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ข่าวประจ าวันที่ 30 สงิหาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.ส่อเลือกตั้ง“อบต.-กทม.-เมืองพัทยา”พร้อมกัน พ.ย.64 นี้ 7 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ผู้ใหญ่รัฐบาลไฟเขียว’ สั่ง ส.ว. โหวตผ่านแก้ รธน.วาระ 3 8 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คาด 'ส.ว.' โหวตผ่าน ร่างแก้ รธน.-ระบบเลือกตั้ง 9 
4 สยามรัฐออนไลน์ "โฆษก พปชร." เชื่อนายกฯ-รมต.ของพรรคแจงซักฟอกได้ ขอฝ่ายค้าน

ใช้ 40 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพ-ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา 

10 

5 มติชนออนไลน์ สะพัด พปชร. เขย่าเก้าอ้ี 2 รมต.ใหม่ ‘สุชาติ’ โดนด้วย หึ่ง ‘ธรรมนัส’  

ดันแก๊ง 4 ช. ขึ้นนั่งว่าการ 

11 

6 สยามรัฐออนไลน์ ลือหึ่ง! "พปชร." เปิดศึกในจ้องเขี่ย "รมต." กันเอง หลังศึกซักฟอก ล็อบบี้  

"พรรคเล็ ก" ล็ อคเสี ยงโหวต เจอต่ อรองกลั บ ฉุ น "พรรคใหญ่ "  

รื้อบัตร ลต.ใบเดียว 

13 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'รมว. ดี อีเอส ' พร้อมแจงซักฟอกได้ทุกเรื่อง ออกตัวเสียงไว้วางใจ 

คงไม่เท่ากัน 

15 

8 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ตอกย้้า "เฉลิมชัย" สุจริตไม่คิดโกง พร้อมชี้แจงทุกประเด็นในสภา 16 

9 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ เผยท้าการบ้านศึกอภิปราย งัดข้อมูลวิชาการสู้ ชี้โควิดดีขึ้น  

แต่ขออย่าชะล่าใจ 

17 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ จับตาศึก ส.ก. คู่ขนานเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” พรรคไหนพร้อม 19 

2 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

แง้มวอร์รูมองครักษ์ รัฐบาล – ฝ่ายค้าน ก่อนระเบิดศึก อภิปราย 

ไม่ไว้วางใจ 

21 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พปชร. ป่วน “กลุ่ม 4 ช.” รอฉวยโอกาสผลโหวต “ซักฟอก”  

บีบ นายกฯ ปรับ ครม. 

23 

4 ข่าวสดออนไลน์ จับตา บทบาท “วิรัช-ธรรมนัส” ปัจจัย น้าไปสู่ การปรับ “ครม.” 25 
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5 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ เชิงบันไดท้าเนียบ : ต้ารารบ “โทนี่” ลับคมดาบ “อัศวินม้าขาว” 

ยุทธวิธี “นารีขี่ม้าขาว” 

26 

6 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ทะลุให้ถึงประชาชน 28 

7 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ภูมิใจไทย ทะลุ ‘สภา’ ในสมรภูมิ ‘แก้ รธน.-ซักฟอก’ 30 

8 สยามรัฐออนไลน์ สมรภูมิสภาฯ ! 33 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ปรับทีมสื่อสารสายล่อฟ้าการเมือง 35 

10 มติชนออนไลน์ ศึกใหญ่ อภิปราย ไม่ไว้วางใจ สะท้อน พลังประชารัฐ “แตก” 37 

11 มติชนออนไลน์ สปอตไลต์ ฉายจับ แต่ละก้าวย่าง ‘ก้าวไกล’ การอภิปราย ทั่วไป 38 

12 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ‘กมธ.’ ยอมถอย เพ่ือให้การแก้ไข ‘รธน.’ ไปต่อ ตัด ‘4 ปม’  

เกิน ‘หลักการ’ แต่สุดท้ายต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ? 

39 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศึกในรัฐบาล- งูเห่าฝ่ายค้าน จับทิศ 2 ขั้วหัก “โหวตซักฟอก” 42 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ โดนแฮก : เตือนภัยกันหน่อยจ้า ใครที่ชอบกดโทรศัพท์เล่น แบบอยาก

ได้ของรางวัล ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 

45 
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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29 ส.ค. 2564 เวลา 16:40 น. 
กกต.ส่อเลือกตั้ง“อบต.-กทม.-เมืองพัทยา”พร้อมกัน พ.ย.64 นี้ 
 

 
 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ชี้ กกต.ส่อเลือกตั้ง “อบต.- กทม.-เมืองพัทยา” พร้อมกันเดือน พ.ย.64 นี้ 
หลังประกาศก าหนดเขตเลือกตั้งกทม. ลุ้นครม.ต้นเดือนก.ย.มีมติให้เลือกตั้ง อบต. 

นายพิพัฒน์  วรสิทธิด้ารง  นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ โพสต์ เฟซบุ๊ก  
“ป.พิพัฒน์” ระบุว่า กกต.ส่อเลือกตั้ง อบต., กทม., เมืองพัทยา พร้อมกันเดือน พ.ย.64 นี้ พร้อมระบุว่า กกต.ก้าหนด
เขตเลือกตั้งกทม.ส่งสัญญาณเลือกตั้งหรือไม่? 

กกต.ได้ประกาศก้าหนดเขตเลือกตั้งกทม.ลงในราชกิจจานุเบกษา อาจส่งสัญญาณเลือกตั้งพร้อมๆ กับ อบต.
(องค์การบริหารส่วนต้าบล) แลเมืองพัทยา ปลายเดือนพ.ย.หรืออย่างช้าธันวาคม 2564 นี้ 

ภายหลังรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก้าหนดให้เลือกตั้งส.ส.ใช้บัตร 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 / 
2550 ซึ่งอาจมีการยุบสภาได้ทันทีภายหลังมีการโปรดเกล้าฯ ลงมา นั่นย่อมจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลจ้าเป็นต้องเร่งจัด
ให้มีการเลือกตั้งอปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ส้าหรับ อบต.นั้น ตั้งหน้าตั้งตารอมา
นานแล้ว และพร้อมจัดเลือกตั้งได้ทันทีหาก ครม.มีมติ 

ส่วนเมืองพัทยา ก็มีปัญหาเดทล็อค ภายหลังสมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก และไม่สามารถจัดเลือกสมาชิกสภา
เมืองพัทยาทดแทนได้ จึงจ้าเป็นต้องคลายล็อก 

มีข่าวออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนว่า มหาดไทยได้คุยกับกกต.คร่าวๆ แล้วว่า จะเสนอครม .ต้นเดือนกันยายน 
2564 เพ่ือมีมติให้เลือกตั้งอบต. และจะก้าหนดเลือกในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งข่าวนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เพียงแต่ข่าวเพ่ิมเติมก็คือ ครม.อาจก้าหนดให้เลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยา ไปพร้อมกันในคราวเดียว เพ่ือปีหน้า
จะได้ปลอดโปร่ง อาจยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามกติกาใหม่ หลังประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบโด๊สมากกว่าร้อยละ 70 ของ
ประชากรทั้งหมด 

“จะมีเลือกตั้งอบต.หรือไม่ ภายในเดือนกันยายนนี้น่าจะชัดเจนครับ รอลุ้นมติครม.ไปพร้อมกัน...จันทร์นี้น่าจะ
ยังไม่มีมติครม.ครับ (เลื่อนจากอังคารที่ 31 ส.ค. เพราะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจ)” นายพิพัฒน์ ระบ ุ

ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ส้าหรับการเตรียม  “เลือกตั้ ง  อบต.” , “เลือกตั้ ง เมืองพัทยา”  และเลือกตั้ ง
กรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม., ส.ก.) นั้น  ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทย โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอให้จังหวัดก้าชับองค์การบริหารส่วน
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ต้าบล(อบต.)  และเมืองพัทยา เตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า 

พร้อมก้าชับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือรองรับกรณีการจัดการ
เลือกตั้ง แทนต้าแหน่งที่ว่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม กรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 

ขณะที่ก่อนหน้านั้น วันที่ 9 ก.ค.2564  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็
ได้มีหนังสืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การเตรียมการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มีใจความว่า 

ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบถัดไป จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้เป็นการล่วงหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/493808   

https://www.thansettakij.com/politics/493808
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29 สิงหาคม 2564 15:42 น. 
‘ผู้ใหญ่รัฐบาลไฟเขียว’ ส่ัง ส.ว. โหวตผ่านแก้ รธน.วาระ3 
ฉลุย!!! โหวตแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 ทางโล่ง หลัง “ผู้ใหญ่รัฐบาลไฟเขียว” สั่งส.ว.โหวตผ่าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการประชุมร่วมรัฐสภา  เพ่ือลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83และมาตรา 91 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ในวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย. หลังจาก
ผ่านการเห็นชอบวาระสองไปแล้วนั้นว่า ขณะนี้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา
ดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ในการลงมติวาระ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพราะนอกจากจะมีเสียง
สนับสนุนจาก 2 พรรคใหญ่อย่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทยรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนเรื่องการ
แก้กติกากลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแล้ว ยังมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.เกิน 84 เสียง ที่พร้อมลงมติให้ความเห็นชอบ
เช่นกัน ท้าให้การลงมติวาระสาม มีแนวโน้มสูงที่จะมีสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 367 เสียง จาก
จ้านวนสมาชิกรัฐสภาที่มีทั้งหมดขณะนี้ 733 คน  และมีเสียง ส.ว.ให้ความเห็นชอบเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 คนด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยกระแสล่าสุด ฝ่ายผู้ใหญ่ในรัฐบาลก้าชับให้ ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ว.ลงมติให้ความ
เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา วาระสาม เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้มีเนื้อหาแก้ไขเกี่ยวกับความมั่นคงหรือ
สถาบัน แต่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือเลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น
เรื่องที่พอรับได้ หากไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยจะถูกมองห้ามแก้ไขในทุกเรื่อง จึงต้องลดกระแสสังคม และลดแรงเสียด
ทานต่อ ส.ว. ไม่ให้ถูกมองจ้องล้มการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งในการลงมติวาระสอง มาตรา 83 และ 91 ที่ผ่านมา ต่างมี ส.ว.
ลงมติเห็นชอบทั้ง 2 มาตราเกิน 150 เสียง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/213490/   

https://www.dailynews.co.th/news/213490/
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29 สิงหาคม 2564 
คาด 'ส.ว.' โหวตผ่าน ร่างแก้ รธน.-ระบบเลือกตั้ง 
 

 
 
ความเคลื่อนไหวจากรัฐสภา ต่อการลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระสาม คาดโหวตเห็นชอบเหตุมีผู้ใหญ่
รัฐบาล ขอ ส.ว.ให้ลงมติเห็นชอบ - ลบภาพ ส.ว. ขวางทางแก้รธน. 
      ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือลงมติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ
....  (แก้ไข มาตรา83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) วาระสาม ในวันที่ 10 กันยายน ว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
256 ก้าหนด ให้ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ้านวนสมาชิกของรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกัน 732 คน โดยจ้านวน
เห็นชอบนั้นต้องประกอบด้วย เสียงส.ว. ไม่น้อกว่าา 1 ใน 3 ของจ้านวน ส.ว.ที่มี หรือ 84 เสียง และต้องมีเสียงเห็นชอบ
จากส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และ พรรคที่ไม่มีบุคคลด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประมุขของสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 
20% ของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน หรือประมาณ 45 คน โดยแนวโน้มการลงมติจะได้รับความเห็นชอบ 
เพราะมี 3 พรรคการเมืองใหญ่สนับสนุน คือ พรรคพลังประชารัฐ  พรรคประชาธิปัตย์ จากซีกรัฐบาล และ พรรคเพ่ือ
ไทย จากซีกพรรคฝ่ายค้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับฝั่งส.ว. นั้น มีความเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่ในรัฐบาลก้าชับให้ส.ส.พลังประชารัฐ และ
ส.ว.ลงมติให้ความเห็นชอบเนื้อหา  เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้มีเนื้อหาแก้ไขเกี่ยวกับความมั่นคงหรือสถาบัน และมีเนื้อหาแค่
การแก้ไขระบบเลือกตั้ง คือ บัตรเลือกตั้ง 2ใบ  หากไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยจะถูกมองห้ามแก้ไขในทุกเรื่อง จึงต้องลด
กระแสสังคม และภาพท่ีมองว่า ส.ว.ขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957228   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957228
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29 สิงหาคม 2564 17:39 น.   
"โฆษก พปชร." เชื่อนายกฯ-รมต.ของพรรคแจงซักฟอกได้ ขอฝ่ายค้านใช้ 40 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพ-ข้อมูลที่
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส. กทม.และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรค ว่านายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของพรรค มีความพร้อมในการชี้แจง และถือ
เป็นช่องทางหนึ่ง ให้รัฐบาลมีโอกาสอธิบายสิ่งที่ท้าเพ่ือพ่ีน้องประชาชนไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติของกลไกสภาฯ ที่ฝ่าย
ค้านจะต้องท้าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอยู่แล้ว ส้าหรับการอภิปรายในครั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านท้าหน้าที่
ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ จึงอยากขอให้ฝ่ายค้านใช้เวลา 40 ชั่วโมงอภิปรายอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา ไม่นอกประเด็น เพ่ือยกระดับการอภิปรายของสภาให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน ครั้งนี้เห็น
ฝ่ายค้านออกมาเชิญชวนประชาชน ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ก็ยังมีประชาชนจ้านวนมาก ที่ตั้งใจรอดูการท้างานของ
ฝ่ายค้านด้วยเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275840  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/275840
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210829/5765870ae1a0aa47a9926a2da65e569c21357a8388358a6ec9803bde106abd6e.jpg?itok=UPzWcx41
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 20:24 น. 

สะพัด พปชร. เขย่าเก้าอี้ 2 รมต.ใหม่ ‘สุชาติ’ โดนด้วย หึ่ง ‘ธรรมนัส’ ดันแก๊ง 4 ช. ขึ้นนั่งว่าการ 

 

 
 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า หลังจากเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม แกนน้า พปชร.แต่ละกลุ่ม

ในพรรคได้สลับกันเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. เพ่ือหารือเตรียมการ

รับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จ้านวน 6 คน ก่อนที่พรรค พปชร.จะมีการประชุมส.ส. เพ่ือเตรียม

ค ว า ม พ ร้ อ ม อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น เ ว ล า  15.00 น .  วั น ที่  30 สิ ง ห า ค ม  ที่ ท้ า ก า ร พ ร ร ค  พ ป ช ร .  

