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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 31 สงิหาคม 2564 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นักร้อง' เล่นแรง! ยื่น กกต. ยุบเพ่ือไทย ชี้หนังสือบังคับ ส.ส. ลงมติ

โหวตซักฟอกรัฐบาลขัด รธน. 
5 

2 ผู้จัดการออนไลน์ “เรืองไกร” สบช่อง ร้อง กกต. ยุบ "พท." หลังออกหนังสือให้ ส.ส. 
ทุกคนลงมติไว้วางใจ 6 รมต. เหตุเข้าข่ายปรปักษ์ รธน. 

6 

3 มติชนออนไลน์ “เรืองไกร” สบช่องร้อง กกต. ยุบ “พรรคเพ่ือไทย” หลังร่อนหนังสือ
ให้ ส.ส.ลงมติไม่ไว้วางใจ “นายกฯ-5 รมต.” 

7 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ “เรืองไกร” สบช่องร้องยุบ “พท.” หลังออกหนังสือส่อปรปักษ์ รธน. 8 
5 ข่าวสดออนไลน์ 'เรืองไกร' ไม่จบ ย่องเงียบ ส่งร้อง กกต. ยุบเพ่ือไทย เล่น

กรรมการบริหารพรรคด้วย! 
9 

6 แนวหน้าออนไลน์ ‘เรืองไกร’ สบช่อง!ร้อง ‘กกต.’ ยุบ ‘พท.’ ออกหนังสือต้อน ‘ส.ส.’ 
ห้ามแหกคอก 

10 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' ยุบ 'พท.' สั่ง 'ส.ส.' โหวตไม่ไว้วางใจ ส่อขัด 
รธน.-กม. พรรคการเมือง 

11 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘บิ๊กตู่ -ภท.’ มีหนาว! พปชร. จ่อฟรีโหวตซักฟอกย้้าเป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. 12 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ยันสัมพันธ์ พปชร. – พรรคร่วมรัฐบาล ยังเหนียวแน่น 14 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” สั่ง ส.ส.พปชร. โหวตซักฟอกเท่ากันทุกพรรค “เนวิน” 

ฮัลโหลกลางวง ขอความม่ันใจ 
15 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ “อนุทิน” ไร้กังวล ท้าการบ้านสู้ศึกอภิปรายฯ 17 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. ตั้ง “ชินวรณ์-นริศ” คุมเกมซักฟอก “เฉลิมชัย” 18 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘วิรัช’ ยันพรรคร่วมรัฐบาลเหนียวแน่น ไม่หวั่นพรรคเล็กโหวตสวน 

พปชร. ไม่ปรับเก้าอ้ี รมต. 
19 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ “เทวัญ” ปัดข่าวลือ รวมพรรคเล็ก กดดันรัฐบาล 20 
15 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ จัดหนักซักฟอก คาดโทษ ส.ส. ไม่มาประชุม-โหวตสวน 

ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 
21 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'โฆษกก้าวไกล' ซัด 'คารม' เนรคุณประชาชน เสนอตัวอุ้ม 
'อนุทิน-ศักดิ์สยาม' 

23 

17 สยามรัฐออนไลน์ “ประมวล” เย้ยศึกซักฟอกปาหี่การเมือง แค่เกมชิงเก้าอ้ี รมต. 
พรรคใหญ่ ชี้ตัวโกยไม่ถูกซักฟอก 

24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 มติชนออนไลน์ ‘ศักดิ์สยาม’ แย้ม เข้าพบ ‘บิ๊กตู’่ ไม่มีอะไรพิเศษ ยัน ลงมติไร้กังวล 

รอฟังการชี้แจงก่อน เมินแรงขย่มจาก พปชร. 
25 

19 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ เผย ‘ปชป.’ อยู่ร่วมรัฐบาลต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตัดสิน 
ทางเดียวกัน มั่นใจ ‘เฉลิมชัย’ พร้อมแจงศึกซักฟอก 

26 

20 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน" รับโทรหา "บิ๊กป้อม" เอง การันตีความสัมพันธ์พรรคร่วม 
รบ.ยังเหนียว 

27 

21 สยามรัฐออนไลน์ “สุทิน” ลุยซักฟอก “บิ๊กตู่-เสี่ยหนู” 3 วันรวด เชื่อพรรคใหญ่ยืมมือ
ฝ่ายค้านเลื่อยขากันเอง 

28 

22 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ฟันธง! อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ แค่ละครลิง สุดท้ายยังอุ้ม 
"บิ๊กตู่" ต่อไป 

29 

23 มติชนออนไลน์ ‘เลขาฯเพ่ือไทย’ ลั่นพรรคมีแคนดิเดตนายกฯ รอเลือกตั้งครั้งหน้าแล้ว 
แย้ม เปิดชื่อมาคนถูกใจ 

30 

24 เดลินิวส์ออนไลน์ “กก. จรยิธรรมสภา” สอบ “หน. พรรคไทรักธรรม” ถูกร้องตุ๋นเงิน 5 แสน 31 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "กก. กลั่นกรอง" ซักฟอก แหล่งต่อรองข้อสอบ 33 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ตกลงใครสมประโยชน์ 35 
3 คมชัดลึกออนไลน์ โตแล้วแตก “พลังประชารัฐ” บทเรียนพรรคเฉพาะกิจ 36 
4 คมชัดลึกออนไลน์ กฎเหล็ก 4 ห้าม เพื่อไทย สกัด "งูเห่า" เอาใจนายใหญ่ 38 
5 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ไม่สร้างก้าลังแนวร่วม ไม่มียุทธศาสตร์…ไม่มีทางชนะ (1) 40 

6 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" กุมขมับ "ศึกสภาฯ" พัน "ศึก พปชร. 43 
7 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ‘เพ่ือไทย’ ประกาศความพร้อม เปิดศึกโค่น ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
45 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วัดใจ 'ขาใหญ่ พปชร.-ประยุทธ์' ปรับครม.แลกโหวต VS แตกหัก 46 
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31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:41 น.       
'นักร้อง' เล่นแรง! ยื่น กกต. ยุบเพื่อไทย ชี้หนังสือบังคับ ส.ส. ลงมติโหวตซักฟอกรัฐบาลขัด รธน. 
 

 
 
 31 ส.ค.64-นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีพ.ศ.2565 กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทย ออกหนังสือที่ พท 0762/2564 ขอให้ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นั้น ข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542การออกหนังสือดังกล่าว ในเชิงบังคับล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ ส่อ
เข้าข่าย อาจเป็นปฏิปักษ์ ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัยที่ 3/2562 ด้วย 
 นายเรืองไกรกล่าวว่า การกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น จึงเป็น
หลักฐานอันควรเชื่อตามความในพรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระท้าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ตามมาตรา
92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของกกต. ดังนั้นจึงส่งหนังสือทาง
ไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีค้าสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย หรือไม่ และจะ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย หรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115116    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/115116
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31 ส.ค. 2564 10:33    
“เรืองไกร” สบช่อง ร้อง กกต. ยุบ "พท." หลังออกหนังสือให้ ส.ส.ทุกคนลงมติไว้วางใจ 6 รมต. เหตุเข้าข่าย
ปรปักษ์ รธน. 

 
 
“เรืองไกร” สบช่อง ร้อง กกต. ยุบ "พท." หลังออกหนังสือให้ส.ส.ทุกคนลงมติไว้วางใจ 6 รมต. เหตุเข้าข่ายปรปักษ์ 
รธน. ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 
 วันนี้ (31 ส.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทย ออกหนังสือที่ พท 0762/2564 
ขอให้ ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ รมต. ทั้ง 6 คน นั้น ตนเห็นว่าข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 
124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 เนื่องจากการออกหนังสือดังกล่าว ในเชิงบังคับ
ล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย "อาจเป็นปฏิปักษ์" ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
ค้าวินิจฉัยที่ 3/2562 ด้วย ซึ่งการการกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้ น จึงเป็น
หลักฐานอันควรเชื่อตามความใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระท้าอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ตาม ม. 92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้ 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ดังนั้น จากกรณี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของ กกต. 
ดังนั้น ในช่วงเช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
จะมีค้าสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย หรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000085934  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000085934
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วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - 10:52 น. 
“เรืองไกร” สบช่องร้อง กกต. ยุบ “พรรคเพื่อไทย” หลังร่อนหนังสือให้ ส.ส.ลงมติไม่ไว้วางใจ “นายกฯ-5 รมต.” 
 

 
 
“เรืองไกร” สบช่องร้องกกต.ยุบ “พรรคเพื่อไทย” หลังร่อนหนังสือให้ส.ส.ลงมติไม่ไว้วางใจ “นายกฯ-5 รมต.” 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) ออกหนังสือที่ พท 
0762/2564 ขอให้ ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นั้น ข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 การออกหนังสือดังกล่าว ในเชิงบังคับ
ล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
ค้าวินิจฉัยที่ 3/2562 ด้วย การกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น จึงเป็นหลักฐานอัน
ควรเชื่อตามความใน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระท้าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ตาม ม. 92 วรรคหนึ่ง 
(2) ตามมาได ้
 นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า กรณี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของ กกต. ดังนั้น ใน
เช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เพ่ือให้ กกต. พิจารณาส่ง เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีค้าสั่งยุบ
พรรคพท. หรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคพท. หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2914245  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2914245
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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31 สิงหาคม 2564 10:55 น. 
“เรืองไกร” สบช่องร้องยุบ “พท.” หลังออกหนังสือส่อปรปักษ์ รธน. 
“เรืองไกร” สบช่อง ร้อง กกต. ยุบ "พท." หลังออกหนังสือให้ ส.ส.ทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ 6 รมต. เหตุเข้าข่าย
ปรปักษ์ รธน. ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทย ออกหนังสือที่ พท 0762/2564 
ขอให้ ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ รมต. ทั้ง 6 คน นั้น  ตนเห็นว่าข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 เนื่องจากการออกหนังสือดังกล่าว ในเชิง
บังคับล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีค้าวินิจฉัยที่ 3/2562  ด้วย ซึ่งการกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น จึงเป็น
หลักฐานอันควรเชื่อตามความใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระท้าอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ตาม ม.92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้ 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ดังนั้น จากกรณี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของ 
กกต.  ดังนั้น ในช่วงเช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า จะมีค้าสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย หรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 
หรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/219624/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/219624/
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31 ส.ค. 2564-10:58 น. 
'เรืองไกร' ไม่จบ ย่องเงียบ ส่งร้อง กกต. ยุบเพื่อไทย เล่นกรรมการบริหารพรรคด้วย! 
 

 
 
 “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” สบช่องร้อง กกต. ยุบพรรคเพื่อไทย ปมออกหนังสือ สั่ง ส.ส.ของพรรค โหวต  
ไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี – เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง! 
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทยออกหนังสือที่ พท.
0762/2564 ขอให้ ส.ส.พรรคทุกคน ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ทั้ง 6 คนนั้น ข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา 124 วรรคหนึ่ง 
 ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 การออกหนังสือดังกล่าวในเชิงบังคับล่วงหน้าว่า ส.ส.
จะต้องลงมติตามความในหนังสือนั้น ส่อเข้าข่ายอาจเป็นปฏิปักษ์ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัยที่ 3/2562 
ด้วย การกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อตามความใน 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 
 และอาจเป็นการกระท้าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ตาม ม. 92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้ สรุปว่ากรณีตามมาตรา 
92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของ กกต. ดังนั้นตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส เพ่ือให้ กกต.พิจารณา
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีค้าสั่งยุบพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6593282  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6593282
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%9E%E0%B8%97.jpg
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วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 11.09 น. 
 ‘เรืองไกร’สบช่อง!ร้อง‘กกต.’ยุบ‘พท.’ออกหนังสือต้อน‘ส.ส.’ห้ามแหกคอก 
 

 
 
“เรืองไกร”สบช่อง ร้อง กกต. ยุบ “พท.” หลังออกหนังสือให้ส.ส.ทุกคนลงมติไว้วางใจ 6 รมต. เหตุเข้าข่ายปรปักษ์ 
รธน. ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพ่ือไทย ออกหนังสือที่ พท 
0762/2564 ขอให้ ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ รมต. ทั้ง 6 คน นั้น  ตนเห็นว่าข้อความในหนังสือน่าจะขัด
รัฐธรรมนูญ มาตรา  124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 เนื่องจากการออกหนังสือ
ดังกล่าว ในเชิงบังคับล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย "อาจเป็นปฏิปักษ์" ตามแนวที่
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัยที่ 3/2562  ด้วย ซึ่งการการกระท้าตามหนังสือของพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว อันอาจเป็น
ปฏิปักษ์นั้น จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อตามความใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระท้า
อันอาจเป็นปฏิปักษ์ตาม ม. 92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้ 
 นายเรืองไกร  กล่าวต่อว่า ดังนั้น จากกรณี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอ้านาจของ 
กกต.  ดังนั้น ในช่วงเช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า จะมีค้าสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย หรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค  
เพ่ือไทย หรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/598738  
  

https://www.naewna.com/politic/598738
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31 สิงหาคม 2564 
'เรืองไกร' ร้อง 'กกต.' ยุบ 'พท.' ส่ัง 'ส.ส.' โหวตไม่ไว้วางใจ ส่อขัด รธน.-กม. พรรคการเมือง 
 

 
 
"เรืองไกร" ร้อง "กกต." ชง ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบ "เพื่อไทย" ส่อผิดกม.พรรคการเมือง ม.92 อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองฯ หลัง ร่อนหนังสือ ให้ส.ส.โหวตไม่ไว้วางใจ ทั้งคาดโทษหากฝ่าฝืน อาจขัด รธน. ม.124 ที่ให้เอกสิทธิ์ใน
การโหวต 
 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านไปรษณีย์อีเอ็มเอส ขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีค้าสั่งยุบพรรค
เพ่ือไทยหรือไม่ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้มีหนังสือ
ขอให้ส.ส.ของพรรคทุกคนปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยสาระส้าคัญใน
หนังสือที่ออกมาระบุว่า ขอให้ส.ส.ของพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการลงมติให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของ
พรรค ด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย หากส.ส.ของพรรคคนใดฝ่าฝืนไม่มาประชุมเพ่ือลงมติ หรือ
ลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรค ถือว่าสมาชิกผู้นั้นกระท้าการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิก
พรรคอย่างร้ายแรงซึ่งมีโทษถึงข้ันให้พ้นจากสมาชิกโดยพรรคจะด้าเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาด 
 นายเรืองไกร กล่าวว่า การออกหนังสือดังกล่าวของพรรคเพ่ือไทย เข้าข่ายเป็นการกระท้าที่อาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 124 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา  สมาชิกผู้ ใดจะกล่าวถ้อยค้าใดในทางแถลงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียง
ลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน้าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆ มิได้ 
 "การออกหนังสือดังกล่าวของพรรคเพ่ือไทย จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพ่ือไทยกระท้าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 มาตรา 92 
(2) กระท้าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" นายเรือง
ไกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957509  
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957509


