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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
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     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 29 สงิหาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ รอหารือ ‘มหาดไทย’ พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. หรือไม่ 4 
2 สยามรัฐออนไลน์ กกต.เตรียมหารือมท.สัปดาห์หน้า ปมเลือกตั้ง อบต.พร้อม ส.ก. 5 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ มั่นใจ ‘เฉลิมชัย’ ชี้แจงได้ จ่อยกมือให้หมด ไม่รู ้ข่าวเขี่ย 

ปชป.ออก ดึง พท.ร่วม รบ. 
6 

2 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล ล็อกเป้าหลัก ‘ประยุทธ์ -อนุทิน’ วางขุนพลไม่มาก เน้น
คุณภาพ ตรงประเด็น 

7 

3 มติชนออนไลน์ ‘โกวิทย์’ เผย ต้องฟังข้อมูลฝ่ายค้าน-รัฐมนตรีก่อนลงมติ ย้ำ ต้องเป็น
สุภาพบุรุษในการร่วมรัฐบาล 

8 

4 แนวหน้าออนไลน์ ‘แรมโบ้’ซัด‘สุทิน’อย่าเล่นการเมืองแบบจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ทำบ้านเมือง
วุ่นวาย 

10 

5 มติชนออนไลน์ ‘ศักดิ ์สยาม’ พร้อมลุยศึกซักฟอก แจงทำงานยึดกฎหมาย ยัน
สัมพันธ์พปชร.ยังเหนียวแน่น 

11 

6 ข่าวสดออนไลน์ พปชร.นัดถก 30 ส.ค.ติวเข้มซักฟอก-แกนนำตบเท้าพบ‘บิ๊กป้อม’ 12 
7 สยามรัฐออนไลน์ "ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" วาง "10 ขุนพล" ล็อกเป้าถล่ม "บิ๊กตู่-อนุทิน" 13 
8 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.ปชป. ย้ำพรรคเตรียมส่งคนรุ่นใหม่ 

นักบริหารชิง "ผู้ว่าฯกทม." 
14 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดีลการเมืองเพ่ือไทย-พลังประชารัฐ ประธานวิปฝ่ายค้าน มีคำตอบ 15 
10 สำนักข่าว INN ออนไลน์ โพลชี้ล็อกดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จ รัฐบาลขาดความเข้มงวด 17 
11 สำนักข่าว INN ออนไลน์ ไทยติดโควิดเพิ่มอีก 16,536 ตายพุ่ง 264- รักษาหาย 20,927 19 
12 มติชนออนไลน์ พท.ชวนปชช.โหวตซักฟอกไม่ไว้วางใจรบ.แบบคู่ขนาน ร่วมกันไล่ 

‘ประยุทธ์’ ผ่านออนไลน์ 
20 

13 มติชนออนไลน์ ธนกร แนะเพื่อไทย อย่าเล่นเกมส์นอกสภา ปมปลุกปชช.ลงมติไม่
ไว้วางใจ ลั่นคนโทรหาอื้อ อยากเปิดแคมเปญหนุนบิ๊กตู่ 

21 
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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ “ปชป.” นัด ส.ส.ซักซ้อมรับมือศึกซักฟอก 22 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ภท.ตั้งทีมองครักษ์ จัด '12ขุนพล' ป้อง 'อนุทิน -ศักดิ์สยาม' สู้ซักฟอก 23 
16 แนวหน้าออนไลน์ ไม่ต้องห่วง‘ปชป.’นัดส.ส.ติวเข้มรับมือศึกซักฟอก มั่นใจ‘เฉลิมชัย’

โหวตฉลุย 
24 

17 ข่าวสดออนไลน์ ราชกิจจาฯ แจงเกณฑ์ คลายล็อก 1 กันยาฯ นี้ ทั้งเปิดร้านอาหาร - 
เรียนที่โรงเรียนได้ 

25 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - ใครได้ประโยชน์ 28 
2 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. “แตะมือ” เพื่อไทยลากเกมอำนาจเข้าเหลี่ยม : ฮั้วข้ามค่าย    

ตัวใครตัวมัน 
32 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ตำรวจการเมือง 37 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กระแสโหวตคว่ำ 'พปชร.' ป่วน บีบนายกฯ 'ปรับครม.' 39 
5 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่12 : ทะลุให้ถึงประชาชน 41 
6 มติชนออนไลน์ คอลัมน์แฟลชสปีช : ประชาชนต้องเรียนรู้ 43 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 16:49 น. 

‘กกต.’ รอหารือ ‘มหาดไทย’ พร้อมจัดเลอืกตั้ง ส.ก. หรอืไม ่

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ 
(ส.ก.) ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง ว่า เบื้องต้นกกต. ต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่
สามารถกำหนดได้ว่า จะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปพร้อมกัน
หรือไม่ หากมท. เห็นชอบอย่างไร ก็จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอาจจะไม่ทันในการประชุม
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคมนี้ จากนั้น หากครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้งแล้ว กกต.ก็จะพิจารณาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งอีก
ครั้งหนึ่ง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2910384
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28 สิงหาคม 2564 21:37 น. 

กกต.เตรียมหารือมท.สปัดาห์หน้า ปมเลือกตั้ง อบต.พร้อม ส.ก. 

 
วันที่ 28 ส.ค.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเว็บไซต์     
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) 
ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง ว่า เบื้องต้นกกต. ต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในช่วงสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่สามารถ
กำหนดได้ว่า จะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไปพร้อมกันหรือไม่    
หากมหาดไทย เห็นชอบอย่างไร ก็จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอาจจะไม่ทันในการประชุม      
วันจันทร์ ที่ 30 ส.ค.นี้ จากนั้น หากครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้งแล้ว กกต.ก็จะพิจารณาเพ่ือกำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง
หนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275660# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/275660
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 15:27 น. 

‘จุรินทร์’ มั่นใจ ‘เฉลมิชัย’ ชี้แจงได้ จ่อยกมือให้หมด ไม่รู้ข่าวเขี่ย ปชป.ออก ดึง พท.ร่วม 
รบ. 

 

“จุรินทร์” มั่นใจ “เฉลิมชัย” ชี้แจงได้ พร้อมยกมือให้ รมต.ร่วมรัฐบาล เพราะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

เมื ่อเวลา 10.00 น. วันที ่ 28 ส.ค. ที ่ช ุมชนพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก นายจุร ินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ที่มีชื่อ 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ถูกอภิปราย
ด้วย ว่า ได้คุยกับนายเฉลิมชัยมาโดยตลอด นายเฉลิมชัยไม่มีอะไรกังวล และมั่นใจว่านายเฉลิมชัยจะตอบได้ทุกคำถาม 
โดยประชาธิปัตย์พร้อมที่จะสนับสนุนนายเฉลิมชัย เพราะเรามั่นใจในเลขาธิการพรรคของเรา และม่ันใจในการทำหน้าที่
ของนายเฉลิมชัยทุกประการ 

เมื่อถามถึงเสียงที่จะได้รับความไว้วางใจของรัฐมนตรีควรจะได้เท่ากันทุกคนหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า คะแนนแค่ไหน
อย่างไรนั้น เท่าที่มีปรากฏก็ตอบยากว่าจะเท่าหรือไม่เท่าอย่างไร เอาเป็นว่าสำหรับประชาธิปัตย์เราก็พร้อมที่จะ
สนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาล เพราะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันนี้คือเบื้องต้น แต่สุดท้ายแล้วใครจะได้เสียง
เท่าไหร่อย่างไรนั้น ก็คงต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง 

เมื่อถามถึงมีกระแสข่าวลือว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเอาพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันออก แล้วให้
พรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลด้วย นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่ทราบข้อเท็จจริง ต้องไปถามพรรคที่มีการถูกกล่าวอ้างถึง       
ว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่เป็น ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรกังวล เราทำหน้าที่อะไรก็ได้ ที่ผ่านมาเคยเป็นทั้งรัฐบาล 
และฝ่ายค้านมาหลายยุคหลายสมัย หลักของเราคือการทำหน้าที่ของเราให้เต็มกำลังความสามารถ 

“วันนี้เป็นรัฐบาล ผมก็ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราทำหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลในกระทรวงที่เรารับผิดชอบดูแล งาน
ทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ ลุล่วงด้วยดีเป็นรูปธรรม ถ้าเราเป็นฝ่ายค้าน เราก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล ที่ผ่าน
มาผมก็เคยเป็นทั้งประธานวิปฝ่ายค้าน เคยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี ตอนเป็นฝ่ายค้านเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ใน
การตรวจสอบรัฐบาล ไม่มีอะไรกังวล แต่ข้อเท็จจริงใครจะไปรวมกับใครอีก การเมืองจะพลิกผันอย่างไร อันนั้นก็เป็น
เรื่องที่จะต้องติดตาม แต่พรรคการเมืองไหนที่มีการถูกเอ่ยอ้างถึงก็ต้องเป็นคนตอบคำถาม ประชาธิปัตย์ไปตอบแทน
ไม่ได้” นายจุรินทร์กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910213 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2910213
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 15:11 น. 

ก้าวไกล ล็อกเป้าหลัก ‘ประยุทธ์-อนุทิน’ วางขุนพลไม่มาก เน้นคุณภาพ ตรงประเด็น 

 

‘ก้าวไกล’ ล็อกเป้าหลัก ‘ประยุทธ์-อนุทิน’ วางขุนพลซักฟอกไม่มาก เน้นคุณภาพ ตรงประเด็น 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์การเตรียมการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ว่า ขณะนี้พรรคก.ก.กำลังเตรียมข้อมูลและฝึกซ้อมการ
อภิปราย เพื่อให้ทุกอย่างตรงประเด็นและมีคุณภาพมากที่สุด เบื้องต้นวางตัวผู้อภิปรายไว้ไม่เกิน 10 คน และคาดว่าจะ
อภิปรายรัฐมนตรีประมาณ 3 คน โดยจะเน้นอภิปรายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก 
ส่วนประเด็นการอภิปรายฯ จะเก่ียวข้องกับเรื่องวัคซีน และการบริหารจัดการ โควิด-19 เพราะท้ัง 2 คน มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับวิกฤตที่กำลังเกิดข้ึน ที่ทำให้เกิดคนเจ็บและคนตายเป็นหมื่นเป็นแสน รวมถึงเศรษฐกิจ และสังคมที่ย่ำแย่ 

นายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ชื่อ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอีเอส) ก็มีส่วนที่น่าสนใจจะถูกอภิปรายฯ ทั้งนี้ เราต้องชี้ให้ประชาชนเห็นถึงความผิดพลาดด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ และนายอนุทิน ตั้งแต่การแทงมาตัวเดียว การกระจายวัคซีน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
การกู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาท ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้ตรงกับเป้าหมาย ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีอำนาจพร้อมตามกฎหมาย
หลาย 10 ฉบับ สะท้อนว่าไม่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อสังเกตที่นำเงินไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง โดยอาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตโดยมิชอบใช่หรือไม่ เช่น ชุดตรวจ ATK หรือการสั่งวัคซีนบางยี่ห้อ 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ในครั้งนี้ผู้อภิปรายของพรรคก.ก. จะสามารถพูดได้ดีกว่าเดิม เพราะมีทักษะดีขึ้น และข้อมู ลต่างๆ 
ก็มีจำนวนมาก เราจะทำให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลลึกกว่าเดิม และจะไม่อภิปรายรัฐมนตรีหลายคนหรือใช้ผู้อภิปราย
หลายคน เพราะจะเน้นเชิงคุณภาพและตรงประเด็น 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910199 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 16:09 น. 