ถนนรัชดาภิเษก 

ทั้งนี้ ต้องจับตามติพรรคจะออกมาทิศทางใดในการอภิปราย ซึ่งจะมีแกนน้าพรรค ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรค

ที่ถูกอภิปรายไม่ ไว้ วางใจ จ้านวน 2 คน คือ  นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน และ   

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมเพ่ือท้าการ

ซักซ้อม 

การเข้าพบ พล.อ.ประวิตรของแกนน้าพรรคบางคน เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีความพยายามกดดัน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย

พุ่ ง เ ป้ า ที่ รั ฐ มนต รี ข อ ง พร ร ค  3 คน  ซึ่ ง  2 ใ น  3 เ ป็ น รั ฐ มนตรี ที่ เ พ่ิ ง ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ยั ง ไ ม่ ถึ ง ค รึ่ ง ปี คื อ   

นายชัยวุฒิ และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง นายสุชาติ ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่

ไว้วางใจเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน 

โดยการกดดันให้ปรับ ครม.ครั้งนี้ น้าโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และเลขาธิการพรรค พปชร. และ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.และประธานวิปรัฐบาล 

เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีใหม่ของพรรคทั้งสองคน เมื่อได้ต้าแหน่งไปแล้วกลับห่างเหิน ไม่สนองนโยบายพรรค 

และไม่ได้ดูแล ส.ส.เท่าท่ีควร 

นอกจากนี้ ยังเห็นว่ารัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลไม่ตอบสนองเสียงสะท้อนปัญหาของ ส.ส.ในพ้ืนที่  โดยเฉพาะ

ภารกิจที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84.jpg
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รายงานข่าวแจ้งว่า การกดดันครั้งนี้คาดว่าจะใช้วิธีท้าให้รัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายได้รับคะแนนน้อยที่สุด ใช้เป็น

ข้ออ้างเรียกร้องให้มีการปรับ ครม. โดยมีตัวแปรคือบรรดาพรรคเล็ก หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท้าได้ส้าเร็จ และน้าไปสู่

การปรับ ครม.ได้  จะท้าให้มี เก้า อ้ีว่ าง 3 ต้าแหน่ง คือ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส 

และจะท้าให้รัฐมนตรีในกลุ่ม 4 ช. มีโอกาสที่จะขยับต้าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งในการปรับ ครม.ครั้งที่แล้วเคยมีความ

พยายามผลักดันให้ ร.อ.ธรรมนัส ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าช่วยว่า

ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ไ ป เ ป็ น  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  แ ล ะ  น า ย อ ธิ รั ฐ  

รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส แต่ไม่ส้าเร็จ และในครั้งนี้ยัง

มีความพยายามจะใช้สูตรดังกล่าวอีกครั้ ง  โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส  ที่ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรค พปชร.  

จึงต้องการขยับขึ้นไปเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงที่ใช้เป็นกลไกในการสร้างฐานเสียงได้ 

ทั้งนี้ คนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเสียงในสภาฯยังเป็น ร.อ.ธรรมนัส และนายวิรัช เหมือนกับการอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งท่ีผ่านมา โดยมีรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสได้เดินสายคุยกับบรรดาพรรคเล็ก เรื่องการยก

มือโหวตให้รัฐมนตรีแต่ละคน ซึ่งพรรคเล็กมีความพยายามต่อรองหนักมากกว่าทุกครั้ง เพราะมีความไม่พอใจจากกรณีที่

พรรค พปชร. สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบ ที่พรรคเล็กมองว่าเป็นการทอดทิ้งและเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับพรรค พปชร.เอง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2912033  
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29 สิงหาคม 2564 20:08 น.   
ลือหึ่ง! "พปชร." เปิดศึกในจ้องเขี่ย "รมต." กันเอง หลังศึกซักฟอก ล็อบบี้ "พรรคเล็ก" ล็อคเสียงโหวต เจอต่อรอง
กลับ ฉุน "พรรคใหญ่" รื้อบัตรลต.ใบเดียว 
 

 
 

พปชร.เขย่าปรับครม. ไล่ล็อบบี้."พรรคเล็ก"ใช้เป็นหมากเขี่ย "รมต." หึ่ง ต่อรองหนักไม่พอใจ ปม"แกนน ารัฐบาล" 
แก้รธน.รื้อใบบัตรเดียว จับตามติที่ประชุมพรรค 30 ส.ค. 

วันที่ 29 ส.ค.64 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า หลังจากเมื่อวันที่ 28 ส.ค. แกน
น้าพปชร. แต่ละกลุ่มในพรรค ได้สลับกันเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ เพ่ือหารือถึงการเตรียมการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จ้านวน 6 คน ก่อนที่พรรคจะมี
การประชุม ส.ส.เพ่ือเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในเวลา 15.00 น.วันที่ 30 ส.ค.ที่ท้าการพรรค ถนน
รัชดาภิเษก 

ทั้งนี้ ต้องจับตามติพรรคจะออกมาทิศทางใดในการอภิปราย ซึ่งจะมีแกนน้าพรรค ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรค
ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จ้านวน 2 คน คือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมเพื่อท้าการซักซ้อม 

อย่างไรก็ตาม การเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ของแกนน้าพรรคบางคน เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีความ
พยายามกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพ่ือให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพุ่ง
เป้าที่รัฐมนตรีของพรรค 3 คน โดย 2 ใน 3 เป็นรัฐมนตรีที่เพ่ิงได้รับแต่งตั้งเมื่อยังไม่ถึงครึ่งปีคือ นายชัยวุฒิ และ น.ส.ตรี
นุช รวมถึงนายสุชาติ ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน โดยการกดดันให้ปรับ ครม.ครั้งนี้ น้าโดย 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรค และประธานวิปรัฐบาล เนื่องจากมองว่า ที่ผ่านมารัฐมนตรีใหม่ของพรรคทั้งสองคน เมื่อได้ต้าแหน่งไปแล้ว
กลับห่างเหิน ไม่สนองนโยบายพรรค และไม่ได้ดูแล ส.ส.เท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังเห็นว่า รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลไม่
ตอบสนองเสียงสะท้อนปัญหาของ ส.ส.ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะภารกิจที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 

การกดดันครั้งนี้ จะใช้วิธีท้าให้รัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายได้รับคะแนนน้อยที่สุด เพ่ือใช้เป็นข้ออ้างเรียกร้องให้มีการ
ปรับ ครม. โดยมีตัวแปรคือบรรดาพรรคเล็ก หากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท้าได้ส้าเร็จ และน้าไปสู่การปรับ ครม.ได้ จะท้าให้

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210829/99bc0589a5750235d533b19c39fb63e3998a5ed328db2c7843a942828cae0da4.jpg?itok=V3ijAbCk
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มี เก้ า อ้ีว่ าง  3 ต้าแหน่ ง  คือ รมว .แรงงาน , รมว .ศึกษาธิการ และรมว .ดี อี เอส และจะท้าให้ รั ฐมนตรี ใน  
"กลุ่ม 4 ช." มีโอกาสที่จะขยับต้าแหน่งที่สูงขึ้น 

ซึ่งในการปรับ ครม.ครั้งที่แล้วเคยมีความพยายามผลักดันให้ ร.อ.ธรรมนัส ไปเป็น รมว.แรงงาน นางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ไปเป็น รมว.  
ดีอีเอส แต่ไม่ส้าเร็จ และในครั้งนี้ยังมีความพยายามจะใช้สูตรดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส ที่ปัจจุบันเป็น
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จึงต้องการขยับขึ้นไปเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงที่ใช้เป็นกลไกในการสร้างฐานเสียง
ได้ 

ทั้งนี้ คนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเสียงในสภายังเป็น ร.อ.ธรรมนัส และนายวิรัช เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั้งที่แล้ว โดยมีรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสได้เดินสายคุยกับบรรดาพรรคเล็ก เรื่องการยกมือโหวตให้
รัฐมนตรีแต่ละคน ซึ่งพรรคเล็กมีความพยายายามต่อรองหนักมากกว่าทุกครั้ง เพราะมีความไม่พอใจจากกรณีที่พรรค
พลังประชารัฐ สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบ ที่พรรคเล็กมองว่าเป็นการทอดทิ้งและเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพรรคเอง 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ 2-3 วันพล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้าหารือ พล.อ.ประวิตร เป็นเวลากว่า  
1 ชั่วโมง คาดเป็นการหารือถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/275864  
  

https://siamrath.co.th/n/275864
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30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:21 น.       
'รมว. ดีอีเอส' พร้อมแจงซักฟอกได้ทุกเรื่อง ออกตัวเสียงไว้วางใจคงไม่เท่ากัน 
 

 
 

30 ส.ค. 64 - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ
รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ กล่าวถึงการอภิปรายไม่
ไว้วางใจที่จะมีขึ้นว่า จากเท่าที่ติดตาม ไม่เชื่อว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพรรค
ร่วมรัฐบาล  เพราะตอนนี้งานของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาโควิด เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดและการเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้ประเทศไทยมีการเปิดประเทศ ประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพ่ือท้ามาหากินกันได้
ตามปกติ สิ่งเหล่านี้คือภารกิจส้าคัญที่ต้องเร่งท้า มากกว่าเรื่องการเมือง  

วันนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจหยุดชะงัก ท้าต่อไปไม่ได้ รัฐบาลก็ต้องรีบผลักดัน
ตรงนี้ แก้ปัญหานี้ให้ผ่านไปให้ได้ก่อน ส่วนปีหน้า หากสถานการณ์ดีขึ้น มีความพร้อมที่จะมีการเลือกตั้ง หรือจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ก็ค่อยมาว่ากัน คิดว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาจะมามองเรื่องประเด็นการเมือง เพราะวันนี้ 
หากจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล ก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้เลย จะท้าให้เกิดการทะเลาะกันมากกว่า ควรท้าให้ที่มีอยู่
ตอนนี้ให้ท้างานต่อไปให้ได้ดีท่ีสุด 

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า พร้อมจะตอบฝ่ายค้านทุกเรื่องอยู่แล้ว เพราะที่ท้างานในต้าแหน่ง รมว.ดีอีเอส มา  
4-5 เดือน ก็รู้ว่าได้ท้าอะไรไปแล้วบ้าง และอะไรบ้างที่เป็นปัญหา และประเด็นใดที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็พอ
ทราบอยู่ ก็น่าจะตอบได้ทุกเรื่อง เพราะไม่มีอะไรที่ไปท้าผิดกฎหมายหรือว่าไปท้าทุจริต มีแต่จะไปบังคับใช้กฎหมายกับ
คนทีท่้าผิดกฎหมาย และเขาอาจไม่พอใจก็ชี้แจงไป ส่วนกรณีเรื่องเฟกนิวส์ คิดว่าคงไม่มีประเด็น เพราะก็รู้กันอยู่ว่าเรื่อง
เฟกนิวส์มีในสังคมไทย ก็ต้องแก้ปัญหาไป ท้าตามกฎหมายที่ให้อ้านาจ หากไม่ท้าตามกฎหมาย เท่ากับละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ จะผิดมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา 

เมื่อถามว่า คิดว่าเสียงโหวตไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งหกคนจะเท่ากันหมดหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า คงไม่เท่ากัน ก็
คงมีกดผิดกดถูกกันบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งการที่เสียงจะไม่เท่ากันบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีปัญหา แต่ก็ไม่แน่ อาจ
เท่ากันก็ได้ แต่โดยปกติ จะไม่เท่ากัน ก็ขอให้ผ่านทุกคนก็พอ 

"ผมเชื่อว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอม ไม่มีเหตุผลต้องยุบสภาเลย ยังเชื่อว่าส.ส.ส่วนใหญ่ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
อยู่ เพราะสภาฯเองตอนนี้ก็ยังท้าหน้าที่ของตัวเองได้ พิจารณาผ่านกฎหมายไป ไม่มีปัญหาอะไร”รมว.ดีอีเอส ระบุ. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114993   

https://www.thaipost.net/main/detail/114993
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30 สิงหาคม 2564 10:19 น.   
"ราเมศ" ตอกย้ า "เฉลิมชัย" สุจริตไม่คิดโกง พร้อมชี้แจงทุกประเด็นในสภา 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมชี้แจงในสภาทุกประเด็น ไม่ได้มีความ
กังวลใด การท้าหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
รั ฐ ม น ต รี ที่ ถู ก อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ก็ มี ห น้ า ที่ ชี้ แ จ ง  แ ล ะ  พ รุ่ ง นี้  ( 31 ส . ค .  เ ว ล า  08.30 น .  
ที่อาคารรัฐสภา ชั้น 3 พรรคได้นัดประชุม ส.ส.ของพรรคเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประชุม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในครั้งนี้ เชื่อว่าประชาชนจะติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิด นายเฉลิมชัย นอกจากการชี้แจงในทุกประเด็นแล้ว จะได้
ชี้ให้เห็นถึงผลงานจากการท้าหน้าที่ มีความส้าเร็จในการสร้างประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกร
อย่างไรบ้าง เท่าท่ีได้ร่วมเตรียมข้อมูลผลงานในช่วงที่นายเฉลิมชัย ท้าหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่า
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของพ่ีน้องเกษตรกรดีขึ้น เรื่องน้้า เรื่องการแก้ปัญหาภัย
แล้ง เรื่องการประมง เรื่องยางพารา รวมถึงการมีแนวทางส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน การเยียวยาพ่ี
น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ ประการส้าคัญ นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด รายละเอียดจะได้ชี้ให้เห็นในสภาว่ามีการ
ท้างานอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้ เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด การท้างานที่ยึด
ความสุจริตไม่คิดโกง จึงมั่นใจว่าชี้แจงได้ในทุกประเด็น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275934  
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/275934
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210830/398289a3dd582215a24e3a2e9102d8f29904e34c50be69b89d402d51d5affa6a.jpg?itok=UQA1atb8
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 10:49 น. 
‘อนุทิน’ เผยท าการบ้านศึกอภิปราย งัดข้อมูลวิชาการสู้ ชี้โควิดดีขึ้น แต่ขออย่าชะล่าใจ 
 

