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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INN Online กกต. แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. 8 
2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. 9 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุน ‘ก้าวไกล’ แก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ค านวณ ส.ส. 

ปาร์ตี้ลิสต์ แบบ MMP หวังพรรคเล็กได้ ส.ส.ด้วย 

10 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ “ปชป.” ย้ าไม่ได้เปรียบบัตร ลต. 2 ใบ หนุนประชาธิปไตย 11 

3 มติชนออนไลน์ ครูหยุย เผย ไม่มี ส.ว. ยื่นศาล ตคีวามแก้ รธน. เหตุมีเสียงน้อย ให้ ส.ส.ว่ากันเอง 12 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ปธ.ชวน’ แจงคืบหน้าร่าง รธน. เผยยังไม่มี ส.ส.-ส.ว.เข้าชื่อยื่นตีความ 13 

5 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

‘โรม’ เผย ‘ก้าวไกล’ ยังไม่เคาะสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ รับชอบ ‘MMP’  

แต่ไม่ดึงดันจนขัด รธน. 

14 

6 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“ไพบูลย์” เผย แก้ กม.ลูก 2 ฉบับ ปรับค่าบ ารุงพรรคเป็นตลอดชีพ-ปลดล็อค

คัดเลือกผู้สมัครไพรมารี่โหวต 

15 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เจษฎ์" เตือน ส.ส. "แก้ พ.ร.ป. พรรคการเมือง" ส่อถูกยื่นตีความขัด รธน. 17 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ จี้ 'บิ๊กตู'่ ยื่นตีความ 'ลักไก่แก้ รธน.' ก่อนเส้นตาย 24 ก.ย. 18 

9 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

‘วิโรจน์’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ ยังไม่ยุบสภา เดินสายกระชับอ านาจ ชี้สัมพันธ์ 2 ป.  

คุม พปชร. ปริแตก 

19 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุชาติ" ชน "ธรรมนัส" แย่งขน "ส.ส.พปชร." ต้อนรับ "ประยุทธ์-ประวิตร" 21 

11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สุชาติ” เชื่อ “นายกฯ-บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ไม่ถือวัดพลังการเมือง 23 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ เมินเจอร้องยุบพรรค! ท้า ‘เรืองไกร’ตรวจสอบ ‘บิ๊กตู’่ด้วย 25 

13 ข่าวสดออนไลน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. บางกอกใหญ่ เพ่ือไทย ยุติบทบาท ขอไปท าธุรกิจต่างประเทศ 27 

14 มติชนออนไลน์ อดีตผู้สมัครปทุมฯ ทิ้ง ปชป. ยกทีมเข้า พท. เตรียมพร้อมรอมติไล่ ส.ส. งูเห่าพ้นพรรค 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 มติชนออนไลน์ ปชป. ไม่หวั่น ‘เกียรติศกัดิ’์ ยกทีมปทุมฯ ซบ พท. ‘ราเมศ’ บอกคนจะไป 

ก็ต้องไป ห้ามไม่ได้ 
29 

16 มติชนออนไลน์ “ชวน” ปฏิเสธประชุมร่วมรัฐสภาล่ม หลังถก พ.ร.บ.การศึกษา เผย ตกลง
จะต่อสมัยหน้า ปัดตอบกระแสยุบสภา 

30 

17 มติชนออนไลน์ ‘โรม’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ จ้องเบียด ‘ประวิตร’ พ้นเกมอ านาจ หวั่นแตกหัก
สะเทือนประชาชน 

32 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ปากน้ าเนื้อหอม "ประวิตร" เทใจบ้านใหญ่อัศวเหม 34 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ปมถุงขนมแผลเป็นการเมือง “บิ๊กตู”่? 36 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "บิ๊กน้อย" เงา "เสธ.ไอซ์"  คุมอ านาจ "ธรรมนัส" 38 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศึกใน "พปชร.” ยกสุดท้าย แตกหัก สะบักสะบอมเข้าสนามเลือกตั้ง 40 

5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX การเดินสาย ‘ประยุทธ์ ประวิตร’ ท่ามกลางความขัดแย้ง แตกแยก 42 

6 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

อนาคต ‘3 ป.-ธรรมนัส’ หลังเสร็จศึก ‘ฆ่าขุนพล’ เมื่อ ‘บิ๊กตู่’ ยังไม่ใช่ ‘สุจินดา 2’ 43 

7 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

E-DUANG : กระบวนถอย ทาง “ยุทธศาสตร์” กระบวนท่า ธรรมนัส พรหมเผ่า 46 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท าบุญ..นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG จ านวน 4 ชุด 
ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี เพ่ือสนับสนุนบริการ
รักษาพยาบาลในสถานการณ ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 63 ปี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 21 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ครั้งที่ 7/2564  
โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นที่ 11 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
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วันที่ 21 กันยายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ งขั้นต้น (Primary Vote) โดยมีผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา   
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
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ข่าวอ้างอิง 
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20 กันยายน 2021 - 12:33 
กกต. แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
กกต.ประชุมผู้บริหาร แจงความพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่จัดเลือกตั้ง อบต. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดย
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 90 คน 

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี
เปิด ในการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล , การสมัครรับเลือกตั้ง , การตรวจสอบสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง , คู่มือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง , การแก้ไขแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง , การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ,บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง , การจัดท าทะเบียนประวัติ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_193850/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_193850/
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20 กันยายน 2564 17:17 น.   
กกต. ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. 
 

 
 

วันที่ 20 ก.ย.64 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมชี้แจงการ
เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร 
และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมผ่านโปรแกรมซูม   ซึ่งเป็นการประชุมหลังกกต.มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิก
สภาและนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ต.ค.นี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งและจะมีการรับสมัครเลือกตั้งใน
ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. และเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย. 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด า เนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแก้ไขแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง  การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้ง
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282164  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/282164
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210920/228477bd28bfce3f16ddb7326b8e4473cbd6c31db768d66a30af8e84ebd5b353.jpeg?itok=6SLmTaQF
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วันที่ 20 กันยายน 2564 - 13:24 น. 
‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุน ‘ก้าวไกล’ แก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ค านวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ แบบ MMP หวังพรรคเล็กได้ ส.ส.ด้วย 
 

 
 
‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุน ‘ก้าวไกล’ แก้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แบบ MMP หวังพรรคเล็กได้ 
ส.ส.ด้วย 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงการเตรียมร่วมยื่น
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากที่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 แก้ไข
ระบบเลือกตั้งว่า พรรคมีแนวทางจะร่วมสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส.
ร่วมกับพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่ระบุว่าจะเสนอให้ใช้การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ 
MMP เพ่ือให้ใช้การจัดสรร ส.ส.แบบพึงมี ภายใต้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ส่วนรายละเอียดต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง 

“การใช้วิธีค านวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบพึงมีถือเป็นระบบที่ทุกฝ่ายได้ 50-50 รวมถึงพรรคการเมืองขนาด
เล็กที่ได้ ส.ส. 4-5 คนขึ้นไปมีส่วนได้ด้วย ทั้งนี้ พรรคพลังท้องถิ่นไทที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบ
เลือกตั้ง เพราะลดจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อและเพ่ิม ส.ส.เขต ที่กังวลว่าจะท าให้ต้นตอการซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ิมมากขึ้น 
หากพ้ืนที่เขตเลือกตั้งแคบลง แต่ก็ไม่ขัดข้องกับการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” นายโกวิทย์กล่าว 

นายโกวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) คัดค้านการแก้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส.ให้
ก าหนดการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นแบบ MMP และระบุว่าจะท าให้ขัดกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไข
ว่า เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยจะเสียประโยชน์ 

ส่วนการเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะแกนน ารัฐบาลเร่งลงพ้ืนที่
แล้ว นายโกวิทย์กล่าวว่า การลงพื้นที่ของ ส.ส. หรือผู้น ารัฐบาลถือเป็นปกติในช่วงปิดสมัยประชุม ส าหรับ ส.ส.ของพรรค
พลังท้องถิ่นไทท าพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ด้วย 
ส่วนในการเลือกตั้งสมัยหน้า 2 ส.ส.ดังกล่าวจะยังสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทหรือไม่ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชี
รายชื่อและหัวหน้าพรรค ระบุว่าบุคคลทั้ง 2 จะยังอยู่กับพรรค และปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2948664  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2948664
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%8F%E0%B8%8F000009.jpg
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20 กันยายน 2564 14:24 น. 
“ปชป.” ย้ าไม่ได้เปรียบบัตร ลต. 2 ใบ หนุนประชาธิปไตย 
“รองโฆษก ปชป.” ยันพรรคไม่ได้เปรียบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เสนอแก้เพื่อความเป็นประชาธิปไตย ชี้เป็นสิทธิพรรค
เล็กยื่นศาลรธน.ตีความ 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
กรณีที่ ส.ส.พรรคการเมืองเล็กก าลังรวบรวมรายชื่อ เพ่ือยื่นศาสรัฐธรรมนูญให้ตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมที่
ผ่านความเห็นชอบในวาระ 3 จากรัฐสภาแล้ว ว่า เป็นสิทธิของพรรคเล็กที่สามารถยื่นได้ หากสามารถรวบรวมเสียงได้
เพียงพอตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก าหนด  แต่พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ได้เปรียบจากการแก้ไข แต่ที่ผลักดัน เพ่ือต้องการให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เพ่ือสิทธิ
เสรีภาพในการใช้สิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและตัวบุคคล  

“คนจะมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เพราะการจะชนะหรือแพ้การเลือกตั้งมัน
อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนไม่ใช่อยู่ที่บัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบ และยืนยันว่าการแก้บัตร 2 ใบพรรคประชาธิปัตย์
ไม่ได้เปรียบไม่ได้ประโยชน์จากการแก้ไข เราไม่ได้คิดว่าเราได้เปรียบแล้วเรามาผลักดัน แต่เราคิดว่ากลไกในการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยในการใช้สิทธิของประชาชน” นายอัครเดช กล่าว 

นายอัครเดช กล่าวยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์เคารพในกระบวนการตรวจสอบ เคารพในความพยายามที่จะ
ผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ซึ่งหากพรรคขนาดเล็กสามารถรวมเสียงได้ครบตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดก็ยินดี
ด้วย แต่จะรวมเสียงได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกรัฐสภาว่าจะร่วมลงชื่อหรือไม่ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้น
ไม่มีความเห็นและไม่ได้ร่วมลงชื่ออยู่แล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/291248/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/291248/
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วันที่ 20 กันยายน 2564 - 14:43 น. 
ครูหยุย เผย ไม่มี ส.ว. ยื่นศาล ตีความแก้ รธน. เหตุมีเสียงน้อย ให้ ส.ส. ว่ากันเอง 
 

 
 
‘ครูหยุย’ เผย ไม่มีโอกาสส.ว.ยืน่ศาลตีความแก้ รธน. แจงให้ส.ส.ว่ากันเอง 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่มีบางฝ่ายเสนอให้ส.ว.รวมตัวกันยื่นศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเกินหลักการหรือไม่ว่า เท่าที่ทราบตอนนี้คือไม่มีส.ว.จะไปยื่นศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะส.ว.มีเสียงน้อย ทั้งจากไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยเฉพาะส.ว.กลุ่มพลเรือนและเอ็นจีโอที่ไม่เห็น
ด้วย รวมถึงตนก็ไม่ เห็น แต่มีมารยาทจึงได้ลงมติงดออกเสียงไป เ พ่ือไม่ ให้จ านวนเสียงส.ว .ถึง  84 เสียง  
แต่ก็แปลกใจที่การลงมติวาระสามที่ผ่านมากลับมีส.ว.ลงมติเห็นด้วยจ านวนมาก 

เมื่อถามว่า สรุปแล้วส.ว.จะรวมตัวกันไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายวัลลภ กล่าวว่า มองแล้วไม่มีโอกาสที่
ส.ว.จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยเรื่องนี้ให้ส.ส.เขาว่ากันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2948910  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2948910
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/106496526_3115913591817708_3989595069257253328_n.jpg
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20 กันยายน 2564 17:01 น. 
‘ปธ.ชวน’ แจงคืบหน้าร่าง รธน. เผยยังไม่มี ส.ส.-ส.ว.เข้าชื่อย่ืนตีความ 
'ประธานรัฐสภา' เผยยังไม่เห็นพรรคเล็กรวบรวมรายช่ือส่ง ศาล รธน.วินิจฉัยปมร่างแก้ไข รธน.เตรียมส่งให้ 'นายก
ฯ' น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมตามกรอบ ก.ม.ต่อไป 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมรัฐสภาลงมติผ่านร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 วันที่ 10 ก.ย.ว่า ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญต้องรอ 15 วัน หากไม่มี ส.ส. -ส.ว.เข้าชื่อยื่นศาล
รัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ต้องน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม  

ส่วนประเด็นที่  นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี  ระบุว่ าหากนายกรัฐมนตรี เห็นว่า  
ร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหา สามารถใช้ช่องรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (2) ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยความชอบ
ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายชวน กล่าวว่าเรื่องนี้แล้วแต่นายกรัฐมนตรี แต่สภาฯ ต้องท าตามกรอบกฎหมาย โดยส่ง
ร่างรัฐธรรมนูญไปให้นายกรัฐมนตรีเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม และจนถึงขณะนี้ยังไม่มี ส.ส. รวบรวมรายชื่อยื่น
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่อย่างใด 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ “ครูหยุย” สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า เท่าที่ทราบตอนนี้คือไม่มี ส.ว.เข้าชื่อ
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญและส่วนตัวมองว่าไม่มีโอกาสที่ ส.ว.จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ โดย
เรื่องนี้ให้ ส.ส.ด าเนินการเอง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/292140/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/292140/
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วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 
‘โรม’ เผย ‘ก้าวไกล’ ยังไม่เคาะสูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ รับชอบ ‘MMP’ แต่ไม่ดึงดันจนขัด รธน. 
 

 
 
‘โรม’ เผย ‘ก้าวไกล’ ยังไม่เคาะสูตรค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับตรงๆ ชอบ ‘MMP’ แต่ไม่ดันทุรังจนขัด รธน. โว 
ใช้โมเดล 40 ก็พร้อมสู ้

วันที่  20 กันยายน นายรังสิมันต์  โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก. )  
ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค 
ก.ก. จะเสนอวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างไร ว่าการเสนอสูตรค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องอยู่ในกรอบของ
รัฐธรรมนูญ 

ส่วนจะเพ่ิมเติมได้มากแค่ไหน พรรค ก.ก.ก็ต้องหารือกันอีกพอสมควร แต่พรรค ก.ก.จะให้ความส าคัญต่อเรื่อง
ความโปร่งใสในการค านวณคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการท าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ต้องเป็นไป
อย่างถูกต้องและไม่มีบิดพลิ้ว เราจึงจะใช้โอกาสนี้ในการอุดช่องว่างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการตีความ
ในลักษณะที่อาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

เมื่อถามต่อ ยังมีแนวคิดที่จะเสนอสูตรการค านวณแบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) อยู่หรือไม่ นายรังสิมันต์
กล่าวว่า ส่วนนี้ยังต้องศึกษาต่อว่าจะใช้แบบ MMP ได้หรือไม่ เบื้องต้น พรรค ก.ก.ยังไม่ฟันธงว่าจะใช้แบบ MMP หรือไม่ 
เพราะสุดท้ายต้องไปตีความถ้อยค าของรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าในมุมมองของพรรค ก.ก.ก็อยากได้แบบ 
MMP แต่เราไม่ได้อยากจะผลักดันสูตรการค านวณที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือพยายามฝืนดันทุรังให้ใช้แบบ MMP หาก
สุดท้ายไม่ได้ใช้แบบ MMP และไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ 2540 พรรค ก.ก.ก็พร้อมที่จะเลือกตั้งในทุกระบบอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_466890  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_466890
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วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 
“ไพบูลย์” เผย แก้ กม.ลูก 2 ฉบับ ปรับค่าบ ารุงพรรคเป็นตลอดชีพ-ปลดล็อคคัดเลือกผู้สมัครไพรมารี่โหวต 
 

 
  
“ไพบูลย์” เผย แก้กม.ลูก 2 ฉบับ ปรับค่าบ ารุงพรรคเป็นตลอดชีพ-ปลดล็อคคัดเลือกผู้สมัครแบบไพรมารี่โหวต 
แจง พปชร. มีตัวแทน 350 เขต ไม่มีปัญหาหากเพิ่มตัวแทนพรรคในเขตเลือกตั้งท่ีเพิ่มข้ึน 

วันที่ 20 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรค พปชร. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมยกร่างแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จ านวน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข มาตรา 83 และมาตรา 91ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ว่า 

มีประเด็นที่จะเสนอแก้ไขแล้วแต่ยังต้องรอหารือกับคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง โดย
ประเด็นที่จะแก้ไขในร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง จะปรับการช าระค่าบ ารุงพรรคของสมาชิกพรรค ให้เป็นครั้งเดียวตลอด
ชีพ ปรับแก้ไขในการเลือกตั้งขั้นต้นเพ่ือหาผู้สมัคร ส.ส. หรือไพรมารี่โหวต โดยจะน าความของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(เพ่ิมเติม) มาบัญญัติแทนเพ่ือให้การคัดเลือกผู้สมัคร เป็นไปตามกระบวนการของพรรคการเมือง เมื่อครั้งเลือกตั้งปี 2562 

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มีประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วย คือ  
ข้อก าหนดให้มีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด เดิมพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก าหนดให้มีตัวแทนประจ าจังหวัดในเขต
เลือกตั้งจึงจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ กล่าวคือ หากจะส่งส.ส.ลงทุก 400 เขตต้องมีตัวแทนพรรค ที่ประกอบด้วยสมาชิก
พรรค อย่างน้อย 100 คนทุกเขต เบื้องต้นจะไม่เสนอแก้ไข 

แต่มีรายละเอียดพิจารณาว่าตามค าสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 13/2561 ก าหนดให้มีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดใด ใน
จังหวัดนั้นสามารถส่งผู้แทนลงทุกเขตเลือกตั้งได้เหมือนกับการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งนี้ประเด็นตัวแทนพรรคประจ าเขตนั้น 
ยังไม่ฟันธงว่าจะเลือกรูปแบบใด แต่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐมีตัวแทนพรรคประจ าเขตเลือกตั้งทุก 350 เขตแล้ว จึงไม่
มีปัญหาหากจะเพ่ิมตัวแทนพรรคในเขตเลือกตั้งที่เพ่ิมขึ้น 
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เมื่อถามถึงการปรับเนื้อหาของการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีข้อเสนอให้เขียนแบบส.ส.พึงมี หรือ MMP  
นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในแนวทางจะใช้เหมือนกับการเลือกตั้งปี 2554 ที่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าที่ 1% โดยน าคะแนนเฉลี่ย
ของบัตรบัญชีรายชื่อของทุกพรรครวมกันทั้งประเทศมาค านวณหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคได้รับ  
เช่น การเลือกตั้งปี 2554 คะแนนพรรค ได้รวม 3.5 ล้านคะแนน หากคิดฐาน 1% จะเท่ากับ 3.5 แสนคะแนน ถือเป็น
คะแนนที่น ามาค านวณเป็นส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค หากพรรคใดได้คะแนนต่ ากว่า 3.5 แสนคะแนน จะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_466939  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_466939
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21 ก.ย. 2564 เวลา 10:22 น. 
"เจษฎ์" เตือน ส.ส. "แก้ พ.ร.ป. พรรคการเมือง" ส่อถูกยื่นตีความขัด รธน. 
 