‘โกวิทย์’ เผย ต้องฟังข้อมูลฝ่ายค้าน-รัฐมนตรีก่อนลงมติ ย้ำ ตอ้งเปน็สุภาพบุรุษในการร่วม
รัฐบาล 

 
‘โกวิทย์’ เผย ต้องฟังข้อมูลฝ่ายค้าน-รัฐมนตรีก่อนลงมติ ย้ำ ต้องเป็นสุภาพบุรุษในการร่วมรัฐบาล ยัน ไม่เอาเรื่องแก้ 
รธน.มาปนอภิปราย แฉ พรรคใหญ่ร่วมรัฐบาลไม่เคยมีใครมาเชิญ ‘พลังท้องถิ่นไท’ ถกแก้ รธน. ต่างคนต่างไป จึงไม่เป็น
เอกภาพ เพราะไม่วางแผนร่วมกันแต่ต้น 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการลงมติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า เป็นการปล่อยข่าวในหมู่พรรคเล็ก แต่ตนก็ทราบข่าวจากการที่มีเพียงคน
อ่ืนมาบอก ซึ่งยังไม่มีการกำหนดทิศทางว่าจะลงมติไปในทิศทางใดก่อน ทั้งนี้ ต้องรอดูการชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละบุคคล
ก่อน และต้องดูที ่พรรคฝ่ายค้านยื ่นไปว่ามีอะไรบ้าง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ถูกอภิปรายมาแล้ว 2-3 ครั้ง เพียงแค่เราไม่ทราบว่าการถูกอภิปรายครั้งนี้จะมีข้อมูล
ใหม่อะไรบ้าง ตนคิดว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพรรคของตนนั้นต้องมาชั่งน้ำหนักข้อมูลของฝ่าย
ค้านว่าตรงประเด็นหรือไม่ หรือเข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนในการยื่นอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ไม่ใช่เป็นกระแสข่าว กระแสความคิดที่จะเอาคนนั้นลง คนนี้ลง หรือเป็นกระแสทาง
การเมืองมากกว่าการพิจารณาข้อมูล อย่างไรก็ต้องพิจารณาข้อมูล ซึ่งตนมองว่าการที่มีกระแสออกมาเช่นนั้นเป็นการ
เล่นเกมทางการเมืองมากจนเกินไป ถ้าเราไม่เล่นเกมทางการเมือง เราต้องมาฟัง ตนคิดว่า ส.ส.ควรจะฟังข้อมูลและ
พิจารณาด้วยข้อเท็จจริงให้มาก ไม่ใช่จู่ๆ มาโหวตโดยไม่ฟังข้อมูล และต้องใช้ข้อมูลในการโหวตมากกว่าการฟังกระแส
ข่าว 

นายโกวิทย์กล่าวว่า ในฐานะที่พรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นพรรคที่เรายังยืดมั่นในการร่วมรัฐบาลอยู่ ตนคิดว่าเราต้อง
ตัดสินใจดีๆ เพราะเป็นมารยาททางการเมืองอย่างหนึ่งว่าเราต้องฟังข้อมูล หากข้อมูลชัดเราก็ไปบอกรัฐบาลว่าข้อมูลของ
คุณตรงเป้านะ ข้อมูลของของคุณเข้าเป้า คนนั้นส่อในการส่อไม่โปร่งใสในเรื่องต่างๆ ซึ่งเราต้องไปบอกรัฐบาลอย่างเป็น
สุภาพบุรุษ ตนคิดว่าหัวหน้าพรรคตนก็เป็นสุภาพบุรุษ ท่านก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงกันก่อน นายโกวิทย์ยังย้ำด้วยว่า ถ้า
เราอยู่ร่วมรัฐบาลเราต้องเป็นสุภาพบุรุษว่าเราไม่ได้ชักเข้าชักออกหรือว่าเล่นเกมการเมืองต่อรองอะไรเช่นนี้ ตนว่าตรงนี้
ไม่ใช่และคงเป็นจุดยืนเช่นนั้น 
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เมื่อถามว่าเราจะเน้นข้อมูลมากกว่าใช่หรือไม่ นายโกวิทย์กล่าวว่า มากกว่ากระแสข่าวและเล่นเกมการเมืองที่จะโค่นคน
นั้น โค่นคนนี้ และต้องเขียนไว้ว่าเราเป็นสุภาพบุรุษในการร่วมรัฐบาล 

เมื่อถามว่า ต้องรอการประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 30 
สิงหาคมนี้ใช่หรือไม่ นายโกวิทย์กล่าวว่า ใช่ วันนี้เป็นวันเสาร์ ตนก็ยังไม่ทราบว่าทางวิปรัฐบาลจะมีการคุยกันอย่างไร ซึ่ง
ในวันพรุ่งนี้ (29 สิงหาคม) ตนอาจจะไปคุยกับหัวหน้าพรรคว่าจะอย่างไร แต่เบื้องต้นหัวหน้าพรรคตนก็ยังมองว่าเราเคย
เป็นสุภาพบุรุษว่ากับ พล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี อยากจะให้ประคับประคอง
ประเทศเดินต่อไปได้ แต่ก็มีกระแสการเมืองว่าจะดิสเครดิตคนนั้น คนนี้ ตนว่ามันไม่น่าใช่ ซึ่งเราจะไม่เล่นด้วยกับกระแส
ข่าวเช่นนั้นแต่เราจะเล่นด้วยกับการรับฟังข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพ่ิงผ่านการพิจารณาในวาระ 2 ไปใช่หรือไม่ นายโกวิทย์กล่าวว่า 
มันคงไม่เกี่ยว เราแยกแยะได้ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ค่อยให้เกียรติ ซึ่งกันและกันในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ หมายความว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกได้มีการมาพูดคุยกันเป็นอย่างดีว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่
มาครั้งที่ 2 ต่างพรรคต่างไป พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ไปทาง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ก็ไปทาง พรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ไปอีกทาง ซึ่งไปคนละทิศทางและไม่ได้มีการคุยร่วมกัน ตนยังตำหนิพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะพรรคใหญ่ว่าไม่ได้เชิญพรรคเล็กไปนั่งคุยว่าจะแก้ไขเล่นนี้ในฐานะร่วมรัฐบาล ในส่วนนี้ไม่มีและยืนยันว่าใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลไม่เคยเชิญพรรคพลังท้องถิ่นไทไปคุยเรื่องนี้และในส่วนนี้เราจึงมองว่าเราสวนแต่
เราสวนแค่บางเรื่อง งดออกเสียงเราก็บอกชัด เราชัดเจนว่าเขาไม่มาคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่างคนต่างทำ ซึ่งการทำ
เช่นนี้ก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคน แต่ละพรรคที่จะโหวตใช่หรือไม่ 

ถามย้ำว่า เราจะไม่นำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเก่ียวข้องกับการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ นายโกวิทย์กล่าว
ว่า “ถูกต้อง ถูกต้องครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นเรื่องของข้อมูล การร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์แต่ละพรรค 
ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลไม่เคยมาพบปะ พูดคุย มาวางแผนร่วมกันว่าจะแก้ไขอย่างไรบ้าง เอกภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึง
ไม่ค่อยมีในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากไม่ได้มีเป้าหมายและไม่ได้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้น” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910268 
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วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 16.39 น. 

‘แรมโบ้’ซัด‘สุทิน’อย่าเล่นการเมืองแบบจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ทำบ้านเมืองวุ่นวาย 

 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายสุทิน คลังแสง 
ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน เชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมไล่นายกฯพร้อมกันทั้ งในและนอกสภาฯ โดยตนเองยืนยันว่า ตลอดการ
บริหารราชการแผ่นดินนายกฯ และรัฐบาลบริหารงานอย่างโปร่งใส ทุ่มเทการทำงานเพื่อทำงานแก้ไขปัญหาให้ประเทศ 
และช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ดังนั้น  นายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงไม่ได้กลัวการถูกอภิปราย 
และพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านและประชาชนสงสัย 

ส่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื ้อโควิด-19 ตนเองยืนยันว่า นายกฯชี ้แจงได้อย่างแน่นอน เพราะเข้าใจ
สถานการณ์เป็นอย่างดี และการระบาดก็เป็นการระบาดไปทั่วโลก นายกฯ และรัฐมนตรี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่ยังได้ทำงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้สถานการณ์คลี่คลาย ขณะเดียวกันก็ไม่มี
ใครอยากให้มีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียว ดังนั้นพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ควรหยิบมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรี 

“หรืออาจเป็นเพราะว่า พรรคฝ่ายค้านไม่มีประเด็นอะไรที่จะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรีแล้ว จึงหยิบ
ประเด็นคนป่วย คนเสียชีวิตมาอภิปรายฯ นอกจากนี้ตนเองมองว่าการอภิปรายฯของฝ่ายค้านก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆที่
บรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยนำมาแถลงข่าวรายวันแล้วนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนได้รับฟัง
การชี้แจงของนายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก่อน อย่าไปหลงเชื่อพรรคฝ่ายค้านที่ออกมาปลุกระดมให้ลงชื่อไล่นายก
ฯ เพราะพรรคฝ่ายค้านทำเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายค้านเอง ไม่ใช่เพื่อประชาชน  ” นายเสกสกล กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/598218 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 17:40 น. 

‘ศักดิ์สยาม’ พร้อมลุยศึกซักฟอก แจงทำงานยึดกฎหมาย ยันสัมพันธ์พปชร.ยังเหนียวแน่น 

 
‘ศักดิ์สยาม’ พร้อมลุยศึกซักฟอกแจงทำงานยึดระเบียบ-กฎหมาย ยันสัมพันธ์พปชร. ยังเหนียวแน่น 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ในวันที่ 31 สิงหาคม            
- 4 กันยายนนี้ ว่า ตนมีความพร้อมที่จะชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ โดยส่วนตัวตนจะเดินทางเข้าสภาฯ เพ่ือ
ไปรับฟังการอภิปรายฯ ตลอดทั้ง 5 วัน 

เมื่อถามว่า เกรงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ การลงมติของแก๊งดาวฤกษ์จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะเป็น
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมหรือไม่ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การโหวตของส.ส.ถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ส.ส.ก็ควรเคารพมติ
ของพรรคด้วย ซึ่งเรามีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ประสานงานกันอยู่ 

ถามย้ำว่า หากเกิดขึ้นการลงมติเช่นนั้นอีกครั้ง พรรค ภท. จะมีมาตรการอะไรตอกกลับไปบ้างหรือไม่ นายศักดิ์สยาม 
กล่าวว่า อย่าคิดไปไกล หลายเรื่องก็มีความชัดเจนแล้ว เช่น การดำเนินการสายสีส้มรวมถึงเรื่องที่ดินที่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งตนก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและตนได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว แต่หากถามมาอีกก็ชี้แจง
ใหม่ เพราะมีการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม มองว่าเราไม่ได้สู้อะไร โดยจะชี้แจงการดำเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย ทุกเรื่องมีข้อมูล และดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหลักธรรมภิบาล 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคพปชร. จะจับมือกับพรรคเพื่อไทย (พท.) แล้วจะทำให้พรรค ภท. โดดเดี่ยว 
พรรคภท.ประเมินอย่างไรและจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ต้องตรวจสอบและประเมินจากคน
ปล่อยข่าว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรค พปชร. และพรรค ภท. ขณะนี้ยังเหนียวแน่นปกติเหมือนเดิม 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910510 
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28 ส.ค. 2564 - 20:25 น. 

พปชร.นัดถก 30 ส.ค.ติวเข้มซักฟอก-แกนนำตบเท้าพบ‘บ๊ิกป้อม’ 

 
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ก่อนการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่จะมีข้ึนในวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย. ลงมติ 4 ก.ย. แกนนำและส.ส.บางส่วน นัดประชุม
ในวันที่ 30 ส.ค. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน 

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที ่ 28 ส.ค. แกนนำพรรคบางคน ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ           
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อรายงานความคืบหน้าการ
ทำงานเรื่องต่างๆในช่วงที่ไม่มีการประชุมพรรค รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจบไป และความพร้อมก่อนอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6589298 
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28 สิงหาคม 2564 21:51 น. 