 
 
 ‘อนุทิน’ เผยท าการบ้านศึกอภิปราย งัดข้อมูลวิชาการสู้ ชี้โควิดดีขึ้น แต่ขออย่าชะล่าใจ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข
(สธ.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ของไทย อยู่ในช่วงขาลง การติดเชื้อรายใหม่ชะลอตัว ก็
เป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาชน ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วน ที่เห็นความส้าคัญของมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรค ท้าให้ขณะนี้ ศบค. เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการ กิจกรรมบางส่วน ให้ประชาชนได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบ
วิถีใหม่ 

นายอนุทิน กล่าวว่า แม้สถานการณ์ดูว่าดีขึ้น แต่อย่าชะล่าใจ ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรค
ครอบจักรวาล หรือ universal Prevention ตระหนักเสมอว่า คนที่เราอยู่ใกล้ ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน ก็มีโอกาสแพร่หรือ
รับเชื้อซึ่งกันและกันได้ ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนในการเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ 
และท้างานจากที่บ้าน (Work from Home) ในส่วนของผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมเปิดกิจการในส่วนที่ได้รับการ
ผ่อนคลาย พนักงานในร้านต้องโควิดฟรี (COVID-19 Free) ปลอดเชื้อ และได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน ผู้ที่จะเข้า
ใช้บริการร้านอาหารก็เช่นเดียวกัน เราจะสร้างพื้นฐานป้องกันโรคเพ่ืออยู่ร่วมโรคโควิด-19 

“ที่สถานการณ์ดีขึ้นได้ ส่วนส้าคัญ เพราะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
ต้องขอบคุณทุกความร่วมมือ วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ลด ผู้ป่วยหายมากขึ้น แต่ยังชะล่าใจไม่ได้ โควิดมันจ้องเล่นงานเรา
ทุกเวลา ต้องย้้าประชาชนทุกคน ผู้ประกอบการ ขอให้เข้มงวดมาตรการต่อเนื่อง วันนี้เราอาจจะยุ่งยากกันหน่อย แต่ถ้า
สถานการณ์ดีขึ้น พร้อมไตรมาส 4 เรามีวัคซีนมากขึ้น มีการฉีดถ้วนหน้าขึ้น มาตรการก็จะค่อยๆ ผ่อนคลาย ให้กลับมา
ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด” นายอนุทิน กล่าว 

เมื่อถามว่า มีความกังวลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้
ก้าลังเตรียมข้อมูล เพ่ืออธิบายต่อประชาชน แต่ยืนยันว่า การท้างานอยู่บนหลักวิชาการ บริหารสถานการณ์ตาม
สถานการณ์จริงที่มีการปรับเปลี่ยนตามไวรัสอยู่ตลอดเวลา และสิ่งส้าคัญคื อเรามีคณะท้างานในทุกด้าน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะคณะอนุกรรมการอ้านวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด -19 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/WW0004.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/WW0004.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/WW0004.jpg
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คณะท้างานจัดหาวัคซีน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และหรืออ่ืนๆ ที่พร้อมช่วยกัน
สนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือให้เกิดความคล่องตัวในบริหารจัดการเรื่องต่างๆ 

“ทุกวันเราท้างานอย่างเต็มที่ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เรารับฟังทุกฝ่าย คณะท้างานมีความเข้มแข็งมาก เราไม่
กังวลเพราะเรารู้ตัวเองว่า เราเต็มที่กับทุกอย่างที่ท้าอย่างถึงที่สุด” นายอนุทิน กล่าว 

เมื่อถามถึงการตั้ งประเด็นอภิปรายว่า “การควบคุมโควิดที่ล้มเหลวและบริหารวัคซีนที่ผิดพลาด”  
นายอนุทิน กล่าวสั้นๆ ว่า บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างก็ท้างานอย่างเต็มที่ ไม่ท้อถอย ไม่ลดละ
ความพยายาม และท่ีส้าคัญคือ ไม่เสียขวัญก้าลังใจ การจัดการทุกอย่างล้วนยืนอยู่บนหลักวิชาการท้ังสิ้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2912465  
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29 ส.ค. 2564 
จับตาศึก ส.ก. คู่ขนานเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” พรรคไหนพร้อม 
 

 
 
อุ่นเครื่องเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” ตรวจแนวรบศึก ส.ก. ส ารวจความพร้อม 4 พรรคใหญ่  

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะมีขึ้นปลายปีนี้ หรือกลางปีหน้า ยังไม่ชัดเจน แต่ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อย่างน้อย 2 คน 
ที่ออกเดินหาเสียงล่วงหน้าไปแล้วคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ก.นั้น คนกรุงเทพฯไม่ได้สัมผัสกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนานถึง 11 ปี เมื่อเว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.) ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ก็สร้างความคึกคักขึ้นมาทันที 
  เนื่องจากช่วงโควิดระบาด บรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่ ต่างเรียงหน้าเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างแข็งขัน ชาวบ้านเริ่มคุ้นหน้านักการเมืองท้องถิ่นบ้างแล้ว 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.2553 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
สุดท้าย ก่อนจะเว้นช่วงยาวมาจนถึงปีนี้ 

ผลการเลือกตั้ง ส.ก.50 เขต มีจ้านวนทั้งสิ้น 61 คน แยกเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 45 คน ,พรรคเพ่ือ
ไทย 15 คน และผู้สมัครอิสระ 1 คน 

ปัจจุบัน อดีต ส.ก.หลายคน ได้เป็น ส.ส.กทม. อาทิเช่น กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา , กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ, ศิริ
พงษ์ รัสมี และประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
ฐานเปลี่ยนคนเปลี่ยน 

เวลาผ่านไป 10 กว่าปี พฤติกรรมการเลือกตั้งของชาวกรุงเทพมหานคร ก็เปลี่ยนไปเยอะ หากย้อนไปดูคะแนน 
“ป๊อปปูล่าโหวต” 

เมื่อการเลือกตั้งทั่วไป 24 มี.ค.2562 ผลปรากฏว่า อันดับ 1 พรรคอนาคตใหม่ ได้ 804,272 คะแนน ,อันดับ 2 
พรรคพลั งประชารั ฐ  ได้  791,893 คะแนน  ,อั นดั บ  3พรรค เ พ่ื อ ไทย  ได้  604,699 คะแนน  และ อันดับ  
4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 474,820 คะแนน 
กรณีพรรคเพื่อไทยนั้น ส่งผู้สมัคร ส.ส.แค่ 22 เขต และเว้นให้พรรคไทยรักชาติ 8 เขต ส่วนพรรคอ่ืนส่งครบ 30 เขต 
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  จากข้อมูลคะแนนข้างต้น พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ ส.ส.เขต แถมคะแนนบางส่วนยังไหลไปที่พรรคพลังประชา
รัฐ ส่วนคะแนนส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ก็ไปโผล่ที่พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) 

ส้าหรับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้เปิดตัวมาแล้ว ต่างก็ประกาศว่าเป็นผู้สมัครอิสระ ไม่สังกัด
พรรค อย่างชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 

ส่วนพรรคการเมืองที่เตรียมส่งผู้สมัคร ส.ก. ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย , พรรคประชาธิปัตย์, พรรคก้าวไกล, 
พรรคไทยสร้างไทย, พรรคกล้า รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ กลับยังไม่เปิดตัวว่าที่ผู้ว่าฯกทม.  ดูเหมือนแวดวงการเมืองก็
ทราบกันดีว่า “ชัชชาติ” และ “จักรทิพย์” มีพรรคการเมืองไหนให้การสนับสนุนอยู่ลับๆ 
วิกฤตคือโอกาส 

การเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งใหม่นี้ กกต. ก้าหนดให้ ส.ก.ได้เขตละคน เท่ากับจ้านวน ส.ก.ลดจาก 61 คน เหลือ 50 คน
เท่านั้น 

พรรคเพ่ือไทย มีความพร้อมเรื่องการวางตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครบทั้ง 50 เขตไปแล้ว 
ร้อยละ 90 เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ และหลายคนย้ายมาจากพรรคก้าวไกล 

อดีต ส.ก.พรรคเพ่ือไทย ปี 2553 ส่วนใหญ่ย้ายไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทย ยกเว้น ส.ก.บางคน ที่ย้ายไปสังกัด
พรรคพลังประชารัฐ 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการจัดวางตัวผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง  
50 เขต ก็เตรียมไว้แล้ว 90% เท่าท่ีตรวจสอบตามเขตต่างๆ กว่าร้อยละ 70 ยังเป็นอดีต ส.ก.ปี 2553 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมกับ ส.ส.กทม. ได้เปิดตัว “กลุ่มเปลือกส้ม” จิตอาสาที่ท้างาน
ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด ซึ่งพรรคก้าวไกลยังไม่เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่ก็จัดทีมผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคลงพ้ืนที่
อย่างคึกคัก พร้อมทีมงานเปลือกส้ม 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เปิดตัวพรรคไทยสร้างไทย ด้วยจุดแข็งคือฐานเสียงในเมืองหลวง ฉะนั้น อดีต 
ส.ก.หลายคน จึงย้ายจากเพ่ือไทยมาร่วมงานด้วย 

พูดถึงประสบการณ์การต่อสู้ในสนามเมืองกรุง ก็มี “คุณหญิงสุดารัตน์” และพรรคประชาธิปัตย์ที่ขับเคี่ยวกันมา 
ตั้งแต่สมัยพรรคพลังธรรม จนมาถึงพรรคเพื่อไทย 

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ก็ลงพ้ืนที่กรุงเทพฯ พร้อมทีมงานผู้อาสาที่จะลงสมัคร ส.ก.ในหลายเขต ซึ่ง
พรรคกล้า ก็ตั้งเป้าชิงฐานเสียงในเมืองหลวง ก่อนหน้านี้ ก็มีข่าวว่า พรรคจะส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม.เหมือนกัน 

เลือกตั้ง ส.ก. และเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2564 หรือไม่ ยังไม่มีใครยืนยัน แต่พรรคต่างๆ ก็
ลุยหาเสียงล่วงหน้ากันแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/481018   

https://www.komchadluek.net/scoop/481018
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - 17:02 น. 
แง้มวอร์รูมองครักษ์ รัฐบาล – ฝ่ายค้าน ก่อนระเบิดศึก อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 

 
 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค คุยโวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีอีก 5 
คน จะกลายเป็นการซักฟอก “ครั้งสุดท้าย” ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

เสียงคุย “ค้าโต” ที่ พรรคเพ่ือไทย – ก้าวไกล ประกาศกร้าวก่อนที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 
สิงหาคม – 3 กันยายน และจะมีการลงมติในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 4 กันยายน  ฝ่ายค้านจะได้เวลาข้าแหละรัฐมนตรีไม่
น้ อ ยกว่ า  10 ชั่ ว โ ม งต่ อ วั น  ร ว มทั้ ง หมด  40 ชั่ ว โ ม ง  แบ่ ง เ ป็ น  พ ร รค เ พ่ื อ ไ ทย ไ ด้  20 ชั่ ว โ ม ง  พร ร ค 
ก้าวไกล 9 ชั่วโมง พรรคเสรีรวมไทย 3 ชั่วโมง พรรคประชาชาติ 3 ชั่วโมงครึ่ง พรรคเพ่ือชาติ 40 นาที พรรค 
พลังปวงชนไทย1ชั่วโมง นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 ชั่วโมง นายมงคลกิตติ์  
สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 40 นาท ี 

ในลิสต์ รัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านจองกฐิน นอกจาก “พล.อ.ประยุทธ์” ยังมี ตัวละครจาก พรรคภูมิใจไทย อนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จากพรรคภูมิใจไทย  

พรรคพลังประชารัฐ คือ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส พรรคประชาธิปัตย์ 
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หลังการประชุมเตรียมความพร้อมในพรรคร่วมฝ่ายค้าน “ประเสริฐ จันทรรวง
ทอง” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า 

พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายไว้ 40 คน เนื้อหาหลัก คือการบริหารจัดการโควิดที่ล้มเหลว ปัญหา
เศรษฐกิจปากท้อง ปัญหาการทุจริตโครงการต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับอ้านาจหน้าที่ของนายกฯ รวมถึงรัฐมนตรีแต่ละคน เชื่อว่ามีหลักฐานการทุจริตที่ถือเป็นใบเสร็จ
มากพอไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดรัฐมนตรีเหล่านี้ต่อไป 
รวมทั้งมีกรณีต้องยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย รัฐบาลนี้ไปไม่รอดแน่นอน 

เมื่อลงไปในรายละเอียด พรรคเพ่ือไทย เตรียมขุนพล เอาไว้ประมาณ 18 คน ขณะที่ก้าวไกล “ธีรัจชัย พันธุ
มาศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ บอกว่า พรรคก้าลังเตรียมข้อมูลและฝึกซ้อมการอภิปราย เพ่ือให้ตรงประเด็นและมีคุณภาพมาก
ที่สุด  
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เบื้องต้นวางตัวผู้อภิปรายไว้ ไม่ เกิน 10 คน คาดว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีประมาณ 3 คน เน้นไปที่   
พล.อ.ประยุทธ์ นายอนุทิน และนายชัยวุฒิ   

ด้านฝ่ายรัฐบาลไม่น้อยหน้า “เสกสกล อัตถาวงศ์” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้านายกรัฐมนตรี ที่รู้จักในนาม “แรมโบ้
อีสาน” เตรียมตั้งวอร์รูมนอกสภา โดยเป็นรวมตัวของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวงฯทุกพรรคการเมืองในซีก
รัฐบาลอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือท้างานเตรียมการสู้ศึกซักฟอกของฝ่ายค้านในนามทีมงานวอร์รูมนอกสภาฯ 

ขณะที่ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล มือเก๋าเกมฝ่ายนิติ
บัญญัติฟากรัฐบาล บอกว่า ฝ่ายรัฐบาลช่วยกันท้างาน ไม่จ้าเป็นต้องตั้ง “วอร์รูม” และทุกครั้งก็ไม่เคยมี “วอร์รูม” แต่
แกนน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็เข้าพบ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ที่บ้านป่ารอยต่อ รายงานความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยแล้ว  หากแต่ความเคลื่อนไหวที่ คึกคักที่สุดใน
ฝ่ายรัฐบาล หนีไม่พ้น “ภูมิใจไทย” ที่ 2 รัฐมนตรีของพรรค ทั้ง “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” มั่นใจจะผ่านศึกซักฟอกไปได้ โดย
ยืนยันว่าไม่มีประเด็น “ทุจริต” มาเก่ียวข้อง  

ทว่า ได้ตั้ง “ทีมองครักษ์” ขึ้นมา 1 ทีม รวม 12 คน น้าทีมโดย 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 โต๊ะมี
นา  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 11.นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และ 12.
นายคารม พลพรกลาง  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และอาจมี ส.ส.อ่ืนๆ จากก้าวไกล ที่เคยโหวตให้ “อนุทิน” ใน
ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่แล้วมาเป็น “กองหนุน”  

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ แม้ไม่มีการตั้งวอร์รูม แต่มีการขยับเคลียร์ประเด็นร้อนที่คาดว่าฝ่ายค้านจะหยิบมา
ซักฟอก ให้จบสิ้นก่อนถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ มั่นใจว่า “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตร ตอบค้าถามได้ ทุกฝ่ายพร้อมแล้วส้าหรับศึกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-749280  
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29 ส.ค. 2564 เวลา 14:11 น. 
พปชร. ป่วน “กลุ่ม 4 ช.” รอฉวยโอกาสผลโหวต “ซักฟอก” บีบนายกฯ ปรับ ครม. 
 

