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          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 กันยายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ผอ.กกต.กาญจน์ น าคณะเขา้พบผู้ว่าฯ แจงความพร้อม ลต.นย.สอ. 

72 แห่ง ดีเดย์ 28 พย.64 
5 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ แจง ส.ส.ฝ่ายรฐับาล เบี้ยวประชุมสภา จนล่ม ต้องกลับต่างจังหวัด ไป

ช่วยน้ าท่วม 
6 

2 เดลินิวส์ออนไลน ์ “สิระ”จี้รีบเลือกต้ังหาผู้ว่าฯกทม.คนใหม่มากวาดขยะสังคม 7 
3 ข่าวสดออนไลน์ พรรคเล็ก รับลา่ช่ือ ส.ส. ยื่นศาล รธน.ตีความ ล้มบัตร 2 ใบ ยังไม่ครบ 

ลุ้นนายกฯ ยื่นแทน 
9 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ พรรคเล็กความหวังริบหรี ่ยื่นตีความล้มบัตร 2 ใบ ชี้ ส.ส. "ภท.-ก้าว
ไกล" ไม่กล้าลงชื่อ 

10 

5 ข่าวสดออนไลน์ ธรรมนัส มาแล้ว! สายตรงจาก "พี่ป้อม" สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ เสนอมาที่นี่ 
จะรวบรวม 

11 

6 เดลินิวส์ออนไลน ์ “บิ๊กป้อม”สั่งส.ส.พปชร.ลงพื้นที่ช่วงปิดสมัยประชุม รับฟังปัญหา
ประชาชน 

12 

7 คมชัดลึกออนไลน ์ ประมวล ซัด "รบ.- พปชร." เล่นเกมการเมืองมัวแต่เอาชนะกันท าสภาล่ม 14 
8 ไทยรัฐออนไลน ์ “ธรรมนัส” ส่งซิกเลือกตั้งปีหน้า ระดมพลังประชารัฐลงสนาม 15 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ จับตา! ม็อบ ชุมนุม 15 ป ีรัฐประหาร 19 ก.ย.ชู ไอดอล "นวมทอง" 

ไล่บิ๊กตู ่
21 

10 มติชนออนไลน ์ ปธ.คณะกรรมการกฎหมาย พปชร. เดินหน้าแก้ กม.ลูก ยดึแนวทาง 
รธน.ป’ี54 แกสู้ตรปาร์ต้ีลิสต์ ชงโละ ‘ส.ส.ปัดเศษ’ 

23 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ โพลไม่หนุน "ประยุทธ์" ตั้งพรรคลุยเลือกตั้ง ช้ีบริหารล้มเหลว 24 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ นายกฯลงพื้นที่ไม่ได้ส่งสัญญาณยุบสภาฯ 26 
13 แนวหน้าออนไลน ์ โฆษกรัฐบาลยันนายกฯลงพื้นที่ไม่ใช่ส่งสัญญาณ‘ยุบสภา’ ย้ าอยู่ครบวาระ 27 
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14 มติชนออนไลน ์ ‘โฆษกเพื่อไทย’ เผย คกก.จรยิธรรมแจ้งผลไต่สวน 7 ส.ส.โหวตสวน
มติพรรคแล้ว เตรียมโหวตขับเดือนหน้า 

28 

15 มติชนออนไลน ์ ยุทธพงศ์ จี้ถามท าไมคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เลือกผู้ว่าเหมือนตจว.ได้เลือก
อบต. คาใจ ‘อศัวิน’ ตั้งลูกชายเป็นโฆษก 

29 

16 แนวหน้าออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’โหนร าลึก‘รัฐประหาร19กันยาฯ’ จุดเริ่มต้นบ่อนท าลาย
‘นายใหญ่’ 

30 

17 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “ราเมศ”เชื่อไม่มีการยื่นศาลรธน.ตีความร่างแก้รธน. 32 
18 ผู้จัดการออนไลน ์ “ต่อพงษ์” ซัดรัฐประหาร 19 กันยาฯ ท าไทยเผชิญทศวรรษที่สูญเปล่า 34 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หน่อย'ร าลึกรัฐประหาร เผยชีวิตการเมือง29ปีเจอไปแล้ว3รอบ 36 
20 สยามรัฐออนไลน์ สบช่อง ! "เรืองไกร" จ่อร้องกกต.ยุบ "เพื่อไทย" ยกคลิป "ศรัณย์วุฒิ" 

แถลงแฉพรรค ฟ้องชัดมี "นายทุน" ครอบง า 
38 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ รายงานพิเศษ : ศึกในพปชร.กระทบชิ่งรัฐบาล 40 
2 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธจักรแปดแฉก : ‘บิ๊กปั๊ด’ สั่งสอบเผารังนก ‘บิ๊กอู๊ด’ กวาดล้างสั่ง

ลา สตม. 
44 

3 เดลินิวส์ออนไลน ์ อ านาจร้อนการเมืองร้าย วิบากกรรมลุยไฟ ‘รัฐบาลบิ๊กตู’่ 46 
4 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ข่าวลือ ข่าวปล่อย กรณี “ยุบสภา” เขย่าบัลลังก์ ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
49 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 15 ปีรฐัประหาร 19 กันยา ฉบับ ทักษิณ หมอบ 50 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ ย้อนรอย 15 ปี ครบรอบ "รัฐประหาร" รฐับาลทักษิณ 19 กันยายน 2549 52 
7 มติชนออนไลน ์ หน้า 3 วิเคราะห์ : พิษรัฐประหาร การเมือง-สังคม ในทศวรรษ ความมืด 55 
8 มติชนออนไลน ์ สุดารัตน์ โพสต์เฟซบุ๊ก ร าลึก 19 กันยา ถอดบทเรียน 3 รัฐประหาร 

จากพฤษภาทมิฬ ถึง ม็อบราษฎร 
58 
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สยามรัฐออนไลน์ 18 กันยายน 2564 17:56 น.   

ผอ.กกต.กาญจน์ น าคณะเข้าพบผู้ว่าฯ แจงความพร้อม ลต.นย.สอ.72 แห่ง ดีเดย์ 28 พย.64 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง กกต.ประจ า จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย
นายสมยศ บุญทาน รองผู้อ านวยการการเลือกตั้ง กกต.และนายนิรันดิ์  บุญราช รรท.ในต าแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง
ช านาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ได้เดินทางเข้าพบนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

วัตถุประสงค์เพื่อน าเรียนแจ้งให้ทราบถึงแผนงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งเรื่องการขอ
อนุญาตจัดประชุมชี้แจงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ในวันที่ 28 กันยายน 2564 สถานที่จัดประชุมศาลา 60 พรรษามหาราช ถนนริมน้ าหน้าเมืองกาญจนบุรี 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึง 16.30 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อจากนั้น ผอ.กกต และคณะได้เดินทางเข้าพบนายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อประสานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต.ที่จะมีขึ้นทุก
อ าเภอใน 13 อ าเภอของ จ.กาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/281686   

https://siamrath.co.th/n/281686
https://siamrath.co.th/n/281686
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210918/e59392e546f4d38f65ea4020990e4bbbb3920a3a43f224054dea231b3895b7ba.jpg?itok=GzCCf4RV
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18 ก.ย. 2564 - 15:41 น.  

แจง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เบี้ยวประชุมสภา จนล่ม ต้องกลับต่างจังหวัด ไปช่วยน้ าท่วม  
 

 
 

 “ประธานวิปรัฐบาล” แจงปมสภาล่มหลังถก กม.การศึกษา รับมีสมาชิก กลับ ตจว. ก่อนด้วยเหตุ น้ าท่วม-โควิด 
บางคนอยู่แต่ไม่แสดงตน เชื่อองค์ประชุมไม่ครบมีผลดีต่อกฎหมายมากกว่า พร้อมยัน ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญ 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาท้วงติงหลังองค์ประชุมไม่ครบในการประชุม
ร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้ (17 ก.ย.) ว่า กฎหมายนี้เนื่องจากมีผู้อภิปรายจ านวนมาก และหลายคนเข้าใจว่าน่าจะเลื่อนลงมติ
ในสมัยประชุมหน้า 

รวมทั้งสมาชิกหลายคนมีภารกิจกลับต่างจังหวัด เพราะอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์น้ าท่วมในหลายจังหวัดและ
สถานการณ์ โควิด-19 สมาชิกบางคนจึงเดินทางกลับก่อนและบางส่วนที่อยู่แต่ไม่กล้ายืนยันตัว เนื่องจากหากแสดงตน
แล้ว แต่กฎหมายมีเหตุที่โหวตแพ้ก็จะท าให้กฎหมายมีปัญหามากกว่า สู้องค์ประชุมไม่ครบจะเป็นผลดีต่อร่างกฎหมายจึง
ตัดสินใจไม่โหวต ปล่อยให้องค์ประชุมไม่ครบและมาโหวตใหม่ในสมัยประชุมหน้าในเดือน พ.ย. 

เมื่อถามถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าผู้ใหญ่ในสภาฯ อาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับเด็ก นายวิรัช กล่าวเพียงสั้นๆว่า “ยืนยันว่าทุกฝ่ายเห็นความส าคัญในส่วนนี้อยู่แล้ว” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627357  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627357
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/แจง-สภาล่ม.jpg
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18 กันยายน 2564 16:19 น.  

“สิระ”จี้รีบเลือกตั้งหาผู้ว่าฯกทม.คนใหม่มากวาดขยะสังคม 
"สิระ" ซัดเดือด กทม.ปล่อย "เทศกิจ" ท าตัวเป็นโจรในเครื่องแบบ ย้อนถามรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ จี้รีบเลือกตั้งหาผู้ว่าฯ 
กรุงเทพฯ คนใหม่ เข้ามากวาดล้างขยะสังคม 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 18 ก.ย. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์มี
การแชร์คลิปของลุงคนหนึ่งปั่นสามล้อขายไอศกรีม จากนั้นมีเจ้าหน้าที่เทศกิจจ านวน 4-5 คน เข้ามา พร้อมกับยึดของ
เป็นกระป๋องบางอย่าง พร้อมกับขึ้นรถออกไปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถพูดคุย ตักเตือน แจ้งเหตุผลให้กับพ่อค้า
ทราบว่า เพราะอะไรถึงไม่สามารถค้าขายบริเวณนี้ได้ ไม่ใช่มาท าพฤติกรรมกับคนสูงอายุเช่นนี้  

“พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้คือคนหาเช้ากินค่ า คุณเป็นเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนประจ า ไม่ได้ล าบากเหมือนพวกเขา อย่ามา
หากินบนความทุกข์ของประชาชน ในบางครั้งสามารถใช้หลักนิติธรรมบ้าง หากตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืน ก็พอเข้าใจได้ แต่
ไม่ใช่การใช้อ านาจเที่ยวยึดอุปกรณ์ค้าขายของเขา ล าพังทุกวันนี้ท ามาหากินก็ล าบากอยู่แล้ว อย่าถึงกับต้องให้ เขาไปกู้
หนี้ยืมสิ้นมาเสียค่าปรับอีก” นายสิระ กล่าว 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาตนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยด่วน เพราะพื้นที่ กทม.ประสบกับปัญหา
พวกนี้มาหลายปีแล้ว เนื่องจากผู้ว่าฯ ท างานไม่ยึดโยงกับประชาชน ได้ต าแหน่งมาเพราะการแต่งตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
กรรมอยู่ที่ประชาชน มีพวกข้าราชการนอกรีต ท าตัวเป็นขยะสังคม เอาชุดเครื่องแบบเที่ยวหากิน รีดไถประชาชน ตนไม่
ทราบว่า ผู้ว่าฯ กทม.ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ท าไมถึงไม่มีการจัดการ กวาดล้างคนพวกนี้ไปบ้าง คณะบริหาร
ชุดนี้อยู่มานานแล้ว ควรพ้นจากต าแหน่งไดแ้ล้ว ประชาชนเขาเอือมระอากับการท าหน้าที่แล้ว  

“ในส่วนของส านักงานเทศกิจ ที่ขึ้นตรงกับนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม.ไม่ทราบว่า ท่านได้รับรายงาน
ในเรื่องท านองนี้บ้างหรือไม่ ว่าลูกน้องในการดูแลของท่าน หลายคนท าตัวเป็นโจรในเครื่องแบบ เพราะเท่าที่ผมติดตาม
ข่าวมา ยังไม่เคยเห็นท่านออกมาชี้แจงในเรื่องเหล่านี้เลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเทศกิจเรียกรับผลประโยชน์จากพ่อค้า 
แม่ค้า เรียกเก็บค่าที่จอดรถตามตลาดนัดหลายต่อหลายแห่ง หรือท่านทราบเรื่องที่เกิดขึ้น แต่รู้เห็นเป็นใจ เพื่อให้ขยะ
สังคมพวกนี้มาเอาเปรียบประชาชนใช่หรือไม่” นายสริะ กล่าว  
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นายสิระ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพอมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้น ผู้บริหาร กทม.ก็จะอ้างว่า ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิด 
แต่ครั้งนี้มีภาพเสียงชัดเจน เป็นข้อยืนยันว่ามีเทศกิจที่หาประโยชน์ใส่ตัวอยู่ พวกท่านจะเอาผิดข้าราชการนอกคอกพวก
นี้อย่างไง นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการความชัดเจน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และนายสกลธี ต้องออกมาตอบค าถามนี้ 
ทั้งนี้ตนจะเชิญผู้บริหาร กทม.ทั้งชุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า รองผู้ว่าฯ รวมถึง ผอ.เขตพื้นที่ ๆ เกิดเรื่อง มาชี้แจงในกรรมาธิการ 
เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้น ยังมีอีกหลายเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียน 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/285918/   

https://www.dailynews.co.th/news/285918/
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18 ก.ย. 2564 - 17:19 น.  

พรรคเล็ก รับล่าชื่อ ส.ส. ยื่นศาล รธน.ตีความ ล้มบัตร 2 ใบ ยังไม่ครบ ลุ้นนายกฯ ยื่นแทน  

 
 

พรรคเล็ก รับล่าชื่อ ส.ส. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ล้มบัตร 2 ใบ ยังไม่ครบ ลุ้นนายกฯ ยื่นแทน พร้อมดิ้นหาประตู
อื่นว่ามีช่องท าได้หรือไม ่

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวม
รายชื่อ ส.ส. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมรัฐสภาในวาระ 3 ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง จากการใช้บัตรใบเดียว กลับไปใช้บัตร 2 ใบ ว่า ยอมรับ
ว่าพรรคเล็กยังหารายชื่อได้ไม่ครบ 48 คนหรือ 1 ใน 10 ของจ านวนส.ส.ที่มีอยู่ เพราะพรรคขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจ
ไทย และพรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย ความจริง ส.ส.ภูมิใจไทย และก้าวไกลอยากลงชื่อร่วมด้วย แต่ไม่กล้าลง เพราะ
ยังไม่ได้รับอนุญาตจากพรรคตัวเอง ดังนั้น พรรคเล็กจะรอค าตอบจนถึงช่วงบ่ายของวันที่ 20 ก.ย.น้ี 

 “ถ้าได้ชื่อครบหรือไม่ครบจะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง ถ้าได้ไม่ครบจริงๆ คงต้องฝากความหวังให้ที่ส.ว.เป็นผู้
ยื่นตีความแทน หรือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ยื่นตีความตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กรณีที่เห็นว่าร่างพ.ร.บ.ใดมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ให้นายกฯ  ส่งความเห็นไปที่ศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และส่วนที่ส.ว.ได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น คงเหลือ
ความหวังอยู่ที่นายกฯ เท่านั้น จะยื่นตีความร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่” นพ.ระว ีกล่าว 

เมื่อถามว่าหากนายกฯ ไม่ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ เท่ากับพรรคเล็กหมดหวังเรื่องการล่าชื่อส่งตีความ
แล้วใช่หรือไม่ นพ.ระวี กล่าวว่า อย่าเพิ่งคิดไปขนาดนั้น เราก าลังหาประตูอื่นๆ อยู่ว่ามีช่องทางจะท าได้หรือไม่ แล้วจะ
แถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627528  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627528
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/นพ.ระวี.jpg
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เผยแพร่: 18 ก.ย. 2564 18:52   ปรับปรุง: 18 ก.ย. 2564 18:52   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

พรรคเล็กความหวังริบหรี่ ยื่นตีความล้มบัตร 2 ใบ ชี้ ส.ส. "ภท.-ก้าวไกล" ไม่กล้าลงชื่อ 
 

 
 

วันนี้(18 ก.ย.)นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อส.ส.
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาใน
วาระสามว่า ยอมรับว่า พรรคเล็กยังหารายชื่อได้ไม่ครบ 48 คน หรือ 1 ใน 10 ของจ านวนส.ส. ที่มีอยู่ เพราะพรรค
ขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย ความจริงส.ส.ภูมิใจไทยและก้าวไกลอยากลงชื่อ
ร่วมด้วย แต่ไม่กล้าลง เพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากพรรคตัวเอง ดังนั้นพรรคเล็กจะรอค าตอบจนถึงช่วงบ่ายวันที่ 20 
ก.ย.นี้ ถ้าได้ชื่อครบหรือไม่ครบจะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง ถ้าได้ไม่ครบจริงๆ คงต้องฝากความหวังให้ที่ส.ว. เป็นผู้ยื่น
ตีความแทน หรือให้นายกเป็นผู้ยื่นตีความตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กรณีที่เห็นว่าร่างพ.ร.บ.ใดมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ให้นายกฯ ส่งความเห็นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย ส่วนที่ส.ว. ยืนยันจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ก็คงเหลือความหวังอยู่ที่นายกฯ เท่านั้น 
จะยื่นตีความร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

เมื่อถามว่า หากนายกฯ ไม่ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เท่ากับพรรคเล็กหมดหวังเรื่องการล่าชื่อส่งตีความ
แล้วใช่หรือไม่ นพ.ระวี กล่วว่า อย่าเพิ่งคิดไปขนาดนั้น เราก าลังหาประตูอ่ืนๆ อยู่ว่ามีช่องทางจะท าได้หรือ แล้วจะแถลง
ข่าวให้ทราบอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000092725   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000092725
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18 ก.ย. 2564 - 17:57 น.  

ธรรมนัส มาแล้ว! สายตรงจาก "พี่ป้อม" สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ เสนอมาที่นี่ จะรวบรวม 
  

 
 

 “ธรรมนัส พรหมเผ่า” มาแล้ว! เผย “บิ๊กป้อม” ย้ าผ่านมา ส.ส.พลังประชารัฐ ลงพื้นที่ช่วงปิดประชุม รวบรวมมา 
น าเสนอหัวหน้าพรรค ประสานนายกฯ เล็ง คัดตัวผู้สมัคร อบต. 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และเลขาธิการพรรค 
เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. ก าชับให้ส.ส.พรรค ลงพื้นที่ในช่วง
ปิดสมัยประชุม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชน โดยให้เสนอมาที่ตนรวบรวมและน าเสนอหัวหน้าพรรค 
ก่อนประสานไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบน าไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การที่ ส.ส. ลงพื้นที่รับ
ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน จะท าให้สื่อสารผลงานของพรรคและรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส าหรับการเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดวันเลือกตั้งแล้วใน
วันที่ 28 พ.ย.ก่อนเลือกตั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เรื่องนี้พรรคพปชร.มีความพร้อม และอาจจะมีการ
ส่งในนามของพรรค บางพื้นที่อาจลงในนามอิสระ หรือกลุ่มของตัวเอง โดยพรรคจะมีการพิจารณาเพื่อจัดสรรบุคคลลง
สมัครรับเลือกตั้งแน่นอน เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นการน านโยบายของพรรคไปสู่พื้นที่ เป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่
การเลือกต้ังสนามใหญ่ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีก1ปีข้างหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627602  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6627602
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/ประวิตร-4.jpg
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18 กันยายน 2564 19:13 น. 

