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  มั่นใจมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ จะยุบสภาราว ก.พ.66 

หรือต้น มี.ค.66 นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ หนึ่งใน

ทีมยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บอกกับ ทีมข่าว

การเมือง ด้วยความมั่นใจถึง 99.99% โดยมองจากร่างกฎหมายลูก

เลือกตั้ง ส.ส.และร่างกฎหมายลูกพรรคเมือง ที่อยู ่ระหว่างศาล

รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ (รธน.) หรือไม่  เมื ่อดูเอกสารหลักฐานที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภาผู้แทนราษฎร รวมกับความคิดเห็นของผู้ร่างแก้ไข รธน. 

ส่งให้ศาล รธน. คำตอบตรงกัน ไม่น่าขัด รธน. 

 กรณีเดียวที่ขัด รธน. อยู่ที่ “ส.ส.พึงมี” ซึ่งเป็นการคิดระบบสัดส่วนจากบัตรเลือกตั้งใบ

เดียว เมื่อเจตจำนงรัฐสภาแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ไม่ควรเอา ส.ส.พึงมีมาคิดให้รกสมอง 

ภาพรวมไม่ขัด…ยกเว้นตีความว่าขัด รธน. 

พปชร.ก็ไม่ห่วงเกิดสุญญากาศการเมือง 

 แต่ทำไม พปชร.เงียบฉี่ไม่เตรียมปรับทัพเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ทั้งที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง 6 

เดือนก็ลงสนามเลือกตั้งแล้ว ต่างกับพรรคอื่น โดยเฉพาะพรรคคู่แข่งอย่างเพื่อไทย ประกาศ

นโยบายหาเสียงและตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง นายวีระกร บอกว่า ถ้าเป็นพรรคการเมืองทั่วไป

ต้องเปิดนโยบายต่างๆออกมาแล้ว 

 “สะท้อนว่าผู้บริหารไม่ได้เป็นนักการเมือง 3ป.ไม่มีความเป็นนักการเมือง ความคิดที่ออก

นโยบายให้โดนใจประชาชน เขาไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็ยังปรึกษาหารือเฉพาะคนรอบตัวที่เป็น

ทหาร ไม่ได้เอานักการเมืองเข้าไปเป็นที่ปรึกษา ตะกอนความคิดก็ยังเป็นลักษณะของทหาร การ

ทำพรรคการเมืองก็เป็นลักษณะรูปแบบของทหาร ต้องยอมรับเนเจอร์ของ 3ป.เป็นทหาร ไม่

คลุกคลีกับประชาชน ไม่ได้คลุกคลีกับนักการเมือง ฉะนั้นย่อมไม่เข้าใจบริบทประชาชนและ

นักการเมือง ในที่สุดไม่สามารถออกนโยบายที่โดนใจประชาชนได้” 

 หลายเร่ืองพูดในสภาย้ำแล้วย้ำอีก!! บางเร่ืองเอาไปแก้ไขทำแบบเสียไม่ได้ เช่น การบริหาร

จัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ 27 จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางได้ประโยชน์ ผ่านการผันน้ำเพิ่ม

ต้นทุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาปีละ 4 พันล้านลูกบาศก์ เพื่อรับมือภัยแล้งเอลนีโญ ไล่น้ำเค็ม-น้ำ

อุปโภคบริโภค-การเกษตร หรือแก้ปัญหาปุ๋ยแพงเกิน 100% โดยตั้งโรงงานปุ๋ยยูเรียช่วยเกษตรกร

ทั่วประเทศ เรามีศักยภาพ วัตถุดิบพร้อมสรรพ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่ใช่

นักการเมือง มองเพียงว่าถ้าขาดปุ๋ยรัฐบาลก็หาซื้อจากต่างประเทศ เราพยายามพูดคือความั่นคง

ด้านปุ๋ย แต่รัฐบาลไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ 

 ถ้าเราเป็น พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้า พปชร. 

จะเอาสิ่งที่ ส.ส.เสนอในสภาแปลงเป็นนโยบายเด็ดของรัฐบาล รับรองเกษตรกรรัก พปชร.ขึ้น

อีกเยอะเลย 

เชื่อแลนด์สไลด์ต้องรออภินิหาร : ระวังซํ้ารอยประวัติศาสตร์ 



 เมื่อถามถึงสภาพภายใน พปชร.ต่างคนต่างอยู่ จะสู้พรรคคู่แข่งได้อย่างไร เหลือเวลาอีก

ไม่ถึง 6 เดือนก็เลือกตั้ง นายวีระกร บอกว่า พรรคที่อยู่ในระบบทหาร ท่านไม่มาคลุกคลีกับเรา 

ต้องรอให้คนเข้าไปหา ไม่มีการเรียกมาคุยปรึกษาหารือ คุณเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ มีนโยบาย

อะไร ขอช่วยเขียนนโยบายหน่อยได้ไหม...ไม่มี!! 