"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" วาง "10 ขุนพล" ล็อกเป้าถล่ม "บิ๊กตู่-อนุทิน" 

 
วันที่ 28 ส.ค.64 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์การเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ว่า ขณะนี้พรรคกำลังเตรียมข้อมูลและฝึกซ้อมการอภิปราย เพ่ือให้
ทุกอย่างตรงประเด็นและมีคุณภาพมากที่สุด เบื้องต้นวางตัวผู้อภิปรายไว้ไม่เกิน 10 คน และคาดว่าจะอภิปรายรัฐมนตรี
ประมาณ 3 คน โดยจะเน้นอภิปรายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก ส่วนประเด็นการ
อภิปรายฯ จะเก่ียวข้องกับเรื่องวัคซีน และการบริหารจัดการ โควิด-19 เพราะท้ัง 2 คน มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตที่กำลัง
เกิดข้ึน ที่ทำให้เกิดคนเจ็บและคนตายเป็นหมื่นเป็นแสน รวมถึงเศรษฐกิจ และสังคมที่ย่ำแย่ 

นายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ชื่อ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอีเอส) ก็มีส่วนที่น่าสนใจจะถูกอภิปรายฯ ทั้งนี้ เราต้องชี้ให้ประชาชนเห็นถึงความผิดพลาดด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ และนายอนุทิน ตั้งแต่การแทงมาตัวเดียว การกระจายวัคซีน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
การกู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาท ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้ตรงกับเป้าหมาย ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีอำนาจพร้อมตามกฎหมาย
หลาย 10 ฉบับ สะท้อนว่าไม่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อสังเกตที่นำเงินไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง โดยอาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตโดยมิชอบใช่หรือไม่ เช่น ชุดตรวจ ATK หรือการสั่งวัคซีนบางยี่ห้อ 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ในครั้งนี้ผู้อภิปรายของพรรคก้าวไกล จะสามารถพูดได้ดีกว่าเดิม เพราะมีทักษะดีขึ้น และข้อมูล
ต่างๆ ก็มีจำนวนมาก เราจะทำให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลลึกกว่าเดิม และจะไม่อภิปรายรัฐมนตรีหลายคนหรือใช้ผู้
อภิปรายหลายคน เพราะจะเน้นเชิงคุณภาพและตรงประเด็น 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275663 
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28 สิงหาคม 2564 21:58 น.   

"จุรินทร์" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสก.ปชป. ย้ำพรรคเตรียมส่งคนรุ่นใหม่ นักบริหารชิง "ผู้ว่าฯ
กทม." 

 
วันที่ 28 ส.ค.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ชุมชนพิพัฒน์ 2 สีลม มอบถุงน้ำใจ ปชป. 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านผู้นำชุมชน พร้อมเปิดตัวนักธุรกิจเข้าสู่
เส้นทางการเมือง เป็นว่าที่ผู้สมัคร สก. ของพรรค 3 คน คือ นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (วิทย์ กวนอิม) ว่าที่ผู้สมัคร สก. 
เขตบางรัก นักธุรกิจเก่าแก่ย่านบางรักที่ทำธุรกิจในเครือสวารอฟสกี้ อัญญมณี และครีมกวนอิม นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ 
อดีต สก. เขตสัมพันธวงศ์ เจ้าของแป้งมันตรามังกร และนายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรกุล ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เลขา
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย Thai Real Estate Broker Association (TREBA) ลงสมัคร ส.ก.สายไหม 

นายจุรินทร์ กล่าวถึงกรณีกกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ว่า ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่สามารถ
ตอบได้ว่าจะเลือกตั้งส.ก.เมื่อไหร่ เพราะข้ึนอยู่กับคณะรัฐมนตรี(ครม.) และ กกต. อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ประชาธิปัตย์
ให้ความสำคัญกับพ่ีน้องชาวกรุงเทพมหานคร และในฐานะท่ีตนมาเป็นหัวหน้าพรรค เราก็ต้องเตรียมการไว้ เพราะถือว่า
พ้ืนที่กรุงเทพ เป็นพื้นที่ท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งกับพรรค และประชาธิปัตย์ก็ให้ความสำคัญเสมอ 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า พรรคต้องเตรียมพร้อม ทั้ง ส.ส. สก. และผู้ว่าฯกทม. โดยในส่วนของผู้สมัคร ส.ส. เตรียมไว้แล้ว 
27 เขต รวมถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ยืนยัน พรรคส่งแน่นอน เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นนักบริหาร ขอไม่เปิดเผยว่า เกี่ยวข้องกับ
นามสกุลดังนักการเมืองหรือไม่ ทั้งนี้ หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปใช้บัตร 2 ใบ พรรคก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275664 
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29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07:37 น. 

ดีลการเมืองเพื่อไทย-พลังประชารัฐ ประธานวิปฝ่ายค้าน มีคำตอบ 

 
29 ส.ค. 2564 ท่ามกลางกระแสข่าวการเมืองให้จับตาผลการลงมติไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ หลังเริ่มมีกระแสข่าวการต่อรอง
ทางการเมือง ภายในพรรคร่วมรัฐบาลกับการลงมติที่จะมีขึ้น เพราะรัฐมนตรีบางคนอาจจะได้คะแนนเสียงไว้วางใจน้อย
กว่ารัฐมนตรีคนอ่ืนหลายเสียง จนอาจนำมาสู่การปรับครม.หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะตามมา 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือประธานวิปฝ่ายค้านและส.ส.มหาสารคาม 
พรรคเพื่อไทยกล่าวหลังถูกถามถึงเรื่องข่าวดีลการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐโดยเฉพาะช่วงนี้ที่สอง
พรรคจับมือร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบและแกนนำพลังประชารัฐบางคนไม่โดนอภิปราย
ไม่ไว้วางใจว่า เรื่องดีลระหว่างเพ่ือไทยกับพลังประชารัฐเห็นพูดทำนองนี้กันมานานแล้ว ก็ไม่เคยเห็นมีอะไรเกิดขึ้น ผมดู
แล้ว มันเป็นไปได้ยาก เพราะธรรมชาติและจุดยืนและของพลังประชารัฐกับเพ่ือไทยมันต่างกัน มันจึงไม่ง่าย แต่หากถาม
ว่ามันเป็นไปได้ไหม มันก็มีเป็นไปได้ แต่มันยาก ยากมาก เพราะสองพรรคนี้มันอยู่กันคนละซีก นี้คือประการสำคัญที่ทำ
ให้เรื่องดีลอะไรมันไม่ง่าย 

ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวอีกว่า  ส่วนที่มีการนำเรื่องที่พลังประชารัฐ กับเพื่อไทยเห็นตรงกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แล้วบอกว่าเพราะมีดีลจะร่วมกันตั้งรัฐบาล จริงๆมันไม่ใช่ เพราะที่ผ่านมา เพื่อไทย แสดงจุดยืนมาแต่แรกแล้วว่า 
ต้องการให้แก้ไขรธน.เพื่อให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ พรรคร่วมฝ่ายค้านอย่าง พรรคก้าวไกล ก็เห็นด้วยกับเรามา
ก่อน แต่ช่วงหลังเขาเปลี่ยนไม่เอาด้วย ส่วนพลังประชารัฐ ก่อนหน้านี้ไม่เอาด้วยเรื่องบัตรสองใบ แต่จู่ๆ พลังประชารัฐ 
จะเอาบัตรสองใบ มาคิดเหมือนเรา เพ่ือไทยเราก็งงกันอยู่เหมือนกัน 

ทางเราก็มาคิดได้ว่า วันหนึ่งเขา(พลังประชารัฐ)เคยตัวเล็ก เขาก็คิดแบบคนตัวเล็กที่ใส่เสื้อไซส์ S ก็จะเอาบัตรใบเดียว 
แต่วันหนึ่งเขาเริ่มตัวโตขึ้นมา แล้วก็คิดว่าเลือกตั้งรอบหน้าเขาจะโตขึ้น ก็คิดว่าต้องหาเสื้อไซส์L มาใส่ เขาก็เลยคิดแบบ
คนตัวโต มันก็เลยมาเหมือนกับเพ่ือไทย ที่เป็นพรรคที่โตใหญ่อยู่แล้ว คนตัวโตเลยคิดจะตัดเสื้อใส่ไซส์เดียวกัน การที่เขา
จะเอาบัตรสองใบด้วย มันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเรื่องพัฒนาการของเขา 

“ที่บอกสองพรรค เพื่อไทยกับพลังประชารัฐ จะไปจับมือกันตั้งรัฐบาล ผมยังไม่เห็นโอกาสว่ามันจะเป็นไปได้เลย เพราะ
เงื่อนไขต่างๆ เช่นจะต้องเปลี่ยนนายกฯใหม่หรือไม่ จะเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดิม แบบนี้เราจะไป เป็นรัฐบาลร่วม
ด้วยกันได้ยังไง หรือจะเปลี่ยนตัว ไม่เอาประยุทธ์แล้ว ถามว่าจะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรือ มันก็ไม่ง่าย แล้ว ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ก็
ไปคุยกับแกนนำ แล้วไปบอกว่าให้เอาประยุทธ์ออกแล้วเราจะเข้าไป แบบนั้นหรือ ผมว่ามันยาก แล้วหากประยุทธ์ออก 
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แล้วใครจะมาเป็นนายกฯ ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน เพราะมันต้องได้ตัวนายกฯมาก่อน ถึงจะได้พรรคร่วมรัฐบาล ก็ยังไม่
รู้ใครจะได้เป็นนายกฯ ผมว่าเรื่องนี้คนคิดกันไปไกลเกิน มันเป็นไปได้ยาก”ประธานวิปฝายค้านกล่าว   

เมื่อถามถึงหากในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ ไม่อยู่แล้ว  เพ่ือไทยสามารถจับมือกับพลัง
ประชารัฐตั้งรัฐบาลร่วมกันได้หรือไม่ ประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ แล้วจะมา
ตั้งรัฐบาลใหม่ ก็ต้องมาดูว่า คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาอยู่ในแนวประชาธิปไตยหรือไม่ หากยังอยู่ในแนวเผด็จการ
เหมือนเดิม พรรคเพื่อไทย ก็ต้องคิดหนัก และต้องดูไปถึงขั้นนโยบายอีกว่า จะยอมให้เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ระดับไหน ซึ่งผมว่า แค่ด่านแรก ก็เหนื่อยแล้ว คือแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกฯแทนพลเอกประยุทธ์ 
สมมุติเป็นคนอ่ืน เป็นคนกลางที่สังคมยอมรับ แล้วดูว่ามีศักยภาพจริง เพราะเราไม่อยากเข้าไปแล้วล้มเหลว เพราะหาก
เราคิดจะเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนสภาฯชุดนี้หมดสมัย มันก็ต้องคิดว่าหากเราเข้าไปแล้วสามารถไปแก้วิกฤตได้
จริงๆ ถ้าเข้าไปแล้ว ทำไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำไม ก็รอเลือกตั้งคราวหน้าก็ได้ ผมถึงบอกว่าไม่ง่ายๆ 

ถามต่อไปว่า หากว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้ว และมีการหาคนอื่นมาเป็นนายกฯ แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ แล้วหากมี
ความพยายามเอานายกฯคนนอกเข้ามา เพื่อไทย จะเอาด้วยหรือไม่ ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มันก็จำเป็น
ถ้ามาตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ดีหรอก แต่ว่า ณ สถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ มันไม่มีอะไรดีกว่าการยึดกติกาไว้
ก่อน ถ้ามาตามกติกา ก๊อกแรกไม่ได้ มาเป็นก๊อกสอง แต่คนที่จะมาจากก๊อกสอง ก็ต้องมาดูอีก ว่าวิธีคิด ทิศทาง เขาจะ
นำประเทศไปทางไหน ถ้าไปในทางเผด็จการ ไปทางท่ีตรงข้ามประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทย ไม่มีทางเอาด้วยอยู่แล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114882 
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29 สิงหาคม 2021 - 07:44 

โพลชี้ล็อกดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จ รัฐบาลขาดความเข้มงวด 

