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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ อุกอาจ ! คนร้ายควง 9 มม.บุกยิงบ้านรักษาการ ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด  

จัดก าลังดูแล 24 ชม. 
3 

2 ข่าวสดออนไลน ์ อุกอาจ คนร้ายบุกยิงบ้าน รักษาการ ผู้อ านวยการ กกต. ร้อยเอ็ด 5 
3 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ “วิรัช” มั่นใจ รมต. ตอบศึกซักฟอกได้ทุกคน 7 
4 สยามารัฐออนไลน ์ "อนุสรณ์" ช้ี อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาล 

"ประยุทธ" 
8 

บทความ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามารัฐออนไลน ์ "เพื่อไทย" ปลุกเกม "นอกสภาฯ" ! 9 
2 MGR ออนไลน ์ ซักฟอกไม่ระคาย “บิ๊กตู”่ ฝ่ายค้านแตกคอ-แย่งซีน 11 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ ใจสั่งมา 13 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ฮั้วการเมอืงปลุกผีทกัษิณคืนชีพ 14 
5 คมชัดลึกออนไลน ์ แผนลึก ‘ณัฐวุฒิ’ ชูเส้นทางใหม่เช่ือม ‘ทักษิณ-เยาวชน’ 16 
6 มติชนออนไลน ์ ไม่ว่า “ใน” รัฐสภา ไม่ว่า “นอก” รัฐสภารวมพลงัประชาชน  

รวมพลไล่ประยุทธ์ 
17 
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อุกอาจ! คนร้ายควง 9 มม.บุกยิงบ้านรักษาการ ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด จัดก าลังดูแล 24 ชม. 
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 10.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ส.ค.64 ร.ต.อ.สรุพล จันทร์ทรา รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอ้ยเอ็ด รบัแจง้จาก นายนวัต บุญศรี รองผอ. 
รักษาการในต าแหนง่ ผอ.ส านักงานการเลอืกตั้ง ประจ าจงัหวัดร้อยเอ็ด ว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 เวลาประมาณ 
23.40 น. ที่บ้านพักของตน ในหมูบ่้านมารินทร์ หมู่ 18 ต.รอบเมอืง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด  

ขณะนอนหลบัร่วมกบัภรรยาอยู่นั้น  จู่ๆ ต้องสะดุ้งตื่นได้ยินคล้ายเสียงปืนดัง 1 นัด และตามมาอีก 3 นัด ไม่คิดว่า
มีเหตกุารณ์อะไร คิดว่าชาวบ้านจุดประทัดที่วัดข้างบ้านหรือยิงปืนข้ึนฟ้าตามประเพณีจงึนอนต่อ รุง่เช้าต่ืนข้ึนมา
ตามปกติ เวลาประมาณ 06.30 น. แต่งตัวเสร็จจะลงไปเปิดบ้านให้แฟนไปท างานก่อนทุกวัน เมื่อเดินไปทีร่ถจึงได้เห็น
รอยกระสุนปืนอยู่ทีก่ระจกรถยนต์ทั้ง 2 คัน คันละ 2 รู โดยรอยกระสุนถูกยงิจากทางด้านหลงัทะลุไปกระจกด้านหน้า 2 
รู ตนจึงโทรศัพท์แจ้งผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้สัง่การให้ ร.ต.อ.สรุพล จันทรา รองสารวัตร
ป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพรอ้มชุดสบืสวนและพิสจูน์หลักฐานต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดมาตรวจที่
เกิดเหตุ           

เบื้องต้นพบหัวกระสุนปืน 9 ม.ม. ลูกโม่ ตกอยู่ทีห่น้ารถและข้างรถยนต์จ านวน 2 นัด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ติดตามหาคนร้ายมาด าเนินคดีต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ได้ตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดในหมูบ่้านแล้วแต่ยังขอไมเ่ปิดเผยรายละเอีย 

นายนวัต กล่าวว่า ตนมืดแปดด้านไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกบัใคร ยอมรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทีผ่่านมามี
การร้องเรียนทจุริตการเลือกตั้งจ านวนมากแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนของ กกต. อาจมผีู้เสียผลประโยชน์ยิงข่มขู่ตนก็
เป็นได 
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 สอบถามนางฉวี วงศรีเทพ เพื่อนบ้าน ก็เล่าว่าในช่วงเกิดเหตุตนได้ยินเพียงเสียงดังคล้ายกบัคนจุดพลุ จุดประทัด 
ตนก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคงจะจุดตามประเพณีหรือมีคนเสียชีวิต ก็มาทราบข่าวในช่วงเช้าว่าเพื่อนบ้านถูกอาวุธปืนยิง
เข้าที่รถยนต์ทีจ่อดไว้ในบ้านจนได้รบัความเสียหายดังกล่าว ตนก็รู้สกึหวาดกลัวเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้
มาก่อน ปกติกม็ีเพียงกลุ่มวัยรุ่นทีม่ีความคึกคะนองมาจุดพล ุจุดประทัดกันเท่านั้น ส่วนเพื่อนบ้านก็มมีิตรสัมพันธ์ที่ดมีาก 
ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับใครในหมู่บ้าน ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว 

ทั้งนี้ ผู้ก ากบัการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรพล จันทรา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จัดตู้แดงและก าลงัอารกัขาเตม็ที่ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/597887 
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อุกอาจ คนร้ายบุกยิงบ้าน รักษาการ ผู้อ านวยการ กกต. ร้อยเอ็ด 

27 ส.ค. 2564-01:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุกอาจ คนร้ายบุกยิงบ้าน รักษาการ ผู้อ านวยการ กกต. ร้อยเอ็ด ต ารวจเร่งหาหลักฐาน ตามตัวคนก่อเหตุ

มาด าเนินคดี จัดก าลังดูแล 24 ชม. 