 
อดีตที่ปรึกษา กรธ. มองเกม "ส.ส." เตรียมแก้ พ.ร.ป.พรรคการเมือง หวังโละ ไพรมารี่โหวต ชี้ แก้เกินรัฐธรรมนูญ 
ส่อถูกยื่นตีความได้ พร้อมแนะช่องตีความเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ประชาชนผู้เสียสิทธิและเสรีภาพยื่นศาลรธน.ได้ 
           นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ฐานะอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ให้
สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่พรรคการเมืองเตรียมเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้งต่อรัฐสภา โดยเชื่อว่า
รัฐสภาจะพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในก าหนดเวลา และจะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่ร่างพ.ร.ป.จะพิจารณาแล้ว
เสร็จ ส่วนกรณีท่ีมีพรรคการเมืองบางฝ่ายระบุว่าจะเสนอร่างแก้ไขพ.ร.ป. จ านวน 2 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. และร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนมองว่าการเสนอแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือความพยายามสอดไส้เพ่ือตัดการเลือกตั้งขั้นต้นเพ่ือหาผู้สมัคร ส.ส. หรือ 
ไพรมารี่โหวตออกไป ซึ่งผู้เสนอควรระวังเพราะอาจถูกยื่นให้เกิดการตีความได้ 
           “การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไข อาจมีผู้น าไปยื่นตีความได้ว่าแก้ไขเกินเลย 
เพราะการจัดให้มีไพรมารี่โหวต ไม่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งว่าจะมีกี่ใบ เพราะต่อให้มีเขตเลือกตั้งหลายคน หรือเขต
เดียวเบอร์เดียว หรือ บัตรเลือกตั้งสองใบ การใช้ไพรมารี่โหวตยังสามารถน ามาปฏิบัติได้ ดังนั้นหากคิดแก้ไขจนเกินเนื้อหา 
เหมือนกับที่อ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 จะท าให้ขัดกับรัฐธรรมนูญได้” นายเจษฎ์ กล่าว 

นายเจษฎ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับการค านวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะ ใช้เกณฑ์
ขั้นต่ า 1% และระบุว่าจะไม่มีส.ส.ปัดเศษนั้นไม่จริง เพราะหากได้ส.ส.ที่ไม่ครบจ านวน 100 คน ต้องจัดสรรให้กับพรรค
การเมืองที่มีเศษคะแนนจ านวนสูงที่สุดอยู่ดี ดังนั้นขออย่าเชื่อค าพูดของคนที่พยายามตีกินระบบดังกล่าว 
           ส่วนกรณีท่ียังมีความพยายามให้เกิดการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง กับ ศาลรัฐธรรมนูญ นั้น 
กรรมการปฏิรูปการเมือง ระบุว่า เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะไม่ยื่นเอง
แน่นอน ส่วนเสียงของสมาชิกรัฐสภาอาจไม่พอ แต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าจะมีประชาชนฐานะผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง
และถูกกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพจะเป็นผู้เข้าชื่อเพ่ือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961291  
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21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:53 น.      
'หมอวรงค์' จี้ 'บิ๊กตู'่ ยื่นตีความ 'ลักไก่แก้ รธน.' ก่อนเส้นตาย 24 ก.ย. 
   

 
 
21 ก.ย.64 -  นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า   
ท่านนายกจะยอมให้ลักไก่แก้รัฐธรรมนูญแบบนี้หรือ  

วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 นี้ จะเป็นวันสุดท้าย ที่ท่านนายกจะต้องตัดสินใจว่า จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความถึง
ความถูกต้อง ของการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่  

เราจะปล่อยให้ประเทศเดินไปแบบผิดๆ ด้วยการลักไก่แก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภาหรือ เพราะแค่เริ่มต้นก็โกงกัน
เสียแล้ว ต่อไปประเทศจะเป็นอย่างไร อ านาจสุดท้ายอยู่ที่ท่านนายก 

ท่านนายกต้องเห็นแก่ความถูกต้อง ของประเทศมากกว่าพวก สุดท้ายแล้วการลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ ก็จะไม่ต่าง
จากการลักหลับแก้พรบ.นิรโทษกรรม 
#ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยถึงความถูกต้อง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117370  
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วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 
‘วิโรจน์’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ ยังไม่ยุบสภา เดินสายกระชับอ านาจ ชี้สัมพันธ์ 2 ป. คุม พปชร. ปริแตก 
 

 
 
 ‘วิโรจน์’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ เดินสายลงพื้นที่แค่กระชับอ านาจ เตรียมเลือกตั้ง เหตุไม่ไว้ใจ ‘ธรรมนัส’ เชื่อ ยังไม่ยุบสภา 
ม่ันใจ สัมพันธ์ 2 ป. คุม พปชร.ปริแตก 

วันที่ 20 ก.ย.64 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณี
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และพบปะกับส.ส.เขต 
ต่างๆ ถือเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่ ว่า ตนคิดว่าหากก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ มีพฤติกรรมท างานแบบนี้มาต่อเนื่องก็
คงไม่เป็นที่น่าสังเกต แต่ช่วงนี้กลับลงพ้ืนที่และพบปะกับส.ส.เขตในท้องที่นั้นๆ แต่เดิมบทบาทนี้เป็นของ  ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จึงเป็นที่ชัดเจนว่า บทบาทของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่มีอีกแล้ว 

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ไว้ใจให้ ร.อ.ธรรมนัส ท าหน้าที่เป็นโซ่เชื่อมระหว่างรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และ
ข้าราชการส่วนกลางในพ้ืนที่ เท่ากับว่ารอยร้าวที่มีอยู่กลายเป็นรอยปริแตกแล้ว วันนี้พรรคพลังประชารัฐก็ยังอยู่
ฝั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งตอนนี้ก็คงกลืนไม่เข้าคลายไม่
ออก เพราะยังยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค แม้ร.อ.ธรรมนัส จะถูกปลดจากรมช.เกษตรและสหกรณ์ก็ตาม 

“ความสัมพันธ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร มีความซับซ้อนมาก เป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมา
นาน ท าให้ผมไม่เชื่อว่าทั้งสองคนจะหักกันโดยสมบูรณ์ คือ ยังมีส่วนที่ยังคุยกันอยู่ และมีส่วนที่ไม่คุยกันแล้ว ยังคง
ความสัมพันธ์เป็นพ่ีน้อง แต่เรื่องงานบางส่วนก็ปริแตกแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการพรรคพลังประชารัฐที่ถือว่า
ปริแตกแน่นอน” นายวิโรจน์ กล่าว 

เมื่อถามว่า การลงพ้ืนที่ของนายกฯ พล.อ.ประวิตร พร้อมกับรัฐมนตรีต่างๆ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการยุบ
สภา นายวิโรจน์ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ ถือเป็นการกระชับอ านาจของการเมืองเพ่ือเตรียมการเลือก
ตั้งอยู่แล้ว แต่ตนคิดว่าพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่คิดที่จะยุบสภาฯ เพราะกระแสความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ ตกต่ าจนถึง
ขีดสุด หากเลือกตั้งตัวเองก็ต้องแพ้ และก็ต้องถามว่า ส าหรับผลงานที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ ยังมีคุณค่าพอที่จะถูกชูมา
เป็นนายกฯ อีกหรือไม่ ดังนั้น การลงพ้ืนที่ของนายกฯ กับรัฐมนตรีคนไหนก็ตาม เป็นการกระชับอ านาจมาที่ตัวเอง 
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นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนกระแสข่าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ตนได้ยินข่าวนี้บ้าง  
แต่จากผลการส ารวจความเห็นของนิด้าโพลก็ออกมาแล้วว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 

ทั้งนี้  พล.อ.ประยุทธ์ ควรต้องรู้ตัวเองได้แล้วว่า ประชาชนไม่ได้อยากให้เป็นนายกฯ ต่อไป ตอนนี้  
พล.อ.ประยุทธ์ มีอาการที่ยังไม่ยอมรับสภาพที่ไปต่อไปไม่ได้ ประชาชนไม่เชื่อถือ และไม่ยอมรับว่าพล.อ.ประยุทธ์  
จะสามารถพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_466934  
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20 ก.ย. 2564 เวลา 21:00 น. 
"สุชาติ" ชน "ธรรมนัส" แย่งขน "ส.ส.พปชร." ต้อนรับ "ประยุทธ์-ประวิตร" 
 