 

นับเป็นข้อเสียพรรคการเมืองที่มาจากทหาร 

 “ลุงตู่ไม่สุงสิงกับนักการเมือง คุยกับ ส.ส.นับครั้งได้ เคยได้ยินไหมพูดถึงพรรค...ไม่มี!! ทั้ง

ที่เราคอยยกมือปกป้องท่านตลอดเวลา ฉะนั้น การไม่ประสานกันระหว่างผู้บริหารกับพรรคการ 

เมืองที่หนุนหลัง มันเป็นช่องว่างสุญญากาศภายในพรรคมากๆ วันนี้ขอเรียกร้องผู้บริหาร ซึ่ง

ท่านต้องเป็นนายกฯ เป็นรองนายกฯต่อ ซึ ่งตำแหน่งเหล่านี ้อยู ่ใน 3ป. ถึงเวลา ต้องเรียก 

ส.ส.พปชร. อย่างน้อยประธานยุทธศาสตร์ ท่านนายกฯต้องมา ไปนั่งคุยออกนโยบายที่โดนใจ

ประชาชน หากไม่เรียกก็ทำให้มีกระแสข่าวกลุ่มนั้น กลุ่มนี้จะออกตลอดเวลา” 

 

ถึงเวลาลุงตู่สมัครเป็นสมาชิกพปชร.ได้แล้ว ลุงตู่-ลุงป้อมต้องเป็นผู้บริหาร พปชร.ตัวจริง 

 มีโอกาสซ้ำรอยประวัติศาสตร์พรรคสามัคคีธรรมอย่างไร นายวีระกร บอกว่า ผมเคยอยู่

พรรคนี้มาก่อน ถึงรู้ว่าพรรคของทหารผ่านการเลือกตั้งไม่เกิน 1 ครั้งก็ต้องยุบ ถ้าไม่อยากให้ซ้ำ

รอยประวัติศาสตร์ และที่ผ่านมา “ลุงป้อม” ย้ำหลายครั้งว่าพปชร.จะเป็นสถาบันการเมือง แต่

ปล่อยไปอย่างนี้มันเป็นแค่คำพูดลมๆ แล้ง ๆ ตั้งใจทำเป็นสถาบันการเมืองต้องรีบทำ 

 พรรคสามัคคีธรรมเหมือน พปชร.อย่างไร หลังผ่านการเลือกตั้งครั้งแรก นายวีระกร 

บอกว่า การเลือกตั้งครั้งแรกมันฮือฮามาก ส.ส.ไหลเข้าสู่สามัคคีธรรมเหมือนกับที่ ส.ส.ไหลเข้า 

พปชร. แต่เมื่อพรรคไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ส.ส.ก็อยู่ไม่ได้ เพราะ ส.ส.อยู่ได้ด้วย

ประชาชน จุดนี้คนที่มีใจเป็นทหารเขาไม่มีความเป็นนักการเมืองก็ไม่เข้าใจ ใครอยู่กับพรรคเราก็

ต้องอยู่ตลอดไป เหมือนอยู่ในกรมกอง ถ้าไม่ปลดจะออกไม่ได้...ไม่ใช่!! 

 นักการเมืองเวลาใกล้ถึงเลือกตั้งอีก 6 เดือนข้างหน้าพร้อมไปทั้งนั้น แสดงความจำนง

เยอะแล้ว ผมเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลาย เพราะสภาพพรรคสามัคคี

ธรรมเป็นอย่างนี้ เม่ือใกล้ถึงวันเลือกตั้งครั้งใหม่ กระโดด กระเส็นกระสาย ต่างคนต่างไป 

 

ช่วงเวลาที่เหลือ พปชร.ยังสร้างศรัทธาได้ คลอดนโยบายเด็ดๆเตรียมต่อสู่ครั ้งต่อไป 

รับรองผลที่ออกมาเกิดแลนด์สไลด์แน่ 

 กลุ่ม 3ป.ไม่ขยับ พปชร.ซ้ำรอยประวัติศาสตร์พรรคสามัคคีธรรม นายวีระกร บอกว่า 

หากไม่เอาพรรคสามัคคีธรรมมาเป็นบทเรียน ย่อมเข้าสู่วัฏจักรเดิม ฉะนั้น ขอย้ำให้ “ลุงตู่” 

