูญชิงความได้เปรียบ ปูเส้นทางกลับสู่อำนาจให้ตัวเอง 

ชนวนบัตรสองใบทำทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านแตกร้าวกันเอง เปิดศึกทะเลาะเละเทะ ผิดวิสัยคนอยู่ ทีมเดียวกัน เพราะ
เกี่ยวโยงเดิมพันอำนาจการเลือกตั้งสมัยหน้า 

พรรคใหญ่จูนผลประโยชน์การเมืองลงตัว การแก้รัฐธรรมนูญด่านสองผ่านฉลุย ไปรอลุ้นเสียง ส.ส.-ส.ว.จะลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในวาระสาม 

แม้ ส.ว.ยังตั้งท่าแทงกั๊ก ขอวัดทิศทางลมอีกที จะเทเสียง 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เซย์เยสให้หรือไม่ ตามเสียงฮึ่มฮั่ม มี 
ส.ว.บางคนออก ลูกขู่ อยากติดเบรกกติกาฉบับใหม่ 

กลัวบัตรสองใบจะพาย้อนรอย เกิดปรากฏการณ์เผด็จการเสียงข้างมาก เหมือนยุครัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ “ลุงโทนี่” 
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูกขาดอำนาจบริหารประเทศ ก่อนถูกกองทัพโค่นอำนาจ 

ส่งซิกหยั่งเชิงห้ามระบอบ “ทักษิณ” กลับมาแจ้งเกิด 

แต่ผลโหวตวาระสอง สะท้อนชัด ส.ว.ส่วนใหญ่เอาด้วยระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โหวตผ่านมาตรา 83 เรื่องบัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ และมาตรา 91 การคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เกิน 84 เสียง อย่างท่วมท้น 

กวาดตาดูรายชื่อทีมคัดค้าน มีแค่พวกเจ้าเก่า หน้าเดิมๆที่ผูกปีอาฆาตคนแดนไกล 

ผลโหวตแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา วาระสาม ส่อเค้าทางสะดวก ไม่มีรายการหลอกแกง ทิ้งกันไว้กลางทางเหมือนที่ผา่น
มา 

ปีกผู้มีอำนาจประเมินแล้วเอาด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รอให้สัญญาณ ส.ว.กดปุ่มเปิดไฟเขียว ยอมหักพรรคภูมิใจไทยและ
พรรคเล็ก เพราะประเมินแล้วค่ายพลังประชารัฐก็ได้รับอานิสงส์ ได้แต้มไหลมาเทมา อาศัยความได้เปรียบในฐานะพรรค
ใหญ่กินรวบได้หมด 

ได้ทั้งแก้เผ็ดทีมเซราะกราวที่ชอบออกอาการเฮ้ียว และตัดตอนพรรคก้าวไกลไม่ให้โตเกินขนาด ไม่สนจะเกิดแลนด์สไลด์
จะไหลเข้าทางทีมฝั่งนายใหญ่ 

ตามเสียงลือหนาหูในนาทีนี้ ที่แม้แต่คนในพรรคร่วมรัฐบาลก็ยอมรับตรงกัน อาจเห็นสูตรผสม “พลังประชารัฐ –เพ่่ือ
ไทย” จับมือตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง แค่กาชื่อ “ลุงตู่” ออก ก็อยู่ร่วมกันได ้

การเมืองฉบับไทยแลนด์โอนลี่ แค่ผลประโยชน์คลิกตรงกัน ก็เลิกหลอนเงา “คนแดนไกล” ทันที. 

ทีมข่าวการเมือง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2178921 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2178921
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28 ส.ค. 2564 05:10 น. 

คลายล็อกซะที 

 
ความอดทนของคนมีขีดจำกัด หลังจากต้องทนอดอดทน แบกรับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์จนอ่วมอรไท 

กลุ่มธุรกิจเอกชนต้องอดทนขาดทุนจากมาตรการล็อกดาวน์จนริดสีดวงบานเป็นกลีบมะไฟ 

ถ้าขืนรัฐบาลลุงตู่ขยายล็อกดาวน์ต่อไปอีก 1 เดือน 

ธุรกิจค้าปลีกจะพังบรรลัยวายป่วงครบวงจร 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจเอกชนจึงไม่ยอมอดทนขาดทุนอีกต่อไป 

จึงรวมพลังยื่นข้อเรียกร้อง “นายกฯลุงตู่” ให้คลายล็อกซะที 

ฝ่าย “นายกฯลุงตู่” หลังจากอดทนฟังเสียงเรียกร้องของภาคเอกชนจนแก้วหูระบม 

ความอดทนของ “ลุงตู่” ก็ถึงขีดจำกัด ทนฟังเสียงด่าไม่ได้อีกต่อไป 

เมื่อความอดทน 2 ฝ่ายถึงขีดจำกัดพร้อมกัน 

จึงถึงเวลาต้องคลายล็อกดาวน์ เพ่ือคืนความปกติให้สังคมไทย!! 