วันที่ 26 ส.ค. 2564 ร.ต.อ.สุรพล จันทร์ทรา รองสว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด รับแจ้งจาก นายนวัต 

บุญศรี รองผอ. รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส านักงานการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 

2564 เวลาประมาณ 23.40 น. ที่บ้านพักของตน ในหมู่บ้านมารินทร์ หมู่  18 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

ขณะนอนหลับร่วมกับภรรยาอยู่นั้น 

จู ่ๆต้องสดุ้งตื ่นได้ยินคล้ายเสียงปืนดัง 1 นัดและตามมาอีก 3 นัดไม่คิดว่ามีเหตุการณ์อะไร คิดว่า

ชาวบ้านเสียชีวิตจุดประทัดที่วัดข้างบ้านหรือยิงปืนข้ึนฟ้าตามประเพณีจึงนอนต่อ รุ่งเช้าตื่นข้ึนมาตามปกติ เวลา

ประมาณ 06.30 น. แต่งตัวเสร็จจะลงไปเปิดบ้านให้แฟนไปท างานก่อนทุกวัน เมื่อเดินไปที่รถจึงได้เห็นรอย

กระสุนปืนอยู่ที่กระจกรถยนต์ทั้ง 2 คัน คันละ 2 รู 

โดยรอยกระสุนถูกยิงจากทางด้านหลังทะลุไปกระจกด้านหน้า 2 รู คันแรกยี่ห้อมิซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว ทะเบียน 

ญธ 2001 กทม. และรถเก๋ง ซูซูกิ สวิฟ สีน้ าเงิน ทะเบียน กฉ 6070 ร้อยเอ็ด ตนจึงโทรศัพท์แจ้งผู้ก ากับการ

สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ซึ ่งได้สั่งการให้ ร .ต.อ.สุ รพล จันทรา รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานี

ต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พร้อมชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดมาตรวจที่เกิดเหตุ  
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เบื้องต้นพบหัวกระสุนปืน 9 ม.ม. ลูกโม่ ตกอยู่ที่หน้ารถและข้างรถยนต์จ านวน 2 นัด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อ

ติดตามหาคนร้ายมาด าเนินคดีต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแล้วแต่ยังขอไม่เปิดเผย

รายละเอียด 

นายนวัต บุญศรี รักษาการผู้อ านวยการ กกต. ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ยังกล่าวด้วยว่า ตนมืดแปดด้านไม่

เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใคร ยอมรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมามีการร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง

จ านวนมากแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนของ กกต. อาจมีผู้เสียผลประโยชน์ยิงข่มขู่ตนก็เป็นได้ 

ทั้งนี้ผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรพล จันทรา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จัดตู้แดงและก าลังอารักขาเต็มที่ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

สอบถามนางฉวี วงศรีเทพ เพื่อนบ้าน ก็เล่าว่าในช่วงเกิดเหตุตนได้ยินเพียงเสียงดังคล้ายกับคนจุดพลุ จุดประทัด 

ตนก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคงจะจุดตามประเพณีหรือมีคนเสียชีวิต ก็มาทราบข่าวในช่วงเช้าว่าเพื่อนบ้านถูก

อาวุธปืนยิงเข้าที่รถยนต์ที่จอดไว้ในบ้านจนได้รับความเสียหายดังกล่าว ตนก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะไม่เคยเกิด

เหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อน 

ปกติก็มีเพียงกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคึกคะนองมาจุดพลุ จุดประทัดกันเท่านั้น ส่วนเพื่อนบ้านก็มีมิตรสัมพันธ์

ที่ดีมาก ไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับใครในหมู่บ้าน ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

ให้ได้โดยเร็ว 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6586065 
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27/08/2564 10:30 
 
“วิรัช” มั่นใจ รมต. ตอบศึกซักฟอกได้ทุกคน 
 

 
 

รัฐสภา 27 ส.ค – “วิรัช” มั่นใจรัฐมนตรีตอบศึกซักฟอกได้ทุกคน ยืนยันรัฐบาลเป็นหน่ึงเดียว รอดูการอภิปรายและ
ชี้แจงก่อนหารือแนวทางลงมติอีกครั้ง 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวย้ าถึงการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ว่า จะมีข้ึนระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย. และจะลงมติในวันที่ 4 ก.ย. ประมาณ 10.00 น. 
โดยฝ่ายค้านได้รับเวลา 40 ช่ัวโมง ซึ่งมีการก าหนดไว้ว่าฝ่ายค้านจะต้องใช้เวลาในการอภิปรายในแต่ละวันอย่างน้อยวัน
ละ 10 ช่ัวโมงเป็นอย่างต่ า เพราะในครั้งที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการส่งรายช่ือผู้อภิปรายที่เมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีผู้
อภิปราย ส่วนสมาชิกในส่วนของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนั้นสามารถตอบช้ีแจงได้อย่างเต็มที่ โดยในแต่ละวันจะใช้เวลา
ตั้งแต่ 09.30 น. จนถึงเวลาประมาณ 00.30 น. 
 ทั้งนี้ นายวิรัช ยังระบุว่า เบื้องต้น ทราบว่า รัฐมนตรีที่มีช่ือถูกอภิปรายทั้งหมดมีความพร้อมในการช้ีแจงได้ทุก
เรื่อง เพราะทางคณะรัฐมนตรีช้ีแจงมาว่า มีความพร้อมตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.เป็นต้นไป ซึ่งการตอบช้ีแจงก็อยากให้ตอบ
โดยกระจ่างแจ้งในรอบเดียว แต่หากยังไม่จบก็สามารถข้ึนช้ีแจงได้อีกรอบ ส่วนการติวเข้ม ส.ส.ในส่วนของพรรคพลัง
ประชารัฐนั้น เนื่องจากครั้งนี้ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้เหมือนครั้งที่ผา่นมา
ที่มีการเชิญรัฐมนตรีมาให้ข้อมูล แต่ก็ได้สอบถามเนื่องจากมีความเป็นห่วง ซึ่งทางรัฐมนตรีทุกคนก็ยืนยันว่า พร้อมที่จะ
ตอบช้ีแจง 
 ส่วนการลงมติในวันที่ 4 ก.ย.นั้น นายวิรัช ยืนยันว่าเบื้องต้นรัฐบาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนจะลงมติไปใน
ทิศทางไหนอย่างไร ต้องรอดูการอภิปรายของฝ่ายค้าน และการช้ีแจงของผู้ที่ถูกอภิปราย และคาดว่า ก่อนวันที่จะลงมติ
วิปของรัฐบาลจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ส่วนจะมีการโหวตสวนมติเหมือนในอดีตหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน 
และไม่รู้ว่าหากมีจะโหวตสวนไปทิศทางไหน แต่ก็จะพยายามท าให้ดีที่สุด หากจะมีก็ให้น้อยที่สุด หรือหากไม่มีเลยก็จะดี
ที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค.นี้ ทางวิปรัฐบาลจะมีการหารือถึงภาพรวมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีก
ครั้ง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-767535  
  