 
นิด้าโพล ชี้ล็อกดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จ รัฐบาลขาดความเข้มงวด กังวลโควิดระบาดหนักหากคลายล็อก 

 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,312 หน่วย
ตัวอย่าง ประชาชน เรื่อง “มาตรการล็อกดาวน์ ควรไปต่อหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2564 
เมื่อถามประชาชนถึงการประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากมาตรการ ล็อกดาวน์
ในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.67 ระบุว่า ไม่ประสบความสำเร็จเลย เพราะ การล็อกดาวน์ไม่มีความเข้มงวด มี
การล็อกดาวน์ แค่บางพ้ืนที่ 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังคงดำเนินชีวิตอย่างปกติ ทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 28.81 ระบุว่า ไม่
ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่รัฐกำหนด และบางคนก็ยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 26.83 ระบุว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เพราะ ประชาชนมีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด งด
การรวมตัว ทำให้ลดการแพร่ระบาดลงได ้

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการมาตรการล็อกดาวน์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 
พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.14 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อ แต่ให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น เพราะ มาตรการต่าง ๆ ต้อง
จริงจัง และบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่ ฝ่าฝืน เพื่อให้ประชาชนจะได้หยุดการเดินทาง ลดการเดินทางข้ามจังหวัด 
ลดการรวมตัวมากยิ่งขึ้น และควรดำเนินการต่อ แต่ให้ผ่อนคลายมาตรการลง เพราะ บางพื้นที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงแล้ว 
และประชาชนบางส่วนก็ได้รับวัคซีนแล้ว ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ไม่ควรดำเนินการต่อ 
เพราะ ถึงแม้จะมีมาตรการล็อกดาวน์ยังไงก็ยังมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ดี รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีด
ให้แก่ประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนส่วนมากได้รับผลกระทบในเรื่องของการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
ร้อยละ 21.27 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อเหมือนเดิม เพราะ มาตรการเป็นการควบคุมที่พอดี มีการควบคุมเฉพาะพื้นที่
เสี่ยงเท่านั้น ประชาชนยังสามารถประกอบอาชีพและเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก 
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ด้านความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น หากมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อน
คลายมาตรการลง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.38 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล รองลงมา ร้อยละ 31.33 ระบุว่า กังวลมาก 
ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่กังวลเลย 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการยอมรับ ถ้ามีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ หรือมีการผ่อนคลายมาตรการลง แต่ทำให้มีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.26 ระบุว่า ค่อนข้างยอมรับได้ รองลงมา ร้อยละ 29.42 
ระบุว่า ไม่ยอมรับเลย ร้อยละ 25.30 ระบุว่า ยอมรับได้แน่นอน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_177883/ 
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29 สิงหาคม 2021 - 08:05 

ไทยติดโควิดเพิ่มอีก 16,536 ตายพุ่ง 264 -รักษาหาย 20,927 

 
ป่วยเริ่มลด! ไทยติดโควิด-19 เพิ่มอีก 16,536 ราย ตายพุ่ง 264 ราย -รักษาหาย 20,927 ราย 

ศูนย์ข้อมูล COVID19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวัน
อาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 16,536 ราย ลดลงจากวันก่อน โดยแบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อทั่วไป 16,208 
ราย และ ผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ 328 ราย ทำให้มีผู ้ป่วยสะสม 1,174,091 ราย (เฉพาะตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา 
1,145,228 ราย) และมีผู้เสียชีวิตอีก 264 ราย ลดลงจากวานนี้ รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 11,143 ราย (เฉพาะ
ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา 11,049 ราย) 

ขณะเดียวกันมีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได้ 20,927 ราย เพิ่มขึ้นจากวันก่อน และยังมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ใน
วันนี้ รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 985,246 ราย (เฉพาะตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา 957,820 ราย) เหลือรักษาตัวใน 
โรงพยาบาล 177,702 คน 

 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news-general/news_177898/ 
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 08:25 น. 

พท.ชวนปชช.โหวตซักฟอกไม่ไว้วางใจรบ.แบบคู่ขนาน ร่วมกันไล่ ‘ประยุทธ์’ ผ่านออนไลน์ 

 
พท.ชวนปชช.โหวตซักฟอกไม่ไว้วางใจรบ.แบบคู่ขนาน ร่วมกันไล่ ‘ประยุทธ์’ ผ่านออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ ้นระหว่างวันที ่ 31 สิงหาคม –             
4 กันยายน ว่า จะเป็นการอภิปรายเพื่อขอชีวิตขออนาคตประเทศไทยคืนจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และต้องทำให้ถึงความเปลี่ยนแปลง 

พรรคเพื่อไทยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับประชาชน กล่าวคือ ในสภาก็จะอภิปรายอย่างเต็มที่ นอกสภา     
พี่น้องประชาชนก็จะร่วมอภิปรายไปด้วย เพื่อบอกกับรัฐบาลว่าเราพบเห็นปัญหาอะไร พี่น้องเดื อดร้อนลำบากแค่ไหน 
แน่นอนว่าพลังการยกมือในสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายค้านอาจไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ แต่พลังการยกมือของพี่น้อง
ประชาชนด้านนอกสภา จะเป็นพลังสำคัญในการชี้ขาดว่าการลงคะแนนในสภา จะเป็นเงาสะท้อนจากประชาชนไปสู่
รัฐบาล 

การอภิปรายนี้จึงเป็นมิติใหม่ของการอภิปรายร่วมพร้อมกันทั้งในสภาและนอกสภา แม้รัฐบาลจะรู้อยู่เต็มอกว่า ฝ่ายค้าน
จะถามอะไร แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ตอบไม่ได้ เพราะรัฐบาลทำไม่ได้ ไม่รู้ถึงปัญหาและแก้ปัญหาที่ผ่านมาด้วยกลวิธีซ่อนเร้น 

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

นายสุทิน กล่าวต่อว่า วันนี้ความเจ็บป่วยล้มตาย และความอดอยากของประชาชน จะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเท่านั้น และนี่จะเป็นฉันทามติประชาชนที่ต้องการมาแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้ ดังนั้น จึงขอเชิญ
ชวนพี่น้องประชาชน ร่วมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน แล้วมาร่วมไล่
ประยุทธ์ พร้อมกันร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ นอกสภาไปพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา พรรค
เพื ่อไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชน “ลงมติประชาชน รวมพล #ไล่ประยุทธ์ ” ร่วมลงชื ่อโหวตไม่วางใจรัฐบาล 
ผ่าน https://www.change.org/prayutgetout 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910915 
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 09:24 น. 

ธนกร แนะเพื่อไทย อย่าเล่นเกมส์นอกสภา ปมปลุกปชช.ลงมติไม่ไว้วางใจ ลั่นคนโทรหาอื้อ 
อยากเปิดแคมเปญหนุนบิ๊กตู่ 

 
ธนกร แนะเพ่ือไทย อย่าเล่นเกมส์นอกสภา ปมปลุกปชช.ลงมติไม่ไว้วางใจ ลั่นคนโทรหาอ้ือ อยากเปิดแคมเปญหนุนบิ๊กตู่ 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยผุด
แคมเปญเชิญชวนประชาชนร่วมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย
ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถดำเนินการได้ แต่การเชิญชวนประชาชนให้ร่วมลงชื่อโหวต
ไม่วางใจรัฐบาลด้วยนั้นไม่ควรกระทำและไม่เหมาะสม เป็นการเล่นเกมส์นอกสภาฯเพื่อกดดันรัฐบาลต่อ และการลงชื่อ
ทางไลน์นั ้นสามารถปั่นตัวเลขให้สูงได้ตามใจชอบ เพราะไม่มีระบบยืนยันตัวตนที่เพียงพอ โดยในสมัยที ่ตนเป็น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำโครงการชิมช็อปใช้นั้น ก็ยังพบว่ามีรายชื่อผีโผล่มา ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น สุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยก็อาจจะนำตัวเลขสูงๆ มาโจมตีรัฐบาลเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้กับตัวเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร น่าจะใช้สภาฯ ในการตรวจสอบจะดีกว่า 

นายธนกร กล่าวว่า มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาหาตน โดยระบุว ่าอยากจะขอเปิดแคมเปญสนับสนุน           
พล.อ.ประยุทธ์ให้อยู่ยาว ทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนต่อไป แต่ตนได้ขอร้องไว้ เพราะไม่อยากให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในสังคม ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน โดยรัฐบาลพยายามทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับพฝประชาชน คาดว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลาย 

“ฝ่ายค้านต้องทบทวนให้ดี เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นควรเป็นเรื่องที่ดำเนินการภายในที่ประชุมสภาฯ    
ไม่ควรนำไปขยายผลออกไปสู่นอกสภาฯ หากฝ่ายค้านมั่นใจว่ามีข้อมูลเพียงพอ ก็สามารถนำมาแสดงและอภิปรายต่อที่
ประชุมสภาฯ ได้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์พร้อมที่จะชี้แจงในทุกเรื่อง ที่สำคัญ รัฐบาลจะใช้เวทีสภาฯ เพ่ือทำความเข้าใจกับ
ประชาชนอีกด้วย” นานธนกร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2910985 
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29 สิงหาคม 2564 

“ปชป.” นัดส.ส.ซักซ้อมรับมือศึกซักฟอก 

 

“ประชาธิปัตย์” ระดม ส.ส. ประชุมสรุปเตรียมพร้อมรับมือศึกซักฟอก ด้าน “องอาจ” มั่นใจ “เฉลิมชัย” แจงได้ เชื่อ
เสียงฝ่ายค้านไม่พอชนะรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน ว่า ตนได้นัดประชุม ส.ส. ของพรรคในวันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ก่อน
อภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มในเวลา 09.30 น. เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมของพรรคอีกครั้งก่อนที่การอภิปรายจะเริ่ม
ขึ้น ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีรัฐมนตรีของพรรคที่ถูกอภิปราย คือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ
สหกรณ์  ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ซึ่งเมื่อดูเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วไม่น่ามีอะไรมาก  และนายเฉลิมชัย
ยืนยันว่าสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้เพราะยึดหลักการทำงาน  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
หลัก มีเป้าหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึง
มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ มาทำให้ ส.ส. ในสภา และประชาชนที่ติดตามการประชุมสภาเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน และเชื่อม่ันว่าจะได้รับความไว้วางใจจาก ส.ส. เสียงข้างมากในสภา หลังจากได้ฟังคำชี้แจงต่างๆ แล้ว 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการตรวจสอบการทำงานของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการถ่วงดุลในระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนผลการลงมติว่าใครจะได้รับความไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นั้น ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะโดยทั่วไปของการลงมติไม่ไว้วางใจจากการ
อภิปรายที่ผ่านมาในอดีต เสียงไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมักได้เสียงไม่พอเอาชนะเสียงของฝ่ายรัฐบาล  แต่ประเด็นสำคัญ
อยู่ที่ว่า ฝ่ายค้านทำงานสมศักดิ์ศรี มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
จะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้อย่างมีน้ำหนัก  น่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความ
สวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/212559/ 
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29 สิงหาคม 2564 

ภท.ตั้งทีมองครักษ์ จัด '12ขุนพล' ป้อง 'อนุทิน -ศักดิ์สยาม' สู้ซักฟอก 

 
ภท.ตั้งทีมองครักษ์ จัด "12ขุนพล" ป้อง "อนุทิน -ศักดิ์สยาม" สู้ซักฟอก "คารม" งูเห่าสีส้มผิดโผ 

ความเคลื่อนไหวและเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่มี 2 แกนนำ
คนสำคัญของพรรค คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรค และนายศักดิ์
สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรค ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่ 31ส.ค.-1 ก.ย. นี้ 

แหล่งข่าวระดับสูงของพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ของพรรคภูมิใจไทย ทั้งนายอนุทิน และนายศักดิ์
สยาม ไม่ได้มีความกังวลในข้อกล่าวหาเพราะมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีไม่ได้บกพร่องหาก แต่ในทางกลับกนัทั้ง 
2 คน ได้ทุ่มเททำงานและแก้ปัญหาต่างๆอย่างเต็มความสามารถจนสถานการณ์คลี่คลาย หรือเป็นไปตามแผนงานที่วาง
เอาไว้และทุกอย่างดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมาเก่ียวข้องแต่อย่างใด 

แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยด้วยว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้ตั้ง  “ทีมองครักษ์” เพื่อรับมือใน
ศึกครั้งนี้ จำนวน 12 คน นำทีมโดยนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมี ส.ส. คนสำคัญร่วมด้วย  เพื่อปกป้อง
รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในกรณีผู้อภิปรายไม่ดำเนินการไปตามข้อบังคับการประชุม 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่าสำหรับ “12 ขุนพลองครักษ์” พรรคภูมิใจไทย มีดังนี้ 1.นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ        
2.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี 3.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ 4.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ 
5.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ 6.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 7. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.
อ่างทอง 8.น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี 9.น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10.นายสิริพงศ์ อังคสกุล
เกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 11.นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และ 12.นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ก้าวไกล 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957197 
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29 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 11.19 น. 