แต่เนื่องจากวิกฤติโควิดยังคารา คาซัง แม้เส้นกราฟผู้ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลง แต่ตัวเลขคนป่วยคนตายรายวันยังไมล่ด
ถึง “จุดปลอดภัย” 

“นายกฯลุงตู่” ยังไม่สามารถคลายล็อกพรวดเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ต้องทยอยคลายล็อกเป็นขั้นตอน เริ่มจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมเป็น 80 เปอร์เซ็นต์... 

และข้ันสุดท้ายคือคลายล็อก 100 เปอร์เซ็นต ์

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ไม่ควรล็อกนานเกิน 2 สัปดาห์ หรือยาวที่สุดไม่ควรเกิน 1 เดือน!! 

เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ไม่สามารถหยุดโควิดระบาดได้อย่างที่ฉายหนังโฆษณา 
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การที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มลดลง ไม่ได้เกิดจากมาตรการล็อกดาวน์ 

แต่เกิดจากการที่รัฐบาลปูพรมฉีดวัคซีน 

และสำคัญท่ีสุด เกิดจากพ่ีน้องประชาชนป้องกันตัวเอง 

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าการล็อกดาวน์นานเกินไป มี “ข้อเสีย” มากกว่า “ข้อดี” 

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครโดนล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม จนถึงถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 

รวมเวลาล็อกดาวน์กรุงเทพฯและปริมณฑลนานถึง 50 วัน!! 

คนทำมาค้าขายไม่มีรายได้นานถึง 50 วัน ต้องเจ๊งแน่นอน 

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่ “นายกฯ ลุงตู่” ตัดสินใจคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ทันที 

ไม่ล็อกดาวน์เพิ่มอีก 1 เดือนตามแผนเดิม 

เริ่มผ่อนคลายให้ลูกค้านั่งกินอาหารในร้านได้ 50 เปอร์เซ็นต ์

เปิดให้ธุรกิจบางประเภทที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงระบาด กลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดไป 7 สัปดาห์ 

เพราะชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 

(น่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้พอสมควร?) 

ข้อสำคัญ โควิดระบาดหนักครั้งนี้ คนตายเป็นใบไม้ร่วง ยิ่งทำให้ประชาชนระวังตัวกลัวติดโควิดกันสุดลิ่มทิ่มประตู 

สรุปว่า คนไทยระวังตัวกันเอง ป้องกันโควิดแพร่ระบาดได้ดีกว่ามาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล 

แต่มาตรการเคอร์ฟิว...ยังคาไว้ก่อนก็ดีนะโยม. 

 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/2178516 
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28 ส.ค. 2564 - 07:30 น. 

สปอตไลต์ ฉายจับ สู่เงาร่าง ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ไล่ต้อน ประยุทธ์ 

 
จังหวะก้าว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ระทึกทางการเมืองยิ่ง 

เป็นความระทึกในขณะที่ไม่ว่า“ทะลุฟ้า”บริเวณหน้ารัฐสภา เกียกกาย ไม่ว่า“ทะลุแก๊ซ”บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 
และสามเหลี่ยมดินแดง 

ต่างถือเอาการยิง“พลุไฟ”ส่องประกายเป็น “สัญลักษณ์” 

คล้ายกับแนวทางของไม่ว่า“ทะลุฟ้า” ไม่ว่า “ทะลุแก๊ซ” อาจแตกต่างไปจากแนวทางไม่ว่าของ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ 
ไม่ว่าของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

แต่ทั้งหมดล้วนเป็นเครือข่ายไล่ประยุทธ์ หรือ “อ.ห.ต.” ทั้งสิ้น 

บทสรุปที่รวบยอดไปยัง“อ.ห.ต.”เป็นเป้าหมายเหมือนกับจะเชียร์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