“บิ๊กป้อม”สั่งส.ส.พปชร.ลงพื้นที่ช่วงปิดสมัยประชุม รับฟังปัญหาประชาชน 
"ธรรมนัส" เผยพลังประชารัฐ พร้อมแล้วลงสู้สนามเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุ “บิ๊กป้อม” ก าชับ ส.ส.พปชร.ลงพื้นที่ช่วงปิด
ประชุมสภาฯ ลุยรับฟังปัญหาประชาชนส่งต่อนายกฯ หามาตรการดูแล 
 

 
 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า 
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2564 นั้น พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร.ได้มอบหมายให้ตน ก าชับ ส.ส. ของพรรค ใช้ช่วงเวลา
ดังกล่าวจากนี้ไป ในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยย้ าให้ ส.ส. ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อน าเสียงสะท้อนจากประชาชนเสนอมาที่ตนเอง เพื่อรวบรวมและน าไปเสนอต่อ
หัวหน้าพรรค ซึ่งจะประสานไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกระทรวงต่างๆ น าไปสู่การปฏิบัติ เร่งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

“ผมเองในฐานะ ส.ส.จังหวัดพะเยา และในฐานะเลขาธิการพรรค ก็ต้องลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องและรับฟัง
ความเดือดร้อนในพื้นที่เช่นกัน ก่อนจะน าเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องดังกล่าวของชาวบ้าน รวมถึงข้อเสนอของ ส.ส.
ของพรรค ที่รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน ส่งต่อท่านหัวหน้า
พรรค เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคได้มอบนโยบายในวันที่ประชุมพรรค เมื่อครั้ง
ที่ผ่านมาอย่างเต็มที่” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า ส าหรับการเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดวันเลือกตั้ง
แล้วในวันที่ 28 พ.ย. 2564 ก่อนจะเป็นการเลือกตั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ตามล าดับนั้น ทาง
พรรค ก็มีความพร้อมเช่นกัน ซึ่งอาจจะมีการส่งในนามของพรรค และบางพื้นที่ลงในนามอิสระตัวเอง และกลุ่มของ
ตัวเอง โดยพรรคจะมีการพิจารณาเพื่อจัดสรรบุคคลลงสมัครรับเลือกต้ังแน่นอน 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ในการน านโยบายของพรรค 
ลงไปสู่พื้นที่ ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นกลไกส าคัญ ที่น าไปสู่การเลือกตั้งสนามใหญ่ ที่คาด
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ว่า จะมีขึ้นในอีก 1 ปี ข้างหน้านี้  ดังนั้นการที่ ส.ส. ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ก็จะถือเป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสารถึงผลงานของพรรคและรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/286474 
  

https://www.dailynews.co.th/news/286474
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18 ก.ย. 2564 

ประมวล ซัด "รบ.- พปชร." เล่นเกมการเมืองมัวแต่เอาชนะกันท าสภาล่ม 

 
หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ประมวล เอมเปีย จวก "รัฐบาล-พปชร." เลน่เกมการเมืองท าสภาล่ม ซดัมัวแต่เอาชนะ

กันจนลืมนึกถึงผลประโยชนป์ระชาชน จ้ี พล.อ.ประยทุธ์-พล.อ.ประวิตร ร่วมกันรับผิดชอบ ท านายอนาคต รัฐบาล

รอดยากเพราะสส.กลุ่มธรรมนัสรอแก้แค้น  

นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ให้สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน ว่า เหตุการณ์ประชุมสภาเพื่อ
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาสภาเกิดล่มเมื่อจะมีการลงมติขั้นรับหลักการวาระที่1องค์ประชุมไม่ครบ นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภา จึงให้เจ้าหน้าที่อ่านกฤษฏีปิดสมัยประชุม   

 นายประมวล กล่าวว่า ในฐานะที่อยู่แวดวงการเมืองมานาน พอจะอ่านออกว่าปัญหาเกิดจากการงัดข้อของ 3 ป. 
มาก่อนหน้านี2้ป.ผนึกก าลังกันหักดิบ1ป.พ่ีใหญ่ไล่ออกรมต.2 คนที่ใกล้ชดิกับป.พี่ใหญ่ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

นายประมวล มองว่า สภาล่มครั้งนี้น่าจะเป็นการหักดิบของป.พ่ีใหญ่และผู้กองยอดรัก ให้รู้ว่า ใครใหญ่จริง ในการ
คุมเสียงของ 2 สภา ให้น้องเล็กได้รู้ว่าเองขาลอย ถ้าไม่มีขา้แล้วเองไปไม่รอด เป็นการเอาคืนของพ่ีใหญ ่

แต่สร้างความเสียหายให้กับวงการศกึษาของไทย ทีก่ฏหมายต้องตกไป เล่นการเมืองกันจนลืมประเทศชาติ ประชาชน 
น่าจะไปกนัไดแ้ล้วนะครบัรฐับาลชุดลุงตู่ก็อยู่มานานจนคนเขาเบื่อ เขาไล่แล้วอย่าไปห่วงกับหัวโขนเลย  

นายประมวลกล่าวต่อว่า เรื่องนี้ทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ต้องรับผิดชอบ เพราะการเล่นการเมืองที่มัว
แต่เอาผลประโยชน์และเอาชนะคะคานกัน มันท าให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้ประชาชนเสีย
ประโยชน์ ซึ่งตนเช่ือว่าหากไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาสภาล่มจะมีให้เห็นตามมาอีกแน่นอน 

เพราะได้ยินข่าวว่า ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ พปชร.จ้องจะแก้แค้นในสภา หากเมือ่ไหร่รัฐบาล
เสนอกฎหมายกู้เงินอีก1 ล้านล้าน เข้าสภา มีหวังถูกคว่ าแน ่ 

 “จากสภาพปัจจุบันมองว่ารัฐบาลคงอยู่ไม่ได้ได้นานเพราะรัฐบาลไม่มคีนคุมเสียงในสภา จะใช้เสียงทีต้องแจกกล้วย
ที มันจะอยู่อยา่งไร จะมีกล้วยที่ไหนมาแจกกันทุกครั้งและมากมายขนาดนี้ เช่ือว่าปลายปีถึงต้นปีหน้า คงยุบสภาให้มี
การเลือกต้ังใหม่แน่นอน” นายประมวลกล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/484351   

https://www.komchadluek.net/news/484351


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 
 
 

19 ก.ย. 2564 05:25 น. 

“ธรรมนัส” ส่งซิกเลือกตั้งปีหน้า ระดมพลังประชารัฐลงสนาม 
 

 
 

จับตารัฐสภาล่ม 2 ครั้งซ้อน โยงอาฟเตอร์ช็อกไฟขัดแย้ง พปชร.งัดข้อนายกฯ “วิรัช” โต้ไม่ใช่เกมการเมือง 
อ้างสมาชิก 70-80 คนแห่ขออภิปรายเพิ่มร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จน ส.ส.-ส.ว.มั่นใจโหวตไม่ทันเลยเผ่น
กลับ ตจว. “ธรรมนัส” รับบัญชา “บิ๊กป้อม” สั่งก าชับ ส.ส.กลับพื้นที่เข้าหาชาวบ้าน คาดนับถอยหลังเลือกตั้งใหญ่ใน 1 
ปีข้างหน้า “สุทิน” ตีปี๊บสัญญาณอันตราย “บิ๊กตู่” ไปไม่รอด “ชลน่าน” ขยี้เกมโหดห้ าหั่น “ประยุทธ์” จนมุมต้องยุบ
สภา “จุรินทร์” ออกตัวเร็วออนทัวร์ถี่ยิบ เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ก.หญิง ประกาศ ปชป.ส่งผู้ท้าชิง ผู้ว่าฯ กทม. “ระว”ี ปลง
เสียงไม่พอยื่นตีความล้มบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฝากความหวังนายกฯส่งศาล รธน.วินิจฉัย 

จากกรณีเกิดเหตุที่ประชุมรัฐสภาล่มติดต่อกัน 2 ครั้งซ้อน ถูกจับตาว่าเป็นอาฟเตอร์ช็อกจากปัญหาความ
ขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)จนอาจน าไปสู่การยุบสภาเร็วขึ้น ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐระบุหัวหน้าพรรคสั่งก าชับ ส.ส.ลงพื้นที่ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ใน 1 ปี 
“วิรัช” โต้รัฐสภาล่มไม่ใช่เกมการเมือง 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงเหตุการณ์วันที่ 17 ก.ย. การประชุมรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่สามารถเดินหน้าลงมติได้ เนื่องจากสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมต้องเลื่อนไป
ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ห น้ า ว่ า  ก่ อ น ห น้ า ไ ด้ ห า รื อ กั น แ ล้ ว ว่ า ไ ด้ มี ก า ร อ ภิ ป ร า ย ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย 
ดังกล่าวมาพอสมควรแล้ว จะปิดตั้งแต่ช่วงเวลา15.00น.แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าชื่อขออภิปรายเพิ่มเติมอีก 70-80 คน 
ดังนั้น ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.จ านวนมากคิดว่าคงพิจารณาไม่จบในวันที่  17 ก.ย.แน่นอน คงต้องเลื่อนไปพิจารณาต่อสมัย
ประชุมหน้า จึงเดินทางกลับต่างจังหวัด ท าให้องค์ประชุมไม่ครบ เมื่อเป็นเช่นนี้เลื่อนการพิจารณาไปก่อนน่าจะดีกว่ารอ
ให้สมาชิกครบองค์ประชุม กฎหมายส าคัญเช่นน้ีจะได้ไม่มีปัญหา ยืนยันไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นหรือเป็นเกมการเมือง 
“ธรรมนัส” รับบัญชา หน.สั่ง ส.ส.ลงพื้นที ่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เขต1ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าช่วงปิดสมัยประชุม
สภาตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้มอบหมายให้ตน 
ก าชับ ส.ส.พรรคใช้ช่วงเวลาจากนี้ไปลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน ย้ าให้ ส.ส.
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อน าเสียงสะท้อนจากประชาชนเสนอมาที่ตนรวบรวมน าไปเสนอต่อหัวหน้า

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/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2
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พรรค จะประสานไปยังนายกฯและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบน าไปสู่การปฏิบัติ เร่งแก้ไขปัญหาต่อไป ตนต้องลงพื้นที่เช่นกัน
แล้วรวบรวมข้อเสนอ ส.ส.ที่รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสานส่งต่อ
หัวหน้าพรรค เพื่อพิจารณาสนับสนุนเรื่องต่างๆตามที่หัวหน้าพรรคได้มอบนโยบายอย่างเต็มที่ 
หั่นเวลาคาดอีก 1 ปีเลือกตั้งใหม ่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส าหรับการเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดวันเลือกตั้งใน
วันที่ 28 พ.ย. ก่อนจะเลือกตั้ง กทม.และเมืองพัทยาตามล าดับ พรรคมีความพร้อมเช่นกัน อาจส่งในนามพรรค และบาง
พื้นที่ลงในนามอิสระและกลุ่มของตัวเอง โดยพรรคจะพิจารณาจัดสรรบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอน การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมีความส าคัญ ในการน านโยบายพรรคลงไปสู่พื้นที่ จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นกลไกส าคัญน าไปสู่
การเลือกตั้งสนามใหญ่ที่คาดจะมีขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้านี้ การที่ ส.ส.ลงพื้นที่ฟังปัญหาประชาชนต่อเนื่อง ถือเป็น
ช่องทางส าคัญในการสื่อสารถึงผลงานพรรคและรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
“สุทิน” เตือน “บิ๊กตู”่ สัญญาณอันตราย 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า รัฐสภาล่ม เมื่อวันที่ 17 ก.ย. สะท้อนความรับผิดชอบของ
รัฐบาลและ ส.ว.ต่ าชัดเจน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ หลายฝ่ายทั้งประชาชนและ
องค์กรครูสนใจ เราอภิปรายเสร็จสิ้นช่วงหัวค่ าเท่านั้น แต่ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.บางส่วน ไม่ยอมอยู่ลงมติ สะท้อนนัย
ความแตกแยกของรัฐบาล เท่าที่ดูพรรคที่หายไปคือ ส.ส.พรรค พปชร. ขณะที่ ส.ว.บางส่วนอยู่แต่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติ 
แม้จะไม่รู้ว่าเป็น ส.ว.ฝ่ายไหน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีเจตนาซ่อนเร้นบางอย่าง ปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ควรมีใครน าเรื่องนี้มา
เล่นการเมือง ตอนนี้ปิดสมัยประชุมแล้วต้อง 2 เดือนกว่าจะกลับมาลงมติได้ใหม่ การทอดเวลายาวนานไม่ใช่เรื่องที่ดี จะ
เป็นปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยหน้านายกฯต้องขบคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร องค์ประชุม
รัฐสภาล่มครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนต้องการส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างไปถึงนายกฯหากเปิดประชุมสมัยหน้า
แล้วยังเกิดสถานการณ์แบบน้ีอยู่ รับรองว่ารัฐบาลไปไม่รอดต้องยุบสภาฯแน่นอน 
เกมโหดห้ าหั่นไปไม่รอดต้องยุบสภา 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา เมื่อปิดการอภิปรายสัญญาณอันตรายไม่ได้โหวตเริ่มเกิดขึ้น พอเข้าสู่การลงมติประธานกดออด
เรียกสมาชิก รอแล้วรออีกองค์ประชุมยังไม่ครบ จนมีผู้เสนอพักประชุม 30 นาที ท่ามกลางเสียงโห่ ครางเบาๆ สุดท้าย
ประธานไม่รอ ไม่ประกาศผลตรวจสอบองค์ประชุม ถ้าประกาศก็ไม่ครบ ต้องสั่งปิดการประชุม ขอให้สมาชิกลุกขึ้นยืนรับ
ฟังพระบรม ราชโองการฯปิดสมัยประชุม ไม่แจ้งผลการด าเนินงานของการประชุมร่วมรัฐสภาเหมือนปกติ ท าไมสภาถึง
ล่มในการประชุมร่วมรัฐสภาหรือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหมไปต่อไม่ได้
จริงๆจนมุมในสภาไม่เฉพาะในที่ประชุมไม่ไว้วางใจสภาลามถึงรัฐสภา จะอยู่ได้คงต้องใช้กล้วยหมดเป็นสวนๆ สุดท้าย
ต้องยอม เกมโหดขี่คอกินตลอดไปไม่รอด ต้องยุบสภา ไม่รู้ว่าใครเหนือกว่าใคร ผู้แพ้คือประเทศชาติและประชาชนย่อย
ยับอับปาง ผู้น าโง่เขลาเราจะตายกันหมดจริง ออกไปเถอะก่อนเสียหายมากไปกว่านี้ 
โยงอาฟเตอร์ช็อกศึกใน พปชร. 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า องค์ประชุมรัฐสภาล่มซ้ าสอง ในรอบสัปดาห์ 
ท าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติชะงัก ถือว่ารัฐสภาไม่มีความรับผิดชอบ ท าประเทศชาติเสียโอกาส ไม่แน่ใจว่าเป็นอาฟ
เตอร์ช็อกมาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาลหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ ยิ่งหากความขัดแย้งของพรรคแกน
หลักรัฐบาล ยังไม่มีทีท่าจะยุติลง จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเป็นอาฟเตอร์ช็อกอีกหลายระลอก การที่รัฐบาลเทไม่
โหวตร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สะท้อนว่ายังแก้ปัญหาของตัวเองไม่ตก ประชาชนอยากได้ค าตอบว่า ส.ส. ส.ว.คนใด
โดดประชุมท าให้องค์ประชุมรัฐสภาล่มเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ แทนที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมาแสดงตนเป็นองค์
ประชุมรัฐสภา แต่ทั้งรัฐมนตรีทั้ง ส.ส.พรรค พปชร. กลับไปตบเท้าแห่รับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯลงพื้นที่
ชลบุรี จัดล าดับความส าคัญของปัญหาผิด จนต้องเลื่อนไปโหวตสมัยหน้า สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเลย ถึงเวลาทุกฝ่ายต้องทบทวนบทบาทตัวเอง จะปรับปรุง
แก้ไขเพื่อยกระดับการท างานอย่างไร ถ้าไม่อยากท าหน้าที่ก็ลาออกไป 
ซัดลดภาษีเหล้า–ไวน์เอื้อใครกัน 

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครม. มีมติลดภาษีน าเข้า 50% สินค้า
กลุ่ม ไวน์ สุรา ซิการ์ 5 ปี เพื่อดึงดูดเศรษฐีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยว่า หลักคิดของรัฐบาลก าลังเดินหลงทางอย่าง
หนัก นอกจากสวนทางกับมาตรการสาธารณสุขของประเทศ ที่รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลดดื่มสุรา สูบบุหรี่
แล้ว การลดภาษีสินค้าน าเข้าสินค้ากลุ่มนี้จะท าให้สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ มีราคาใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการคนไทย อาจสร้างผลกระทบซ้ าเติมรังแกผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอีที่ผลิตไวน์ผลไม้ไทย 
หรือสุราพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย ตลอด 7 ปีในการบริหารของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯนับวันยิ่งท าให้
ประชาชนตัวเล็กลงไปทุกวัน ผู้ประกอบการรายย่อยก าลังจะล้มตาย แต่ไปลดภาษีให้ต่างชาติ เอื้อแต่นายทุนใหญ่ใน
ประเทศ ส่วนคนตัวเล็กก าลังจะตายหมดประเทศ รัฐอ้าแขนรับเหล้านอก แต่เหล้าพื้นบ้านไทยกลับไม่เคยส่งเสริม
ปกป้อง ถ้าคิดได้แค่นี้ประเทศไม่มีทางหาเงินเข้าประเทศได้ด้วยสินค้าไทย 
“ธีรัจชัย” โวกติกาไหน ก.ก.ชนะใจ ปชช. 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.ไปประกบกับพรรคอื่นว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านบางพรรคคงเป็นแบบคู่ขนานใช้กติกา
แบบรัฐธรรมนูญปี 40 บางพรรคก าลังท าร่างแบบระบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้
ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว แต่ละพรรคจะยื่นร่างของตัวเองประกบในชั้น กมธ.แต่เราพร้อม จากการท างาน
อย่างหนัก จุดยืนชัดเจน ซื่อสัตย์ต่อหลักการข้อเท็จจริงทางวิชาการประชาชนเห็นได้ ไม่ได้เกรงว่าการเลือกตั้งจะเป็น
แบบระบบคู่ขนานหรือระบบ MMP เชื่อว่าประชาชนจะกาเลือกพรรคก้าวไกลในบัตรทั้ง 2 ใบ 
“ระวี” รับริบหรี่ย่ืนตีความล้มบัตร 2 ใบ 

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อ ส.ส.ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาในวาระ
สามว่า ยอมรับว่าพรรคเล็กยังหารายชื่อได้ไม่ครบ 48 คน หรือ 1 ใน 10 ของจ านวน ส.ส.ที่มีอยู่ เพราะพรรคภูมิใจไทย
และพรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย ความจริง ส.ส.ภูมิใจไทยและก้าวไกลอยากลงชื่อร่วมด้วย แต่ไม่กล้าลง เพราะยัง
ไม่ได้รับอนุญาตจากพรรค พรรคเล็กจะรอค าตอบจนถึงช่วงบ่ายวันที่ 20 ก.ย.ถ้าได้ชื่อครบหรือไม่จะแถลงข่าวให้ทราบ
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อีกครั้ง ถ้าได้ไม่ครบจริงๆคงต้องฝากความหวังไว้ที่ ส.ว.เป็นผู้ยื่นตีความแทน หรือให้นายกฯเป็นผู้ยื่นตีความตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กรณีเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ให้นายกฯส่งความเห็นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
ฝากความหวังไว้ที่นายกฯตู่ 