ไม่ต้องห่วง‘ปชป.’นัดส.ส.ติวเข้มรับมือศึกซักฟอก มั่นใจ‘เฉลิมชัย’โหวตฉลุย 

 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านว่า ตนได้นัดประชุมส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ เวลา 
08.30 น. ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มในเวลา 9.30 น. เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมอีกครั้งก่อนที่การอภิปรายจะ
เริ่มขึ้น ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเมื่อดูเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรมว.เกษตรฯแล้ว ไม่น่ามีอะไรมาก 

 “นายเฉลิมชัยยืนยันว่าสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้เพราะยึดหลักการทำงานเพื่อปร ะโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นหลัก มีเป้าหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ มาทำให้ ส.ส.ในสภา และประชาชนที่ติดตามการประชุมสภา
ฯเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจาก ส.ส.เสียงข้างมากในสภา หลังจากได้ฟังคำชี้แจงต่างๆ 
แล้ว” รองหัวหน้าปชป. กล่าวย้ำ 

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า ส่วนผลการลงมติว่าใครจะได้รับความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นั้น 
ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะโดยทั่วไปของการลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายที่ผ่านมาในอดีต เสียงไม่ไว้วางใจของฝ่าย
ค้านมักได้เสียงไม่พอเอาชนะเสียงของฝ่ายรัฐบาล แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ฝ่ายค้านทำงานสมศักดิ์ศรี มีข้อมูลเพียง
พอที่จะแสดงให้เห็นตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหา
ของฝ่ายค้านได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/598313 
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29 ส.ค. 2564 - 01:13 น. 

ราชกิจจาฯ แจงเกณฑ์ คลายล็อก 1 กันยาฯ น้ี ทั้งเปิดร้านอาหาร – เรียนท่ีโรงเรียนได้ 

 
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา แจงเกณฑ์คลายล็อก 1 ก.ย. เรียนที ่ ร.ร.ได้ – หาบเร่ แผงลอย นั ่งได้ไม่เกิน 75% 
ห้างสรรพสินค้า และ ตลาดนัด ปิดถึง 2 ทุ่ม 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) แจงเกณฑ์การคลายล็อก เริ่ม 1 ก.ย. นี้ โดยสามารถเรียน
ที่โรงเรียนได้ – รวมทั้ง หาบเร่-แผงลอย ร้านอาหารขนาดเล็ก สามารถนั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 75% โดยห้างสรรพสินค้า 
และ ตลาดนัดปิด 2 ทุ่ม ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6589450 
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29 ส.ค. 2564 - 00:05 น. 

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - ใครได้ประโยชน ์

 
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แม้ผ่านวาระ 2 มาได้ แต่ก็ไม่ราบรื่น 

ระหว่างแก้ไข ขณะที่พรรคก้าวหน้าค้านหัวชนฝา 2 พรรคใหญ่ พลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทยก็ผนึกเดินหน้าแก้ไข โดย
ที่พรรคภูมิใจไทยประกาศงดออกเสียง 

บรรยากาศการสลับฝั่งของฝ่ายค้าน-รัฐบาล สะท้อนอะไร ที่สำคัญใครได้ประโยชน์ แล้วประชาชนได้อะไร 

สุขุม นวลสกุล 

อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ก็เป็นอย่างที่ฝ่ายการเมืองวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพรรคใหญ่ได้เปรียบ ส่วน
ประชาชนจะได้อะไรจากระบบเลือกตั้งนี้หรือไม่นั้น ก็คือได้เลือกตั้งโดยแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างพรรคกับคน ว่านิยม
บุคคลใด อยากให้ใครเป็นผู้แทนฯ และเลือกพรรคที่ต้องการ 

ส่วนระบบ ส.ส.เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน และใช้หลักคำนวณตามรัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งจะไม่มีส.ส.ปัดเศษ 
ระบบแบบนี้ไม่ได้สะท้อนเสียงประชาชนอย่างแท้จริง หากจะสะท้อนเสียงประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นแบบรวม
เสียงทั้งประเทศและเฉลี่ยส.ส.ที่พึงมี 

เรื่องระบบเลือกตั้งนั้นเอ้ือพรรคเล็กบ้าง พรรคใหญ่บ้างแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนมาใช้ อย่างเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีพรรค
เล็กที่มี ส.ส. 1-2 คน เป็นจำนวนมาก ซึ่งร่างแก้ไขฉบับนี้เอ้ือพรรคใหญ่ แต่ก็คิดว่ายังเหลือพรรคเล็กจำนวนมากอยู่ และ
ถึงแม้จะไม่ใช่พรรคการเมืองก็สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ ฉะนั้น อย่าไปคิดว่าต้องอยู่แค่ในสภา 

มุมสะท้อนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ที่ฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเห็นต่างกันนั้น พรรคก้าวไกล
อาจคิดว่าระบบการเลือกตั้งแบบเดิมพรรคจะได้ประโยชน์กว่าจึงแสดงการคัดค้าน เพราะการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
พรรคก้าวไกลได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาเป็นจำนวนมาก 

และที่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลจะจับมือกันคัดค้านนั้น อาจเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้
ประโยชน์กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็ถือว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่จะได้ประโยชน์มากกว่า 
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การลงมติผ่านวาระ 2 มาได้ แต่ในชั้นการพิจารณาของกมธ.ที่ต้องยอมหั่นทิ้งประเด็นที่ถูกคัดค้าน เห็นได้ว่าการทำงาน
ของกมธ.ไม่ราบรื่น สะท้อนให้เห็นว่าร่างแก้ไขฉบับนี้อาจผ่านวาระ 3 ได้ยาก แม้ก่อนหน้านี้จะมีแนวโน้มว่าจะผ่าน 
เนื่องจากผ่านขั้นรับหลักการวาระที่ 1 มาได้ก็ตาม 

อีกท้ัง ส.ว.ก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่แล้ว หากไม่ได้เสียง 1 ใน 3 จาก ส.ว.ก็ไม่ผ่าน แม้จะมี ส.ว.เพียงบางส่วนไม่
เห็นด้วยกับร่างแก้ไขฉบับนี้ แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่แคร์ และจะลองนำร่างฉบับแก้ไขนี้มา
ใช้ดู ก็จะทำให้ ส.ว.หลายคนอาจงดออกเสียงในวาระท่ี 3 แต่อาจไม่ถึงกับโหวตคว่ำ 

เสียงของ ส.ว.จะเป็นอย่างไร จะตกลงกันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะถ้าฟังจากอภิปรายกัน ส.ว.ก็เงี่ยหู
ฟังกันอยู่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะว่าอย่างไร 

แม้ว่าร่างแก้ไขนี้จะผ่านทั้ง 3 วาระแล้วก็ตาม อาจมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วย ฉะนั้นอย่าเพิ่งมั่นใจว่า
ร่างแก้ไขจะผ่าน และถ้ามีการร้องไปจริงก็ทำได้แต่นั่งฟัง เพราะเราปกครองโดยศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจไปรื้อ ก็แค่
นั่งฟังแล้วปฏิบัติตาม แล้วก็บ่นไป 

แต่ไม่ว่าจะแก้อย่างไรการเมืองไทยก็ถอยหลังอยู่ตลอด อย่าไปคิดให้ปวดหัว จะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็เห็นกันอยู่
แล้ว ยังมีประชาชนที่เรียกร้องสิทธิอยู่ก็ต้องถอยหลังแน่ๆ 

ไม่ใช่แค่เรื่องระบบเลือกตั้งเท่านั้นที่เป็นสาเหตุของการถอยหลังทางการเมืองไทย ยังมีเรื่องอ่ืนๆ อีก รัฐธรรมนูญยัง
ใช้ได้ไม่นานแต่ก็เรียกร้องแก้ไขแล้ว จะก้าวหน้าได้อย่างไร 

ยุทธพร อิสรชัย 

คณะรัฐศาสตร์ มสธ. 

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านวาระ 2 จะมีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพการเมืองไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ในระยะสั้นหากร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ลงตัว เช่น การใช้งบประมาณปี 65 การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ เป็นต้น โอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภา และเลือกตั้งใหม่นั้นมีโอกาสสูงมาก อาจเกิดข้ึนได้ในช่วงปลายปีนี้ 
หรือต้นปี 65 

ส่วนการเมืองในระยะยาวนั้น จะเป็นการวางรากฐานให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ อย่างพรรคพลังประชารัฐ และพรรค
เพื่อไทย เพราะระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคู่ขนานนั้น จะเอื้อให้พรรคขนาดใหญ่ที่มี ส.ส.เขตมาก ซึ่งจะมี
ฐานคะแนนระดับพ้ืนที่ 

เมื ่อได้ ส.ส.เขตมาก ส.ส.บัญชีรายชื ่อก็จะมากตามไปด้วย โอกาสได้ ส.ส.ก็มากตามไปด้วย ตามที ่หลายฝ่าย
วิพากษ์วิจารณ์กันว่าได้ ส.ส.แบบโอเวอร์แฮ้ง 

หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในปี 60 ซึ่งใช้บัตรใบเดียว กับการคำนวณ ส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม ระบบเลือกตั้ง
ด้วยบัตร 2 ใบย่อมดีกว่า เพราะประชาชนคุ้นชิน กับระบบนี้ตั้งแต่ปี 40 ส่วนบัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้ประชาชนมี
ทางเลือกน้อย เพราะมีเรื่องของ ส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมทั้งแคนดิเดตนายกฯ ที่ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ วิธี
คำนวณสร้าง ส.ส.ปัดเศษ ก็เกิดพรรคขนาดเล็กขึ้นมาจำนวนมาก 
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ส่วนโอกาสที่พรรคการเมืองจะชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ เหมือนสมัยที่พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งนั้นก็ไม่ง่าย
เหมือนกัน โอกาสจะเกิดขึ้นมีน้อย เพราะวันนี้พรรคเพ่ือไทยก็เป็นฝ่ายค้าน ไม่ได้ถืออำนาจรัฐ 

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐแม้ที่ผ่านมาจะชนะเลือกตั้งซ่อม โค่นแชมป์เก่าอย่างพรรคเพื่อไทยในภาคอีสาน หรือชนะ
พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 
รวมถึงการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในทางการเมืองของหลากหลายกลุ่มต่อตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะส่งผล
กระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน 

ขณะที่พรรคเกิดใหม่อย่างพรรคก้าวไกลจะเกิดขึ้นอีกมากมาย ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขที่ลดทอนคะแนนเสียงไปจากพรรค
ใหญ่ ดังนั้น ระบบนี้ไม่ได้ปิดโอกาสพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียทีเดียว เพราะคำนวณ ส.ส.พึงมีท่ี 1% ดังนั้นพรรคขนาด
เล็กยังสามารถเข้ามาได้ 

การออกแบบระบบเลือกตั้งที่จะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องประกอบด้วยหลายส่วน 
การเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่ใช่คำตอบท่ีละเอียดมากพอที่จะตอบโจทย์ทางการเมืองได้ เพราะการเมือง
มีหลายมิติ 