เพราะคำว่า“อ.ห.ต.”มิได้เกิดขึ้นจากการริเริ่มและสร้างสรรค์โดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นคนแรกบนถนนทางการเมือง
สายนี้ 

ตรงกันข้าม เป็นกระแสที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 

ยิ่งเมื่อ แอมมี่ เดอะ บอททอมบลูส์ ประกาศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและนำเสนอปฏิบัติการ
สาดสี ยิ่งสร้างสีสันสนั่นประสาท 

กระนั้น ก็ต้องยอมรับในบทบาทของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

ถามว่าบทบาทของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เมื่อนำเสนอ“อ.ห.ต.”ข้ึนเป็นอะไร 

ความจริง ตั้งแต่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มีความแจ่มชัดในกระบวนท่าทางการเมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แจ่มชัดในแบบเห็นอกเห็นใจการต่อสู้ของน้องๆ 
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เพียงแต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเริ่มนับ 1 จากสถานการณ์ใด ต่อเมื่อ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นำเสนอ“คาร์ม็อบ”นั่นแหละ
ที่สอดรับกับรสนิยมในทางการเมือง 

จึงปรากฏขึ้นพร้อมกับประสานเครือข่ายไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) เข้าไป 

จากนั้น เครือข่ายไล่ประยุทธ์ก็กลายเป็นกระแสหลักมากด้วยความคึกคัก 

เป็นความคึกคักที่กล่าวได้ว่าปรากฏขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศ แม้กระท่ังพรรคเพ่ือไทยก็ต้องออกแคมเปญใหญ่“รวมมติ
ประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์” 

ความคึกคักตลอดเดือนสิงหาคมจะเห็นผลในเดือนกันยายนหรือไม่ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6587797 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 07:57 น. 

09.00 INDEX ระบบเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2540 สนามชิง พลังประชารัฐ เพื่อไทย 

 
09.00 INDEX ระบบเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2540 สนามชิง พลังประชารัฐ เพื่อไทย 

แนวโน้มและทิศทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดพันธมิตรในแนวร่วมทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทย 
พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดคำถาม หากแต่นำไปสู่ “ข่าวลือ” ในทางการเมืองมากมายตามมา 

เห็นได้จากข้อสงสัยที่ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ 250 ส.ว.ยกมือให้กับร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ 
ขณะที่ปฏิเสธร่างแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอโดยพรรคอื่นแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐ 

ตามมาด้วยข้อสงสัยที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เมื ่อพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมาธิการโดยพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยเปิดทางให้ 

นั่นหมายความว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ 250 ส.ว.หันมาเทเสียงให้เหมือนกับผ่านวาระ 1 และวาระ 2 

เท่ากับชี้ให้เห็นทิศทาง ”การเลือกตั้ง” ที่จะเกิดข้ึนว่าเป็นเช่นใด 

เท่ากับเป็นการแสดงแนวโน้มของการต่อสู้ ในทางการเมืองระ หว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐอย่างเด่นชัด
ที่สุด 

บทสรุปจากกรรมวิธีการเลือกตั้งอย่างที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เด่นชัดอย่างยิ่งว่าจะนำและก่อให้เกิดการ
ต่อสู้ระหว่าง พรรคการเมืองใหญ่อย่างเป็นด้านหลัก 

บทเรียนจากการเลือกตั้งไม่ว่าเมื่อเดือนมกราคม 2544 ไม่ว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 มีไว้ให้ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ในเดือนมกราคม 2544 ก็ชี้ให้เห็นว่ามีเพียงพรรคไทยรักไทยกับ พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ยอดรอด พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม กลายเป็นพรรคระดับจังหวัด กลายเป็นพรรคท้องถิ่น 

ยิ่งเมื่อผ่านการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ยิ่งทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ระดับประเทศ 

พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคระดับภาคโดยอัตโนมัติ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

49 

 

แท้จริงแล้ว พรรคพลังประชารัฐกำลังเดินไปบนเส้นทางและความจัดเจนของพรรคไทยรักไทย ด้วยความมั่นใจว่ายังกุม
ความเหนือกว่าจากท่ีกุมอำนาจรัฐและมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ 

ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็มั่นใจจากประสบการณ์ ”ไทยรักไทย” 

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจในฐานเสียงดั้งเดิมของตนไม่ว่า จะเป็นในภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานคร 

คำถามอยู่ท่ีว่าความม่ันใจของ ”พลังประชารัฐ” จะมีเพียงใด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2909544 
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