https://tna.mcot.net/politics-767535
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27 สิงหาคม 2564 09:12 น.   
"อนุสรณ์" ชี้ อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งน้ี อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาล "ประยุทธ" 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการประสานงาน
ส ภาผู้ แ ทนร าษฎร  ได้ ข้ อ ส รุ ป ก า ห นด วัน เ ปิ ด อ ภิป ร าย ไม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ าล ตั้ ง แ ต่ วั นที่  31 ส . ค . ถึ ง  
3 ก.ย. นัดโหวตลงมติวันที่ 4 ก.ย. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
อยู่ในอ านาจมาเกือบ 8 ปี สถานการณ์ในขณะนี้วิกฤตหนักที่สุด แต่พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุด จนต้อง
หลบต่ าเวิร์คฟอร์มโฮม ท าตัวเป็นขอมด าดิน หวังใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ปรับทัพสารพัดทีมหนีตายในวาระ
สุดท้าย การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาล จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาล เป็นการอภิปรายฯ ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่ง เฉพาะเป้า
ใหญ่ความผิดพลาดล้มเหลวซ้ าซาก ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รัฐบาล
ชุดน้ีจะเป็นรัฐบาลที่โอหังคลั่งอ านาจอย่างไร ก็ตอบค าถามประชาชนล าบาก รอดยาก 
 “เกือบ 8 ปีในการถือครองอ านาจของพล.อ.ประยุทธ์ อาจเดินทางมาถึงจุดตกต่ าสุด เผชิญวิกฤตศรัทธา สารพัด
ปัญหารุมเร้าอย่างหนัก ไม่มีใครด้อยค่าพล.อ.ประยุทธ์ได้ หากพล.อ.ประยุทธ์และพวกพ้อง ไม่ด้อยค่าตัวเอง ” นาย
อนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275183  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/275183
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210827/60e80e6b6249ce0a642c94e38234e02ee2249d2c3f82aa88a4595351af96d225.jpg?itok=1CdVWRHg
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27 สิงหาคม 2564 00:10 น.   
"เพ่ือไทย" ปลุกเกม "นอกสภาฯ" ! 
 

 
 
 ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาผุดแคมเปญ "ไล่นายกฯ" นอกสภาฯ โดย "สมพงษ์  
อมรวิวัฒน์" หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย สมาชิกพรรคร่วมแถลงข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงช่ือโหวตไม่
ไว้วางใจรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ www.change.org/prayutge tout หัวข้อ "ลงมติประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์" แสดง
พลังไม่ยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่25 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ก าลังสะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามเปิดเกม ในลักษณะที่เรียกว่า "ตีคู่ขนาน" ไปพร้อมๆกับการเปิดศึกถลม่รฐับาล และ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะมีก่อนปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ วันที่ 19 ก.ย.นี ้
 เพราะพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่า ล าพัง "เสียงในสภาฯ" คงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใด อย่างหนึ่งได้ 
แม้ในการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ "นายกฯ" กับอีก "5รัฐมนตรี" เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านเอง จะประกาศว่า
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ จะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ประหนึ่งว่าน่ีคือศึกครั้งสุดท้ายที่ขับไล่ "ระบอบประยุทธ์" 
ให้หมดไปได้จริงก็ตาม 
 ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง "พรรคเพื่อไทย" และ "พรรคก้าวไกล" ตลอดจนพรรคฝ่ายค้าน ทั้งหมดต่างรู้ดีว่า
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สองครั้งที่ผ่านมา ในรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่ารัฐมนตรีรายใด จะได้ "เสียงไว้วางใจ" มากหรือน้อย
ที่สุดก็ตาม แต่จะไม่น ามาซึ่งการปรับครม. หรือ "เปลี่ยนตัวเล่น" ได้เลยสักครั้ง ! 
 การผุดแคมเปญ จากพรรคเพื่อไทย ด้วยการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงพลังออกมาให้เห็นว่า วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไร ไม่ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ นั่งบริหารประเทศอีกต่อไป ย่อมต้องการเช่ือมโยงไปยังการ
เคลื่อนไหว "นอกสภาฯ" ที่ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล 
 โดยผู้ชุมนุมสารพัดช่ือม็อบ ที่น าร่องโหมโรงชุมนุมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมี
แนวโน้มว่า "ความเข้มข้น" จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาฯ ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ ในเดือนก.ย.นี้ จะถูกดึง
ออกไปให้กลายเป็น "เช้ือ" ให้ผู้ชุมนุมขยายแผลต่อ 
  
 
 
 

