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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 กันยายน 2564 

ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ยอดบริจำคเงินพรรคกำรเมือง เดือน ก.ค. 4 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ยุบพรรคอนำคตใหม่ไร้ควำมหมำย “ช่อ” มูลนิธิคณะก้ำวหน้ำรุก
เลือกตั้งท้องถิ่น 

5 

2 ข่ำวสดออนไลน์ เพื่อไทย ประชุมใหญ่พรรค 28 ก.ย. ที่ขอนแก่น พร้อมลงมติไล่ ส.ส.งูเห่ำ 7 
3 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ฝ่ำยค้ำนยื่นเสรีพิศุทธ์สอบแจกเงิน5ล้ำนบำทในสภำ 8 
4 แนวหน้ำออนไลน ์ รบ.จะแก้ปัญหำใหม้ำกที่สุด ‘บิ๊กตู่’ปลุกขวัญ ลั่นขอทุกคนจับมือไปด้วยกัน 10 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ประวิตร" จ่อตัง้ "สมศกัดิ์" นั่งรองหน.พปชร. หลังหลุดปธ.ยทุธศำสตร์ฯ 13 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ วอนฝ่ำยค้ำนอย่ำท ำบรรยำกำศเศรษฐกิจประเทศเสียหำย 14 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ส.ส.เต’้ลุยเสริมทัพไทยศรีวิไลย์ เปิดรับสมคัรคนอุดมกำรณ์ตรงข้ำม 

‘ประยุทธ์’ 
16 

8 ไทยรัฐออนไลน์ "หมอชลน่ำน" ชี้ สภำล่ม โหวตกฎหมำยปฏิรูปไม่ได้ ใครรบัผิดชอบ 17 
9 มติชนออนไลน์ ฝ่ำยค้ำน รุมอัดรบ.-ส.ว. ท ำรัฐสภำล่ม 2 นัดติดๆ ย้อนไหนว่ำกม.ส ำคัญ 

ท ำไมไม่อยู่โหวต 
18 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท' เอือมท่ำนผู้ทรงเกียรติ ท ำสภำล่ม 2 ครั้งติดต่อ 19 
11 ข่ำวสดออนไลน์ โวยสภำล่ม กฎหมำยส ำคัญถูกเท ไล ่"ส.ส.รัฐบำล-ส.ว.หนีประชุม" 

ลำออกไปให้พ้น! 
20 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘อนุสรณ’์ ซัดสภำฯล่มซ้ ำสอง อัด ‘ส.ส.-ส.ว.’ ถ้ำไม่อยำกท ำหน้ำที่ก็
ลำออกไป 

22 

13 มติชนออนไลน ์ ‘ธีรัจชัย’ เชื่อ เลือกตั้งบัตร 2 ใบ คนยังเลือกก้ำวไกล เล็งส่งร่ำง
กฏหมำยลูกประกบ 

23 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. เปิดตัว 7 ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก.หญิง ผลักดันบทบำทสตรี 24 
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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ ท ำไมต้องดองเค็มกำรกระจำยอ ำนำจท้องถิ่น 25 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลับแล"ยุติธรรมที่ล่ำช้ำ" 29 
3 ข่ำวสดออนไลน์ บทบรรณำธิกำร - ด้วยมือของประชำชน 33 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ตรวจแถว“ก้ำวไกล”สู้เกมบอนไซ 34 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ระบบเลือกตั้ง ผ่ำน ”บัตร 2 ใบ” รูปธรรม กำร

ประนอม กำรเมือง 
37 

6 ข่ำวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง : 15 ปี delete ตัวเอง 38 
7 ข่ำวสดออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ รัฐประหำร 19 กันยำยน 

“ต้ำน” รัฐประหำร 
40 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐประหำรได้รถไฟซำเล้ง! 42 
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17/09/2564 19:38 

ยอดบริจาคเงินพรรคการเมือง เดือน ก.ค. 
 

 
 
ส ำนักงำน กกต. 17 ก.ย.- กกต. เผยเงินบริจำคพรรคกำรเมืองเดือนกรกฎำคม 64 “ภูมิใจไทย” รับบริจำคสูงสุด 2 ล้ำน 
พบภรรยำ “ประพัฒน”์ อดีตผู้ว่ำฯ รฟม. บริจำค 1 แสน ให้พรรคเส้นทำงใหม ่

ส ำนักงำน กกต. เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจำคพรรคกำรเมือง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564 ในส่วนที่มีกำรบริจำค
เกิน 5,000 บำท จ ำนวนทั้งหมด 12 พรรค โดยพรรคที่มียอดเงินบริจำคสูงสุด คือ พรรคภูมิใจไทย รับบริจำค 79 
รำยกำร รวมมูลค่ำ 2,090,000 บำท รองลงมำคือ พรรคก้ำวไกล รับบริจำค 5 รำยกำร มูลค่ำรวม 1,307,000 บำท, 
พรรคประชำธิปัตย์ รับบริจำค 49 รำยกำร รวมมูลค่ำ 672,000 บำท, พรรคชำติพัฒนำ รับบริจำค 5 รำยกำร รวมมูลค่ำ 
495,000 บำท พรรคเส้นทำงใหม่(ไทยชอบธรรม) รับบริจำค 2 รำยกำร รวมมูลค่ำ 200,000 บำท, พรรคกล้ำ รับบริจำค 
2 รำยกำร รวมมูลค่ำ 175,395 บำท, พรรคเสรีรวมไทย รับบริจำค 8 รำยกำร รวมมูลค่ำ 160,000 บำท, พรรค
ประชำชำติ รับบริจำค 1 รำยกำร รวมมูลค่ำ 100,000 บำท, พรรคพลังปวงชนไทย รับบริจำค 2 รำยกำร รวมมูลค่ำ 
45,650 บำท, พรรคภำรดรภำพ รับบริจำค 1 รำยกำร มูลค่ำ 30,000 บำท, พรรครักษ์ธรรม รับบริจำค 2 รำยกำร รวม
มูลค่ำ 21,000 บำท และพรรคเป็นธรรม รับบริจำค 2 รำยกำร รวมมูลค่ำ 16,680 บำท 

ส ำหรับรำยชื่อผู้บริจำคที่น่ำสนใจ คือ นำงดำรณี จงสงวน ภรรยำของนำยประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่ำกำรกำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่บริจำคเงิน 100,000 บำท ให้แก่พรรคเส้นทำงใหม่(ไทยชอบธรรม) 
ขณะที่นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล บริจำคเงินสูงถึง  1,000,000 บำท 
ให้กับพรรคก้ำวไกล.-ส ำนักข่ำวไทย. 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-782992   

https://tna.mcot.net/politics-782992
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วันที่ 17 กันยำยน 2564 - 15:26 น.  

ยุบพรรคอนาคตใหม่ไร้ความหมาย “ช่อ” มูลนิธิคณะก้าวหน้ารุกเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

“ช่อ พรรณิการ์” ลั่น “มูลนิธิคณะก้าวหนา้” เป็นบทพิสูจน ์ยุบพรรคอนาคตใหม่ ไร้ความหมาย ตั้งเป้าท างานระยะ
ยาว สานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย 

วันที่ 17 กันยำยน 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังเว็บไซต์ รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศ นำยทะเบียน
มูลนิธิ กรุงเทพมหำนคร เรื่อง จดทะเบียนจัดต้ัง “มูลนิธิคณะก้ำวหน้ำ” ตำมที่เสนอข่ำวไปแล้วนั้น 

ล่ำสุด มติชนรำยงำนกำรให้สัมภำษณ์ของ นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ และกรรมกำร
มูลนิธิคณะก้ำวหน้ำ ระบุว่ำ หลังจำกนี้จะมีคณะก้ำวหน้ำ ขับเคลื่อนกำรท ำงำนเหมือนเดิมทุกอย่ำง ควำมจริงหลังยุบ
พรรคอนำคตใหม่ เรำก็พูดชัดเจนว่ำกำรก่อตั้งคณะก้ำวหน้ำเป็นกำรสำนต่ออุดมกำรณ์ของพรรคอนำคตใหม่ และ
กรรมกำรบริหำรพรรค ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ก็ยังมีควำมต้องกำรท ำงำนทำงกำรเมืองต่อไป จึงตั้งเป็นคณะก้ำวหน้ำ
ขึ้นมำ 

แล้วนับตั้งแต่กำรก่อตั้งคณะก้ำวหน้ำ เรำก็ด ำเนินกำรจัดตั้งมูลนิธิคณะก้ำวหน้ำ เพื่อเป็นองค์กรอย่ำงเป็น
ทำงกำรของคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งมีขั้นตอนทำงกฎหมำย และใช้ระยะเวลำนำนในกำรขออนุมัติ จึงเพิ่งจะประกำศจัดตั้ง
อย่ำงเป็นทำงกำร กำรก่อต้ังมูลนิธิจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ 
ส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และเมืองพัทยำ คณะก้ำวหน้ำจะเป็นผู้ด ำเนินกำร
หรือไม่นั้น นำงสำวพรรณิกำร์ ระบุว่ำ งำนในส่วนนี้ยังเป็นของคณะก้ำวหน้ำตำมปกติ เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้
ระบุว่ำผู้สมัครจะต้องสังกัดพรรคกำรเมือง ส่วนตัวมูลนิธิเป็นองค์กรที่มีสถำนะอย่ำงเป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 

ส่วนกำรขับเคลื่อนของมูลนิธิในระยะยำว นำงสำวพรรณิกำร์ ระบุว่ำ มูลนิธิจะท ำหน้ำที่ในลักษณะของกำรส่งเสริม 
และให้ควำมรู้ทำงประชำธิปไตย เป็นกำรท ำงำนในส่วนภำคประชำชน และเยำวชน ตั้งแต่สมัยพรรคอนำคตใหม่ 

เรำก็ไม่ได้มองว่ำจะท ำงำน 3 ปี หรือ 5 ปี แล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้กลำยเป็นสังคมประชำธิปไตย หรือ
ท ำให้อ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชนอย่ำงแท้จริงได้ส ำเร็จทันที แต่ต้องเป็นกำรท ำงำนระยะยำว ที่ต้องท ำงำนทำง
ควำมคิด 
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“ฉะนั้น มูลนิธิจึงมองกำรท ำงำนในระยะยำว เพื่อส่งเสริมคุณค่ำทำงประชำธิปไตยให้เป็นรำกฐำนปลูกฝังแน่น
หนำลงไปในสังคมไทยให้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่อดีตพรรคอนำคตใหม่ได้ตั้งใจที่จะท ำ กำรตั้งมูลนิธิจึงเป็นอีกหนึ่งข้อ
พิสูจน์ว่ำกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ไม่ได้มีควำมหมำยอะไร เพรำะงำนของพวกเรำก็ยังด ำเนินต่อไป” 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-763646  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-763646
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17 ก.ย. 2564 - 16:03 น.  

เพื่อไทย ประชุมใหญ่พรรค 28 ก.ย. ที่ขอนแก่น พร้อมลงมติไล่ ส.ส.งูเห่า  
 

 
 

นายสุทิน คลังแสง เผย เพื่อไทย เตรียมจัดประชุมใหญ่พรรคในวันที่ 28 ก.ย. ที่ขอนแก่น พร้อมถือโอกาสลงมติขับ
ไล่ ส.ส.งูเห่า ออกจากพรรค 

17 ก.ย. 2564 – ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย (พท.) และประธำนวิปฝ่ำยค้ำน 
กล่ำวว่ำ ในวันที่ 28 ต.ค.นี ้พรรคเพื่อไทย จะจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีที่ จ.ขอนแก่น 

โดยวำระจะเป็นกำรประชุม 3 ส่วนคือ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ประชุม ส.ส. และ ประชุมสมำชิก
สำมัญ ทั้งนี้ พรรคจะใช้โอกำสนี้ในกำรขอเสียงสมำชิกพรรค 3 ใน 4 ของจ ำนวน ส.ส. ทั้งหมดของพรรคในกำรขับ ส.ส. 
ที่ฝ่ำฝืนมติพรรคด้วย 

ส่วนเหตุที่ไปจัดประชุม จ.ขอนแก่น ไม่ได้จัดประชุมในกทม.นั้น ไม่ได้เกี่ยวกับควำมกังวลเรื่องโควิด เพียงแต่
ทำงพรรคอยำกเปลี่ยนบรรยำกำศไปประชุมต่ำงจังหวัดบ้ำง 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6625823   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6625823
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/พรรคเพื่อไทย.jpg
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วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลำ 16:40 น. 

ฝ่ายค้านยื่นเสรีพิศุทธ์สอบแจกเงิน5ล้านบาทในสภา 

 
เสรีพิศุทธ์ ประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนฯรับลูกพรรคร่วมฝ่ายค้าน สอบแจกส.ส. 5 ล้านบาทในสภา ลั่นไม่อยาก
เห็นสส.กินสินบาทคาดสินบน  

เมื่อวันที่ 17ก.ย.64 ที่รัฐสภำ ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เข้ำชื่อกันยื่นหลักฐำนต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ประธำนคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ(ป.ป.ช.) สภำผู้แทนรำษฎร เพื่อขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรำยในกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล เมื่อวันที่2ก.ย.64 ระบุว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีกำรจ่ำยเงินให้
ส.ส.จ ำนวน5ล้ำนบำท เพื่อจูงใจแลกกับกำรลงมติโหวตไว้วำงใจที่ชั้น 3 อำคำรรัฐสภำ 

นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน
(วิปฝ่ำนค้ำน) กล่ำวว่ำ ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่ในควำมสนใจของประชำชน และท ำให้เกิดผลเสียต่อ
ภำพพจน์ของรัฐสภำ ดังนั้นกำรจะปล่อยให้เรื่องนี้หำยไป ไม่ใช่เรื่องที่ควรให้เกิด ต้องให้เรื่องนี้มีข้อยุติ จึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อ
ประธำนกมธ.ป.ปช. สอบสวนข้อเท็จจริงว่ำสรุปแล้วมีผลอย่ำงไรก็จะด ำเนินกำรต่อไปให้เหมำะสม ข้อมูลที่ได้มำมีทั้งที่
แสวงหำมำ และมีผู้มำให้ข้อมูล มีครบทั้งภำพ คลิปวีดีโอ และพยำนบุคคล มั่นใจว่ำจะด ำเนินกำรได้แน่นอน 

ด้ำนพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ เพิ่งรับเรื่องมำจึงยังไม่ทรำบข้อเท็จจริง แต่ตนและผู้สื่อข่ำวเชื่อเกินครึ่งอยู่แล้วว่ำมี
กำรซื้อเพื่อให้ลงคะแนนไม่ไว้วำงใจจริง เพรำะได้รับฟังในสภำตั้งแต่วันนั้น และบรรดำส.ส.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้มำคุย
ด้วยจึงเสนอขอให้ไปเป็นพยำน แต่ไม่มีใครกล้ำรับ ดังนั้นหลำยคนรู้หมดแล้วว่ำข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร แต่เพียงแต่หำ
พยำนหลักฐำนที่มูลควำมชี้มูลควำมผิดผู้กระท ำควำมผิดได้หรือไม่เท่ำนั้นเองซึ่งตนก็ต้องตรวจสอบพยำนหลักฐำน
พยำนหลักฐำนอื่นๆที่จะตรวจสอบเพ่ิมขึ้นไปอีก 

“ผมจะพยำยำมรีบด ำเนินกำรในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด เพรำะไม่อยำกเห็นส.ส.ประพฤติชั่ว กินสินบำท คำดสินบน 
จะยกมือให้ทีต้องใช้เงินเป็นหลัก แบบนี้ประเทศอยู่ไม่ได้ โดยเฉพำะคนที่เป็นผู้น ำประเทศเป็นนำยกฯ ประพฤติปฏิบัติ
เสียเอง ประเทศก็อยู่ไม่ได้ ผมถำมย้อนกลับว่ำที่ซื้อต ำแหน่งกันเพื่อป้องกันต ำแหน่งกัน ก็ไปจ่ำยเงินกับนักกำรเมืองผู้มี
อ ำนำจทั้งนั้น ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครึ่งหนึ่ง เพียงแต่ยังหำหลักฐำนไม่ได้ ส.ส.ที่ร่วมรู้เห็นเหตุกำรณ์ด้วยก็ช่วยกันเสียสละเพื่อ
บ้ำนเมือง แล้วผมจะกันไว้เป็นไทยพยำนเอง”ประธำน กมธ.ป.ป.ช. กล่ำว 
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ทั้งนี้ คำดว่ำเรื่องนี้จะน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำในกรรมำธิกำรฯได้ในวันที่29ก.ย.นี้ ส่วนวันที่22-23ก.ย.นี้ จะเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มำให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริง อำจจะเป็นนำยวิสำรก่อนคนแรก จะท ำเรื่องนี้ให้ปรำกฎเป็นที่
ประจักษ์ เพรำะนำยกฯคนนี้ชอบท ำอะไรแปลกๆ ไม่ได้เป็นส.ส. ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค แต่ก็ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็น
นำยกฯ พอเจ้ำของบ้ำนเขำจะไล่ไม่ให้อยู่ ก็ไปไล่ไปปลดเจ้ำของบ้ำนเขำออก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/663438  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/663438
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วันเสำร์ ที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

รบ.จะแก้ปัญหาให้มากที่สุด ‘บิ๊กตู่’ปลุกขวัญ ลั่นขอทุกคนจับมือไปด้วยกัน 

 
รบ.จะแก้ปัญหาให้มากที่สุด 
‘บิ๊กตู่’ปลุกขวัญ 
ADVERTISEMENT 
ลั่นขอทุกคนจับมือไปด้วยกัน 
สว.เมินยื่นตีความแก้รธน. 
ชี้ประโยชน์พรรคการเมือง 
พท.เคาะ28ต.ค.ขับ2งูเห่า 
นัดประชุมใหญ่ที่ขอนแก่น 