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 
 
30 สิงหาคม 2564 17:19 น. 
‘บิ๊กตู่ -ภท.’ มีหนาว! พปชร. จ่อฟรีโหวตซักฟอกย้ าเป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. 
“พลังประชารัฐ” ตั้ง 20 องครักษ์รับมือศึกซักฟอก “ไพบูลย์” ย้ าลงมติเป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. “วิรัช” ยกผลโหวตที่ผ่าน
มามี 3 ทาง "ดีแล้ว-ดีมาก-ดีที่สุด" ด้าน “สันติ” ยัน ไม่มีเปลี่ยนขั้วโค่น “บิ๊กตู”่ ย้ า “3 ป.” สัมพันธ์แน่นปึ้ก 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เวลา 15.00 น. ที่ท้าการพรรคพลังประชารัฐ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกน
น้ากรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม  อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค รมว.
อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรค รมว.ยุติธรรม  นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค รมว.แรงงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และ
ผอ.พรรค รมช.คลัง นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค เป็นต้น 
 ทั้งนี้บริเวณหน้าพรรค พปชร.ได้มีการชุมนุมน้าโดย “ป้าเป้า” วรวรรณ แซ่อ้ัง แนวร่วมเสื้อแดง ศิลปิน
เพลงเพ่ือราษฎร และพวกร่วม 10 คน มาร้องเพลงไล่รัฐบาล ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม โดยมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจจาก สน.พหลโยธิน ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 10 ราย เพ่ือสังเกตการณ์และดูแล
ความเรียบร้อย 
 ส้าหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 31 ส.ค. 
-3 ก.ย. และลงมติ วันที่ 4 ก.ย. โดยก่อนหน้านี้พรรค พปชร.ได้งดประชุมพรรคเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ
มาตรการจาก ศบค. ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข  โดยให้ ส.ส.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตรวจ
แอนติเจน เทสต์ คิต (เอทีเค) ก่อนเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย 
 ขณะที่ก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 15.00 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ว่า มั่นใจรัฐมนตรีทุกคนจะสามารถตอบได้ ปัญหาโควิด-19 เป็นทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลก็ท้างานตลอดเวลา ท้างาน
เยอะมาก แล้ววันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ก็เหนื่อยมาก ต้องให้ก้าลังใจ
นายกรัฐมนตรี 
 ผู้สื่อข่าวถามถึง กระแสข่าวมีการจับขั้วอ้านาจใหม่เลื่อยขาเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี นายสันติ กล่าวยืนยัน
ว่า “ไม่มี ไม่ต้องเป็นห่วง” เมื่อถามว่า หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหรือไม่ นายสันติ กล่าว
ว่า เป็นอ้านาจนายกรัฐมนตรี ตนพูดไม่ได้และตนคิดว่าต้องมั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี  ส่วนเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาล 
ตนยังคงมั่นใจ เพราะนายกรัฐมนตรีท้างานเพ่ือบ้านเมือง และนายกรัฐมนตรีพูดตลอดเวลาว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรี ไม่ว่า
จะเป็นงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก็ท้าในฐานะที่เป็นรัฐบาล ไม่ได้ท้าในฐานะที่เป็นพรรคโน้น พรรคนี้ ดังนั้นโดย
มีจุดยืนที่มั่นคงและแนวคิดคือพัฒนาบ้านเมือง  
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 เมื่อถามถึง กระแสข่าวพรรค พปชร.จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสินติ 
กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เหมาที่จะเอามาพูดการปรับหรือไม่ปรับเป็นอ้านาจนายกรัฐมนตรี และพรรคไม่เคยมีการพูดคุยกัน
เรื่องนี ้
 เมื่อถามถึง กระแสข่าวจะมีการโหวตคว่้านายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ กล่าวว่า เชื่อ
ว่านักข่าวทุกคนรู้ เฟคนิวส์หรือข่าวลือในแง่ลบมันก็มีตลอด พวกเราต้องเข้มแข็งและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและยึดมั่นใน
ตัวนายกรัฐมนตรี ให้ก้าลังใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ กล้าตัดสินใจฟันฝ่าอุปสรรคอันใหญ่หลวงทั้งเรื่องโควิด-19 ที่ท้าให้
เศรษฐกิจ อ่อนแอ จึ งต้อง ให้พลั งนายกรัฐมนตรีกล้ าตัดสินใจในหลายเรื่ อง  พปชร .ก็ต้ อง เชื่ อมั่ น ใจตั ว  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร.ที่ดูแลรัฐบาลอย่างดี 
 เมื่อถามว่า แสดงว่า “3 ป.” ยังรักกันดีใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า โอ้ยเขารักกัน ทั้ง 3 คนเราก็รู้ว่า ท้า
เพ่ือบ้านเมืองประเทศชาติเป็นหลัก ไม่สนไม่ได้คิดถึงตัวเองด้วยซ้้า เอาเป็นว่าอยากให้รัฐบาลแข็งแรง 
 ทั้งนี้การประชุมได้เริ่มเวลา 15.00 น. โดยการประชุมวันนี้นายวิรัช รองหัวหน้าพรรค พปชร. และนาย
ไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายวิรัชแจงในห้องประชุมว่า จะมีองครักษ์พิทักษ์
นายกรัฐมนตรี 20 คน ด้านนายไพบูลย์อ่านข้อบังคับพรรคเรื่องการโหวตและย้้าว่า “ส.ส.มีเอกสิทธิ์แต่ต้องด้ารงไว้ซึ่ง
ฐานะสมาชิกพรรค” ก่อนเสร็จสิ้นเวลา 15.23 น. ใช้เวลาการประชุมประมาณ 30 นาที ก่อนที่จากนั้นทาง ส.ส.แยกย้าย
ขึ้นรถกลับกันอย่างรวดเร็ว 
 หลังจากประชุมเสร็จสิ้นลง เวลา 15.40 น. นายวิรัช  รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประธาน
วิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการในลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากเกิดกรณีมี ส.ส.โหวตกับแนวทา งพรรคจะท้า
อย่างไร ว่า ในที่ประชุมมีการก้าชับเฉพาะในส่วนของผู้ดูแลระหว่างการอภิปราย เตรียมไว้ประมาณ 20 คน ส่วนของ
พรรคภูมิใจไทย 10-15 คน พรรคประชาธิปัตย์มีประมาณ 10 คน และยังมีหลายพรรคที่ต้องร่วมด้วย ส่วนท่าทีการ
โหวตน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกัน พูดได้เท่านี้ อย่างไรก็ตาม การอภิปรายของฝ่ายค้านเราก็ต้องฟังข้อมูล แล้วน้ามา
วินิจฉัยพิจารณากัน แต่ถึงอย่างไรจะไปในทิศทางเดียวกัน ถึงอย่างไรก็ต้องดูแลพรรคร่วมรัฐบาล 
 เมื่อถามว่า ได้มีการก้าชับในเรื่องผลโหวตและมีบทลงโทษอะไรหรือไม่ในกรณีแหกมติพรรค นายวิรัช 
กล่าวว่า “มันจะไปพูดอย่างนั้นในนาทีนี้ ไม่ได้หรอก เพราะการจะไปก้าหนดหรือคาดโทษอะไร เราก็ค่อยๆ  
คุย ค่อยๆ พูดกันดีกว่า ผมว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าดีแล้ว ดีมาก และดีท่ีสุด มี 3 ตัวเลือกเท่านั้นแหละ” 
 เมื่อถามว่ายืนยันจะควบคุมสถานการณ์ได้ใช่หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า สถานการณ์ไม่น่ าจะมีอะไรหรอก 
แต่ข่าวที่ออกมาบางครั้งท้าให้ตื่นเต้นหวือหวา ก็เหมือนหนังไตเติ้ล โหมโรง ก็ว่ากันไป แต่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ในลักษณะ
นี้ และตนพยายามไม่ให้สัมภาษณ์ เพราะประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ไปบางครั้งเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็มองเหมือนกับว่า
พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแตกแยกหรืออะไร ทั้งท่ีไม่มีอะไรเลย เมื่อเช้าวันพรรคร่วมรัฐบาลยังรักกัน มั่นคง เหนียวแน่น 
 เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร ก้าชับอะไรมาหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรก็จะไปอยู่ประจ้าที่
รัฐสภาทุกวัน ไปให้ก้าลังใจนายกรัฐมนตรี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับขุนพลพิทักษ์นายรัฐมนตรีของพรรค พปชร. อาทิ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.
บัญชีรายชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายรงค์บุญ สวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.
นครศรีธรรมราช นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เป็นต้น. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/217646/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/217646/
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30 สิงหาคม 2564 18:52 น. 
“บิ๊กป้อม” ยันสัมพันธ์ พปชร. – พรรคร่วมรัฐบาล ยังเหนียวแน่น 
"บิ๊กป้อม" ยันสัมพันธ์ภายในพรรคพปชร. - พรรคร่วมรัฐบาล ยังเหนียวแน่ พร้อมท างานร่วมกันต่อ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เวลา 18.00 น. น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส. กทม. โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า 
วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. ได้พบปะกับสมาชิกพรรค ที่ส่วนใหญ่เป็น ส.ส. รวมทั้งได้มีการ
หารือในเรื่องของญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ พรรคฯ มีความเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และยืนยันความสัมพันธ์ภายในพรรคฯ รวมถึงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ยังคงเหนี่ยวแน่น เป็นปึกแผ่น พร้อมที่
จะท้างานร่วมกันต่อไป 
 “ทั้งนี้ พรรค พปชร.มั่นใจในผลงานที่ผ่านมา และความตั้งใจจริงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รวมถึงรัฐมนตรีของพรรค และรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล
ทุกท่าน ภายใต้การน้าของนายกรัฐมนตรี ที่ฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีย่อท้อต่อสถานการณ์ดังกล่าว” 
โฆษกพรรค พปชร. ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/218134/   