 
 
"พปชร." ระส่ า งัดข้อหนัก "สุชาติ" วัดก าลัง "ธรรมนัส" แย่งระดมส.ส. ต้อนรับ "ประยุทธ์-ประวิตร" ที่แยกลงพื้นที่ 
"เพชรบุรี-อยุธยา" 22ก.ย. ตรงกัน ท าลูกพรรคล าบากใจ หว่ัน โดนครหาเลือกนาย 

ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก พร ร ค พลั ง ป ร ะช า รั ฐ  (พป ช ร . )  แ จ้ ง ถึ ง ก า ร ล ง พ้ื น ที่ ข อ ง  พล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในวันที่ 22 ก.ย. นี้ เพ่ือไปติดตามความพร้อมรับมือฤดูฝน ที่เขื่อน
เพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นอกจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมคณะนายกฯ ด้วยแล้ว จ.เพชรบุรี ซึ่งส.ส. 3 คน เป็น
ของพรรคพปชร. ทั้งหมด ได้แก่ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี เขต 2 และ
นายสุชาติ อุสาหะส.ส.เพชรบุรี เขต 3 โดยในวันดังกล่าว ส.ส.เพชรบุรีจะเดินทางไปรอต้อนรัทั้งหมด ขณะเดียวกัน อาจ
มี ส.ส.จากจังหวัดใกล้เคียงไปรอต้อนรับนายกฯด้วย อาทิ จ.ราชบุรี ที่มี ส.ส.ของพรรค พปชร. จ านวน 3 คน คือ  
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี และ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ์ส.ส.ราชบุรี 

นอกจากนี้ มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และกรรมการบริหารพรรค พปชร. พยายาม
ระดม ส.ส.ให้ไปร่วมต้อนรับนายกฯ ในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้เช่นเดียวกัน โดยได้มีการชักชวน ส.ส.กาญจนบุรี ซึ่งม ีส.ส.ของ
พรรค พปชร. จ านวน 4 คนด้วย แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมหรือไม่ 

โดยนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี กล่าวถึง เมื่อทราบข่าวนายกฯจะลงพ้ืนที่ก็ยินดีและมีความดีใจ   
ตนและ ส.ส.เพชรบุรีทั้งหมด จะไปต้อนรับนายกฯ ด้วย เพ่ือจะได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในตัวเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีการเสนอขยายความจุของอ่างเก็บน้ า 3-4 แห่ง เพ่ือ
รองรับน้ า ไม่เช่นนั้นหากปริมาณน้ าที่ไหลเข้าเขื่อนเพชรบุรีเกิน 250 คิว ต่อวินาที แม่น้ าเพชรบุรีจะรับไม่ไหว ส่งผลให้
ท่วมตัวเมือง ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้รับงบประมาณและด าเนินการแก้ปัญหาไปบางส่วนแล้ว  แต่เรื่องน้ าต้องด าเนินการ
ให้ครบวงจรทั้งระบบถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่วนแนวคิดเรื่องการท าบายพาสเพ่ือน าน้ าลงทะเลซึ่งต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากนั้น ตนไม่เห็นด้วย เพราะต้องเวนคืนที่ดิน อาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับการขยายความจุของอ่างที่ใช้งบประมาณ
ไม่สูงเท่าการท าบายพาส  
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นอกจากนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนจะกราบเรียนนายกฯ ให้ช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาเส้นทางคมนาคมใน   
จ.เพชรบุรี อยากให้มีการก่อสร้างสะพานยกระดับตะวันตก-ตะวันออกข้ามถ.เพชรเกษมเพ่ิมเติม เนื่องจากในช่วง
เทศกาลถนนเพชรเกษมมีการปิดช่องจราจรไม่ให้กลับรถประชาชนในพื้นท่ีจึงสัญจรอย่างยากล าบาก 

ทั้งนี ้รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในการลงพ้ืนที่ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ าหลากในพ้ืนที่ลุ่มต่ าของลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง  ที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาลจ.พระนครศรีอยุธยาของ  พล.อ.ประวิตร   
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร.ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ซึ่งตรงกับก าหรดลงพ้ืนที่ จ.เพชรบุรีของ
นายกฯ นั้น จะมีร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก
พรรค นายวิรัชรัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล ร่วมคณะพล.อ.ประวิตร ด้วย  

โดยมีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้ก าชับ ส.ส.ในพรรค พปชร.ให้ร่วมคณะไปด้วยจ านวนมาก จนสร้างความ
ล าบากใจให้กับส.ส.บางคน จนเกิดความลังเลว่าจะไปร่วมกับคณะของพล.อ.ประยุทธ์ หรือพล.อ.ประวิตร เพราะกลัวจะ
ถูกมองว่าเลือกฝั่ง 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961230  
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21/09/2564 11:10 
“สุชาติ” เชื่อ “นายกฯ-บิ๊กป้อม” ลงพ้ืนที่ไม่ถือวัดพลังการเมือง 
 

 
 

กรุงเทพฯ 21 ก.ย.-“สุชาติ” ระบุการลงพื้นที่ของ”พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร”ในวันเดียวกันต่างพ้ืนที่  เป็นการ
แบ่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการดูแลเรื่องน้ า ไม่ถือเป็นการวัดพลังทางการเมือง 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค
พลั งประชารั ฐ  (พปชร . )กล่ าวถึ งข้ อ สั ง เกตของนั กวิ เ คราะห์ การ เมื อ งว่ าการลง พ้ืนที่ วั น เดี ยวกั นของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จังหวัดเพชรบุรี ในการดูการเตรียม
ความพร้อมรับมือฤดูฝนที่ น้ าจะท่ วมกับการลง พ้ืนที่ที่ จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  ของพลเอกประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  วันพรุ่งนี้(22 ก.ย.) เป็นการวัดพลังทางการเมือง โดย
ชี้แจงว่า ทั้งพลเอกประวิตร และพลเอกประยุทธ์ คุยกันตลอด และเป็นการแบ่งงานกันท า ประสานงาน ซึ่ง  
พลเอกประยุทธ์ ดูเรื่องต้นน้ าที่จังหวังเพชรบุรี ขณะที่พลเอกประวิตร ดูน้ าทางพ้ืนที่ลุ่ม และได้นัดกับนายสมเกียรติ 
ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไว้แล้ว และเป็นวันว่างที่พร้อมลงพ้ืนที่หลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 21 กันยายน  จึงลงพ้ืนที่วันพรุ่งนี้( 22 ก.ย.) เพราะหลังจากนั้นจะเป็นวันหยุดราชการอีก จึง
ยืนยันได้ว่าไม่มีการวัดพลังกันของกลุ่มการเมือง 

“ไม่มีการวัดพลังกันของกลุ่มการเมืองและ ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ   ทุกคนอยู่พรรคนี้ด้วยเพราะ  
ลุงตู่-ลุงป้อมอยู่แล้ว   ซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเอกประวิตร และพลเอกประยุทธ์ ซึ่งก็คุยกันปกติ 
เป็นพี่น้องกันคบกันมานาน50ปี”นายสุชาติ กล่าว 

นายสุชาติ ยังกล่าวว่าจะลงพ้ืนที่จังหวัดเพชบุรี พร้อมกับนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้(22 ก.ย.) เนื่องจากต้องไปดู
เรื่องโรงงานและแรงงานในพ้ืนที่ หลังจากมีเสียงสะท้อนว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย และ ส.ส.จังหวัดเพชรบุ รี เป็น 
ส.ส.ของพรรค และนายสุชาติ เองเคยเป็นประธาน ส.ส.พรรค นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังเปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) มีก าหนดการนัดประชุมในวันที่ 23 กันยายนนี้ โดยมีวาระการหารือเรื่องต่างๆของ ส.ส.ในแต่ละพ้ืนที่  
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รวมถึงการวิเคราะห์การเลือกตั้งท้องถิ่นะดับ อบต.ว่าสมาชิกพรรคจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง พร้อมย้ าว่า 

ส.ส.อาจจะแค่สังเกตุการเลือกตั้งเท่านั้น เพราะกฎหมายห้าม ส.ส.ไปช่วยหาเสียงอยู่แล้ว ส่วนผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง 
อบต.จะขอใช้โลโก้พรรคในการหาเสียงนั้นก็เป็นดุลพินิจของกรรมการบริหารพรรคที่จะพิจารณา แต่ให้ข้อสังเกตุว่าการ
เลือกตั้ง อบจ.และ เทศบาลที่ผ่านมาก็ไม่มีให้ใช้โลโก้พรรคหาเสียงเลย. ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-784730  
  

https://tna.mcot.net/politics-784730
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20 กันยายน 2564 14:42 น. 
‘เพื่อไทย’ เมินเจอร้องยุบพรรค! ท้า ‘เรืองไกร’ตรวจสอบ ‘บิ๊กตู่’ด้วย 
'เพื่อไทย' เมินเจอร้องยุบพรรคแนะตรวจสอบปม'บิ๊กตู่' อาจเข้าข่ายครอบง าพรรค พปชร. โวเพื่อไทยไม่มี 3 ป. มี
แต่ 2 ป. คือ ประเทศชาติและปชช. ซัดนายกฯไม่ต้องพลิกโฉมประเทศแต่ชาวบ้านต้องการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสส่ง 
'บิ๊กตู่'กลับบ้าน 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร  
ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นเรื่องให้ กกต. พิจารณายุบพรรค พท. โดย อ้างคลิปค าให้สัมภาษณ์ 
นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ที่ระบุในท านองมีนายทุนครอบง าพรรคว่าถือเป็นสิทธิของนายเรืองไกร พรรค 
พท. มีหน้าที่ไปชี้แจงหากถูกเรียก ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรว่ากันไปตามข้อกฎหมายตรงไปตรงมา พร้อมเสนอให้นายเรือง
ไกร ตรวจสอบกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าข่ายบงการครอบง าแทรกแซงพรรค พปชร.หรือไม่ 
โดยเฉพาะช่วง อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาทั้งจากกรณีไลน์หลุด และกรณีให้ส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคโหวตเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเองหรือไม่ 