นพ.ระวีกล่าวอีกว่า ส่วนที่ ส.ว.ยืนยันจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น คงเหลือความหวัง
อยู่ที่นายกฯเท่านั้น จะยื่นตีความร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผู้สื่อข่าวถามว่า หากนายกฯไม่ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญให้
เท่ากับพรรคเล็กหมดหวังเรื่องการล่าชื่อส่งตีความแล้วใช่หรือไม่ นพ.ระวีตอบว่า อย่าเพิ่งคิดไปขนาดนั้น เราก าลังหา
ประตูอื่นๆอยู่ว่ามีช่องทางจะท าได้หรือไม่ แล้วจะ แถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง 
“เทือก” จวกแก้ รธน.ถอยเข้าคลอง 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. และผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวว่า 
นพ.ระวีติดต่อมาขอเสียงสนับสนุนยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี  60 พรรค รปช.มี
จุดยืนแต่ต้นยืนยันยึดมั่นในหลักการใช้บัตรใบเดียวตรงตามเจตนารมณ์วันแมน วันโหวตหรือหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ เห็น
อันตรายจากรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 มาแล้ว ท าให้เกิดเผด็จการรัฐสภา แต่มาแก้ใช้แบบ 2 ใบอีก เพื่อประโยชน์ของ
พรรคการเมือง ถอยหลังเข้าคลอง เสียเปล่าทิ้งเวลากว่า 24 ปี ตั้งแต่ปี 2540-2564 ถือเป็นเสี้ยวหนึ่งของศตวรรษทิ้งไป
โดยเปล่าประโยชน์ เมื่อถึงฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้ง หากมีโอกาสจะพูดว่าคนที่สนับสนุนให้แก้ไขมาใช้ 2 ใบเพราะมองแค่
ประโยชน์ของพรรคและตัวเอง แทนที่จะมองเห็นถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและระบอบการปกครองแบบประชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในภาพรวม แต่ท าอะไรไม่ได้ อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตต้องรอดูกันไป การ
รวบรวมเสียงของ นพ.ระวีไม่ง่ายเอาใจช่วยอยู่ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลหรือนายกฯ หากเห็นว่าน่าจะมีปัญหา รัฐบาลยื่นเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้เอง 
“จุรินทร์” เปิดตัว 7 ผู้สมัคร ส.ก.หญิง 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
พร้อมแกนน าพรรค อาทิ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค น.ส.จิตต์ภัสร์ ตั๊น กฤษดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
รองเลขาธิการพรรค นายชนินทร์ รุ่งแสง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม “จุรินทร์ ออนทัวร์ 
กรุงเทพมหานคร” เปิดศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขตตลิ่งชัน เปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(ส.ก.) ในกลุ่มสตรีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 7 คนคือ 1.นางผุสดี วงศ์ก าแหง เขตราชเทวี 2.น.ส.มาริยา ฤกษ์ดี เขต
ลาดกระบัง 3.นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล เขตวังทองหลาง 4.นางนฤมล รัตนาภิบาล เขตบางกะปิ 5.น.ส.ฉัฐภรณ์ ปาน
ทอง เขตตลิ่งชัน 6.น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ 7.นางศิรินทิพย์ มีนมณี เขตมีนบุรี พร้อม
มอบถุงน้ าใจ ปชป.สู้ภัยโควิด-19 ให้ตัวแทนชุมชนในพื้นที่แจกจ่ายต่อให้ประชาชน 
รอเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. 

นายจุรินทร์กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคจัดทีมผู้สมัคร ส.ก.กลุ่มสตรีลงแข่งขัน เพื่อสนับสนุนสตรีให้มีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้สมัคร ส.ส. กทม.และผู้สมัคร ส.ก.พร้อมแล้ว 80-90% ขาดไม่กี่
เขต ส.ส.มีแค่ 3 เขตที่ยังไม่เคาะ เที่ยวหน้าถ้าเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บัตร 2 ใบ เขตใน กทม.จะเพิ่มขึ้น
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ต้องพิจารณาจัดผู้ลงสมัครเพิ่มเติมต่อไป ส.ก. มี 50 เขตเราเคาะไปกว่า 40 เขตแล้ว ส่วนผู้สมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ยังไม่ขอระบุช่ือ แต่ไม่ได้เป็นความลับถึงขั้นต้องเก็บง าอะไร ได้ตกลงกันว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมจะเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการต่อไป พรรคตัดสินใจแล้วว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และได้ตัวผู้สมัครแล้ว มั่นใจว่าจะ
เป็นยุคหนึ่งที่จะได้เสียงสนับสนุนไม่น้อย จะแพ้จะชนะเป็นเรื่องอนาคต ปกติของการแข่งขัน ต้องดูว่ามีใครจะลงอีก
อย่างไร เราพร้อมทั้งผู้สมัครและนโยบาย 
ปัดออนทัวร์ถี่ยิบโชยกลิ่นยุบสภา 

นายจุรินทร์ให้สัมภาษณ์กรณีการเดินสายกิจกรรม “จุรินทร์ออนทัวร์” บ่อยครั้งในช่วงนี้ ถือเป็นสัญญาณการ
ยุบสภาหรือจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ว่า เรื่องยุบสภาตอบอะไรล่วงหน้าไม่ได้ แต่เราไม่ได้เพิ่งมาออนทัวร์ช่วงนี้ เพราะจัดจุ
รินทร์ออนทัวร์หรือประชาธิปัตย์ออนทัวร์ ท ามาต่อเนื่องเป็นปีแล้ว และจะท าต่อไปในทุกพื้นที่ ทุกภาคทั่วประเทศ ใน
ปลายเดือนนี้ จะไปออนทัวร์ภาคเหนือใน 4-5 จังหวัดด้วย เมื่อถามว่าพรรคหลักของรัฐบาลยังมีปัญหาขัดแย้งกันจะ
กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างน้อยวันนี้ยังไม่ถึงกับบ่งชี้ว่ารัฐบาลไม่
มีเสถียรภาพ ยังเดินหน้าต่อไปได้ การลงคะแนนต่างๆยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ รัฐบาลผสมแกนน า และพรรคร่วมฯต้อง
ดูแลพรรคตัวเองเป็นหลัก ถ้าแต่ละพรรคมีเสถียรภาพจะส่งผลต่อรัฐบาลผสมให้มีเสถียรภาพตามไปด้วย การ ตรวจสอบ
ของฝ่ายค้านเป็นธรรมดา ผ่านการซักฟอกแล้วจะตรวจสอบรูปแบบอื่นท าได ้
“ศรัณย์วุฒิ” ฟ้อง ปชช.ยันรัก “ทักษิณ” 

วันเดียวกัน นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 2 ที่คณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยลงมติขับ
พ้นพรรค ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านน าถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย มอบให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้น าชุมชน อสม.และ อปพร.
ในพื้นที่ อ.ท่าปลา อ.ทองแสนขันกว่า 2,400 ชุด พร้อมแจกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีพรรคเพื่อไทยมีมติขับออกจากพรรค
ให้ประชาชน โดยนายศรัณย์วุฒิกล่าวว่า ขอยกการตัดสินใจทางการเมืองให้คนอุตรดิตถ์และคนทั้งแผ่นดินที่ชื่นชอบ
ผลงาน ยืนยันไม่หนีไปไหน ขอยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการต่อไป นายกฯทักษิณดี พรรคเพื่อไทยดี แต่เมื่อมีปีศาจ เผด็จการ
อสุรกายร้ายสิงอยู่ ต่อให้ดีแค่ไหนพรรคก็จะเสื่อม ก่อนการประชุมสภา 2 เดือนท างานหนัก ท าข้อมูลถึงตีสองตีสามแทบ
ทุกคืน ทุ่มเททุกอย่าง เจ็บปวดที่ไม่ได้อภิปราย ถูกกล่าวหาเป็นงูเห่าใส่ร้ายว่ารับกล้วยท้าเลยถ้าตนเอากล้วยไปขอให้มี
อันเป็นไป ต่อสู้กับเผด็จการว่าเหนื่อยแล้วต้องต่อสู้กับเผด็จการอสุรกายร้ายในพรรคมันจะกดหัว ส.ส.อีก 
โยน ครม.หั่นเบี้ยสูงอายุให้แค่คนจน 

วันเดียวกัน นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะอนุกรรมการก าหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์
ว่า กรณีภาคประชาสังคมคัดค้านข้อเสนอตัดเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้าให้แค่คนจนว่า จากกรณีนี้ ได้เชิญทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมหารือและระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุที่เหมาะสม มีการน าเสนอที่
หลากหลาย อาทิ การพิจารณาจากเส้นความยากจน การพิจารณาจากรายได้ขั้นต่ า รวมถึงการเสนอจัดสรรคนละ 1,000 
บาทต่อเดือนแบบถ้วนหน้า เป็นต้น ทุกข้อเสนอน ามาประกอบการพิจารณาโดยยึดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ อยู่บน
หลักการข้อมูลวิชาการ และหลักการของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ที่ประชุมเห็นพ้องเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการ
จัดสรรโดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าในอัตราสูงสุดขณะนั้น มีหลักการให้ผู้ได้รับการจัดสรรต้องแสดงตัวตนและ
แสดงรายได้ ต้องประกาศรายช่ือผู้ได้รับจัดสรรให้สาธารณชนรับรู้ 
ยันไม่ตัดสิทธิคนรับอยู่ก่อนหน้า 
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นพ.วิชัยกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ให้มีบทเฉพาะกาลว่าการด าเนินการต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อน คือไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับมาอยู่ก่อนหน้า อัตราการจัดสรรต้องเพียงพอต่อ
การยังชีพจริง จ านวน 600-700 บาทต่อเดือนคงไม่เพียงพอ แต่จะเป็นสัดส่วนเท่าใดเป็นหน้าที่รัฐบาลไปพิจารณา และ
อนาคตควรจัดสรรให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้าส าหรับผู้สูงอายุ ข้อเสนอดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอเชิงนโยบายที่
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาภายใต้กรอบเวลา  1 เดือนจะด าเนินการตามข้อเสนอหรือไม่  ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตัดสิน โดยจะประชุมวันที่ 23 ก.ย. กรณีที่ภาคส่วน
ต่างๆออกมาเคลื่อนไหว เป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้เกิดความเห็นหลากหลายประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล 
“บิ๊กป้อม” ชื่นชม 125 ปีกรมป่าไม ้

เมื่อเวลา 06.30 น. ที่กรมป่าไม้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานวันสถาปนากรมป่าไม้ 
ครบรอบ 125 ปี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ โดย พล.อ.
ประวิตรได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ จากนั้นจึงเปิด “พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน” จัดแสดงบอกเล่า
เรื่องราวการป่าไม้ในประเทศไทย ล าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการท าไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงความรู้
ด้านการป่าไม้ โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวชื่นชมกรมป่าไม้ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ที่ผ่านมาภายใต้
นโยบายของกระทรวงและรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนภารกิจส าคัญอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ การรักษาป่าเดิม การ
เพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ คนอยู่กับป่า ส่งเสริมไม้มีค่าและพัฒนาป่าชุมชน ที่ส าคัญดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการสร้าง
รายได้ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 
เสียหลักลื่นถลา “น้องตู่” รุดเยี่ยม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.ได้ไป
ร่วมงานศพบิดาของ ส.ส.ลูกพรรค คือ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ ที่ จ.สมุทรปราการ โดยหลังเสร็จพิธี
ระหว่างเดินทางกลับมีฝนตกลงมา ท าให้ พล.อ.ประวิตรลื่นเสียหลักเซถลาบริเวณทางลาดชันที่มีหลายคนลื่น
เช่นเดียวกัน แต่นายทหารติดตามรีบเข้าไปประคอง พล.อ.ประวิตรไว้ทัน จึงไม่ถึงขั้นล้มลงไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.
ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จภารกิจที่ จ.ชลบุรี ได้
เดินทางเข้าไปเยี่ยมดูอาการ พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ได้ใช้เวลาพูดคุยกันอยู่นานพร้อมทานอาหารเย็นร่วมกัน
ด้วย โดยช่วงเช้าวันที่ 18 ก.ย. พล.อ.ประวิตรเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นประธานพิธีวันสถาปนาครบรอบ 125 ปี กรม
ป่าไม้ ยังคงเดินได้ตามปกติ ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2197031   

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://www.thairath.co.th/news/politic/2197031
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19 ก.ย. 2564 07:30 น. 

จับตา! ม็อบ ชุมนุม 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย.ชู ไอดอล "นวมทอง" ไล่บิ๊กตู่ 
 

 
 

จับตา! สารพัดม็อบ นัดชุมนุมใหญ่ ใช้ วาระครบ 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย.49 จัดกิจกรรม เชิงสัญลักษณ์ ชู "ลุง
นวมทอง" แท็กซี่ขับชนรถถัง เพื่อเป้าหมายขับไล่รัฐบาล"บิ๊กตู่"   

วันที ่19 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เป็นวันครบรอบ 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ซึ่งเป็นที่สังเกต
ว่า สารพัดม็อบที่ขับไล่รัฐบาลบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะมีการนัดใช้วันนี้เป็น

สัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหว ล้ม "ระบอบประยุทธ์” กันอย่างคึกคัก  
ที่แน่ๆ  "คาร์ม็อบ" ที่น าโดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) ที่ประกาศ ยืนยันวัตถุประสงค์หลักการชุมนุม ไม่เพียงแค่ร าลึก 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย.2549 เท่านั้น แต่ยัง
เน้นว่า รัฐประหาร 19 ก.ย.49 และ รัฐประหาร 22 พ.ค.57 จนถึงการสืบทอดอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ คือ เรื่อง
เดียวกัน ท าให้สังคมไทยตกอยู่ในละครนีม้า 15 ปี 

“เราจะพร้อมกันที่แยกอโศก เวลา 14.00 น. หัวขบวนจะหันหน้าไป ทางพระราม 4 ท้ายขบวนจะตั้งอยู่ที่
ถนนอโศกมนตรี อาจไปไกลถึงแยกอโศกเพชร หรือรัชดาภิเษก จากนั้น 15.00 น. จะเคลื่อนขบวน ไปยังแยก
พระราม 4 สาทรเหนือ ถนนนราธิวาส ถนนพระราม 3 ข้ามสะพานกรุงเทพ เข้าถนนจรัญสนิทวงศ์  บรมราชชนนี 
ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชด าเนินกลาง โดยมีธงแดงสกรีนแฮชแท็กไล่ประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์เดียวกัน ใน
ขบวนจะมีขบวนรถยนต์ จักรยานยนต์ และแท็กซี่เข้าร่วม เนื่องจากเป็นการร าลึกวีรกรรมของ นายนวมทอง ไพร
วัลย์ ที่ขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถัง ถือว่า “ลุงนวมทอง” คือ จิตวิญญาณคาร์ม็อบ และเมื่อเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่
ประกาศแล้ว เมื่อถึงจุดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็จะไม่มีเวทีปราศรัยแต่จะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้ทั่ว
โลกได้เห็นว่า ประชาธิปไตยประเทศนี้ ได้ถูกคลุมถุงด ามาแล้ว 15 ปี และจะมีการแสดงสัญลักษณ์ ขับรถยนต์ชน
รถถังเพื่อต่อต้านเผด็จการและร าลึกความกล้าหาญของ “ลุงนวมทอง” ด้วย คาดยุติการชุมนุมประมาณ 18.00 
น.” นายณัฐวุฒิกล่าว... 

ขณะช่วงเย็นวันเดียวกัน ก็ต้องจับตา กลุ่มม็อบดินแดง ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม "ทะลุแก๊ซ" หรือ "ทะลุแก๊ส" ที่มี
การนัดรวมตัวกันเหมือนกับทุกวัน ซึ่งก็มักจบด้วยการขับรถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มๆ ไป "ยิงพลุ ปาประทัด ปาระเบิ ด

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ปิงปอง" บริเวณ หน้ากรมดุริยางค์ทหารบก ปะทะ ต ารวจควบคุมฝูงชน ที่ยิงแก๊สน้ าตา กับกระสุนยาง เข้าใส่เป็นการ
ตอบโต้ จนประชาชนเห็นจนชินตา  

อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการพยายามเคลื่อนขบวนไปบ้านพักในค่ายทหารของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ด้วยหรือไม่ในวันนี้  ฉะนั้น อย่าได้กะพริบตา ม็อบวันนี้จะมีอะไร
มาเซอร์ไพรส์หรือไม่  หรือจะมาแบบไม่มีอะไรในกอไผ่ ก็ต้องรอลุ้นกัน! 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2196963 
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.thairath.co.th/news/politic/2196963
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 08:06 น.  

ปธ.คณะกรรมการกฎหมาย พปชร. เดินหน้าแก้ กม.ลูก ยึดแนวทาง รธน.ปี’54 แก้สูตรปาร์ตี้ลิสต์ ชง
โละ ‘ส.ส.ปัดเศษ’ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร . ได้ตั้งให้เป็นประธาน
คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ภารกิจแรกจะดูเรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ว่าทางพรรคจะแก้ไขอย่างไรและร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคจะยึดแนวทางใดนั้น ก็คงจะขมวดเอาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งปี 2554 ที่ได้เขียนวิธีการค านวณไว้ ซึ่งเป็นการค านวณคะแนนเฉพาะ ส.ส.บัญชีรายช่ือ หารด้วยหนึ่งร้อย พรรค
การเมืองก็จะได้ ส.ส.พึงมีต่อหนึ่งคน จากนั้นก็ไปดูว่าพรรคการเมืองไหนที่ได้จ านวนคะแนนทั้งประเทศเท่าไร หากหาร
แล้วได้จ านวนเต็มหรือ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็จะได้ ส.ส. 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคะแนน ซึ่งหากไม่ได้ 1 เปอร์เซ็นต์ ก็
จะไม่ได้ ส.ส. ในกรณีที่เหลือเศษก็จะดูว่าที่ได้ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปน้ันพรรคไหนที่เหลือเศษมากที่สุดก็จะได้ ส.ส.เพิ่ม 

เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับพรรคอื่นหรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ตกลงกันว่าต่างคนต่างเขียนไปและไปยื่น
และพิจารณาร่วมกันในสภา ซึ่งอาจจะมีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องดู
ของ กกต.เป็นหลัก เพราะเขาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเฉพาะกฎหมายเลือกตั้ง เพราะ กกต.ก็มีอ านาจเสนอร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญมา ซึ่ง กกต.ก็คงจะเสนอตามที่ตนพูดไปข้างต้น เพราะต้องไปในแนวกฎหมายเลือกตั้งปี 2554 ซึ่งก็
ท าให้ค านวณคะแนนง่ายที่หากได้ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะได้ ส.ส. 1 คน แต่หากมีเศษก็จะน าไปให้พรรคที่มี 1 
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ไม่เอามาแบ่งเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เรียกว่าปัดเศษ คือไม่มี ส.ส.ครบ 1 เปอร์เซ็นต์ก็ปัดเศษให้
เป็น 1 คน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2946668   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2946668
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/นายไพบูลย์-นิติตะวัน1.jpg
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วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 08:24 น. 