https://www.dailynews.co.th/news/218134/
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30 สิงหาคม 2564 20:03 น. 
“บิ๊กป้อม” สั่ง ส.ส.พปชร. โหวตซักฟอกเท่ากันทุกพรรค “เนวิน” ฮัลโหลกลางวง ขอความม่ันใจ 
บิ๊กป้อม” เปิดป่ารอยต่อฯ สั่ง ส.ส.พปชร. โหวตซักฟอกเท่ากันทุกพรรค ลั่น ห้ามแจกกล้วยพรรคเล็ก ข้องใจคน
ปล่อยข่าวแซะเก้าอ้ี “บิ๊กตู”่ ยันสถานการณ์ปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง “เนวิน” ฮัลโหลกลางวง ขอความม่ันใจ 
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ที่ ท้าการพรรค พปชร.  
ถนนรัชดาภิเษก เสร็จสิ้นในช่วงเวลา 15.20 น. จากนั้นบรรดาแกนน้าพรรคระดับรัฐมนตรี ส.ส. และสมาชิกพรรค 
บางส่วน ประมาณ 30-40 คน ได้เดินทางออกจากพรรค เพ่ือเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าพรรค พปชร. ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ทันที โดยมีรายงานข่าวจากมูลนิธิป่ารอยต่อฯแจ้งว่า เมื่อแกนน้าและ 
ส.ส.เดินทางไปถึง พบว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรค พปชร.  
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ต่างรออยู่ที่นั่นแล้ว โดย พล.อ.ประวิตรได้เรียกรัฐมนตรีของพรรค พปชร.เข้าไปคุย
ประมาณ 20 นาที จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ออกมาประชุม ส.ส.ต่อ โดยก่อนการประชุม ได้มีการเก็บโทรศัพท์ของทุก
คน ไม่ให้พกเข้าห้องประชุม 
 โดย ส.ส.หลายคนได้ระบายความรู้สึกให้ พล.อ.ประวิตรฟังว่า น้อยใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่ไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับ ส.ส. ท้าให้ พล.อ.ประวิตร อธิบายกับ ส.ส.ว่า นายกฯ
เหนื่อยมาก นายกฯตั้งใจท้างานเพ่ือส่วนรวมแบบนี้ ส่วนที่ไม่มีเวลามาดูแล ส.ส.ก็อย่าน้อยใจไปเลยว่าน ายกฯไม่ดูแล 
เพราะท่านท้างานเหนื่อย แต่รับฟังตลอด ก็ขอให้สนับสนุนนายกฯและรัฐมนตรีของพรรคทุกคนที่ตั้งใจท้างาน จึงขอให้
โหวตไปในทิศทางเดียวกัน เท่ากันทุกพรรค พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตรยังได้ถามกลางที่ประชุมถึงกระแสข่าวที่ออกมาว่า
จะกดดันนายกฯ เพ่ือเปลี่ยนขั้วทางการเมือง ว่า ตนอยากรู้ว่าเขาเอาข่าวมาจากไหน ใครไปให้ข่าว เพราะทางนี้ก็ปกติ 
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งบอกว่า นายกฯรู้เรื่องที่มีข่าวว่าพวกเราจะไม่เอานายกฯด้วย เพราะนายกฯได้ไลน์มาหา 
พล.อ.ประวิตร ด้วยตัวเอง  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พอ พล.อ.ประวิตร พูดถึงเรื่องนี้ ท้าให้แกนน้าที่ปรากฏในข่าวว่าเคลื่อนไหวกดดัน
นายกฯ คือ ร.อ.ธรรมนัส นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. ต่างประสานเสียงชี้แจง
ไปในทางเดียวกันว่า ไม่มีอะไร ไม่มีการเปลี่ยนขั้วใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งยังสนับสนุนการท้างาน 
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 นอกจากนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร ยังก้าชับกับรัฐมนตรีห้ามไปแจกกล้วยให้พรรคเล็ก เพ่ือคว่้านายกฯ 
หรือ 2 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย แต่ให้ โหวตในทิศทางเดียวกันทั้ งหมด อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ระหว่าง  
พล.อ.ประวิตรพูดถึงเรื่องนี้ มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาหา พล.อ.ประวิตร พบว่าปลายสายคือ นายเนวิน ชิดชอบ แกนน้า
พรรคภูมิใจไทย ที่โทรศัพท์มาพูดคุยและสอบถามถึงข่าวลือการโหวตต่างๆ โดยพล.อ.ประวิตรยืนยันว่า ไม่มีๆ โดยทั้ง
สองคนได้ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ 2 นาที จากนั้น พล.อ.ประวิตรจึงประชุมกับ ส.ส.ของพรรคต่อ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/218389/  
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30 สิงหาคม 2564 12:13 น.  
“อนุทิน” ไร้กังวล ท าการบ้านสู้ศึกอภิปรายฯ 
"อนุทิน" ไร้กังวล ท าการบ้านสู้ศึกอภิปราย ย้ า ปชช. สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น แต่ขออย่าชะล่าใจ คุมเข้ม 
ป้องกันโรคครอบจักรวาล 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า “ขณะนี้
สถานการณ์โควิด-19 ของไทย อยู่ในช่วงขาลง การติดเชื้อรายใหม่ชะลอตัว ก็เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ท้าให้ขณะนี้ ศบค. เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมบางส่วนให้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ทั้งนี้ แม้
สถานการณ์ดูว่าดีขึ้น แต่อย่าชะล่าใจ ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามหลักป้องกันโรคครอบจักรวาล ตระหนักเสมอว่าคนที่เรา
อยู่ใกล้ ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน ก็มีโอกาสแพร่หรือรับเชื้อกันได้ ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนเข้มงวดการสวมหน้ากาก
อนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และท้างานจากที่บ้าน ส่วนผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมเปิดกิจการในส่วนที่ได้รับการ
ผ่อนคลาย พนักงานในร้านต้องปลอดโควิด ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทุกคน ผู้ที่จะเข้าใช้บริการร้านอาหารก็
เช่นเดียวกัน สร้างพ้ืนฐานป้องกันโรคเพ่ืออยู่ร่วมโรคโควิด-19 โดยไตรมาส 4 เรามีวัคซีนมากขึ้น มีการฉีดถ้วนหน้าขึ้น 
มาตรการก็จะค่อยๆ ผ่อนคลาย ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด” นายอนุทิน กล่าว 
 เมื่อถามว่า กังวลการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนปลายเดือนนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ก้าลัง
เตรียมข้อมูล เพ่ืออธิบายต่อประชาชน แต่ยืนยันว่า การท้างานอยู่บนหลักวิชาการ บริหารสถานการณ์ตามสถานการณ์
จริงที่มีการปรับเปลี่ยนตามไวรัสอยู่ตลอดเวลา และสิ่งส้าคัญคือเรามีคณะท้างานในทุกด้าน เพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
แต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะคณะอนุกรรมการอ้านวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 คณะท้างานจัดหาวัคซีน 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และหรืออ่ืน ๆ ที่พร้อมช่วยกันสนับสนุนงานของ
กระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือให้เกิดความคล่องตัวในบริหารจัดการเรื่องต่างๆ 
 “ทุกวันเราท้างานอย่างเต็มที่ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เรารับฟังทุกฝ่าย คณะท้างานมีความเข้มแข็งมาก เรา
ไม่กังวลเพราะเรารู้ตัวเองว่า เราเต็มที่กับทุกอย่างที่ท้าอย่างถึงที่สุด” นายอนุทิน กล่าว 
 เมื่อถามถึงการตั้งประเด็นอภิปรายว่า การควบคุมโควิดที่ล้มเหลวและบริหารวัคซีนที่ผิดพลาด นายอนุทิน 
กล่าวว่า บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างก็ท้างานอย่างเต็มที่ ไม่ท้อถอย ไม่ลดละความพยายาม 
และท่ีส้าคัญคือ ไม่เสียขวัญก้าลังใจ การจัดการทุกอย่างล้วนยืนอยู่บนหลักวิชาการท้ังสิ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/215751/  
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30 สิงหาคม 2564 17:55 น. 
ปชป. ตั้ง “ชินวรณ์-นริศ” คุมเกมซักฟอก “เฉลิมชัย” 
ปชป.นัดหารือส.ส.พรุ่งนี้ ตั้ง“ชินวรณ์-นริศ”คุมเกมรับมือฝ่ายค้านซักฟอก“เฉลิมชัย” ให้"ราเมศ"โฆษกพรรค
เตรียมแถลงช้ีแจงตอบโต้ 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ 
ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการหารือร่วมกับ นายนริศ ข้านุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรค
ประชาธิปัตย์ และตน เพ่ือก้าหนดกรอบการท้างานในสภาผู้แทนราษฎร ช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.นี้ โดยจะได้น้ารายละเอียดไปพูดคุยดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุม ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ในการหารือดังกล่าวได้พิจารณาญัตติการอภิปรายฯ ฉบับเต็มแล้ว 
เห็นว่ามุ่งเป้าอภิปรายนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก แต่เราเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงได้ 
 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกันถึงการจับตาดูการอภิปรายดังกล่าวว่าหาก
การอภิปรายฯของ ส.ส.ฝ่ายค้านคนใดไม่ยึดถือญัตติและข้อบังคับ นายชินวรณ์ นายนริศ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.
นครศรีธรรมราช นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และ ส.ส.ของพรรคบางส่วน จะท้าหน้าที่ท้วงติงให้การ
อภิปรายเป็นไปตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ส่วนตนจะเป็นหัวหน้าทีมในการชี้แจงท้าความเข้าใจกับประชาชน ในฐานะ
โฆษกพรรค ถ้ามีการอภิปรายที่ไม่อยู่ในหลักการข้อบังคับ และมีการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะใช้สิทธิแถลงข่าว
เป็นระยะ ๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/217910/  
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30 สิงหาคม 2564 13:25 น. 
‘วิรัช’ ยันพรรคร่วมรัฐบาลเหนียวแน่น ไม่หว่ันพรรคเล็กโหวตสวน พปชร. ไม่ปรับเก้าอ้ี รมต. 
"วิรัช" ยันพรรคร่วมรัฐบาลยังรักกันเหนียวแน่น ไม่หว่ันข่าวพรรคเล็กโหวตสวนมติ ชี้เป็นเรื่องปกติเห็นคะแนนก็
เหมือนเดิม เผย พปชร.ยังไม่พูดถึงปรับเก้าอ้ี รมต. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า วันนี้จะเป็นการ
ก้าหนดท่าทีการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และก้าหนดกรอบเวลาที่จะบอกกับสมาชิกฝ่ายรัฐบาล แบ่งหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ถูกอภิปรายทั้งหมดว่า ใครจะเป็นฝ่ายประท้วงหรือใครจะเป็นฝ่ายดูเกี่ยวกับเรื่องการออกนอกกรอบข้อบังคับ ซึ่งปี
นี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ทุกคนรู้หน้าที่ เบื้องต้นได้พูดคุยกับหัวหน้าวิปของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) เพ่ือก้าหนดกรอบแนวทางเพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ เพราะพรรคเล็กไม่ค่อยพอใจเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า รู้สึกเหมือนโดนลอยแพ 
นายวิรัช กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลต้องยืนหยัดมั่นคง เรามีการพูดคุยกันกับทุกพรรคและรักทุกคนอยู่แล้ว ส่วนที่มีข่าว
ว่าอาจจะมีการโหวตสวนมตินั้น ยังไม่ถึงวันเวลาลงมติ ถือเป็นเรื่องปกติที่มีข่าวเช่นนั้น เมื่อเห็นคะแนนก็เหมือนเดิม 
 เมื่อถามว่ามีข่าวว่าในพรรค พปชร. อยากให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีคนใหม่ นายวิรัช กล่าวว่า ยังไม่มี
การพูดถึงเรื่องนี้ และให้ผ่านการอภิปรายฯ ไปก่อน ซึ่งเป็นเพียงข่าวการวิเคราะห์การเมืองของแต่ละส้านักข่าว เรารับรู้
ข่าวมาก็ต้องบอกคนในพรรคว่ามีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้น ในช่วงนี้ไม่อยากให้เสนอข่าวที่ออกนอกกรอบ อย่างไรก็ตาม ต้องดูแล
ลากกันจนถึงฝั่ง จนถึงวันที่ 4 ก.ย. ที่มีการลงมติ ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังรักกันมั่นคงเหนียวแน่น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/216262/ 
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30 สิงหาคม 2564 12:22 น. 
“เทวัญ” ปัดข่าวลือ รวมพรรคเล็ก กดดันรัฐบาล 
"เทวัญ" ปัดข่าวลือ รวมพรรคเล็ก กดดันรัฐบาล ย้ า "ชาติพัฒนา" ไม่ใช่พรรคเล็ก ขอดูน้ าหนักฝ่ายค้าน ก่อน
ตัดสินใจโหวตศึกซักฟอก 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวถึง
กระแสข่าว ไปรวมกับพรรคเล็กเพ่ือต่อรองในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า  เป็นเพียงข่าว
ลือ เนื่องจากพรรคชาติพัฒนาไม่ใช่พรรคเล็ก ส่วนจะตัดสินใจโหวตซักฟอกอย่างไรนั้น ขอดูการอภิปรายของฝ่ายค้าน
ก่อนว่ามีน้้าหนักและหลักฐานมากน้อยเพียงใด  
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล นายเทวัญ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ยังเหมือนเดิม”. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/215875/  
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 14:20 น. 
‘เพื่อไทย’ จัดหนักซักฟอก คาดโทษ ส.ส. ไม่มาประชุม-โหวตสวน ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ จัดหนักซักฟอก คาดโทษ ส.ส. ไม่มาประชุม-โหวตสวน ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เผยฝ่ายค้าน
จัด 34 ขุนพล ลุยอภิปราย ‘ประยุทธ์-อนุทิน’ เจออัดยาว 33 ชม. 
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้า
พรรคพท. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคพท. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคพท. ฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน และ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคพท. 
ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
 นายประเสริฐ กล่าวว่า การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งมีความส้าคัญ
อย่างยิ่ง เราเชื่อว่าจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ เราหวังให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวนายกฯ และรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ เราจึงเตรี ยความพร้อมใน 3 ประเด็น คือ 1.เราเปิด
ยุทธการ “หยุดยุทธ์  หยุดโอหัง คลั่ ง อ้านาจ หยุดความพินาศของประเทศ ” ชัดเจนว่าเราไม่ต้องการให้   
พล.อ.ประยุทธ์บริหารราชการที่ผิดพลาดล้มเหลวอีกต่อไป 2.เราก้าชับ ส.ส.ทุกคนต้องปฏิบัติตามติพรรคอย่างเคร่งครัด 
โดย ส.ส.พรรคทุกคนต้องลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวน้าพรรค พท.ได้ลงนาม
ค้าสั่ง 
 ขอให้ ส.ส.ทุกท่านปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล หาก ส.ส.พรรค
ท่านใดฝ่าฝืนไม่มาประชุมเพ่ือลงมติ หรือลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้น พรรคถือว่าสมาชิกผู้นั้นกระท้าการ
อันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง มีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิก โดยพรรคจะ
ด้าเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาดต่อไป และเราขอเชิญชวนพรรคร่วมรัฐบาลร่วมโหวตไม่ไว้วางใจตามแนวคิด
ของฝ่ายค้าน 
 นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า และ 3.หลังจากที่พรรค พท.ได้เปิดแคมเปญ “ลงมติประชาชน รวมพลไล่
ประยุทธ์” ผ่าน https://www.change.org/prayutgetout ล่าสุดมีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า 3.5 หมื่นคนแล้ว ซึ่งพรรค
อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกอย่างสันติวิธี โดยก่อนหน้านี้เราเปิดรับข้อมูลการอภิป รายไม่ไว้วางใจจาก
ประชาชน ซึ่งได้มีประชาชนให้ข้อมูลพรรคเป็นจ้านวนมาก และเป็นข้อมูลที่เราได้น้าไปประกอบการอภิปรายในครั้งนี้
ด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วย 
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 ด้านนายสุทิน กล่าวว่า การอภิปรายที่จะมีขึ้น พรรคฝ่ายค้านมีความพร้อมที่สุด เราใช้ผู้อภิปรายทั้งหมด 
34 คน เป็นพรรคพท. 19 พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 6 คน พรรคเสรีรวมไทย (สร.) 3 คน พรรคประชาชาติ (ปช.) 2 คน 
พรรคเพ่ือชาติ (พช.) 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน และจะมีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค
เศรษฐกิจใหม่ และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งเวลา 40 ชั่วโมง เป็นการอภิปราย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 33 ชั่วโมง และรัฐมนตรี 4 คน คนละ 1 ชั่วโมง โดยการอภิปรายจะเริ่มจากนาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคพท. ในฐานะผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อ่านญัตติ นายประเสริฐ 
เลขาธิการพรรคพท. เป็นผู้อภิปรายเปิด จากนั้นจะเป็นแกนน้าฝ่ายค้าน และส.ส.พรรคต่างๆทยอยอภิปรายต่อๆกันไป 
ทั้งนี้ เรามั่นใจว่า จะจบการอภิปรายคนสุดท้ายไม่เกิน 23.00 น. คือตน ซึ่งเป็นผู้สรุป ส่วนเนื้อหาสาระในการอภิปราย
เป็นเรื่องราวของความสูญเสีย หายนะที่รออยู่ข้างหน้า ทางออกวันนี้ไม่มีอ่ืนใดนอกจากได้ผู้บริหารที่สู้กับวิกฤติ และ
หยุดยั้งหายนะให้ได้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องหยุดโอหังคลั่งอ้านาจ 
 เมื่อถามว่า การที่ให้ ส.ส.โหวต พรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนจะต้องมีการพูดกันในวิปฝ่ายค้านหรือไม่ว่าจะต้องลง
มติในแนวทางใด นายสุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรต้องพูด เพราะเราเชื่อว่าต้องเป็นไปแนวทางเดียวกันคือไม่ไว้วางใจ เรา
เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2912986   
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30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:31 น.       
'โฆษกก้าวไกล' ซัด 'คารม' เนรคุณประชาชน เสนอตัวอุ้ม 'อนุทิน-ศักดิ์สยาม' 
   

 
 