“การร้องยุบพรรค พท. ของนายเรืองไกรถือเป็นสิทธิ แต่ถ้าไม่ร้องกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ที่อาจเข้าข่ายบงการ
ครอบง าแทรกแซงหรือมีลักษณะเป็นนายทุนครอบง าพรรค พปชร. จะถูกตั้งค าถามถึงมาตรฐานการด าเนินการว่าสอง
มาตรฐานหรือไม่” นายอนุสรณ์ กล่าว 

นายอนุสรณ์ ตั้งข้อสังเกต ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ หลบต่ าเป็นนายกฯเวิร์คฟอร์มโฮมพอรอดจากการเกือบ
ถูกโหวตล้มกลางสภาฯ เลยลงพ้ืนที่ถี่ แต่เลือกลงเฉพาะในพ้ืนที่ ส.ส.พรรคพปชร. ฝั่งที่อยู่กลุ่มก๊วนเดียวกับพล.อ.
ประยุทธ์ ไม่ลงพ้ืนที่ ส.ส.พรรค พปชร.ในฝั่งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะลงพ้ืนที่หรือจัดสรร
งบประมาณอย่างเป็นธรรมไม่เลือกข้างไม่แบ่งฝ่าย สะท้อนว่าพล.อ.ประยุทธ์ มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งในเครือข่าย 3 ป. 
เป็นหลักก่อนแก้ปัญหาของประชาชนหรือไม่ 
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“พรรค พท.ไม่มี 3 ป.มีแต่การยึดประโยชน์ของ 2 ป. คือ ป.ประเทศชาติ และ ป.ประชาชน  พล.อ.ประยุทธ์ 

อยู่มาเกือบ 8 ปี เพ่ิงคิดจะมาพลิกโฉมประเทศในขณะที่ประชาชนไม่ต้องประชาชนต้องการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสโดยส่ง
พล.อ.ประยุทธ์ กลับบ้าน เกือบ 8 ปี บริหารงานล้มเหลวขาดภาวะผู้น าไม่มีศักยภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่งผล
กระทบให้ประชาชนเดือดร้อน ถึงเวลาที่ควรยุติบทบาททางการเมืองเพ่ือไม่ให้เป็นภาระของประเทศชาติและ
ประชาชน” นายอนุสรณ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/291295/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/291295/
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20 ก.ย. 2564-16:19 น. 
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. บางกอกใหญ่ เพื่อไทย ยุติบทบาท ขอไปท าธุรกิจต่างประเทศ 
 

 
 
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.บางกอกใหญ่ เพื่อไทย ยุติบทบาท ขอไปท าธุรกิจต่างประเทศ แง้มหลังพรรคอ่ืนทราบข่าวก็โทรมา
ชักชวน แต่ตนปฏิเสธไป 

20 ก.ย. 2564 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย ชัยณรงค์โลกา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.บางกอกใหญ่ พรรคเพ่ือไทย 
(พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ผมขอยุติบทบาทว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคเพ่ือไทย 
เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ขอบคุณทุกก าลังใจที่ให้มาครับ” 

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรสอบถามถึงเหตุผลของการประกาศยุติบทบาทผู้สมัคร ส.ก. โดยนายวันชัย กล่าวว่า ตน
จะไปท าธุรกิจที่ต่างประเทศ ซึ่งการเลือกตั้งส.ก.ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อใด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบ
นี้ด้วย เราจึงตัดสินใจถอยออกมาก่อน 

เมื่อถามว่าไม่ใช่เพราะอยากย้ายสังกัดใช่หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า พรรคอ่ืนเมื่อทราบข่าวก็มาชักชวน แต่ตน
ได้ปฏิเสธไป ขณะนี้ตนยังเป็นสมาชิกพรรคพท.อยู่ ยืนยันว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6630516  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6630516
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2.jpg
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วันที่ 20 กันยายน 2564 - 13:35 น. 
อดีตผู้สมัครปทุมฯ ทิ้ง ปชป. ยกทีมเข้า พท. เตรียมพร้อมรอมติไล่ ส.ส. งูเห่าพ้นพรรค 
 

 
 
‘เกียรติศักดิ์ ส่องแสง’ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปทุมฯ พรรค ปชป. พาทีมงานกว่า 80 คน สมัครเป็นสมาชิกพรรค พท. 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมทีมงานกว่า 80 คน เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พท. โดยมี  นายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง รองหัวหน้าพรรค พท. ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรค พท.ของนายเกียรติศักดิ์ เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.
ปทุมธานีในครั้งนี้ สอดคล้องกับกรณีมีกระแสข่าวว่าพรรค พท.เตรียมจะขอมติพรรคในการขับ ส.ส.พรรค พท. ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบที่จะท าให้พรรค พท.
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2948675  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2948675
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/S__104914952.jpg
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วันที่ 21 กันยายน 2564 - 08:41 น. 
ปชป. ไม่หว่ัน ‘เกียรติศักดิ์’ ยกทีมปทุมฯ ซบ พท. ‘ราเมศ’ บอกคนจะไปก็ต้องไป ห้ามไม่ได้ 

 
      

 
 
ปชป.ไม่หว่ัน ‘เกียรติศักดิ์’ ยกทีมปทุมฯ ซบ พท. ‘ราเมศ’ บอกคนจะไปก็ต้องไป ห้ามไม่ได้ โวประชาธิปัตย์มีอดีต 
ส.ส.พรรคอ่ืน-คนรุ่นใหม่เข้ามาเพียบ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงกรณี นายเกียรติศักดิ์  
ส่องแสง อดีต ส.ส.ปทุมธานี และคณะ ย้ายไปพรรคเพ่ือไทย ว่าถ้าอยากทราบเหตุผลคงตอบแทนไม่ได้ ต้องไปถามเจ้า
ตัวถึงเหตุผลของการย้ายพรรคครั้งนี้ ซึ่งพรรคไม่ได้กังวลใจ พร้อมท าพ้ืนที่ต่อ โดยมีบุคคลที่มีศักยภาพที่ต้องการลงพ้ืนที่
ดังกล่าว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนในฐานะโฆษกพรรคได้ลงช่วยพ้ืนที่ของนายเกียรติศักดิ์หลายครั้ง ซึ่งนาย
เกียรติศักดิ์ก็ท างานร่วมกับพรรคมาด้วยดีตลอด แต่ก็เข้าใจได้ และเคารพในการตัดสินใจ 

“คนจะไปอย่างไรก็ต้องไป เป็นเรื่องธรรมดา พรรคเป็นสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเกิดอะไรในพ้ืนที่ใดเราก็
ต้องเดินต่อ ไม่หวั่นไหว คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันต้องการมาร่วมงานกับพรรคอยู่ตลอดระยะเวลา ถ้าหวั่นไหวก็ไม่ใช่
สถาบันทางการเมือง” นายราเมศกล่าว 

นายราเมศกล่าวว่า ในหลายพ้ืนที่อดีต ส.ส.ที่ไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอ่ืนในสมัยที่ผ่านมาก็ได้เข้า
มาร่วมงานกับพรรคอีกหลายคน รวมถึงคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาร่วมท างานกับพรรคเป็นจ านวนมากเช่นกัน ที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่า
จะไม่สนใจหรือไม่ไยดี แต่ที่บอกว่าเมื่อคนจะไปเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร และไม่ใช่ว่าพรรคไม่รับฟังเสียงสะท้อนความ
ต้องการของสมาชิกพรรค พรรคพร้อมรับฟังตลอดเวลา มีสิ่งใดที่ท าให้พรรคดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นก็ด าเนินการมาโดยตลอด
ตามล าดับ ถ้าพูดถึงผลงานพิสูจน์ได้ว่าพรรคไม่เคยบกพร่องในการท าหน้าที่ ในการท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนและ
ประเทศ สิ่งที่คิดท่ีท าอาจไม่หวือหวาแต่รับประกันได้ว่าสิ่งที่ท าคือความยั่งยืนของประชาชนและประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2949988  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2949988
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วันที่ 21 กันยายน 2564 - 11:37 น. 
“ชวน” ปฏิเสธประชุมร่วมรัฐสภาล่ม หลังถก พ.ร.บ.การศึกษา เผย ตกลงจะต่อสมัยหน้า ปัดตอบกระแสยุบสภา 
 

 
 
“ชวน” ปฏิเสธประชุมร่วมรัฐสภาล่ม หลังถก พ.ร.บ.การศึกษา เผย ตกลงจะต่อสมัยหน้า เตรียมปรับการอภิปราย
ใหม่ตามสัดส่วนพรรค แจง ส.ส.ลงพื้นที่เพราะปิดเทอม ปัดตอบกระแสยุบสภา บอกแค่ได้ยินจากสื่อ 