โพลไม่หนุน "ประยุทธ์" ตั้งพรรคลุยเลือกตั้ง ชี้บริหารล้มเหลว 
 

 
 
นิด้าโพลเผยผลส ารวจคนไม่เห็นด้วย หาก พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งพรรคการเมืองเพื่อเตรียมเลือกตั้งสมัยหน้า เหตุ
บริหารล้มเหลว ชี้การให้รัฐมนตรี 2 คนออกจากต าแหน่งเหมาะสมแล้ว  

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “นายกรัฐมนตรีกระชับอ านาจ” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ
การกระชับอ านาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการกระชับอ านาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ด้วยการให้รัฐมนตรีสองคนออกจากต าแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.99 ระบุว่า เป็นการด าเนินการที่
เหมาะสมแล้ว รองลงมา ร้อยละ 23.54 ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมการเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน ร้อย
ละ 17.16 ระบุว่า เป็นการด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

ร้อยละ 16.70 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะแตกแยกมากขึ้น ร้อยละ 11.92 ระบุว่า นายก ฯ จะได้คะแนนนิยม
ทางการเมืองน้อยลง ร้อยละ 7.67 ระบุว่า นายก ฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงน้อยลง ร้อยละ 4.10 ระบุว่า พี่-น้อง 3 
ป. ก าลังจะแตกออกจากกัน ร้อยละ 3.57 ระบุว่า นายก ฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงมากขึ้น ร้อยละ 3.11 ระบุว่า 
นายก ฯ จะได้คะแนนนิยมทางการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 1.52 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะเป็นปึกแผ่น มากขึ้น และ
ร้อยละ 17.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทน พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.11 ระบุว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับพรรคพลังประชารัฐเลย รองลงมา ร้อย
ละ 21.56 ระบุว่า ไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องคุมพรรค ฯ ได้ ร้อยละ 16.33 ระบุว่า ควรเป็นหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการตั้งพรรคของตนเอง
เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา บริหารงานล้มเหลว ขาดภาวะผู้น า ไม่มีศักยภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ ส่งผลกระทบให้
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ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถึงเวลาที่ท่านควรยุติบทบาท ทางการเมืองได้แล้ว รองลงมา ร้อยละ 19.97 ระบวุ่า เห็น
ด้วย อย่างยิ่ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสามารถในการบริหารและ มีความเด็ดขาด กล้าที่จะตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ได้ดี และคาดว่าสามารถดูแลสมาชิกพรรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 10.10 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า
ประเทศชาติจะสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งภายในประเทศชาติ หากจัดตั้งพรรคของตนเอง ท่านจะได้มีอ านาจมาดูแล
บริหารงานอย่างที่สามารถเลือกสมาชิกพรรคที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 
7.82 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ผลงานที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ดีเท่าที่ควร การแก้ไขปัญหา
ล่าช้า ควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงาน และร้อยละ 3.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่
สนใจ 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/663512   

https://www.posttoday.com/politic/news/663512
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วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 10:29 น. 

นายกฯลงพื้นที่ไม่ได้ส่งสัญญาณยุบสภาฯ 

 
โฆษกรัฐบาลยัน นายกฯ ลงพื้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภาฯ ย้ ารัฐบาลอยู่ครบวาระ 
เร่งพลิกโฉมประเทศหลังผ่านพ้นโควิด-19  

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยืนยันว่าการลงพื้นที่
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นเรื่องปกติตามภาระหน้าที่
ของท่านนายกฯ ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมถึงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนอย่าง
ใกล้ชิด แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่ท่านนายกฯ ลงพื้นที่นั้นแปลว่าจะต้องมีการยุบสภาฯ ซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน 

ทั้งนี้ ไม่อยากให้หยิบยกการลงพื้นที่ของนายกฯ โดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาน้ าท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองว่า 
เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการยุบสภาฯ ยืนยันว่า รัฐบาลจะอยู่ครบวาระ และไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบสภาฯ เนื่องจาก
ขณะนี้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นอย่างด ี

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การยุบสภาฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในขณะนี้นั้น จะยิ่งเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ที่จะต้องน ามาใช้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งงบประมาณเหล่านี้น่าจะน าไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหาโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ที่วันนี้ประชาชนก าลังได้รับความเดือดร้อนอยู่น่าจะเป็นทางออกที่ดี
ที่สุด ดังนั้น รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไปจนครบวาระ จากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินเองในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป 

“พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สนใจว่าใครจะเล่นเกมการเมืองหรือไม่ เพราะท่านนายกฯ ต้องการเอาเวลาไปแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนมากกว่า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโควิด-19 รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูประเทศ และการเร่งฉีดวัคซีนให้
ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และพลิกโฉมประเทศไทยหลังผ่านพ้นโควิด -19 ให้
ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง ที่ส าคัญคือ วันนี้ประชาชนยังไว้วางใจ ส.ส.ของเขาที่อยู่ในพรรคร่วม
รัฐบาล ตรงกันข้าม วิธีการล้มรัฐบาลของพรรคการเมืองบางพรรคต่างหาก ที่วันนี้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ามีวาระซ่อนเร้น
หรือไม่” นายธนกร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/663517  

https://www.posttoday.com/politic/news/663517
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วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.01 น. 

โฆษกรัฐบาลยันนายกฯลงพื้นที่ไม่ใช่ส่งสัญญาณ‘ยุบสภา’ ย้ าอยู่ครบวาระ 

 
19 กันยายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยืนยันว่าการลงพื้นที่

ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นเรื่องปกติตามภาระหน้าที่ของ
ท่านนายกฯ ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมถึงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด 
แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่ท่านนายกฯ ลงพื้นที่นั้นแปลว่าจะต้องมีการยุบสภาฯ ซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน ทั้งนี้ ไม่
อยากให้หยิบยกการลงพื้นที่ของนายกฯ โดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาน้ าท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองว่า เป็นการส่ง
สัญญาณว่าจะมีการยุบสภาฯ ยืนยันว่า รัฐบาลจะอยู่ครบวาระ และไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบสภาฯ เนื่องจากขณะนี้ 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นอย่างด ี

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การยุบสภาฯ และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในขณะนี้นั้น จะยิ่งเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ที่จะต้องน ามาใช้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งงบประมาณเหล่านี้น่าจะน าไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหาโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ที่วันนี้ประชาชนก าลังได้รับความเดือดร้อนอยู่น่าจะเป็นทางออกที่ดี
ที่สุด ดังนั้น รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไปจนครบวาระ จากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินเองในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป 

“พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สนใจว่าใครจะเล่นเกมการเมืองหรือไม่ เพราะท่านนายกฯ ต้องการเอาเวลาไปแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนมากกว่า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโควิด-19 รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูประเทศ  และการเร่งฉีดวัคซีนให้
ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และพลิกโฉมประเทศไทยหลังผ่านพ้นโควิด -19 ให้
ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง ที่ส าคัญคือ วันนี้ประชาชนยังไว้วางใจ ส.ส.ของเขาที่อยู่ในพรรคร่วม
รัฐบาล ตรงกันข้ามวิธีการล้มรัฐบาลของพรรคการเมืองบางพรรคต่างหาก ที่วันนี้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ามีวาระซ่อนเร้น
หรือไม่” นายธนกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603145   

https://www.naewna.com/politic/603145
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 10:46 น.  

‘โฆษกเพื่อไทย’ เผย คกก.จริยธรรมแจ้งผลไต่สวน 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคแล้ว เตรียม
โหวตขับเดือนหน้า 
 

 
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคพท. แถลงถึง

ความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคพท. ว่า ที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อส.ส. ที่ท าการลงมติในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขัดกับมติของพรรค รวมทั้งสิ้น 7 คน ส่งไป
ให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแล้ว โดยมี ส.ส.จ านวน 2 คนที่ท าความผิดร้ายแรงใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ให้
ร้ายป้ายสีพรรค 2.กระท าความผิดซ้ าทั้งที่อยู่ระหว่างท าทัณฑ์บน และ 3.กระท าการขัดมติพรรคอย่างต่อเนื่อง 

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการบริหารพรรค จะขอมติพรรคเพื่อเรียกประชุม ส.ส.
ทั้งหมดเพื่อร่วมลงมติใดๆ กับ ส.ส.ทั้ง 7 คนอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย 
พิจารณาจากพยาน หลักฐาน องค์ประกอบแวดล้อม และค าชี้แจง การด าเนินการทุกอย่างของพรรคมีการก าหนด
ระเบียบ ขั้นตอน ชัดเจน และศึกษาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยปราศจากอคติในการลงโทษผู้กระท าผิด เพื่อให้พรรค
การเมือง มีความเป็นสถาบันการเมือง ที่เข้มแข็ง เคารพเสียงส่วนใหญ่ตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2946808   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2946808
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/เพื่อไทย-โหวตขับ.jpg
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 11:04 น.  

ยุทธพงศ์ จี้ถามท าไมคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เลือกผู้ว่าเหมือนตจว.ได้เลือกอบต. คาใจ ‘อัศวิน’ 
ตั้งลูกชายเป็นโฆษก 
 

 
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และ
รองหัวหน้พรรคพท. แถลงว่า วันนี้คน กทม. เดือดร้อนหนักจากน้ าท่วม แต่เรากลับไม่เห็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ออกมาเลย ที่เป็นเช่นนี้เพราะพล.ต.อ.อัศวิน มาจากมาตรา 44 แล้วมีการตั้ง ร.ต.อ.พงศกร 
ขวัญเมือง ลูกชายตนเอง มาเป็นโฆษก กทม. ถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ทั้งที่ ร.ต.อ.พงศกร เคยเป็นเพียง
ต ารวจ ไม่ได้มีความรู้เรื่อง กทม. เลย และประชาชนไม่เคยเลือกพล.ต.อ.อัศวินมาเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ขณะที่ฝนตกน้ าท่วมไม่ออกมาดู แต่กลับมีกรณีเทศกิจไปหยิบเอากระป๋องเงินลุงชาวบ้านที่ออกมาท ามาหากิน 
เพราะเขาอยู่ไม่ได้ วัคซีนก็ฉีดไม่ได้ตามเป้า นี่คือผลกระทบที่เราได้ผู้ว่าฯ มาจากมาตรา 44 

ตนจึงฝากค าถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ว่า ท าไมคุณไม่ให้คนกรุงเทพได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เหมือนที่คนต่างจังหวัดได้เลือก อบต. ในเดือน
พฤศจิกายน หรือเป็นเพราะกรณีการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้งนี้ ตนถูกบริษัท บีทีเอส ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท 
พรุ่งนี้ (20 กันยายน) ตนต้องไปขึ้นศาล กรณีตนแถลงข่าวเรื่องสงสัยว่ามีการจัดฉากสร้างหนี้ โดย กทม. ให้ประชาชนนั่ง
รถไฟฟ้าฟรี ทั้งที่ กทม. ไม่มีเงินจ่าย แต่บีทีเอสกลับใจดี ไม่ฟ้องพล.ต.อ.อัศวิน ตนถามว่า ท่านไม่อยากได้เงิน 3 หมื่น
กว่าล้านฟรีหรือ เหตุใดจึงไม่ฟ้องพล.ต.อ.อัศวิน อย่างไรก็ตาม ตนถือว่าตนท าหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2946822  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2946822
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วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.19 น. 

‘เพื่อไทย’โหนร าลึก‘รัฐประหาร19กันยาฯ’ จุดเริ่มต้นบ่อนท าลาย‘นายใหญ่’ 
 

 
 

‘เพื่อไทย’ โหนร าลึก ‘รัฐประหาร19กันยา49’ จุดเริ่มต้นบ่อนท าลาย ‘นายใหญ่โทนี่’ สูญเสียสารพัดโครงการดีๆ 
ซัดประเทศตกหลุมด า กลายเป็นประเทศ ‘ห้ามพัฒนา’ 

19 กันยายน 2564 น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูป
การปกครองฯ ได้ท ารัฐประหารรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร คือจุดเริ่มต้นแห่งความอัปยศของ
ประเทศ รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งได้จ านวน ส.ส.มากที่สุด ถูกยึดอ านาจ  รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนและเพ่ือประชาชนถูกท าลายลง ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง มุ่งสร้างนโยบายเพื่อ
ตอบสนองกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศตามหลักการประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ คนไทย 60 ล้านคน ก าลังมีชีวิตที่ดีในรัฐบาล นายทักษิณ ที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของ “อ านาจประชาชน” 
(Citizen power) มาสู่นโยบายหลายด้านที่สร้างโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เริ่มต้นที่ระบบสาธารณสุข อย่าง 
30 บาทรักษาทุกโรค จนกลายเป็นฐานที่แข็งแรงปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชน มาสู่การสร้างมุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชน 
ผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท าให้ประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หา
รายได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องรอรัฐแจกเงิน ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เป็นอย่างทุกวันนี้โดยสิ้นเชิง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผ่าน
มา 15 ปี ประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป 

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยก าลังจะกลายเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่วันนี้กลับกลายเป็น
ประเทศที่ต่างชาติเมินหันหลังให้ เพราะรัฐประหารบ่อยครั้งจนเคยชินจากประเทศ “ก าลังพัฒนา” มาสู่ประเทศ “ห้าม
พัฒนา” เพราะมีผู้น าประเทศคนเดียวกับคนที่ลงมือท ารัฐประหาร   ประชาคมโลกไม่ยอมรับ  เมื่อทหารปกครอง
ประเทศ ท าให้ประเทศสูญเสียทุกด้าน ทั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด สูญเสียสิทธิเสรีภาพ โอกาสทางการ
แข่งขัน สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นคน สูญเสียโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการที่ดี เศรษฐกิจปากท้องที่ประชากรต้องกินอิ่ม
นอน  เงินในกระเป๋าต้องมี หลายคนได้เงินล้านเพราะรัฐบาลทักษิณ  แต่ทุกวันนี้มีแต่หนี้  คนไทยจนหมดประเทศเป็น
จริงแล้ว สมกับที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยกล่าวเอาไว้ 
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“รัฐประหารในปี 2549 คือบ่อนท าลายช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของคนไทยให้ตกลงไปสู่หลุมด าที่ไม่มีทางปีนกลับขึ้นมา
แม้เสี้ยวหนึ่งของจุดเดิมได้ สิ่งเดียวที่จะท าให้ความชั่วร้ายที่ชื่อ รัฐประหาร หมดไป คือ ความรู้สึกส านึกชอบในความเป็น
คน  ของใครก็ตามที่มีส่วนเริ่มต้นที่ท าให้มันเกิดขึ้น” น.ส.อรุณีกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603139  
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19 กันยายน 2021 - 11:32  

“ราเมศ”เชื่อไม่มีการยื่นศาลรธน.ตีความร่างแก้รธน. 
 

 
 

“ราเมศ” เชื่อไม่มีการยื่นศาลรธน.ตีความร่างแก้รธน. ทุกพรรคต้องเร่งแก้กฎหมายเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในสมัย
ประชุมนี้ 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในห้วงเวลา
พักไว้ก่อน 15 วัน ก็ต้องรอดูว่าจะมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อกันเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งจะครบเวลาตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดในวันที่ 26 กันยายน 2564 หลังจากนั้นหากไม่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นตอนต่อไป หากรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ แน่นอนว่าในมาตรา 91 ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งในเรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ในการเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญที่แก้ไข ช่วงนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้แก้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งก็คงยากที่จะมีการ
ยุบสภา เพราะจะมีปัญหาในทางปฏิบัติทันทีว่ากฎหมายเลือกตั้งยังไม่ได้มีการแก้ไข แล้วจะใช้กฎหมายใดในกระบวนการ
จัดการเลือกตั้ง กกต. คงจะไปออกประกาศ ระเบียบเองคงไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ไปใช้กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นหลัก 

ทั้งนี้ เชื่อว่า ทุกพรรคก็ต้องเร่งด าเนินการแก้กฎหมายเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมหน้านี้ เพื่อเตรียมการ
ในเรื่องกฎเกณฑ์กติกาให้พร้อม หลังจากกฎหมายเลือกตั้งที่ต้องแก้ไขผ่านสภา เชื่ออีกเช่นกันว่าทุกพรรคจะเข้าสู่โหมด
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเต็มรูปแบบ 
 “ราเมศ” เผย ปิดสมัยประชุม ส.ส. ปชป. ลุยพื้นที่ช่วย ประชาชน เต็มที่ 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงช่วงเวลาในสมัยปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า 
การท างานในสมัยประชุมที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกคนได้ท าหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
การมุ่ งเน้นไปยังปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้ งการหารือ การตั้งกระทู้ถาม การท าหน้าที่ ในบทบาทของ
คณะกรรมาธิการ จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นผลส าเร็จในหลายเรื่อง รวมถึงการตรากฎหมายที่ส าคัญ
หลายฉบับ 
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ในช่วงปิดสมัยประชุม ทุกคนลุยพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ที่ในทุกพื้นที่ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงการรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อช่วย
แก้ปัญหาทั้งในปัจจุบันร่วมแก้ไขปัญหากับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคและเก็บข้อมูลไว้เพื่อน าไปสู่การท างานในช่วงเปิด
สมัยประชุมหน้าต่อไป 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า นอกจาก ส.ส.แล้วยังมีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด รวมถึงสาขา และแกนน าพรรค
ผู้รับผิดชอบ ในทุกเขตพื้นที่เลือกตั้งรวม 350 เขต ก็ยังคงท าหน้าที่ในนามพรรคในการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค การลุยท างานในพื้นที่ไม่ใช่เพราะมีกระแสข่าวยุบ
สภา แต่เป็นเรื่องปกติของพรรคที่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องลงพ้ืนที่ใกล้ชิดประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้ว 

ส่วนการมีกระแสข่าวการยุบสภา เรื่องนี้เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ในฐานะพรรคเป็นสถาบันทางการเมือง 
พรรคเตรียมพร้อมตลอดเวลา 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_193132/  
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เผยแพร่: 19 ก.ย. 2564 11:50   ปรับปรุง: 19 ก.ย. 2564 11:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ต่อพงษ์” ซัดรัฐประหาร 19 กันยาฯ ท าไทยเผชิญทศวรรษที่สูญเปล่า 
 
“ต่อพงษ์” ซัดรัฐประหาร 19 กันยาฯ ท าไทยเผชิญทศวรรษที่สูญเปล่า เศรษฐกิจล้มเหลว สูญเสียโอกาสมากมาย 
สุมความขัดแย้งมาถึงปัจจุบัน สับ รธน.60 ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ปชช. ชี้ต้องไม่ให้เกิดรัฐประหารอีก 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พรรคไทย
สร้างไทย ได้โพสต์บทความเนื่องในวาระครบรอบ 15 ปีรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 โดยระบุว่า ถ้าไม่มีรัฐประหารในวันที่ 
19 กันยายน 2549 ประเทศไทยจะก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไร? 