 30 ส.ค. 2564 - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่มีรายชื่อ นายคารม  
พลพรกลาง  ส .ส .บัญชี ร ายชื่ อ  พรรคก้ า ว ไกล  จะร่ วมทีม เป็นองครั กษ์ พิทั กษ์  นายอนุทิ น  ชาญวี รกู ล  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 2 รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ว่า ตนและพรรคก้าวไกลไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เพราะที่ผ่านมาสื่อมวลชน และพ่ี
น้องประชาชนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลคนนี้ได้ทรยศต่อคะแนนเสียงของพ่ีน้องประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้ามา 
และคงเป็นตัวนายคารมเองที่ต้องไม่ลืมว่าเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทุกคะแนนมาจากความนิยมต่อพรรคไม่ใช่เสียง
สนับสนุนตัวนายคารมเอง แต่หากมองว่ามีจุดยืนที่แตกต่างกัน เดินทางไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็สามารถท้าได้ด้วยการลาออก 
จากนั้นจะไปรับใช้ใครให้เต็มที่อย่างที่ใจอยากท้าก็ได้ คิดว่าถ้านายอนุทินจะรักเขาก็รักเพราะความสามารถไม่ใช่ เพราะ
ต้าแหน่งที่มี แต่ไม่ควรอ้างการท้าหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มาจากความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
แนวทางพรรคหนึ่งเพ่ือไปรับใช้อีกพรรคหนึ่งที่ประชาชนไม่ศรัทธา การกระท้าเช่นนี้ไม่สง่างาม เหมือนคนหน้าไหว้หลัง
หลอก เป็นเพียงลิ่วล้อที่หวังได้ประโยชน์จากการทรยศเสียงของประชาชนเท่านั้น 
 "นายอนุทิน คือบุคคลที่มีหนี้ต้องชดใช้ให้ประชาชน ส.ส.ที่มีความเชื่อแบบอดีตพรรคอนาคตใหม่หรือที่เป็น
พรรคก้าวไกลในวันนี้ จะไม่มีทางปกป้องคนแบบนี้ ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนับ
หมื่นคน บางคนตายข้างถนน บางคนตายคาบ้าน เหล่านี้ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาตรการการควบคุมโรคที่ผิดพลาด การ
จัดสรรวัคซีนอย่างล่าช้าไม่ทั่วถึง เป็นความล้มเหลวบนการบริหารงานของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งหาก
นายคารมยังเลือกที่จะโอบอุ้มความล้มเหลวที่ประชาชนต้องแบกรับด้วยชีวิต ศพแล้วศพเล่าเสียชีวิ ตไปจนเชิงตะกอน
แทบไม่พอเผา หากไม่ช่วยทวงถามความรับผิดชอบแต่ยังปกป้องก็คงต้องบอกได้ค้าเดียวว่า นี่เป็นการเนรคุณประชาชน
อย่างถึงท่ีสุดของนายคารม" 
 อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะโฆษก ต้องอภัยแทนพ่ีน้องประชาชนอีกครั้ง เชื่อว่าพฤติกรรมในสภาของนาย
คารมหลังจากนี้จะเป็นการประจานตัวนายคารมเองต่อสาธารณะ พวกเราพรรคก้าวไกลขอยืนยันในความตั้งใจทุ่มเท
สรรพก้าลังเพ่ือการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเนื้อหาสาระ น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการให้ความส้าคัญกับบุคคลที่ไม่แม้จะ
รักเกียรติของตัวเอง 
 "ผมคิดว่า นายคารมไม่ควรได้รับเกียรติว่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยซ้้า เพียงแต่ขอฝากให้พ่ีน้อง
ประชาชนร่วมจดจ้าว่าบุคคลเช่นนี้คือผู้ที่ทรยศต่อความไว้วางใจกับประชาชน" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115062  

https://www.thaipost.net/main/detail/115062
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30 สิงหาคม 2564 11:49 น.  
“ประมวล” เย้ยศึกซักฟอกปาหี่การเมือง แค่เกมชิงเก้าอ้ี รมต. พรรคใหญ่ ช้ีตัวโกยไม่ถูกซักฟอก 
 

 
 
“ประมวล” เย้ยศึกซักฟอกปาหี่การเมือง แค่เกมชิงเก้าอ้ีรัฐมนตรีในพรรคใหญ่ เกี้ยเซี้ยะกันแล้ว รมต.ตัวโกยกลับไม่
ถูกอภิปรายฯ ยกตัวอย่างกรณีแก้ รธน. พรรคใหญ่รัฐบาลจับมือพรรคใหญ่ฝ่ายค้านแก้เพื่อประโยชน์พรรคใหญ่ ฆ่า
ตัดตอนพรรคเล็ก ซัดรัฐบาลบริหารผิดพลาด พาชาติถอยหลัง 
 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ
และ5 รัฐมนตรีครั้งนี้ว่า ศึกซักฟอกครั้งนี้ก็แค่ปาหี่ทางการเมือง เพราะรัฐมนตรีที่ควรจะถูกอภิปรายซักฟอก ที่มี
พฤติกรรมท้าเงินหากินกับงบประมาณของแผ่นดินกับเอ้ือผลประโยชน์ให้เอกชนรายใหญ่ๆ กลับไม่มีชื่อถูกซักฟอกใน
สภาฯ จึงเหมือนเล่นละครปาหี่เพราะสมประโยชน์กัน แค่ศึกซักฟอกชิงอ้านาจกันในพรรคการเมืองใหญ่ที่รอการเสียบ
ขึ้นต้าแหน่งเสนาบดีในกระทรวงหลักที่ตั้งเป้าไว้ แม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคก็ส่อมวยล้ม ไม่เอาจริง ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็น
มาแล้ว คือ กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม ที่มีการออกมาแฉกันเองว่า เป็นการฮ้ัวของ3 พรรคใหญ่ ทั้งจาก
ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านบางพรรคแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือให้พรรคตัวเองได้ประโยชน์ โดยหวังลบชื่อพรรคการเมืองขนาด
เล็กๆออกไปจากสารบบการเมืองไทย ทั้งที่พรรคเล็กบางพรรค ตั้งขึ้นและมีอุดมการณ์แนวคิด แนวทางปฏิบัติดีๆที่จะ
ท้างานการเมืองเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข 
 “นักการเมืองส่วนมาก เมื่ออยู่ในต้าแหน่ง อยู่ในอ้านาจแล้วลืมตัว หลงตนอยู่ในอ้านาจ เสพสุขอยู่บนกอง
ทุกข์ของประชาชน คิดจะใหญ่ มีอ้านาจบารมีเพ่ิม จนลืมค้าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการและ
ประชาชน เมื่อไหร่จะหูตาสว่าง อย่ารับใช้อ้านาจจากการทุจริต ไม่ใช่พอเงินมา พอต้าแหน่งมา ก็ลืมอดีต ลืมความเลว
ของนักการเมืองทุจริตบางคนที่ท้าไว้ ให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์ต่อไป ขอให้จดจ้าเพ่ือรอวันสั่งสอนบทเรียนให้นักการเมือง
ประเภทนี้ อย่าให้ซ้้ารอยเดิมเป็นวงจรอุบาทว์แบบปัจจุบัน ที่ธุรกิจเจ๊ง คนหมดตัว มีแต่หนี้สิน จากที่รัฐบาลนี้บริหาร
และประเมินสถานการณ์ผิดพลาด จนพาประเทศถอยหลัง เป็นตลกร้ายที่ท้าให้ประชาชนคนจนจะหมดประเทศ เพราะ
ความอดยาก ตกงานท่ามกลางวิกฤตศรัทธารัฐบาล” นายประมวล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/275965  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/275965
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210830/a3e41ac02cdf78a4483318c3484d78889279e1a7ee8040b662723c9b93fb0597.jpg?itok=jV6AOh6Q
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วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - 09:11 น. 
‘ศักดิ์สยาม’ แย้ม เข้าพบ ‘บิ๊กตู’่ ไม่มีอะไรพิเศษ ยัน ลงมติไร้กังวล รอฟังการชี้แจงก่อน เมินแรงขย่มจาก พปชร. 
 

 
 
‘ศักดิ์สยาม’ แย้ม เข้าพบ ‘บิ๊กตู’่ ไม่มีอะไรพิเศษ ยัน ลงมติไร้กังวล รอฟังการชี้แจงก่อน เมินแรงขย่มจากพปชร. 
 เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ที่ท้าเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ (30 สิงหาคม) ว่า ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เป็นการไปปรึกษากันตามปกติ ทั้งนี้ขอให้รอฟังการ
อภิปรายจะดีกว่า ซึ่งส่วนนี้พร้อมชี้แจง 
 เมื่อถามว่า ท้าไมพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถึงถูกแรงขย่มจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ตลอด นายศักดิ์
สยามหัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ไม่เป็นไรครับ พร้อมชี้แจง 
เมื่อถามย้้าว่า กังวลเรื่องการลงมติหรือไม่ ว่าจะเหมือนครั้งที่แล้ว นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เดี๋ยวรอฟังการชี้แจงก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2914063   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2914063
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/XX0005.jpg
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วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - 09:16 น. 
‘จุรินทร์’ เผย ‘ปชป.’ อยู่ร่วมรัฐบาลต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตัดสินทางเดียวกัน ม่ันใจ ‘เฉลิมชัย’ พร้อมแจงศึก
ซักฟอก 
 

 
 
‘จุรินทร์’ เผย ‘ปชป.’ อยู่ร่วมรัฐบาลต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตัดสินทางเดียวกัน ม่ันใจ ‘เฉลิมชัย’ พร้อมแจงศึก
ซักฟอก 
 เมื่อเวลา 08.25น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในวัน
แรก (31 ส.ค.) ว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อม ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะเลขาธิการพรรค ก็ได้พูดคุยกับตนและยืนยันว่าพร้อม และไม่มีประเด็นอะไรที่น่ากังวลทั้งสิ้น และสามารถชี้แจงได้
ทุกประเด็นไม่ต้องเป็นห่วง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะพูดคุยถึงการลงมติอภิปรายในครั้งนี้อย่างไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ใน
เวลา 08.30 น.วันเดียวกันนี้ จะประชุมส.ส.ของพรรคเกี่ยวกับญัตติการอภิปรายครั้งนี้เพราะถือว่าส้าคัญและเป็นหน้าที่
ของส.ส. ที่ต้องท้าหน้าที่ในสภาฯจึงต้องซักซ้อมกันว่าจะปฏิบัติอย่างไร โดยส.ส.ส่วนหนึ่งของพรรคจะช่วยดูเรื่อง
ข้อบังคับการประชุม ถ้าการประชุมด้าเนินไปตามข้อบังคับก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีประเด็นที่ขัดต่อข้อบังคับก็จะต้อง
ท้าหน้าที่ 
 เมื่อถามอีกว่า มติที่ออกมาจะกระทบกับต้าแหน่งของรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่มี
อะไรต้องกังวลเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี เคยตอบไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรีและขณะนี้
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นในเรื่องนี้และพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหาอะไร ข่าวที่ปรากฎออกมาก็ไม่
ได้มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะลงมติให้กับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะเป็นในแนวทาง
เดียวกัน โดยไม่มีเสียงแตกใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะมีการคุยกัน พรรคเรามีหลักชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่ออยู่ร่วม
รัฐบาลด้วยกันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตัดสินในทิศทางเดียวกัน เรายึดถือปฏิบัติกันมาใน
ระบบรัฐสภา เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงฝ่ายค้านที่จะอภิปราย นายจุรินทร์ กล่าวว่าไม่มีอะไรฝากเพราะทุกฝ่ายมี
ภารกิจในการท้าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้า
ตระหนักในหน้าที่ทุกอย่างก็ไปได ้
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2914071  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2914071
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/XX0006.jpg
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31 สิงหาคม 2564 09:38 น.  
"อนุทิน" รับโทรหา "บิ๊กป้อม" เอง การันตีความสัมพันธ์พรรคร่วม รบ.ยังเหนียว 
 

 
 
“อนุทิน” ไม่กังวลศึกซักฟอก บอกเตรียมตัวมา รับโทรไปหา “บิ๊กป้อม” เองกลางวงพปชร. บอกไม่ใช่  
“เนวิน” การันตีความสัมพันธ์พรรคร่วมรบ.ยังเหนียว เผย “บิ๊กป้อม” บอก เชื่อพี่ ไม่ต้องคุยกับใคร 
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีความกังวลหรือไม่ว่า ตนไม่กังวล เพราะเตรียมตัว
มา 
 เมื่อถามว่า ท้าไมดูเหมือนพรรคพลังประขารัฐขย่มพรรคภูมิใจไทยตลอดเวลา นายอนุทิน กล่าวว่า ท้าไม
ใช้ค้าว่าขย่มแบบนั้น ที่ผ่านมาตนคุยกับพล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐอยู่ตลอด เมื่อวานตนเป็นคนโทรศัพท์ไปหาพล.อ.ประวิตรเอง ไม่ใช่เสียงนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยโทรเช็คกันว่าเรียบร้อยหรือไม่ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์พรรคร่วมมีรัฐบาลนั้น ไม่มีอะไร เรา
ท้างานร่วมกันเต็มที่ ส่วนที่เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการ
ก้าชับอะไร แต่เป็นการแขร์ข้อมูลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างข้อมูลนายกฯกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องใช้
ชี้แจงต่อสภาฯ 
 เมื่อถามย้้าว่า พล.อ.ประวิตรให้ความมั่นใจในการโหวตครั้งนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มีความมั่นใจ 
เพราะพล.อ.ประวิตรบอกว่าเชื่อพ่ีคนเดียว ไม่ต้องคุยกับใคร เราต่างเป็นหัวหน้าพรรคด้วยกันก็ต้ องเชื่อกัน ถ้าไม่เชื่อ
หัวหน้าพรรคแล้วจะไปเชื่อใคร” 
 เมื่อถามว่า หากมีปัญหาเกิดขึ้น พล.อ.ประวิตรจะรับไหวหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “เชื่อว่าไม่มีหรอก
ครับ สปิริตของการอยู่ด้วยกันมันมากกว่าความรับผิดชอบ ถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรเราก็ต้องเข้าใจ ขอให้รอดูการ
อภิปราย” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/276254   

https://siamrath.co.th/n/276254
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31 สิงหาคม 2564 09:56 น.   
“สุทิน” ลุยซักฟอก “บิ๊กตู-่เสี่ยหนู” 3 วันรวด เชื่อพรรคใหญ่ยืมมือฝ่ายค้านเลื่อยขากันเอง 
 

 
 