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 21 กันยายน ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่การประชุม
ร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 กันยายน มีองค์ประชุมไม่ครบจนท าให้การประชุมล่ม ว่า ความจริงในวันนั้นมีความคิดตั้งแต่ต้น
ว่าอยากให้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับผ่านวาระ 1 แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอภิปราย 70 กว่าคน แม้จะอภิปรายคนละไม่เกิน 7 
นาทีก็ไม่สามารถเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้ จึงมีความคิดว่าให้ผ่านแค่ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ก่อนก็ได้ ซึ่งเวลานั้นเหลือ
สมาชิกที่จะอภิปรายอีก 10 กว่าคนก็จะลงมติ แต่มีคนเสนอว่าขอให้จบเพียงเท่านี้ เอาไว้อภิปรายต่อในสมัยหน้า ซึ่งตน
ก็ได้เสนอว่าขอให้อภิปรายให้จบและรัฐมนตรีได้สรุปตามข้อบังคับ และจะไปลงมติ ในสมัยหน้าก็ไม่เป็นไร ซึ่งที่ตกลงกัน
ล่วงหน้าเป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าสภาล่ม แต่เผอิญว่ามีฝ่ายค้านเสนอให้ลงมติจึงจ าเป็นต้องถามความพร้อมโดย
การนับองค์ประชุม ซึ่งขณะนั้นสมาชิกบางส่วนกลับไปแล้ว แต่คนที่อยู่ในห้องประชุมตนก็เห็นว่ายังมีวุฒิสมาชิกอยู่
จ านวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อตกลงภายในกันตั้งแต่ต้นว่าเมื่ออภิปรายจบแล้วให้ไปลงมติสมัยประชุมต่อไป ซึ่งก็ไม่ได้เป็น
เรื่องท่ีเกิดอุบัติเหตุอะไรแต่เป็นเรื่องที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว 
เมื่อถามว่า ไม่ได้เป็นความตั้งใจหรือจงใจของสมาชิกที่จะให้เกิดภาพเช่นนี้ใช่หรือไม่ นายชวน กล่ าวว่า มีคนเสนอว่า
กฎหมาย 2 ฉบับควรจะรับหลักการไปพร้อมกัน เพ่ือที่จะได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาไปพร้อมกัน แต่วันนั้น
ลงมติไม่ทันเนื่องจากมีสมาชิกอภิปรายเป็นจ านวนมาก เพราะถือว่าเป็นวันสุดท้ายจึงได้เปิดโอกาสให้อภิปราย และ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของชาติในเรื่องการศึกษาที่เป็นปัญหาใหญ่ของเรา ส่วนจะมี
การเปิดสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร 

เมื่อถามว่า ต้องมีการปรับขั้นตอนการพิจารณากฎหมายหลังจากนี้หรือไม่ เพราะส.ส.อภิปรายกันเป็นจ านวน
มาก ท าให้การพิจารณากฎหมายล่าช้า นายชวน กล่าวว่า ตนเคยขอความร่วมมือ เช่น หากมีการอภิปราย 10 คน แต่มี
บางพรรคอภิปราย 6-7 คน ซึ่งก็เคยคุยกันว่าจะท าแบบที่เคยท าในสมัยก่อน โดยจะดูว่าพรรคนี้มีสมาชิกจ านวนเท่านี้ 
จะสามารถพูดได้กี่คน รวมถึงเรื่องเวลาที่บางคนเตรียมสคริปต์ไว้ในไอแพด เมื่อขอให้ลดเวลาก็ ไม่สามารถท าได้เพราะ
ไม่ได้พูดปากเปล่า ซึ่งก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าก็จะมีการคุยเรื่องนี้กัน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานว่ากฎหมายจะได้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-.jpg
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ไม่ค้าง แต่เดิมกฎหมายไม่ค้างเลย แต่ครั้งนี้กฎหมายค้างเนื่องจากเราหยุดประชุมเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมถือว่าสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 
ซึ่งต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่มีใครละเมิดมาตรการ โดย ส.ส. มีผู้ติดเชื้อประมาณ 3 คน ส่วน ส.ว. มีผู้ติดเชื้อ 1 คน 

นายชวน ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองลงพ้ืนที่จ านวนมาก ถือเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่ด้วย ว่า สัญญาณคือ
ปิดสมัยประชุมสภาฯ ส.ส.ก็จะต้องลงพื้นที่ เพราะประชาชนก็รู้ว่าตอนนี้ปิดสมัยประชุมแล้ว หาก ส.ส.ยังอยู่ในกทม.อยู่ก็
คงจะมีปัญหากับ ส.ส.คนนั้น ในอดีตเวลาปิดสมัยประชุมก็เป็นเช่นนี้ 

เมื่อถามว่าแต่ดูเหมือนผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ช่วงชิงลงพ้ืนที่กันตลอด เป็นสัญญาณการยุบสภา
หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า แต่ละคนก็ไปท าหน้าที่ของตัวเอง คงไม่ได้แย่งชิงพ้ืนที่กัน ตนยังไม่ได้ยินนักการเมืองพูดถึง
เรื่องการยุบสภาเลย ได้ยินมาจากสื่อมวลชนเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2950293  
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วันที่ 21 กันยายน 2564 - 12:08 น. 
‘โรม’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ จ้องเบียด ‘ประวิตร’ พ้นเกมอ านาจ หว่ันแตกหักสะเทือนประชาชน 
 

 
 
‘โรม’ เชื่อ ‘ประยุทธ์’ จ้องเบียด ‘ประวิตร’ พ้นเกมอ านาจ ขบเหลี่ยมสลายมุ้ง ‘พปชร.’ เหลือเพียงพรรคชั่วคราว 
หว่ันแตกหักสะเทือน ปชช. 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์
กรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แยกกันลงพ้ืนที่ในวันที่ 22 กันยายนพร้อมกัน จน ส.ส.
ท้องที่พรรค พปชร.ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปต้อนรับใครก่อน สะท้อนสัญญาณทางการเมืองอย่างไรได้บ้าง ว่าคิดว่าใน
ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่ไม่มีเสถียรภาพ และเป็นช่วงเวลาที่เกิดรอยร้าว ท าให้ไม่สามารถคุมคนในรัฐบาลไม่ได้ ซึ่ง
สะท้อนออกมาในช่วงการประชุมสภาที่เกิดสภาล่มบ่อย ล่าสุด ก็ไม่สามารถอยู่ครบองค์ประชุมเพ่ือลงติกฎหมายที่
รัฐบาลเสนอมาได้ 

“ราวกับว่ากลไกการคุม ส.ส.และ ส.ว.ของรัฐบาลมีปัญหา วิกฤตเดิมยังแก้ไขไม่ได้ แต่รัฐบาลก าลังสร้างวิกฤต
ใหม่ผ่านกลไกของตัวเอง รัฐบาลจึงควรจัดการวิกฤตตรงนี้ให้ได้ โดยมีทางเลือกคือ พล.อ.ประยุทธ์สามารถลาออก หรือ
ยุบสภา เปิดทางให้มีการเลือกตั้ง และจัดตั้งรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้” นายรังสิมันต์ กล่าว 

นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ ฟันธงว่าความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประวิตรและ  
พล.อ.ประยุทธ์มีอยู่หรือไม่ หรือมีมากแค่ไหน แต่ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการปัญหาระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรค พปชร. และ พล.อ.ประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นว่าบารมีของ พล.อ.ประวิตรในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มี
น้อยลงมาก พล.อ.ประวิตรเปรียบเสมือนดวงดาวที่ค่อยๆ หมดแสง รอวันแตกสลายกลายเป็นเถ้าธุลี พล.อ.ประวิตร ไม่
สามารถที่จะคุมกลไกหลายๆ อย่างได้เหมือนที่เคยท ามา 

นายรังสิมันต์กล่าวว่า เมื่อน้องรักอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ไม่ฟังก็ยิ่งแล้วใหญ่ ทั้งอ านาจหลายอย่างก็ถูก  
พล.อ.ประยุทธ์ยึดไป จึงคิดว่าสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ก าลังคิดอยู่ลึกๆ คือการค่อยๆ ท าให้ พล.อ.ประวิตรหมดบทบาทลง
หรือไม่ โดยเฉพาะกลไกในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของ พล.อ.ประวิตร ก็ไม่มีความส าคัญอีกต่อไป เพราะเลขาธิการพรรค 
พปชร.ก็ถูกปลดพ้นรัฐมนตรี ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองอย่างพรรค พปชร. อาจจะเป็นเพียงพรรคชั่วคราว  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
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และมุ้งของ พล.อ.ประวิตรอาจจะไม่มีบทบาทต่อไปอีกในอนาคต สุดท้ายก็คงแตกกัน แต่ก็หวังว่าประชาชนจะไม่ได้รับ
ลูกหลงมากจนเกินไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2950390  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2950390
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20 ก.ย. 2564 
ปากน้ าเนื้อหอม "ประวิตร" เทใจบ้านใหญ่อัศวเหม 
 

 
 
เสี่ยเอ๋เนื้อหอม "ประวิตร" เทใจบ้านใหญ่อัศวเหม นายกฯประยุทธ์ ก็ไปเยือนปากน้ า ส.ส.หญิงสาย เสธ.อ้น  
โผล่ต้อนรับ  

ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปงาน
ศพที่สมุทรปราการ ก่อนหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็มาตรวจราชการที่สมุทรปราการเช่นกัน 