“บิ๊กตู่” เยือน ชลบุรี “สุชำติ-อิทธิพล” หอบ สส.คอยต้อนรับ ชูก ำปั้นปลุกขวัญ ขอทุกคนจับมือไปด้วยกัน 
ขณะที่ “สว.ไม่ร่วมสังฆกรรมพรรคเล็กดิ้นยืมมือ ยื่นศำลตีควำมแก้ รธน.อ้ำงเป็นเรื่องพรรคกำรเมือง ‘บิ๊กป้อม’เซ็นตั้ง 
กก.กฎหมำย-ข้อบังคับ พปชร. ‘ไพบูลย’์นั่ง ประธำน ‘เพื่อไทย’นัด 28 ต.ค.ยกพลประชุมใหญ่ที่ขอนแก่น เตรียมสำงปม
เช็คบิล ขับ2สส.งูเห่ำ โหวตสวนมติพรรค 

เมื่อเวลำ08.15น.วันที่ 17กันยำยน ที่สนำมเฮลิคอปเตอร์ พล.ม.2 รอ.เขตพญำไท กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม พร้อมคณะ ออกเดินทำงไปยังจุดจอด ฮ.ท่ำเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรี
รำชำ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงงำนตำมโครงกำรFactory Sandbox ที่บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ จ ำกัด (แหลมฉบัง) 
เวลำ09.00น.นำยกฯพร้อมคณะเดินทำงถึงบริษัทมิตซูบิชิฯ โดยมี นำยสุชำติ ชมกลิ่น รมว.แรงงำน นำย อิทธิพล คุณ
ปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ผู้ว่ำฯชลบุรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรทั้งผู้บริหำรบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร ์จ ำกัด ให้กำรต้อนรับ 

นอกจำกนี้ ยังมีสส.พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ใน จ.ชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง อำทิ นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ 
ส.ส.ชลบุร ีนำยรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี นำยสะถิระ เผือกประพันธ์ุ ส.ส.ชลบุรี ร.อ.จองชัย วงศ์ทรำยทอง ส.ส.ชลบุรี 
นำยสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง นำยชัยวัฒน์ เป้ำเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรำ และพ.ต.อ.ฐนภัทร กิตติวงศำ สส.จันทบุรี
มำต้อนรับ ทันทีที่ พล.อ.ประยุทธ ์มำถึงได้พูดคุยทักทำยและถ่ำยภำพร่วมกัน 
‘บิ๊กตู’่ชูก าปั้นขอเดินหน้า ปท. 
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โดยนำยกฯได้กล่ำวมอบนโยบำยตอนหนึ่งว่ำ สิ่งหนึ่งที่เรำต้องท ำควำมเข้ำใจร่วมกันคือ กำรเดินหน้ำกำรประกอบกำร
และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐำนะนำยกฯยินดีจะให้ควำมร่วมมือและได้มอบแนวนโยบำย พร้อมแนวทำงไปแล้ว 
ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันผลิกโฉมประเทศไทย 

“วันนี้ต้องขอขอบคุณรอยยิ้มจำกทุกๆคนโดยเฉพำะบรรดำลูกจ้ำง พนักงำน แสดงว่ำเจ้ำนำยดูแลดีถึงสำมำรถ
ยิ้มได้กันทั้งหมด ถือเป็นตัวอย่ำงที่ท ำให้สถำนประกอบกำรอื่นๆต้องขอขอบคุณกับกำรต้อนรับที่อบอุ่น  ที่ผ่ำนมำก็
ช่วยเหลือกันยำวนำนมำหลำย 10ปี ระหว่ำงญี่ปุ่น-ไทย เรำมีควำมสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยศรีอยุธยำ มีหมู่บ้ำนญี่ปุ่นเป็น
หลักฐำน วันนี้ยินดีที่ได้มำพบกัน ซึ่งทุกคนต้องรวมพลังกันทั้งหมด ทุกคนต้องรวมพลังกันทั้งหมดจับมือกันขึ้นมำ 

โดยนำยกฯชูมือขวำและก ำมือกล่ำวว่ำเดินข้ำงหน้ำไปพร้อมๆกันฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆรัฐบำลจะแก้ให้มำกที่สุด  
เรำต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงในเวลำนี้ช่วยกันท ำให้ประเทศไทยด้วยก ำลังใจของเรำทุกคน” 

จำกนั้น นำยกฯไปตรวจเยี่ยมกำรฉีดวัคซีนโครงกำรFactorySandboxโดยได้พูดคุยกับพนักงำนว่ำขอทุกคน
ระวังโรค ร่ำงกำยส ำคัญที่สุด ต้องดูแลตัวเอง ออกก ำลังกำย ไม่ไปในที่มีควำมเสี่ยง มีอันตรำย ซึ่งกำรป้องกันดีกว่ำรักษำ 
ตนไม่อยำกให้ใครต้องเข้ำโรงพยำบำล ให้สอนลูกให้ออกก ำลังกำย โหนต้นไม้ ตัวจะได้ยำวๆ แข็งแรงและนำยกฯได้เดิน
ทักทำยพนักงำนโดยสอบถำมว่ำ อยู่จังหวัดไหน ซึ่งนำยกฯ บอกว่ำตัวเองเกิดที่โครำชและมำรับรำชกำรที่กรุงเทพฯ 
จำกนั้นได้ร่วมถ่ำยรูปกบัพนักงำนที่มำต้อนรับอย่ำงเป็นกันเอง 
สว.ปัดหนุนพรรคเล็กยื่นตีความ 

นำยค ำนูณ สิทธิสมำน สมำชิกวุฒิสภำ (สว.) กล่ำวถึงกรณีที่พรรคเล็กรวบรวมรำยชื่อยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำม
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ ตนเห็นว่ำไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพียงแต่เรำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประกำรใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
เพรำะว่ำในชั้นคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ได้ปรับแก้ไปมำกแล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่ำเรำจะเห็นด้วย ทั้งนี้ กระบวนกำรไม่
น่ำจะมีปัญหำ ส่วนวิธีค ำนวณคะแนนคงต้องไปว่ำกันในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง  หรือ
กฎหมำยลูก 
ด้ำน นำยวันชัย สอนศิริ สว.กล่ำวว่ำ ตนไม่ร่วมยื่น เป็นเรื่องของพรรคกำรเมืองและนักกำรเมือง เป็นเรื่องได้เสียของ
นักกำรเมือง ไม่ได้เกี่ยวกับ สว.ฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยุ่ง แต่ก็เห็นว่ำท ำอะไรให้เกิดควำมชัดเจนก็ดี ซึ่งโดยหลัก
แล้ว นักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองมีทั้งได้และเสียผลประโยชน์ บำงพรรคได้ประโยชน์ แต่บำงพรรคก็เสียผลประโยชน์ 
พรรคไหนที่รู้สึกว่ำเสียประโยชน์ก็อำจจะต้องดิ้นรน 
บิ๊กป้อมตั้ง’ไพบูลย์’คุมกม.-ข้อบังคับ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี  ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พป
ชร.) ลงนำมในค ำสั่งพรรคพปชร.แต่งต้ังคณะกรรมกำรกฎหมำยและข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของพรรคพลังประชำรัฐในด้ำนกฎหมำย และกำรบังคับใช้ข้อบังคับของ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง มี
ประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยของพรรคพลังประชำรัฐ อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับของพรรคพลัง
ประชำรัฐ พ.ศ.2561และแก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ17(1)และ (ช) จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกฎหมำยและข้อบังคับพรรค
พลังประชำรัฐ ดังนี้ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน สส.บัญชีรำยชื่อ เป็นประธำนกรรมกำร นำยสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ สส.บัญชี
รำยชื่อ กรรมกำร นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ กรรมกำร นำยประสำน หวังรัตนปรำณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำ 
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พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เป็นกรรมกำร และนำยทศพล เพ็งส้ม  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำ
นำยกรัฐมนตร ีปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมกำร 
พท.ประชุมใหญ่28ตค.ที่ขอนแก่น 

นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 28ต.ค.นี้ พรรคเพื่อไทย จะจัดประชุม
ใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีวำระเป็นกำรประชุม3ส่วนคือ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ประชุมส.ส. ประชุม
สมำชิกสำมัญ ซึ่งในกำรประชุมจะมีกำรขอเสียงสมำชิกพรรค3ใน4ว่ำจะขับส.ส.ที่ฝ่ำฝืนมติพรรคหรือไม่ ส่วนเหตุผลที่
ต้องไปจัดประชุมที่จ.ขอนแก่น ไม่ได้จัดประชุมในกทม. ไม่ได้เกี่ยวกับควำมกังวลเรื่องโควิด เพียงแต่ทำงพรรคอยำก
เปลี่ยนบรรยำกำศไปประชุมต่ำงจังหวัดบ้ำง 
เดินหน้าขับ2สส.โหวตสวนมติ 

ขณะที่นำยสมคิด เชื้อคง สส.อุบลรำชธำนี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ำ ได้รับมอบหมำยจำก นำยสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย แถลงยืนยันว่ำ พรรคเพื่อไทยไม่ได้กลั่นแกล้ง นำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สส.อุตรดิตถ์  ที่
ออกมำกล่ำวหำว่ำพรรคไม่ยอมให้เวลำในอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม แต่พรรคท ำงำนเป็นระบบ ซึ่งที่ผ่ำนมำ นำยศรัณย์วุฒิ ไม่เคยชี้แจงรำยละเอียดและยังขอเวลำอภิปรำยนำน ซึ่ง
พรรคเห็นว่ำไม่มีเนื้อหำ จึงไม่อนุมัติให้อภิปรำยและยืนยันไม่ได้  ซูเอี๋ยกับพรรค พปชร.หรือนำยกรัฐมนตรี เพรำะ สส.
พรรคคนอื่นก็อภิปรำยในครั้งนี้ หลังจำกนี้พรรคเพื่อไทย จะประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคและวันที่ 28ต.ค.จะประชุม
ใหญ่สส.พรรคเพื่อลงมติขับ นำยศรัณย์วุฒิและน.ส.พรพิมล ธรรมสำร กรณีไม่ปฎิบัติตำมมติของพรรค รวมทั้งพิจำรณำ
โทษ สส.ที่ลงมติสวนมติพรรค ซึ่งแนวโน้มน่ำจะเป็นไปตำมนั้น คือให้ขับสส.ที่ฝืนมติพรรค 2คนดังกล่ำว 
ฝ่ายค้านยื่นกมธ.ปปช.สอบแจก5ล้าน 

ที่รัฐสภำ แกนน ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น ำโดย นำยสุทิน คลังแสง สส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย (พท.) ใน
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) ร่วมยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้สอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีมีสส.พูดในสภำว่ำ ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งที่ผ่ำนมำนำยกฯ แจกเงิน สส.กลำงสภำเพื่อจูงใจให้ลง
มติไว้วำงใจ 
โดย นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ส่งผลเสียต่อภำพพจน์ของรัฐสภำ จะปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่ำนไปโดยไม่มีกำรด ำเนินกำร
สอบสวนไม่ได้ 

ด้ำน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ขอบคุณที่ฝ่ำยค้ำนให้ควำมไว้วำงใจ กมธ.ปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ทั้งนี้ตนยัง
ไม่เห็นเอกสำร แต่ตนและประชำชนเชื่ออยู่แล้วว่ำ มีกำรซื้อเพื่อให้ลงคะแนนไว้วำงใจจริง ตนเชื่อตั้งแต่ได้รับฟังในสภำ
วันนั้น ยืนยันว่ำจะด ำเนินกำรให้เร็วที่สุด เพรำะต ำแหน่งนำยกฯมีควำมส ำคัญ ทั้งนี้ นำยกฯคนนี้ท ำอะไรแปลกๆ เป็น
สมำชิกพรรคก็ไม่ได้เป็น เป็นสส.ก็ไม่ได้เป็น เขำเสนอชื่อให้มำเป็นนำยกฯ พอเจ้ำของบ้ำนเขำไม่ให้อยู่ ก็ไปปลดเขำ ตน
ว่ำมันดูพิกลๆแล้วจะเอำข่ำวดีมำให้ก็แล้วกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/602926   

https://www.naewna.com/politic/602926
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18 ก.ย. 2564 เวลำ 8:32 น. 

"ประวิตร" จ่อตั้ง "สมศักดิ์" นั่งรองหน.พปชร. หลังหลุดปธ.ยุทธศาสตร์ฯ 
 

 
 

"ประวิตร" เตรียมตั้ง "สมศักดิ์" เป็น "รองหัวหน้าพรรคพปชร." คนที่ 5 หลังโดน "พล.อ.วิชญ์" เสียบเก้าอี้ปธ.
ยุทธศาสตร์ฯ 

รำยงำนข่ำวจำก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่ำ ภำยหลังจำกพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้แต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณอยุธยำ เป็นประธำนกรรมกำร
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ แทนนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) นั้น ส่งผล
ให้ พล.อ.ประวิตร เตรียมที่จะลงนำมแต่งตั้ง นำยสมศักดิ์ ให้เป็นรองหัวหน้ำพรรคเพิ่มอีก ต ำแหน่ง เพื่อเป็นกำร
ปลอบใจ 

โดยก่อนหน้ำนี้ รองหัวหน้ำพรรคพลังประชารัฐ มี 4 คน ได้แก่ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรมว.อุตสำหกรรม นำย
สันต ิพร้อมพัฒน ์รมช.คลัง นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ และนำยไพบูลย ์นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยช่ือ และหำก
พล.อ.ประวิตร แต่งต้ังนำยสมศักดิ์ ในต ำแหน่งดังกล่ำวเพิ่ม จะท ำให้มีรองหัวหน้ำฯ ทั้งหมด 5 คน 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/960864  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/960864
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18 กันยำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 08:56 น.  

วอนฝ่ายค้านอย่าท าบรรยากาศเศรษฐกิจประเทศเสียหาย 
 

 
 

18 ก.ย.64 - นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ รัฐบำลก ำลังด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจมำถูกทำงแล้ว โดยเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยำยตัวที่ร้อยละ 2.0 และในไตรมำสที่ 2 มีกำร
ขยำยตัวถึงร้อยละ 7.5  ซึ่งสูงกว่ำประเทศอ่ืนในเอเชีย เช่น เวียดนำม อินโดนีเซีย และเกำหลีใต้ 

ทั้งนี้มูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงของไทยยังขยำยตัวสูงขึ้น ช่วงไตรมำสแรก ปี 2564 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 4,012.23 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ ขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 43.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงเม็ดเงินลงทุนที่ไหล
กลับเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย สัญญำณกำรจ้ำงงำนเริ่มมีปรับดีขึ้น อัตรำกำรว่ำงงำนล่ำสุดปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 
1.9 ของก ำลังแรงงำน เทียบกับอัตรำกำรว่ำงงำนที่เคยสูงสุดที่ร้อยละ 2.1 เมื่อปีก่อน  คำดว่ำรำยได้ต่อหัวของประชำชน
จะอยู่ที่ 232,024.0 บำทต่อคนต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่ อยู่ที่ 225,845.7 บำทต่อคนต่อปี จะเห็นว่ำรำยได้ของ
ประชำชนมีแนวโน้มจะกลับมำฟื้นตัวดีขึ้นตำมกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ 

นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ส่วนหนึ่งมำจำกบทบำทของภำครัฐที่เดินมำ
ถูกทำงแล้ว รวมทั้งมำตรกำรเยียวยำ มำตรกำรฟื้นฟูและกระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศ จำกข้อริเริ่มวิสัยทัศน์ของ
ท่ำนนำยกฯ อำทิ เช่น โครงกำรเยียวยำผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โครงกำรคนละครึ่ง โครงกำรเรำชนะ โครงกำรยิ่งใช้ยิ่ง
ได้ มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำสำธำรณูปโภค มำตรกำรบรรเทำค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ มำตรกำรเยียวยำนำยจ้ำงและ
ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 รวมถึงมำตรกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ เพื่อเสริมสภำพ
คล่องให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs และประชำชน อำทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำ (Soft loan) จำก ธ.ออมสิน และ ธปท. ที่ส่ง
ต่อไปยังสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทำควำมเดือดร้อนในเรื่องสภำพคล่อง มำตรกำรพักช ำระหนี้  
ทั้งในส่วนของธนำคำรของรัฐ และธนำคำรพำณิชย์เอกชน  

ตลอดจน ภำครัฐได้มีกำรเร่งควบคุมกำรแพร่ระบำดและมีกำรฉีดวัคซีนป้องกัน  COVID-19 เพิ่มขึ้นตำมล ำดับ 
รวมถึงกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติบำงส่วน เช่น ในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ สมุยพลัสโมเดล และพื้นที่น ำร่องอื่น ๆ 
จำกปัจจัยต่ำง ๆ คำดว่ำจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 สำมำรถขยำยตัวเป็นบวกได้ และคำดว่ำจะขยำยตัวได้
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในป ี2565  
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จึงอยำกวิงวอนนักกำรเมืองพรรคฝ่ำยค้ำนที่พยำยำมวิเครำะห์เศรษฐกิจ อย่ำหลงประเด็น สร้ำงควำมสับสนว่ำ
เศรษฐกิจไทยในขณะนี้มีควำมย่ ำแย่ จนท ำให้บรรยำกำศเศรษฐกิจประเทศเสียหำย ในขณะที่นำยกรัฐมนตรีก ำลัง
เดินหน้ำพลิกโฉมประเทศ ให้ประเทศและประชำชนมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง อย่ำงยั่งยืน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117079   

https://www.thaipost.net/main/detail/117079
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18 กันยำยน 2564 10:28 น. 