สมัครเป็นสมาชิก พปชร. “ลุงป้อม” นัดประชุม พปชร. เปลี่ยนตัว รมว.มหาดไทย เพราะ“ลุง

ป๊อก” (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ไม่เหมาะสม เหมือนเป็นเสมียนหรือข้าราชการประจำ

กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ความสัมพันธ์กลุ่ม 3ป. กับ พปชร.เป็นอย่างไร นายวีระกร บอกว่า 

ไม่มีความสัมพันธ์ มีเฉพาะ “ลุงป้อม”เจอท่านเดือนละครั้ง แต่เมื่อท่านไม่เรียกประชุมก็ไม่เกิด

อะไร หรือมีการประชุมก็เหมือนไม่ประชุม 



ถึงบอกให้รีบแก้ไข เวลายังพอมี มอบหมายให้ทีมยุทธศาสตร์พรรคหรือผมเขียนนโยบายวันเดียว

เสร็จ รับรองถ้าไม่แลนด์สไลด์ จะนอนให้ “ลุงตู่-ลุงป้อม” เหยียบเลย เพราะคนระดับ “ลุงตู่-ลุง

ป้อม” พูดถึงนโยบายที่โดนใจประชาชน สังคมย่อมเชื่อมั่นว่าทำได้แน่ เช่น ปุ๋ยคุณภาพราคาถูก 

น้ำไม่ขาดแคลนหน้าแล้ง พันธุ์ข้าวแท้ไทยใหม่แจก เปิดตลาดการค้าเสรีให้มากขึ้น 

 “ถ้านโยบายเหล่านี้ออกภายในสิ้นเดือน ต.ค. รับรองไม่มี ส.ส.ออกจาก พปชร. ตรงกัน

ข้ามมีแต่วิ่งเข้าหา พปชร. 

 ทั้งหมดอยู่ที่ลุงตู่ ลุงป้อม และลุงตู่ต้องตัดสินใจเข้ามาคุมบังเหียนกับลุงป้อม มาเป็นผู้ถือ

ธงให้กับพรรค สิ่งที่ท่านพูดในฐานะนายกฯ ย่อมได้รับความน่าเชื่อถือแน่นอน” 

 ภายในตุลาต้องขยับไม่เช่นนั้น พปชร.อนาคตมืดมน!! เคยพูดว่า รธน.60 ออกมาเพื่อให้ 

พปชร.เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล “ลุงตู่” เป็นนายกฯ ตอนนี้แก้ รธน.เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ยังคงคำพูดเดิมไหม นายวีระกร บอกว่า มันเป็นคำพูดอมตะ นิรันดร์กาล ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่  

ภายใต้ พปชร.ต้องพึงตัวเองมากขึ้น และขยับภายในสิ้นเดือนตุลานี้ ทั้งนัดประชุม ออกนโยบาย

ที่โดนใจประชาชน รับรองเป็นขั้วการเมืองที่แลนด์สไลด์ 200 ขึ้น เผลอๆแลนด์สไลด์แทนพรรค

เพื่อไทยด้วย 

ทีมการเมือง 

 

 

 ผมหลบไปเขียนเรื่องสนุกสนานชวนเที่ยวงาน ชวนอ่านหนังสือ และชวนคุยถึงรายการ

ประกวดเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมทั่วประเทศผ่านรายการ “ชิงช้าสวรรค์ 2022” รวม 2 วันเต็มๆ 

ในคอลัมน์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เมื ่อวานนี้  รู ้สึกสดชื่นรื ่นรมย์และมีความสุขพอสมควรกับ

เรื่องราวที่เขียนและบางเรื่องบางงานก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสมาด้วยตนเอง กลับมาสู่คอลัมน์ปกติ

ประจำวันในวันนี้ ซึ่งก็คงจะต้องเขียนเรื่องราวให้เข้ากับเหตุการณ์ พลันความห่อเหี่ยวก็กลับมา

อีกครั้ง เพราะข่าวใหญ่ของโลกข่าวหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างมาก รวมทั้งประเทศ

ไทยเราด้วยก็คือข่าวที่ว่า “เงินเฟ้อ” ที่สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในอัตราสูง ส่ออาการ “ดื้อยา” ที่ธนาคาร

กลางสหรัฐฯฉีดมาแล้วหลายเข็ม และเป็นที่ชัดเจนอีกครั้งว่า น่าจะต้องฉีด “เข็มใหญ่” ต่อไปอีก