 
 
 “พปชร.”ป่วน “กลุ่ม 4 ช.”รอฉวยโอกาสผลโหวต “ซักฟอก” บีบนายกฯ ปรับ ครม. ปูด “ธรรมนัส”เล็งรมว.
แรงงาน แทน “สุชาติ” ขณะที่ “นฤมล” จ้องรมว.ศึกษาธิการ แทน “ตรีนุช” ส่วน “อธิรัฐ” หวังขึ้นรมว.ดีอีเอส 
แทน “ชัยวุฒ”ิ 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีอีก 5 คน ก้าหนดให้มีขึ้นระหว่างวันอังคารที่   
31 ส.ค.-3 ก.ย. โดยจะมีการโหวตลงมติในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย.2564 นี้ ก่อนหน้านี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 6 คนประกอบด้วย 
 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
 2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 4.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 และ 6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ทั้งนี้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา  มีกระแสข่าวแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร . )  บ า งคน  พยายาม เดิ นส ายล็ อบบี้  ส . ส . ให้ โ ห วตคว่้ า รั ฐ มนตรี บ า ง ใน  เ พ่ื อกดดั น ให้  บิ๊ ก ตู่ - 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ปรับครม. โดยเฉพาะรัฐมนตรีในโควตาพลังประชารัฐ ที่ถูก
ยื่ นญัตติอภิปรายไม่ ไว้ ว าง ใจ  ประกอบด้ วย  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว .ดี อี เอส  และ  นายสุชาติ   
ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

มีความเป็นไปได้สูงที่มีการล็อบบี้ ส.ส.พลังประชารัฐบางส่วน ไม่ให้ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ และนายสุ
ชาติ แต่อาจจะท้าให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัด เกิดความไม่พอใจได้
และกระแสดังกล่าว และ นายกฯ ไม่พอใจเป็นอย่างมาก 
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“แกนน้าพรรคพลั งประชารัฐบางคน พยายามเดินสายล็อบบี้  ส .ส . ในพรรค แต่อาจจะติดอยู่ที่   
พล.อ.ประวิตร จึงมีโอกาสสูงที่จะล็อบบี้คะแนนเสียงจากพรรคเล็ก โดยให้ลงมติไม่ไว้วางใจ หรือ งดออกเสียง ให้กับ นาย
ชัยวุฒิ และ นายสุชาติ เนื่องจากต้องการกดดันให้นายกฯ  ปรับ ครม.” แหล่งข่าวในพรรคพลังประชารัฐ ระบุ 

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวว่า แกนน้าส.ส.พลังประชารัฐ ใน  “กลุ่ม 4 ช.” เตรียมกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
ปรับ นางตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรีด้วย โดยอ้างว่า ไม่มีผลงานที่ชัดเจน และไม่สามารถ
ด้าเนินการตามนโยบายของนายกฯ ได้ 
 ส้าหรับ กลุ่ม 4 ช.มีความต้องการ ปรับครม.ใหม่ดังนี้ 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ต้องการด้ารงต้าแหน่งรมว.
แรงงาน แทน นายสุชาติ 
ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน จะด้ารงต้าแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ แทน นางตรีนุช 
ส่วน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม จะด้ารงต้าแหน่ง รมว.ดีอีเอส แทนนายชัยวุฒิ 

แต่ก็มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา แกนน้าของพรรคบางคน ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพ่ือหารือศึกซักฟอก และเพ่ือรายงานความคืบหน้าการท้างานเรื่องต่างๆ  ในช่วงที่ไม่มี
การประชุมพรรค รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพ่ิงจบไป และความพร้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นอกจากนี้ ยังม ี“รัฐมนตรีบางราย” ในพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ม่ันใจกับการโหวตลงคะแนนไว้วางใจ จึงพยายามล็
อบบี้ส.ส.ฝ่ายค้าน เพ่ือโหวตสนับสนุน ตัวเองเพ่ือป้องกันไว้ก่อน เพราะในการโหวตลงมติไม่ไว้วางใจ หากได้คะแนนน้อย 
ก็อาจท้าให้มีปัญหาทางการเมืองได้ 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/493795  
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29 ส.ค. 2564-17:20 น. 
จับตา บทบาท “วิรัช-ธรรมนัส” ปัจจัย น าไปสู่ การปรับ “ครม.” 
 

 
 
นอกเหนือจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว ถามว่านักการเมืองคนใดที่กุมอ านาจสูงสุด
ภายในพรรคพลังประชารัฐ สามารถชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น 

ค้าตอบรวมศูนย์ไปยัง 1 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ค้าตอบรวมศูนย์ไปยัง 1 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่นเพราะไม่
เพียง นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ จะเป็นรองหัวหน้าพรรค หากแต่ท่ีส้าคัญเป็นอย่างมากยังได้รับต้าแหน่งเป็นประธานวิปทั้งใน 
พรรคและระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่เพียงแต่เป็น ส.ส.ซึ่งกุมพ้ืนที่ภาคเหนือและ
เพ่ิงได้รับเลือกให้ด้ารงต้าแหน่งเป็นเลขาธิการ พรรคเท่านั้น หากแต่ยังกุมกลุ่มส.ส.พรรคการเมืองขนาดเล็ก 

การเข้ายึดกุมต้าแหน่งเลขาธิการพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า สะท้อนการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ์ จึงสามารถเบียดขับ นายอนุชา นาคาศัย ออกไปจากวงจร ห้วงเวลาแห่งการลงคะแนนเสียงในญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไป ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจึงทรงความหมายเป็นอย่างสูง ปมเงื่อนของสถานการณ์ครั้งนี้เป็นปมเงื่อนที่ไม่
เพียงแต่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ จะมี”วาระ”พิเศษของตนเอง หาก ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า ก็มีวาระ”พิเศษ”เช่นเดียวกัน 

แนวทางสูงสุดทั้ง 2 คนล้วนยังหนุนเสริมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่
แปรเปลี่ยน เพียงแต่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ยังมีความผูกพันอยู่กับต้าแหน่ง ของ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ลูกชาย ขณะที่ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องการ”อัพเกรต”ตนเองไปสู่สถานะแห่งรัฐมนตรีว่าการ จ้าเป็นต้องอ่านให้ออกว่ากระทรวงใด
เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง  ร . อ .  ธ ร ร ม นั ส  พ ร ห ม เ ผ่ า  แ ล ะข อ ง  น า ย วิ รั ช  รั ต น เ ศ ร ษ ฐ์  เ ง า ส ะท้ อ น จ า ก 
“ความต้องการ”นี้จะฉายชี้ผ่าน”คะแนน” 

มีความเป็นไปได้น้อยมากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคจะยังด้ารงสถานะเสมอเป็นเพียง 
“รัฐมนตรีช่วยว่าการ”เมื่อเทียบกับเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นของพรรคภูมิใจไทย หรือของพรรค
ประชาธิปัตย์ บทบาทของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ บทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงจะส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้ง 
กลายเป็นปัจจัยและเงื่อนไขน้าไปสู่”การปรับครม.” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6590209  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6590209
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วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 
เชิงบันไดท าเนียบ : ต ารารบ “โทนี่” ลับคมดาบ “อัศวินม้าขาว” ยุทธวิธี “นารีขี่ม้าขาว” 
 

 
 

ในสภาวะที่เกิด “วิกฤตศรัทธาผู้น้า” ผู้ที่เห็นช่องทาง “ตลาดการเมือง” อย่าง “ทักษิณ ชินวัตร” บุกตลาดคลับ
เฮาส์รีแบรนด์ตัวเองเป็น “พ่ีโทนี”่ เจาะตลาด “คนรุ่นใหม่” พบปะ “เอฟซีเพ่ือไทย” ปลุกฝัน “ไทยรักไทย” กลับมาอีก
ครั้ง ท่ามกลางการแสวงหา “ผู้น้าคนใหม่” ของสังคม ที่ต้องการได้ผู้น้าที่มาพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจเป็นหลัก จากวิกฤตโควิด
ที่ท้าให้เกิด “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ขึ้นมา ทั้งเรื่อง “การเมือง-ปากท้อง” ที่ท้าให้ “รบ.ประยุทธ์” อยู่ในสภาวะซวนเซอย่าง
มาก 

หนึ่งในชื่อที่ถูก “ชู” ขึ้นมาและเป็นที่จับตามองอย่างมากคือ “เศรษฐา ทวีสิน” บิ๊กบอสแสนสิริ แม้ที่ผ่านมา 
“เศรษฐา” จะปฏิเสธการลงสู่สนามการเมืองหรือขึ้นเป็นนายกฯ แต่หากจับท่าทีก็เป็นไปแบบ “แบ่งรับแบ่งสู้” อีกทั้ง 
“เศรษฐา” ยังใช้ช่องทางโซเชียลฯโพสต์เรื่องการเมืองบ่อยครั้ง แน่นอนว่าลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ “วิสัยนักธุรกิจ” ใน
เมืองไทย แต่เกิดขึ้นกับ “เศรษฐา” ท้าให้แสงส่องมายังตัวเขามากขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมา “เศรษฐา” ก็กิจกรรมสาธารณะ
เช่นกัน เพ่ือช่วยสถานการณ์โควิด หนึ่งในนั้น คือ การมอบเตียงสนามให้กับ รพ.สนาม ซึ่งพบว่าเป็นพ้ืนที่ภาคอีสาน ที่มี 
ส.ส.เพ่ือไทย เป็นเจ้าของพ้ืนที่ 

ส้าหรับ “เศรษฐา” เอง มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ “ตระกูลชินวัตร” ด้วย ดังนั้นการขยับของ “เศรษฐา” ที่
ผ่านมา จึงมี “นัยส้าคัญ” ต่ออนาคตของเขาเอง 

ในอดีตเมื่อ 10 ปีก่อน “ทักษิณ” เคยปลุกปั้น “น้องสาว” อย่าง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ให้ขึ้นเป็น นายกฯ 
ภายใน 49 วัน ด้วยกระแส “ฟีเวอร์” ท้าให้ชนะเลือกตั้งจนแทบตั้ง “รบ.พรรคเดียว” ได้อยู่แล้ว แต่เอาเข้าจริงแล้ว “ยิ่ง
ลักษณ์” เข้ามามีบทบาทใน “พรรคเพ่ือไทย” มาก่อน ไม่ใช่มาเข้าพรรคช่วง 49 วัน อีกทั้งเป็นชื่อที่รู้จักในแวดวงนัก
ธุรกิจมานาน 

แต่ตาม “ยุทธวิธีทักษิณ” แล้วนั้น จะไม่รับเปิดตัว แคนดิเดตนายกฯ เร็ว เพราะจะตามมาด้วยการ  
“ขุดคุ้ย” ท้าให้เกิด “แผลทางการเมือง” ก่อนออกศึก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า “ทักษิณ” กลับมาใช้ “ยุทธวิธี” ที่
เคยใช้เมื่อ 10 ปีก่อน จากการปั้น “นารีขี่ม้าขาว” ส้าเร็จมาแล้ว มาถึงวันนี้เตรียมปั้น “อัศวินม้าขาว” ต่อไป ซึ่งทั้ง “ยิ่ง
ลักษณ์-เศรษฐา” ต่างมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ เป็นนักธุรกิจ มีภาพลักษณ์ดี ไม่มีศัตรูและไม่มีแผลทางการเมืองเด่นชัด 

 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
แต่ปัจจุบันมีโจทย์ที่ยากกว่าคือ “คู่แข่ง” ไม่ใช่ “ประชาธิปัตย์” เช่นเดิม แต่เป็น “พลังประชารัฐ” ที่ล้วนเป็น

คนที่เคยอยู่ “ไทยรักไทย-เพ่ือไทย” มาด้วยกัน เรียกได้ว่า “รู้ทันกัน” อีกท้ัง “โครงสร้าง-ดุลอ้านาจ” ทางการเมืองของ
ประเทศ ก็เปลี่ยนไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และการเกิดขึ้นของ “เครือข่ายอนาคตใหม่” ที่เป็น “หนามยอกอก” ของ
พรรคเพื่อไทย ดังนั้นยุทธวิธีแบบเดิมๆ อาจเอาชนะ “เครือข่าย 3ป.” ไม่ได้อีกแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/scoop/article_459292  
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วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ทะลุให้ถึงประชาชน 

 
 