การตัดสินใจท ารัฐประหารของ พล.อ.สนธิ บุณยะรัตกลิน ในวันนั้น ได้เปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ทศวรรษที่สูญ
เปล่า เป็นประเทศที่ล้มเหลว ทางการเมืองการปกครอง เผชิญหน้าความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจ เกิดความแตกแยก
ของผู้คนในสังคม จนยากที่จะประสานให้กลายเป็นเน้ือเดียวกันแบบเดิมได้ 

ในปี 2549 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นที่มาของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน , นายกรัฐมนตรีที่ต้องเป็นผู้แทนของ
ประชาชน มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

นับตั้งแต่ปี 2544 ที่มีการเลือกตั้งโดยใชรัฐธรรมนูญ 2540 นับเป็นคร้ืงแรกที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มี
เสถียรภาพ มีนโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
แน่นอนว่า พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยท าให้อ านาจของ ‘รัฐราชการ’ ที่เคยครอบง า และมีบทบาทอิทธิพล
เหนือระบบการเมือง ต้องลดบทบาทและถอยหลังออกจากระบบการเมืองไทย ในเวทีโลก รัฐบาลประชาธิปไตยได้รับ
การยอมรับและมีบทบาทน า ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ทวีปเอเชีย และในระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถช าระหน้ื ท่ืมีต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้หมด
ก่อนก าหนดเวลาการช าระหน้ื โครงการสาธารณะขนาดใหญ่ ที่จะท าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ,ความเหลื่อมล้ าของประชาชนในชาติ ถูกลด
ช่องว่างลง ผ่านโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ,สินค้าหน่ืงผลิตภัณฑ์ หน่ืงต าบล แต่ที่สาคัญ ที่สุดคือ
ประชาชนไทยเข้าถึงบริการ สาธารณสุขในโครงการหลัก “ประกันสุขภาพแห่งชาติ” น่าเสียดายที่ระบอบประชาธิปไตย
ก าลังตั้งมั่นอย่างมั่นคง ระบบเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโต ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ต้องมาหยุดชะงักจากการ
รัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 กลไกของรัฐราชการและนักการเมืองจ านวนหนื่ง ที่พ่ายแพ้ต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้ร่วมทฤษฎีสมคบคิด ในการท ารัฐประหาร 
และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ บาดแผลของการท ารัฐประหารยังฝังอยู่ในส่วนลึกของสังคมไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ในทาง
การเมือง ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสียง มีสิทธิเสรีภาพ ได้กลายเป็นความทรงจ าอันพร่าเลือน หลังจาก
รัฐประหารในวนั้น ยังมีการทารัฐประหารอีกคร้ืงในวันที่ 22 พ.ค.2557 มีการจ ากัด สิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยใช้
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มาตรา 44 อ านาจของประชาชนในการปกครองประเทศ ถูกยึดอ านาจไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ซ้ าร้ายเสียงของประชาชนก็ถูกอ านาจเผด็จการ ปิดปากและท าร้าย อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ในทางสังคม รอยร้าวความ
แตกแยกของความคิดทางการเมือง ที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ไดท าให้ประเทศน้ื ไม่สามารถกลับไปเป็นสังคมแห่งความ
สันติสุขแบบเดิม ในทางเศรษฐกิจ นับแต่วันที่ 19 ก.ย.2549 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยถดถอย ลงเป็นล าดับ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกถูกท าลายลง โดยเฉพาะวิสัยทศัน์ของผู้น าจากการท ารัฐประหาร ที่ไม่เข้าใจ และ
รอบรู้ในเศรษฐกิจดิจิทัล ท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย 

วันที่ 19 ก.ย.64 นี้จะเป็นวันครบรอบ 15 ปี ของรอยด่าง ประชาธิปไตยในประเทศไทยอันเกิดจากการท า
รัฐประหารในปี 2549 เราขอเรียกร้องให้คืนสิทธิเสรีภาพ อ านาจของประชาชนที่ถูกริดรอนไป โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และขอให้การท ารัฐประหารสิ้นสุดไปจากสังคมไทย เพราะระบอบประชาธิปไตยคือ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และหาทางออกให้กับสังคมได้อย่างดีที่สุด. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000092823  
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19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:57 น.  

'หน่อย'ร าลึกรัฐประหาร เผยชีวิตการเมือง29ปีเจอไปแล้ว3รอบ 
 

 
  

19 ก.ย. 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า 
มีเนื้อหาว่า ร าลึก 19 กันยา ถอดบทเรียน 3 รัฐประหาร จากพฤษภาทมิฬ ถึง ม็อบราษฎร  ในชีวิตการเมืองของดิฉัน
กว่า 29 ปี ได้ผ่านรัฐประหารมา 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 34 โดยดิฉันได้ร่วมในขบวนการต่อต้านการสืบทอดอ านาจของพล.อ.สุ
จินดา ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ตั้งแต่วันแรก จนมาถึงการรัฐประหารปี 49  ซึ่งขณะนั้นดิฉันเป็นรัฐมนตรีเกษตร ก าลัง
ท าหน้าที่น าสินค้าเกษตร และอาหารไทย ไปขายที่ยุโรป ในวันปฏิวัติดิฉันก าลังประชุมกับรัฐมนตรีพาณิชย์ ของฝรั่งเศส
อยู่ หลังจากทราบข่าวการท ารัฐประหาร ดิฉันได้รับมอบหมายให้ประสานงานฝ่ายความมั่นคงของฝั่งเราที่กรุงเทพฯ เพื่อ
ต้านการรัฐประหารโดยที่ดิฉันไม่รู้เลยว่าคนที่ดิฉันประสานงาน เขาได้ย้ายไปอยู่ฝั่งผู้ท ารัฐประหารไปแล้ว ผลคือหลังจาก
นั้นชั่วโมงเดียว ทหารกว่า 20 นายพร้อมปืนM.16 เข้าไปยึดบ้าน จับคนในบ้านของดิฉัน  ดิฉันต้องติดอยู่ต่างประเทศ
กว่า 3 สัปดาห์ ถึงกลับประเทศไทยได ้

และครั้งสุดท้ายคือปี 57 ซึ่ง ขณะนั้นดิฉันพักการท างานการเมือง เพื่อไปท างานบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่
ประสูติของพระพุทธเจ้า ก็ไม่พ้นถูกทหารน ารถหุ้มเกราะมาล้อมบ้านอีก 

ดิฉันอยากจะสรุปบทเรียนของ 3 รัฐประหาร จากพฤษภาทมิฬ ถึงม็อบราษฎรว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 35 - 
ปี 64 เป็นเวลา 29 ปี กงล้อประชาธิปไตยไทย ตกหล่มอยู่กับที่ประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันถอยหลังไปกว่า 40 ปี สิทธิ
พลเมืองถูกด้อยค่า ประเทศตกต่ า ล้าหลัง แต่เผด็จการ พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น โดยผ่านรัฐธรรมนูญปี 60 

เผด็จการสร้างกลไกในการสืบทอดอ านาจของตัวเองอย่างมั่นคง และวางแผนที่จะปกครองประเทศนี้อีก
ยาวนาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เขียนควบคุมการบริหารประเทศไว้ทุกด้าน วางกับดักไว้เอาผิดรัฐบาล ที่ไม่
ได้มาจากฝั่งเผด็จการ จนไม่สามารถท างานได้รวมทั้งยังต้องฝ่าด่าน สว. 250 คนและองค์กรอิสระต่างๆ ที่ฝ่ายเผด็จการ
ควบคุมได้ทั้งหมด 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านสภา ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ก็แก้เพียงระบบเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถท าให้ฝั่ง
ประชาธิปไตยชนะได้อย่างแท้จริง  เพราะถึงแม้ว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยจะชนะเลือกตั้ง แต่ก็ต้องฝ่าด่านแรกว่าจะ
ชนะสว. 250 คนได้ไหม และถ้าชนะสว. 250 คนได้ จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่จะไม่สามารถบริหารงานภายใต้
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ รัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยอาจจะถูกคว่ าได้อย่างง่ายดายภายในเวลา 3 ถึง 6 เดือน และนายก จาก
ฝั่งประชาธิปไตย ก็จะต้องถูกด าเนินคดีตามกลไกที่ฝ่ายเผด็จการวางเอาไว้อย่างที่ผ่านมา 

โดยการล้มรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยในปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องลากรถถังออกมาท ารัฐประหารอีกต่อไป เพราะเผด็จ
การได้ฝังกลไกการล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่พวกตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60 ไว้อย่างเบ็ดเสร็จ ดังนั้นทางออกจากระบอบเผด็จ
การครองประเทศอย่างถาวร คือการต้องผลักดันให้สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ให้ส าเร็จด้วยการเรียกร้องให้ เร่ง
ท าประชามติ โดยเร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117148  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117148
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สยามรัฐออนไลน์ 19 กันยายน 2564 12:28 น.   

สบช่อง ! "เรืองไกร" จ่อร้องกกต.ยุบ "เพื่อไทย" ยกคลิป "ศรัณย์วุฒิ" แถลงแฉพรรค ฟ้อง
ชัดมี "นายทุน" ครอบง า  

 
วันที ่19 ก.ย. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เปิดเผยว่า 

ตามที่นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย ได้ให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 3 ก.ย. และ
ให้สัมภาษณ์รายการคนเคาะข่าว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. คลิปทั้งสองดังกล่าว มีข้อเท็จจริงทั้งภาพและเสียงบางช่วงบางตอน 
ดังนี้ 1. คลิปรายการ Voice TV หัวข้อ ศรณัย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ แถลงกรณไีม่อภิปราย ท่ามกลางกระแสข่าวย้ายพรรค 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นคลิป นายศรัณย์วุฒิ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่รัฐสภา มีความยาวประมาณ 37 นาที
เศษ โดยในคลิปบางช่วงบางตอน มีการกลา่วอ้าง ดังนี้ ช่วงประมาณนาทีที่ 3.28 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า “...แล้ววันนี้ 
พรรคเพื่อไทยก็ถูกนายทุนครอบ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดมาก มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ก็มีผู้บริหารบางคน นะฮะ 
ที่มารับใช้นายทุน...”  

ช่วงประมาณปลายนาทีที่ 6.18 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า “...และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ฝากไปถึงผู้บริหาร
ด้วย ถ้าเอ็งท าหน้าที่อย่างที่มันเกินเลยด้วยความลุแก่อ านาจของเอ็งเนี๊ยะ ฟังไว้นะ คนชื่อศรัณย์วุฒิไม่ยอมก้มหัวให้เอ็ง
แน่นอนโว้ย เอ็งจ าไว้ ส าเหนียกด้วยแต่ถ้าเกิดผู้บริหาร หรือเจ้าของพรรคเขาเห็นด้วย ก็เป็นอะไรที่ผมเสียใจมาก...”  

ช่วงประมาณนาทีที่ 14.55 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวช่วงตอบค าถามผู้สื่อข่าวว่า “...ผมใช้ค าว่านายทุน ผมไม่อยาก
ใช้ค าว่าคนใหม่ ไม่ได้พูดค าว่าคนใหม่นะ มีนายทุน ก็ใช้ค าว่านายทุนก็แล้วกัน ถ้า ถ้าพดูอะไรไม่เข้าใจ ก็ขอย้ าว่า มี
นายทุนเข้ามาครอบง าพรรค ผมบอกแล้วว่า อย่าไปว่าเป็นใหม่หรือเป็นเก่า ผมใช้ค าวา่ พรรคถูกนายทุนครอบ ใชค้ านี้ 
นะครับ ครับ...”  

ช่วงประมาณนาทีที่ 25.08 “...ขณะที่ เรื่องของการที่คุณศรัณวุฒิย์อ้างนะครับว่า มีนายทงนายทุนอะไรต่างๆ 
เข้ามาบริหารจัดการภายในพรรคนะฮะ ก็เมือ่ผู้สื่อข่าวถามในประเด็นนี้ คณุศรัณย์วุฒิ กไ็ม่ได้ตอบค าถามให้มันเกิดความ
ชัดเจน แล้วก็เรื่องของอนาคตย้ายไปสังกัดพรรคไหน อยา่งไร นะครับ คุณศรัณย์วุฒิ ก็ไม่ได้ตอบค าถามเรื่องนี้อีกเช่นกัน
...”  

2. คลิปรายการ คนเคาะข่าว หัวข้อ "ศรัณยว์ุฒิ" ประกาศกร้าว ไม่ก้มหัวให้พวกฉ้อฉล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2564 เป็นบทสัมภาษณ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรณัย์เกตุ ซึ่งมีความยาวประมาณ 33 นาทีเศษ โดยในคลิปดังกล่าว บางช่วง
บางตอน มีการกล่าวอ้าง ดังนี้ ช่วงประมาณนาทีที่ 13.50 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า “...ยิ่งกว่านั้นอีก นะครับ แล้วกม็ี

https://siamrath.co.th/n/281809
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210919/c4e958a76ec6fc0197498df55c9b859f81d5173f1fa14fb99fbc3e44394e67ea.jpg?itok=CrPdIGrY
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นายทุนใหม่ มาครอบพรรค นายทุนคนนี้ช่ือย่อเลยฮะ ไม่เป็นไรหรอก พ.พาน แน่จริงมึงออกมาเผชิญกับกูเลย ไอ้
นายทุน พ.พาน คนนี้...”  

ช่วงประมาณนาทีที่ 22.48 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า “...แล้วก็ต้องเรียนให้ความยุติธรรมกับท่านนายกฯทักษิณ 
ผมทราบว่าท่านนายกฯทักษิณ พยายามช่วยผมให้ได้อภิปราย แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า นายทุนเหล่านี้ นะฮะ ที่มาครอบง า
พรรค จะมีอ านาจเหนือกว่าท่านนายกฯทักษิณได้ยังไง...”  
ช่วงประมาณนาทีที่ 31.40 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า “...ผมไม่รู้ว่า ท าไม ท่านนายกฯทักษิณ ถ้ารู้เรื่องนี้ ผมว่า ท่านคง
ไม่ให้ท า...”  

นายเรืองไกร กล่าวว่า เนื่องจากนายศรัณย์วุฒิ เป็นส.ส. ของพรรคเพื่อไทย ข้อเท็จจริงตามค ากล่าวอ้างที่
ปรากฏในคลิปทั้งสองดังกล่าว ที่อ้างถึง นายทุนครอบง าพรรค เจ้าของพรรค นายทุน พ.พาน และอดีตนายกฯทักษิณ 
นั้น เป็นคลิปทีม่ีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง และอาจเป็นการน าข้อมูลภายในพรรคออกมาเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบ กรณีตามข้อเท็จจริงตาม จึงมีเหตุที่ควรขอให้กกต. ตรวจสอบ พรรคเพื่อไทย หรือกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย 
หรือบุคคลที่ถกูกล่าวอ้างถึงว่า มีการควบคุม ครอบง า หรอืชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 หรือไม่ และจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัว่าจะต้องมี
ค าสั่งยุบพรรคเพื่อไทย ตามมาตรา 92 หรือไม่ รวมทั้งขอให้ กกต. พิจารณาว่า จะต้องด าเนินคดีอาญาตามความใน
มาตรา 29 ประกอบมาตรา 108 หรือไม ่เช้าวันที่ 20 ก.ย. จะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ กกต. ตรวจสอบ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/281809   

https://siamrath.co.th/n/281809


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

40 

 

 
 

19 ก.ย. 2564 - 00:02 น.  

รายงานพิเศษ : ศึกในพปชร.กระทบชิ่งรัฐบาล  

 
รายงานพิเศษ  
ศึกในพปชร.กระทบชิ่งรัฐบาล 
อาจช่วยให้ภาพขัดแย้งระหว่าง พี่ใหญ่-น้องเล็ก ใน “3 ป.” ดูดีขึ้น แต่ก็ไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐที่ยังอึมครึม และ
เป็นที่จับตาว่า แรงกระเพ่ือมในพรรคพลังประชารัฐ จะส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลแค่ไหน 
วิโรจน์ อาลี 
รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

หลังเคลียร์กันแล้วคิดว่าพรรคพลังประชารัฐคงสงบในระดับหนึ่ง แค่ชั่วคราว เพราะเป็นพรรคเฉพาะกิจที่มา
พร้อมส.ส.จากหลายพรรค และมีหลายมุ้ง รวมถึงความไม่แน่นอน เห็นได้จากการแย่งชิงต าแหน่งเลขาธิการพรรคถึง 3 
ชุดแล้ว 

ที่ส าคัญคือปัญหาความสัมพันธ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ กับพรรคห่างเหินมาก วันนี้แม้สงครามดูเหมือนสงบ แต่ถ้า
ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองในพรรคกับนายกฯ ไม่ได้ถูกแก้ไข ปัญหาก็จะกลับขึ้นมาอีก 

ส่วนที่มองกันว่าความอึมครึมไม่ได้หมดไปหลัง พล.อ.ประยุทธ์ กอดกับ พล.อ.ประวิตร นั้น ก็เพราะอึมครึม ถึง
ต้องกอดกัน พล.อ.ประวิตร ในฐานะเป็นรองนายกฯ มาตลอดตั้งแต่ยุค คสช. แบกรับเรื่องหนักมามาก การ เข้ามาอยู่
พรรคพลังประชารัฐ ประสานผลประโยชน์กับ นักการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

พล.อ.ประวิตร รับงานหนักขนาดนี้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ถึงเวลานึกจะตัดสินใจอะไร 
เช่น ปลด ร.อ.ธรรมนัส โดยไม่ปรึกษาก่อน พล.อ.ประวิตร ย่อมรู้สึกได้ เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าหงุดหงิด แต่คงมีความ
พยายามเจรจาต่อรองในมิติอื่นๆ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ พยายามลอยตัวเองเหนือพรรคพลังประชารัฐโดยตลอด สมาชิกพรรคก็ไม่เป็น เหมือน 
ไม่ให้คุณค่า ที่บอกว่าจะเข้าไปท านั่นนี่ ประสานส.ส. มากขึ้น ท าได้ไม่นานเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิม และจะท าให้แรง
กดดันเดิมๆ กลับมาใหม่อีกรอบ 

แม้ตั้งประธานยุทธศาสตร์คนใหม่ขึ้นมา ซึ่งในความหมายคือเลขาฯ พรรคคนใหม่ ทหารจะดีลกับ
นักการเมือง ประสานผลประโยชน์ต่างๆ ท าได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับร.อ.ธรรมนัส แขนขาของพล.อ.
ประวิตรที่อยู่ในพื้นที่ น าไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง อาจมีประสิทธิภาพมากกว่ากลไกของมหาดไทยด้วยซ้ า 

มีโอกาสสูงมากที่ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐจะสะเทือนรัฐบาล ตัวแปรส าคัญคือการตั้งพรรคใหม่ขึ้นมา 
หาก 3 ป. หรือ 2 ป. จะมีอีกพรรคหนึ่งเป็นของตัวเอง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/การเมือง.jpg
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แล้วคนในพรรคพลังประชารัฐรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นตัวส ารอง 
ด้วยความที่เป็นพรรคเฉพาะกิจโอกาสแตกเกิดขึ้นได้ ยิ่งบริหารจัดการสไตล์พล.อ.ประยุทธ์ ที่ไม่ท าให้

ภาพลักษณ์ของพรรคและนโยบายพรรคได้รับการรบัตอบสนองจากรัฐบาลได้ดีขึ้น คิดว่าพรรคแตกแน่นอน 
ส่วนการลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ ช่วงนี้ ไม่เกี่ยวว่าใกล้เลือกตั้ง ไม่ใช่สัญญาณยุบสภา แต่ต้องการไปขอบคุณ 

ไปกระชับมิตรกับกลุ่มส.ส.ในพรรคที่เช่ือว่าสนับสนุนตัวเอง และอาจมีการประสานผลประโยชน์กันใหม่ 
อาจเป็นการนับหัวส.ส. ที่เป็นกลุ่มของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ามีเท่าไร และจะสนับสนุนใครขึ้นเป็นเลขาฯ พรรค ที่

จะเช่ือมกับ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มากกว่าร.อ.ธรรมนัส หรือจะเอามาคาน พล.อ.ประวิตร หรือไม่ ต้องรอดูกันต่อไป 
สไตล์ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องอยู่ต่อแล้วลากไปให้ได้ ยกเว้น มีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ตามสถานการณ์

ต่างๆ ตอนนี้เป็นจังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์จะบอบช้ ามากที่สุดหากยุบสภาแล้วเลือกตั้ง เขาต้องรอให้ฉีดวัคซีนได้
มากๆ โรงเรียนเปิด เศรษฐกิจ เปิดได้ก่อน 

อาจเป็น มี.ค. หรือ เม.ย.ปีหน้าถึงจะยุบสภา แต่อยู่ต่ออีกนิดเดียวก็จะครบเทอมแล้ว ฉะนั้นคิดว่า พล.อ.
ประยุทธ์ ต้องพยายามลากไปให้ได้มากที่สุด เพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นและเอาประโยชน์ตรงนั้นในการเข้าสู่
กระบวนการเลือกตั้ง 

การยุบสภา ปัจจัยภายในคือพรรคพลังประชารัฐ ปัจจัยภายนอกคือการเมืองบนท้องถนน รวมถึงอุบัติเหตุทาง
การเมืองและปัญหาการบริหารที่ถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจเกิดการยุบสภาขึ้นได้ แต่ส่วนตัวลึกๆ คิดว่า พล.อ.
ประยุทธ์คงอยู่ยาวจนครบวาระ 

คงประเมินหลังเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะจะเป็นการเช็กเสียงหนุน หากสถานการณ์ดูไม่ค่อยโอเค รัฐธรรมนูญ
อาจไม่ต้องแก้ การยุบสภาจึงขึ้นอยู่ว่าสภาวะตอนนั้นเป็นอย่างไร 
  
พัฒนะ เรือนใจดี 
คณะนิติศาสตร์ ม.รามค าแหง 

ที่หลายคนมองว่าความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐถูกสยบด้วยภาพการกอดกันของ พล.อ.ประยุทธ์ กับ 
พล.อ.ประวิตร แต่ส่วนตัวมองว่าที่จริงแล้วทั้ง 2 คน ไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่พอใจร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน 

แต่คนนอกไปคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ กับพล.อ.ประวิตร มีปัญหาไม่ถูกกัน ทั้งที่ไม่เกี่ยวกันเลย 
ประเด็นส าคัญคือพล.อ.ประยุทธ์ ไม่พอใจรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ที่ไปก่อหวอดภายในพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงมี

การต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรี และกดดันให้นายกฯ ได้รับคะแนนไว้วางใจน้อย พูดง่ายๆ คือไปท้าทายนายกฯ และมีการ
ต่อรองอยากปรับครม. 