‘ส.ส.เต’้ลุยเสริมทัพไทยศรีวิไลย์ เปิดรับสมัครคนอุดมการณ์ตรงข้าม ‘ประยุทธ์’ 
"มงคลกิตติ์" ลุยตะวันออกเสริมทัพพรรคไทยศรีวิไลย์ เปิดรับสมัคร ส.ส.เขต หน้ำใหม่ เน้นอุดมกำรณ์คนอยู่ตรงข้ำม "บิ๊กตู่" 
 

 
 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่ำ อยู่ตรงข้ำมลุงตู่เรำคือพี่น้องกัน ส.ส.เต้ คนของประชำชนพรรคไทยศรีวิไล์ เดินสำย 
เปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ส.ส.เขต ภำคตะวันออก จ.ระยอง จ.ตรำด จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี ทั้งผู้สมัครเดิม-ผู้สมัครใหม่ สถำนที่
นัดหมำย ณ ร้ำนเสริมมิตรซีฟู้ด จ.ระยอง วันอังคำรที่ 21 ก.ย.64 

ทั้งนี้ ก่อนหน้ำ นำยมงคลกิตติ์ ได้โพสต์ข้อควำมว่ำ เชิญ ประชำชน ที่ เก่ง กล้ำ ฉลำด รอบรู้ พริ้ว เด็ดเดี่ยว 
เด็ดขำด กล้ำได้ กล้ำเสีย กล้ำแลก ไม่กลัวตำย มีอุดมกำรณ์แรงกล้ำ เงินซื้อไม่ได้ มำร่วมงำนกับผมและพรรคไทยศรี
วิไลย์ เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/284539/    

https://www.dailynews.co.th/news/284539/
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18 ก.ย. 2564 10:30 น. 

"หมอชลน่าน" ชี้ สภาล่ม โหวตกฎหมายปฏิรูปไม่ได้ ใครรับผิดชอบ 

 
"หมอชลน่าน" ชี้ สภาล่ม! โหวตกฎหมายปฏิรูปไม่ได้ ใครต้องรับผิดชอบ บอก หรือเป็นสัญญาณที่บ่งลอกว่า 
"ประยุทธ์" ไปต่อไม่ได้จริงๆ จนมุมในสภา 

วันที่ 18 ก.ย. นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงเมื่อวันศุกร์ 17 ก.ย 64 ที่ประชุมรัฐสภำ 
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ เป็นกฎหมำยปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ซึ่ง "มีชัย" ออกแบบไว้ให้พิจำรณำในที่
ประชุมร่วมรัฐสภำ องค์ประชุม ส.ว.รวมกับ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล มีเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด อย่ำงไร สภำก็ไม่ล่ม กฎหมำยฉบับนี้ 
สมำชิกรัฐสภำให้ควำมสนใจมำก มีผู้อภิปรำยร่วม 60 คน ใช้เวลำร่วม 8 ชั่วโมง ปิดกำรอภิปรำยสัญญำณอันตรำย ไม่ได้โหวต
เริ่มเกิดขึ้น เมื่อวิปรัฐบำลขอหำรือประธำนว่ำจะขอเลื่อนไปโหวตในสมัยประชุมหน้ำ วิปวุฒิสภำ อ้ำงว่ำ มีกฎหมำยปฏิรูป
เสนอมำร่วมกัน 2 ฉบับ ร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ และร่ำง พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ปฏิรูป กศน.ควรเลื่อนพิจำรณำไป
ด้วยกัน ฝ่ำยค้ำนเห็นว่ำไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะไม่โหวตในวันนี้ เพรำะกำรอภิปรำยจบแล้ว ปิดกำรอภิปรำยไปแล้ว จึงยืนยันว่ำ
ต้องโหวต ประธำนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรต่อตำมข้อบังคับ เข้ำสู่กำรลงมติในวำระรับหลักกำร กดออด เรียกสมำชิกเข้ำห้อง
ประชุม เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม อ๊อดดดๆๆๆ รอแล้วรออีก ก็ยังไม่ครบ จนมีผู้เสนอให้พักกำรประชุม 30 นำที ท่ำมกลำง
โห่ ครำงแบบเบำๆ ประธำนจึงเฉย ไม่รับญัตติ สุดท้ำย ประธำนไม่รอ ไม่ประกำศผลตรวจสอบองค์ประชุมเพรำะถ้ำประกำศ
ผลองค์ประชุมไม่ครบ ต้องสั่งปิดกำรประชุม จึงขอให้สมำชิกลุกขึ้นยืน เพื่อรับฟังท่ำนเลขำฯ อ่ำนพระบรมรำชโองกำรฯ ปิด
สมัยประชุม และจ ำใจต้องปิดประชุมไปโดยไม่ได้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนของกำรประชุมร่วมรัฐสภำ ซึ่งปกติก่อนรับฟังพระบรม
รำชโองกำรฯ ประธำนจะแจ้งให้ทรำบทุกครั้ง ว่ำประชุมไปกี่ครั้ง กฎหมำย ผ่ำนไปกี่ฉบับ พิจำรณำเรื่องส ำคัญอะไรบ้ำง ? จึง
เป็นกำรปิดสมัยประชุมที่ขำดๆ เกิน ไม่รำบรื่นนัก 

ท ำไม? สภำถึงล่ม แม้เป็นกำรประชุมร่วมรัฐสภำ หรือเป็นสัญญำณที่บ่งว่ำ "ประยุทธ์" ไปต่อไม่ได้จริงๆ จนมุมใน
สภำ ไม่เฉพำะในที่ประชุมไม่ใว้วำงใจสภำผู้แทนฯ ลำมถึงรัฐสภำ "เกมกำรต่อรองแห่งอ ำนำจ" ส่อวิกฤติทำงกำรเมืองจริงๆ 

"ประยุทธ์'' อยู่ได้ คงต้องใช้ "กล้วย" หมดเป็นสวนๆ สุดท้ำยก็ต้องยอม เกมโหดขี่คอกินตลอด !! ไปไม่รอด ต้อง
ยุบสภำ ไม่รู้ว่ำใครเหนือกว่ำใคร !!ใครได้ใครเสีย !! ที่แน่ๆ ผู้แพ้คือประเทศชำติและประชำชน ย่อยยับอับปำง 
"ผนงรจตกม" ผู้น ำโง่เขลำเรำจะตำยกันหมดจริง !! 
ขอร้อง..ออกไปเถอะ !! ก่อนที่จะเสียหำยมำกไปกว่ำนี้ !!! 
#ประยุทธ์ออกไป #สภำล่ม 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2196545  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/news/politic/2196545
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วันที่ 18 กันยำยน 2564 - 10:42 น.  

ฝ่ายค้าน รุมอัดรบ.-ส.ว. ท ารัฐสภาล่ม 2 นัดติดๆ ย้อนไหนว่ากม.ส าคัญ ท าไมไม่อยู่โหวต 

 
กรณีที่รัฐสภำล่ม ในกำรประชุมวันสุดท้ำยก่อนปิดสมัยประชุม ระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ…. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ เมื่อวันที่ 17 กันยำยนที่ผ่ำนมำ ถือเป็นครั้งที่ ติดๆ 
ต่อเนื่องมำจำกกำรประชุมรัฐสภำเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ จนมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์กันเป็นจ ำนวนมำก 

ล่ำสุด ( 18 ก.ย.) น.ส.ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แสดงควำมเห็นถึงกรณีดังกล่ำว 
“ประชุมรัฐสภำวันสุดท้ำยของเทอมนี้ เปิดอีกทีเดือนพฤศจิกำยน คิดว่ ำจะได้เริ่มต้นพิจำรณำ #พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ ช่วงปิดสมัยประชุม แต่องค์ประชุมไม่ครบอีกแล้ว ลงมติไม่ได้ รอเปิดสมัยหน้ำถึงได้เริ่มเรื่องนี้ต่อ ถ้ำเป็นสภำฯ 
สมัยก่อน กำรออกกฎหมำยมีควำมศักดิ์สิทธิ์และส ำคัญ แต่สมัยนี้เปลี่ยนไปมำก เหมือนตัวกฎหมำยที่ร่ำงขึ้นใหม่ ควรที่
จะพัฒนำให้ด ีแต่กลับถอยหลังและล้ำสมัย…” 

ขณะที่ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ได้ทวิตแสดงควำมเห็นถึงกรณีดังกล่ำว “วันนี้ทั้งวัน ทุก
คนพูดว่ำเรื่องนี้ส ำคัญ ทั้งเรื่องของเด็ก เรื่องของครู เรื่องของระบบ สุดท้ำย แทนที่จะตั้ง กมธ. จะได้เริ่มแก้ไขร่ำง พ.ร.บ. 
ที่บอกว่ำส ำคัญมำกๆๆๆ แต่ทุกท้ำย ปิดแบบเหลวมำก” 

ส่วน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แสดงควำมเห็นถึงกรณีดังกล่ำว“กำรประชุม
ร่วมรัฐสภำเพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติวันนี้  “ล่มไม่เป็นท่ำ” เพรำะองค์ประชุมไม่ครบ ทั้ง ๆ ที่เป็นร่ำง
กฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ฝ่ำยรัฐบำลจะต้องมีควำมพร้อมที่จะให้กฎหมำยส ำคัญผ่ำนสภำฯ 
เท่ำที่ดูด้วยสำยตำ น่ำจะครบองค์ประชุมหรือใกล้เคียง แต่ทรำบว่ำในกำรแสดงตน ขำดไปกว่ำร้อยเสียง  เบี้ยวกันเอง
แล้วละครับ ในซีก ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและ ส.ว. ส่วนพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน อยู่กันพร้อมหน้ำ เสียดำยเวลำ เสียดำยโอกำส 
อภิปรำยกันตั้งแต่เช้ำ จบกำรอภิปรำยสองทุ่มเศษ 
กลับต้องรอไปอีกสองเดือนเพื่อมำลงมติในสมัยประชุมหน้ำ เรำจะตอบประชำชนอย่ำงไร ก็ต้องฟ้องประชำชนครับว่ำ 
“รัฐบำลไม่รับผิดชอบ” ต่อนโยบำยของตนเองในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ อย่ำเล่นกำรเมืองกัน จนเสียหำยต่องำนของ
บ้ำนเมือง โดยเฉพำะกำรปฏิรูปกำรศึกษำของชำติซึ่งเป็นงำนส ำคัญยิ่งที่รัฐบำลต้องรับผิดชอบ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2945507  
  

https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2945507
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/LINE_ALBUM_ประชุมร่วม-72_๒๑๐๙๑๘_1.jpg
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18 กันยำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 11:04 น.  

'เทพไท' เอือมท่านผู้ทรงเกียรติ ท าสภาล่ม 2 ครั้งติดต่อ 
 

 
 

18 ก.ย.64 - นำยเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์  โพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊ก
ว่ำ  "ผมในฐำนะที่เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกรัฐสภำคนหนึ่ง ได้เห็นข่ำวกำรประชุมรัฐสภำล่มถึง2ครั้ง
ติดต่อกัน ท ำให้รู้สึกไม่สบำยใจเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของสถำบันนิติบัญญัติ 
และท ำให้สมำชิกรัฐสภำขำดควำมเชื่อถือ และควำมมั่นจำกพี่น้องประชำชนได ้

กำรที่ประชำชนได้เลือกตัวแทนของเขำ คือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เข้ำมำท ำหน้ำที่ในรัฐสภำ ควบคู่กับ
สมำชิกวุฒิสภำ ซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งของ คสช. ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรงก็ตำม แต่ก็ถือว่ำเป็น
ผู้แทนปวงชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญเช่นกัน จึงจ ำเป็นต้องท ำหน้ำที่ ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติให้ดีที่สุด แต่ที่ผ่ำนมำมี
สมำชิกรัฐสภำบำงส่วน ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม ท ำให้องค์ประชุมไม่ครบ และต้องปิดประชุมไปในที่สุด 

กระทั่งครั้งล่ำสุด คือเมื่อวำนนี้ มีวำระกำรพิจำรณำกฎหมำยส ำคัญเกี่ยวกับกำรศึกษำของชำติ คือ ร่ำง พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ….แต่กลับ ก็ไม่สำมำรถพิจำรณำจนแล้วเสร็จได ้ยังต้องคำรำคำซัง ค้ำงกำรพิจำรณำต่อไป เพรำะ
องค์ประชุมไม่ครบ ถ้ำหำกองค์ประชุมครบ และมีกำรลงมติผ่ำนในวำระแรกไปแล้ว ช่วงปิดสมัยประชุมก็คงจะท ำให้กำร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ….มีควำมคืบหน้ำลุล่วงไปด้วยดี และเมื่อเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 
1 พฤศจิกำยน ก็สำมำรถน ำร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ….เข้ำที่ประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ือขอมติในวำระ3ได ้

จึงเป็นที่น่ำเสียดำย เมื่อสมำชิกรัฐสภำบำงส่วน ขำดควำมรับผิดชอบ ไม่ตระหนักหนักถึงภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ และควำมส ำคัญของกำรประชุม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ…ที่เป็นหัวใจส ำคัญของ
กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ ไม่มีควำมคืบหน้ำ และต้องล่ำช้ำออกไปอย่ำงน่ำเสียดำย" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117086  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117086
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18 ก.ย. 2564 - 11:19 น.  

โวยสภาล่ม กฎหมายส าคัญถูกเท ไล่ "ส.ส.รัฐบาล-ส.ว.หนีประชุม" ลาออกไปให้พ้น!  
 

 
 

พท. โวยไม่หยุด สภาล่ม โหวตกฎหมายปฏิรูปไม่ได้ เชื่อ “ประยุทธ์” ไปต่อไม่ไหว รีบออกไปก่อนจะเสียหายไป
มากกว่านี้ ซัด ส.ส.-ส.ว.โดดประชุมท าสภาล่มซ้ า ไล่ออกไปให้พ้น 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ประชุมรัฐสภำ 
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ กำรศึกษำแห่งชำติ เป็นกฎหมำยปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งนำยมีชัย ฤชุพันธ์ู ออกแบบไว้ให้
พิจำรณำในที่ประชุมร่วมรัฐสภำ องค์ประชุม ส.ว.รวมกับ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลมีเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด อย่ำงไรสภำก็ไม่ล่ม 
กฎหมำยฉบับนี้สมำชิกรัฐสภำให้ควำมสนใจมำก 

มีผู้อภิปรำยร่วม 60 คน ใช้เวลำร่วม 8 ชั่วโมง ปิดกำรอภิปรำยสัญญำณอันตรำยไม่ได้โหวตเริ่มเกิดขึ้น เมื่อวิป
รัฐบำลขอหำรือประธำนว่ำจะขอเลื่อนไปโหวตในสมัยประชุมหน้ำ วิปวุฒิสภำอ้ำงว่ำมีกฎหมำยปฏิรูปเสนอมำร่วมกัน 2 
ฉบับ คือร่ำง พ.ร.บ กำรศึกษำแห่งชำต ิ

และร่ำง พ.ร.บ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ปฏิรูป กศน.ควรเลื่อนพิจำรณำไปด้วยกัน ฝ่ำยค้ำนเห็นว่ำไม่มีเหตุผลใดๆ ที่
จะไม่โหวตเพรำะกำรอภิปรำยจบแล้ว ปิดกำรอภิปรำยไปแล้ว จึงยืนยันว่ำต้องโหวต ประธำนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรต่อ
ตำมข้อบังคับ เข้ำสู่กำรลงมติในวำระรับหลักกำร กดออดเรียกสมำชิกเข้ำห้องประชุม เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม รอแล้ว
รออีก ก็ยังไม่ครบ จนมีผู้เสนอให้พักกำรประชุม 30 นำท ี

นพ.ชลน่ำน กล่ำวต่อว่ำ สุดท้ำยประธำนไม่รอ ไม่ประกำศผลตรวจสอบองค์ประชุมเพรำะถ้ำประกำศผลองค์
ประชุมไม่ครบ ต้องสั่งปิดกำรประชุม จึงขอให้สมำชิกลุกขึ้นยืน เพื่อรับฟังท่ำนเลขำฯ อ่ำนพระบรมรำชโองกำรฯ ปิด
สมัยประชุม และจ ำใจต้องปิดประชุมไปโดยไม่ได้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนของกำรประชุมร่วมรัฐสภำ 

ซึ่งปกติก่อนรับฟังพระบรมรำชโองกำรฯ ประธำนจะแจ้งให้ทรำบทุกครั้งว่ำประชุมไปกี่ครั้ง กฎหมำยผ่ำนไปกี่
ฉบับ พิจำรณำเรื่องส ำคัญอะไรบ้ำง จึงเป็นกำรปิดสมัยประชุมที่ขำดๆเกิน ไม่รำบรื่นนัก ท ำไมสภำถึงล่ม แม้เป็นกำร
ประชุมร่วมรัฐสภำ หรือเป็นสัญญำณที่บ่งว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ไปต่อไม่ได้จริงๆ จนมุมในสภำ ไม่
เฉพำะในที่ประชุมไม่ใว้วำงใจสภำฯ ลำมถึงรัฐสภำ 

“เกมกำรต่อรองแห่งอ ำนำจส่อวิกฤตทำงกำรเมืองจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ได้คงต้องใช้กล้วยหมดเป็นสวนๆ 
สุดท้ำยก็ต้องยอม เกมโหดขี่คอกินตลอด ไปไม่รอด ต้องยุบสภำ ไม่รู้ว่ำใครเหนือกว่ำใคร ใครได้ใครเสีย ที่แน่ๆ ผู้แพ้คือ