พรรคภูมิใจไทย ประกาศจุดยืน ทะลุ “รัฐสภา” ไปยัง “ประชาชน” ด้วยการด้าเนินการ 2 งด ส้าหรับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่ก้าลังด้าเนินการในขณะนี้ งด แรก คือ งดอภิปรายในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา งดสอง คือ จะงดออกเสียง ใน
วาระท่ี 3 ด้วยเหตุผล ว่าพรรคต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมุ่งค้านึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่การแก้ไข
ครั้งนี้ มุ่งให้นักการเมืองและพรรคการเมืองได้ประโยชน์มากกว่า ฟังดูดี กระนั้นก็อยากคาดหมายที่สูงไปกว่านั้น  

นั่นคือ อยากเห็นความมุ่งม่ันที่พรรคภูมิใจไทยจะด้าเนินการไปให้ถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักจริงๆ 
มิใช่อย่างที่เขาวิจารณ์กัน ว่าหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ส้าเร็จ พรรคภูมิใจไทยจะเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
จึง”ไม่เอาด้วย” หรือ จะใช้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อรองทางการเมือง โดยเฉพาะศึกซักฟอกท่ีก้าลังจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคถูกจับขึ้นเขียง จึงต้องการ”ดูแล”จากพรรคร่วมรัฐบาลอื่น โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ 
ให้ดีหรือเท่าเทียมกับการดูแลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอ่ืน 

การดูแลที่ดี อาจน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ท้าให้ จุดยืนงดออกเสียงของภูมิใจไทย เปลี่ยนไปได้  ซึ่งหาก จุดยืน 2 
งด มีเป้าหมายทางการเมืองเช่นนี้ การทะลุรัฐสภาก็ไร้ความหมาย พรรคภูมิใจไทย คงต้องจริงจัง จริงใจกับการผลักดัน
ตั้ง ส.ส.ร. และต่อเชื่อมกับความต้องการของประชาชน ที่อยากรื้อรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มากกว่านี้อีกหลาย
เท่า เพ่ือที่จะเรียกศรัทธากลับมา ต้องไม่ลืมว่า พรรคภูมิใจไทย ที่ดูแลปัญหาโควิด19 เผชิญวิกฤตศรัทธา ไม่ต่างจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องหาทางกู้วิกฤตศรัทธากลับมา โดยเมื่อเลือกประเด็น “รัฐธรรมนูญ”ให้เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยการกู้ศรัทธา ด้วยการประกาศ อิงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ก็ควรท้าให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าการ 
“งดออกเสียง”เท่านั้น 

และเมื่อพูด ถึงค้าว่า อิงประโยชน์ประชาชนเป็นหลักแล้ว  มิใช่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้น อยากฝากถึงพรรค
การเมืองโดยรวมด้วย ว่่าควรยึดแนวทางนี้เป็น”หลัก”ส้าคัญสูงสุด และไม่จ้ากัดเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น 
กฏหมายอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ก็ต้องช่วยเร่งด้าเนินการ อย่างตอนนี้ ที่เป็น “เหล็กร้อน” สามารถเพ่ิม
อัตราเร่ง ในการด้าเนินการ โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้น ก็คือกรณีอ้ือฉาว ในวงการต้ารวจ กรณี
คลุมถุงด้าผู้ต้องหาจนเสียชีวิต 

พรรคการเมืองควรจับมือ ผลักดัน ‘ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท้าให้บุคคลสูญ
หาย พ.ศ. ….’ หรือเรียกง่ายๆ ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายออกมาให้ได้เสียที  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในร่าง
พ.ร.บ.นี้ มาตั้งแต่ ปี 2559 แต่ก็ดึงกันไปกัน ยังไม่รู้ว่าจะเข้าสภาทันสมัยประชุมนี้ไหม ท่ามกลางการเรียกร้องของภาค
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ประชาชนที่อยากให้มีกฎหมายนี้ แต่ก็อย่างที่ทราบ การทรมาน และการอุ้มหาย ฝ่ายที่มักจะเป็นผู้ถูกกล่าวคือ ก็คือ คน
หรือหน่วยงานในภาครัฐ จึงมีแรงถ่วงดึงไม่ให้ เรื่องนี้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายง่ายๆ 

หรือหากจะมีก็ต้องแปลงโฉม ให้เป็นไปตามความต้องการของภาครัฐ อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับ ร่างพ.ร.บ.ปฏิรูป
ต้ารวจ ที่ผิดเพ้ียนไปแล้ว และไม่ทันกาลกับปัญหาที่ปริแตกออกมาให้เหม็นโฉ่ไปทั้งสังคมอย่างตอนนี้  ดังนั้นเมื่อพรรค
ภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอ่ืนๆ อยากจะทะลุ”วิกฤตศรัทธ”ออกไปจริงๆ ก็ควรทะลุไปให้ถึง”ประชาชน”อันจะได้ 
“ศรัทธา”ตอบแทนคืนมา 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_459038  
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_459038
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วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ภูมิใจไทย ทะลุ ‘สภา’ ในสมรภูมิ ‘แก้ รธน.-ซักฟอก’ 
 

 
  
ภูมิใจไทย ทะลุ ‘สภา’ ในสมรภูมิ ‘แก้ รธน.-ซักฟอก’ 

สมรภูมิในสภา ในห้วงปลายเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนกันยายน มากด้วยความร้อนระอุ ระอุทั้งเกม
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะชี้ชะตากรรมพรรคการเมืองในอนาคตเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ระอุทั้งเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่
จะชี้ชะตากรรมพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะเกิดขึ้น และแน่นอน พรรคการเมืองที่ถูกจับ
ตามองว่าจะได้รับผลกระทบจากเกมอันร้อนระอุนี้มากท่ีสุด น่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย 
  ด้วยเพราะในเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่พรรคใหญ่คือ พลังประชารัฐ เพ่ือไทย และประชาธิปัตย์ เห็นพ้องกันที่จะ
แก้ระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้ “บัตร 2 ใบ” แทน “บัตรใบเดียว” และให้ ส.ส.เขต มี 400 คน และปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน 
ถอดแบบรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งพรรคใหญ่ต้องการเพราะได้เปรียบ ขณะที่พรรคภูมิใจไทย แม้ขณะนี้จะอยู่ในฐานะ
พรรคขนาดกลางที่เอียงไปในทางพรรคใหญ่ แต่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยสดสวยนักกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 
2540 โดยการเลือกตั้ง 2554 ที่เป็นระบบ “เขตเดียว เบอร์เดียว” ผลปรากฏว่า ต้องพ่ายแพ้ให้กับพรรคฝ่ายของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะในภาคอีสาน 

ขณะที่การเลือกตั้งปี 2562 ที่ใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 คือระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม 
และมีบัตรใบเดียว ปรากฏว่า ภูมิใจไทยได้ ส.ส.เขต 39 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12 คน รวม 51 คน 
และเม่ือผนวกรวมกับกลุ่ม ส.ส.จากพรรคก้าวไกลอีก 10 คน พรรคภูมิใจไทยก็กลายเป็นพรรคอันดับสองในรัฐบาล 
เป็นสถานะที่น่าพึงใจ แต่ในอนาคตก็อาจเปลี่ยนไปเมื่อกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ 

ประกอบกับพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนต้องการที่จะให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดกว้างในการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ จึงไม่ค่อยแฮปปี้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ 

ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) 
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 
91) ออกมา “จุดพลุ” ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะ กมธ. เพราะเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นการด้าเนินการที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF-25-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.64242.jpg
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เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ มีการแปรญัตติไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาปี 2563 ข้อที่ 124 คือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมความ และมาตราเพ่ิมเติมเข้ามาเกินหลักการ รวมทั้งหยิบเอาถ้อยค้า 
ข้อความ และมาตราที่อยู่ในร่างของพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งรัฐสภาไม่ได้รับหลักการ มาหยิบใส่ในร่าง
นี้เพื่อพิจารณาด้วย ถือว่าผิดหลักนิติธรรม ไม่เหมาะสม เป็นการกระท้าโดยมิชอบ 

“ผมไม่สนใจว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นบัตรกี่ใบ แต่เราไม่ควรเอาความประสงค์ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค
เป็นตัวตั้ง แล้วเอาสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาท้าเพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมืองเอง สิ่งนี้พรรคภูมิใจไทยปฏิเสธตลอด
เพราะเป็นประโยชน์ของพรรคการเมือง แต่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน และสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย ผิดประมวล
จริยธรรมร้ายแรงของสมาชิกทั้ง ส.ส. และ ส.ว.” นายศุภชัยวางทุ่นระเบิดไว้ และดูเหมือนจะได้ผล เนื่องจากมีการขาน
รับ เช่น พรรคก้าวไกล ได้ยื่นญัตติให้รัฐสภาพิจารณาว่าท้าผิดข้อบังคับหรือไม่ แต่ที่ประชุมรัฐสภาตีตกไปแล้ว 

ขณะเดียวกัน ส.ส. และ ส.ว.บางส่วน ก็ได้ส่งสัญญาณว่า หากผ่านวาระท่ี 3 อาจจะส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ 
เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีสิทธิยืดเยื้อ และอาจบานปลายไปสู่ความสุ่มเสี่ยงการกระท้าที่ผิดกฎหมาย ผิดประมวล
จริยธรรมร้ายแรงของสมาชิกทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ดั่งว่า จึงท้าให้ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องรีบทบทวนเรื่องนี้ก่อน
การพิจารณาวาระท่ี 2 จะเริ่มข้ึน ซึ่งสะท้อนว่า การกดดันซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีส่วนอยู่ ได้ผล 
แต่กระนั้น พรรคภูมิใจไทยก็ไม่หยุดเพียงนั้น 

โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงยืนยัน
แนวทางของพรรคภูมิใจไทยยังคงยึดหลักการและจุดยืนเหมือนเดิมตั้งแต่ต้น  คือให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่
เมื่อไม่สามารถเดินหน้าส้าเร็จได ้พรรคภูมิใจไทยจึงเห็นว่าควรมีมติว่าจะด้าเนินการ 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง 

“งดใช้เสียง คืองดการอภิปรายวาระที่ 2 และงดออกเสียงทุกมาตรา เหตุผลคือเรายืนยันตั้งแต่แรกว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ แต่ต้องค้านึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่การแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวกับนักการเมืองและพรรค
การเมืองที่ได้ประโยชน์โดยตรง พวกเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขได้หรือไม่ได้ แต่
ควรให้ประชนชนเลือกว่าควรใช้กติกาในการเลือกผู้แทนฯ แบบใด จึงเป็นที่มาของการงดออกเสียงทั้งในวาระ 2 และ 3” 
นายภราดรระบุ 

จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเช่นนี้ จึงเป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจาก “ทะลุรัฐสภา” ออกไปสู่ “มวลชน” ข้างนอก 
ที่พรรคภูมิใจไทยเองก็ “จับต้อง” ได้ว่ามีประชาชนจ้านวนมากต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอยากให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร.ขึ้นมา การสวนทางพรรคใหญ่ทั้งในรัฐบาลและฝ่ายค้านในเรื่องนี้ จึงอาจจะคุ้มค่ากับเสียงประชาชนที่มีจุดร่วมกับ
พรรค ต้องไม่ลืมว่า สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยต้องการอย่างมากขณะนี้คือ เสียงสนับสนุน และแนวร่วม เพราะรู้ดีว่าพรรคเสีย
รังวัดอย่างมากกับบทบาทของการดูแลกระทรวงสาธารณสุข ของหัวหน้าพรรคคือนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ต้องแก้มหา
วิกฤตโควิด 

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของเลขาธิการพรรค นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ก็มีค้าถามอ้ืออึง
ในหลายประการเกี่ยวกับการท้างาน และความประพฤติส่วนตัว อันท้าให้ทั้งนายอนุทินและนายศักดิ์สยามกลายเป็นเป้า
ใหญ่ในศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้น หากรับมือได้ไม่ดี อาจกลายเป็นแพะของสถานการณ์ด้วย แม้ว่า
เป้าหมายใหญ่ของพรรคฝ่ายค้านจะอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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แต่กระนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็ย่อมได้รับการปกป้องดังไข่ในหินจากพรรคพลังประชารัฐ และคงกดดันให้พรรค
ร่วมรัฐบาลอ่ืนจะต้องเดินในแนวทางเดียวกัน นั่นคือต้องรักษาหัวหน้ารัฐบาลเอาไว้  ขณะที่รัฐมนตรีที่เหลืออีก 5 คนนั้น 
คงต้องใช้พลังและความสามารถในแต่ละพรรค ที่จะประคองตัวอยู่ให้ได้ 
  จึงมีกระแสข่าวว่า จะมีการประชุมติวเข้ม ส.ส.ที่บุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย “ครูใหญ่” 
นายเนวิน ชิดชอบ จะมาร่วมติวเข้มด้วย เพราะมีประสบการณ์โชกโชนในเวทีสภามาก่อน แต่การประชุมดังกล่าวต้อง
เลื่อนออกไปเพราะพรรคต้องร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณวาระที่ 2 และท่ี 3 ขณะเดียวกันมีเสียงปฏิเสธว่าไม่ได้
เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ป ก ป้ อ ง ใ ค ร  เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ข อ ง พ ร ร ค เ ท่ า นั้ น  แ ล ะ 
นายเนวินไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะท้ังนายอนุทินและนายศักดิ์สยามดูแลตัวเองได้ และสามารถตอบข้อสงสัยของฝ่าย
ค้านได้ 

นายศักดิ์สยามบอกว่า ในส่วนของการโหวตลงมติอภิปรายไม่วางใจนั้น ขออย่าให้คาดการณ์ล่วงหน้ากันไปก่อน 
อยากให้รอดูค้าถามและค้าชี้แจงในการอภิปรายก่อน ซึ่งก็เป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้ว และถือเป็นเอกสิทธิ์ของ 
ส.ส.ที่จะพิจารณา ส่วนพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ที่นายศักดิ์สยามมีปัญหากับ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์นั้น นาย
ศักดิ์สยามระบุว่า ก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมืองว่าจะไปประชุมและมีมติกันอย่างไร ซึ่งในกรณีนี้ จะว่าพรรคภูมิใจ
ไทยไม่กังวลใจเลยก็คงไม่ได้ โดยเฉพาะในนาทีนี้ จะต้องแสดง “จุดยืน” แสดง “ตัวตน” และแสดง “บทบาท” ให้
ชัดเจน เสียงดัง และได้การสนับสนุนชัดเจน อย่างการเล่นเกมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์และพรรค
ร่วมรัฐบาล เกรงใจ ให้น้้าหนัก และให้ราคา เพราะเง่ือนไขเหล่านี้ จะท้าให้พรรคปลอดภัยหลังศึกซักฟอก 