“สุทิน” ลุยซักฟอก “บิ๊กตู่-เสี่ยหนู” สวดยับสามวันรวด เหน็บอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดลด เชื่อ
พรรคใหญ่ยืมมือฝ่ายค้านเลื่อยขากันเอง 
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล
ในวันนี้เป็นวันแรกว่า พรรคฝ่ายค้านมีความพร้อมที่สุด โดยการอภิปรายฯจะเริ่มต้นด้วยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
ผู้น้าฝ่ายค้านเสนอญัตติฯ จากนั้นนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย จะ
เป็นผู้ขยายความต่อ ส่วนตนจะอภิปรายฯสรุปเป็นคนสุดท้ายในวันสุดท้าย ซึ่งคิวรัฐมนตรี เริ่มต้นจากพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เชื่อ
ว่าจะใช้เวลาเกือบ 3 วันในการอภิปรายฯ จากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีรายอ่ืนตามล้าดับต่อไป ส่วนเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่เรื่องโค
วิด-19 จนถึงการทุจริตต่างๆ ยืนยันว่าทุกคนมีความพร้อม ทั้งนี้มองว่าช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเลขผู้ติดเชื้อโค
วิดลดลงรวดเร็วมาก หากยืดเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจออกไปอีก เชื่อว่าตัวเลขจะลดลงอีกจนผู้ติดเชื้อหมดไป 
 เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านจะถูกยืมมือไปใช้ในการเลื่อยขากันเองในพรรคใหญ่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็
เป็นไปได้ ในการอภิปรายทุกครั้งรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เล่นงานกันเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่สุดวิสัย ถ้ามองในแง่ดีใครเป็นจุดอ่อน
ก็ถูกอภิปราย เราก็มองแบบนั้นเหมือนกัน ดังนั้นก็ไม่เหนือความคาดหมาย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/276262  
  

https://siamrath.co.th/n/276262
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31 สิงหาคม 2564 09:36 น.   
"เทพไท" ฟันธง! อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ แค่ละครลิง สุดท้ายยังอุ้ม "บิ๊กตู่" ต่อไป 

 
 
 วันที่ 31 ส.ค.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้วิเคราะห์การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในเฟสบุ๊กส่วนตัว มีข้อความว่า ผมเห็นการโหมโรง และประโคมข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 5 คน มาหลายวันแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อ พลเอก
ประยุทธ์ที่เข้มข้น และร้อนแรงมากที่สุด เพราะมีหลายสถานการณ์ก้าลังรุมเร้า พลเอกประยุทธ์ ในทุกทาง ทั้งในสภา
และนอกสภา ที่มีปัญหาประเด็นทางการเมือง และประเด็นการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 เข้าผสมโรงกัน จึงท้าให้
ทุกฝ่ายจับตาดูการเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่จะเกิดข้ึนหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ส้าหรับกระแสข่าวการลงมติไม่ไว้วางใจ จากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล หรือการโหวตสวนนั้น ในฐานะท่ีเป็น
นักการเมืองนอกสภา ก็พอจะเห็นร่องรอยความเคลื่อนไหวอยู่บ้าง แต่ก็มั่นใจว่าเป็นการเคลื่อนไหว ในลักษณะปั่นหุ้น 
ต่อรองอ้านาจทางการเมือง ระหว่างกลุ่ม ระหว่างพรรคกันเองมากกว่า เพราะสุดท้ายก็ยังไม่มีพรรคการเมืองใด จะยอม
เสี่ยงกับอนาคตของตัวเอง ยังหวังที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล หวงเก้าอ้ี เสพติดอ้านาจ กลัวจะไปเป็นฝ่ายค้าน และยุบ
สภา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองไทย ที่กลัวการยุบสภา เพราะต้องไปเลือกตั้งใหม่ และมีการใช้เงินทุนเป็น
จ้านวนมาก ส่วนการต้องเปลี่ยนขั้วไปอยู่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีพรรคการเมืองใดปรารถนา ยังคงจ้าวลี การ
เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งได้ ท้าให้พรรคการเมือง ทุกพรรค กลัวการเป็นฝ่ายค้าน จนลืมทิ้งอุดมการณ์ และจุดยืน
ของพรรคไป 
 ส่วนกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ก็เป็นไปได้ยากมาก พรรคพลังประชารัฐคงไม่กล้าเสี่ยงในการ
โหวตคว่้านายกรัฐมนตรี เพราะไม่มีรายชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีส้ารอง จึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยให้อ้านาจหลุดมือไปอยู่
ในพรรคการเมืองอ่ืน เพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีของพรรคการเมือง 5 คน ก็เป็นคนที่พรรคพลังประชารัฐ
ไม่สนับสนุนทั้งสิ้น 
 สุดท้ายฟันธงได้เลยว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นแค่การแสดงละครลิง เพราะยังถูลู่ถูกัง อุ้มพล
เอกประยุทธ์ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/276253  
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วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 14:45 น. 
‘เลขาฯเพื่อไทย’ ลั่นพรรคมีแคนดิเดตนายกฯ รอเลือกตั้งครั้งหน้าแล้ว แย้ม เปิดชื่อมาคนถูกใจ 
 

 
 
‘เลขาฯเพื่อไทย’ ลั่น ‘เพื่อไทย’ มีแคนดิเดตนายกฯ รอการ ลต.ครั้งหน้าแล้ว ย้ า ไม่มีพรรคย่อย-พรรคสาขา ไม่แตก
แบงก์ พร้อมส่งผู้สมัครสู้ศึกทุกเขต ลต. 
 เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ
พรรคพท. และ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค พท. แถลงว่า เราเชื่ อว่าหลังการอภิปรายครั้งนี้จะน้าไปสู่การ
เปลี่ยนตัวนายกฯและรัฐมนตรี ขอเรียนว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพ่ือไทยได้มีแคนดิเดตนายกฯเรียบร้อยแล้ว ถ้า
เปิดชื่อออกมาจะเป็นชื่อที่ถูกใจ และพอใจของคนท้ังประเทศ เรียกว่าคนนี้ใช่เลย 
 นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคขอยืนยันว่าไม่มีพรรคสาขา ไม่มีแตกแบงก์ย่อย ไม่มีท่อน้้าเลี้ยง และไม่มีการ
ไปสนับสนุนใคร มีแต่เพ่ือนเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันมาเท่านั้น พรรคจะส่ง ส.ส.ครบทุกเขต ขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคไม่มี
สาขา หรือพรรคที่จะไปแตกแบงก์ย่อย ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมสู้อย่างเต็มที่ 
 เมื่อถามว่า พอจะบอกคุณสมบัติหรือใบ้ชื่อคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกฯได้หรือไม่ นายประเสริฐกล่าว
ว่า “ถูกใจ ใช้ค้านี้ได้เลยครับ ท่านจะพอใจ” 
 ด้าน น.ส.อรุณีกล่าวว่า เนื่องจากประเทศมีวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯคือการสร้าง
ความมั่นใจ ดังนั้น แคนดิเดตนายกฯของพรรค พท.จะเป็นคนที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการพาประเทศฝ่า
พ้นวิกฤตในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2913054    

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF.jpg
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30 สิงหาคม 2564 16:26 น. 
“กก. จริยธรรมสภา” สอบ “หน. พรรคไทรักธรรม” ถูกร้องตุ๋นเงิน 5 แสน 
อ้างมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่มีของส่งมอบ-ไม่คืนเงินมัดจ า สภาตั้งสอบใหม่อีก 10 เรื่อง ส.ส.ร่วมชุมนุม
การเมือง-ชูป้ายปล่อยตัวแกนน าม็อบกลางสภา 
 

 
 
 เมื่อวันที่  30 ส.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม  
สภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณารายงานและผลการพิจารณาของอนุกรรมการจริยธรรม ซึ่ง
ตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น ใน 5 เรื่อง 
 โดยที่ประชุมมีมติให้รับเรื่องไว้ตรวจสอบต่อ จ้านวน 1 เรื่อง คือ กรณีกล่าวหานายพีระวิทย์ เรื่องลือดล
ภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม มีการกระท้าหลอกหลวงผู้อ่ืนให้หลงเชื่อว่าผู้ถูกร้องได้รับโควตา
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือแลกกับการไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายหนึ่ง ผู้ร้องหลงเชื่อจึงส่งมอบเงินมัดจ้าโควตา
สลากกินแบ่งรัฐบาล มูลค่า 5 แสนบาท ให้เลขานุการของผู้ถูกร้อง แต่ผู้ถูกร้องไม่สามารถส่งมอบสลากกินแบ่งได้ และไม่
คืนเงินมัดจ้า 
 โดยกรรมการฯ ได้ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มีมติ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถือว่ามีมูลที่เข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้นายพีระวิทย์ทราบและชี้แจงข้อกล่าวหา
ภายใน 15 วัน พร้อมกับได้สิทธิตรวจดูเอกสาร และยื่นแสดงพยานหลักฐานต่อกรรมการฯ ได้ อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าว
อาจมีรายละเอียดที่ต้องส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้าเนินการต่อเพราะ
เป็นเรื่องที่อยู่เหนืออ้านาจของกรรมการจริยธรรม 
 รายงานข่าวแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวอาจมีรายละเอียดที่ต้องส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้าเนินการต่อเพราะเป็นเรื่องที่อยู่เหนืออ้านาจของกรรมการจริยธรรม เนื่อง จากผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้นของอนุกรรมการฯ ซึ่งได้เรียกผู้ร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา คือ เลขานุการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ ให้ค้าชี้แจงเบื้องต้น ปรากฏหลักฐานทางการเงินที่พบการโอนเงินอย่างชัดเจน แม้กรณีดังกล่าว
บุคคลภายนอกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา และยังไม่มีการชี้ขาดโดยกระบวนการยุติธรรม แต่ในทางพฤติกรรมของ ส.ส. 
ถือว่าเป็นความร้ายแรงต่อการประพฤติไม่ตรงกับจริยธรรมของผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 
 นอกจากนั้น มติของกรรมการจริยธรรม ไม่รับไว้พิจารณาใน 4 เรื่อง เช่น กรณีค้าร้องกล่าวหา นายมิ่งขวัญ 
แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ กรณีมีผู้ร้องในเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายมิ่งขวัญจะด้ารงต้าแหน่ง ส.ส. และจ้าหน่ายเรื่อง ร้องเรียน 3 เรื่อง เนื่องจากผู้ร้องขอ
ถอน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการฯ ยังได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เสนอใหม่ 10 เรื่อง และมอบหมายให้
อนุกรรมการตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง ก่อนท้าข้อสรุปเสนอให้กรรมการจริยธรรมอีกครั้ง อาทิ กรณี การเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุมทางการเมืองและใช้ต้าแหน่ง ส.ส.ประกันตัวผู้ต้องหา การน้าป้ายปล่อยตัวแกนน้าราษฎร ที่ถูกจ้ากุม
ด้าเนินคดีแสดงในที่ประชุมรัฐสภา โดยไม่ได้รับอนุญาต การท้าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน  เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ที่
ยั่วยุปลุกปั่นให้สังคมแตกแยก การก้าวก่ายการท้างานของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นต้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/217358/  
 
  
  

https://www.dailynews.co.th/news/217358/
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30 สิงหาคม 2564 
"กก. กลั่นกรอง" ซักฟอก แหล่งต่อรองข้อสอบ 
 

 
 
 ในขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรอง มี “มือมืด" บางคนแอบส่งข้อสอบ แถมไม่ใช่ข้อสอบแค่บางเรื่อง 
แต่เกือบทุกเรื่องที่ ส.ส. จะใช้ซักฟอกรัฐบาล มือมืดในคณะกรรมการกลั่นกรองได้ส่งต่อให้ “บิ๊กเนมพรรคร่วมรัฐบาล” 
ทั้งหมด 
 ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลที่ก้าลังจะฟาดฟันฝีปากกัน “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” โดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) ออกมาโหมโรงแต่หัววัน ว่ามีข้อมูลเด็ด หวังล้ม “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม 
ให้หลุดจากเก้าอ้ีผู้น้า 
  โดย “นายใหญ่” วางเกมการเมืองในสภา ให้เดินสอดคล้องกับเกมการเมืองนอกสภา ซึ่ง “เต้น” ณัฐวุฒิ 
ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แท็กทีมกับเครือข่าย “คาร์ม็อบ”  
จัดชุมนุมเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ดึงมวลชนให้สนใจเนื้อหาการอภิปรายในสภา นอกจากนี้ยังจะจัดการอภิปรายนอกสภา
ควบคู่กันไป 
 ส่วน “โทนี่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก้าลังวางไทม์ไลน์เคลื่อนเกมโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจจะต้อง
รอประเด็นการอภิปรายของ “บิ๊กตู่+5รัฐมนตรี” ก่อนจะออกมาบลั๊ฟกลับแบบทันควัน ชิงแต้ม-สอนเชิง การบริหาร
สถานการณ์โควิด 
 ทว่า การวางเกมภายนอกอาจจะดูดี เคลื่อนกันเป็นขบวน จนดูมีความหวังจะล้ม “บิ๊กตู่” ลงได้ แต่เนื้อใน
แล้วการเคลื่อนแฝงด้วยนัยอื่น ไม่ได้คิดล้ม “บิ๊กตู”่ ทั้งกระดานแบบทันควัน 
 โดยเฉพาะเกมในสภา แม้จะหมายมั่นปั้นมือว่าจะช้าแหละ “บิ๊กตู่-5รัฐมนตรี” ให้ช้้าเลือดช้้าหนอง แต่
เนื้อหาการซักฟอกแทบที่จะไม่มีอะไรที่พอเป็นทีเด็ดทีขาดได้ 
 ปมจัดซื้อวัคซีนที่พอจะเป็นหมัดเด็ดได้ แต่แทบไม่มีเอกสารการจัดซื้อ หรือไม่มีข้อพิรุธของรัฐบาลมา
เปิดเผย 
 พรรคเพ่ือไทยมีการตั้ง “คณะกรรมการกลั่นกรอง” ขึ้นมา เพ่ือให้ ส.ส.ส่งประเด็นที่จะใช้อภิปรายไม่
ไว้วางใจให้คณะกรรมการกลั่นกรองได้ตรวจสอบก่อน ประเด็นใดผ่านการตรวจสอบก็จะไฟเขียวให้อภิปรายได้ ประเด็น
ใดไม่ผ่านการตรวจสอบถือว่าตกไป 
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  ว่ากันว่า ในขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรอง มี “มือมืด" บางคนแอบส่งข้อสอบ แถมไม่ใช่ข้อสอบแค่
บางเรื่อง แต่เกือบทุกเรื่องที่ ส.ส. จะใช้ซักฟอกรัฐบาล มือมืดในคณะกรรมการกลั่นกรองได้ส่งต่อให้ “บิ๊กเนมพรรคร่วม
รัฐบาล” ทั้งหมด 
  ส่วนผลตอบแทนเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้ นอกจาก “กล้วย” ซึ่งไม่รู้ว่าตกถึงท้อง “แกนน้า” คนใดบ้าง เพราะ
ภายในพรรคก็โวยวายกันอยู่ว่า “กินเงียบ-กินเรียบ” เพียงไม่มีกี่คน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957323  
 
  

https://bangkokcitynews.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.105&c1=2149467&c2=261665
https://bangkokcitynews.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.105&c1=2149467&c2=261665
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957323
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30 ส.ค. 2564 
"อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ตกลงใครสมประโยชน์ 
 