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/สภาปรสิต-ล่ม.jpg
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ประเทศชำติและประชำชน ย่อยยับอับปำง ผนงรจตกม ผู้น ำโง่เขลำเรำจะตำยกันหมดจริง ขอร้อง ออกไปเถอะก่อนที่
จะเสียหำยมำกไปกว่ำนี”้ นพ.ชลน่ำน กล่ำว 

ด้ำน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่ำวกรณีปัญหำองค์ประชุมรัฐสภำล่มอีกครั้งแม้
ในวันปิดสมัยประชุมสภำว่ำ องค์ประชุมรัฐสภำล่มซ้ ำสองในรอบสัปดำห์ ท ำร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติชะงัก ทั้งที่เป็น
ธรรมนูญกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญ และเป็นร่ำงกฎหมำยปฏิรูปส ำคัญของรัฐบำล หำกต้องเลื่อนออกไปอีก 2 เดือน ถือ
ว่ำรัฐสภำไม่มีควำมรับผิดชอบ ท ำประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส 

ไม่แน่ใจว่ำปัญหำองค์ประชุมรัฐสภำล่มซ้ ำสองในรอบสัปดำห์ เป็นอำฟเตอร์ช็อกมำจำกควำมขัดแย้งภำยใน
รัฐบำลหลังศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลหรือไม่ ยิ่งหำกควำมขัดแย้งของพรรคแกนหลักรัฐบำลไม่ได้รับกำรแก้ไข หรือ
ปัญหำยังไม่มีทีท่ำจะยุติลง จะส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำเป็นอำฟเตอร์ช็อกอีกหลำยระลอก ปัญหำเสถียรภำพ
รัฐบำลวิกฤตสั่นคลอนก ำลังลำมออกมำกระทบกับประชำชนอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรที่รัฐบำลเทไม่โหวต ร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ สะท้อนว่ำรัฐบำลยังแก้ปัญหำของตัวเองไม่ตก ประชำชนอยำกได้ค ำตอบว่ำ ส.ส.  ส.ว.คนใดโดด
ประชุมรัฐสภำจนท ำให้องค์ประชุมรัฐสภำล่มเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดำห์ 

“ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลหลำยคนไม่อยู่แสดงตนเป็นองค์ประชุม ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมำยส ำคัญที่รัฐบำลเสนอเข้ำมำเอง 
แทนที่ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลจะมำแสดงตนเป็นองค์ประชุมรัฐสภำ แต่ปรำกฏว่ำทั้งรัฐมนตรี  ทั้ง ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ
กลับไปตบเท้ำแห่รับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำผิดจนต้อง
เลื่อนไปโหวตในสมัยหน้ำ ซึ่งต้องเสียเวลำของประเทศไป 2 เดือน 

สะท้อนว่ำรัฐบำลนี้ไม่ได้ยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นศูนย์กลำง ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเลย ถึง
เวลำที่ทุกฝ่ำยต้องทบทวนบทบำทหน้ำที่ของตัวเอง กำรที่วุฒิสภำได้ฉำยำว่ำ สภาปรสิต ห่ำงไกลจำกควำมเป็นจริง
หรือไม่ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลแก้ปัญหำของตัวเองก่อนปัญหำของประชำชนหรือไม่ จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับกำรท ำงำน
อย่ำงไร ถ้ำไม่อยำกท ำหน้ำที่ก็ลำออกไป” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6626908  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6626908
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18 กันยำยน 2564 11:23 น. 

‘อนุสรณ์’ ซัดสภาฯล่มซ้ าสอง อัด ‘ส.ส.-ส.ว.’ ถ้าไม่อยากท าหน้าที่ก็ลาออกไป 
“อนุสรณ์” ซัดสภำฯล่มซ้ ำสองในรอบสัปดำห์ท ำปท.-ปชช.เสียโอกำส อัดส.ส.พปชร.ตบเท้ำแห่รับนำยกฯที่ชลบุรี เหน็บ 
ส.ว. ทบทวนกำรท ำหน้ำที่ 

 
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นำยอนุสรณ์ เอี่ยมสะอำด รองหัวหน้ำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีปัญหำองค์ประชุม

รัฐสภำล่มอีกครั้ง แม้ในวันปิดสมัยประชุมสภำ ว่ำ องค์ประชุมรัฐสภำล่มซ้ ำสองในรอบสัปดำห์ ท ำร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติชะงัก ทั้งที่เป็นธรรมนูญกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญ และเป็นร่ำงกฎหมำยปฏิรูปส ำคัญของรัฐบำล หำกต้องเลื่อน
ออกไปอีก 2เดือน ถือว่ำรัฐสภำไม่มีควำมรับผิดชอบ ท ำประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส ไม่แน่ใจว่ำปัญหำองค์
ประชุมรัฐสภำล่มซ้ ำสองในรอบสัปดำห์ เป็นอำฟเตอร์ช็อกมำจำกควำมขัดแย้งภำยในรัฐบำลหลังศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐบำลหรือไม่ ยิ่งหำกควำมขัดแย้งของพรรคแกนหลักรัฐบำลไม่ได้รับกำรแก้ไข หรือปัญหำยังไม่มีทีท่ำจะยุติลง จะส่งผล
ให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำเป็นอำฟเตอร์ช็อกอีกหลำยระลอก ปัญหำเสถียรภำพรัฐบำลวิกฤตสั่นคลอนก ำลังลำมออกมำ
กระทบกับประชำชนอย่ำงไม่เป็นธรรม  

นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ กำรที่รัฐบำลเทไม่โหวต ร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ สะท้อนว่ำรัฐบำลยังแก้ปัญหำของ
ตัวเองไม่ตก ประชำชนอยำกได้ค ำตอบว่ำ ส.ส.และ ส.ว. คนใดโดดประชุมรัฐสภำจนท ำให้องค์ประชุมรัฐสภำล่มเป็นครั้ง
ที่สองในรอบสัปดำห์ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลหลำยคนไม่อยู่แสดงตนเป็นองค์ประชุม ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมำยส ำคัญที่รัฐบำลเสนอ
เข้ำมำเอง แทนที่ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลจะมำแสดงตนเป็นองค์ประชุมรัฐสภำ แต่ปรำกฏว่ำทั้งรัฐมนตรีทั้งส.ส.พรรคพลังประชำ
รัฐ (พปชร.) กลับไปตบเท้ำแห่รับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ลงพื้นที่ชลบุรี จัดล ำดั บ
ควำมส ำคัญของปัญหำผิดจนต้องเลื่อนไปโหวตในสมัยหน้ำ ซึ่งต้องเสียเวลำของประเทศไป 2 เดือน สะท้อนว่ำรัฐบำลนี้
ไม่ได้ยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นศูนย์กลำง ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเลย  

“ถึงเวลำที่ทุกฝ่ำยต้องทบทวนบทบำทหน้ำที่ของตัวเอง กำรที่วุฒิสภำ ได้ฉำยำว่ำ สภำปรสิต ห่ำงไกลจำกควำม
เป็นจริงหรือไม่ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลแก้ปัญหำของตัวเองก่อนปัญหำของประชำชนหรือไม่ จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับกำร
ท ำงำนอย่ำงไร ถ้ำไม่อยำกท ำหน้ำที่ก็ลำออกไป” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/284727/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/284727/
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วันที่ 18 กันยำยน 2564 - 12:03 น.  

‘ธีรัจชัย’ เชื่อ เลือกตั้งบัตร 2 ใบ คนยังเลือกก้าวไกล เล็งส่งร่างกฏหมายลูกประกบ 
 

 
 
‘ธีรัจชัย’ เผย ‘ก้าวไกล’ เล็งส่งร่างกติกาเลือกตั้งประกบ โว ปชช.เห็นความตั้งใจ กาให้ 2 ใบ แม้ใช้โมเดล ‘รธน.40’ 

เมื่อวันที่ 18 กันยำยน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ให้สัมภำษณ์ถึงแนว
ทำงกำรออกแบบร่ำงแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง) ว่ำ ขณะนี้จะมีรูปแบบมำจำกพรรคฝ่ำยรัฐบำล และพรรคฝ่ำยค้ำน อย่ำงไรก็
ตำมร่ำงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ในส่วนของพรรคฝ่ำยรัฐบำล และพรรคฝ่ำยค้ำนบำงพรรค คงจะ
เป็นแบบคู่ขนำน คือใช้กติกำแบบรัฐธรรมนูญ 2540 แต่บำงพรรคก็ก ำลังท ำร่ำงแบบระบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) 
อยู่ เนื่องจำก ไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 93 และมำตรำ 94 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งทั่วไป และยังคงมีค ำว่ำ ส.ส.
พึงมี แต่เชื่อว่ำหำกรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ละพรรคกำรเมืองจะยื่นร่ำงพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ ของตัวเองเข้ำไปประกบในชั้นกรรมำธิกำร (กมธ.) อีกครั้งหนึ่ง 

นำยธีรัจชัย กล่ำวต่อว่ำ แนวทำงกำรออกแบบร่ำงเพื่อให้สอดคล้องกับร่ำงรัฐธรรมนูญ จะมี 2 แนวทำง ที่ยังไม่
เกิดกำรตกผลึก ส ำหรับพรรคก.ก. พร้อมทั้ง 2 ระบบ เรำเช่ือว่ำจำกกำรท ำงำนอย่ำงหนักของเรำ ที่มีจุดยืนที่ชัดเจน และ
ซื่อสัตย์ต่อหลักกำรข้อเท็จจริงทำงวิชำกำร จึงเชื่อว่ำประชำชนสำมำรถเห็นได้ ทั้งนี้ ก็ไม่ได้เกรงว่ำกำรเลือกตั้งจะเป็น
แบบระบบคู่ขนำน หรือระบบ MMP เพรำะเชื่อว่ำประชำชนจะกำเลือกพรรคก.ก. ในบัตรทั้ง 2 ใบ คือทั้งบัตรเขต และ
บัตรพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2945639  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2945639
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/นายธีรัจชัย-พันธุมาศ5.jpg
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18 กันยำยน 2564 12:28 น. 

ปชป. เปิดตัว 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.หญิง ผลักดันบทบาทสตรี 
“จุรินทร์”น ำทีมออนทัวร์ตลิ่งชัน พร้อมเปิดตัว 7 ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก.หญิง ตั้งเป้ำผลักดันบทบำทสตรีในเวทีกำรเมือง เน้น
งำนด้ำนสุขภำพ-เศรษฐกิจ-กำรศึกษำ 

 
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เวลำ 10.00 น. ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรคประชำธิปัตย์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำมนคร นำยจุ

รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และประธำนมูลนิธิหม่อม
รำชวงศ์เสนีย์ปรำโมช พร้อมด้วยนำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรค นำยชนินทร์ รุ่งแสง อดีตส.ส. กทม. พรรค
ประชำธิปัตย์ น.ส.รัชดำ ธนำดิเรก รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดำกร ส.ส. บัญชีรำยชื่อ 
และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “จุรินทร์ ออนทัวร์ กรุงเทพมหำนคร” 
พบปะประชำชนย่ำนตลิ่งชัน พร้อมเปิดตัวผู้สมัครสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) หญิง พรรคประชำธิปัตย์ 7 คน 
ประกอบด้วย 1.นำงผุสดี วงศ์ก ำแหง ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตรำชเทวี 2.น.ส.มำริยำ  ฤกษ์ดี  ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขต
ลำดกระบัง 3. ดร.สุรภำ ประยงค์ระวิกูล ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตวังทองหลำง 4. นำงนฤมล รัตนำภิบำล ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. 
เขตบำงกะปิ 5. น.ส.ฉัฐภรณ์ ปำนทอง ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตตลิ่งชัน 6. น.ส.นิภำพรรณ จึงเลิศศิริ ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย และ 7. นำงศิรินทิพย์  มีนมณี ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตมีนบุรี  

นอกจำกนั้นยังมีกำรเปิดศูนย์ประสำนงำนพรรคประชำธิปัตย์ เขตตลิ่งชัน พร้อมยังมีกำรมอบ “ถุงน้ ำใจ ปชป.” 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ส ำหรับประชำชำนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

โดยนำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นโอกำสดีที่พรรคประชำธิปัตย์ได้มำเยี่ยมเยียนพี่น้อง โดยกิจกรรมส ำคัญคือ
กำรเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) หญิง ของพรรคประชำธิปัตย์ ที่จะลงสมัครในกำร
เลือกตั้งครั้งหน้ำ โดยยืนยันว่ำตัวแทนของพรรคมีศักยภำพเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ ส.ก. โดยเป้ำประสงค์ส ำคัญต้องกำร
ให้นักกำรเมืองสตรีของเรำเข้ำมำมีบทบำทในกทม. สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ำพรรคประชำธิปัตย์ให้ควำมส ำคัญกับสตรี  ใน
กำรเข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมือง มีบทบำทรับใช้บ้ำนเมืองมำกขึ้น โดยผู้สมัคร ส.ก. สตรีของพรรคจะมุ่งเน้นเรื่อง
สุขภำพ เศรษฐกิจ และกำรศึกษำ ให้กับชุมชนต่ำงๆในกทม.ตำมควำมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ เพื่อท ำหน้ำที่ สก.ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ให้ประชำชนผิดหวัง 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/284942/   

https://www.dailynews.co.th/news/284942/
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สยำมรัฐออนไลน์ 17 กันยำยน 2564 23:00 น.  

ท าไมต้องดองเค็มการกระจายอ านาจท้องถิ่น 

 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถ่ิน) 
พัฒนาการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ยังไม่ไปไหน 

ผลกำรประชุมเตรียมกำรเลือกตั้ง อบต. จนยุติลงที่วันเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เรียบร้อย
แล้ว แต่ในควำมรู้สึกของคนในแวดวงท้องถิ่น หรือที่เรียกว่ำ คน อปท.นั้น ยังมีค ำถำมที่ค้ำงคำใจมำนำนแสนนำนร่วม
กว่ำ 20 ปี ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส ำหรับผู้เขียนเองได้น ำเสนอข้อคิดบทวิพำกษ์ต่ำงๆ นำนำมำนำนกว่ำ 7 ปี คือ
ก่อนสมัย คสช. วนเวียนเวียนวนซ้ ำๆ “กำรกระจำยอ ำนำจท้องถิ่นอยู่ในวังวน” ติดล็อกนั่นนี่ ระหว่ำง 2 ฝ่ำย คือ “ฝ่ำย
อยำก” (กระจำยอ ำนำจฯ) กับ “ฝ่ำยดึงดัน” ชะลอ ต่อต้ำน คัดค้ำนฯ เนื่องจำกมีประเด็นหลักที่ขัดแย้งกันชนิดที่เรียกว่ำ 
ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่ยอมซึ่งกันและกัน ในรำชกำรส่วนภูมิภำคและรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ขอยกตัวอย่ำงอำทิ เรื่อง ก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนฯ (กำรปกครองท้องที่) เรื่องกำรยุบเลิกหมู่บ้ำนในเขตเมือง (ต ำแหน่งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนฯ ในเทศบำลเมือง และ
เทศบำลนคร หำยไป 721 คน) อ ำนำจนำยอ ำเภอและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

และต่อมำในช่วง คสช.ก็มำเจอประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำแบบแผนเดียว (One Plan) ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อท้องถิ่นมำกที่ อปท.ต้องเข้ำไปอยู่ในสำรบบของแผนเดียวด้วย ประกอบกับ “กำรดองเค็ม” กำร
เลือกตั้งท้องถิ่นที่นำนแสนนำนร่วม 7-10 ปี ตลอดทั้ง อบต. เทศบำล อบจ. กรุงเทพมหำนคร(กทม.) และเมืองพัทยำ 
กระทบไปกันทั้งหมด นัยว่ำกำรดองเค็มครั้งนี้มีเหตุผลที่ฝ่ำยประชำธิปไตยหำเหตุผลมำได้ว่ำก็เพรำะ “ระบบอ ำนำจ
นิยม” (Authoritarianism) ก็เพรำะ “ระบบรัฐรำชกำรรวมศูนย์” (Bureaucratic Polity, Centralization, An over-
centralized) ก็เพรำะ “ผลประโยชน์ในฐำนเสียงทำงกำรเมืองของฝ่ำยอ ำนำจนิยม” เพื่อสร้ำงฐำนเสียง คุมท่อน้ ำเลี้ยง
จำกบนลงล่ำง  

ปัจจุบันก็ยังไม่มีเหตุผลอื่นใดมำหักล้ำงเหตุผลข้ำงต้นได้ จะว่ำเป็น “ระบบปกครองที่ถอยหลัง” ก็ไม่ผิด กระแส
กำรขอแยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ออกจำกกระทรวงมหำดไทยจึงมีมำเป็นระลอกๆ ในปี 2565 นี้อำจ
เรียกได้ว่ำเป็น “สถำนกำรณ์เปลี่ยนผ่ำน” ในปีงบประมำณปีใหม่ 2565 ที่ อปท.ต้องสะสำงปัญหำต่ำงๆ อีกมำก เพรำะ
ยังไหลอีก ยังไม่ถึงฝั่งฝัน ท่ำมกลำงวิกฤตหนี้ประเทศ เศรษฐกิจรำกหญ้ำที่สำหัส ส่วนกลำงต้องเลิกในผลประโยชน์ และ 
เลิกเชื่อลูกลิ่วในระบบรำชกำร ในต ำแหน่งกับกำรเอื้อประโยชน์ที่ต่ำงตอบแทนแลกกัน  
ปฐมบทการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210917/376cc06855355b726a773a4518b1dda62a94ac446dde5c2efd5ce2d9f9333338.jpg?itok=oe5rPiFv
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เริ่มจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 9 ว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่รัฐได้กระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท.ทั้งในด้ำนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ งบประมำณ และบุคลำกร  อันเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จนผ่ำนเลย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มำแบบเปล่ำๆ ไม่มีอะไรก้ำวหน้ำ และมีถูกดองต่อในช่วงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นี่ก็ร่วม 4 ปี 
เหมือนดังเช่นช่วงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไม่ผิด 