ในงานศพบิดาของ ส.ส.สมุทรปราการ “พล.อ.ประวิตร” ได้ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และเป็นประธานในพิธี
ฌาปนกิจศพ โดย ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ น าทีม ส.ส. และ ส.อบจ. มาต้อนรับ
หัวหน้าพรรคอย่างพร้อมเพรียง 

ขณะที่ “พล.อ.ประยุทธ์” ไปตรวจราชการ นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมทีมงาน ส.ส. 
และ ส.อบจ. มาต้อนรับอย่างคึกคัก ไม่แพ้วันที่ “พล.อ.ประวิตร” ไปวัดด่านส าโรง 

วันที่ 18 ก.ย.2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประขารัฐ เดินทางมา
เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ศุภัช พูลเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลด่านส าโรง ซึ่งเป็นบิดาของ ภริม พูลเจริญ 
ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ที่วัดด่านส าโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

วันนั้น ตรีนุช เทยีนทอง รมว.ศึกษาธิการ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ และนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เดินทางไปร่วมงานศพด้วย 

ฝั่ ง เจ้ าบ้ านมากันครบ  ชนม์สวั สดิ์  อัศว เหม  ประธานหอการค้ าจั งหวัดสมุทรปราการ ,นันทิ ดา  
แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ,ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อม 3 ส.ส.
สมุทรปราการ ได้แก่ ยงยุทธ สุวรรณบุตร ,กรุงศรีวิไล สุทินเผือก และฐาปกรณ์ กุลเจริญ 

ตอนกลับ “เสี่ยเอ๋” ได้ไปส่ง “พล.อ.ประวิตร” ถึงที่ประตูรถ โดยก้มกราบที่ตัก และบิ๊กป้อมก็ยกมือลูบศรีษะ
ทายาท “อัศวเหม” อย่างเอ็นดู 
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 ‘สายบิ๊กป้อม’ 
  เป็นที่รู้กัน ตระกูลอัศวเหมในสีเสื้อพลังประชารัฐนั้น ขึ้นตรงต่อ “พล.อ.ประวิตร” และการตัดสินใจเข้าร่วมงาน
กับพลังประชารัฐ ก็ติดต่อผ่านบ้านป่ารอยต่อ 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปตรวจราชการที่ จ.สมุทรปราการ เพ่ือ
ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ ส.ส.สมุทรปราการ พลังประชารัฐ มาเกือบครบทีม 

น าโดย อัครวัฒน์ อัศวเหม, กรุงศรีวิไล สุทินเผือก, อัครวัฒน์ อัศวเหม, ฐาปกรณ์ กุลเจริญ, ยงยุทธ สุวรรณบุตร 
และไพลิน เทียนสุวรรณ ยกเว้น ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ ที่บิดาเพ่ิงเสียชีวิต 

ตอนเลือกตั้งปี 2562 “ชนม์สวัสดิ์” จัดทัพพลังประชารัฐปากน้ า โดย อัครวัฒน์ อัศวเหม หลานชายของวัฒนา 
อัศวเหม เป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับประภาพร อัศวเหม 

ผลเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมบ้านใหญ่อัศวเหม ได้ 5 คนคือ เขต 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม ,เขต 2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร 
,เขต 3 ภริม พูลเจริญ, เขต 5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก และเขต 6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส่วน ส.ส.หญิงอีกคนหนึ่ง สังกัดสาย 
“เสธ.อ้น” ที่ข้ึนตรงกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไปตรวจราชการที่ปากน้ า จึงเห็น ส.ส.หญิงคนนั้น มาร่วมต้อนรับพร้อม ส.ส.สายอัศวเหม 
 ‘สาย เสธ.อ้น’ 
  “พล.อ.ประวิตร” ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ดูแล ส.ส.พลังประชารัฐ ทุกกลุ่มทุกก๊วนเหมือนลูกหลาน การ
เดินทางร่วมงานศพบิดา ส.ส.หญิงปากน้ า สะท้อนภาพผู้ใหญ่ที่เมตตาต่อ ส.ส.พรรษาแรก ด้านหนึ่ง กลุ่มปากน้ า มี ส.ส. 
6 คน ไม่เคยเรียกร้องต าแหน่งรัฐมนตรี และมีปัญหาใดๆให้บิ๊กป้อมปวดหัว 

ย้อนไปก่อนฤดูเลือกตั้ง 2562 การจัดทีมผู้สมัคร ส.ส. มีปัญหาที่เขต 7 (อ.พระสมุทรเจดีย์)ระหว่าง ต่อศักดิ์ 
อัศวเหม กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า กับไพลิน เทียนสุวรรณ อดีต ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต อ.พระสมุทรเจดีย์ 

“เสธ.อ้น” สายตรง พล.อ.ประยุทธ์ ที่มาช่วยงานเลือกตั้งของ พล.อ.ประวิตร ได้เข้ามาเคลียร์พ้ืนที่ สุดท้าย 
ไพลิน เทียนสุวรรณ ได้ลงสนามชนกับนันทวรรณ ประสพดี ภรรยาของประชา ประสพดี อดีต รมช.มหาดไทย  
ผลเลือกตั้ง ไพลินชนะขาด 

ตระกูล “เทียนสุวรรณ” น าโดยสมัคร เทียนสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท เทียนทองขนส่ง จ ากัด ได้ยึด
ครองพ้ืนที่การเมืองท้องถิ่น อ.พระสุมทรเจดีย์มานานกว่า 50 ปีแล้ว และอยู่คนละข้ัวกับตระกูล “อัศวเหม” 

ในพรรคพลังประชารัฐ “ไพลิน” อยู่ในสาย “เสธ.อ้น” และกลุ่มมังกรน้ าเค็ม ไม่น่าแปลกใจที่ ส.ส.หญิงแห่งพระ
สมุทรเจดีย์ จะมาต้อนรับคณะนายกฯประยุทธ์ ที่มีสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ร่วมเดินทางมาด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484595  
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/scoop/484595
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21 กันยายน 2564 7:00 น. 
ปมถุงขนมแผลเป็นการเมือง “บิ๊กตู่”? 
เมื่อเปิดประชุมสภาฯ ในสมัยหน้า “บิก๊ตู่” ต้องขบคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะองค์ประชุมรัฐสภาล่มครั้ง
นี้ไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนต้องการส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างไปถึงนายกฯ หากเปิดประชุมสมัยหน้าแล้วยังเกิด
สถานการณ์แบบนี้อยู่ รับรองว่ารัฐบาลไปไม่รอด ต้องยุบสภาฯ แน่นอน 
 

 
เ รี ยกว่ า เป็ นควั นหลงที่ เ กิ ดขึ้ นต่ อ เนื่ อ งจาก เกมป่ วน โค่น  “บิ๊ กตู่ ”พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา 

นายกรัฐมนตรี หรือไม่  หลังเกิดเหตุการณ์ ส.ส. ส.ว.โดดร่ม จนองค์ประชุมสภาล่ม ในวันปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา   

จนท าให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเอง ต้องถูกเลื่อนออกไปพิจารณาในอีก  2 เดือน
ข้างหน้า เมื่อเปิดสมัยประชุมในเดือน พ.ย.   

ฟากฝ่ายค้านได้ทีออกมาขย่มซ้ า โดย “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุว่า เหตุการณ์สภาล่มสะท้อนนัยยะความแตกแยกของ
รัฐบาล เพราะเท่าที่ดูพรรคที่หายไปคือ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ   

เมื่อเปิดประชุมสภาฯ ในสมัยหน้า “บิ๊กตู”่ ต้องขบคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะองค์ประชุมรัฐสภาล่ม
ครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนต้องการส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างไปถึงนายกฯ หากเปิดประชุมสมัยหน้าแล้วยังเกิด
สถานการณ์แบบนี้อยู่ รับรองว่ารัฐบาลไปไม่รอด ต้องยุบสภาฯ แน่นอน  

ขณะที่ “วิรัช รัตนเศรฐ”  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน วิปรัฐบาล โต้กลับว่าเรื่องนี้
ไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่ได้เป็นเกมทางการเมือง เรื่องนี้มีผู้อภิปรายจ านวนมากเพราะเป็นเป็นกฎหมายส าคัญ ถกกันวัน
เดียวไม่จบแน่นอน ส.ส. ส.ว.บางส่วนจึงเดินทางกลับ ตจว. ไว้ค่อยมาพิจารณาต่อสมัยประชุมหน้า  

จากนี้บรรยากาศการเมืองในสภาอาจเงียบเหงาลงบ้าง เพราะเป็นช่วงปิดสมัยประชุม อย่างไรก็ตามความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองน่าจะไปอยู่ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่างๆ ที่ยังคงท างานอยู่ โดยเฉพาะกมธ.ป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.)  สภาผู้แทนราษฎร ที่มี “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน    

ล่าสุด 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันยื่นเรื่องให้ กมธ.ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณี การแจกถุงขนม 5 ล้านบาทให้ 
ส.ส.เพ่ือโหวตไว้วางใจนายกฯ ในศึกซักฟอกครั้งที่ผ่านมา โดยที่ฝ่ายค้านระบุว่ามีหลักฐานเด็ด ทั้งภาพ เสียง พยาน
บุคคล ที่กล้องวงจรปิดยังเป็นหลักฐานที่น้อยกว่าหรือเบากว่าหลักฐานที่มี   