 
 
"อภิปรายไม่ไว้วางใจ" รัฐบาล ผลสุดท้าย อาจไม่สมใจ"ฝ่ายค้าน" แม้ชุมนุมกดดันก็ไม่มีผลอะไร แต่อาจมีใครได้รับ
ประโยชน์ 
 31สิงหา – 4 กันยา จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี  นัดลงมติวันที่ 4 ฝ่ายค้านแค่ตามมาขยี้ซ้้า
แผลเก่าเจ้าประจ้า อย่างพลเอกประยุทธ์ นายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม การปรับครม.ครั้งที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่า 
กลุ่มสี่ช.ไม่มีใครสมหวัง ไม่ว่าจะเป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัตน์ หรือร้อยเอกธรรมนัส ล้วนต้องการจะอัพเกรท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคราวนี้ มีต้าแหน่งเลขาธิการพรรค ค้้าคอ จะให้นั่งต้าแหน่งรมช.คงไม่สมศักดิ์ศรีขณะที่แก๊งค์สี่ช.ในพรรคพลัง
ประชารัฐ หลังจากนาย สันติ พร้อมพัฒ รมช.คลังพลาดเป้าจากเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค ตามค้าอ้างไฟเขียวจากผู้ใหญ่ ทั้ง
ที่สัญญากันไว้ท้าให้ปัจจุบันแก๊งค์นี้ เหลือกันอยู่แค่สาม ช.เท่านั้น 
 การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ที่มุ่ง เปิดจุดเปราะบาง ภายในรัฐบาล ผ่านการประสานงาน จากคน
คุ้นเคยกันในสองพรรคใหญ่ทั้งเพ่ือไทยและพลังประชารัฐ  เป้าหมายใหญ่ยังเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แต่เป้าหมายที่มุ่งโจมตี คือกระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส  ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงเป็นล้าดับที่ 2 เท่ากับ
คะแนนของพล.อ.ประวิตร ถือว่าไม่ธรรมดา ประสานได้ทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ เก็บชัยชนะมาทุกสนามเลือกตั้งซ่อม  ที่
ส้าคัญยังมีบทบาท สยบทุกปัญหาพรรคร่วมขนาดเล็ก และคราวนี้ก็เช่นกัน คะแนนพรรคร่วมขนาดเล็กราวสามสิบเสียง 
เพียงพอจะก่อให้เกิดการขยับปรับเก้าอ้ี รัฐมนตรีได้  
 ส่วนเป้าหมายจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแม้แต่นายแพทย์ ชลน่าน ก็ยังยอมรับว่า มีโอกาสน้อย
มาก ต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ บรรดาพรรคเล็ก พรรคน้อย ซึ่งรวมกันแล้วราวสามสิบเสียงคือ
ค้าตอบสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้หากนายกรัฐมนตรี ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนด มี
สองทางให้เลือก คือยุบสภา หรือลาออก แต่หากรัฐมนตรีคนใดได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงมีทางเดียวคือพ้นจากต้าแหน่ง
และต้องปรับคณะรัฐมนตรี หรือแม้จะผ่านการอภิปรายไปได้ แต่ถ้าใครได้คะแนนน้อย งานนี้มีหนาว ส่วนการนัดชุมนุม 
ของกลุ่มคาร์ปาร์คกดดันนอกสภา ถ้าไม่ใช้วิธีแบบที่เคยประณามเขามา  ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/481145  
 
  

https://www.komchadluek.net/scoop/481145
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30 ส.ค. 2564 
โตแล้วแตก “พลังประชารัฐ” บทเรียนพรรคเฉพาะกิจ 
 

 
 
อลหม่านบ้านป่ารอยต่อ “พลังประชารัฐ” ซุ้มขาใหญ่กดดันปรับ ครม. ต่อรองโหวตซักฟอก  
 ก่อนศึกซักฟอกทุกครั้ง จะมีข่าวความปั่นป่วนภายในพรรคแกนน้ารัฐบาล เป็นเรื่องปกติ เพราะค้าว่า   
“นักเลือกตั้ง” ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่มาร แต่เป็นคนเดินดิน ที่มีรัก โลภ โกรธ หลง ย่อมมีการชิงไหวชิงพริบ ชิงเล่นเกมเก้าอ้ี
ดนตรี 
 ยิ่งเป็นพรรคการเมือง “เฉพาะกิจ” ก็มักมีชะตากรรมเช่นนี้ ขนาดพรรคสหประชาประชาไทย จัดตั้งโดย
กลุ่มทหารที่ทรงอ้านาจที่สุดในยุคสงครามเย็น ก็ยังเจอฤทธิ์ “นักเลือกตั้ง” กระทั่ง จอมพลถนอม กิตติขจร ทนไม่ไหว
ต้องยึดอ้านาจตัวเอง 
 พรรคพลังประชารัฐ ที่ก่อก้าเนิดมาจากความคิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หนึ่งใน 3 ป. ที่ต้องการ
ผลักดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านการเป็นรัฐบาลมา 2 ปี รัฐนาวาล้านี้ เจอพายุโควิดซัด
โครม จนเกือบเรือจม 
 จับอาการป่วนในพรรคพลังประชารัฐ ในนาทีก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะเริ่มต้นขึ้น มีคู่ความขัดแย้งที่
ชัดเจนที่สุดคือ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กับ  “สุชาติ  
ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน 
 นัยว่า ผลคะแนนโหวตศึกซักฟอก ทั้งกรณี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส และ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.
แรงงาน จะน้ามาซึ่งแรงกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี 
 กลุ่มที่มีพลังมากที่สุดในพรรคพลังประชารัฐ ต้องการให้ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ,สุชาติ  
ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
 เรื่องข้างต้นนี้ ก็ยังเป็นแค่ “ข่าวปล่อย” ซึ่งจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี และ
ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ คงเป็นเรื่องของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคที่จะเคลียร์ใจกับหัวหน้าซุ้ม
ต่างๆ 
พลังป้อม 
 จุดเริ่มต้นของพรรคพลังประชารัฐ น้าโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วย 4 กุมารคืออุตตม สาวนายน, 
สุวิทย์ เมษินทรีย์,สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และกอบศักดิ์ ภูตระกูล แต่ผู้อยู่เบื้องหลังม่านตัวจริงคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ 
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 การระดม “อดีต ส.ส.” เข้าพรรค ไม่ได้มีแค่ “สามมิตร” หากแต่มีเครือข่าย “บ้านป่ารอยต่อ” ได้ชักชวน
นักเลือกตั้ง “บ้านใหญ่” เข้าสู่พรรคมากมาย เปรียบเทียบสมัยที่ “ทักษิณ ชินวัตร” ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ได้กวาดต้อน 
“อดีต ส.ส.” เข้าค่าย ก็ยังระดมผู้คนได้ไม่เท่า “บิ๊กป้อม” ช่วงเลือกตั้งทั่วไป พลังประชารัฐร่วมใจศึกเลือกตั้ง พอหลังมี
การจัดตั้งรัฐบาล ก็เริ่มเห็นร่องรอยของความแตกต่าง ความแปลกแยกระหว่าง “นักเลือกตั้ง” กับ “เทคโนแครต” 
สุดท้าย “สมคิด” กับ 4 ยอดกุมาร ก็ต้องออกจากพรรคไป พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค โดย “บิ๊กป้อม” 
ลุกออกจากหลังม่าน มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือกุมสภาพ และสร้างเอกภาพภายในพรรค 
 พลังประชารัฐ ยุคบิ๊กป้อม จึงเป็นรวมมิตรต้มย้าสูตรสีเขียว ไม่ต่างจากพรรคสามัคคีธรรมและพรรคความหวังใหม่ 
  ที่น่าสนใจคือ การที่บิ๊กป้อม ดัน “ผู้กองมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรค เพ่ือหวัง
ผลในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
ซุ้มใหญ่ซุ้มเล็ก 
 ดังที่ทราบกัน พลังประชารัฐเป็นแหล่งรวมนักเลือกตั้ง “บ้านใหญ่” เมื่อจ้าแนก “มุ้ง” หรือ “ซุ้ม”  
ก็อาจจะมีแคไ่ม่ก่ีซุ้ม แต่หากนับจริงๆ อาจจะมากถึง 10 ซุ้ม 
  วันนี้ “ซุ้มผู้กองมัส” ที่มี “สันติ พร้อมพัฒน์” และ “วิรัช รัตนเศรษฐ” เป็นแนวร่วม บิ๊กป้อมให้ความ
ไว้วางใจ จึงดูเป็นซุ้มท่ีใหญ่ที่สุด และมีพลังมากท่ีสุด 
  บังเอิญว่า พลังประชารัฐ มี ส.ส. “นกแล” (ส.ส.สมัยแรก) จ้านวนหนึ่งในภาคกลาง และภาคใต้ เมื่อ  
“ผู้กองมนัส” เข้ามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ พวกเขาก็ไหลมารวมในซุ้มผู้กอง 
  รองลงก็คือ “ซุ้มสามมิตร” ของ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” และ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” มีประสบการณ์โชกโชน 
และเคยน้าไพร่พลย้ายมาหลายพรรค จึงนิ่งเฝ้าดูสถานการณ์ ไม่ผลีผลามขยับให้เสียหายแก่ซุ้มตัวเอง 
  นอกจากนั้น ยังมีซุ้มบ้านใหญ่อีกเพียบ อาทิซุ้มปากน้้า ,ซุ้มชลบุรี 1,ซุ้มชลบุรี 2,ซุ้มแปดริ้ว, ซุ้มสระแก้ว, 
ซุ้มสระบุรี,ซุ้มนนทบุรี,ซุ้มสิงห์บุรี ฯลฯ 
 นักเลือกตั้งข้างต้นนี้ มีฐานเสียงของตัวเอง เลือกเมื่อไหร่ก็ชนะ จึงพร้อมจะเปลี่ยนป้ายยี่ห้อได้ตลอดเวลา 
ดังนั้น พวกเขาจึงเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของซุ้มใหญ่ในพรรคอยู่เงียบๆ 
 ในวันที่ “พล.อ.ประยุทธ์” ตกเป้าที่ฝ่ายค้านต้องการใช้เวทีซักฟอกเขย่าให้ร่วงคาสภาฯ และมวลชนบน
ท้องถนนรวมพลังขับไล่ แต่ภายในพรรคพลังประชารัฐ กลับขาดเอกภาพ มีบางกลุ่มอยากได้อ้านาจ และบางกลุ่มเริ่มเอา
ตัวรอด 
 เรือเหล็กของ “3 ป.” ในสถานการณ์ปัจจุบัน มิต่างอะไรกับเรือใหญ่เผชิญพายุถล่มทุกทิศทุกทาง จนเรือ
ชนหินโสโครก ใกล้อับปาง บรรดา “ลูกเรือ” จึงดิ้นหนีเอาตัวรอด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/481147  
 
  

https://www.komchadluek.net/scoop/481147
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30 ส.ค. 2564 
กฎเหล็ก 4 ห้าม เพื่อไทย สกัด "งูเห่า" เอาใจนายใหญ่ 
 

 
 
ซักฟอกครั้งสุดท้าย เพื่อไทย ออกกฎเหล็กห้ามมี "งูเห่า" ขานรับคนแดนไกล ไล่ ประยุทธ์ เปลี่ยนรัฐบาลให้ได้  
  การอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ พรรคเพ่ือไทยวางเดิมพันไว้สูง หวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน 
  หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ท้าหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน แจ้งมติพรรคเพ่ือไทย คือการลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคน ที่ถูกอภิปราย และ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามโหวตรับ ห้ามงดออกเสียง 
พรรคเพ่ือไทยได้ออกแคมเปญขอมติ “ไม่ไว้วางใจประยุทธ์” ผ่านเวบไซต์ดัง สร้างประชามตินอกสภา กดดันพรรคร่วม
รัฐบาล 
 มิเพียงเท่านั้น โทนี่ หรือทักษิณ ชินวัตร ยังกระโจนเข้ามาร่วมวง “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคน” ผ่าน
รายการ Care Talk x Care ClubHouse วันอังคารที่ 31 ส.ค.2564 
 7 ปีที่คณะนายทหาร 3 ป. ครองอ้านาจผ่านรัฐบาล คสช. และรัฐบาลผสมหลังเลือกตั้งปี 2562  ทักษิณ  ไม่
เคยออกมาวิพากษ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างรุนแรง เหมือนเช่นปีนี้ 
 ทักษิณอาจประเมินสถานการณ์ โดยภาพรวมแล้วว่ า  รั ฐบาลประยุทธ์จะไปไม่รอด จึ ง เดิน เกมรุกใหญ่ 
4 ห้ามจากแดนไกล 
 พรรคเพ่ือไทย มักจะตกเป็นข่าวว่า มีฟาร์มเลี้ยงงูเห่า อยู่ภายในพรรค แต่ผู้ใหญ่ในพรรคก็ปฏิเสธข่าวนี้มา
โดยตลอด ฉะนั้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงมีจดหมายจากหัวหน้าพรรค ถึงลูกพรรคทุกคน พร้อมกับกฎเหล็ก 4 
ห้าม  ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามโหวตรับ ห้ามงดออกเสียง  
 ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลงย้้าว่า พรรคตั้งใจจะให้เป็น
การอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ พรรคเพ่ือไทยหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 พรรคเพ่ือไทยจึงมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการลงมติไม่ไว้วางใจ หากมีการลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือฝืนมติ
พรรคจะถูกลงโทษทางวินัย ถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกพรรคทันที ดังนั้น ส.ส.ทุกคน  ห้ามลา ห้ามป่วย ห้ามขาด
ประชุมเด็ดขาด 
 นัยว่า ศึกซักฟอกหนนี้ นายใหญ่ ลงมาเล่นด้วย จึงท้าให้แกนน้าพรรคเพ่ือไทย ต้องออกมาตรการปราม
ล่วงหน้า หากไม่เชื่อฟัง คงต้อง "ลงดาบ" 
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งูเห่าจริงหรือ 
 ปลายปี 2562  เริ่มปรากฏข่าว “งูเห่าเพ่ือไทย” เมื่อ 3 ส.ส.ฝ่ายค้านไปแสดงตัวเป็นองค์ประชุมในการ
พิจารณาตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ม.44 ท้าให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงเพียงพอต่อการเปิดประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับ
ญัตติดังกล่าว 
 เหตุการณ์ครั้งนั้น พรรคเพ่ือไทย ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย 
ไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ข่าวคราวก็เงียบหายไป  
 ปลายเดือน พ.ค. 2563 ในการลงมติ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ เฉพาะ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจฯ ฝ่ายค้านมีมติ “ไม่เห็นด้วย” แต่ก็มี 12 เสียง แสดงตัว “งดออกเสียง” 
และในนี้มี 2 ส.ส.เพ่ือไทยคือ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.และพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี 
  11 มิ.ย.2564 การลงมติ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน ปรากฏว่า ส.ส.เพ่ือไทย 7 คนไม่อยู่ในที่ประชุม ได้แก่ 
จักรพรรดิ ไชยสาสน์,ไตรรงค์ ติธรรม,พรพิมล ธรรมสาร,ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ,สมคิด เชื้อคง, สมบัติ ศรีสุรินทร์ และ
อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ 
 วันที่ 22 ส.ค.2564 การลงมติในวาระ 3 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ปรากฏว่า ไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม ลงมติงดออกเสียงและอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.
ลพบุรี ไม่ลงคะแนน 
 ส่วนอีก 9 ส.ส.เพ่ือไทย ไม่มีการออกเสียงใด ๆ คือ กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย ,คมเดช ไชยศิวา
มงคล ส.ส.กาฬสินธุ์,  ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์, ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี,พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.
ปทุมธานี ,วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี,ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์, สมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ และ
อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร 
 จริงๆแล้วพฤติกรรมในการแสดงออกของ ส.ส.เพ่ือไทยแต่ละคน อาจมีเหตุผลแตกต่างกัน ดูจากรายชื่อ 
ส.ส.หลาย ๆ คน ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแหกคอกแหกค่ายมาก่อน ดังนั้น ค้ากล่าวหาเรื่อง “งูเห่า” จึงมีแต่โจษขานกันไปใน
หมู่ ส.ส. แต่ไม่มีหลักฐานมาเอาผิด ส.ส.ผู้แหกมติพรรคได้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/481181  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/scoop/481181
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วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ไม่สร้างก าลังแนวร่วม ไม่มียุทธศาสตร์…ไม่มีทางชนะ (1) 
 