พรรคภูมิใจไทยรู้ดีหากทั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคเพลี่ยงพล้้า จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากพรรคร่วม 
โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐอย่างหนัก อาจมีการหยิบเรื่อง “ปรับคณะรัฐมนตรี” ขึ้นมาพิจารณา ซึ่งหากนายอนุทิน
และนายศักดิ์สยามสะบักสะบอม ก็อาจท้าให้พลังต่อรองในการรักษาเก้าอ้ีรัฐมนตรีของพรรคเอาไว้ อ่อนเปลี้ยลง เพราะ
พรรคพลังประชารัฐเองก็หวังจะให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพ่ือสอดคล้องกับโครงสร้างพรรคใหม่  จึงอาจฉวยจังหวะที่
พรรคร่วมไม่ว่าภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์เพลี่ยงพล้้า รุกเข้าไปยึดพื้นที่ “ทองค้า” เพ่ือปูทางสู่การเลือกตั้งใหม่ท่ีจะมีขึ้น
อีกไม่นาน 

ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวที่อยู่ในระดับ “ล่องลอย” ในอากาศ หนักไปในทางมโนมากกว่าจริง แต่คนในแวดวงการเมือง
ก็ยัง “ฟัง-ฟัง” กันอยู่ นั่นคือ การจับขั้วทางการเมืองใหม่ระหว่างพลังประชารัฐกับเพ่ือไทย หากขั้วการเมืองปัจจุบันไป
ไม่ได้เพราะเผชิญวิกฤตศรัทธาหนัก นี่ก็เป็นโจทย์ทางการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยก็ต้องเริ่มคิดเหมือนกันว่า ที่ยืนของ
พรรคจะอยู่ที่ใด หากโจทย์การเมืองนี้เป็นความจริง 

นี่เองจึงท้าให้พรรคภูมิใจไทยรู้ดีว่า เกมการเมืองต่อแต่นี้ จะต้องรุกแบบ “ทะลุสภา” ไปหาเสียงสนับสนุนจาก
ข้างนอกด้วย จะหงอๆ หรือตั้งรับไม่ได้ การแตกหักอย่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือตัวอย่างที่พยายามจะโชว์ความมี
ตัวตน ไม่เพียงจะข่มฝ่ายค้าน หากแต่ต้องแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์และพรรคร่วมเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังแกร่ง  พร้อม
จะ “ทะลุ” ได้ทุกสถานการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพรรค!! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_457886  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_457886
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29 สิงหาคม 2564 23:00 น.   
สมรภูมิสภาฯ ! 

 
 

แม้พรรคเพ่ือไทยในฐานะ "พรรคแกนน้าฝ่ายค้าน" จะปรับยุทธวิธีเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล 
โดยเฉพาะหวังพุ่งเป้าถล่มไปยัง "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในฐานะผู้น้ารัฐบาล อย่างแข็งขันก็ตามที 

แต่ดู เหมือนว่า ในห้วงจังหวะเวลาเดียวกัน พรรคเพ่ือไทยเองก้าลังเผชิญหน้ากับ  "ข่าวลือ"  ที่ เป็น
ทั้ง "บวก" และ "ลบ" ต่อพรรคในคราวเดียวกัน 

ด้วยพรรคเพ่ือไทย คือพรรคแกนน้าฝ่ายค้านมี "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นั่งอยู่ใน "ผู้น้าฝ่าย
ค้าน" ในสภาผู้แทนราษฎร คือพรรคใหญ่ที่ถือธงน้าฝ่ายค้านอีก 6 พรรค ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเสรีรวมไทย กลับถูกตั้งค้าถามจาก "ข่าวลือ" ที่ผุดขึ้นมา 
ก่อนถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะมีข้ึนระหว่างวันที่ 31 ส.ค. -3 ก.ย.นี้ 

ในท่วงท้านองที่ว่า พรรคเพ่ือไทย มีการ "เปิดดีล" เพ่ือเตรียมเข้าร่วมรัฐบาล "แทนที่" บางพรรคการเมือง ที่
วันนี้แม้มีสถานะเป็น "พรรคร่วมรัฐบาล" แต่อีกไม่ช้า ไม่นาน จะแปรเปลี่ยนไปสู่สถานะ "พรรคฝ่ายค้าน" 

ทางหนึ่ง ย่อมท้าให้เกิดความกินแหนงแคลงใจกันเองระหว่าง "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ที่จะมีค้าถามตามมาว่า ถ้า
เช่นนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะมีรายการ "ล็อบบี้" ระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับ ฝ่ายรัฐบาลจริงหรือไม่ โดยเฉพาะ 
กับพรรคพลังประชารัฐ พรรคใหญ่แกนน้ารัฐบาล 

ขณะที่อีกทางหนึ่ง ยังจะกลายเป็นว่า "ข่าวลือ" ที่ถูกปล่อยมาเขย่าขวัญฝ่ายค้านด้วยกันเองจนเคยเกิดความ
ขัดแย้งอย่างหนัก ระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กับพรรคก้าวไกลกันมาแล้วเมื่อครั้งการพิจารณาร่างงบประมาณ 2565 
จนลากยาวมาถึงวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล่าสุด 

ในท่วงท้านองว่านาทีนี้ พรรคเพ่ือไทยเปรียบเสมือน "หุ้นการเมือง" ที่อยู่ในสายตา ของนักลงทุนอย่างพรรค
พลังประชารัฐมากกว่าใครเพ่ือน ! 

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยังไม่ทันได้เริ่มนับหนึ่ง ในวันที่ 31 ส.ค.แต่กลับกลายเป็นว่า พรรคเพ่ือไทยในฐานะ
พรรคใหญ่ แกนน้าฝ่ายค้าน กลับเป็นฝ่ายถูกตั้งข้อสงสัย เสียเอง แถมงานนี้ยังไม่เพียงแต่จะ  "เขย่า" ให้พรรคฝ่าย
ค้าน "มองหน้ากันไม่ติด" เท่านั้น 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210829/cd4e036427f85bf27051aacd95ebed71cdc03d651129afbb24361e0ebe154ae6.jpg?itok=Zmi3OpCZ
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แต่ยังกลายเป็นว่า "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่
แม้รอบนี้เจ้าตัวจะไม่มีชื่อติดโผถูกฝ่ายค้านซักฟอกในสภาฯ แต่ต้องมาตอบค้าถาม ว่า พรรคที่อยู่ในกระแสข่าวอาจจะ
ถูกปรับออกจากครม.เพ่ือเปิดทางให้พลังประชารัฐดึงพรรคเพ่ือไทยเข้ามาแทน นั้ นหมายถึง พรรคประชาธิปัตย์ ใช่
หรือไม่ ? 

สมรภูมิในสภาฯ รอบนี้ต้องจับตารอลุ้นกันช็อตต่อช็อตว่า นอกเหนือไปจากภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
พล.อ.ประยุทธ์ พ่วงด้วยอีก 5 รัฐมนตรี นั้นยังมีเกมที่ซ้อนเกมซ่อนอยู่ด้วยหรือไม่ โดยที่ทุกเกมการเล่นยังดูเหมือนว่า 
พลังประชารัฐจะเป็นฝ่าย "ได้เปรียบ" ในหลายทาง แค่ใช้กลยุทธ์ด้านการข่าว "เขย่า" ฝ่ายค้าน สัมพันธภาพก็เริ่มรวน !! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275831  
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30 สิงหาคม 2564 7:00 น. 
ปรับทีมสื่อสารสายล่อฟ้าการเมือง 
ดังนั้นอาการปากกล้าขาสั่นก็เลยเกิดขึ้นด้วยการเอาสายฟาดมาลงสนาม แต่ยังมองไม่ออกว่าผลประโยชน์ตรงๆที่จะ
เกิดขึ้นกับประชาชนนั้นอยู่ตรงไหน 

 
วิ่ งสู้ ฟัดกับสงครามโควิด ฟาดกับม็อบมาตลอดในช่วง 2 ปีที่ ผ่ านมา เล่น เอาผู้ น้ าอย่ าง“บิ๊ กตู่ ” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ซวนเซสะบักสะบอม แต่สิ่งที่เห็นชัดคือทีมสื่อสารดูจะไม่ทันเกม 
ขณะที่“บิ๊กตู่”ก็เป็นผู้น้าที่ออกมาฟาดแบบดุเดือดเลือดพล่านด้วยตัวเอง แต่กลับต้องเจ็บหนักทุกครั้ง เพราะ

เจอกระแสสังคมและสายเกรียนคีบอร์ดที่จับจ้องทุกค้าพูดไปรุมตีถล่มเละในโลกออนไลน์  ดึงศรัทธาของตัวผู้น้าให้ตก
ต่้าลง 

“บิ๊กตู่”เลยเล่นบทหลบฉาก เลี่ยงปะทะโซเชียล งดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โยนไม้ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลหวัง
เป็นกันชนออกโรงตอบค้าถามฟาดแทนมาได้เกือบ 2 เดือน แต่ผลงานกลับไม่ได้ดั่งใจทีมตึกไทย จึงกลายเป็นการปรับ
ฟ้าผ่า 

ดันสายฟ้าฟาดตัวจริง นายธนกร วังบุญคงชนะ ที่กรุยทางมาก่อนหน้านี้ให้นั่งเลขานุการรัฐมนตรีประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี ก่อนตั้งให้เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบศ.) จนยึดโพเดียมเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่และ
โยกนายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตโทรโข่ง ไปนั่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปลอบใจ 

งานนี้เดาได้ไม่ยากรัฐบาลก้าลังปรับโหมดเข้าสู่เกมเข้มข้น ทะลุปรอท ตั้งโจทย์สู้ฟาดทั้งม็อบและเหวี่ยงทั้ง
การเมืองขั้วตรงข้าม หรือแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองถ้าเแหยมเข้ามา ก็ต้องเจอนายธนกร ฟาดกลับไม่มียั้ง 

กลายเป็นโหมดการเมืองที่เร่าร้อน เพราะนับจากนี้แล้วรัฐบาลอยู่มา2 ปี และยังเหลือเวลาอีก 2ปี โอกาสที่จะมี
การยุบสภาหรือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในช่วงที่ความศรัทธาของรัฐบาลอยู่ในจุดเปราะบาง อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

ดังนั้นอาการปากกล้าขาสั่นก็เลยเกิดขึ้นด้วยการเอาสายฟาดมาลงสนาม แต่ยังมองไม่ออกว่าผลประโยชน์
ตรงๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนั้นอยู่ตรงไหน ซึ่งจุดอ่อนด้านการสื่อสารอาจเป็นแค่ปลายเหตุ แต่ปัญหาที่กองอยู่ใต้พรม 
ทั้งการแก้ โควิดล้มเหลวที่แม้ตัวเลขจะดีขึ้นนั่นก็มาจากความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก ขณะที่วัคซีนก็ทยอยมา
อย่างกะปิดกะปอย นี่ยังไม่รวมกับที่ต้องเจอการรุมถล่มในสภาผู้แทนราษฎร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

ดังนั้นการดึงสายบู๊มาเสริมทีม ยังไม่รู้ว่าจะกลายเป็นนรกหรือสวรรค์ เพราะในช่วงท่ามกลางความแตกแยกทาง
สังคม การฟาดอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ หากมุ่งใช้แต่ฝีปากไม่ได้ใช้ความคิดหรือความละมุนละม่อม โฆษก ก็อาจกลา 
เป็น โฆษก ได ้

ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่า พรรคพลังประชารัฐเองก็ปักหมุดเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเมือง โดยมีร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์และในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  ผงาดขึ้นมา นาทีนี้ขยับเหมือน
เสือติดปีก เตรียมน้าทัพสู้ศึกเลือกตั้งลุยเดินสายทุกพ้ืนที่ แต่ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ในสายตาคนทั่วไป ยังไม่ค่อยปลื้ม
เท่าไหร่ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าบางครั้งการเลือกที่จะปักหมุดเอาชัยชนะของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศ อีก
ทั้งการเลือกสายฟาดก็อาจกลายเป็นสายล่อฟ้าได้ ดังนั้นต้องรอพิสูจน์ ที่ส้าคัญในทางการเมืองแล้ว ”ภาพลักษณ์”ที่ดี 
ย่อมส่งเสริมความเชื่อมั่นและดึงศรัทธาให้รัฐบาลได้เช่นกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/213372/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/213372/
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 08:23 น. 
ศึกใหญ่ อภิปราย ไม่ไว้วางใจ สะท้อน พลังประชารัฐ “แตก” 
 

 
 

เริ่มมีความเด่นชัดแล้วว่านอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ในสถานะเป็นเป้าใหญ่ในลักษณะอันเป็น 
“ตัวแทน” แห่งสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรียกว่า “ระบอบปรสิต” แล้ว การกระหน่้าไปยัง นายสุชาติ เฮ้งสวัสดิ์   
น.ส.ตรีนุข เทียนทอง และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ คือยุทธศาสตร์อันแหลมคม เป็นยุทธศาสตร์ที่ขุนพลฝ่ายค้านไม่
ว่าพรรคเพื่อไทย พรรคก้าว ไกลหรือแม้กระทั่งพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ จะด้าเนินจังหวะก้าวตามแผน “ป้อม
ค่ายตีแตกจากภายใน” 