กำรกระจำยอ ำนำจกำรคลังท้องถิ่น ระบบกำรจัดสรรรำยได้  กำรมีอิสระในกำรก ำหนดรำยได้ (Fiscal 
Decentralization, Revenue s Assignment) กำรสร้ำงศักยภำพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรของ อปท.) เป็นสิ่งส ำคัญมำก แต่ย้อนมำดูบทบัญญัติตำมกฎหมำยที่มี ยังหดหู่ ตบแต่งตัวเลขข้อมูลให้
พอผ่ำนๆ เท่ำนั้น 
ค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 40% 

แม้คน อปท. อยำกให้ตัดค ำว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่นตำมกฎหมำยไม่เกิน 35% เป็นให้ไม่
เกิน 40% เพรำะหำกเอำเรื่อง 35% มำเป็นฐำนในกำรก ำหนดกรอบโครงสร้ำง อปท.แล้ว ท ำให้เกิดปัญหำมำกในกำร
เติบโตก้ำวหน้ำ (Career Path) ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นฝ่ำยประจ ำมำก กำรเสนอยกเลิกหรือแก้ไข มำตรำ 35 แห่ง 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังกล่ำวก็ยังกระท ำไม่ได้ 

คำดว่ำในอีกไม่กี่ปี ค ำว่ำงบไม่เกิน 35% อปท.ก็จะเอำไม่อยู่ เพรำะ กำรปรับลดต ำแหน่งฝ่ำยประจ ำที่ยำกซึ่งไม่
ค่อยมีหน่วยรำชกำรองค์กรใดกระท ำกัน เนื่องด้วยมี อปท.ขนำดเล็กๆ มำกมำย ที่ไม่มีรำยได้เพียงพอในกำรบริหำรงำน 
แม้ว่ำในช่วง สปท. (ปี 2558) มีข้อเสนอให้ยุบควบรวม อปท.กว่ำ 3,000 แห่ง แต่ก็ยุบควบรวมไม่ได้ ปัญหำจึงสะสม
มำถึงวันนี้ ที่ผ่ำนมำงบประมำณท้องถิ่นรัฐท ำได้แค่ 27-28% ร้อยละ 29 เศษๆ มำกว่ำ 20 ปี ยังข้ำมร้อยละ 30 ไม่ได้สัก
ปี แถมยังเอำงบประมำณนม อำหำรกลำงวัน เบี้ยผู้สูงอำยุ มำแฝงไว้อีก ที่ส ำคัญ อปท.จะพัฒนำรำยได้อย่ำงไรเพื่อ
รองรับกำรเติบโตในอนำคตของโลกในยุคติจิทัลที่ดิสรัปชั่น (digital technology first) น้ี 

เป้ำหมำยข้ำงหน้ำ คือ อปท.ต้องหำเงินร่วมกับรัฐบำล คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ ให้กำรจัดสรรเงินภำษีที่
รัฐจัดเก็บให้ เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ไม่ใช่จัดสรรให้เฉพำะเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่เหวี่ยงแห แย่งงบกันแบบไร้เป้ำหมำยเช่นใน
รอบหลำยๆ ปีที่ผ่ำนมำ 

เพรำะ ต่อไป อปท.ต้องเลิกคิด ค ำว่ำ ส ำนัก กอง งำน ได้แล้ว ปัจจุบันกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโดยใช้แผนงำน 
เป็นหลัก ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เลิกใช้ “หน่วยงำน” แล้วแค่ใช้ “แผนงำน” เป็นหลัก ในแผนพัฒนำห้ำปี 
อปท. เลิกใช้ค ำว่ำยุทธศำสตร์ แล้ว จึงเขียนได้แค่ ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งต้องเอำมำจำก แผนระดับชำติ กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด ฉะนั้น เมื่อเข้ำแท่งค่ำงำนจึงส ำคัญกว่ำต ำแหน่งที่ครอง วัดค่ำงำนได้ด้วยควำมสำมำรถของบุคคล จึงขยำย
ต ำแหน่ง ด้วยค่ำงำนเรียก “กลุ่มงำน” ซึ่งมีระดับขั้น ไม่ต้องเทียบ ผอ. รองผอ. รองปลัด หัวหน้ำกลุ่มงำน ขึ้นระดับ 
เทียบเท่ำปลัด อปท. ซึ่งเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยประจ ำได้เลย Career Path จึงมีทำงออกแล้ว 
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมสาธารณะเพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

หน้ำที่และอ ำนำจของ อปท. “โดยเนื้อหำในภำรกิจ” ที่บัญญัติไว้ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยจัดตั้ง กฎหมำย
กระจำยอ ำนำจ และรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้ และ “กำรถ่ำยโอนอ ำนำจฯ” เมื่อน ำมำประมวลย่อแล้ว อำจ
สรุปเป็นหัวข้อหลักใหญ่ได้ 3 ภำรกิจ ได้ดังนี้ (1) กำรบริกำรสำธำรณะ รวมกิจกรรมสำธำรณะ (Public Service & 
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Public Activity) เพรำะ กำรบริกำรสำธำรณะเป็นกิจกรรม (Activity) ด้วย (2) กำรพัฒนำรำยได้ (3) กำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมแก่ท้องถิ่น  

กระบวนกำรบริหำรตำมหลัก 4 M นั้น อปท.ก็ยังใช้ได้เช่นเดียวกับกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
ถึงแม้กฎหมำยจัดตั้ง อปท.ได้กล่ำวไว้เพียงว่ำ อปท.เป็น “ทบวงกำรเมือง” ที่มีรูปแบบหลัก คือ “สภำ อปท.และ นำยก 
อปท.” กล่ำวถึงเรื่องกำรงบประมำณ หน้ำที่ และทรัพย์สินไว้ แต่ไม่ได้กล่ำวถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ของ 
อปท.ไว้มำกนัก เพรำะต้องไปปรำกฏในกฎหมำยลูก ที่มีรำยละเอียดแยกต่ำงหำก คือ กฎหมำยบริหำรงำนบุคคล เป็น
ต้น จะเห็นว่ำกระบวนกำรด ำเนินงำน ของ อปท.ได้เดินไปตำมแผนพัฒนำระดับชำติที่เรียกว่ำ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
และ “แผนปฏิบัติกำร 5 ปี” ซึ่งกระทรวง กรม ส่วนกลำงได้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงนี้  โดยกลุ่มจังหวัด จังหวัด อ ำเภอ 
และ อปท.ต่ำงก็ก ำหนด “แผนพัฒนำ 5 ปี” ตำมกันทั้งสิ้น ส ำหรับ อปท.เรียก “แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี” ซึ่งได้ยกเลิก 
แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี 10 ปี แผน 3 ปี แผน 4 ปีไปทั้งหมดแล้ว  

ฉะนั้น ตำมควำมเข้ำใจเดิมๆ ว่ำ “แผนพัฒนำ 4 ปี” ที่สอดคล้องกับวำระ ของสมำชิกสภำ และนำยก อปท.จึง
หมดไปโดยปริยำย เพรำะกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ จะเหลือแต่ระดับจังหวัด ซึ่ง อปท.จึงเลือกใช้แต่ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เท่ำนั้น สรุปได้อย่ำงง่ำยๆ ว่ำ เรื่องกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของ อปท.จึงถูกก ำหนดไว้
ในยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด แล้ว อปท.จึงเลือกท ำโครงกำร กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ที่
ก ำหนดไว้แล้วเท่ำนั้น กำรจัดท ำงบประมำณ ตำมแผนงำน ระบบบริหำร ทุกระดับของไทย ก็ใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด เรียก
ได้ว่ำ “แกะกล่องพิมพ์เดียวกัน” จะเห็นว่ำ โครงสร้ำงกำรบริหำรคน โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ และกำรบริหำรเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ของ อปท. จึงเป็นรูปแบบเดียวกันกับกำรบริหำรประเทศ และอีกทั้งยังสอดคล้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมของ
ส่วนกลำงให้ไปดว้ยกัน 

แต่โดยบริบทแห่งหน่วยงำนองค์กรแล้ว อปท.มีควำมแตกต่ำงมำกจำก กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำค กล่ำวคือ มีตัวแทนประชำชนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง เป็นลักษณะของ “กำรเมือง” (ท้องถิ่น) มำด ำเนินกำร
ตัดสินใจใน โครงกำร กิจกรรม และในบริบทสังคม สิ่งแวดล้อม พื้นที ่และกิจกรรม โครงกำร ที่เลือกท ำในแต่ละ อปท.ที่
แตกต่ำงกันไป จึงมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง อปท.กับ รำชกำรส่วนกลำง และแตกต่ำงจำกรำชกำรส่วนภูมิภำค 
แม้กระทั่งรำชกำรส่วนกลำงที่ไปประจ ำในส่วนภูมิภำค มองในมิตินี้  อปท.และรำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคจึงมีควำม
ซ้ ำซ้อนกัน เกือบแทบทุกภำรกิจ เช่น ภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม สำธำรณภัย สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สวัสดิกำร สังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 
อย่าอ้างการก ากับดูแล อปท. 

ยิ่งรำชกำรส่วนกลำงอ้ำงอ ำนำจ “กำรก ำกับดูแล” (เดิมเทศบำลใช้ค ำว่ำ “ควบคุมดูแล”) จึงมีกำรใช้อ ำนำจเลย
เถิดต่อ อปท.มำเป็นผู้บังคับบัญชำเสียเอง ก ำกับบทบำทเสียเอง จึงมีให้เห็นอยู่ประจ ำ โดยเฉพำะในระดับพื้นที่อ ำเภอ
และจังหวัด รวมทั้งให้ อปท.ท ำภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ แทนรำชกำรส่วนกลำง เรียกว่ำ “ท ำตำมใบสั่ง” อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ ไม่
เว้นแม้กระทั่งในสถำนกำรณ์ “โควิด” ในปัจจุบัน ทั้งศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ (Local Quarantine : LQ) ศูนย์พักคอย
ชุมชนผู้ป่วยสีเขียว (Community Isolation : CI) หรือกำรให้พักคอยที่บ้ำน (Home Isolation : HI) ล้วนมีแบบแผน
มำจำกส่วนกลำง แต่ผลงำนที่เกิดขึ้น กลับเป็นผลงำนของหน่วยรำชกำร (ส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค) ในพื้นที่ แย่งซีน 
(scene) แย่งกันเสนอหน้ำอีเว้นต์กันอย่ำงไม่ลดละ ท ำเอำบทบำทที่ควรจะเป็นของท้องถิ่นหำยไปเลย ควำมซ้ ำซ้อนใน
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เรื่องกำรจ่ำยเงินงบประมำณ จึงเกิดขึ้นบ่อยๆ แม้ว่ำจะมีกำรก ำชับให้พึงระมัดระวังกำรเบิกจ่ำยซ้ ำซ้อนก็ตำม เช่น ใน
กรณีของกำรเบิกจ่ำยศูนย์ CI/HI เพรำะที่กำรใช้งบประมำณที่ซ้ ำซ้อนกันได ้เป็นต้น 

อปท.จึงถูกตรวจสอบ ถูกทักท้วงจำกหน่วยตรวจสอบอยู่เป็นประจ ำ เพรำะ อปท.เป็น นิติบุคคล ที่บริหำร
งบประมำณเอง ไม่เหมือนหน่วยงำนรำชกำรอ ำเภอ ที่เป็นหน่วยงำนย่อยของจังหวัด กรม กระทรวง 

กำรขอควำมร่วมมือ กำรบูรณำกำรงำน ที่สุดท้ำยต่ำงก็ตกเป็นหน้ำที่ของ อปท.รวมทั้งกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณด้วย คน อปท.กว่ำจะรู้ตัว ก็ถูกชี้มูล ถูกปลด ถูกสั่ง ให้พ้นหน้ำที่ ทั้งข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ และฝ่ำยกำรเมือง
ท้องถิ่นกันมำกมำย ไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดๆ เช่น กำรใช้เงินจ่ำย ไม่คุ้มค่ำ แพงเกินจริง หรือ เบิกจ่ำยไม่ใช่ภำรกิจหน้ำที่ 
หรือ เบิกจ่ำยซ้ ำซ้อน หรือทุจริต ก็แล้วแต่ช่องโหว่ของระเบียบ กฎหมำยและข้อสั่งกำรของส่วนกลำงที่มี เพรำะ อปท.ไม่
สำมำรถออกกฎ ระเบียบเองได้เอง กำรก ำกับ กำรบังคับใช้กฎหมำยของ อปท.ต้องมีระเบียบกระทรวงมหำดไทย (มท.) 
ก ำหนด แม้กระทั่งกำรออกหนังสือ ก ำชับ ก ำกับให้ อปท.ไว้แล้วเพียงใดก็ตำม ย่อมมีควำมผิดพลำดได้ด้วย “อ ำนำจ
ดุลพินิจ” ของเจ้ำหน้ำที่และฝ่ำยบริหำรท้องถิ่น และเมื่อถูกทักท้วง ชี้มูลจำก ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. แล้ว คน อปท. มักจะ
ถู ก โ ด ด เ ดี่ ย ว ใ ห้ ต่ อ สู้ ค ดี ด้ ว ย ต น เ อ ง  ผ ล สุ ด ท้ ำ ย จ บ ชี วิ ต ใ น ต ำ แ ห น่ ง ห น้ ำ ที่ ร ำ ช ก ำ ร ห ม ด 
อีกทั้งปัญหำช่องว่ำงกำรบริหำรของส่วนกลำง เช่น กำรให้ผู้ติดเช้ือโควิดกลับมำรักษำที่บ้ำนและอำศัยอยู่ร่วมกับคนใน
ครอบครัว เพรำะไม่มีที่กักตัว อำจคิดว่ำเป็นวิธีกำรที่ดีแล้วในกำรลดภำระงำน แต่สะท้อนให้เห็นถึงภำวะไร้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรของภำครัฐ ที่โยนภำระปัญหำที่พึงจะเกิดขึ้นแก่ท้องถิ่น เพรำะ แบบนี้ก็ติดกันทั้งหมู่บ้ำนสิ น่ำเป็นห่วงมำกเลย  
วิพากษ์การยุบควบรวม อปท. 

ข้อเสนอ อปท.ใกล้เคียงให้รวมกัน เช่น เทศบำล และ อบต. โดยเฉพำะที่เป็นพื้นที่ต ำบลเดียวกัน อำจเป็น
วิธีกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ เพรำะผลลัพธ์ที่ได้คือ (1) มีรำยได้ อปท. 2 แห่งรวมกัน (2) ประหยัดงบประมำณด้ำน
บุคลำกร เมื่อควบรวมกันแล้วเช่น ค่ำตอบแทนฝ่ำยกำรเมือง เงินเดือนข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำง (3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ลดลง 
แต่รำยได้เพิ่ม (4) แก้ไขปัญหำกำรปรับโครงสร้ำงและกำรเติบโตก้ำวหน้ำในสำยงำนข้ำรำชกำร (Career Path) ได้ทุก
ต ำแหน่งทั้งสำยงำนผู้บริหำร คือ แท่งบริหำรท้องถิ่น และแท่งอ ำนวยกำรท้องถิ่น และสำยงำนผู้ปฏิบัติ คือแท่งวิชำกำร
และแท่งทั่วไป (5) จะมีเงินงบประมำณเหลือไปพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนได้ทั้งต ำบล 

กำรควบรวม อปท. เป็นแนวทำงกำรพัฒนำแบบมุ่งเน้นพื้นที่ (Area Base Management) โดยมิใช่แบบพัฒนำ
แบบมุ่งเน้นภำรกิจ (Functional Base Management) เป็นสิ่งจ ำเป็น ถือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ท้องถิ่นด้วย 
อำจช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำงๆ ในระหว่ำงท้องถิ่นต่ำงๆ ลง เพรำะท้องถิ่นแต่ละแห่งมีพื้นที่ ประชำกร ศักยภำพ 
กำรเงินกำรคลังฯ ที่แตกต่ำงกัน มีผู้สรุปว่ำ ประเด็นกำรพัฒนำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย  2 ประเด็น คือ (1) 
อ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. และ (2) กำรก ำกับดูแล อปท. ก็น่ำจะเพียงพอก่อน 

เมื่อไหร่หนอ อปท. จะพ้นบ่วงวิบากกรรมปัญหาสารพัดที่ตนเองไม่ได้สร้างเสียที เพราะ ตลอดระยะเวลา
การกระจายอ านาจเทียมๆ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มากว่า 20 ปี ยังมาแค่นี้เอง ยังไกลมากกว่าจะลืมตาอ้า
ปาก แถมพี่น้องคน อปท. ต่างหลากหลายความคิด นานาจิตตัง ทะเลาะเบาะแว้ง มีความเห็นต่างกันเนืองๆ เห็น
ต่างปกติธรรมดาไม่ว่า แต่อย่าเห็นต่างกัน “สุดขั้ว” แล้วกัน 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/281001   

https://siamrath.co.th/n/281001
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18 กันยำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 00:01 น.  