ที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย คือ นายกฯ ได้คะแนนไว้วางใจน้อยมาก โดยได้ล าดับรองบ๊วย ท าให้เกิดความไม่พอใจ 
เป็นที่มาของการปลด ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล ซึ่งเรานึกกันไปเองว่าการสั่งปลดครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้พล.อ.
ประวิตร แต่ส่วนตัวเช่ือว่าไม่เกี่ยวกัน 
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แม้ว่า พล.อ.ประวิตร จะสนิทสนมกับทั้ง ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล ก็ตาม เพราะการปลดเหมือนเป็นการ
ลงโทษว่าเมื่อใครก็ตามที่กระด้างกระเดื่อง ก่อหวอด เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในพรรค จนท าให้พรรคเกิดความไม่ม่ันคง ก็
ปลดจากต าแหน่งรัฐมนตรี 

แต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ประเด็นที่ท าให้พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร กินแหนงแคลงใจกัน ส่วนต าแหน่งต่างๆ ใน
พรรค ก็เป็นการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการถูกลงโทษเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ ย่อมมีแรงกระเพ่ือมในรัฐบาลท าให้เกิดปัญหาอยู่บ้าง 
เพราะอย่าลืมว่า ร.อ.ธรรมนัส มีมุ้ง มีส.ส.ของตัวเอง ส่วนจะส่งผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ านวนส.ส.ที่อยู่ในมุ้ง
ของ ร.อ.ธรรมนัส 
หากมีส.ส.จ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบแน่นอน เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ไม่พอใจอยู่แล้ว แต่ถ้ามีส.ส. ไม่
มากก็ไม่มีปัญหา 

ส าหรับการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เริ่มลงพื้นที่มากขึ้นคงไม่ได้เป็นสัญญาณเรื่องการยุบสภา หรือจะอยู่ไม่
ครบเทอม แต่มองว่าช่วงที่ผ่านมา นายกฯเก็บตัวช่วงโควิด – 19 อยู่นาน เมื่อสถานการณ์เบาลงประกอบกับปัญหา
อุทกภัยที่เข้ามาพอดี ท าให้นายกฯ จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ 

ไม่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณการเลือกตั้ง คิดว่ายังไม่มีสิ่งที่ ส่อเค้าว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ ส่วนหนึ่งมองจาก
คะแนนโหวตที่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลคะแนนเสียงยังสูง และมีเสถียรภาพ 

หากจะมีการยุบสภาจริง ปัจจัยส าคัญคือเรื่องความแตกแยกภายในพรรครัฐบาล โดยเฉพาะพรรคแกนน า
อย่างพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากปัจจัยอื่นไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ทั้งกองทัพ องค์กรอิสระ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร 

จึงเป็นที่มาการแสดงความไม่พอใจของนายกฯ เพราะเมื่อปัจจัยภายนอกไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่กลับมีคนท าให้
เกิดความสั่นคลอนภายในพรรคพลังประชารัฐ จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา 

ยังเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์คงไม่เลือกยุบสภาในตอนนี้ แต่คงอยู่จนนาทีสุดท้าย ยิ่งถ้าไม่มีประเด็นอะไรเป็น
ลางบอกเหตุ พล.อ.ประยุทธ์ คงไม่เลือกวิธียุบสภาอย่างแน่นอน 
สุเชาวน์ มีหนองหว้า 
อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี 

ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐมีผลสะเทือนต่อรัฐบาลแน่นอน ในเชิงภาพลักษณ์ของพรรคใหญ่ที่เป็น
แกนน ารัฐบาล มีบทบาทคุมส.ส.และส.ว. และบทบาทในการเป็นผู้บริหาร 

มีผลอย่างมากต่อความรู้สึกของประชาชนในเชิงปฏิกิริยาการเมือง ที่ท าให้คลางแคลงใจว่าเกิดอะไรขึ้นใน
รัฐบาล ในกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่ม 3 ป.ด้วย 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในมิติการบริหารในทาง การเมือง เป็นเรื่องที่สะเทือนต่อรัฐบาลอย่างมาก เพราะ
กลุ่ม3 ป. มีบทบาทมาตั้งแต่การยึดอ านาจ ขณะที่ชาวบ้านทราบว่าคนที่มีบทบาทในกลุ่มส.ส. คือพล.อ.ประวิตร 

และแยกบทบาทกันชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์ดูแลคณะรัฐมนตรี การบริหารบ้านเมือง จะไม่เข้ามามีบทบาท
เกี่ยวข้องกับส.ส.พลังประชารัฐ ที่มอบอ านาจเต็มให้ พล.อ.ประวิตร ดังนั้น ถ้าเกิดภาพความขัดแย้ง ย่ อมมีผลสะเทือน
ต่อภาพลักษณ์รัฐบาลอย่างมาก 
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ส่วนภาพกอดกันของ พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร เป็นเรื่องปกติของทุกพรรคเวลามีเรื่องระหองระแหง
กัน ขัดแย้ง ก็ต้องแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลียว กอดคอ จูบปากกัน เป็นเรื่องปกติที่เห็นกันมาทุกยุคทุก
สมัย 

แต่ปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อน ชาวบ้านรู้เท่าทัน ยุค โซเชี่ยลชาวบ้านไม่ได้มีข้อมูลทางเดียวเหมือนสมัยก่อน 
การกอดกันจึงเป็นจิตวิทยาทางการเมืองง่ายๆ ธรรมดาท าให้ชาวบ้านเชื่อมั่นว่าตัวเองยังรักกลมเกลียวกันอยู่ 

คนที่ถูกปรับออกมีบทบาทในพรรคพลังประชารัฐ เป็นคนสนิทที่ พล.อ.ประวิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ พล.อ.
ประยุทธ์ ก็ต้องคลางแคลงใจว่าท าไมคนสนิทพล.อ.ประวิตร คือ ร.อ.ธรรมนัส มาท าอะไรที่ตัวเองไม่รับรู้ จึงโยงถึง
การแยกส่วนกันแสดงบทบาท อาจมีการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ถ้าเป็นจริงก็สะเทือน พล.อ.ประยุทธ์ 

การยุบสภาเป็นเรื่องน่าติดตาม ในเมื่อมีภาพความขัดแย้ง และการลงพื้นที่ของนายกฯ อาจมองได้บทบาทหนึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารเยี่ยมเยียนประชาชนช่วงหน้าฝน ไปดูพื้นที่ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ของตระกูลนาคาศัยที่อยู่ในพรรค
พลังประชารัฐ เป็นทีมเดียวกัน และเป็นพื้นที่ที่บริหารจัดการได้ง่าย ได้คะแนน ได้ภาพ หรือไปตามการแก้โควิด-19 ก็
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ 

แต่ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณหลายอย่างประเดประดัง เห็นได้จากความเคลื่อนไหวของพรรคเล็กพรรคน้อย 
รวมทั้งพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ที่เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ ปัจจัยคือ การบริหารจัดการความขัดแย้งลงตัวกันดีหรือไม่ และการแก้ไข
รัฐธรรมนูญยังไม่จบกระบวนการ ที่ส าคัญคือการแก้ไขกฎหมายลูก การค านวณส.ส.จะใช้แบบไหน ซึ่งจะอยู่ครบเทอม
หรือจะยุบสภามันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วย 

อีกปัจจัยหนึ่งคือการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งมีพื้นที่ทั่วประเทศ พรรคพลังประชารัฐคงไม่นิ่งดูดายที่จะใช้
ประโยชน์จากการเลือกตั้งอบต. เพื่อชิมลางหรือวัดคะแนนนิยมของตัวเอง มองแล้วคิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งหลังปี
ใหม ่
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6626508   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6626508
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19 ก.ย. 2564 - 00:05 น.  

ยุทธจักรแปดแฉก : ‘บิ๊กปั๊ด’ สั่งสอบเผารังนก ‘บิ๊กอู๊ด’ กวาดล้างสั่งลา สตม.  
 

 
 

คอลัมน์ ยุทธจักรแปดแฉก 
โดย…พิทักษ์ 001 
 ‘บิ๊กปั๊ด’ สั่งสอบเผารังนก ‘บิ๊กอู๊ด’ กวาดล้างสั่งลา สตม. 

‘บิ๊กปั๊ด’ สั่งสอบเผารังนก – จัดทีมล่ามือเผารังนก ‘บิ๊กปั๊ด’ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการ ‘บิ๊ก
ใหม่’ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร. ลงพื้นที่ตรวจสอบถ้ าในจ.พัทลุง หลังมีกลุ่มคนร้ายลอบเผารังนก โดยใช้วิธี
กองไฟรมควันไล่แม่นก ท าให้ลูกนกตายจ านวนมาก ตรวจสอบพบรังนกถูกขโมยไปกว่า 6 แสนรัง สร้างความเสียหายไม่
ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท เบื้องต้นพบหลักฐานส าคัญเป็นเสื้อชูชีพมีอักษรอส.พัทลุง ตกอยู่ 1 ตัว จึงเร่งตรวจสอบขยาย
ผล ผบ.ตร.จึงมอบหมายพล.ต.อ.สุชาติ เร่งสืบสวนไล่ล่าตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุและสร้างความเสียหายครั้งนี้…• 

มอบประกาศเกียรติคุณ ให้ต ารวจเกษียณราชการ 30 ก.ย.นี้ ‘บิ๊กปั๊ด’ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 
มอบประกาศเกียรติคุณให้ต ารวจเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 32 นาย อาทิ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก พล.ต.อ.ชน
สิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร พล.ต.อ.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ 
พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ พล.ต.อ.กิตติพงษ์ เงามุข พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพื่อเชิดชูเกียรติต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาชน…• 

รวบแอดมินโพสต์คลิปลามก ‘บิ๊กแจง’ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง
ผบช.สอท. พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน ผบก.ตอท. พ.ต.อ.สมพงษ์ มั่นหมาย 
รองผบก.ตอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา รองผบก.อก.สกบ. พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รองผบก.ตอท. พ.ต.อ.รุ่ง
เลิศ คันธจันทร์ ผกก. พ.ต.ท.วัชรินทร์ อ่วมฟุ้ง พ.ต.ท.กิจชัยยะ สุรารักษ์ พ.ต.ต.ณัฐพงค์ เผือกเนียม สว. จับกุมแอด
มินเว็บไซต์ VK เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กและผู้ใหญ่ โดยดึงเข้ากลุ่มลับ และจ่ายเงินสมัครสมาชิกเป็นบัตรเงินสด…• 

สตม.ระดมกวาดล้าง ‘บิ๊กอู๊ด’ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ตม.3 
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. แถลงกวาดล้างอาชญากรรม ควบคุมตัวหนุ่มวัย 29 ปี ตามหมายจับข้อหา
ฉ้อโกงและลักทรัพย์ โดยแฝงตัวเป็นแอดมินเพจ djpoom หลอกเอาเงินที่บริจาค รวมถึงหลอกเอาข้อมูลส่วนผู้เสียหาย

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/CC8-19-SEP-1.jpg
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และโอนเงินออกจากบัญชีไปเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีที่คนร้ายต้องการพบมีผู้เสียหาย
ตกเป็นเหยื่อหลายราย…• 

ล็อกเพื่อนบ้านโหด สองพ่อลูกช่วยกันรุมฆ่า พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปคม. พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล 
รองผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกริก เสนาะส าเนียง สว.กก.5 บก.ปคม. จับกุม
หนุ่มวัย 41 ปี หลังปี 2557 ก่อเหตุร่วมกันกับพ่อ สังหารหนุ่มเพื่อนบ้านใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยชนวน
ปัญหามาจากที่ดินล้ ากันและตกลงกันไม่ได้ จึงเกิดปากเสียงและใช้ปืนสังหารเพื่อนบ้านเสียชีวิต ก่อนหลบหนีมาท างาน
ก่อสร้างในอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร หลายปี…• 

ล้อมจับมือปืนโหด พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.วริ
ศร มัจฉา สว.กก.6 บก.ป น าก าลังร่วมกับฝ่ายสืบสวน สภ.ตาเซะ จ.ยะลา และทหารพราน ทพ.49 ปิดล้อมจับกุมหนุ่ม
วัย 25 ปี สอบสวนให้การรับสารภาพเป็นคนร้ายลงมือก่อเหตุ พร้อมหยิบเอาอาวุธปืนของผู้ตายไปด้วย ชนวนเหตุมา
จากความแค้นและเชื่อมโยงถึงเงินจากการขายยาเสพติด โดยคนตายแอบน าไปใช้ส่วนตัว จึงเกิดความแค้นและก่อเหตุ
สังหาร…• 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6626344  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6626344
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19 กันยายน 2564 7:30 น. 

อ านาจร้อนการเมืองร้าย วิบากกรรมลุยไฟ ‘รัฐบาลบิ๊กตู่’ 
งานนี้ถือเป็นการเล่นเกมแบบปกครองบนความแตกแยก เพราะอีกฝ่ายก็เป็น “น้องรัก” อีกฝั่งก็เป็นคนสนิทที่เข้าขั้นเป็น 
“ลูกเลิฟ” ที่ต่างก็ขัดแย้งกัน แต่ “บิ๊กป้อม” ก็ยังสามารถยืนอยู่ตรงกลาง และบริหารขั้วอ านาจทั้ง 2 ฝ่ายได้ 

 
เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ร้อนจากเหตุการณ์ “อาฟเตอร์ช็อกทางการเมือง” หลังจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านพ้นเกมโค่นอ านาจ ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ได้รับสียงโหวต
ไว้วางใจในอันดับรองบ๊วย 

แต่เกมร้อนๆ ทางการเมืองก็ยังคงเดินต่อไป ระหว่างขั้วอ านาจของ “กลุ่ม 3 ป.” ที่ถูกมองว่าอาจจะขัดแย้งถึง
ขั้นแตกหัก จนมีการโชว์ภาพหวานออกสื่อ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่
ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล โดย “บิ๊กตู่” ได้เดินโอบ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อส่งขึ้นรถยนต์
ส่วนตัว ขณะที่ “บิ๊กป้อม” ก็มีการออกมาประกาศว่าไม่ได้งอน “บิ๊กตู”่ ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้าน้ี 

แม้ภาพที่เกิดขึ้นที่ท าเนียบรัฐบาลจะดูหวานชื่นสักแค่ไหน แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังพลังอ านาจไม่แพ้กัน ดูได้จากการ
ประชุมพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่า คนที่คุมเกมอ านาจสูงสุดยังคงเป็น “บิ๊ก
ป้อม” เพียงหนึ่งเดียว โดยมีการหนีบ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ “นฤ
มล ภิญโญสินวัฒน์”เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนั้นยังมีการดึง “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ถือเป็นอดีต
นายทหารคนสนิทเข้าขั้นเด็กในคาถา มาคุมต าแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐคนใหม่ 

พร้อมกันนั้น “บิ๊กป้อม” ยังคงยืนยันไม่มีการลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และไม่มีการปรับ
โครงสร้างเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งก็กลายเป็นว่า 2 รมช. ที่ถูก “บิ๊กตู่” ปลดออกจากเก้าอี้เสนาบดี ยังคงโชว์
พาวมีบทบาทในพรรคพลังประชารัฐต่อไป ในเก้าอี้เลขาธิการพรรค และเหรัญญิกพรรค 

ซึ่งการที่ “บิ๊กป้อม” ยังคงหนีบ “ผู้กองธรรมนัส” ไว้ข้างกาย หากมองในมุมการเมืองแล้ว การเก็บไว้ใกล้ตัวคง
ดีกว่าผลักออกไปเป็นศัตรูคู่แข่ง เพราะที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่า “ผู้กองธรรมนัส” โชว์ฝีไม้ลายมือในการเก็บแต้มจากศึก
เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านๆ มาที่เรียกได้ว่า สู้สนามไหนชนะสนามนั้น ดังนั้นหากไม่ใช้ขุนพลคนนี้น าศึกเลือกตั้งใหญ่ที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นอีกไม่นานน้ี โอกาสที่พรรคพลังประชารัฐจะผงาดขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ 

ปัจจัยร้อนในเกมร้าวที่ส าคัญคือ หากผลัก “ผู้กองธรรมนัส” ออกจากอกแล้ว จะเจอเกมสาวไส้ สวนกลับมา
แบบตั้งรับไม่ทัน เพราะใครๆก็รู้อยู่ว่า “ผู้กองธรรรมนัส” ท าได้ทุกทางไม่เว้นแม้กระทั่งวิชามาร 
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งานนี้ถือเป็นการเล่นเกมแบบปกครองบนความแตกแยก เพราะอีกฝ่ายก็เป็น “น้องรัก” อีกฝั่งก็เป็นคนสนิทที่
เข้าขั้นเป็น “ลูกเลิฟ” ที่ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างขัดแย้งกันรุนแรง แต่ “บิ๊กป้อม” ก็ยังสามารถยืนอยู่ตรงกลาง และบริหารขั้ว
อ านาจทั้ง 2 ฝ่ายได ้

ส่วนเกมอ านาจที่จะเกิดขึ้นต่อไป มีการคาดการณ์ว่าการที่ “บิก๊ตู”่ ยังคงจะเดินเกมประกาศศักดาคุมพรรคพลัง
ประชารัฐต่อไป เพราะปัจจุบันยังอยู่ในสถานะ “นายกฯขาลอย” ถึงแม้ “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” จะยังประกาศว่าเป็น “พี่รัก-
น้องเลิฟ” กันอยู่ แต่ที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่า ยังมีช่องว่างที่ท าให้ลูกน้องคนสนิทสามารถวางเกมโค่น “บิ๊กตู”่ จนเกือบจะ
ส าเร็จมาแล้ว ดังนั้นหลังจากนี้ “บิ๊กตู่” อาจจะต้องแก้ปัญหาอาการ “ขาลอย” ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดอาการกินแหนงแคลงใจกันไปมากกว่าเดิม 

ถึงแม้จะเป็น “นายกฯ ขาลอย” แต่ก็ยังมีไพ่เด็ดอยู่ในมือ คืออ านาจในการยุบสภา เพื่อตัดตอนเกมการเมือง ซึ่ง
ด้วยไพ่เด็ดที่มีอยู่ ก็ท าให้เกิดข่าวลือหนาหูว่า “บิ๊กตู่” จะยุบสภาเร็วๆนี้ แต่หากประเมินตามบริบทการเมืองในปัจจุบัน
แล้ว แม้ นายกฯ จะมีอ านาจในการยุบสภา แต่หากเกิดการยุบสภาขึ้นและมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ พรรคพลังประชารัฐก็
คงต้องรอเก็บของกลับบ้านได้เลย เพราะภาพการเป็นพรรคแกนน ารัฐบาลที่ไร้ผลงาน ทั้งความล้มเหลวในการรับมือโค
วิด การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไร้แสงสว่างที่ปลายอุโมง จนท าเอาประชาชนสิ้นหวังกันถ้วนหน้าแบบที่ผ่านมา แล้วยังมี
ปัญหาการแก่งแย่งอ านาจกันเองภายในพรรค ล้วนเป็นเรื่องที่สวนทางกับปัจจัยที่จะน าไปสู่การชนะเลือกตั้งทั้งสิ้น 