เป็นการเน้นให้ประจักษ์ในจุดอ่อนของ นายสุชาติ เฮ้งสวัสดิ์  ของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ของ นายชัยวุฒิ ธนาค
มานุสรณ์ ให้เห็นอย่างจะจะทะลวงเข้าไปยังปัญหา “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ เพราะหากน้าไปสู่การปรับเปลี่ยน
ภายใน 3 กระทรวงนี้เท่ากับ ขยายความขัดแย้ง แตกแยกภายในให้บานปลายออกไป บานปลายในความเสื่อมทรุดและ
ตกต่้าเป็นล้าดับ ไม่ว่าจะมองภาพของ “ระบอบปรสิต” จากที่เละเฟะภายใต้การ บริหารที่ไร้ปัญญาสามารถของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ถามว่าในเมื่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง มิได้อยู่ในบัญชีด้าเหตุใดจึงเริ่ม มีการระบุนามของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกมาวาง เรียงเคียบกับแรงงานและดิจิทัล  ค้าตอบก็คือจุดอ่อนเปราะของ น.ส.ตรีนุช  
เทียนทอง เองประสานเข้ากับการไม่มีผลงานในห้วงแห่งโควิด 

ขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่าที่ฝ่ายค้านเน้นย้้าไปยัง 3 กระ ทรวงนี้เป็นการเน้นย้้าอย่างเข้าใจต่อปัญหาและ
ความต้องการที่ด้ารงอยู่ ในพรรคพลังประชารัฐ  ไม่ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ า ไม่ว่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  
ไม่ว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัตน์ อันเป็น “ขาใหญ่” กลุ่ม “4 ช.” ล้วนต้องการจะ  “อัพเกรท” ตนเองขึ้นเป็น 
“รัฐมนตรีว่าการ”  

ยิ่งใกล้ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม กระหึ่มแห่งการเปิดจุดเปราะบาง อันด้ารงอยู่ภายในรัฐบาลเริ่มมีการ
ประสานระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคฝ่ายค้าน เป้าใหญ่ยังเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอนขณะเดียวกัน 
เป้าของการบ่อนเซาะไปยังกระทรวงแรงงาน ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก็ไม่ปิดบังอ้าพราง เพ่ิมความ
มั่นใจว่าต้องมีการ “ปรับครม.” ตามมาโดยเร็ว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2912274  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2912274
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 10:30 น. 
สปอตไลต์ ฉายจับ แต่ละก้าวย่าง ‘ก้าวไกล’ การอภิปราย ทั่วไป 
 

 
มี “ความเงียบ” อย่างมากด้วยเงื่อนง้า ด้ารงอยู่ จาก “ภายใน” ของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ ไม่ว่าจะเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เงียบอย่างชนิด “มิดอิมซิม” จึงเร้าความสนใจเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะจาก
พรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะจากพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะจากพรรคประชาธิปัตย์ หรือแม้กระทั่ง “เพ่ือไทย” 

เพราะว่าตั้งแต่ยังเป็น “อนาคตใหม่” มาแล้วที่คนของพรรคก้าวไกลได้สร้าง “ขนบ” หนึ่งในทางการเมืองขึ้น 
นั่นก็คือ ไม่เปิด “ปม” ไม่ระบุด้วยซ้้าไปว่าจะจัดระบบการอภิปรายอย่างไร จะก้าหนดให้ใครเป็นผู้อภิปรายรัฐมนตรีคน
ใด ไม่มี “เทรลเลอร์” ให้รอ “ของจริง” 

วิถีแห่งการอภิปรายของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกลก็คือ มีคนเปิดประเด็นเป็น เหมือนกับ
ค้าน้า เป็นเหมือนกับโอเวอร์เจอร์ จากนั้น จึงลงไปใน “รายละเอียด” เมื่อแจกแจงแต่ละปม แต่ละรายละเอียด พร้อม
กับการจัดระบบข้อมูลและการน้าเสนอผ่านสไลด์อย่างกระชับ ฉับไว ก็จะน้าไปสู่ “บทสรุป” 
ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ไม่ว่าจะเป็น
การอภิปรายของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นเช่นนี้ 

นี่ย่อมเป็น “จุดต่าง” อันสะท้อนถึง “วิธีวิทยา” ของการตระเตรียม การเสาะหาข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 
เป็นจุดต่างจากทุกพรรคการเมือง “เดิม” ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่
มีใครรู้ว่าเป้าหมายแท้จริงของพรรคก้าวไกลเป็นใคร นอกเหนือจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มีความเป็นไปได้ว่าพรรคก้าวไกลอาจจะน้าเสนอ “เทรลเลอร์” ซ่ึงด้าเนนิไปเสมือนกับเป็นกราวหน้าพาทย์ น้าร่อง 
เป็นการน้าร่องในแต่ละวันว่าใครคือ “เป้า” และไม่ว่าชุดข้อมูลที่ตระเตรียมจะถูกเซ็นเซอร์ จะถูกสกัดขัดขวางอย่างไร 
แต่ในที่สุดก็จะมีการน้าเสนอผ่านหน้าเฟซพรรคก้าวไกล ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ท่วงท้านองที่มิได้มีการตีปลาหน้าไซเช่นนี้เอง จึงเท่ากับตัดหนทางเปิดโปกลางบ่อน หากแต่สร้างจุดเร้าเป็น
อย่ างสู งทางการ เมือง  คัมมิ่ ง  ซูน  ออน ดิส  สกรีน  ท่ ามกลางสภาวะฝุ่ นตลบในทางการ เมือง  บั ง เกิด   
“ข่าวลือ” ข่าวปล่อยออกมามากมายจนยากที่จะแยกจ้าแนกว่าจริงหรือปลอม  ไม่ว่าจะจาก “ภายใน” รัฐบาล  
ไม่ว่าจะระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าดีลลับระหว่างบางพรรคการเมืองกับฝ่ายค้าน   
การอภิปรายในวันที่ 31 สิงหาคม จึงระทึกยิ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2912297  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A-5.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A-5.jpg
https://www.matichon.co.th/article/news_2912297
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A-5.jpg
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วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 
‘กมธ.’ ยอมถอย เพื่อให้การแก้ไข ‘รธน.’ ไปต่อ ตัด ‘4 ปม’ เกิน ‘หลักการ’ แต่สุดท้ายต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ? 

 
 

ถึงคิวการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา โดยเฉพาะการดีไซน์กติกาเลือกตั้งใหม่ 3 พรรคใหญ่ 
ผลักดันโมเดลตามรัฐธรรมนูญปี 2540 หวังกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ในสูตร ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และพรรคเล็ก แสดงจุดยืนคัดค้านไม่เอาด้วย โดยเฉพาะการ
ลุยแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเกินหลักการ ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ตลอดการท้างานของ กมธ.ชุดนี้เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น และเกิดความขัดแย้งระหว่าง กมธ.เสียงข้างมาก 
และ กมธ.เสียงข้างน้อยอย่างพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่มองว่ามีการตัดทอนและแก้ไขร่างเกินหลักการที่ก้าหนดไว้ เพราะ
ตอนที่เสนอเข้ามา คือต้องการแก้ไขเพียง 2 มาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 แต่เมื่อพิจารณาไปพิจารณามา ก็จับ
มาตราอ่ืนมาโยงแก้ด้วย โดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 124 ที่ให้สามารถปรับปรุงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับญัตติท่ีรับหลักการได้ แต่ก็จบกันไม่ได้ว่าเกินหรือไม่เกินหลักการ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าของวันที่ 24 สิงหาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ในฐานะประธานคณะ กมธ. ได้ส่งข้อความส่วนตัวเรียกประชุม กมธ.ทั้งหมด แบบด่วนจี๋ เพ่ือหารือและทบทวน
เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบกระชั้นชิด ทั้งท่ีได้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมติของ กมธ.ให้ประธานรัฐสภาไปแล้ว 

ก่อนจะสรุปตัดตอนขอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 3 ประเด็นเท่านั้น คือ มาตรา 83, มาตรา 86 มาตรา 91 และพ่วง
บทเฉพาะกาล ว่าด้วยข้อก้าหนดไม่ให้ใช้บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ กับการเลือกตั้งที่ไม่ใช่การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป 

ประเด็นที่ กมธ.ยอมถอยและตัดออกไป 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 85, มาตรา 92, มาตราที่ให้ยกเลิกมาตรา 94, 
มาตราที่ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา 105 และบทเฉพาะกาล มาตราว่าด้วยการก้าหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 120 วัน และหากไม่สามารถท้าให้เสร็จ
ได้ทันการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ก้าหนดอ้านาจ กกต. ออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลางก่อน 

การยอมถอย ถอดเครื่องประดับบางส่วนออกนั้น เนื่องจากมีการประเมินอาการของพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง 
พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ไม่เอาด้วยอย่างชัดเจน 
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รวมถึง ส.ว.บางส่วนที่มีความกังวลว่า มีการตีความเกินหลักการที่มีมติเห็นชอบไว้ อาจจะหนักถึงขั้นต้องยื่นส่ง
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย จะได้แก้รัฐธรรมนูญได้ระบบเลือกตั้งใหม่ หรือต้องจ้าใจใช้
รัฐธรรมนูญฉบับ คสช.ต่อไป 

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอญัตติด่วน ขอให้รัฐสภา
วินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. … เสนอโดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. เหตุที่ 
กมธ.มีการแปรญัตติ ตัดทอน แก้ไขเพ่ิมเติมเกินเลยไปจากที่รับหลักการเอาไว้ และมีมติเพ่ิมบทบัญญัติใหม่ด้วย โดยย้้า
ว่า หากตีความข้อบังคับเข้าข้างตัวเอง ต่อไปฝ่ายนิติบัญญัติไม่ต้องมีขั้นตอนพิจารณาวาระ 1 วาระ 2 และวาระ 3 เพ่ือ
กลั่นกรอง หรือผ่านกฎหมายกันแล้ว ใครมีอ้านาจ หรือเสียงมาก อยากท้าอะไรก็ท้าเลย 

อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ยังมั่นใจว่า กมธ.ไม่ได้แก้ไขเกินขอบเขตหลักการ หรือเพ่ิมมาตราแก้ไข
รัฐธรรมนูญจนผิดหลักนิติบัญญัติตามที่พรรค ก.ก.กล่าวอ้าง จึงลงมติคว่้าญัตติด่วนของนายธีรัจชัยดังกล่าว 
  พรรคการเมืองอย่างพรรค พปชร.และพรรค พท.ที่โอเคกับร่างที่ถูกปรับแต่งปรับแก้นั้น ต้องการอยากจะให้ร่าง
รัฐธรรมนูญนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ให้ทันใช้บังคับก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้า หรือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทาง
การเมือง 

ขณะที่พรรค ก.ก.ออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองว่าไม่มีปัญหากับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่หากจะใช้บัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ ต้องใช้ระบบการค้านวณคะแนนแบบสัดส่วนผสม หรือ MMP ที่ทางพรรคยืนยันว่าสามารถสะท้อนเสียงของ
ประชาชน ไม่ท้าให้คะแนนตกน้้า และไม่ท้าให้เกิดพรรคการเมืองใหญ่กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเหมือนในอดีต 

จากหลักคิดและเป้าหมายที่ไม่ตรงกันนี้ ท้าให้ กมธ.สัดส่วนพรรค ก.ก.ต้องใช้ก้าลังกายและก้าลังสมองในการสู้
รบปรบมือกับ กมธ.ฝ่ายตรงข้าม ถึงขั้นที่นายไพบูลย์ขึ้นเสียงลั่นห้องประชุม สั่งปิดปากให้พรรค ก.ก.หยุดพูด ห้ามเถียง 
เพราะต้องการจะดันและแปลงร่าง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปแบบที่ตัวเองต้องการ 

ส่วนพรรค ภท.ก็ยึดเจตนารมณ์เดิมคือบัตรเลือกตั้งใบเดียวเท่านั้น โดยประกาศว่าในวาระ 2 ส.ส.ของพรรคจะ
ท้า 2 งด คือ งดใช้เสียงในการอภิปราย และงดออกเสียงในทุกมาตรา เพราะยืนยันตั้งแต่แรกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
เกิดขึ้นต้องค้านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การแก้ไขกติกาการเลือกตั้งต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ผ่านการยกร่างของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่ก็มองออกว่า ท่าทีเมินเฉยเย็นชา มันชัดว่า ชอบกติกาของ
รัฐธรรมนูญ 2560 เพราะมีแนวโน้มท้าให้พรรคได้ที่นั่งในสภา มากกว่าระบบอ่ืน 

ขณะที่เจ้าภาพอย่างพรรค ปชป. เจ้าของร่างที่ถูกกล่าวหาว่า จัดท้าร่างไม่สมบูรณ์นั้นก็ยืนยันว่า ร่างออกแบบ
เป็นไปตามหลักการ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ปชป. ได้น้าค้าของฝ่ายกฎหมายรัฐสภาและกฤษฎีกา
มายันให้เกิดความหนักแน่นว่าร่างของพรรค ปชป.ที่ท้าขึ้นมาสามารถไปต่อได้ 
  แม้ทุกพรรคการเมืองมองประเด็นการแก้ไขระบบเลือกตั้งอย่างเป็นเอกเทศ เพราะภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
ที่ประชาชนเลือกตัวแทนของตัวเองเข้ามาในสภานั้น กติกาการเลือกตั้งเป็นตัวชี้ขาดว่า ส.ส.คนไหน พรรคการเมืองใด 
จะได้เป็นรัฐบาล รัฐบาลจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวหรือรัฐบาลผสม ต่างก็มาจากระบบเลือกตั้งที่ออกแบบขึ้น 

พรรค พปชร.ออกตัวต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และระบบเลือกตั้ง ทั้งที่เป็นระบบที่ท้าให้ตัวเองได้เข้ามาเป็ น
พรรคตั้งรัฐบาลได้ ก็หมายความชัดในตัวว่า การเป็นรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ คือการมีพรรคเล็กพรรคน้อย ติดสอยห้อย
ตามร่วมรัฐบาลรวมกว่า 20 พรรค ไม่ได้สร้างความมั่นคง หรือท้าให้การท้างานในฐานะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภา
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ราบรื่นเพียงพอ ต้องคอยแจกกล้วยยามลิงอาละวาดเอาแต่ใจ เพราะไม่มีจุดยืนและอุดมการณ์ ได้เข้าสภาเพราะระบบ
ปัดเศษ 