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า" 
 

 
 

    นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที ่๑๒ 
    เชิญ "นำงเมทินี ชโลธร" ประธำนศำลฎีกำ  
    ไปบรรยำยพิเศษเรื่อง "บทบำทของกระบวนกำรยุติธรรมกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริตของประเทศไทย" ในวง
สัมมนำ ที่ ป.ป.ช.สนำมบินน้ ำ เมื่อวำน (๑๗ ก.ย.๖๔)   
    ๒ ประเด็นส ำคัญ ในค ำบรรยำย......... 
    สะท้อนปัญหำ ๒ ด้ำน ที่บรรจบเป็น "ปญัหำร่วม" รวมเป็นปัญหำเดียว คือ "ปญัหำสังคม" ขณะนี้ ได้ดีและได้ตรง 
    ด้ำน "คนท ำผิด" ไม่กลัวกฎหมำย 
    และด้ำนที่ไม่กลัว "กระบวนกำรยุติธรรม" นั่นแหละ เป็นเหตุ! 
    ".........เคยคุยกับผู้ต้องขังหลำยรำยที่กระท ำผิดไป ทั้งที่เขำรู้ว่ำกำรกระท ำของเขำถ้ำถูกจับกุมด ำเนินคดีอำจถูกจ ำคุก
หรือหนักกว่ำนั้น  
    แต่คนกลุ่มนี้ ยังเลือกกระท ำทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อสอบถำมได้รับค ำตอบว่ำ ขณะที่เขำท ำ ไม่คดิว่ำจะโดนจับ  
    หรือพูดง่ำยๆ ขณะตัดสินใจกระท ำผิด เขำคิดว่ำมีโอกำสรอด จำกกำรที่เห็นหลำยๆ คน หลำยๆ กลุ่มที่ก็ยังสำมำรถ
รอด ลอยหน้ำในสังคมได้  
    เป็นสิ่งกระบวนกำรยุติธรรมต้องกลับมำมองตัวเองว่ำ  
    "ในฐำนะที่เรำเป็นปลำยทำงของกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำควำมผิด เมื่อคนคิดว่ำ เขำท ำควำมผิดแล้วจะ
รอด     สะท้อนให้เห็นว่ำ... 
    "กระบวนกำรยุติธรรมมีปัญหำแล้ว" 
     กระบวนกำรยุติธรรม ไมส่ำมำรถท ำให้เขำเช่ือมั่นหรือท ำให้เขำเกรงกลัวว่ำ เมื่อไหร่ที่เขำขยับไปท ำควำมผิด เขำ
จะต้องถูกจับกุมไปด ำเนินคดี เมื่อคนคิดว่ำเขำคุ้มค่ำที่จะเสีย่ง   
    เรำเคยได้ยินกันว่ำ.... 
    คนท ำชั่ว จะคิดว่ำสิ่งที่ตัวเองท ำนั้น เป็นเรื่องที่ดี จนกว่ำควำมช่ัวนั้นจะให้ผล  
    "กระบวนกำรยุติธรรมจึงต้องสงเครำะห์ให้เขำได้เห็นผลเร็วๆ" 
    อีกตอน ที่สะท้อน ว่ำ.... 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

    ที่เรียกร้อง "ปฏิรูปต ำรวจ..ปฏิรูประบบข้ำรำชกำร" นั้น ไม่ได้หมำยควำมว่ำ "กระบวนกำรยุติธรรม" อยู่นอกเหนือค ำ
เรียกร้องนั้น 
    ประธำนศำลฎีกำสะท้อนมุมนั้นชัด 
     "........ดิฉันคิดว่ำหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทุกหน่วย ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนสอบสวน ป.ป.ช. ป.ป.ท. อัยกำร 
ศำล รวมไปถึงหน่วยงำนที่รองรับคนผิดอย่ำงกรมรำชทัณฑ์นั้น  
    จะต้องปรับบทบำทของตนเองในกำรท ำหน้ำที่ โดยเน้นให้เห็นควำมส ำคัญ ๕ ประกำร ได้แก่  
    ควำมถูกต้อง, เป็นธรรม, แม่นย ำ, รวดเร็ว และโปร่งใส - ตรวจสอบได้” 
    เรื่อง "ควำมรวดเร็ว" ถือเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะ "ควำมยุติธรรมที่ล่ำช้ำคือควำมอยุติธรรม"  
    แม้ศำลและหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทุกส่วนจะพยำยำมก ำหนดมำตรฐำนระยะเวลำเพื่อให้มีกำรพิจำรณำ
คดีที่มีควำมผิดทำงอำญำให้เสร็จในเวลำรวดเร็ว  
    แต่ด้วยปริมำณ หรือเหตุจ ำเป็น รวมไปถึงสถำนกำรณ์โควิด-19 ขณะนี้ ก็ท ำให้กระบวนในกำรพิจำรณำ พิพำกษำคดี
อำจมีควำมล่ำช้ำไปบ้ำง  
    แต่เรำจ ำเป็นต้องเน้นย้ ำให้ควำมส ำคัญกับคดีทุจริตเป็นเรื่องแรกๆ เรื่องต้นๆ  
    เพรำะกำรกระท ำผิด ที่ตอ้งใช้ระยะเวลำยำวนำน สมมุติว่ำ ๔-๕ ปี ที่จะลงโทษได้ จนกระทั่งถึงในชั้นค ำพิพำกษำถึง
ที่สุด ท ำให้คนไม่เกรงกลัวแล้ว เพรำะลืมเรื่องรำวนั้นไปแล้ว  
    ในขณะที่เกดิเรื่องใหม่ๆ เป็นเรื่องอยู่บนหน้ำสื่อทุกฉบบั ทุกช่อง เป็นเรื่องที่ดูร้ำยแรง  
    แต่กว่ำจะทีจ่ะผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำรศำลพิพำกษำลงโทษ ใช้เวลำนำนจนคนลืมเรื่องรำว ลืมควำมรำ้ยแรงและ
รุนแรง  
    คนจึงขำดควำมยับยั้งชั่งใจที่จะเกรงกลัวควำมผิดที่จะได้รับ  
    ดังนั้น "ควำมรวดเร็ว" ฉับพลันในสถำนกำรณ์ หรือในคดีบำงประเภท มีควำมจ ำเปน็  
    และจะส่งผลท ำให้แก้ไขปญัหำที่จะเกิดกำรกระท ำควำมผิดในลักษณะเดียวกันน้ันได้ด้วย" 
    ครับ.... 
    ท่ำนประธำนศำลฎีกำพูด เหมือนเข้ำไปนั่งอยู่ในหัวใจชำวบ้ำน แล้วถอดหัวใจออกมำพูดแทน 
    ทุกวันนี้ "ฆำตกรต่อเนื่อง" ที่ลอยนวล คอื 
    "กระบวนกำรยุติธรรมที่ล่ำช้ำ"! 
     ฆ่ำทั้งควำมยุติธรรม ฆ่ำทั้งมนุษย์ ฆ่ำทัง้สังคมชำติ 
    คดีส ำคญัๆ ถ้ำกระบวนกำรยุติธรรมไม่ดองเป็น ๕ ปี ๑๐ ปี กว่ำเข้ำสูก่ระบวนกำรศำล และมีกำรตัดสินในเวลำอัน
ควร  
    จะเป็นตัวอย่ำงในทำงให้คนที่คิดจะท ำอย่ำงนั้น "ยับยัู้ง-ชั่งใจ" ได้มำกทีเดียว 
    แต่ที่เป็นทกุวันนี้ บำงคดี คนโกงเสวยสุขสมบัติโกงจนตำยไปแล้วก็ยังไม่ตัดสินก็มี จึงเป็นอย่ำงที่ท่ำนประธำนศำล
ฎีกำพูด 
    "....กำรกระท ำผิด ที่ต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน สมมุติว่ำ ๔-๕ ปี ที่จะลงโทษได้ จนกระทั่ง ถึงในช้ันค ำพิพำกษำถึง
ที่สุด ท ำให้คนไม่เกรงกลัวแล้ว เพรำะลืมเรื่องรำวนั้นไปแล้ว"  
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    อย่ำถำมถึงเวลำปฏิรูประบบยุติธรรมหรือยัง เพรำะเลยเวลำมำนำนแล้วด้วยซ้ ำ 
    กระบวนกำรยุติธรรมต้อง "สนองตอบ" กฎหมำย  
    กฎหมำยต้อง "สนองตอบ" ประชำชน  
    ประชำชนต้อง "สนองตอบ" ควำมเป็นแก่นของสังคมชำติบ้ำนเมือง 
    "สนองตอบ" ที่ว่ำนี้ "สนองตอบอะไร?" 
    "สนองตอบ" ตำมภำษิตที่ว่ำ.... 
    "ยุติธรรมทีล่่ำช้ำ คือควำมอยุติธรรม justice delayed is justice denied" นั่นแหละ! 
    ทุกวันนี้ ชำวบ้ำนเพ่งเล็งกระบวนกำรยุติธรรมกันมำกวิพำกษ์/วิจำรณ์ เชิงนินทำในที่ลับว่ำ  
    กฎหมำยแทนที่จะ "พิทักษ์คนดี-ควบคุมคนเลว" กลำยเป็น "ควบคุมคนดี" 
    เปิด "ช่องลอด-ช่องหน-ีช่องถ่วงคดี" ให้กับคนเลว! 
    จนเกิดค ำพูดขึ้นว่ำ.... 
    เป็นคนดี แสนล ำบำก ชีวิตอยู่ยำก ไม่มีที่ให้ยืนในสังคม  
    เป็นคนร้ำย แสนสบำย ครองถนน-ครองเมือง แค่เปิดบัญชี เงินก็ไหลมำ-เทมำ เสรีภำพล้นเหลือ     
    จะ "ล่มประเทศ-ล้มสถำบัน" ก็สะดวกดำย ...... 
    ในเมื่อ "กฎหมำยอยู่ที่คนใช้" พอใจจะอ้ำง-ก็อ้ำงได้ "หลักฐำนยังสำวไปไม่ถึง" ก็จบ! 
    ทุกวันนี้ ไมใ่ช่แรปเพลง ALISA ที่ชำวบ้ำนร้องกนัขรม หำกแต่เป็นแรป "จับแล้วปล่อย..ปล่อยแล้วจับ" ตะหำก 
    กำรจับผู้ตอ้งหำ "ไม่ยำก" 
    หลักฐำนน ำสู่กำรจับ นั่นตะหำกที่ "ยำก" ยิ่งยุคเสรีภำพ-เสมอภำค-ภรำดรภำพ" ครองเมืองด้วยแล้ว 
    ไอ้ตัว "สิทธมินุษยชน" สำยพันธ์ุอเมริกัน-ยุโรปน่ีแหละ ร้ำยกว่ำไวรัสทุกสำยพันธุ์ที่ระบำดโลก 
    ต ำรวจ "ต้นทำงยุติธรรม" จึงเป็นหนังหน้ำไฟ เป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ำยทำงใช้กฎหมำยที่ชำวบ้ำน "รักระคนแค้น" 
    เรื่องล่มชำต-ิล้มสถำบัน ด้วยปฏิบัติกำรจลำจลเมืองของขบวนกำรสำมนิ้ว มีแต่คนด่ำต ำรวจ ...ท ำไมไม่จับ  
    พอจับ สิทธิมนุษยชนโลก ก็ด่ำต ำรวจ...ท ำร้ำยเด็ก คุกคำมสิทธิเสรีภำพนักศึกษำ! 
    ต ำรวจกลำยเป็นต้นกล้วย เซซ้ำย ชำวบ้ำนเตะ เซขวำ เสรีภำพสำมนิ้วจักรวรรดิอ ำนำจตะวันตกเตะ 
    ก็ต้องให้ควำมเป็นธรรมกับต ำรวจเขำบ้ำง นี่..ดูตัวอย่ำงเมื่อวำน ต ำรวจน ำหมำยศำลไปค้นบ้ำนแกนน ำนักศึกษำ มธ. 
ที่คลองหลวง ปทุมธำน ี
    รุ้ง-ปนัสยำ โพสต์ "นักศึกษำถูกคุกคำม" ทันท ี
    "บุกบ้ำนพรอ้มหมำยค้นจะยึดคอมพ์ยึดโทรศัพท์ แต่พวกหนูยังเรียนออนไลน์กันอยู่ทุกคน ปลำยเดือนมิดเทอม 
ต ำรวจสนใจบ้ำงมั้ยคะ ว่ำมันจะเดือดร้อนนักศึกษำอย่ำงพวกหนูขนำดไหน 
    นัทเพิ่งได้ออกมำ เพนกวินยังอยู่ในเรอืนจ ำ แล้วยังจะมำค้นบ้ำนอีก จะคุกคำมพวกเรำกันไปถึงไหนกัน  
    พวกเรำก็แค่นักศึกษำที่ฝนัถึงอนำคตที่ดีกว่ำ มันก็เท่ำนั้น แต่พวกคุณกลั่นแกล้งเรำสำรพัด จับเข้ำคุกไม่รู้กี่รอบ แจ้ง
ข้อกล่ำวหำสำรพัด  
    อยำกจะใหป้ระเทศเรำย่ ำอยู่กับที่กันหรือยังไง ชอบมำกใช่มั้ยกำรเป็นทำสเป็นฝุ่นนะ่ 
    และนี่..."สอดรับ" ทันท ี
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    Adosorn Juntrasook 
    เช้ำนี้ได้รับโทรศัพท์จำกนกัศึกษำว่ำมีต ำรวจก ำลังบุกเข้ำค้นที่พักเพื่อยึดอุปกรณค์อมพิวเตอร์และโทรศัพทม์ือถือของ
รุ้ง เบนจำ และ นิรำภร นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย? อัพเดต: ตอนนี้ก ำลังประสำนงำนกับทนำยศูนยส์ิทธิให้อยู่ครบั 
    Adosorn Juntrasook คอืใคร? 
    คือ "ศ.ดร.อดิศร จันทรสุข" รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
    เห็นมั้ย... 
    ในถนน ในสภำ ในมหำ'ลัย ในสถำนทูต ในหน่วยงำนรัฐ ในองค์กรโลก-องค์กรสังคม  
    เชื่อมโยงเป็นใยแมงมมุ "ขยุ้มประเทศ-ล้มสถำบัน" 
    ฉะนั้น.... 
    เปลี่ยนจำกไล่รัฐบำล ทหำร ต ำรวจ ไปร่วมมือกัน "ปิดตรอกตีตะกวด" ดีกว่ำ! 
วันเสำร์ที่ปลำยซอย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117067   

https://www.thaipost.net/main/detail/117067
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18 ก.ย. 2564 - 00:04 น.  

บทบรรณาธิการ - ด้วยมือของประชาชน  

 
คอลัมน์ บทบรรณำธิกำร 

มติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ใน วันอำทิตย์ที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 และก ำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลำคม 
2564 จำกข้อมูลของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่ำประเทศไทยมีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 5,300 แห่ง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต ำบล มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆ 
ส ำหรับรูปแบบกำรปกครอง ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งที่ก ำหนดขึ้น 
เป็นกำรปกครองที่จ ำลองระบอบประชำธิปไตยในระดับหมู่บ้ำนและต ำบล ที่ต้องกำรให้ผู้น ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน และตอบสนองและปัญหำในระดับย่อยควำมต้องกำรในแต่ละพื้นที ่
แม้ที่ผ่ำนมำในบำงแห่งจะมีปัญหำอยู่บ้ำง แต่ถ้ำหำกได้รับกำรสนับสนุน และมีกำรเลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะเป็น
รำกฐำนอย่ำงดีของระบอบประชำธิปไตยในระดับชำติ 
แต่น่าเสียดายที่ชะงักลงเพราะถูกหยุดยั้งจากคณะรัฐประหารนานถึง 8 ป ี
กำรเลือกต้ังระดับต ำบลและหมู่บ้ำนที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยนนี้ จึงเป็นสัญญำณที่ดีและเป็นคุณแก่ประชำชน ที่จะ
ได้เลือกตัวแทนและผู้บริหำรด้วยตัวเองที่ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับควำมเป็นอยู่ 
กำรเมืองสนำมเล็กคือฐำนรำกของกำรเมืองสนำมใหญ่  ทั้งในระดับจังหวัด และเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึง
กำรเมืองระดับชำติอย่ำงไม่ต้องสงสัย ข้อดีคือกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เลือกเอง 
ถ้ำท ำงำนไม่ตอบสนอง ไม่เป็นไปตำมนโยบำยที่สัญญำประชำคมไว้ สมัยเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เป็นวิจำรณญำณของ
ชำวบ้ำนจะร่วมกันตัดสินใจว่ำจะให้ไปต่อหรือพอแค่นี้ 
การเมืองที่อยู่ในมือประชาชนจึงมีความหมายและมีความส าคัญอย่างมาก 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6625164  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6625164
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/242168678_585251212840599_7322020980734196369_n.jpg
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18 กันยำยน 2564 7:00 น. 