ดังนั้น ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ จึงเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองและคนในแวดวงการเมือง ขณะที่ประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์อะไร 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมื่อไปถึงวาระ 3 โอกาสที่ร่างนี้จะผ่านนั้นไม่ยากเลย เพราะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และเรื่อง
นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.โดยตรง ขณะที่พรรคขนาดใหญ่พร้อมใจสนับสนุนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงน่าจะผ่านได้ไม่ยาก 

ส่วนการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีหลายส่วนที่ถูกวิจารณ์ว่าขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขเพียง 2 มาตรา เขียนไว้กว้างๆ ไม่ได้ลงรายละเอียด 

เมื่อพิจารณาในชั้นกมธ.ในวาระ 2 ก็มีการพูดถึงขอบข่ายในการทำงานว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนจากหลักการเดิม 
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างก็จอดที่ป้ายนี้ 

โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 

การแก้เรื่องระบบเลือกตั้งในภาวะวิกฤตตอนนี้ก็มีส่วนจริงต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ได้เป็นประเด็นที่เกิดประโยชน์
กับประชาชน แต่เป็นประโยชน์ของพรรคการเมือง เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
เท่านั้น 

แต่อาจเลี่ยงบาลีได้ว่าการเลือกตั้งแบบนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในระยะยาว ทำให้ประชาชนเลือกตั้งได้ง่าย
ขึ้น แต่โดยหลักจริงๆ คือการช่วงชิงความได้เปรียบของ 2 พรรคใหญ่ ที่หวังว่าตัวเองจะกลับมามีอำนาจทาง
การเมือง 
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เช่น พรรคพลังประชารัฐ ที่แม้ว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะตกลง จากความล้มเหลวของการแก้ ปัญหาโควิด-19 
แต่ในทางการเมืองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคพลังประชารัฐมีการทำงานการเมืองอย่างเข้มข้น และกว้างขวางมาเป็น
เวลานาน 

โดยเฉพาะการที่มีเลขาธิการพรรคอย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองและคอน
เน็กชั่นเป็นอย่างดี ก็จะอาศัยช่วงนี้ดูดดึงเครือข่ายทางการเมืองเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ประชาชนอาจไม่ได้ชื่นชอบ
รัฐบาล หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ประชาชนไว้วางใจนักการเมืองในจังหวัด คิดว่าพรรคพลังประชารัฐมีความ
มั่นใจตรงจุดนี้ 

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะทำให้เขามีโอกาสได้กลับมามีเสียงข้างมาก ประกอบการกับแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะต้อง ส.ว.เลย 
ก็อาจทำให้พรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยพึ่งพาพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์น้อยลง 

ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยเองก็มีความมั่นใจในทำนองเดียวกัน เพราะเชื่อว่าส.ส.ในพื้นที่ของตัวเองทำงานเก่ง 
ดูแลประชาชนได้ รวมถึงกระแสคนแดนไกลอย่างโทนี่ (ทักษิณ ชินวัตร) จะช่วยหนุนเสริม ซึ ่งอาจนำไปสู่
ปรากฏการณ์ “แลนด์สไลด์” พรรคใหญ่ 2 พรรคคงอยากให้เกิดปรากฏการณ์นี้ 

พูดง่ายๆ ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ตอบโจทย์ 2 พรรคใหญ่ จึงไม่แปลกที่พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาบอกว่าจะไม่ลง
มติ เนื่องจากดูแล้วเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน หากมองในมุมของพรรคภูมิใจ
ไทยก็พอจะมีเหตุผล 

เพื่อไทยเองก็มีปัญหากับพรรคก้าวไกล ฝ่ายค้านด้วยกัน จึงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เหมือนศัตรู
ของศัตรูคือมิตร คือ พรรคพลังประชารัฐก็ไม่พอใจพรรคก้าวไกล ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยก็กินแหนงแคลงใจกับ
พรรคก้าวไกลมาตลอด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ศัตรูของศัตรูคือมิตร หาทางกำจัดก้าวไกลออกจากการเมืองก่อน 

ส่วนการลงมติวาระ 3 ดูจากวาระ 2 แล้ว วาระ 3 น่าจะผ่านไปได้ และเชื่อว่ารัฐบาลเองก็อยากกุมความได้เปรียบ
ตรงนี้ไว้ก่อน รอสถานการณ์คลี่คลายแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6587759 
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29 ส.ค. 2564 05:10 น. 

พปชร. “แตะมือ” เพื่อไทยลากเกมอำนาจเข้าเหลี่ยม : ฮั้วข้ามค่าย ตัวใครตัวมัน 

 
ฉาวโฉ่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานไปทั่วโลก 

ประจานพฤติการณ์ชั่วร้ายของตำรวจไทย จากคดีโหดที่ “ผู้กำกับโจ้” พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีตผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พร้อมพวกใช้ถุงดำพลาสติกคลุมหัว รัดคอผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด ทรมานจนเหยื่อขาดใจ
ตายคามือ 

หลักฐานคาหนังคาเขา ถูกแฉด้วย “คลิปวิดีโอ” ผ่านสื่อออนไลน์ 

ในอารมณ์ท่ีพลเมืองชาวโซเชียลฯพากันย้อนคอหอย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ที่โชว์เด็ดขาด สั่งให้นายตำรวจ
ไฮโซฉาวออกจากราชการไว้ก่อน ประกาศเสียงเข้มดุดัน “นิ้วไหนไม่ดีต้องตัดทิ้ง” 

ถ้าเอาจริงๆอาจกุดด้วนหมดทั้งนิ้วมือ นิ้วเท้า 

เพราะ “ปลาเน่า” ทำวงการตำรวจเหม็นโฉ่ซ้ำซากไม่หยุดหย่อน 

และก็ตามฟอร์ม “น้ำลดตอผุด” พอถึงจุดโป๊ะแตก สิ่งเทาๆดำๆที่ซุกซ่อนไว้ ถูกขุดถูกแฉประจาน มีการไล่เช็กบิล
ทรัพย์สินมหาศาลนับร้อยล้านของ “ผู้กำกับโจ้” ที่เงินเดือนแค่ 4–5 หมื่นบาท แต่มีคฤหาสน์บนที่ดินกว่า 5 ไร่ รถยนต์
หรูนำเข้าอีก 20–30 คันจอดเรียงราย 

ในเครื่องหมายคำถามรวยมาจากไหน ผู้บังคับบัญชาไม่ระแคะระคายบ้างหรือ 

และที่ผ่านมามันก็มีเยอะ ประเภทเดียวกัน ลักษณะคล้ายกัน โดยพฤติการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญวงการตำรวจรู้ดีว่านี่คือ “นอ
มินี” รับหน้าที่เป็น “พ่อบ้าน” เก็บส่วยให้ “ตัวการใหญ่” ที่เหนือกว่า 

อหังการ โดยบารมีนายตำรวจระดับผู้กำกับการ ทำเพียงลำพังไม่ได้ 

เหนืออ่ืนใด โดยวิธีการ “ตบทรัพย์” ขบวนการตำรวจเลวที่ทำตัวเป็นโจรในเครื่องแบบหาผลประโยชน์จากการค้ายาเสพ
ติด มันก็น่าตามแกะรอยไปถึงคดีการซุกซ่อนยาเสพติดผ่านสินค้าส่งออกจากประเทศไทย ไปโดนดักจับได้ที่ประเทศ
ปลายทางท้ังออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ 

กลายเป็นปมปัญหาซ้ำภาวะเศรษฐกิจ การส่งออกไทยที่กำลังติดๆดับๆ 
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วิธีการจับแล้วรีดทรัพย์ เอาของกลางยาเสพติดไปขายต่อ มันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะงานใหญ่ลักลอบส่งยา
เสพติดข้ามชาติ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเป็นขบวนการใหญ่ 

ยากท่ีจะเล็ดลอดสายตาหน่วยปราบยาเสพติดของไทย 

ทั้งหมดท้ังปวงเลย โดยคดีอ้ือฉาวของ “ผู้กำกับโจ้” สะเทือนวงการสีกากี มันคือหลักฐานชัดๆ 

ประจานความ “ล้มเหลว” ในการปฏิรูปตำรวจ 

หนึ่งใน “พันธสัญญา” ข้อสำคัญที่ท่านผู้นำอย่าง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม 
ประกาศภารกิจ ภายหลังการทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 

ผ่านมา 7 ปี ไม่มีอะไรดีขึ้น โหด เลว คอร์รัปชัน หนักกว่าเดิม 

แม้แต่แนวร่วมฝ่ายเดียวกันที่เคยหนุนผู้นำทหารเฒ่า 3 ป. แบบหัวปักหัวปํา ยังคาใจ รับไม่ได้กับการที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่
ยอมทำตามพันธสัญญาในการปฏิรูปตำรวจ 

เป็นผลงานโบดำ ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

ปรากฏการณ์โหดสัตว์รัดคอ “ผู้กำกับโจ้” โผล่มาเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เพิ่มภาวะกดดัน แรงเสียดทานกระแทก “บิ๊ก
ตู่” ที่กำลังเผชิญมรสุมหนักหน่วงสุด ผู้นำโงนเงน ประคองเกมเอาตัวรอดในเกมการเมือง ผลจากความผิดพลาดในการ
บริหารจัดการมหาวิกฤติโควิด 

สถานะบนฐานอำนาจ 3 ป. คลอนแคลนสุดในรอบ 7 ปี 

กับภาพตราบาปทำคนเสียชีวิตหลักหมื่นศพ ฝีมือบริหารทำเศรษฐกิจเจ๊งนับแสนๆล้านบาท มันแปรผันตรงกับสถานะ
อำนาจของผู้นำรัฐบาลทหารเฒ่า 3 ป. กับ 2 น. 

โฟกัสจากโผทหารประจำปีต้องยื้อจนช็อตสุดท้าย ลากไปเดดไลน์ปลายเดือนสิงหาคม 

แตกต่างกับ 6–7 ปีที่ผ่านมา ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ปิดกล่องสบายๆ บัญชีโยกย้ายขุนทัพนายกอง โดยเฉพาะการผลัก ดัน
น้องๆทีมทหารเสือบูรพาพยัคฆ์พาเหรดเข้าตำแหน่งหลัก แบบนิ่งๆ 

นี่คือสิ่งที่สะท้อนภาวะอำนาจ “บิ๊กตู่” ถดถอย ขาลอยจากกองทัพ 

ไม่นับเกมอำนาจบริหารทางการเมือง สถานการณ์เกมเพาเวอร์เพลย์ในที่ประชุม ครม. แบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ ทำท่าแข็ง
ขัน ออกข้อสั่งการให้ประมูลจัดซื้อชุดตรวจ ATK ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แต่แค่ 
2–3 วันก็พลิก ยอมให้ประมูลโดยไม่ต้องมีมาตรฐาน WHO 

โดนทีมแพทย์ชนบทถล่มผู้นำไม่แข็ง ไม้หลักปักข้ีเลน เสียรังวัด 

อาการที่จับทางได้ “บิ๊กตู่” ไม่กล้าหักพรรคภูมิใจไทย เพราะต้องพึ่งเสียงในสภา ผู้นำเลือกที่จะรักษาอำนาจ มากกว่า
รักษาหน้า รักษาเครดิต 

นั่นไม่สำคัญเท่า รักษาสวัสดิภาพชีวิตประชาชน 
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และผลของการหงอ ยอมให้พรรคร่วมรัฐบาลขี่คอ นั่นก็ทำให้เกมการเมือง “ฝักถั่ว” ในสภาดูเหมือนแน่น พล.อ.
ประยุทธ์ ลากเรือเหล็กสนิมเขรอะไปต่อได้ เพราะเหลี่ยมกลไกคัมภีร์ซือแป๋มีชัย 

แต่ในความชัวร์ก็เริ่มมีเค้าแฝงความไม่ชัวร์ 

กับปรากฏการณ์ฮั้วข้ามค่าย ร่องรอยปาฏิหาริย์การเมืองแบบไทยๆการแตะมือระหว่างค่ายพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือ
ไทย ที่เหมือน “เหยียบเท้า” กันเล่น 

ถ้าเป็นวงพนันก็ “รู้กัน” หลบ หมอบ แกล้งตีโง่ รอแบ่งเดิมพัน 

ไล่ตั้งแต่คิวงบประมาณ พรรคเพื่อไทยไม่แตะต้อง “งบกลาง” ยอมเซ็นเช็คเปล่าให้ พล.อ.ประยุทธ์ง่ายๆ 

มาถึงคิวแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่พรรคเพื่อไทยเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับทีมพลังประชารัฐ ผนึกกำลังดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
ส.ส.เขต 400 คนกับปาร์ตี้ลิสต์ 100 ทีน่ั่ง เข้าทางพรรคใหญ่ บอนไซพรรคขนาดกลางและเล็ก 

และตามฟอร์มมวยล้ม อารมณ์ถ้อยทีถ้อยอาศัย ยังโยงไปถึงการไม่ใส่ชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ผู้มากบารมี ในฐานะ
เลขาธิการพรรค พปชร. 