ยิ่งสองพรรคใหญ่จากฝั่งรัฐบาลกับหนึ่งพรรคพ่ีใหญ่ฝ่ายค้าน สมประโยชน์กับระบบการเลือกตั้งที่จะขอแก้ไขให้
กลับไปเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 ภายใต้ระบบการโหวตที่ใช้เสียงข้างมากตัดสิน จึงเดาได้ไม่ยากว่าสุดท้ายแล้วมีแววว่า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านไปได้ 
ส่ วนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญส้าเร็จหรือไม่ ต้องลุ้นกันต่อว่าเมื่อผ่านวาระที่ 3 ไปแล้ว จะมีสมาชิกรัฐสภาท่านใดจับ
มือกันยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าจะได้ไปต่อหรือจอดป้าย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_458248   
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_458248
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30 สิงหาคม 2564 
ศึกในรัฐบาล- งูเห่าฝ่ายค้าน จับทิศ 2 ขั้วหัก “โหวตซักฟอก” 
 

 
 
แนวทาง-แนวโน้มการโหวต "ไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ" ของพรรคการเมืองทั้งสองขั้ว เม่ือถึงเวลา จะมีปัจจัยใดมา
แทรกหรือไม่ ในเมื่อระบบอุปถัมภ์ ในวัฒนธรรมการเมืองไทย เรื่อง “กล้วย” ไม่เคยหมดไป 

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในทุกครั้งที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า เนื้อหาการ
ซักฟอกของ “ขั้วฝ่ายค้าน” มักถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังเห็นผลงานว่า ไม่มีน้้าหนักมากพอที่จะโค่นล้มรัฐบาล ทั้งที่
วาระอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นโอกาสส้าคัญที่พรรคฝ่ายค้านจะดิสเครดิตรัฐบาล และท้าคะแนนสะสมไว้ ส้าหรับการ
เลือกตั้ง แต่ส้าหรับนักการเมืองบางส่วน ทั้งสองขั้วกลับถูกครหาว่าใช้เวทีซักฟอกต่อรองผลประโยชน์อย่างอ่ืน  

ขั้วรัฐบาลถูกครหาว่าพยายามล็อบบี้โหวต ฝ่ายค้านถูกแซะหนักถึงการเกี๊ยะเซี๊ยะขั้วรัฐบาล จนวาระซักฟอกถูก
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ ของนักเลือกตั้ง เป็นนาทีทองที่โกยได้ต้องโกย จนกลายเป็นประเด็นไม่ไว้วางใจระหว่างฝ่ายค้าน
ด้วยกันเอง จนกระท่ังเกิดปรากฎการณ์งดส่งข้อมูลให้วอร์รูมซักฟอก เพ่ือตัดปัญหาถูกตลบหลัง รวมทั้งการน้าข้อสอบไป
เก็งก้าไรในตลาดมืด 

เมื่อเนื้อหาถล่มรัฐบาล ไม่เด็ด ไม่โดน และล้มนายกฯ ประยุทธ์ ไม่ได้ ความสนใจจึงเทไปที่เสียงโหวตไว้วางใจ-
ไม่ไว้วางใจ ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว พรรคฝ่ายค้านที่ร่วมยื่นญัตติจะโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ยื่นอภิปราย โดยมีแค่บาง
คนที่แหกมติ ซึ่งเป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยว่าเป็น “งูเห่า” ที่พรรคร่วมรัฐบาลฝากเลี้ยงไว้ 

โฟกัสหลักของศึกซักฟอกเวลานี้ จึงไม่ใช่ผลงานฝ่ายค้าน แต่สปอตไลท์การเมืองก้าลังฉายมายังขั้วพรรคร่วม
รัฐบาล โดยเฉพาะความพยายามกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ ให้ปรับคณะรัฐมนตรี โดยรอจังหวะหลังจากการอภิปรายฯ ครั้ง
นี้ เพราะมีนักการเมืองที่รอเสียบเก้าอ้ีที่จะว่างลง และคนที่หวังได้เลื่อนชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ อาศัยสถานการณ์เพ่ือ
เลื่อยขาเก้าอ้ีกันเอง 
  “กรุงเทพธุรกิจ” ตรวจสอบแนวทางการโหวตของแต่ละพรรคการเมือง เพ่ือฉายภาพการแง่มุมการเมืองในศึก
ซักฟอก ก่อนต่อยอดไปสู่การปรับ ครม. 

พรรคพลังประชารัฐ 118 เสียง มี 3 แนวทางโหวต 1.ยึดมติวิปรัฐบาล โหวตให้รัฐมนตรีทุกคนเท่ากันหมด 2.
ส.ส. กลุ่ม “ผู้กองมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค พปชร. วางเกมหักดิบ “สุ
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ชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน ให้ได้คะแนนบ๊วย เปิดทางบีบปรับ ครม. 3.กลุ่มดาวกฤษ์ ไม่ไว้วางใจ หรืองดออกเสียง
ให้ "อนุทิน-ศักดิ์สยาม" แกนน้าพรรคภูมิใจไทย 

โดยแนวทางการโหวตของ ส.ส.พปชร. ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่ไม่แตกแถว ยึดมติ
วิปรัฐบาลโหวตให้ทุกคนอย่างพร้อมเพรียง แม้ศึกซักฟอกครั้งที่ผ่านมา กลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์ จะแหกมติงดออกเสียงให้ 
“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กรณีท่ีดินเขากระโดง จนเป็นปัญหาระหว่างพรรคร่วม 

ที่น่าจับตา ครั้งนี้สถานการณ์ก้าลังเปลี่ยน เมื่อกลุ่มของ “ผู้กองมนัส” ที่สามารถก้าหนดทิศทางการลงมติได้ 
เพราะคุมเสียงได้ทั้งในพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเล็ก  จึงน่าจับตาว่า จะเลือกเปิดเกมให้ ส.ส.ในสังกัด โหวตสวน
รัฐมนตรีจากพรรคเดียวกันเองหรือไม่ โดยเฉพาะ “สุชาติ” รมว.แรงงาน ที่ถือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับกลุ่มของ “ผู้กอง
มนัส” และ วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล หรือไม่ 

หากเลือกเกมหัก “สุชาติ” ก็อาจถูกมาตรการของพรรคลงโทษ แต่ประเด็นนี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของธรรมนัส ว่ากัน
ว่า อาจท้าให้เห็นเป็นพิธีเท่านั้น เพราะชั่วโมงนี้เป็นที่รู้กันดีในพลังประชารัฐว่า ใครมีอ้านาจตัวจริง 
ดังนั้น ทิศทางการโหวตของพลังประชารัฐ ส่วนใหญ่จะโหวตไปในทิศทางเดียวกัน จะมีกรณีท่ีต้องวัดใจกันมากเป็นพิเศษ 
ก็คือกลุ่มดาวฤกษ์ กับ รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นจ้าเลยสังคมจากกรณีการบริหารจัดการ โควิด วัคซีน และ
พฤติกรรมส่วนตัวของคนระดับรัฐมนตรี 

กับอีกกรณี คือคนในพรรคเดียวกัน  โดยเฉพาะก๊วนของ “ผู้กองมนัส” มีโอกาสจะโหวตไม่ไว้วางใจ  
“สุชาติ” แม้จะเพียงไม่กี่เสียง แต่ก็ส่งผลอย่างใหญ่หลวง ถ้าคะแนนไว้วางใจมาเป็นล้าดับสุดท้าย และจะส่งผลต่อ
เสถียรภาพในต้าแหน่งรัฐมนตรีอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

ภูมิใจไทย 61 เสียง แนวทางการโหวตค่อนข้างเป็นเอกภาพ โดยจะโหวตให้รัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล แต่ปัญหาติดอยู่ที่ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ ที่อาจจะไม่โหวตให้ "อนุทิน ชาญวีร
กุล" รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากการแก้ไขสถานการณ์โควิดผิดพลาด  

ประเด็นที่ ส.ส.เขต ประชาธิปัตย์ คิดหนัก หากโหวตผ่านให้  เกรงจะส่งผลต่อคะแนนในพ้ืนที่  ดังนั้น  
จึงต้องลุ้นกันว่า “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะแก้ปัญหาลูก
พรรคได้หรือไม ่

ประชาธิปัตย์ 48 เสียง พร้อมเทคะแนนให้รัฐมนตรีพรรคร่วมทุกคน แต่ก็อาจมี 10 กว่าเสียง ที่ไม่โหวตไว้วางใจ 
“อนุ ทิ น ”  ซึ่ ง ห าก เป็ น เ ช่ นนั้ น  จ ะส่ ง ผ ล ให้ พ ร รคภู มิ ใ จ ไทยอ าจ โห วตส วน  ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ   "เ ฉ ลิ ม ชั ย  
ศรีอ่อน" รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เช่นกัน 

ดังนั้น “จุรินทร์-เฉลิมชัย” จึงต้องเดินสายเคลียร์กับ ส.ส.ปชป. ที่มีแนวคิดไม่โหวตให้ “อนุทิน” เป็นการด่วน 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพรัฐบาล และรักษาเอกภาพในการโหวต 

ส่วนขาประจ้า อาทิ “พนิต วิกิตเศรษฐ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ “อภิชัย เตชะอุบล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ “อันวาร์ สา
และ” ส.ส.ปัตตานี เตรียมโหวตสวนมติวิปรัฐบาลเช่นเดิม ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลรับรู้ปัญหาดี จึงไม่ถือโทษโกรธเคือง 

ส้าหรับ พรรคชาติไทยพัฒนา 12 เสียง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 เสียง 
พรรคเศรษฐกิจใหม ่5 เสียง พรรคชาติพัฒนา 4 เสียง พร้อมโหวตตามมติพรรคร่วมรัฐบาล ไม่มีแตกแถว 
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พรรคเล็ก 11 พรรค รวม 12 เสียง อยู่ภายใต้ความดูแลของ “ร.อ.ธรรมนัส” หากสั่งกดป่่มให้เลือกในทิศทางใด พร้อมเท
เสียงตามใบสั่งโดยให้จับตาการโหวต “สุชาติ ชมกลิ่น” มากเป็นพิเศษ 

ส้าหรับพรรคฝ่ายค้าน ทิศทางการโหวตค่อนข้างมีเอกภาพ มีเพียงบางพรรคที่มี “งูเห่า” ที่ต้องลุ้นว่าจะโหวต
ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ แค่ไหน เนื่องจาก ส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วน แม้ใจจะอยู่นอกพรรคต้นสังกัด แต่ไม่
เปิดหน้าชัดเจนในขั้วรัฐบาล 

พรรคเพ่ือไทย 134 เสียง เกือบทั้งจะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล โดยจะมีเพียง น.ส.พรพิมล 
ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. ที่โหวตสวนมติพรรคมาเกือบทุกครั้ง 

ทว่าครั้งนี้ให้จับตา “พลภูมิ” อาจกลับล้าไม่โหวตสวนมติพรรคอีก เพราะต้องรักษาฐานเสียงเอาไว้ส้าหรับการ
เลือกตั้งครั้งหน้า ว่ากันว่าบุญคุณใช้คืนหมดแล้ว 

พรรคก้าวไกล 54 เสียง  มี 4 เสียงหน้าเดิม ที่จะโหวตหนุนรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย เพราะรู้กันดีว่าเป็น
กลุ่ม "ฝากเลี้ยง"  ประกอบด้วย ขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พีรเดช ค้าสมุทร 
ส.ส.เชียงราย เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ส่วนที่เหลือไม่ไว้วางรัฐบาลไม่มีแตกแถว 

พรรคประชาชาติ 7 เสียง มีเพียง อนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่ออกตัวไปอยู่ขั้วรัฐบาล
เรียบร้อยแล้ว 

พรรคเพ่ือชาติ 5 เสียง มีเพียง อารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือชาติ ที่ออกตัวชัด ไปอยู่ขั้วรัฐบาล
เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคปวงชนไทย มีพรรคละ 1 เสียง หันหลังให้ขั้วรัฐบาล โหวตไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรี แน่นอน 

ทั้งหมดคือแนวทาง-แนวโน้มการโหวต "ไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ" ของพรรคการเมืองทั้งสองขั้ว เมื่อถึงเวลา จะมี
ปัจจัยใดมาแทรกหรือไม่ ในเมื่อระบบอุปถัมภ์ ในวัฒนธรรมการเมืองไทย เรื่อง “กล้วย” ไม่เคยหมดไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957299  
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30 สิงหาคม 2564 7:54 น. 
โดนแฮก 
เตือนภัยกันหน่อยจ้า ใครที่ชอบกดโทรศัพท์เล่น แบบอยากได้ของรางวัล ระวังตกเป็นเหย่ือมิจฉาชีพ 
 

 
 

เมื่อหลายวันก่อนอยู่ๆ เฟซบุ๊กของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  ก็ส่งข้อความ 
ไปหาเพื่อน พ้องน้องพ่ี ขอเบอร์โทร ทั้งๆท่ีก็มีเบอร์กันอยู่แล้ว ท้าให้หลายคนแปลกใจจึงต้องถามไถ่ 

เจ้าต้องรีบบอกเฟซบุ๊กโดนแฮก ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจด้าเนินการแก้ไขอยู่ ขณะเดี๋ยวกันก็แจ้งให้ทาง 
เฟซบุ๊กรับทราบ ด้าเนินการแก้ไขให้ด้วย งานนี้ด้วยความเป็นต้ารวจเก่า และเป็น “เลขากกต.” ท้าการเลือกตั้งมาก็
หลายครั้ง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะเอาเฟซบุ๊กตัวเองกลับมาใช้ได้ดังเดิม ใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น เฟซบุ๊กก็กลับมาเป็น
ปกติ เหมือนเดิม 

ส่วนสาเหตุของการถูกแฮกครั้งนี้ เลขาฯกกต.บอกว่า “มีข้อความจากเพจขายของชื่อดังที่นักช็อบเข้าไปซื้อ
สินค้า มันส่งเข้ามาบอกว่า ท่านได้รับเงิน 2 หมื่นบาท เท่านั้นแหระรีบกดรับ  จากนั้นโทรศัพท์ก็พลันดับวูบไป มารู้ที่
หลังอ้าวโดนซะแล้ว ช่วงนี้WFH เลยมีอากาศอยู่กับโทรศัพท์มากหน่อย เกิดอาการเผลอไผลไปชั่วขณะ 5555” 
แหม…ดีนะนี่ที่ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้ง ไม่อย่างนั้นรับรองงานเข้ากันถ้วนหน้าเลยจ้า…อิอิ.. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/211110/  
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