ในอนาคตอันใกล้ตามแผนเดิมที่วางกันไว้ 

 ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ซึ่งเป็น 1 ในตัวเลขสำคัญที่ใช้ในการวัด “เงินเฟ้อ” 

ประจำเดือนกันยายนเพิ่มขึ ้นถึง 8.2 เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเทียบเป็นรายปีกับปีที ่แล้ว สูงกว่าที่

นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มที่ 8.1 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกัน เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนของปีนี้ก็

พบว่าเจ้าดัชนีที ่ว่านี ้เพิ่มขึ ้นอีก 0.4 เปอร์เซ็นต์ เมื ่อเทียบกับเดือนก่อน...หรือสูงขึ ้นกว่าที่

นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ครั้นเมื่อดูเฉพาะดัชนี CPI พื้นฐานคือตัด

หมวดอาหารและหมวดพลังงานออกไปก็ยังเพิ่มถึง 6.6 เปอร์เซ็นต์ เทียบปีต่อปีสูงกว่าที่คาดกัน

ไว้ว่าควรจะเป็น 6.5 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อมาเปรียบเทียบรายเดือนเทียบกับสิงหาคมของปีนี้ ก็

พบว่าดัชนีพื้นฐานดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตอน

ข่าวเงินเฟ้อยังสูงออกมาแรกๆ ตลาดหุ้นสหรัฐฯกลับทำท่าเหมือนเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน มีนัก

ลงทุนเข้ามาช้อนซื้อหุ้นที่ราคาร่วงหล่นมาก่อนหน้านี้หลายวัน...จนตลาดหุ้นสำคัญพุ่งกระฉูดทั้ง 

คอลัมน์ ซูม เหะหะพาที : “เงินเฟ้อ” สหรัฐฯ “ยังสูง” “เศรษฐกิจโลก” ยังอึมครึม 



3 ตลาด โดยเฉพาะ ดาวโจนส์ พุ่งขึ้นไปถึง 828 จุด และปิดที่ 30,039 จุด ค่อนข้างสูงพอสมควร

สำหรับการกระฉูดขึ้นในวันเดียว...รวมทั้ง “แนสแดก” ตลาดหุ้นไฮเทคก็พุ่งปรี๊ดถึง 232 จุด 

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคมบ้านเขา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม

บ้านเรา อันเป็นวันที่ผมจะต้องเขียนคอลัมน์ซอกแซกจึงต้องปล่อยวางเอาไว้ก่อน แต่แล้วพอ

มาถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม ที่สหรัฐฯ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคมบ้านเรา ที่ผมจะต้องเขียน

ต้นฉบับวันนี้ (จันทร์ที่ 17 ต.ค.) ทุกอย่างก็กลับมาสู่ความเป็นจริง 

 อาการ “หมูไม่กลัวน้ำร้อน” ของตลาดหุ้นค่อยๆหายไป กลายเป็นอาการหวาดผวาอีกครั้ง

...ส่งผลให้ดาวโจนส์ลดไปวันเดียว 404 จุด และตลาดหุ้นหลักอีกตลาด “แนสแดก” ร่วงกราวถึง 

328 จุด มีข่าวดีอยู่ข่าวเดียวเท่านั้นคือข่าวราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างน่าชื่นใจถึง 3 เหรียญ 56 

เซ็นต์ต่อหนึ่งบาร์เรล ที่นิวยอร์ก และ 2 เหรียญ 94 เซ็นต์ ที ่ลอนดอน ด้วยความวิตกว่า

เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างแน่นอน เพราะธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องเหยียบ

เบรกแรงๆตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของท่านประธานกรรมการและกรรมการธนาคาร

กลางสหรัฐฯที่ประกาศจะเอาชนะ “สงครามเงินเฟ้อ” ครั้งนี้ให้ได้ เศรษฐกิจจะพังบ้าง คนจะตก

งานบ้าง ก็จะต้องยอมเพราะถ้าเอาเงินเฟ้อไม่อยู่ความเสียหายจะมากกว่านั้น 

 ผมถึงได้บอกว่าพอกลับมาเขียนคอลัมน์วันปกติทีไร ก็มักจะห่อเหี่ยวใจอยู่เสมอๆในช่วงนี้ 

เพราะ “ข่าวดี” มีไม่มาก แต่ “ข่าวร้าย” มีมากมายเหลือเกิน ที่สำคัญพายุเศรษฐกิจที่จะพัดถา

โถมเข้าสู่ประเทศไทยยังน่ากลัวอยู่ครับ...ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับลุงตู่ , ท่านรัฐมนตรีคลัง 

และท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย! 

“ซูม” 