ตามมาด้วยกระแสข่าวเรื่องการปรับ ครม. ที่มีการโยนสูตรการปรับ ครม.ออกมาหลายต่อหลายสูตรด้วยกัน แต่
ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมด และ “บิ๊กตู่” เองก็ยังคงยืนยันว่าไม่มีการปรับครม. ดังนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปว่า “บิ๊กตู่” จะเดิน
เกมปรับครม.อย่างไร จะมีการดึง “โควตากลาง” กลับคืนหรือไม่ โดยเฉพาะโควตากลางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งโควตา 2 
รมช. ที่ยังว่างอยู่จะถูกจัดสรรปันส่วนไปในทิศทางใด คงจะต้องรอดูกัน 

นอกจากนั้นแล้วความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ แม้ “บิ๊กป้อม” จะคุมเกม ระหว่าง “น้องเลิฟ” กับ 
“ลูกน้องคนสนิท” เอาไว้ได้ แต่ภายในพรรคพลังประชารัฐเองยังคงแตกเป็นกลุ่ม แม้ “บิ๊กป้อม” จะประกาศชัดว่า 
“อย่ามีกลุ่มมีก๊วน ต่อไปจะมีแต่กลุ่มหัวหน้าพรรค แล้วห้ามไปตั้งก๊วน ตั้งมุ้ง ส่วนมุ้งต่างๆ ที่เคยดูแล ส.ส.กันอยู่ ขอให้
หยุด ต่อไปถ้าจะดูแล มาเอาที่ผม ผมรับผิดชอบคนเดียวเอง” 

แต่ก็ยังมีการจับกลุ่มให้ได้เห็นอย่างชัดเจน แม้จะมีการประกาศสลายกลุ่มก๊วน แต่ด้วยสายสัมพันธ์จากการดูแล
กันในช่วงที่ผ่านมา ก็จะท าให้เกิดภาพการคานอ านาจของกลุ่มต่างๆ และคอย “แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ” กันอยู่ตลอด 
และเมื่อมีความแตกแยกและมีปัญหากันระหว่างกันเอง ทุกคนก็ต้องวิ่งมาที่ศูนย์กลางอ านาจ ซึ่งอยู่ที่ “บิ๊กป้อม” ซึ่งเป็น
การบริหารบนความแตกแยก ที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 

นอกจากนี้ ยังมี “อาฟเตอร์ช็อกทางการเมือง” จากควันหลงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ทั้งกรณีที่ฝ่ายค้าน ตั้งท่าลุยซ้ าดาบสอง “บิ๊กตู่-รัฐมนตรี” โดยเตรียมยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวน 8 ประเด็น ทั้งเรื่องโควิด เรื่องการระบายสต๊อกยางพารา และเรื่องดาวเทียม 
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหา “บิ๊กตู่” จ่ายเงินให้ ส.ส. คนละ 5 ล้านบาท เพื่อแลกเสียงโหวต ที่
สภามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบ้วก่อนหน้านี้ ตลอดจนเกมโต้กลับของพรรคเล็ก ที่มีการล่ารายช่ือเตรียมยื่นศาล
รัฐธรรมนูญตีความการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่ง “อาฟเตอร์ช็อกทางการเมือง” ที่เกิดขึ้น อาจจะกลายเป็นประเด็นร้อนทาง
การเมืองหลังจากนี ้
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ขณะที่ “เกมการเมืองนอกสภา” หลังจากนี้ มีวี่แววร้อนแรงไม่แพ้กัน โดยล่าสุดจะมีการปล่อยแกนน าแล้ว
หลายคน  ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเดินเกม “ม็อบทะลุฟ้า” เพื่อปลุกกระแสะ-เลี้ยงกระแสการชุมนุมกันต่อไป 
จนกว่าสถานการณ์จะสุกงอมมากกว่านี้ ขณะที่ “ม็อบทะลุแก๊ส” ก็ยังคงเปิดสงครามตาลีบัน “สมรภูมิดินแดง” กันแบบ
รายวันต่อไป ซึ่งงานนี้ ผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบ จะต้องเร่งแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ ก่อนที่ประเทศอาจจะต้องจะเข้าสู่
สงครามโควิดอีกครั้ง 

เนื่องจากการที่รัฐบาลมีแผนเปิดกรุงเทพฯในวันที่ 15 ต.ค.นี้ แม้แผนการเปิดประเทศจะเป็นความหวังในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็จะต้อง “ชั่งน้ าหนักความเสี่ยง” เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วยเช่นกัน เพราะ
ปัจจัยส าคัญในการจะเปิดประเทศได้คือการระดมฉีดวัคซีนให้ได้จ านวนถึ  70% แต่การฉีดวัคซีนที่จะนับยอดตัวเลข
ประชากรกรุงเทพฯแค่คนที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯไม่ได้ เพราะมีจ านวนประชากรแฝงอยู่ในกรุงเทพฯเกินครึ่งของ
ประชากรในกรุงเทพฯ ดังนั้นการดันทุรังเปิดประเทศทั้งที่การฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเกณฑ์ สุดท้ายจะกลายเป็นการซุกปัญหา
ไว้ใต้พรม แล้วรอวันระเบิดออกมาอีกทีคือการแพร่ระบาดใหญ่ระลอกใหม่ 

ซึ่งถึงจุดนั้นจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นว่า “รัฐบาลบิ๊กตู”่ ก าลังเอาชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ
ไปแขวนไว้บนเส้นด้าย แบบไร้ความรับผิดชอบ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/286572/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/286572/
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 08:17 น.  

09.00 INDEX ข่าวลือ ข่าวปล่อย กรณี “ยุบสภา” เขย่าบัลลังก์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
ความเชื่ออันก่อรูปพุ่งไปสู่แนวโน้มของ “การยุบสภา” เป็นความเช่ือซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล 
แม้ว่าความเชื่อเช่นนี้จะโหมประโคมโดย “ฝ่ายค้าน” 
ไม่ว่าจะเป็นการชี้อย่างเป็นระบบจาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประสานกับการอธิบายอย่างเป็น
รูปธรรมโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายและขยี้จากปมแห่งสภาวะ “สภาล่ม” ต่อ เนื่องติดๆกันโดยขุนพลจากพรรคเพื่อไทยอย่าง นายสุ
ทิน คลังแสง และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่าทุกปัจจัยมีรากฐานมาจากรัฐบาล มาจากความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ
แกนน าส า คัญของพรรคพลังประชารัฐ 
กระทั่งมีการ “ปลด” รัฐมนตรีอันเป็น “เส้นเลือดใหญ่” การเมือง 
กระทั่งกลายเป็น “ปม” ใหญ่ที่ลากดึงเอาทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เข้ามาแสดงบทบาท 
ประจันหน้าปะทะกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ภาระหน้าที่เฉพาะหน้าของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจึงอยู่ในสถานการณ์ต้องเลือกข้างระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ตรงนี้เองท าให้สภาพการณ์ในที่ประชุมรัฐสภาต้องมีอันบกพร่องและขาดหายกลายเป็น “สภาล่ม” 
เพราะเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินสายไม่ว่าจะที่สมุทร ปราการ ไม่ว่าจะที่ชัยนาท ไม่ว่าจะที่ชลบุรี ก็มีความ
จ าเป็นต้องร่วม  ในการเดินสายไปด้วย 
เหมือนกับว่าการร่วมเสนอหน้าจะเป็นการส าแดงพลัง แต่ในเมื่อการส าแดงพลังก่อให้เกิดสภาวะ “สภาล่ม” จึง
กลายเป็นสัญญาณ 
สัญญาณว่าต่อไป “สภา” อันเป็นจุดช้ีตาย ปลายเป็นการเมือง 
ความร้อนทางการเมืองจากที่ปะทุขึ้นในเดือนกันยายนจึงเด่นชัดว่ามีความต่อเนื่องไปยังเดือนตุลาคม และจะถึงวาระ
แห่งการช้ีขาดขึ้นใน เดือนพฤศจิกายนเมื่อมีการเปิดสมัยประชุม 
เป็นสมัยประชุมว่าด้วยพิจารณา “ร่างกฎหมาย” ล้วนๆ พลันที่เดือนพฤศจิกายนมาถึงทุกร่างพรบ.ที่เสนอโดยรัฐบาลจะ
ทรงความหมายและบ่งบอกราคาในทางการเมือง และนั่นหมายถึงชะตากรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2946678  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2946678
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/ข่าวลือ-ข่าวปล่อย-กรณี-ยุบสภา.jpg
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19 ก.ย. 2564 เวลา 9:16 น. 

15 ปีรัฐประหาร 19 กันยา ฉบับ ทักษิณ หมอบ 

 
15 ปี 19 กันยา ก็เป็นเรื่องเล่าของ "ทักษิณ" ในวัย 72 ปี ที่พยายามจะซื้อใจเด็กสามนิ้ว แต่คงไม่เกิดมรรคผล
เท่าใดนัก เพราะเด็กๆไปไกลกว่าลุงโทนี่มากแล้ว 

ก่อนครบวาระ 15 ปี แห่งการท ารัฐประหาร  19 กันยายน 2549 กลุ่มแคร์ ได้เปิดพื้นที่ให้ "โทนี่" หรือทักษิณ 
ชินวัตร ได้เล่าประวัติศาสตร์ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญให้ "คนรุ่นใหม่" ได้รับรู้บ้าง 

กลุ่มแคร์ตระหนักดีว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้หาญกล้าทะลุเพดาน ทะลุฟ้า ยังระแวงแคลงใจ "พี่โทนี่" ในจุดยืน
เรื่องปฏิรูปสถาบันฯ 

ดังนั้น กลุ่มแคร์จึงโค้ดค าพูดของโทนี่ที่ว่า "ทุกคนคิดเป็น เด็กรุ่นใหม่คิดได้" เพื่อร้องขอให้เยาวชนได้เปิดใจรับ
ฟังข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ในมุมมองอื่นๆ บ้าง 

เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ รับรู้เรื่องรัฐประหาร 19 กันยา ที่ก้าวข้ามคณะนายทหาร และผู้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญไปแล้ว พวกเขาจึงมอง "โทนี่" หรือทักษิณ เป็นตัวละคร ที่ถูกกระท าครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ทักษิณ ก็ยังไม่แสดง
จุดยืนทะลุเพดาน 

"ทักษิณ" พูดหลายหนว่า ตัวเองเป็นคนบ้านนอก ไม่ได้เรียนรู้เรื่องจารีตของสังคมชั้นสูง "ผมโตมาจาก
ต่างจังหวัด แต่มาเรียนนายร้อย อยู่ในกรอบ เรียนจบได้ทุนไปอเมริกา ดังนั้น การเรียนรู้สังคมชนช้ันน าหรือคนรอบวังไม่
มีเลย กว่าจะเข้าใจก็มาลี้ภัยอยู่ตา่งประเทศแล้ว ผมถึงบอกตัวเองซื่อบื้อ" 

ค าว่า "ซื่อบื้อ" ในที่นี้หมายถึงตัวทักษิณเอง มัวแต่ท างานเพื่อประชาชน ไม่เข้าหาชนชั้นน าบางคณะ จึงถูกใส่
ร้ายป้ายสีว่า ไม่จงรักภักดี 

ในคลับเฮาส์ครั้งล่าสุด ทักษิณได้อธิบายความเรื่องจงรักภักดีว่า "ผมถือว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็น Head of State 
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าฝ่ายบริหาร ในหลวงทรงเป็นผู้บังคับบัญชา นี่หลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ตัวผมเองรับพระราชทาน
น้ าสังข์ เพราะพ่อของคุณหญิงเป็นราชองครักษ์ ได้รับพระราชทานก่อนเลือกตั้งเป็นนายกฯ ผมก็เลยมีความกตัญญู" 

นอกจากนี้ ทักษิณยังเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดรัฐประหาร 19 กันยา โดยย้ าถึงเรื่องของชนชั้นน าบางคณะ ใส่ร้าย
ป้ายสีตัวเขา โดยยกตัวอย่างกรณี นสพ.รายวัน ฉบับหนึ่งที่โจมตีเขาอย่างต่อเนื่อง 

แปลกมาก ทักษิณเล่าประวัติศาสตร์ 19 กันยา แต่ไม่พูดถึงปรากฏการณ์คนเสื้อเหลือง โดยเขาไปให้
ความส าคัญกับตัวละครที่มุ่งท าลายเขา  
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"ตอนนั้นถ้าใครจ าได้ ผมใช้ค าว่า 'ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ' สมัยนี้ใช้ค าว่า 'รัฐพันลึก' คนที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง
กับการเมืองการปกครองตามหลักรัฐธรรมนูญ โดยใช้ความเป็นคนเหมือนท างานอยู่ในวัง แต่ผมไม่คิดว่าเจ้านายจะทรง
เกี่ยวข้อง แต่คนพวกนี้มันแอบอ้าง" 

อย่างไรก็ตาม ทักษิณก็ไม่เอ่ยชื่อบุคคลผู้นั้น ทั้งที่เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือม็อบสามนิ้ว ได้ขยายความเรื่อง "รัฐพัน
ลึก" จนทะลุปรุโปร่งหมดแล้ว ทักษิณท าได้แค่เล่าความเป็น "พระเอก" ของตัวเอง อย่างกรณีหลังถูกยึดอ านาจ เขาอ้าง
ว่ามีความพยายามจะกลับเมืองไทย 

"ตอนนั้นพอโดนปฏิวัติแล้ว ก็เลยบินกลับไม่ได้ เพราะเครื่องบินการบินไทยถูกล็อคไว้โดย คปค. ถ้าผมบิน
กลับมาสนุกแน่ สรุปผมไปลงลอนดอน หลังจากนั้นผมเคยถามพลเอกสนธิเล่นๆ ว่าถ้าผมอยู่ ท่านกล้าปฏิวัติมั้ย เขาบอก
ไม่กล้า เพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนกล้าคอมมานด์ ผมเป็นคนไม่กลัวตาย แต่ผมเป็นนักเลงพอ จบเป็นจบ" 

ดังนั้น 15 ปี 19 กันยา ก็เป็นเรื่องเล่าของ "ทักษิณ" ในวัย 72 ปี ที่พยายามจะซื้อใจเด็กสามนิ้ว แต่คงไม่เกิด
มรรคผลเท่าใดนัก เพราะเด็กๆไปไกลกว่าลุงโทนี่มากแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/960959   

https://www.bangkokbiznews.com/politics/960959
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19 ก.ย. 2564 10:12 น. 

ย้อนรอย 15 ปี ครบรอบ "รัฐประหาร" รัฐบาลทักษิณ 19 กันยายน 2549 
 

 
 

คืนก่อนรัฐประหาร ทักษิณ พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะต่อต้านการยึดอ านาจของ พล.อ.สนธิ บุญย
รัตกลิน แต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่ทันการณ ์

ครบรอบ 15 ปี ไทยได้อะไรจากการท ารัฐประหารบ้าง ท าไมประชาธิปไตยของไทยเหมือนยังไม่เต็มใบสักท?ี 
เหตุใดหลังจากวันนั้น ไทยยังถูกท ารัฐประหารซ้ าอีก โดยไม่ปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท าหน้าที่ต่อไป 

แล้วให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นตัวตัดสินว่า รัฐบาลเดิมหรอืคนใหม่ ใครจะได้ไปต่อ รวมถึงปล่อยให้กระบวนการ
ตรวจสอบเดินตามครรลองตามที่ควรจะเป็นแทน 

จ าได้ไหม คืนวันที่ 19 ก.ย. 2549 ตอนนั้นท าอะไรกันอยู?่ รู้แต่ว่าเปดิทีวีไปช่องไหนก็มีแต่หน้า พล.อ.สนธิ 
บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) นั่ง
อ่านแถลงการณ์อยู่หน้าจอโทรทัศน์แทบทกุช่อง เพื่อยึดอ านาจรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ที่ปัจจุบันถูกถอดยศเหลือแค่นายทักษิณแล้ว 
แล้วก่อนหนา้นั้น เกิดอะไรขึน้? 

การโค่นล้มระบอบทักษิณ เกิดขึ้นจากคดีซุกหุ้นเมื่อปี 2544 ที่นายทักษณิด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัย
แรก จากการกอ่ตั้งพรรคไทยรักไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ว่า นายทักษิณ จงใจยื่นบัญชแีสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดความเป็นเจ้าของหุ้น โดย
การโอนหุ้นที่มีอยู่ไปให้คนรับใช้ คนรถ และคนสวนถือแทน 

จากนั้นวันที่ 3 ส.ค. 2544 ศาลรัฐธรรมนญูได้วินิจฉัย มีมติด้วยเสียง 8 ต่อ 7 ว่า นายทักษิณไม่ได้มีเจตนาใน
เรื่องดังกล่าว แต่ท าให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในค าตัดสินของศาล ว่าอาจถูกแทรกแซงจากนายทักษิณหรือไม่ จนศาล
รัฐธรรมนญูถูกร้องเรียน และตุลาการถึง 4 คน ถูกถอดถอนในเวลาต่อมา 

แต่นายทักษิณก็สามารถด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกได้ครบเทอม จนถึง 11 มี.ค. 2548 และได้รับ
ชัยชนะจากการเลือกตั้งอีกครั้งในปีนั้น เนื่องจากได้รับคะแนนนิยมอย่างล้นหลามทีม่องว่านายทักษิณเป็นนายกฯ ที่จับ
ต้องได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและต่างจังหวัด ที่เป็นฐานเสียงส าคญั จนมาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที ่2 แต่
เส้นทางกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะมักถูกนักวิชาการฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ 
จุดเริ่มต้นการขับไล่ ทักษิณ 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ปลายป ี2548 นายทักษิณถูกโจมตีอย่างหนัก จนถึงขั้นถูกขับไล่ให้ลาออกจากต าแหน่ง โดยการน าของ นาย
สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ที่จัดรายการอย่างเผ็ดร้อน เรื่องปมการทุจริต กล้าเปิดหน้าท้าชน จน
ถูกพัฒนามาเป็น รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ คอนเสิร์ตการเมือง ที่รูปแบบเป็นการจัดรายการนอกสถานที่ มีผู้ชมเข้า
มาร่วมฟังรายการสดได้ที่สวนลุมพิน ี

กระทั่งวันที่ 13 ม.ค. 2549 นายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวก ได้พาผู้ชมกว่า 3,000 คน เดินเท้าจากสวนลุมพินีไป
กดดันให้นายทักษิณลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงท าเนียบรัฐบาล และบุกรุกเขา้ไปภายใน มีการท าลาย
ทรัพย์สินทางราชการ แต่ก็ถูกสลายการชุมนุมในคืนวันนัน้ เนื่องจากวันต่อมา ทางท าเนียบรัฐบาลต้องใช้เป็นสถานที่จัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ฟางเส้นสุดท้ายของการไล่ให้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี

23 ม.ค. 2549 ตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บริษัท เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ จ ากัด (พีทีอี) หรือ กองทุนเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ ได้เงินมากว่า 
73,271 ล้านบาท 

โดยถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายอย่างรุนแรงว่า ใช้อ านาจเอ้ือต่อผลประโยชน์ของครอบครัว ไม่มีการเสียภาษี
รายได้ และถือเป็นฟางเส้นสุดท้าย ท าให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย จุดม็อบติด ปลุกมวลชนออกมา
ประท้วงบนถนนขับไล่นายทักษิณออกจากต าแหน่งอย่างจริงจัง 

ท าให้ นายทักษิณ ทนกระแสกดดันไม่ไหว ประกาศยุบสภาในวันที่ 24 ก.พ. 2549 แต่ยังคงสถานะรัฐบาล
รักษาการ พร้อมประกาศให้มีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ในวนัที่ 2 เม.ย. 2549 
ม็อบยังคงกดดันอย่างหนัก 

แต่แล้วช่วงต้นเดือน มี.ค. กลุม่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือม็อบเสื้อเหลือง น าโดย นายสนธิ ลิ้ม
ทองกุล และพลตรีจ าลอง ศรเีมือง ได้น ามวลชนปิดล้อมท าเนียบรัฐบาล เพ่ือกดดันให้นายทักษิณลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรรีักษาการ ประกาศความต้องการให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีแทน แตร่ัฐธรรมนญูปี 
2540 มาตรา 215 วรรคสอง บัญญัตใิห้คณะรัฐมนตรีที่พน้จากต าแหน่ง ต้องอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ จึงท าใหน้ายทักษิณประกาศว่าไม่สามารถลาออกจากต าแหน่งได้ 
วันเลือกตั้งก็มาถึง 

2 เม.ย. 2549 วันดันทุรังเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แน่นอนว่าพรรคไทยรักไทยยังได้รับคะแนนเสียงข้าง
มาก ชนะการเลือกต้ัง แต่ก็เกิดปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องการฉีกบัตรเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีจ านวน ส.ส.
ไม่ครบในสภา และถูก 3 พรรคฝ่ายค้านแฉว่า จ้างพรรคเล็กลงเลือกต้ังเพ่ือไม่ให้ขัดกฎหมายลูก โดยครัง้นั้น พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านคว่ าบาตรไม่ส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งด้วย 

นายทักษิณจึงแสดงสปิริต โดยออกแถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ของคืน
วันที่ 4 เม.ย. 2549 ไม่ขอรับต าแหน่งนายกฯ แม้จะได้คะแนนเสียงท่วมท้น แต่ตามรัฐธรรมนูญ สถานะก็ยังคงเป็น
รัฐบาลรักษาการอยู ่

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่มิชอบ คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) จึงก าหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่ 22 ต.ค. 2549 แต่ถูกพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเอาผิดต่อต าแหน่ง
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หน้าที่ ท าให ้กกต.ถูกพิพากษาต้องโทษจ าคุก และออกจากต าแหน่งไปในวันที่ 25 ก.ค. 2549 จึงต้องมีการสรรหา กกต.
ชุดใหม่ และก าหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเป็นวันที่ 15 ต.ค. 2549 
ม็อบผสมโรงความร้อนแรงทางการเมืองเมือ่ ทักษิณ ไม่อยู่ไทย 

ระหว่างเดือน มิ.ย. 2549 เป็นต้นมา เกิดกระแสข่าวลือการท ารัฐประหารมาเป็นระยะๆ การชุมนุมของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ยิ่งทวีความร้อนแรง ผสมปนเปกบัความวุ่นวายของการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 
ในช่วงเดือน ต.ค. 2549 

ส่วนช่วง ก.ย. 2549 นายทักษิณยังติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศกว่า 10 วัน ตั้งแต่ 10-21 ก.ย. 2549 
ท่ามกลางความกดดันของม็อบที่เตรียมจะปิดสนามบินเมื่อเดินทางมาถึงไทย 

โดยในช่วงวันที่ 17-21 ก.ย. 2549 เป็นช่วงที่รัฐบาลไทยตอ้งเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา แม้นายทักษิณจะติดประชุมดังกล่าว แต่วันที่ 18 ก.ย. 2549 ก็ยังสั่งประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้อยู่นอกประเทศก็ยังสั่งการได้ 

นอกจากนี้นายทักษิณยังถูกกลุ่มเสื้อเหลืองจ านวนหนึ่งยืนประท้วงขับไล่ที่หน้าโรงแรมที่พักในกรุงนิวยอร์ก 
ท่ามกลางกระแสข่าวลืออย่างหนักว่า จะเกิดการรัฐประหารที่กรุงเทพมหานคร 
วันปฏิวัต ิ

เช้าวันที่ 19 ก.ย. 2549 ในกรุงนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเวลาค่ าของประเทศไทย นายทักษิณ รู้ตวัแล้วว่าจะถูกปฏิวัติ จึง
สั่งทีมงานให้ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีวีพูล มายังประเทศไทย เพื่อต่อต้าน
การท ารัฐประหาร แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเปลี่ยนแผนถ่ายทอดสดมาที่สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 แทน เพราะมีนักข่าว
จากช่อง 9 เดินทางไปท าข่าวด้วย และช่วยประสานให้ แต่ยังไม่ทันจะอ่านแถลงการณ์เสร็จสิ้น ก็ถูกตัดสัญญาณ 
จากนั้นทีวีทุกช่องก็มีการถ่ายทอดสดการยึดอ านาจของ คปค. น าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บญัชาการทหารบกใน
ขณะนั้นแทน โดยอ้างว่า “การบริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาลทักษณิ ท าให้เกิดความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
สลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตร์ชาติไทย” 
จนน ามาสู่การประกาศแต่งต้ัง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปน็นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 ต.ค. 2549 ส่วน นายทักษิณ ชนิ
วัตร ชีวิตหลังจากนั้นก็โดนคดีทางการเมืองอีกหลายคดี จนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2197180  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2197180
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 10:19 น.  

หน้า 3 วิเคราะห์ : พิษรัฐประหาร การเมือง-สังคม ในทศวรรษ ความมืด 
 

 
 
19กันยายน 2549 คณะนายทหารน าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ที่มี 
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตร ี
จากปี 2549 สู่ปี 2550 ประเทศไทยกลับสู่การเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 
ผลการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุน “ทักษิณ” 
หลังจากนั้นการเมืองล้มลุกคลุกคลาน เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง 
กระทั่งมีคนถูกสังหาร 99 ศพ ในปี 2553 
ปี 2554 เกิดการเลือกตั้งอีกครั้ง พรรคเพื่อไทยมีจ านวน ส.ส.มากที่สุดและผลักดัน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตร ี
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศมาได้อีก 2 ปีกว่าๆ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเป็น ผบ.ทบ.ก็น าคณะทหารเข้ายึดอ านาจ 
นับต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยจึงอยู่ในอิทธิพลของการยึดอ านาจ 
ผลจากการยึดอ านาจได้แพร่พิษเข้าใส่สังคมไทยจนตกอยู่ในสภาพที่แลเห็น 
การรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศปฏิรูปประเทศ สร้างความปรองดอง และน าความสุข
กลับไปให้คนไทย 
ณ เวลานั้นนักการเมืองและพรรคการเมืองถูกโจมตีว่าเป็น “วายร้าย” ที่ต้องปฏิรูป 
เมือ่ปี 2560 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างระบุว่าเป็น “รัฐธรรมนูญปราบโกง” ได้ประกาศใช ้
และเมื่อมีการเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งแม้จะได้ ส.ส.น้อยกว่าพรรคเพื่อไทย แต่สามารถรวบรวม ส.ส.ในสภาได้
มากกว่าก็ผลักดัน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ในช่วงแรกพรรคพลังประชารัฐ มี นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการ
พรรค 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเคลื่อนไหวภายในพรรค กลุ่มนายอุตตมลาออก และเปิดทางให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ มาเป็นหัวหน้าพรรค 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/แอดมิน-4.jpg
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นายสนธิรัตน์ก็ต้องออก และเปิดทางให้ นายอนุชา นาคาศัย จากกลุ่มสามมิตรขึ้นเป็นเลขาฯ 
แต่ขึ้นมาอยู่ในต าแหน่งได้ไม่นาน การเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคก็เกิดขึ้นอีกครั้ง 
ครานี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สายบิ๊กป้อมได้ขึ้นน่ังเลขาธิการพรรค 
และยังมีชื่อ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิก 
เมื่อหัวหน้า เลขาฯ และคนคุมการเงิน เป็นสายเดียวกันก็ดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐจะเข้มแข็ง 
เข้มแข็งจนล้ าเส้น พล.อ.ประยุทธ์ จนได้ 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ทุกสายตามองเห็น 
เกมในสภาจากศึกซักฟอกไม่รุนแรงเท่า เกมการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ 
การวัดพลังระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยโจ่งแจ้ง กลายเป็นข่าวใหญ่ เพราะเกี่ยวกับเสียงโหวตคว่ า
นายกฯ 
กระทั่งสุดท้าย พล.อ.ประวิตร ต้องออกมาแสดงตัว “ห้ามทัพ” 
แต่ดูเหมือนว่า ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประวิตรจะไม่สามารถท าให้ พล.อ.ประยุทธ์เชื่อใจได้อีก 
เมื่อการลงมติในศึกซักฟอกผ่านพ้น พล.อ.ประยุทธ์ก็ปลด ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล พ้นจากรัฐมนตรีช่วย 
เป็นการจัดการโดยที่ พล.อ.ประวิตร แทบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
กลายเป็นรอยร้าวของ 3 ป. 
แม้ความขัดแย้งดังกล่าวจะจบลงด้วยอาการที่เสนอเป็นภาพข่าว พล.อ.ประยุทธ์ “โอบกอด” พล.อ.ประวิตร 
และ ร.อ.ธรรมนัส กับนางนฤมล ยังคงเป็นแกนน าพรรคพลังประชารัฐ 
แต่สังคมการเมืองล้วนมองออกว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร นั้นยังตกอยู่ในอาการ
หวาดระแวง แม้ว่าก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์จะรู้สึกว่า “พลังประชารัฐ” คือพรรคของตน โดยมอบให้ “พี่ป้อม” ไป
ดูแลให้ 
แต่หลังจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจผิด 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ก็ต้องดูแลคนในสังกัด การปลด ร.อ.ธรรมนัส และนางนฤมล โดยไม่ปรึกษาหารือ ถือเป็นการไม่
ไว้หน้า 
ก่อเกิดเป็นกระแสข่าวว่า 2 ป. เริ่มไม่ไว้ใจกัน 
การเมืองหลังจากนี้จึงอยู่บนความไม่ไว้วางใจ การที่ พล.อ.ประวิตร ตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มาเป็น
ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคนั้นถูกตีความหลากหลาย 
บ้างก็ว่ามาเป็นกาวใจระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
บ้างก็ว่ามาเป็นเครื่องป้องกันการล้วงลูกจากฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ 
บ้างก็ว่า พล.อ.วิชญ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส มีความคุ้นเคยกัน การต้ัง พล.อ.วิชญ์มาดูแลยุทธศาสตร์พรรค จะสามารถช่วยงาน 
พล.อ.ประวิตรได้มาก 
อย่างไรก็ตาม ทุกประการที่มองแตกต่าง ล้วนอาจเกิดขึ้นได้ แต่ทุกกระแสแม้จะมองแตกต่างก็ยังคงมีข้อสรุปเดียวกัน 
ความไว้ใจกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร ไม่เหมือนเดิม 
ในห้วงเวลาต่อไป การเมืองจึงมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
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ประการแรก มีโอกาสปรับ ครม. เพราะขณะนี้มีรัฐมนตรีช่วย 2 คนที่พ้นจากต าแหน่ง จึงมีเหตุสมควรที่ พล.อ.ประยุทธ์
จะปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อกระชับการท างาน 
ประการที่สอง ปรับพรรคพลังประชารัฐ เพราะในเวลาที่เหลืออยู่ รัฐบาลอาจต้องเสนอกฎหมายเข้าสภา ซึ่งต้องใช้เสียง 
ส.ส.สนับสนุน 
การที่ ร.อ.ธรรมนัส ยังเป็นเลขาธิการพรรค และมีก าลัง ส.ส.ภายในพรรคสนับสนุน ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ไว้วางใจ 
ถ้าจะให้ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเลือกที่จะผลักดันคนของตัวเองไปนั่งในต าแหน่งส าคัญของพลังประชารัฐ 
ประการที่สาม ไม่ว่าจะปรับ ครม. หรือปรับพรรค พล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยง เพราะขณะนี้เวลาของ
รัฐบาลใช้มาเกินครึ่ง 
อีกครึ่งทางก่อนการเลือกตั้งเป็นห้วงเวลาที่ ส.ส.แต่ละคนเริ่มคิด 
ประกอบกับกติกาใหม่ที่เพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้การเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ ซึ่งท าให้พรรคเพ่ือไทยที่เคยถูกกดมีโอกาส
โผล่ขึ้นมาหายใจได้อีก 
กติกาใหม่ย่อมเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของ ส.ส. 
ประการสุดท้าย หากรัฐบาลไปไม่ไหว ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ อาจต้องยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พล.อ.
ประยุทธ์ ต้องมั่นใจว่า ฐานก าลังที่จะผลักดันให้ตัวเองกลับคืนเก้าอี้นายกฯมีมากพอ 
ยกเว้นเสียแต่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเลิกสนใจในต าแหน่งนายกฯแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกีหนทางหนึ่งที่อาจเกิดขึ้น นั่นคือ การยึดอ านาจอีกครั้ง 
หากแต่เป็นหนทางที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีก 
ทั้งนี้ เพราะตั้งแต่ปี 2549 เรื่อยมาจนถึงปี 2564 ทุกอย่างล้วนพิสูจน์แล้วว่า การปฏิรูปทุกด้านภายใต้การรัฐประหารมิ
อาจเกิดขึ้นได้ 
แม้แต่การปฏิรูปการเมืองก็ไม่เกิดขึ้น การเมืองยังวนเวียนอยู่กับที่ 
ความขัดแย้งในสังคมแม้จะถูกกดด้วยค าสั่งคณะรัฐประหารจะเกิดผลบ้าง แต่ก็เป็นระยะสั้น เพราะความขัดแย้งที่ถูกกด 
พร้อมจะปะทุออกมาได้เสมอ 
ที่ส าคัญที่สุดคือความสุขของประชาชน 
ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมาจนถึงบัดน้ี สังคมน่าจะรับรูแ้ล้วว่าประชาชนมีความสุขมากหรือน้อย 
มีความสุขเหมือนเดิม มีความสุขมากขึ้น หรือมีความสุขน้อยลง 
ทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนน่าจะได้ข้อสรุป 
รัฐประหารคือยาวิเศษหรือเป็นยาพิษ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2944795   
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 11:15 น.  

สุดารัตน์ โพสต์เฟซบุ๊ก ร าลึก 19 กันยา ถอดบทเรียน 3 รัฐประหาร จากพฤษภาทมิฬ ถึง 
ม็อบราษฎร 
 

 
 

คุณหญิงสุดารตัน์ เกยุราพันธ์ุ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan เพื่อร าลึกถึงวันก่อ
รัฐประหารปี 49 และถอดบทเรียนการท ารัฐประหาร 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 34 โดยระบุว่า 
ร าลึก 19 กันยา ถอดบทเรียน 3 รฐัประหาร : 
จากพฤษภาทมิฬ ถึง ม็อบราษฎร 
ในชีวิตการเมืองของดิฉันกว่า 29 ป ีได้ผ่านรฐัประหารมา 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 34 โดยดิฉันไดร้่วมในขบวนการต่อต้านการสืบ
ทอดอ านาจของพล.อ.สุจินดา ในเหตุการณพ์ฤษภาทมิฬ ต้ังแต่วันแรก 
จนมาถึงการรัฐประหารปี 49 ซึ่งขณะนั้นดิฉันเป็นรัฐมนตรีเกษตร ก าลังท าหน้าที่น าสินค้าเกษตร และอาหารไทย ไป
ขายที่ยุโรป ในวันปฏิวัติดิฉันก าลังประชุมกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของฝรั่งเศสอยู่ หลังจากทราบข่าวการท ารัฐประหาร ดิฉัน
ได้รับมอบหมายให้ประสานงานฝ่ายความมั่นคงของฝั่งเราที่กรุงเทพฯ เพื่อต้านการรัฐประหารโดยที่ดิฉันไม่รู้เลยว่าคนที่
ดิฉันประสานงาน เขาได้ย้ายไปอยู่ฝั่งผู้ท ารัฐประหารไปแล้ว 
ผลคือหลังจากนั้นชั่วโมงเดียว ทหารกว่า 20 นายพร้อมปืนM.16 เข้าไปยดึบ้าน จับคนในบ้านของดิฉัน ดิฉันต้องติดอยู่
ต่างประเทศกว่า 3 สัปดาห์ ถึงกลับประเทศไทยได ้
และครั้งสุดท้ายคือปี 57 ซึ่ง ขณะนั้นดิฉันพักการท างานการเมือง เพื่อไปท างานบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของ
พระพุทธเจ้า ก็ไม่พ้นถูกทหารน ารถหุ้มเกราะมาล้อมบ้านอีก 
ดิฉันอยากจะสรุปบทเรียนของ 3 รฐัประหาร จากพฤษภาทมิฬ ถึงม็อบราษฎรว่า ตลอดระยะเวลาต้ังแต่ปี 35 – ป ี64 
เป็นเวลา 29 ปี กงล้อประชาธิปไตยไทย ตกหล่มอยู่กับทีป่ระชาธิปไตยไทยในปัจจุบันถอยหลังไปกว่า 40 ปี 
สิทธิพลเมืองถูกด้อยค่า ประเทศตกต่ า ล้าหลัง 
แต่เผด็จการ พฒันาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น โดยผ่านรัฐธรรมนูญปี 60 
เผด็จการสร้างกลไกในการสบืทอดอ านาจของตัวเองอย่างมั่นคง และวางแผนที่จะปกครองประเทศนี้อีกยาวนาน ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีเ่ขียนควบคุมการบริหารประเทศไว้ทุกด้าน วางกับดักไว้เอาผิดรัฐบาล ที่ไม่ได้มาจากฝั่ง

https://www.facebook.com/241115389300595/posts/4355470184531741/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/สุดารัตน์-รำลึกรัฐประหาร.jpg
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เผด็จการ จนไม่สามารถท างานได้รวมทั้งยังต้องฝ่าด่าน สว. 250 คนและองค์กรอิสระต่างๆ ที่ฝ่ายเผดจ็การควบคุมได้
ทั้งหมด 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านสภา ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ก็แก้เพียงระบบเลือกตั้ง 
ซึ่งไม่สามารถท าให้ฝั่งประชาธิปไตยชนะได้อย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยจะชนะเลือกต้ัง แต่ก็ต้อง
ฝ่าด่านแรกว่าจะชนะสว. 250 คนได้ไหม 
และถ้าชนะสว. 250 คนได ้
จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ้
แต่จะไม่สามารถบริหารงานภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ รฐับาลฝั่งประชาธิปไตยอาจจะถูกคว่ าได้อย่างง่ายดายภายใน
เวลา 3 ถึง 6 เดือน 
และ”นายก” จากฝั่งประชาธิปไตย ก็จะต้องถูกด าเนินคดีตามกลไกที่ฝ่ายเผด็จการวางเอาไว้อย่างที่ผ่านมา 
“โดยการล้มรฐับาลฝั่งประชาธิปไตยในปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องลากรถถังออกมาท ารัฐประหารอีกต่อไป เพราะเผด็จการได้
ฝังกลไกการลม้รัฐบาลที่ไม่ใช่พวกตนเอง ไว้ในรัฐธรรมนญูปี 60 ไว้อย่างเบ็ดเสร็จ” 
ดังนั้นทางออกจาก #ระบอบเผด็จการครองประเทศ อย่างถาวร คือการต้องผลักดันให้สร้าง #รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ให้ส าเร็จด้วยการเรียกร้องให้ #เร่งท าประชามติ โดยเร็วที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2946862  
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