 
 
สถานการณ์ภาพรวมการเมืองตลอด 15 ปี เสียเปรียบ และไม่มียุทธศาสตร์ 
 อีกไม่ถึงเดือนก็จะครบ 15 ปีของการรัฐประหารรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ถ้าวิเคราะห์จากภาพรวม
ของโครงสร้างทางการเมือง ที่ประกอบขึ้นมาเป็นอ้านาจปกครองจริงในประเทศไทยขณะนี้ จะพบว่าฝ่ายประชาธิปไตย
เสียเปรียบและต้องตั้งรับมาโดยตลอด ทั้งช่วงที่ได้เป็นรัฐบาลและไม่ได้เป็นรัฐบาล จากยุบพรรคไทยรักไทย มาถึงยุบ
พรรคอนาคตใหม ่ 
ฝ่ายรัฐประหารมียุทธศาสตร์ที่ดีกว่า  
 คสช.เก่งกว่า เดินตามแผนจนสามารถสร้างระบอบอ้ามาตยาธิปไตย ภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยได้
ส้าเร็จ แม้คนรู้ทันก็อยู่อย่างด้านๆ ไปได้ บางคนไปดูถูกคนพวกนี้ว่าเป็นพวกโบราณ ที่จริงพวกเขาเป็นคนฉลาด มีเล่ห์
เหลี่ยม แต่มีความคิดเป็นแบบอนุรักษนิยม เคยชินกับระบบอุปถัมภ์และเป็นชนชั้นที่มีอ้านาจมานาน จึงเรียนรู้เรื่องการ
ชิงอ้านาจและสืบทอดอ้านาจ 
 ระยะ 15 ปีที่ผ่านมาพวกเขายังกุมยุทธศาสตร์มั่น และเป็นฝ่ายได้เปรียบ คือ 
 1. คุมปืน คุมก้าลังทหาร การคุมปืนถือเป็นเป้าหมายอันดับแรก แม้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลก็ยังไม่
สามารถเข้าไปยุ่งในกองทัพได้ 
 2. เรื่องรัฐธรรมนูญจนถึงบัดนี้ คสช.ยังได้เปรียบ 
 หลังรัฐประหาร 2549 คมช.ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือสืบทอดอ้านาจ ยกเลิกฉบับ 2540 ฉบับ 2550 การเลือก 
ส.ว.ทั้งหมด ก็เปลี่ยนเป็นแต่งตั้งครึ่งหนึ่ง เลือกครึ่งหนึ่ง เมื่อแพ้การเลือกตั้ง 2554 ก็ฉีกรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่าง แล้วร่าง
ใหม่เพ่ือให้ได้เปรียบมากขึ้นเป็นฉบับ 2560 
 ที่ส้าคัญคือมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งให้ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับจ้านวน ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง… 
เช่น สามในสี่ของจ้านวน ส.ส.เหมือนสมัยหลังรัฐประหาร 2520 โดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ หรือสองในสามของ
จ้านวน ส.ส.เหมือนสมัยรัฐประหารของคณะ รสช.ของ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ และหรือล่าสุดรัฐธรรมนูญหลังการ
รัฐประหาร 2557 โดย พล.อ.ประยุทธ์ ให้มี ส.ว.ครึ่งหนึ่งของจ้านวน ส.ส. 500 คน และพยายามให้ ส.ว.มีอ้านาจมาก
ที่สุด คล้ายกับ ส.ส. โดยเฉพาะการเลือกนายกฯ 
  
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-1.jpg
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 3. ท้าทุกวิธีเพ่ือแย่งชิงอ้านาจนิติบัญญัติ 
 เริ่มจากมี ส.ว.ที่ประชาชนไม่ได้เลือกถึง 250 คนและมีอ้านาจหลายอย่าง เช่น เลือกนายกฯ และการแก้
รัฐธรรมนูญ แม้ ส.ส.ทั้งสภาเห็นด้วย แต่ ส.ว.ไม่เห็นด้วยบางส่วน ก็ไม่สามารถแก้ได้  
 ร่างกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง มีช่องให้เกิดการซื้อเสียงตั้งแต่มีการเลือกตั้ง จนถึง
การซื้อ ส.ส.ในสภา กฎหมายพรรคการเมืองเปิดช่องให้มีการย้ายพรรคได้ไม่ยาก 
 ตัวอย่างที่น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมาก คือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่เป็นโควต้าของพรรคการเมืองต่างๆ มาจากการ
ที่ประชาชนเลือกพรรคที่เขาชอบ และพรรคก็จัดสรรคนมาลงเป็น ส.ส. เมื่อมีความขัดแย้งกับพรรค คนนั้นก็ควรจะต้อง
ออกไป และพรรคควรจะจัดคนใหม่เข้ามา แต่กลับกลายเป็นว่า สามารถย้ายไปอยู่อีกพรรคหนึ่งที่มีอุดมการณ์ตรงกัน
ข้าม ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเลือกของประชาชนเลย 
 ใช้กฎหมายลิดรอนก้าลัง และยุบพรรคการเมืองได้ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธี ไม่จ้าเป็นต้องท้าให้พรรค
การเมืองน้อยลงเท่านั้น การให้มีพรรคการเมืองมากมายก็ท้าให้เกิดความเสื่อมได้ 
 ใช้วิธีแจกกล้วยกับ ส.ส.ลิง และงูเห่า เพ่ือเพ่ิมจ้านวน ส.ส. เพราะถ้ามีพรรคการเมืองที่ไม่ได้ท้าเพ่ือ
ประชาชน มีนักการเมืองที่ขายตัว ที่ไม่ดีเข้าไปอยู่ในพรรคแบบนี้ก็จะท้าให้คนเสื่อมศรัทธาต่อพรรคการเมือง และ
ระบอบประชาธิปไตย 
 4. สามารถตั้งรัฐบาลมาบริหาร โดยไม่ต้องสนใจประชาชน 
 การขยายก้าลังอ้านาจในรัฐสภา ท้าให้อ้านาจตกอยู่ในมือ คสช. เมื่อ ส.ว.เลือกนายกฯ ได้ ก็จะมีโอกาส
ชนะและได้เป็นฝ่ายบริหาร เพราะฝ่ายตรงข้ามถึงอย่างไรก็ไม่มีทางหา ส.ส.ได้ครึ่งของรัฐสภา คือ 375 เสียง (ส.ส. 500+
ส.ว. 250) ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ใส่ไว้ในบทเฉพาะกาล และสามารถท้าให้ ส.ว.มีอ้านาจเลือกนายกฯ ได้อีก 5 ปี 
สามารถเลือกนายกฯ ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงสืบทอดอ้านาจได้ถึง 8 ปี 
 5. อ้านาจฝ่ายตุลาการไม่เป็นอิสระ 
 โดยเฉพาะอ้านาจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสามารถชี้ถูกชี้ผิด เช่น ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆ 
เช่น กกต. ป.ป.ช. เพราะตามรัฐธรรมนูญก้าหนดให้การคัดเลือกกรรมการเหล่านั้น ต้องได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ดังนั้น ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ก็จะสามารถมีอิทธิพลในการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระ และศาล
รัฐธรรมนูญ 
 การแต่งตั้งคนที่มาจากพวกเดียวกันเป็นกรรมการต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ป้องกันยากมากและท้าให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรม เล่นพรรคเล่นพวก เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเป็นคดีเกิดข้ึน ฝ่ายที่มีอ้านาจไม่เคยผิด อีกฝ่ายผิดตลอด 
 ระวัง! การยุบพรรค ยุทธวิธี ทางลัดของเผด็จการ 
 การท้าลายพรรคการเมืองเป็นการท้าลายองค์กรพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย จะท้าให้ทั้งขบวน
อ่อนแอ นี่จึงเป็นยุทธวิธีที่ใช้มาตลอด เพราะได้ผลคล้ายการรัฐประหาร แต่ใช้กฎหมายไม่ได้ใช้ปืน การยุบพรรคทาง
การเมือง ตัดสิทธิกรรมการพรรค จึงเป็นเรื่องไม่ยาก ง่ายกว่ารัฐประหาร ท้าแล้วไม่มีโทษทางอาญา 
 จึงต้องมีการร่างกฎหมายให้ยุบพรรคได้โดยไม่สนใจว่าแต่ละพรรคจะมีสมาชิกก่ีหมื่นกี่แสนหรือมีคนเลือกกี่
ล้าน ใช้วิธีการร่างกฎหมายที่ก้าหนดความผิดของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็นกรรมการไว้อย่างมากมายหลาย
ช่องทาง เหมือนกางตาข่าย จะเห็นว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อ มีกฎหมายเกี่ยวกับด้านการเงิน มีกฎหมาย
เกี่ยวกับความม่ันคง 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
 
 ดังนั้น จึงมีพรรคการเมืองที่ถูกยุบ กรรมการพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองหลายสิบหรือเป็นร้อยคน เพราะ
ไปโดนข้อหาต้องห้ามแม้จะท้าโดยกรรมการเพียงคนเดียว และโทษก็ไม่ควรถึงยุบพรรค 
 ในองค์กรอ่ืนๆ ถ้ามีคนท้าผิด เราไม่มีกฎหมายที่ก้าหนดให้ยุบองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ ต้ารวจ 
กระทรวง กรม เพราะองค์กรเหล่านี้เกี่ยวพันกับคนจ้านวนมาก คนท้างานก็มีมาก อย่างหนักก็ลงโทษผู้บริหารในบาง
ระดับ หรือผู้บริหารสูงสุดก็ต้องลาออกและต้องรับผิดชอบ การวางโทษถึงยุบพรรคจึงชี้เจตนาของผู้ร่างว่าต้องการ
ท้าลายฐานทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย 
 ส้าหรับคนที่เลือกพรรคถ้ามีหลายล้านคนถามว่าถ้ายุบพรรคนั้นไปแล้ว เสียงที่เลือกจะลอยหายไปไหน ใน
เมื่อยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะเสียงของประชาชนเหล่านั้นมีที่มาที่ไป เป็นเสียงที่สนับสนุนนโยบายที่เขาเห็นด้วย 
หรือบุคคลที่เขาเห็นด้วย การยุบพรรคจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนอกสภา 
 ดูตัวอย่างการยุบพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทยในอดีต และล่าสุดคือการยุบพรรค
อนาคตใหม่ รัฐบาลได้ ส.ส.งูเห่า ส.ส.ลิงกินกล้วย มาเสริม สามารถจะท้าประโยชน์ได้หลายทอด คือตัดก้าลังการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลดจ้านวน ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เพิ่มฝ่ายรัฐบาล แต่ความขัดแย้งนอกสภาแรงขึ้น 
 ฝ่ายประชาธิปไตยต้องปรับยุทธศาสตร์ จะมีแค่การเลือกตั้งไม่ได้ 
 การหลง วนเวียน ต่อสู้อยู่ในกรอบการเลือกตั้ง ที่ฝ่ายตรงข้ามก้าหนดให้ ทะเลาะกันเอง แย่งเสียงกัน หวัง
จะได้ ส.ส.เยอะ ท้าให้ไม่มีโอกาสชนะ เพราะเขาให้ทุกคนท้าตามกฎหมายที่พวกเขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะยุติธรรมหรือไม่ 
แต่ถ้าคุณเล่นตามนั้นและยังจะชนะเขาอีก เขาก็อาจจะให้กรรมการจับแพ้ฟาวล์ หาว่าท้าผิดกติกาโน่นนี่นั่น 
 และ…แรงสุด…ถ้าเห็นว่าเอาชนะคุณไม่ได้เขาก็ล้มเกม โดยการรัฐประหารคุณอยู่ดี ลองมองย้อนไป 15 ปีก็
เห็นชัดแล้ว คสช.เป็นแค่ส่วนหลังของการใช้ม็อบ ตุลาการภิวัฒน์ และรัฐประหาร นี่คือเป็นขบวนการต่อเนื่องหลายปี 
อย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างระบอบอ้ามาตยาธิปไตย ภายใต้ชื่อประชาธิปไตย 
 ถ้าไม่ปรับยุทธศาสตร์นอกจากไม่มีวันชนะ ตัวเก่ง นักกีฬาคนเก่งๆ ของฝ่ายประชาธิปไตยก็จะถูกท้าร้าย
ท้าลายไปทีละคนสองคน ถ้าไม่หนี ก็ต้องติดคุก พวกท่ีตัวอ่อนก็ยอมแพ้ ย้ายค่าย 
 ต้องถามตัวเองอีกครั้งว่า ถ้าเลือกตั้งชนะแล้วได้เป็นรัฐบาลจะอยู่บริหารประเทศได้กี่วัน ที่ผ่านมาตลอด 
15 ปี การชนะเลือกตั้งแล้วมีอ้านาจจริงหรือ ต้องท้าอย่างไรจึงจะมีอ้านาจจริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_457554  
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31 สิงหาคม 2564 00:10 น.   
"บิ๊กตู่" กุมขมับ "ศึกสภาฯ" พัน "ศึก พปชร. 
 