http://www.change.org/prayutge
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210826/8448edcacae63713d2e65c406dd81979739efe01a9fa82cb4f041b71be3af021.jpg?itok=Z8bpDdzM
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อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย ทั้งในและนอกสภาฯ เพื่อ "รุกไล่" พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐ บาลในคราว
เดียวกัน เช่นน้ี ยังต้องไปรอลุ้นกันในช็อตต่อไปว่า จะสัมพันธ์ กับการเปิดแผนการเล่นทางการเมือง ตามที่ "โทนี วู๊ดซัม" 
หรือ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกฯ บอกผ่าน "กองเชียร์" เอาไว้ก่อนหน้านี้ ว่าในวันที่ 29 ส.ค.นี้ให้รอฟังความชัดเจน
ผ่านการสนทนาทางคลับเฮ้าส์ ซึ่งทักษิณ เองบอกว่าจะไม่ยอมเปิดรายละเอียด ขอให้อดใจรอฟังพร้อมกันในวันที่ 29 
ส.ค.นี ้
 และอย่าลืมว่า ในวันที่29 ส.ค.นี้เช่นกันที่ "ลูกน้องทักษิณ" อย่าง " ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ" แกนน าคนเสื้อแดง เพิ่ง
แถลงข่าว จัดงาน CAR MOB CALL OUT เพื่อท ากิจกรรมในภาคสนามเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันขับไล่
พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมย้ าว่าจะไม่มีการปะทะกันเด็ดขาด 
 ท าไปท ามา น่าจับตาว่าทุกความเคลื่อนไหวของ พรรคเพื่อไทย , อดีตนายกฯทักษิณ และณัฐวุฒิ  
มีความเช่ือมโยง เป็นเหมือน "จิ๊กซอร์" ที่ก าลังต่อให้เห็นถึง "แผนการเล่น" ที่คาดหวังว่าจะใช้ทุกทาง เพื่อถล่มพล.อ.
ประยุทธ์ ให้พ่ายแพ้ในคราวเดียวกันด้วยหรือไม่ !? 
 
อ้างอิง  https://siamrath.co.th/n/275136  

https://siamrath.co.th/n/275136
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27 ส.ค. 2564 02:04    
ซักฟอกไม่ระคาย “บ๊ิกตู่” ฝ่ายค้านแตกคอ-แย่งซีน 
 

 
 