ผิดยุทธศาสตร์ การอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องทุบแกนหลักพรรคแกนนำรัฐบาล 

“บิ๊กป้อม–ผู้กองนัส” หลุดโพยเชือด คิวแก้ไขรัฐ-ธรรมนูญเข้าเหลี่ยมพรรคใหญ่ รายการ “ตีเช็คเปล่า” งบกลางในการ
อภิปรายงบประมาณ 65 ชัดๆ 3 ช็อตสำคัญ มันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญ 

ตอกย้ำปาฏิหาริย์ ดีลข้ามข้ัว ฮ้ัวข้ามค่าย 

กับปฏิบัติการ “มิชชันอิมพอสซิเบิล” ที่ต่อสายกันมาเป็นระยะ ตามข่าวที่กระเส็นกระสายมาอย่างต่อเนื่อง ผลจาก
อานิสงส์การเลี้ยงลิงข้ามพรรค แจกกล้วยงูเห่าฝากเลี้ยง 

โดยชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส ถูกโฟกัสเป็น “ซุปเปอร์ดีลเมกเกอร์” 

แต่นั่นก็ยังมี “ตัวกลาง” เบื้องหลัง ท่อน้ำเลี้ยง 

ขนาดใหญ่ หัวจ่ายแรงดันสูงที่อัดน้ำเลี้ยงข้ามค่าย กระจายทั้งขุมอำนาจ 3 ป. และเชื่อมต่อผ่านบ้านจันทร์ส่องหล้าไปถึง
ลูกข่ายทีมดูไบ 

เหมาเสียง ส.ส.ไว้ในกำกับ ล็อกเกมอำนาจสภา 

อยู่ในมือ 

ตามฟอร์มธรรมชาติ “รากเหง้า” ของทีมพลังประชารัฐกับขุมข่ายพรรคเพื่อไทย มันก็เทือกเถาเหล่ากอเดียวกันทาง
การเมือง จุดกำเนิดมาจากอดีตพรรคไทยรักไทย 

“กาก่ีนั้ง” คนกันเองทั้งนั้น 

และจุดหักเหสำคัญ ณ วันที่การเมืองใกล้ถึงทางตัน 
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โควิดล้อมเมือง คนตายเป็นเบือ เศรษฐกิจพังพินาศ ม็อบเด็กรุ่นใหม่อาละวาดไล่ผู้นำ 

“บิ๊กตู่” ถือ “คัมภีร์ซือแป๋มีชัย” ถูลู่ถูกังลากเกม 

อำนาจในสภาไปต่อได้ แต่โจทย์โหดหินมันอยู่ท่ีการบริหารมหาวิกฤติโควิดทั้งการสกัดไวรัสมรณะและการฟ้ืนเศรษฐกิจที่
ดิ่งเหว 

รัฐบาลที่ล้มเหลวเชิงบริหาร ต้องเจอโจทย์ยากซ้อนโจทย์โคตรหิน 

และจุดตัดสิน โอกาสสุดท้าย “120 วันเปิดประเทศ” ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศพันธสัญญา จะครบกำหนดต้นเดือน
ตุลาคมนี้ ตามอาการที่จับไต๋ได้ ผู้นำต้องชิงตีปี๊บตัวเลขการติดเชื้อเริ่มลดลง ผ่านพ้นจุดสูงสุดในปลายเดือนสิงหาคม ล้อ
กับจังหวะศบค.เริ่มคลายล็อกดาวน์ แย้มๆถึงการเปิดประเทศ 

ขณะที่อีกทาง “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ก็ตีปี๊บดีลวัคซีน โชว์ตัวเลขการทำ
สัญญาจัดซื้อไฟเซอร์ และการเร่งจัดส่ง 

แอสตราเซเนกา 

การันตี คนไทยฉีด 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 

กระตุ้นความหวังเดียวของประชาชนคนไทย และความหวังสุดท้ายของทีมรัฐบาล 3 ป. 2 น. 

ถ้าเป็นไปตาม “โลกสวย” ของผู้นำ วัคซีนมาทัน ควบคุมการระบาดของไวรัสได้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังได้ลุ้นไปต่อแบบไม่
ต้องพะวงแรงกระแทกที่พุ่งทะลุถึงหลังบ้าน ลูก เมีย พานโดนลูกหลง 

ตรงกันข้าม ถ้ายังต้องเจอโรคเลื่อนตามฟอร์ม 

มุกเก่าแบบที่ประกาศตัวเลขตีกินลอยๆ จองวัคซีนลมแต่ไม่ได้จ่ายเงิน ถึงเวลาโดนตัดคิวให้ประเทศที่จ่ายสด จองก่อน 
อีกท้ังในภาวะที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป ต้นทางวัคซีน ยังเจอกับการระบาดรอบใหม่ จำเป็นต้องสำรองวัคซีนทางยุทธศาสตร์
ให้พลเมืองในประเทศก่อนที่ปล่อยมาถึงไทย 

“ม้าเต็ง-ม้าเทพ” กลายเป็นแค่ “ม้าแกลบ” 

วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ ้มกันหมู่ไม่เกิด เปิดประเทศไม่ได้ เศรษฐกิจย่อยยับ เครดิตไม่เหลือ แบบที่รองประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาบินตรงเยือนสิงคโปร์ทำข้อตกลงร่วมทางเศรษฐกิจ บินต่อไปเปิดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่ง
สหรัฐฯ (ซีดีซี) ที่เวียดนาม มองข้ามหัวเมืองไทย 

ตามสภาพการณ์ “ประยุทธ์” ยื้ออยู่ได้ แต่คำถามประเทศชาติและประชาชนคนไทยจะอยู่ยังไง 

ทั้งหมดทั้งปวง มันคือโอกาสความเป็นไปได้ ปรากฏการณ์ดีลสะท้านเมือง เกมฮั้วผ่าทางตัน ตามฟอร์มการเมืองไทยผูก
กับผลประโยชน์ ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร 
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ถึงเวลาจวนตัว ไม่มีพ่ี น้อง เพ่ือน 

พร้อมถีบหัวส่ง ตัวใครตัวมัน. 

 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2179245 
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29 ส.ค. 2564 05:11 น. 

ตำรวจการเมอืง 

 
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนรัฐบาล “บิ๊ก
ตู่” ก็เลยหายใจสะดวกขึ้น 

จึงให้ ศบค. ผ่อนปรนมาตรการลดความเข้มข้นลงแม้จะยังตรึงอยู่ที่ 29 จังหวัด แต่อะไรที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ก็จะเบาลง 

ทำมาหากินกันได้! 

โดยเฉพาะร้านอาหารที่เคยบังคับว่าห้ามนั่งกินในร้านก็สามารถทำได้ แม้จะยังมีมาตรการควบคุมอยู่บ้าง 

แต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมามาก 

คงอีกสักระยะหนึ่งหากสถานการณ์ดีขึ ้นเรื ่อยๆ ก็คงค้าขายกันได้ตามปกติ ร้านอาหารนั้นถือว่ามีความสำคัญกับ
ชีวิตประจำวันของทุกคน 

1 ก.ย.64 คือวันเริ่มต้นเปิดดำเนินการได้ทั้งระบบ 

ยิ่งเรื่อง “วัคซีน” ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่เริ่มเข้าที่เข้าทางสามารถจัดหาได้หลากหลายยี่ห้อและจำนวนมากขึ้น 

รอเพียงว่าจะฉีดให้คนไทยได้จำนวนมากที่สุดเท่านั้น 

ว่าไปแล้วปัญหาโควิด–19 น่าจะเข้าสู่เส้นทางปกติคือ “คน” สามารถอยู่กับ “ไวรัส” ได้แล้ว แต่ที่ยังเป็นปัญหาก็คือ 
“คน” ยังอยู่กับ “คน” ไม่ได้ 

นั่นแหละที่ทำให้การเมืองไทยยุ่งยากซับซ้อนและหาทางออกไม่ได้ 

ฝ่ายค้านที่ยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และอีก 5 รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลและมีหมายกำหนดการล่วงหน้าเอาไว้แล้ว 

คือ 31 ส.ค.-3 ก.ย.64 และไปลงมติกันในวันที่ 4 ก.ย.64 

เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเจอศึกหนัก โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกฯ และนายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีสาธารณสุข 
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เหลือเวลาอีกเพียงไม่ก่ีวันก็จะต้องเผชิญหน้ากันแล้ว 

ฝ่ายค้านคงไม่ได้หวังชนะในสภาเพราะเสียงสนับสนุนน้อยกว่ารัฐบาลอยู่แล้ว แต่มุ่งหวังที่จะเปิดโปงการบริหารงานที่
ผิดพลาด 

เน้นไปที่เรื่องโควิด-19 เป็นหลัก 

ที่หนีไม่พ้นก็เรื่อง “วัคซีน” ซึ่งนายอนุทินติดร่างแหไปเต็มๆ เนื่องจากรับผิ ดชอบมาตั้งแต่ต้น เพียงแต่จะหาร่องรอย
ความไม่ชอบมาพากลได้มากน้อยแค่ไหน 

จึงจะเรียกเสียงฮือฮา...ในตลาดการเมืองได้ 

แต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นทีเด็ดก็คงเป็นเพียงวาระทางการเมืองอีกวาระหนึ่งอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา 

แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ 

ว่าไปแล้วเรื่อง ผกก.โจ้ ยังน่าตื่นเต้นสะเทือนใจมากกว่าโดยเฉพาะความล้มเหลวในแวดวงตำรวจ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ซึ่งเป็นผู้นำประเทศมา 7 ปี แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา “ตร.เลว” ได้แม้แต่น้อย 

เพราะไม่มีความกล้าพอที่จะเข้าไปจัดการ 

แม้จะคุมและรับผิดชอบด้วยตนเอง แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เนื่องจากตำรวจ “คือกลไก” อำนาจสำคัญท่ีทำให้รัฐบาลอยู่รอด
ได้ 

บนฐานอำนาจที่เป็นจริงของสังคมไทย นอกจาก 3 เหล่าทัพแล้วคือทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 

“ตำรวจ” นี่แหละคือเสาค้ำจุนที่แน่นอน!!! 

 

“ลิขิต จงสกุล” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2179236 
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29 สิงหาคม 2564 

กระแสโหวตคว่ำ 'พปชร.' ป่วน บีบนายกฯ 'ปรับครม.' 

 
"พปชร." ป่วน กระแสสั่งการโหวตคว่ำ บีบ นายกฯ "ปรับครม." 3 กระทรวง จับตา 4 ช. จองเก้าอี้ ดีอีเอส-
แรงงาน-ศธ. 