 
 
 ยังไม่ทันที่ศึกในสภาผู้แทนราษฎร จะระเบิดขึ้นในวันนี้ 31 ส.ค. ยาวไปจนถึงวันที่ 3 ก.ย.64 ก่อนที่จะไป
ลงมติ ไว้วางใจกันในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย.นี้ ปรากฎว่า เกิดแรงกระเพ่ือมที่มาจาก "คลื่นใต้น้้า" จากกลุ่มก๊วนการเมืองภายใน
พรรคพลังประชารัฐ ด้วยกันเอง 
 เรียกว่า ยังไม่ทันได้รู้ว่ารัฐมนตรีคนใด จะได้เสียงโหวตไว้วางใจชนิดรั้งท้าย ภายพรรคพลังประชารัฐ ก็เริ่ม
เดินสายเคลื่อนไหวเจรจาต่อสาย ต่อรองกันให้วุ่นวาย โดยเฉพาะถึงข้ันประเมินกันแล้วว่า รัฐมนตรีคนไหน จะอยู่หรือไป 
ด้วยหวังว่า "ยืมมือ" จาก "7พรรคฝ่ายค้าน" เขย่าให้ร่วงจากเก้าอ้ี 
 สถานการณ์ของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้ฝากไปยังรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาว่าพร้อมชี้แจงสภาฯ
ด้วยข้อเท็จจริง และยืนยันว่าการท้างานทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิด -19 
ได้ด้าเนินการตามค้าแนะน้าของกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอมาตลอดจนหารือกับทุกฝ่าย ส่วนเรื่องโหวตลงคะแนนใน
สภาฯ นั้น นายกฯขอให้เป็นไปตามกลไกรัฐสภาไม่มีอะไรต้องห่วง! 
 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้ว ตัวพล.อ.ประยุทธ์ เองใช่ว่าจะไม่เคย "ประดาบ" กับ "ฝ่ายค้าน" เพราะ
ต้องไม่ลืมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สาม ตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาเป็นรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในปี 2562 หมายความว่าพล.อ.ประยุทธ์ ย่อมรู้มือ ประเมินน้้าหนักของฝ่ายค้านได้ระดับหนึ่ง และครั้งนี้การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ยังอาจกลายเป็น "โอกาส" ให้รัฐบาลได้ชี้แจง พลิกทวงแต้มกลับคืนมาได้ให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นกร๊าฟที่ดิ่งลง โดยก่อนหน้านี้เคยพุ่งสูงจน
ท้าให้ทุกฝ่ายวิตกกังวลกันมาแล้ว 
 แต่ทว่าปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ต่างหากที่ก้าลั งจะกลายเป็น "ศึกใน" ที่สร้างความ
หนักใจให้กับพล.อ.ประยุทธ์ มากกว่าแรงกระทุ้งจาก "ฝั่งตรงข้าม" เสียแล้ว เพราะถึงอย่างไร แรงกดดันจากฝ่ายค้าน ก็
ไม่อาจเอาชนะคะคานรัฐบาลด้วย "เสียงโหวตในสภาฯ" ได้อย่างชัดเจน ด้วยเสียงของฝ่ายรัฐบาลนั้นมีอยู่เหนือกว่า 7
พรรคฝ่ายค้าน หลายเท่าตัว พ้นจากสภาวะ "เสียงปริ่มน้้า" หากแต่สิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ ยังต้องกุมขมับ กลับมาอยู่ที่การ
ต่อรองเพ่ือเปิดเกม "เขย่าเก้าอ้ีรัฐมนตรี" จากคนในพรรคพลังประชารัฐกันเอง จนในที่สุดแล้ว จะน้าไปสู่ปัญหา "เสียง
แตก" มีรัฐมนตรีบางรายที่อาจได้รับเสียงโหวตน้อยท่ีสุดจนเกิดเป็นความขัดแย้งร้าวลึกกันเอง ตามมา 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210830/417bfdcebcee467f59587fb4dfd625e539821e2f80ac655d07e2fcee8378fd11.jpg?itok=HesXz-Vw
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 แม้ในความเป็นจริงแล้วหลายคนรู้ดีว่าถึงอย่างไร พรรคร่วมรัฐบาล ก็ยังต้องอยู่ด้วยกัน ประคับประคองกัน
ไปจนกว่า จะครบเทอม โอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ จะประกาศยุบสภาฯ หรือลาออก คงไม่เกิดข้ึนให้เห็น แต่การอยู่ร่วมกัน
ในลักษณะที่ เกิดรอยร้ าว ความขัดแย้ งที่ เกาะกินกันไปภายในพรรค ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน  
ผสมปนเปไปกับข่าวลือที่ว่าด้วยการเปิดดีลข้ามข้ัว ให้สับสนอลหม่านกันไปหมดอย่างที่เห็น !! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/276207  
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วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - 08:15 น. 
09.00 INDEX ‘เพื่อไทย’ ประกาศความพร้อม เปิดศึกโค่น ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
 ในเมื่อ โทนี่  วู้ดซัม ลงมา ‘เล่น’ ด้วยตัวเอง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงกลายเป็น ‘เรื่องใหญ่’ มีความจ้าเป็นที่พรรคเพ่ือไทยจ้าเป็นต้อง ‘เทกแอ๊กชั่น’  
ในฐานะที่เป็น ‘หัวแถว’ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
 หากติดตามบทบาทไม่ว่าจะเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ผ่าน
บทบาทของ นายสุทิน คลังแสง ก็จะเห็นบทบาทในการน้าในการก้าหนด  ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากพรรคเพ่ือไทย ไม่
ว่าจะเป็นตัวบุคคลอันเป็นเป้าหมาย เมื่อมีความพยายามจะเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เข้ามาก็ถูก ‘เบรก’ 
 อย่าได้แปลกใจหาก โทนี่ วู้ดซัม จะเริ่มเปิดเกมในการอภิปรายทั่วไปเพ่ือไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นี่ย่อมเป็นรูปธรรม ‘เวิร์กฟรอมดูไบ’ จาก โทนี่ วู้ดซัมจ้าเป็นที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จ้าเป็นที่  
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง จะต้องขานรับอย่างเป็นฝ่าย ‘รุก’ 
 การรุกในทางการเมืองครั้งนี้ภายในพรรคเพ่ือไทยต้องประกาศให้เห็นความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมใน
การน้า พร้อมในการก้าหนดบทบาท ยืนยันยุทธศาสตร์ ‘การเลือกตั้ง’ ไม่ว่าจะเป็นในแบบเดิมหรือมี การน้ากรรมวิธีจาก
ยุค 2544 เข้ามา ก่อนอื่นต้องจัดแถวภายในพรรค ส้าแดงความเป็นพรรคอันเป็นแก่นแกนอย่างแท้จริงที่จะต้องก้าชัยให้
ได้ ใครแปรพักตร์ ไม่ยอมรับต่อมติต้องมีการลงโทษ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความพร้อมที่จะประกาศตัว ‘แคนดิเดต’ 
นายกรัฐมนตรีเพื่อสร้าง ‘อ้านาจน้า’ ในทางการเมือง เดินหน้าเข้าสู่ ‘การเลือกตั้ง’ ที่จะเกิดข้ึนในต้นปี 2565 เต็มพลัง 
 ท่วงท้านองของพรรคเพ่ือไทยจึงสะท้อนท่วงท้านองแห่งความเป็นพรรคน้า พรรคอันดับ 1 พรรคที่พร้อม
จะ ‘เขี่ย’ และ ‘โค่น’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไป พรรคที่พร้อมจะสร้างพันธมิตรใน ‘แนวร่วม’ อย่างสมานฉันท์ 
จึงไม่เพียงแต่จะสร้างเอกภาพและความมั่นคงภายในพรรค แต่ต้องสร้างและจุดประกาย ‘ความหวัง’ ในสังคมให้บังเกิด 
ภายใต้ทิศทาง โทนี่ วู้ดซัม คิด เพ่ือไทยท้า มั่นแน่ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2914033  
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2914033
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31 สิงหาคม 2564 
วัดใจ 'ขาใหญ ่พปชร.-ประยุทธ์' ปรับครม.แลกโหวต VS แตกหัก 
 

 
 
เป็นเกมวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะยอมให้นักการเมืองพลังประชารัฐขี่คอ ยอมปรับครม.ตามข้อเรียกร้อง หรือ
พร้อมแตกหัก 
 ไม่มีจังหวะไหนจะเหมาะไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้ว ส้าหรับการสร้างแรงกระเพ่ือมของนักการเมืองในพรรค
พลังประชารัฐ ที่หวังสร้างแรงกดดัน ต่อรอง เพ่ืออัพเกรดต้าแหน่งรัฐมนตรี ผ่านเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ต้องอาศัย
มือ ส.ส.ในการลงคะแนน 
 ศึกซักฟอกที่เวียนมาถึง ในช่วงที่ความนิยมของรัฐบาล โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาตกต่้าจาก
ผลงานการบริหารการระบาดโควิด-19 จึงเข้าทางนักเลือกตั้งในพลังประชารัฐเต็ม ๆ 
 ด้วยบทบาทในการเป็นมือประสานสิบทิศของขาใหญ่ในพรรค สามารถก้าหนดทิศทางการลงมติ จะให้ใคร
ได้คะแนนมาก หรือน้อยแค่ไหน ที่ส้าคัญยังสามารถชี้ชะตารัฐมนตรีพรรคเดียวกันได้ ว่าใครจะโดน หรือไม่โดนอภิปราย
ฯ 
 เรื่องนี้คนในซีกฝ่ายค้านบางพรรครู้ดี ว่าที่มาที่ไปของรายชื่อรัฐมนตรีบางส่วนที่ถูกยื่นซักฟอกก็มาจากคน
ในพรรครัฐบาลด้วยกันเอง 
 ว่ากันว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เรื่องท้านองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการอภิปรายฯ รอบที่แล้ว มีการใช้โมเดล
นี้ คือคนในพรรคเดียวกันจัดแจงชง ชื่อและข้อมูลส้าเร็จรูปให้ฝ่ายค้าน แบบพร้อมแกะซองใช้งานในการอภิปรายฯ โดย
มีบิ๊กเนม 2 ราย ลงทุนเดินเกมล็อบบี้ด้วยตัวเอง 
 เรื่องนี้คนในพลังประชารัฐ ต่างรู้ดีว่า ใครเป็นมือปฏิบัติการ เด็ดปีกคนในพรรคเดียวกัน เพ่ือหวังผลให้มี
การปรับ ครม.ครั้งใหญ ่ก่อนไปสู่เลือกตั้ง 
 ท่ามกลาง การจับตามาโดยตลอดว่า “กลุ่ม 4 ช.” ในพรรคก็ยังมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ต้องการขึ้นเป็น
รัฐมนตรีว่าการแบบยกแผง หากมีการขยับอีกรอบ  
 รายชื่อโผ ครม.ของกลุ่ม 4 ช. ครั้งหลังสุด มีการคาดหมายว่า ร .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าเลขาธิการ
พรรค  รมช .เกษตรและสหกรณ์  จะขึ้นเป็นรมว .แรงงาน  นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์รมช .แรงงาน  จะขึ้นเป็น   
รมว.ศึกษาธิการ และอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม จะขึ้นเป็นรมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่สุดท้ายก็ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบของ “พล.อ.ประยุทธ์” จนต้องกินแห้วกันทั้งทีม ว่ากันว่า ความผิดหวังครั้งนั้น ได้เกิดความไม่พอใจอย่าง
หนัก 
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 บางกระแสยั งวิพากษ์ วิ จารณ์กันจริ งจั ง  ถึ ง เป้ าหมายที่ แท้จริ งของ  ร .อ .ธรรมนัส  คือ  เก้ า อ้ี 
รมว.มหาดไทย หรือ มท.1 ซ่ึง ส.ส.ในพลังประชารัฐ จ้านวนไม่น้อยเชียร์ให้เปลี่ยนตัว เพราะมองว่าคุณสมบัติตอบโจทย์
ในการขยายฐานทางการเมือง ปูทางสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เกิดคลื่นใต้น้้ากระเพ่ือมไปถึงนายกฯ ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อน้้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่าฉัน
ใด การเมืองในระบบรัฐสภา ก็ต้องอาศัยเสียงส.ส.สนับสนุนฉันนั้น แต่ พล.อ.ประยุทธ์แทบไม่มีส.ส.สายตรงในมือ ต้อง
อาศัยพลังประชารัฐเป็นนั่งร้าน ขณะที่แกนน้าส้าคัญ ซึ่งกุมบังเหียนก้าหนดทิศทางของพรรค มีบทบาทบริหารจัดการใน
พรรคให้หลายเรื่อง ไม่พอใจพล.อ.ประยุทธ์ อย่างรุนแรงจากหลายเรื่องท่ีสั่งสมมา 
 โดยเฉพาะจุดพีค ที่เกิดความคาดหวังของแกนน้าบางราย ต้องการให้ช่วยเหลือด้านคดีความที่เป็นชนักติด
หลัง แต่ดูเหมือนโปรย้ายค่าย ไม่สามารถใช้กับระบบประยุทธ์ได้ คดีเก่ายังเดินหน้าไล่ล่าไม่หยุด อัยการก้าลังจะส่งฟ้อง
ต่อศาลอีกไม่ก่ีวันนี้ และสุ่มเสี่ยงอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากศาลรับเรื่องไว้พิจารณา 
 ตรงนี้จึงเป็นอีกแรงแค้น ที่ถาโถมไปถึงตัว พล.อ.ประยุทธ์ กลายเป็นจังหวะให้นักการเมืองฉวยนาทีทอง
นี้ ใช้ต่อรอง ถึงขนาดที่ว่าจะใช้เสียงส.ส.โหวตกดดันต้าแหน่งรัฐมนตรีตามที่แกนน้าในพรรคต้องการ ในช่วงที่ก้าลังเข้าสู่
โค้งสุดท้ายของอายุรัฐบาล 
 สถานการณ์เวลานี้ ก้าลังเป็นเกมวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะยอมให้นักการเมืองพลังประชารัฐขี่คอ  
ยอมปรับครม.ตามข้อเรียกร้อง หรือพร้อมแตกหัก ซึ่งต้องแลกกับความเสี่ยงถูกโหวตคว่้าไม่ไว้วางใจกลางสภา เมื่อ ส.ส.
พลังประชารัฐในเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลในพรรค มั่นใจในอ้านาจว่า ถือดุลเหนือกว่าผู้น้าพรรค และผู้น้ารัฐบาล 
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