 
 ในที่ สุ ด  ผลการประ ชุมหารื อกั นระห ว่าง วิปรั ฐบาล ฝ่ าย ค้าน เมื่ อ วันที่  26 สิ งหาคม  ที่ รั ฐสภา 
 มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อหารือการก าหนดกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ก็ได้ข้อสรุปในเรื่องวันเวลา
ส าหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีออกมาแล้ว นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน และลงมติกันใน
วันที่ 4 กันยายน 
 โดย น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะตัวแทน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีมติก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ โดยระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน จะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 
09.00-00.30 น. ส่วนวันที่ 3 กันยายน จะเริ่มประชุมในเวลา 09.00-21.00 น. และ วันที่ 4 กันยายน จะเริ่มลงมติใน
เวลา 10.00 น. ซึ่งมีการก าหนดเวลาในการอภิปรายทั้งหมด 58 ช่ัวโมง 30 นาที แบ่งเป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 40 
ช่ัวโมง ส่วนของฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 18 ช่ัวโมง 30 นาท 
 ส าหรับรัฐมนตรีที่ถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล รวม 6 คน นอกจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม พรรคภูมิใจไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรค
ประชาธิปัตย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พรรคพลังประชารัฐ และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากพรรคพลังประชารัฐ 
 หากพิจารณาจากราย ช่ือและต าแหน่งหน้าที่ที่ รับผิดชอบแล้ว แน่นอนว่า ต้องพุ่ ง เป้ าหลักไปที่   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์อ านาจของรัฐบาลชุดน้ี ยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ด้วยแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ ศบค. เขาก็ต้องโดนเข้าไปเต็มๆ อยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทอืนภายในรัฐบาลเปน็ผล
ต่ อ เ นื่ อ ง ต า ม ม า อี ก ด้ ว ย  อ ย่ า ง น้ อ ย ห า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย แ บ บ  “ ไ ด้ น้ า ไ ด้ เ นื้ อ ”  
ก็ยิ่งท าลายภาพลักษณ์ให้ทรุดลงไปอีก 
 ขณะเดียวกัน ยังมีรัฐมนตรีอีกอย่างน้อยสองคนที่ถือว่าตกเป็น “เป้ารอง” ลงมา แต่ก็ถือว่ามีบทบาทไม่น้อย 
อย่างเช่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องโดนซักฟอกในสถานการณ์โรคระบาด และอีกคนก็คือ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ซึ่งสองคนหลังนี้โดนทั้งหัวหน้าพรรค และ เลขาฯพรรค 
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 ซึ่งกรณีของ นายศักดิ์สยาม นั้น ฝ่ายค้านอาจมีเจตนาเพื่อหวังสร้างความแตกแยกระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 
หรือระหว่างบุคคลและพรรค เพราะหากมีการรือ้ฟื้นเรื่อง “ที่ดินเขากระโดง” มาซ้ ารอยแผลเก่า ก็ต้องจับตาว่า ส.ส.บาง
คนในพรรคพลังประชารัฐ เช่น “กลุ่มดาวฤกษ์” ที่น าโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี จะลงมติไปในทิศทางไหน หลังจาก
การอภิปรายคราวที่แล้วพวกเธอก็ไม่ยอมลงมติให้ โดยอ้างว่าหลักฐาน และการช้ีแจงไม่เคลียร์ จนเกิดการหมางใจกัน
มาแล้ว 
 ส่วนรัฐมนตรีรายอื่นๆ หากพิจารณากันในภาพรวมๆ แล้วถือเป็น “น้ าจิ้ม” เป็นเพียงแค่เปิดโอกาสให้ ส.ส.ฝ่าย
ค้านได้อภิปรายหาเสียงออกทีวีโชว์ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น เพราะหากกล่าวกันแบบปรามาสล่วงหน้า ยังเช่ือว่าไม่มี
ข้อมูล หรือมีน้ าหนักพอส าหรับท าให้ถึงกับ “โค่น” ลงไปได้เลยสักรายเดียว 
 อย่างที่ ระบุตั้ งแต่ต้นแล้วว่าเป้าหมายหลักของพรรคฝ่ายค้าน ก็ คือ “บิ๊กตู่” หรือ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เจตนาเพื่อถล่มให้จมดิน แต่ข้อหาที่กล่าวหาเขาน้ัน ล้วนออกมาในเรื่องของ “ความล้มเหลว” 
ในการบริหารจัดการ ซึ่งหากจะว่าไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่ถึงข้ันน็อกได้ในคราวเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องการ “ทุจริต 
คอร์รัปชัน” ซึ่งส าหรับคนนี้ ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีให้ถล่ม จะมีก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาท านองว่าเป็นยุคที่มีการทุจริตมาก 
มโหฬาร แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานจะจะออกมาให้เห็นเลย ส่วนจะออกมาในโทนประเภท “อยู่นานเกินไป” เสียมากกว่า 
 แต่ที่น่าจับตามากไปกว่านั้นก็คือ “การแตกคอ” ของฝ่ายค้านก่อนเริ่มศึกใหญ่เสียด้วยซ้ า นั่นคือ ความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกล จนลุกลามจากระดับแกนน าพรรคมา จนถึงพวกระดับ “ลูกน้อง” ที่เดือดร้อน
แทน มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือด 
 และแม้ว่าสาเหตุอาจจะท าให้เห็นว่าขัดแย้งกันในเรื่องตัวรัฐมนตรีที่จะอภิปรายซักฟอก เช่น อ้างว่า พรรคก้าว
ไกล ไม่พอใจที่พรรคเพื่อไทย ไม่เพิ่มช่ือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งหากมองกันในแบบ
ตรงไปตรงมา ทั้งสองคนดังกล่าวก็ยังไม่มีหลกัฐาน หรือข้อมูลที่ช้ีให้เห็นถึงความผิดพลาด หรือทุจริตในช่วงเวลาน้ี และที่
ผ่านมา ก็เคยถูกอภิปรายมาแล้ว ก็ไม่น่าจะมีเรื่องใหม่ นอกจากเรื่อง “นาฬิกาเพื่อน กับเรื่องแป้ง” เท่านั้น แต่หาก
ต้องการถล่มย้ าไปในเรื่องเจตนาท าลาย “ภาพลักษณ์” ที่ติดตัวก็ว่ากันไป เพราะทั้งคู่หลับตา ก็เห็นภาพทันที 
 อย่างไรก็ดี หากมองกันในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้ว มันน่าจะเป็นเรื่องของความไม่พอใจสะสม และมาถึง
จุดระเบิดมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็น “คู่แข่ง” ที่แท้จริงระหว่างสองพรรค เพราะมีฐานเสียงกลุ่มเดียวกัน การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ ที่มองว่าพรรคก้าวไกล เสี่ยงจะสูญพันธ์ุ และมองว่าเพื่อไทย 
ฮั้วกับพลังประชารัฐ อะไรประมาณนี้ 
 ดังนั้น มันก็ต้องถึงจุด “ระเบิด” ไม่จ าเป็นต้องไว้หน้ากันอีกต่อไป แต่อีกมุมหนึ่งเมื่อพรรคฝ่ายค้านหลัก 
“แตกคอ” กันเองแบบนี้ มันก็ย่อมส่งผลต่อน้ าหนักการซกัฟอกฝา่ยรัฐบาล และจะว่าไปแล้วหากคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ก็
น่าจะออกมาในลักษณะ “แข่งกันด่า” แบบ “โชว์ตลาดล่าง” เหมือนเช่นที่ผ่านมา และยิ่งการยื่นญัตติที่กระจายจ านวน
รัฐมนตรีมากขนาดนี้ ก็ยิ่งไร้จุดโฟกัส เพราะถ้าต้องการเล่นกันถึงตายจริงๆ ก็น่าจะถล่มโครมไปที่ “บิ๊กตู่” คนเดียว แบบ
นี้อาจได้ลุ้นพรรคร่วม “โหวตสวน” ได้บ้าง แต่เมื่อได้เห็นอาการแบบนี้ มันก็คงเสียเวลาเปล่า !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000084552  
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ถ้าไม่มีใบสั่งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอักษรย่อ ป.ปลา การประชุมรัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโละทิ้งระบบเลือกตั้ง
บัตรใบเดียว อันเส็งเคร็ง จะไม่มีทางถูลู่ถูกังผ่านความเห็นชอบจาก ส.ว.ลากตั้งได้อย่างแน่นอน 
 เพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์  เสนอแก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 เพียง  
2 มาตรา แต่คณะกรรมาธิการแปรญัตติ ซึ่งมี “นายไพบูลย์ นิติตะวัน” รอง หน.พรรคพลังประชารัฐเป็นประธาน แก้ไข
รัฐธรรมนูญเตลิดเปิดเปิงไปถึง 8 มาตรา โดยไม่ได้ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเสียก่อนตามข้ันตอน เมื่อมี ส.ส.ขู่
จะเอาประเด็นร้อนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ 
 นายไพบูลย์จึงต้องยอมตัดไส้ติ่งทิ้งไป 4 มาตรา ไม่ให้ปัญหาบานปลาย กว่าจะดันผ่านได้ต้องลุ้นกันหัวสั่นหัว
คลอน “แม่ลูกจันทร์” สรุปย่อๆไม่ให้เยิ่นเย้อยืดยาว ที่ประชุมร่วม ส.ส.-ส.ว. โหวตเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญระบบ
เลือกตั้ง ส.ส. 3 ประเด็น ข้อ 1, ยกเลิกระบบบตัรเลือกตั้งใบเดียวอันสับปะรังเค กลับมาใช้ระบบบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบอย่าง
เดิม บัตรเลือกตั้งใบที่ 1 ใช้เลือกตั้ง ส.ส.เขต บัตรเลือกตั้งใบที่ 2 ใช้เลือกตั้งพรรคการเมือง เพื่อคืนอ านาจให้ประชาชน
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ค น ที่ รั ก  แ ล ะ เ ลื อ ก พ ร ร ค ที่ ถู ก ใ จ ไ ด้ พ ร้ อ ม กั น ทู อิ น วั น   
ข้อ 2, แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ที่ก าหนดให้มี ส.ส.เขต 350 คน และให้มี ส.ส.บัญชีรายช่ือ 150 คน กลับมาใช้สูตร
มหาประชานิยม ให้มี ส.ส.เขตทั่วประเทศ 400 คน และให้มี ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน โดยแบ่งซอยประเทศไทยเป็น 
400 เขตเลือกตั้ง และแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส.ได้เขตละ 1 คน 
 ข้อ 3, ยกเลิกสูตรค านวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายช่ือแบบพิลึกกึกกือ ท าให้เกิดคะแนนเขย่งเก็งกอย เกิด ส.ส.ปัด
เศษ ส.ส.ฝากเลี้ยง ส.ส.งูเห่าย้ายรูจนเป็นข่าวฉาวโฉ่ไปทั่วบ้านทั่วเมือง กลับมาใช้สูตรแบ่งโควตา ส.ส.บัญชีรายช่ือแบบ
สุจริตโปร่งใสเป็นธรรม ตรงไปตรงมา คือ น าคะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคทั่วประเทศมารวมกันแล้วหารแบ่งจ านวนที่
นั่ง ส.ส.บัญชีรายช่ือแต่ละพรรคตามคะแนนเลือกตั้งที่แท้จริง  เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลแฮ “แม่ลูกจันทร์” เช่ือว่า
สาเหตุที่พรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” ทะลุ่มทะลุยแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส.สุดลิ่มทิ่มประตู เพราะมั่นใจว่าพรรค
พลังประชารัฐจะชนะเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างขาดลอย ได้ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช่ือมากที่สุดในสภาฯ  เพื่อเป็น
แกนน าจัดตั้งรัฐบาลอย่างสะดวกโยธิน เพื่อแบกหามนายกฯลุงตู่ให้ผูกขาดเก้าอี้นายกฯยาวถึง 13 ปี ยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีไทย  
ท าลายสถิติ “ป๋าเปรม ติณสูลานนท์” เป็นนายกฯ 8 ป ี
ท าลายสถิติ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกฯ 10 ป ี
ท าลายสถิติ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ 12 ปี 
อย่าเพิ่งรีบเบื่อลุงเชียวนะโยม. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2177476  
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https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/news/politic/2177476
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27 สิงหาคม 2564 7:00 น. 
ฮ้ัวการเมืองปลุกผีทักษิณคืนชีพ 
ท่ามกลางกระแสข่าวดีลลับของ “ผู้มีบารมี” ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)จับมือกับคนแดนไกล ทักษิณ ชินวัตร 
พร้อมมอบไมตรีข้ามทวีป เกี๊ยะเซี๊ยะ 2 รายช่ือ “บิ๊กเนม” 
 