ตรวจแถว“ก้าวไกล”สู้เกมบอนไซ 
“ผมเชื่อว่ำเป็นควำมหวำดกลัวพรรคก้ำวไกลมำกกว่ำระบอบทักษิณในฝ่ำยผู้มีอ ำนำจรัฐ และฝ่ำยค้ำนด้วยกันก็อำจจะ
กลัวก้ำวไกลเหมือนกัน จึงไปร่วมมือกันเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ” 

 
ผ่ำนมติที่ประชุมรัฐสภำฉลุยไปแล้วส ำหรับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระ 3  ที่มีสำระส ำคัญคือกำรแก้ระบบ

เลือกตั้งกลับไปใช้แบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540 โดยมองกันว่ำพรรคที่จะได้ประโยชน์จำกกำรแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มำก
ที่สุด คือ 2 พรรคใหญ่ เพื่อไทยกับพลังประชำรัฐ  วันนี้ “ทีมกำรเมืองเดลินิวส์” ได้โอกำสมำตรวจแถวพลพรรคก้ำวไกล 
ผู้คัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ ผ่ำนควำมคิดเห็นของส.ส.สำยปะฉะดะอย่ำง “ธีรัจชัย พันธุมำศ” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ในฐำนะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
..) พุทธศักรำช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91)  

“ธีรัจชัย พันธุมำศ”  เปิดฉำกบอกว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นควำมร่วมมือของพรรคใหญ่ 2 พรรคที่
ต้องกำรจะได้เปรียบในกำรเลือกตั้ง ก็เลยแก้กติกำ ซึ่งพรรคก้ำวไกลไม่เห็นด้วยกับกำรแก้แค่ระบบเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่
เรำคิดว่ำถ้ำจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริง ต้องมีกำรตั้ง ส.ส.ร. แก้ทั้งระบบไปเลย แต่พรรคก้ำวไกลพร้อมแข่งขันทุกกติกำ 
ถึงแม้กติกำจะเป็นแบบนี้คือกำรใช้ระบบกำรเลือกตั้งแบบคู่ขนำนแบบปี 2540 เรำก็ไม่ได้คิดว่ำเรำเสียเปรียบอะไร 
เพียงแต่เรำมองว่ำ ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ มันอำจจะมีจ ำนวนไม่สมดุล ซึ่งถ้ำท ำแบบระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เรำเสนอ พรรค
ก็จะแข่งขันกันในเรื่องนโยบำยเป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำกกว่ำ แต่ถ้ำเกิดไปเน้นแบบ ส.ส.เขตเยอะๆ ก็จะเน้นตัว
บุคคลเพื่อเอำชนะในเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติไม่มำก 
@หลำยฝ่ำยมองว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นควำมพยำยำมในกำรตัดตอนพรรคก้ำวไกลให้สูญพันธุ ์

เรำทรำบตั้งแต่ต้นว่ำเขำต้องกำรไม่ให้เรำโต คือควำมกลัวของฝ่ำยผู้มีอ ำนำจรัฐที่เชื่อมโยงกับ คสช. เขำกลัวอยู่ 
2 ส่วน หนึ่งคือกลัวระบอบทักษิณกับกลัวพรรคก้ำวไกล เท่ำที่ดูตอนแรกคิดว่ำกลัวนำยทักษิณ ชินวัตร อดีต
นำยกรัฐมนตรีมำกกว่ำ แต่ตอนนี้คิดว่ำกลัวพรรคก้ำวไกลมำกกว่ำ ฝ่ำยคุณทักษิณก็กลัวก้ำวไกลเหมือนกัน ก็เลยเป็น
แนวร่วมกับอีกฝ่ำยและได้เปรียบ แต่เรำก็ไม่ได้กังวล เรำพร้อมสู้ทุกกติกำอยู่แล้ว เรำอำจจะได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อน้อยลง 
แต่เรำเชื่อว่ำ ส.ส.เขตเรำจะได้มำกขึ้น เพรำะกำรที่เรำท ำงำนเต็มที่ ถ้ำเป็นอย่ำงนี้ผมเชื่อว่ำอำจจะเป็นควำมหวำดกลัว
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ก้ำวไกลมำกกว่ำระบอบทักษิณในฝ่ำยผู้มีอ ำนำจรัฐ และฝ่ำยค้ำนด้วยกันก็อำจจะกลัวก้ำวไกลเหมือนกันจึงไปร่วมมือกัน
เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ แต่เรำก็ไม่มีปัญหำ และสู้ไปตำมระบบ มั่นใจว่ำจะได้ส.ส.ไม่น้อยกว่ำเดิม และมั่นใจว่ำได้รับควำม
ไว้วำงใจมำกกว่ำเดิม   
@มองว่ำกำรแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเดินไปสุดทำงหรือจะมีกำรยุบสภำก่อนได้น ำมำใช้หรือไม่   

เจตนำก็คือเขำอยำกจะท ำใหม่ แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ำ 2 พรรคใหญ่มีมุมมองที่เหมือนกันคือพลังประชำรัฐกับเพื่อ
ไทยเขำคิดว่ำเขำได้เปรียบทั้ง 2 พรรค ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็ได้เปรียบ แต่พอมำตอนนี้อย่ำลืมว่ำเนื้อในกำรเมืองมันเปลี่ยน พลัง
ประชำรัฐมีควำมแตกแยกภำยในซึ่งค่อนข้ำงจะรุนแรง ไม่ทรำบว่ำจะจัดกำรได้หรือไม่ ถ้ำมีกำรแตกแยกลงไป แล้วก็
พรรคพลังประชำรัฐถ้ำพูดก็คือเป็นพรรคทหำรทั่วไปเรียกว่ำเป็นพรรคเฉพำะกิจ ไม่ได้เป็นพรรคที่รวบรวมด้วย
อุดมกำรณ์แล้วมำท ำงำนกำรเมืองระยะยำว แต่เป็นกำรรวบรวมคนเฉพำะกิจเพื่อมำสืบทอดอ ำนำจเท่ำนั้นเอง   

ดังนั้นเมื่อมีควำมแตกแยกภำยในก็อยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี จะจัดกำรตรงนี้ได้แค่ไหน ถ้ำ
จัดกำรได้ดีก็จะสงบ แต่ต้องหำคนที่จะมำท ำแบบที่เคยชนะกำรเลือกตั้งซ่อมได้หรือไม่ ถ้ำท ำไม่ได้ก็อำจจะไม่ได้ผลก็ได้ 
สิ่งที่คิดไว้ก็อำจจะเสียด้วย ในส่วนพรรคเพื่อไทยก็คงคิดว่ำจะได้เปรียบ เพรำะเป็นกติกำที่เคยชนะมำตลอดในระบบนี้
ตั้งแต่ปี 2540  2548  2554 แต่นั่นคือบริบทเมื่อ 24 กว่ำปีที่แล้ว  แต่ตอนนี้มีระบบโซเชียลมีเดีย มีระบบกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ตรวจสอบจุดยืนแต่ละพรรคชัดเจนว่ำพรรคนั้นเวลำท ำงำนอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่ เป็นฝ่ำย
ค้ำนที่ท ำหน้ำที่จริงๆหรือไม่ มีคุณภำพในกำรท ำงำนแค่ไหน 

ประเด็นต่อมำคือในอดีตที่ชนะถล่มทลำยเพรำะเขำเป็นควำมหวัง คือ คิดใหม่ท ำใหม่ เพื่อคนไทยทุกคน ตอน
เป็นไทยรักไทย คุณทักษิณเป็นอัศวินคลื่นลูกที่สำม แต่ตอนนี้คุณทักษิณไม่อยู่และอยู่ต่ำงประเทศ ผู้น ำปัจจุบันลองมำ
เปรียบเทียบกันระหว่ำงก้ำวไกลกับเพื่อไทยดูแล้วใครจะจูงใจมำกกว่ำก็ลองเปรียบเทียบดู ผมมั่นใจว่ำคุณพิธำ ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล อำยุอยู่ในวัยที่มีประสบกำรณ์พอสมควร มีวิสัยทัศน์ดี มีควำมมุ่งมั่น มีวิธีคิดแบบสมัยใหม่ 
เป็นระบบดิจิทัล ไม่ใช่แบบอนำล็อก มันผ่ำนยุคเมื่อ 24 ปีที่แล้วมำอยู่ยุคนี้ ประชำชนน่ำจะตัดสินใจเลือกได้ในขณะนี้   

ส่วนมองว่ำกำรเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วกว่ำเดิมหรือไม่นั้น คิดว่ำรัฐบำลอยู่ไม่ครบ 4 ปีแน่นอน เพรำะว่ำปัจจัยที่
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในประเทศไทย อยู่ที่ปัจจัยภำยในเป็นหลัก ปัจจัยภำยนอกเช่น มีม็อบเยอะ ๆ ฝ่ำย
ค้ำนอภิปรำยไม่ไว้วำงใจตรวจสอบปกติแล้วเป็นแค่ตัวเร่ง เพื่อให้เกิดควำมแตกแยกภำยใน แต่ตอนนี้จุดแตกแยกภำยใน
มีแล้ว มันอยู่ที่กำรจัดกำรของคุณประยุทธ์จะจัดกำรได้เท่ำไร ถ้ำจัดกำรได้เร็วก็อำจอยู่ได้นำนขึ้น ถ้ำจัดกำรไม่ได้ก็อำจจะ
ไปเร็ว 
@แนวทำงกำรท ำงำนของพรรคก้ำวไกลจะเป็นอย่ำงไรต่อไป   

เรำก็ท ำนโยบำยของเรำที่จะต่อสู้ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ มีกำรคัดสรรบุคคลที่จะลงพื้นที่ในกำรแข่งขันกำร
เลือกตั้งครั้งต่อไป  เรำก็ท ำงำนในสภำให้ชัดเจนและเป็นหลักให้ได้และปรับภูมิทัศน์ทำงกำรเมืองตำมที่เรำเคยหำเสียงไว้
เมื่อครั้งยังเป็นพรรคอนำคตใหม่ ให้เป็นกำรเมืองที่ท ำอย่ำงตรงไปตรงมำ มีจุดยืน อุดมกำรณ์ที่ตรงไปตรงมำ  ท ำอย่ำง
ซื่อสัตย์มั่นคงในวิชำกำรกับข้อเท็จจริงที่ปรับได้ ที่ส ำคัญจะมีกำรปรับรูปแบบในกำรหำเสียงเพื่อให้ชนะกำรเลือกตั้งใน
ส่วนของ ส.ส.เขตให้มำกขึ้นหำกกติกำเปลี่ยน ซึ่งพรรคก้ำวไกลมีส.ส.เขต 31 คน ต้องรักษำพื้นที่ไว้ให้ได้ และอย่ำลืมว่ำ
ครั้งที่แล้วเรำแพ้หลักร้อยหลักพันจ ำนวนหลำยสิบเขต เขตเหล่ำนี้เป็นเขตที่เรำคงต้องเอำชนะให้ได้เช่นกัน ถ้ำเอำชนะ
ตรงนี้ได้ผมเช่ือว่ำเรำได้จ ำนวน ส.ส.อีกมหำศำล  
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  นอกจำกนโยบำยที่เรำจะน ำเสนอในช่วงใกล้เลือกตั้ง ยังเชื่อในศักยภำพของคุณพิธำ หัวหน้ำพรรคที่เป็นคนรุ่น
ใหม่อยู่ในวัยที่ก ำลังเหมำะ 42 ปี สำมำรถเป็นผู้น ำได้ดี ผมเชื่อว่ำเขำจะเป็นผู้น ำและเป็นนำยกรัฐมนตรีได้   
////  
โปรย 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/274520/   

https://www.dailynews.co.th/articles/274520/
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วันที่ 18 กันยำยน 2564 - 08:10 น.  

09.00 INDEX ระบบเลือกตั้ง ผ่าน ”บัตร 2 ใบ” รูปธรรม การประนอม การเมือง 

 
มีควำมเด่นชัดมำกยิ่งขึ้นเป็นล ำดับว่ำ ทิศทำงของกำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้ำจะเป็นไปตำมที่มีควำม

พยำยำมจะรื้อฟื้นระบบบัตร 2 ใบอย่ำงที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
เพรำะไม่เพียงแต่เมื่อกลุ่มพรรคขนำดเล็กที่น ำโดย พรรคพลังธรรมใหม่ เคลื่อนไหวเพื่อยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญก็

ถูกปฏิเสธ เบื้องต้นเป็นกำรปฏิเสธจำกบำงส่วนของพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำง พรรคภูมิใจไทย และกำรปฏิเสธจำกพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำน ไม่ว่ำจะเป็น พรรคก้าวไกล ไม่ว่ำจะเป็น พรรคเสรีรวมไทย 

ต่อมำ กลุ่มของสมำชิกวุฒิสภำที่เคยแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับ ร่ำงแก้ไขเพิ่มเติมในเนื้อหำนี้ในวำระ 3 ก็ออกมำ
ปฏิเสธที่จะร่วมกับกลุ่มพรรคขนำดเล็ก 

ควำมเป็นไปได้ที่พรรคขนำดเล็กจะสกัดขัดขวำงกำรประกำศและบังคับใช้เนื้อหำกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่
จะเป็นบัตร 2 ใบ ภำยใน 15 วันตำมรัฐธรรมนูญจึงต้องตกไปโดยอัตโนมัต ิ

เท่ำกับสะท้อนให้เห็น ”เอกภาพ” ในทำงควำมคิด กำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็น พรรคพลังประชารัฐ พรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ว่ำจะเป็น พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พร้อมต่อสู้ในกำรเลือกตั้ง มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องจำก
กลุ่มทำงกำรเมืองที่เคยมีส่วนร่วม ในกำรเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหำรเดือนกันยำยน 2549 และก่อนรัฐประหำรเดือน
พฤษภำคม 2557 เป็นกำรเคลื่อนไหว ”เตือน” ให้เห็นว่ำ หำกกำรเลือกตั้งเป็นไปในแบบบัตร 2 ใบเท่ำกับเปิดประตู
ให้กับ ”ระบอบทักษิณ” 

แต่ข้อที่ไม่ควรมองข้ำมก็คือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไป ตำมร่ำงซึ่งเสนอโดยพรรคประชำธิปัตย์ที่เป็น
พรรคกำรเมืองใหญ่และต่อสู้กับ ”ระบอบทักษิณ” มำอย่ำงยำวนำน ซึ่งมีรำกฐำนมำจำกกลุ่มกุมอ ำนำจในปัจจุบัน เท่ำกับเป็น
เครื่องยืนยันว่ำพรรคพลังประชำรัฐพร้อมสู้ในเกมนี้ 

หำกจะกล่ำวไปแล้วกำรที่ร่ำงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเน้นระบบเลือกตั้งในแบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
ผ่ำนวำระ 3 คือรูปธรรมส ำคัญในกำรประนอมประโยชน์ทำงกำรเมือง และยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด
อย่ำงมี นัยส ำคัญทำงกำรเมืองของพรรคประชำธิปัตย ์
แม้จะแพ้ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2544 เป็นต้นมา 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2945363   
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ใบตองแห้ง : 15 ปี delete ตัวเอง  
 

 
 

คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

15 ปีรัฐประหำร 19 กันยำ 2549 รัฐประหำรเสียของ ต้องรัฐประหำร 57 อีกครั้ง ครั้งนี้เอำของจริงมำวำงหมดหน้ำตัก 
15 ปีประเทศดิ่งเหวสู่หำยนะทุกด้ำน ป่ำนฉะนี้ยังไม่พ้นวิกฤต มีแต่จะวิบัติยิ่งกว่ำเดิม 
15 ปีที่แล้ว คนรุ่นเพนกวิน ไผ่ รุ้ง มำยด์ เบนจำ ฯลฯ ม็อบรำษฎรทั้งหลำย ยังเป็นเด็ก ป.1 ป.2 อยู่เลย แต่เพรำะชนชั้น
น ำอนุรักษนิยมขยำยอ ำนำจ จ ำกัดเสรีภำพ ท ำลำยประชำธิปไตย พวกเขำจึงลุกขึ้นต่อต้ำน ถูกจับกุมคุมขังไม่ได้ประกัน 
ทั้งที่หำกเกิดยุคนั้น พวกเขำอำจกลำยเป็นนักสิทธิมนุษยชน วิจำรณ์รัฐบำลทักษิณฆ่ำตัดตอนปรำบยำเสพติด ปลุก
ชำตินิยมใช้ควำมรุนแรงจัดกำรปัญหำภำคใต้ กรือเซะ ตำกใบ ทุกวันนี้ก็ตำมถำม  ็พี่โทนีู่ อยู่ไง 
ยุคทักกี้ไม่ใช่ดีเลิศเสียหมด เป็นอ ำนำจนิยมจำกเลือกตั้ง แต่ที่มีอ ำนำจมำก ก็มำจำกควำมนิยมของประชำชน จำก
นโยบำยพรรคไทยรักไทย ที่ท ำให้ลืมตำอ้ำปำก ประชำธิปไตยกินไดู้ เลือกไทยรักไทยได้กองทุนหมู่บ้ำน 30 บำทรักษำทุก
โรค OTOP SML บริหำรเศรษฐกิจเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 
แน่ละ ทักษิณมีจุดอ่อน แต่รัฐประหำรไม่ได้ท ำเพรำะอ ำนำจนิยม ผลประโยชน์ทับซ้อน ย้อนดูไทม์ไลน์ก็เห็นชัด ทักษิณ
ยุบสภำ เลือกตั้ง 2 เมษำ ฝ่ำยค้ำนบอยคอต เลือกตั้งพรรคเดียวไม่เป็นประชำธิปไตยิ พันธมิตรเรียกร้อง ม.7 นำยกพระ
รำชทำนิ ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลปกครอง สั่งเลือกต้ังเป็นโมฆะ เพียงเพรำะตั้งคูหำหันก้นออก 3 ศำลยืนเรียงหน้ำกระดำน 
กดดันให้ 3 กกต.ลำออก พอไม่ออกก็โดนศำลยุติธรรมจ ำคุก จนลำออกจึงได้ประกัน 
วุฒิสภำเลือก 5 กกต.ชุดใหม่ จะไปสู่เลือกตั้งอยู่แล้ว จู่ๆ พันธมิตรนัดชุมนุม ปล่อยข่ำวม็อบชนม็อบ แล้วสนธิ บุญย
รัตกลิน ก็รัฐประหำรทันใด (หำยไปไหนแล้วไม่รู้ ใครก็รู้ว่ำไม่ใช่หัวหน้ำคณะรัฐประหำรตัวจริง) 
นับถอยหลังสู่เลือกตั้ง ยังชิงรัฐประหำร ทั้งที่คำดกันว่ำ แม้ไทยรักไทยยังชนะ ก็ได้น้อยกว่ำเดิม  พลังต่อต้ำนน่ำจะ
สำมำรถกดดันทักษิณเว้นวรรค 
รัฐประหำรเกิดเพรำะกลัวอ ำนำจจำกเลือกตั้ง เข้มแข็งอย่ำงไม่เคยมีมำก่อน ได้ควำมนิยมเกินหน้ำ ยิ่งกว่ำนั้น เครือข่ำย
อนุรักษนิยมยังกลัว  ็คอนเน็กชั่นิ ระหว่ำงทักษิณกับชนชั้นน ำบำงคน จนกลัวว่ำจะเข้ำมำมีอิทธิพลแทนเครือข่ำยเดิม 
พี่โทนี่ ก็บอกใบ้ในคลับเฮำส์ครั้งล่ำสุด รู้แก่ใจว่ำตัวเองโดนอะไร 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/Baitong-7.jpg
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นี่คือกำรตัดสินใจผิดพลำดที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่น ำประเทศลงเหว ยังน ำเครือข่ำยอนุรักษนิยมลงเหว มำชนกับควำมนิยมที่มี
ต่อทักษิณ มำชนกับควำมตื่นตัวของประชำชน ที่ตระหนักในอ ำนำจเลือกตั้ง รวมถึงคนชั้นกลำงในเมืองเสียงข้ำงน้อย ที่
ไม่เอำทักษิณแต่รัฐประหำรเลวร้ำยกว่ำ 
รัฐประหำร 49 ไม่เหมือนอดีต ทั้งถูกต่อต้ำนกว้ำงขวำง ทั้งดึงอ ำนำจน ำมำเกี่ยวข้องตั้งแต่ม็อบพันธมิตร แล้วยังดึง
กระบวนกำรยุติธรรม มำจัดกำรฝ่ำยกำรเมือง  ็ตุลำกำรภิวัตน ์
ตั้งแต่บีบ 3 กกต.ลำออก รัฐประหำรตั้งคณะตุลำกำรยุบพรรคไทยรักไทย ใช้ประกำศ คปค.เป็นกฎหมำยมีผลย้อนหลัง 
ตัดสิทธิ 111 กรรมกำรบริหำรพรรค จำกนั้นก็ต้ัง คตส. ส่งศำลเอำผิดทักษิณ ไม่ทุจริตแต่ติดคุกิ เซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ดิน ได้
ทรัพย์สินมำโดยไม่สมควริ ยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้ำน ต่อเนื่องจนหลังเลือกตั้ง ศำลรัฐธรรมนูญเปิดพจนำนุกรมปลดสมัคร
ท ำกับข้ำว ยุบพรรคพลังประชำชน เปลี่ยนรัฐบำล ด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กรรมกำรบริหำรพรรคโดนใบแดง
คนเดียว  ็ประหำรเจ็ดช่ัวโคตริ 
กำรใช้อ ำนำจขนำดนี้ไม่เคยเกิดขึ้น แต่ใช้อ ำนำจแล้วยังพัง ยังเอำไม่อยู่ เสื้อแดงยกพลมำล้นกรุง ตะโกนไล่  ็อ ำมำตย์ู ถูก
ปรำบถูกฆ่ำ เพื่อไทยก็ยังกลับมำชนะเลือกตั้ง 
ควำมกลัวท ำให้รัฐประหำร 57 อีกครั้ง เพื่อคุ้มครองอ ำนำจอนุรักษ์ในช่วงเวลำอ่อนไหว ใช้อ ำนำจเผด็จกำรเต็มที่ ไม่ให้
เลือกตัง้ 5 ปี เขียนรัฐธรรมนูญถอยหลัง ตั้ง 250 ส.ว.โหวตตัวเอง กวำดต้อน ส.ส.ไปตั้งพรรครองมือรองตีน ตั้งรัฐบำลได้
เฉียดฉิวเพรำะระบบเลือกตั้งวิปริต ค ำนวณ ส.ส.ด้วยสูตรเศษมนุษย์ ยุบพรรคอนำคตใหม่ แล้วดูดงูเห่ำ 
15 ปีผ่ำนไป ไม่ใช่แค่เสียของ แต่  ็เปลืองตัวิ ทุกอ ำนำจเปลือยตัวเองให้เห็นล่อนจ้อน กดปุ่ม delete ตัวเองจนไม่เหลือ
ควำมเช่ือถือศรัทธำที่สั่งสมมำหลำยสิบปี เหลือแต่อ ำนำจ อยุติธรรมจับกุมคุมขัง กับอ ำนำจปืนไว้ปรำบปรำมถ้ำลุกฮือ 
อ ำนำจใหญ่โตมหึมำ เหมือนไม่มีใครท ำอะไรได้ ม็อบคนรุ่นใหม่ชูสำมนิ้ว คำร์ม็อบไล่ประยุทธ์ ดูเหมือนไม่สะเทือน 
แต่ถ้ำสังเกตให้ดี สิ่งที่เหลืออยู่นี้ เหลือแต่ อ ำนำจดิบิ ไม่เหลือควำมชอบธรรมไม่เหลือควำมเชื่อถือศรัทธำ ประชำชน
โดยทั่วไป แม้ส่วนใหญ่ไม่กล้ำต่อต้ำน ก็เห็นปัญหำทะลุเพดำน ตำสว่ำง ทำงกำรเมือง ขณะที่คนรุ่นใหม่ ยิ่งมำย่ิงอำยุน้อย 
เช่นเยำวรุ่นทะลุแก๊ส จำก Gen Y, Gen Z ถึง Alpha อ ำนำจอนุรักษ์ยิ่งไม่เหลือที่ยืน ไม่เหลือคนแซ่ซ้องในวิชำ
ประวัติศำสตร์ 
รัฐบำลก็ไม่สำมำรถแก้ปัญหำประเทศ ล้มเหลวโควิด วิบัติเศรษฐกิจจะตำมมำ ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่ก็เพียงเอำตัวรอด มี
ส่วนน้อยเท่ำนั้นภักดีอ ำนำจจริงจัง 
15 ปีเหมือนไม่เห็นอนำคต แต่ตอนน้ ำเดือด ตอนมะม่วงหล่น ตอนรั้วล้มระเนระนำด ไม่เคยมีใครรู้ตัวหรอก 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6626701  
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วิเคราะห์การเมือง : ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ รัฐประหาร 19 กันยายน “ต้าน” รัฐประหาร  
 

 
 
คอลัมน์ วิเครำะห์กำรเมือง  
ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ รัฐประหาร 19 กันยายน “ต้าน” รัฐประหาร 
ท ำไมเมื่อแถลงถึงกำรเคลื่อนไหว 19 กันยำยน นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ต้องเปลี่ยนลุกส์ 
ทุกครั้งที่ออกมำแถลง นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ต้องใส่เสื้อ “แดง” แต่ครำนี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กลับสวมเสื้อสีฟ้ำ และ

เด่นชัดว่ำเป็นเครื่องแบบของ“แท็กซี่” 

นั่นเพรำะเป็นกำรร ำลึกถึง ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ 

เพียงแต่คนขับแท็กซี่นำม ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ เป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งกล้ำขับรถเข้ำปะทะกับรถถังจำกสถำนกำรณ์

รัฐประหำรเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 

นามของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ จึงเป็นนามแห่งวีรชนต้าน “รัฐประหาร” 

ปฏิมำแห่งกำรต้ำน“รัฐประหำร”จึงแยกไม่ออกไปจำกนำมของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ 

น่ำสังเกตว่ำ นับแต่กำรเสียสละของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ เมื่อปี 2549 เป็นต้นมำ มีแต่”นปช.”เท่ำนั้นที่ยังเสมอต้น

เสมอปลำยในกำรร ำลึกถึงวีรกรรม 

เมื่อครบรอบปีก็จะมีกำรน ำ“หรีด”ไปไว้อำลัย แสดงควำมเคำรพ 

ไม่ว่ำจะเป็น นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ ไม่ว่ำจะเป็น นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ไม่ว่ำจะเป็น นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไม่เคย

ว่ำงเว้น เว้นแต่ไม่สำมำรถไปได้ 

ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 นี้ก็เป็นบรรยากาศเดียวกัน 

นำมของนักต่อสู้อำจจะด ำรงอยู่อย่ำงเงียบเหงำในตอนต้น แต่ก็ด ำเนินไปอย่ำงมีพลวัต 

ขอให้สังเกตนำมของ จิตร ภูมิศักดิ์ แรกที่เสียสละบนเทือกเขำภูพำนในปี 2509 ควำมรับรู้ก็อยู่ในวงแคบ แต่เมื่อ

กำลเวลำผ่ำนไปก็เริ่มมีกำรเขียนถึง เอ่ยถึง 

มีกำรตั้งสมญำให้ว่ำเป็น“ผู้มำก่อนกำล”จำก ปัญญำชน นักวิชำกำร 

ณ วันนี้ นำมของ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเคยเป็นนำม “ต้องห้ำม”ส ำหรับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ก็ได้รับกำรฟื้นและจัดงำน

ร ำลึกโดยนิสิตปัจจุบันอย่ำงคึกคัก 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/วิเคราะห์-2.jpg
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นี่ก็เช่นเดียวกับนำมของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ 

ตรำบใดที่รัฐประหำร 19 กันยำยน ด ำรงบทบำทในกำรเปิดประตูให้กับรัฐประหำร 2557 

นำมของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ก็จะเป็นคู่เปรียบเทียบกับนำมของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นคู่เปรียบเทียบกับนำม

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

การเคลื่อนไหวในวันที่ 19 กันยายนจึงเปี่ยมด้วยความหมาย 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6626527  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6626527
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18 กันยำยน 2564 11:00 น.  

รัฐประหารได้รถไฟซาเล้ง! 
ตอนเเรกเขำจะขอท ำรถไฟควำมเร็วสูง ก็บอกกลัวใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลำน เเต่ 7 ปีผ่ำนไป ได้เเค่รถไฟซำเล้ง เเถมมีหนี้ก้อน
โตที่ไม่รู้จะใช้หมดไหม สมใจคนอยำกปฏิรูปกำรเมืองไหมล่ะ! 
 

 
 

พรุ่งนี้ 19 ก.ย. 64 ครบรอบ 15 ปี กำรท ำรัฐประหำรปี 49 โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. ขณะนั้น ก่อ
กำรรัฐประหำรยึดอ ำนำจจำกรัฐบำลทักษิณ ชินวัตร และฉีกรัฐธรรมนูญ (รธน.) ปี 40 ที่ว่ำกันว่ำเป็น รธน.ดีที่สุดใน
ประเทศไทย 

พล.อ.สนธิท ำรัฐประหำรด้วยแรงส่งของม็อบพันธมิตรฯหรือ “ม็อบมีเส้น” แต่ได้เป็นแค่รองนำยกรัฐมนตรีใน
รัฐบำลขิงแก่อยู่ได้ปีเดียว ก็ปล่อยให้มีกำรเลือกตั้งด้วย รธน. ปี  50  ซึ่ง พล.อ. สนธิเล่นกำรเมืองเป็นหัวหน้ำพรรค
มำตุภูมิ ลงเลือกตั้งเดือน ก.ค.54 พรรคมำตุภูมิได้ ส.ส. เข้ำมำ 2 คน ต้องเป็นฝ่ำยค้ำนในรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ต่อมำปี 61 พรรคมำตุภูมิถูกยุบเนื่องจำกไร้ผู้สนับสนุน พล.อ.สนธิ จึงน ำสมำชิกที่เหลือไปซบพรรคชำติไทย
พัฒนำ ก่อนที่ชื่อเสียงของหัวหน้ำคณะรัฐประหำรเมื่อ 19 ก.ย. 49 จะค่อย ๆ เงียบหำยไปกับสำยลมและแสงแดด 

จนกระทั่งวันที่ 22 พ.ค. 57 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ผบ.ทบ. ในขณะนั้น เข้ำมำท ำรัฐประหำรตำมแรงส่ง
ของ “ม็อบนกหวีด” ที่ไปขัดขวำงกำรเลือกต้ังวันที่ 2 ก.พ. 57 ทั้งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ประกำศยุบสภำตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 56 

ม็อบนกหวีดไม่เอำเลือกตั้ง แต่จะขอ “ปฏิรูปกำรเมือง” ก่อน! สุดท้ำยได้ พล.อ.ประยุทธ์เข้ำมำแตะมือท ำ
รัฐประหำรฉีกรธน.ปี 50 โดยบอกว่ำรัฐประหำรครั้งนี้จะไม่ให้ “เสียของ” แถมยังคุยด้วยว่ำ “บริหำรประเทศไม่เห็นยำก
ตรงไหน” 

รธน.ปี 60 ซึ่งเป็นมรดกของ พล.อ.ประยุทธ์ใช้คนร่ำงฯ 2 คน กว่ำจะผ่ำน เพื่อให้อ ำนำจ คสช. ต้ัง ส.ว. 250 คน
มำโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ โดยมีคู่เขยและน้องชำยของพล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็น ส.ว. ด้วย 

รธน.ปี 60 “ดีไซน์มำเพื่อพวกเรำ” มีทั้งกำรแก้ไขแบ่งเขตเลือกตั้ง 2-3 ครั้ง มีบัตรเขย่ง  มี ส.ส.ปัดเศษ ได้ ส.ส. 
1,700 ต้องอุ้มพรรคเล็ก พรรคน้อยเข้ำร่วมรัฐบำลเกือบ 20 พรรค สมใจอยำกม็อบนกหวีดที่ต้องกำร “ปฏิรูปกำรเมือง” 
ฉุดประเทศถอยหลังเข้ำคลอง จนถึงปัจจุบันได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำ “ไม่เสียของ”จริง ๆ เนื่องจำกคนจ ำนวนมำก “ตำสว่ำง” 
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หลังจำกเห็นผลงำนบริหำรประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ สร้ำงหนี้ไว้หลำยล้ำน ๆ บำท แต่มีคนจนมำกขึ้น ยิ่งมำ
เจอโควิด-19 ระบำด ผู้คนยิ่ง “ตำสว่ำง” เมื่อเห็นกำรบริหำรจัดกำรล้มเหลวเรื่องวัคซีน ท ำให้คนป่วยนอนรอเตียง รอ
ตำยที่บ้ำน บ้ำงก็ไปตำยบนถนน รอคิวเผำ ส่วนใครที่ยังไม่ตำยก็ไปนั่งรอแจกข้ำว รอบัตรคนจน! 

บริหำรประเทศไม่เห็นยำกตรงไหน! แต่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้สนำมบินใหม่ มีนิคมอุตสำหกรรมใหม่ ๆ 
โดยเฉพำะ สปป.ลำว จะเปิดวิ่งรถไฟควำมเร็วปำนกลำง 160 กม./ชม. เส้นทำงเวียงจันทน์-หลวงพระบำง-คุนหมิง (จีน) 
วันที่ 2 ธ.ค.นี ้

หันมำดูไทยเรำ รัฐบำลเลือกตั้งขอกู้ 2.2 ล้ำนล้ำนบำทในปี 56 ท ำเมกะโปรเจคท์หลำยสิบโครงกำร รวมรถไฟ
ควำมเร็วสูง4 เส้นทำง โดยมีหลำยประเทศสนใจ แต่ถูกคนกลุ่มหนึ่งคัดค้ำนหัวชนฝำ อ้ำงว่ำกลัวใช้หนี้ยันช่ัวลูกชั่วหลำน 

แต่ทนทำนอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์มำ 7 ปี จนหนี้สำธำรณะพุ่งเกือบ 9 ล้ำนล้ำนบำท และยังต้องกู้อีกต่อไปเรื่อย ๆ 
ดังนั้นช่วงเวลำ 7 ปี จึง “แก้ผ้ำ” คนท ำรัฐประหำรอย่ำงล่อนจ้อน! ว่ำท ำงำนได้เรื่องแค่กำรซื้อรถถัง เครื่องบิน เรือด ำน้ ำ! 

แต่ท ำงำนอื่นไม่ได้เรื่อง! เปรียบเทียบกับ สปป.ลำวท ำรถไฟไปคุนหมิง แต่รถไฟควำมเร็วสูงของ พล.อ.ประยุทธ์
เสร็จแค่ 3.5 กม.  แถว ๆ ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ล่ำสุดญี่ปุ่นบริจำครถไฟอำยุ 40 ปี 17 คัน แต่ไทยเสียค่ำขน 42.5 
ล้ำนบำท 

เป็นรถไฟดีเซลรำงที่ญี่ปุ่นใช้มำตั้งแต่ปี 24 ซึ่งตอนนั้นพล.อ.ประยุทธ์อำยุ 27 ปี คงมียศรำว ๆ “ร้อยเอก” รับ
รำชกำรจนเป็น “พลเอก” ท ำรัฐประหำรบริหำรประเทศ 7 ปี คนไทยได้รถไฟควำมเร็วสูง 3.5 กม. ได้รถไฟซำเล้งอำยุ 
40 ปี อีก 17 คัน 

15 ปี รัฐประหำร 2 ครั้ง คนไทยไม่ได้อะไรเลย! มีแต่เสียเวลำ เสียโอกำส ได้สิ่งของต่ำง ๆ แพงขึ้น แถมอับอำย
ชำวโลก ดังนั้นจึงควรเข็ดหลำบ! อย่ำไปหลงคำรมใครง่ำย ๆ เพื่อลำกทหำรเข้ำมำบริหำรประเทศอีก!!. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/280995/  
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