รายงานข่าว แจ้งว่าตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 มีจากกระแสข่าวแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บางคน 
พยายามเดินสายล็อบบี้ ส.ส. ให้โหวตคว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อพื่อกดดัน
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ปรับครม. โดยเฉพาะรัฐมนตรีในโควตาพปชร.ที่โดนยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่มีการล็อบบี้ ส.ส.พปชร.บางส่วน ไม่ให้ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ และนายสุชาติ แต่
อาจจะทำให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. เกิดความไม่พอใจได้และ กระแส 
ดังกล่าว นายกฯไม่พอใจ เป็นอย่างมาก 

“แกนนำพรรคพปชร.บางคน พยายามเดินสายล็อบบี้ ส.ส.ในพรรค แต่อาจจะติดอยู่ที่พล.อ.ประวิตร จึงมีโอกาสสูงที่
จะล็อบบี้คะแนนเสียงจากพรรคเล็ก โดยให้ลงมติ ไม่ไว้วางใจ หรืองดออกเสียง ให้กับนายชัยวุฒิ และนายสุชาติ 
เนื่องจากต้องการกดดันให้พล.อ.ประยุทธ์ ปรับครม..” 

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าว ระบุว่า แกนนำส.ส.พปชร. ในกลุ่ม 4 ช. เตรียมกดดันให้พล.อ.ประยุทธ์ ปรับนางตรีนุช   
เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พ้นเก้าอี้รัฐมนตรีด้วย อ้างว่า ไม่มีผลงานที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการตามนโยบาย
ของนายกฯได้ 

ทั้งนี้กลุ่ม 4 ช.มีความต้องการ ปรับครม.ใหม่ดังนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะได้ดำรงตำแหน่ง
รมว.แรงงาน แทนนายสุชาติ ขณะที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน จะดำรงตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ แทน     
นางตรีนุช 

ส่วนนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม จะดำรงตำแหน่งรมว.ดีอีเอส แทนนายชัยวุฒิ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันที ่ 28 ส.ค.2564 แกนนำของพรรคบางคน ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร           
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อหารือ ศึกซักฟอก และเพ่ือ
รายงานความคืบหน้าการทำงานเรื่องต่างๆ ในช่วงที่ไม่มีการประชุมพรรค 
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รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจบไป และความพร้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ขณะเดียวกัน ยังมีรัฐมนตรี พรรคร่วมบางราย ไม่มั่นใจกับกระแสโหวตคว่ำ ในพรรคร่วมรัฐบาล ด้วยกัน จึงพยายาม      
ล็อบบี้ ส.ส.ฝ่ายค้าน เพื่อโหวตสนับสนุน ตัวเอง ป้องกันไว้ก่อน 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957204 
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 12:12 น. 

สถานีคิดเลขที่12 : ทะลุให้ถึงประชาชน 

 
พรรคภูมิใจไทย ประกาศจุดยืน ทะลุ “รัฐสภา” ไปยัง “ประชาชน” 

ด้วยการดำเนินการ 2 งด สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ 

งดแรก คือ งดอภิปรายในวาระท่ี 2 ที่ผ่านมา 

งดสอง คือ จะงดออกเสียง ในวาระท่ี 3 

ด้วยเหตุผลว่าพรรคต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมุ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่การแก้ไขครั้งนี้ 
มุ่งให้นักการเมืองและพรรคการเมืองได้ประโยชน์มากกว่า 

ฟังดูดี กระนั้นก็อยากคาดหมายที่สูงไปกว่านั้น 

นั่นคือ อยากเห็นความมุ่งม่ันที่พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินการไปให้ถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักจริงๆ 

มิใช่อย่างที่เขาวิจารณ์กัน 

ว่าหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สำเร็จ พรรคภูมิใจไทยจะเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้า จึง “ไม่เอาด้วย” 

หรือจะใช้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อรองทางการเมือง โดยเฉพาะศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้ น ซึ่งทั้งหัวหน้าและ
เลขาธิการพรรคถูกจับขึ้นเขียง 

จึงต้องการ “ดูแล” จากพรรคร่วมรัฐบาลอื ่น โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ให้ดีหรือเท่าเทียมกับการดูแล
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอ่ืน 

การดูแลที่ดี อาจนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ทำให้จุดยืนงดออกเสียงของภูมิใจไทยเปลี่ยนไปได้ 

ซึ่งหากจุดยืน 2 งด มีเป้าหมายทางการเมืองเช่นนี้ การทะลุรัฐสภาก็ไร้ความหมาย 

พรรคภูมิใจไทยคงต้องจริงจัง จริงใจกับการผลักดันตั้ง ส.ส.ร. และต่อเชื่อมกับความต้องการของประชาชน ที่อยากรื้อ
รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้อีกหลายเท่า 

เพ่ือที่จะเรียกศรัทธากลับมา 
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ต้องไม่ลืมว่า พรรคภูมิใจไทยที่ดูแลปัญหาโควิด-19 เผชิญวิกฤตศรัทธา ไม่ต่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

จึงต้องหาทางกู้วิกฤตศรัทธากลับมา 

โดยเมื่อเลือกประเด็น “รัฐธรรมนูญ” ให้เป็นหนึ่งในปัจจัยการกู้ศรัทธา ด้วยการประกาศอิงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

ก็ควรทำให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าการ “งดออกเสียง” เท่านั้น 

และเม่ือพูดถึงคำว่า อิงประโยชน์ประชาชนเป็นหลักแล้ว 

มิใช่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้น อยากฝากถึงพรรคการเมืองโดยรวมด้วย ว่าควรยึดแนวทางนี้เป็น “หลัก” สำคัญสูงสุด 

และไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

กฎหมายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็ต้องช่วยเร่งดำเนินการ 

อย่างตอนนี้ ที่เป็น “เหล็กร้อน” สามารถเพิ่มอัตราเร่งในการดำเนินการ โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่าง
ท่วมท้น 

ก็คือกรณีอ้ือฉาวในวงการตำรวจ กรณีคลุมถุงดำผู้ต้องหาจนเสียชีวิต 

พรรคการเมืองควรจับมือผลักดัน “ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. …” หรือเรียกง่ายๆ ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายออกมาให้ได้เสียที 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่าง พ.ร.บ.นี้มาตั้งแต่ปี 2559 

แต่ก็ดึงกันไปกันมา 

ยังไม่รู้ว่าจะเข้าสภาทันสมัยประชุมนี้ไหม 

ท่ามกลางการเรียกร้องของภาคประชาชนที่อยากให้มีกฎหมายนี้ 

แต่ก็อย่างที่ทราบ การทรมาน และการอุ้มหาย ฝ่ายที่มักจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็คือ คนหรือหน่วยงานในภาครัฐ 

จึงมีแรงถ่วงดึงไม่ให้เรื่องนี้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายง่ายๆ 

หรือหากจะมีก็ต้องแปลงโฉม ให้เป็นไปตามความต้องการของภาครัฐ อย่างกรณีท่ีเกิดขึ้นกับ ร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปตำรวจ ที่
ผิดเพี้ยนไปแล้ว 

และไม่ทันกาลกับปัญหาที่ปริแตกออกมาให้เหม็นโฉ่ไปทั้งสังคมอย่างตอนนี้ 

ดังนั้น เมื่อพรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอ่ืนๆ อยากจะทะลุ “วิกฤตศรัทธา” ออกไปจริงๆ 

ก็ควรทะลุไปให้ถึง “ประชาชน” อันจะได้ “ศรัทธา” ตอบแทนคืนมา 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2910569 

 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2910569
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 12:12 น. 

คอลัมน์แฟลชสปีช : ประชาชนต้องเรียนรู้ 

 
ด้วยความเชื่อว่าพัฒนาการเมืองไทยยังไม่ไปไหน ประชาชนส่วนใหญ่ยังตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้ง  “ส.ส.” ด้วยบุญคุณ 
ความใกล้ชิดส่วนตัว การพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูล อุปถัมภ์กัน 

ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งคือผู้ที่ต้องใช้ชีวิตคลุกคลีคอยดูแลความทุกข์ความสุข เป็นเกียรติประดับบารมีในงานศพ งาน
แต่ง และงานบุญอื่นๆ ของครอบครัว เดือดเนื้อร้อนใจอะไรไปขอความช่วยเหลือได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการบริหารของภาครัฐ หรืองานราชการ อย่างลูก-หลานหาที่เรียนไม่ได้ ถนนหนทางพังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ไฟฟ้าดับ โรงพยาบาลไม่มีเตียง หรืออะไรต่อมิอะไรทำนองนี้ 

เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ “ผู้แทนราษฎร” ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการปฏิบัติงานขาดตก
บกพร่องของข้าราชการ 

เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่า “ส.ส.” หรือ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” มีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารของ
รัฐบาล ตรวจสอบการทำงานของข้าราชการให้ทำงานอย่างคุ้มภาษีที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ในรัฐสภา
เป็นช่องทางที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ของประชาชน และการบริหารที่เข้มแข็ง 
ดีงาม มีประสิทธิภาพจากกลไกของผู้บริหารประเทศ รวมถึงช่วยกันตรากฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน
ของประชาชน 

เพราะไม่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะพัฒนาถึงจุดที่กาบัตรเลือกตั้งด้วยความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ “ส.ส.” ว่า
ไม่ต่างจากข้าราชการ 

เชื่อว่าประชาชนไม่มีความรู้ว่า ส.ส.คือผู้ที่ใช้อำนาจแทนประชาชนในการจัดการให้กลไกรัฐทำหน้าที่อย่างที่ควรจะทำ 

เพราะความเข้าใจว่าประชาชนเป็นเช่นนี้ พรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมผู้มีบารมีในท้องถิ่น ทำงานในระบบอุปถัมภ์
อย่างที่่ว่ามายาวนาน ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับข้าราชการที่ต้องรับใช้ประชาชนได้ เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จึงเลือกที่
จะสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคตัวเอง ด้วยการเน้น “ส.ส.เขตพ้ืนที่” 

การลงมติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ จึงออกมาในแนวทางสร้างโอกาสของชัยชนะจาก ส.ส.พื้นที่เขต ซึ่งผู้ สมัครของตัวเองมี
ความเชี่ยวชาญในการทำงานสนองระบบอุปถัมภ์และบารมีในท้องถิ่นดังกล่าว 

ซึ่งตรงนี้เองเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
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น่าสนใจที่ การพัฒนาการเมืองควรจะได้ ส.ส.เข้ามาทำหน้าที่แบบไหน 

การเมืองไทยที่เดินหน้าเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสม อันหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 คือ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ 
ทำงานในกรอบของการเกื้อกูล และคานอำนาจซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องได้ ส.ส.ที่มีคุณสมบัติ 
ความสามารถแบบไหน 

แต่ที่เข้ามาเพื่อสนองตอบระบบอุปถัมภ์ ขอแบ่งงานข้าราชการมาทำ เพื่อเอาหน้ากับประชาชน หรือตรวจสอบ ออก
กฎระเบียบให้ข้าราชการทำงานรับใช้ ดูแลสารทุกข์สุกดิบของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ให้เหมาะสมกับภารกิจที่ควรย่อมเป็นเครื่องชี้ว่า พรรคการเมืองมีความจริงใจต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยไปในทางท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

เป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย หรือแค่อาศัยความเป็นพรรคการเมืองเข้าไปมีอำนาจ โดยไม่มีความคิดที่จะนำการ
พัฒนาระบบให้เป็นประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป็นพรรคการเมืองส่งเสริมให้ ส.ส.ทำผิดหน้าที่ ผลที่ตามมาคือการด้อยค่า “ผู้แทนประชาชน” ซึ่งเป็นการเปิดทางหรือ
สนับสนุน “ความชอบธรรม” ให้ “อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน” 

การโหวตแก้รัฐธรรมนูญที่ทำกันอยู่จึงสะท้อนให้เห็นอย่างล่อนจ้อนว่า พรรคการเมืองไทยเป็นอย่างไร จริงใจต่อ
ประชาธิปไตยแค่ไหน หรือส่งเสริมสนับสนุนเป็นหนึ่งเดียวกับ “อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2909138 
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