 
 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จากสถิติตัวเลขรายวัน ของ ศบค. คนตายสะสมตั้งแต่ปี 63 ทะลุหมื่น 
ส่วนยอดสะสมผู้ติดเช้ือทะลุล้าน  คนไทยเริ่มอยู่ตัวคุ้นเคยกับค าว่า  “อัตตาหิ อัตโน นาโถ” ที่แปลว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” เพราะตราบใดทางออก ณ วันน้ี ค าตอบสุดท้ายยังเป็น วัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
 โดยสัปดาห์หน้าไฮไลท์การเมืองจะมาอยู่ที่  ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่วันที่ 31ส.ค.เป็นต้นไป ที่ นาย
สมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น าทีมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็น
รายบุคคลต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซักฟอก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประวิตร จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม  พ่วงอีก  5 รัฐมนตรี ได้แก่  “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.)  “เสี่ยโอ๋” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรค ภท.  “เสี่ยต่อ”นาย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  เลขาธิการพรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  “เสี่ยโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ “เสี่ยเฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 
 ตามญัตติพุ่งเป้า “ บริหารงานเหลว – รัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพ –แก้โควิด-19 ห่วย”  แถมพุ่งพฤติกรรมส่วนตัว
เป็นของแถม ให้กับ “บิ๊กตู่” ด้วยค าว่า “ผู้น าโง่ -โอหัง –คลั่งอ านาจ” พ่วงรัฐมนตรีบางตนมีพฤติการณ์เสเพลต้นตอ
ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 
 เวทีสภาแม้จะดุ เดือด แค่ไหน…เสียงยกมือในสภาก็ฉลุย  มี “งูเห่าในดงกล้วย” พร้อมสนับสนุน เพราะวันนี้
มองไปที่พันธมิตรในการเลือกตั้งครั้งหน้า  เพราะทันทีการโยกย้ายข้าราชการ “มหาดไทย – ทหาร – ต ารวจ” เสร็จ
หมดพร้อมๆ กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2565 ประกาศใช้ วันที่ 1 ต.ค.64   “กระสุน –เสบียง” ก็พร้อมส าหรับ
พรรคแกนน ารัฐบาล 
 ท่ามกลางกระแสข่าวดีลลับของ  “ผู้มีบารมี” ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)จับมือกับคนแดนไกล ทักษิณ ชิน
วัตร  พร้อมมอบไมตรีข้ามทวีป เกี๊ยะเซี๊ยะ 2 รายช่ือ “บิ๊กเนม” ทั้ง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี   หัวหน้าพรรคพปชร. และ “บิ๊กนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค 
พปชร.  หลุดจากวงจรข้ึนเขียงซักฟอกแบบหวุดหวิด 
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 และก็ไม่พลิก เมื่อการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เรื่องระบบการเลือกตั้ง วาระ 2 ฉลุย  ไฟเขียว ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
เสนอคือ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็น ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน  
 แต่เส้นทางการแก้รัฐธรรมนูญยังทุลกัทเุล  เพราะล่าสุดนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังท้องถ่ิน
ไท ระบุว่า พรรคขนาดเล็ก อาทิ พรรคพลังท้องถ่ินไท พรรคประชาชาติ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเศรษฐกิจ 
พรรคพลังธรรมใหม่ รวมกันแล้วมีประมาณ 20 เสียง รวมกับพรรคภูมิใจไทยที่มี 50กว่าเสียง รวมแล้วมี 70กว่าเสียง จ่อ
เดินหน้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญ  และเช่ือว่า หากการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ส าเร็จ มีสัญญาณว่า พรรคพลังประชารัฐกับพรรค
เพื่อไทยจะจับมือตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแน่นอน 
 และที่ส าคัญต้องดูการโหวต วาระ3 ว่า ส.ว. จะเซย์เยส ด้วยหรือไม่  เพราะต้องใช้เสียง ส.ว.มากกว่า 84 เสียง
ข้ึนไป  อีก ส.ว.หลายคนก็ยังแหยงกับการ “ปลุกผีทักษิณ” ฟื้นข้ึนมาใหม่  
 เพราะกระดานการเมืองมีธงต้องการกินรวบเบ็ดเสร็จ หากยังยึดโมเดลบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ส าคัญ “บิ๊กตู”่ เอง
แว่วๆมาว่า ไม่อยากเห็น “ผีทักษิณ”  คัมแบคด้วยเช่นกัน!!   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/203445/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/203445/
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26 ส.ค. 2564 
แผนลึก ‘ณัฐวุฒิ’ ชูเส้นทางใหม่เชื่อม ‘ทักษิณ-เยาวชน’ 
 

 
 

คาร์ม็อบไล่ประยุทธ์ “ณัฐวุฒิ” ปลุกคู่ขนานพรรคเส้นทางใหม่ สะพานเช่ือมม็อบสามนิ้วกับคนแดนไกล  
 อั น เ นื่ อ ง จ าก คดี ชุ มนุ มปิ ด ล้ อ มบ้ า นพั ก สี่ เ ส า เ ท เ ว ศ ร์  พ ล . อ . เ ป ร ม  ติ ณ สู ล า นน ท์  “ณั ฐ วุ ฒิ   
ใสยเกื้อ” ต้องโทษจ าคุก 2 ปี 8 เดือนตามค าพิพากษาของศาล และได้ลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย
โทษเมื่อปี 2563 ออกจากเรือนจ า แต่ก็ยังติดก าไล EM 
 “ณัฐวุฒิ” ถอดก าไล EM เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 และเขาประกาศจุดยืนทางการเมืองขอเคียงข้างอนาคตของ
ประเทศ ขอสนับสนุนขบวนการต่อสู้ของคนหนุ่มสาว ที่ท าหน้าที่อย่างกล้าหาญเข้มแข็ง 
 เมื่อณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช. ขยับเคลื่อนขบวน “คาร์ม็อบ” จึงมีเสียงตอบรับจากคนรุ่นใหม่ ต่างจาก
จตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. ที่ชักธงไทยไม่ทนลงสู่ท้องถนน 
 “นี่ไม่ใช่การออกมาสู้ในนาม นปช. นี่ไม่ใช่การออกมาประกาศน าการต่อสู้โดยตัวผม ขบวนการนี้ย่ิงเดินไป นาย
ณัฐวุฒิ ต้องยิ่งตัวเล็กลง” ค าประกาศจากใจของณัฐวุฒิ 
 ห้วงเวลาเดียวกัน “จาตุรนต์ ฉายแสง” แถลงเดินหน้าสร้าง “พรรคเส้นทางใหม่” ที่มีเครือข่าย “ณัฐวุฒิ” เข้า
ร่วมด้วย จึงมีค าถามตามมา “คาร์ม็อบ” คือกระบอกเสียงของพรรคใหม่หรือไม่? 
  
  
แหล่งข่าวในกลุ่มคนเสื้อแดงเปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทย มีบางเรื่องที่ มิอาจแสดงออกได้เช่นพรรคก้าวไกล แต่พรรค
เส้นทางใหม่ อาจตอบโจทย์ของ “นายใหญ่” ในกรณีการแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอ “ทะลุเพดาน” ของเยาวชนคน
รุ่นใหม่ 
 พรรคเส้นทางใหม่ จึงมีลักษณะพรรคบางประการ คล้ายพรรคไทยรักษาชาติ แต่ก็ไม่ใช่ “บริษัทลูก” และน่าจะ
เป็นการร่วมลงทุน โดยให้ผู้บริหาร “เส้นทางใหม่” มีอิสระในการด าเนินกิจการ 
ทษช.ภาคใหม่ 
 ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ หัวหมู่ทะลวงฟันอย่าง 
จาตุรนต์ ฉายแสง , ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ , ก่อแก้ว พิกุลทอง และ เหวง โตจิราการ ได้จัดตั้ง “กลุ่มก้าวต่อไปเพื่อ
ประชาธิปไตย” สานต่อภารกิจหยุดการสืบทอดอ านาจเผด็จการ คสช. 
 ในนามกลุ่ม “ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย” จาตุรนต์ และณัฐวุฒิ น าทีมไปเปิดเวทีปราศรัย 4 เวที 4 ภูมิภาค 
เช่น ร้อยเอ็ด, ฉะเชิงเทรา, นครศรีธรรมราช และสุโขทัย นั่นคือจุดเริ่มต้นของการก่อรูปก่อร่างสร้างพรรคการเมืองใหม่ 
โดยคิดอ่านตรงกันว่า จะไม่กลับพรรคเพื่อไทย 
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 แม้วันนี้ “ณัฐวุฒิ” จะหมดสิทธิห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพราะติดเงื่อนไขเข้าลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเพิ่งได้รับโทษจ าคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี แต่ก็ไม่มีข้อห้ามส าหรับ “กองเชียร์” 
 จตุพร พรหมพันธ์ุ และยงยุทธ ติยะไพรัช ยังแสดงบทบาทกองเชียร์พรรคเพื่อชาติ อย่างสุดก าลัง   
“ณัฐวุฒิ” ก็ย่อมแสดงบทบาทนั้นได้เช่นกัน ในทางนิตินัย “จตุพร-ยงยุทธ” ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ แต่
ทางพฤตินัยทั้งสองคนเป็นมากกว่ากองเชียร์ ฉะนั้น ณัฐวุฒิคงไม่ต่างกัน และในวันน้ี คนวงใน นปช.ก็รู้ดีว่า “เต้นท าทุก
อย่างแหละ ตัวจริงเสียงจริง” 
สะพานเช่ือมเด็ก 
 แม้แกนน าผู้ก่อตั้งพรรคเส้นทางสายใหม่บางคน จะอธิบายว่า นี่เป็นโซ่ข้อกลางในทางการเมือง ที่มี
ประวัติศาสตร์ร่วมกับพรรคไทยรักไทย แต่ในแผนปฏิบัติการจริง พรรคเส้นทางใหม่คือ สะพานเช่ือม ระหว่าง “นาย
ใหญ่” กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เสียมากกว่า 
 เดิมที ช้ัน 5 อิมพีเรียล ลาดพร้าว เป็นที่มั่นใหญ่ของ นปช. พลันที่ “ณัฐวุฒิ” เลือกพรรคไทยรักษาชาติ 
และ “จตุพร” เล่นเกมพรรคเพื่อชาติ ก็เห็นรอยแยกของ นปช. 2 กลุ่มชัดเจน 
 26 ธ.ค.2561 แกนน า นปช.กลุ่ มที่ แยกวงไปสั งกัดพรรคไทยรักษาชาติ  อย่าง  ณัฐ วุฒิ  ใสยเกื้ อ ,  
วีระกานต์ มุสิกพงศ์, ธิดา ถาวรเศรษฐ, เหวง โตจิราการ และก่อแก้ว พิกุลทอง จึงหอบข้าวหอบของออกจากอิมพีเรียล 
ลาดพร้าว ไปเปิดส านักข่าว “ยูดีดีนิวส์” (UDD News) ที่อาคารเอเวอรี่ มอลล์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ใกล้แยกแคราย อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 
 ช่วงปลายปีที่แล้ว “ยูดีดีนิวส์” ได้ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับ “ม็อบสามนิ้ว” เต็มรูปแบบ ทุกการ
เคลื่อนไหวของแกนน าสามนิ้ว จะถูกถ่ายทอดผ่านยูดีดีนิวส์ตลอดเวลา 
 เมื่อ “ณัฐวุฒิ” หวนคืนท้องถนนในรูปแบบ “คาร์ม็อบ” ก็ได้ใช้ส านักข่าวยูดีดีนิวส์ เป็นสถานที่แถลงข่าว และ
ประสานงานกับเครือข่ายไล่ประยุทธ์ทั่วประเทศ 
 ส านักข่าวยูดีดีนิวส์ ไม่ใช่องค์การกุศล แต่มีการด าเนินการในรูปบริษัท ที่มีมิตรสหายของณัฐวุฒิด าเนินการ 
และไม่น่าแปลกใจที่ส านักงานพรรคเส้นทางใหม่ จะอยู่ไม่ห่างไกลจากแยกแครายมากนัก 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/480566  
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 08:08 น. 
ไม่ว่า “ใน” รัฐสภา ไม่ว่า “นอก” รัฐสภารวมพลังประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์ 
 

 
 
 หากมองผ่าน “คาร์ม็อบ”ตอนว่าด้วย “คอล เอ๊าต์” ไปยัง “ขอมติประ ชาชน ไล่ประยุทธ์” ไปยังก าหนดวันเริ่ม
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ก็จะมองเห็นแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองอันสอดประสานกันอยา่ง
มิได้นัดหมาย การเมืองในวันนี้มิได้เป็นการเมืองอย่างที่คาดมาดหมาย หาก แต่เป็นการเมืองอันมากด้วยความ
สลับซับซ้อน มิได้เป็นการเมืองใน แบบ “ทะลุแก๊ซ” หรือ “ทะลุฟ้า” อีกแล้ว 
 เด่นชัดย่ิงว่าเป็นการเมืองของ “มืออาชีพ” เป็นการเมืองของ “รุ่นใหญ่” เป็นการเมืองที่อาศัยความจัดเจนจาก
ยุ คพ ร ร ค ไทยรั ก ไทย  ทะล ว ง เ ข้ า ไป ยั ง  “ คา ร์ ม็ อ บ ”  แล ะ  “คา ร์ ป า ร์ ค ”  ค ร บทุ ก ร ส  ส ดทุ ก เ รื่ อ ง  
เป็นการเมืองอย่างที่เรียกว่า “คู่ขนาน” ไม่เพียงแต่จะเล่นกันบนเวทีรัฐสภา หากแต่ประสานเข้ากับความเข้มข้นนอก
รัฐสภา เพราะเป้าหมายอย่างแทจ้รงิของ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ และ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ มิได้อยู่ที่วันที่ 29 สิงหาคม 
หากแต่เป็น ความร้อนแรงที่จะเริ่มในเดือนกันยายนมากกว่า 
 ถามว่าอะไร คือปัจจัยส า คัญของ “คาร์ม็อบ” ค าตอบมิ ได้อยู่ที่ การริ เ ริ่ มอันมาจาก นายสมบัติ   
บุญงามอนงค์ หากแต่อยู่ที่การพัฒนาต่อ ยอดอันมาจาก นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ  
 ขณะที่พรรคเพื่อไทยมิได้จับมือพรรคก้าวไกลด าเนินญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเท่านั้น  
ตรงกันข้าม ยังน าร่องด้วยแคมเปญล่ารายช่ือ “รวมมติประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์” เพียงไม่กี่ช่ัวโมงยอดรายช่ือก็
ทะยาน ไปยังหลักหมื่น 
 ขณะเดียวกัน สินค้าตัวอย่างหนึ่ ง ในทางการ เมืองนั่นก็ คือการน าร่องอภิปราย “นอกสภา” ที่   
“กลุ่มทะลุฟ้า” ร่วมกับ “ราษฎร” จัดข้ึน นั่นคือ การอุ่นเครื่องก่อน “คาร์ม็อบ” จะ “ยกระดับ” ข้ึนอีก 
 ต้องยอมรับว่า พรรคเพื่อไทยเล่นบทบาทหลายบทบาทในทางการ เมือง เหมือนกับจะร่วมกับพรรคพลังประชา
รั ฐ ใ น เ รื่ อ ง ร ะ บบ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ห มื อ น จ ะ ห ยิ บ ยื่ น  16,000 ล้ า น บ า ท ใ ห้ กั บ ง บก ล า ง  แ ต่ ก็ ไ ม่ ลั ง เ ล ที่ จ ะ  
“รวมพลังประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์” เพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าการขับเคลื่อนผ่าน “อภิปรายทั่วไป” ไม่ว่าการ
ขับเคลื่อนผ่าน “คาร์ม็อบ” ยุค “คอลเอ๊าต”์ เป้าหมายสูงสุดก็คือ เครือข่ายไล่ “ประยุทธ์” (อหต.) สถานเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2907683  
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