ส่วน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เด้งรับลูกทันทีโดยจะน าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจาณาในวันที่ 29 ก.ย.นี้ พร้อม
เหน็บเบาๆ ว่า “นายกฯ คนนี้ท าอะไรแปลกๆ สมาชิกพรรคก็ไม่ได้เป็น เป็น ส.ส.ก็ไม่ได้เป็น เขาเสนอชื่อให้มาเป็นนายก
ฯ พอเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่ก็ไปปลดเขา ดูพิกลๆ เอาเป็นว่าจะเอาข่าวดีมาให้ก็แล้วกัน”  

 จากนี้จึงต้องจับตาว่าเรื่องนี้จะสมราคาคุยของเหล่าขุนพลพรรคฝ่ายค้าน เป็นการกรีดแผลโรยเกลือ สร้าง
แผลเป็นทางการเมืองให้“บิ๊กตู”่และคณะได้หรือไม่.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/292023/   

https://www.dailynews.co.th/news/292023/
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"บิ๊กน้อย" เงา "เสธ.ไอซ์" คุมอ านาจ "ธรรมนัส" 
 

 
 
เกม 3 ป. ดึง ‘บิ๊กน้อย’ มานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ ท าให้มองเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะ เงา 
เสธ.ไอซ์ คือส่ิงท่ี ‘ร.อ.ธรรมนัส’ ต้องย าเกรง 

ในยุคที่มีการขับเคี่ยวกันระหว่าง ทหารฝั่ง “บูรพาพยัคฆ์” และ “วงเทวัญ” ชื่อ “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) เคยปรากฎชิงต าแหน่ง ‘ผบ.ทบ.’ กับ 
‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงปีสุดท้ายก่อน ‘บิ๊กป๊อก’ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะ
เกษียณอายุราชการในต าแหน่ง ผบ.ทบ. 

ในสมัยนั้นเป็นที่รู้กันดีว่า ‘บิ๊กป๊อก-บิ๊กน้อย-บิ๊กตู่’ มีชื่ออยู่ในกลุ่ม “น้องรัก” ที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไว้ใจมากที่สุด และทั้ง 3 คนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นไล่เลี่ยกัน คือ ตท.10 ตท.11
และ ตท.12 ที่เคารพนับถือกันแบบรุ่นพี-่รุ่นน้อง 

ชื่อ ‘บิ๊กน้อย’ ติดโผเข้าชิงต าแหน่ง ผบ.ทบ. กับ ‘บิ๊กตู่’ เมื่อปี 2553 หลังได้รับแรงเชียร์จากกลุ่มทหาร  
‘วงเทวัญ’ ที่มองว่าเก้าอ้ี ‘ผบ.ทบ.’ ถูกฝั่ง ‘บูรพาพยัคฆ์’ ยึดครองมาถึง 3 ปี ก็ควรหมุนเวียนสับเปลี่ยน มากกว่าจะส่ง
ต่อให้ ‘บิ๊กตู’่ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีอายุราชการถึง 4 ปี 

แต่ ‘บิ๊กน้อย’ก็รู้เส้นทางของตัวเองดีมาตั้งแต่ต้น ว่าไม่ได้เติบโตมาในไลน์ที่จะข้ึนเป็น ‘ผบ.ทบ.’ แม้จะเคยเป็นผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 (ผบ.มทบ.14 ) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) รองแม่ทัพภาคที่ 1 
และ แม่ทัพน้อยที่ 1 แต่ก็ไม่ได้เป็น “แม่ทัพภาคท่ี 1” 

ส่วน ‘บิ๊กตู’่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ และในขณะนั้นยังนั่งในต าแหน่ง รอง ผบ.ทบ. ครองอัตราจอมพล 
มีความอาวุโสมากกว่าจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ ‘บิ๊กน้อย’ ซึ่งเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. จะเสียบเก้าอ้ี ผบ.ทบ. แทน 
ข่าวคราว ‘บิ๊กน้อย’ เงียบหายไปหลังจากเกษียณอายุราชการในต าแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เมื่อปี 2554 
แต่หลัง พล.อ.ประยุทธ์ ท ารัฐประหารปี 2557 ก็มีชื่อปรากฎนั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ก็ยังไม่
เป็นที่สนใจ 

จนกระทั่ง ‘บิ๊กป้อม’ แต่งตั้ง ‘บิ๊กน้อย’ เป็น ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ หลัง ‘บิ๊กตู่’ สั่งปลด  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ออกจากต าแหน่ง สืบเนื่อง
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จากผลพวงอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่ผ่านมา หลังมีกระแสข่าว ร.อ.ธรรมนัส เลื่อยขาเก้าอ้ี พล.อ.ประยุทธ์ และ  
พล.อ.อนุพงษ์ โดยเดินเกมล็อบบี้ ส.ส.พปชร. และพรรคเล็กร่วมรัฐบาลโหวตไม่ไว้วางใจ ส่งผลให้นายกฯ ได้คะแนน
ไว้วางใจรองบ๊วย และคะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุด 
  ท่ามกลางกระแสข่าวความสัมพันธ์พ่ีน้อง 3 ป. ร้าวฉาน ‘บิ๊กป้อม’ จึงดึง ‘บิ๊กน้อย’ คู่ชิงเก้าอ้ี ผบ.ทบ.ในอดีต 
มาเป็นกันชน ‘บิ๊กตู่’ ไม่ให้ยึดพรรค และเตรียมผลักดันให้นั่งเป็นหัวหน้า พปชร. ในอนาคตต่อไป  เรื่องนี้มีประเด็น
น่าสนใจ หลังเพ่ือนซี้ปึ๊ก ‘บิ๊กป้อม’ อย่าง ‘บิ๊กก่ี’ พล.อ.นพดล อินทรปัญญา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยืนยันว่า 3 ป. ยังรัก
ใคร่กันดี ไม่มีแตกคออย่างที่มีการน าเสนอข่าว ส่วนเรื่อง ร.อ.ธรรมนัส ทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว ถือว่าจบ 

“รับประกัน 3 ป.ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิม ความสัมพันธ์ของ พล.อ.ประยุทธ์  พล.อ.ประวิตร และ  
พล.อ.อนุพงษ์ เป็นอย่างไร กับ พล.อ.วิชญ์ ก็เป็นอย่างนั้น ทั้ง 4 คนสนิทสนมกันดี และมาช่วยกันท างาน อีกท้ัง นายกฯ 
ไม่เข้ามายุ่งเรื่องภายในพลังประชารัฐอยู่แล้ว เพราะแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ” 

เมื่อ ‘บิ๊กน้อย’ ไม่ได้เข้ามาเป็นกันชน ‘บิ๊กตู่’ อีกทั้งความสัมพันธ์ยังแนบแน่นอย่างที่‘ บิ๊กกี่’ การันตีไว้ ท าให้
ต้องย้อนกลับไปดูปูมหลังความสัมพันธ์ระหว่าง ‘บิ๊กน้อย’ กับ ‘เสธ.ไอซ์’ พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ทหารชื่อดังผู้ล่วงลับ 
ที่ ‘ร.อ.ธรรมนัส’ ให้ความเคารพนับถือเพราะเคยช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ในอดีต 

แม้ ‘บิ๊กน้อย’ (ตท.11)จะเป็นรุ่นน้องของ เสธไอซ์ (ตท.10) และอายุห่างกัน 1 ปี แต่ทั้งคู่คือ ‘เพ่ือนสนิท’ ที่คบ
หากันมาตั้งแต่เด็ก เที่ยวไหน เฮไหนด้วยกัน จนถูกแซวว่าตัวติดกันเหมือนเงาตามตัว อีกทั้งยังเรียนจบโรงเรียนเตรียม
ทหารพร้อมกันอีก 

จึงไม่แปลกที่ ‘สนามม้านางเลิ้ง’ จะกลายเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่พบปะกันหลัง ‘เสธ.อ้าย’ พล.อ.บุญเลิศ  
แก้วประสิทธิ์ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ ดึง ‘บิ๊กน้อย’มาเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ ‘เสธ.ไอซ์’ เข้านอก-ออกใน 
สนามม้านางเลิ้งเป็นประจ า 

“พล.อ.วิชญ์ กับ เสธ.ไอซ์ รู้จักกันมานาน เพ่ือนกันสมัยเด็ก คบหากันมาตลอด แม้จะเป็นเตรียมทหารคนละรุ่น
กัน แต่เที่ยวด้วยกัน และเข้ามานั่งเป็นบอร์ด สนามม้านางเลิ้งด้วยกันประมาณ 2 ปี ก่อน เสธ.ไอซ์ จะเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด ปี 2559 ส่วน พล.อ.วิชญ์ จะคุ้นเคยกับ ร.อ.ธรรมนัส หรือไม่นั้น ไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยเห็น  
ร.อ.ธรรมนัส เดินตาม พล.อ.วิชญ์ ” พล.อ.บุญเลิศ ระบ ุ

ดังนั้นเกม 3 ป. ดึง ‘บิ๊กน้อย’ มานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ ท าให้มองเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ 
เพราะ 'เงาเสธ.ไอซ์' คือสิ่งที่ ‘ร.อ.ธรรมนัส’ ต้องย าเกรง 
  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/961264  
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21 ก.ย. 2564 เวลา 8:37 น. 
ศึกใน "พปชร.” ยกสุดท้าย แตกหัก สะบักสะบอมเข้าสนามเลือกตั้ง 
 

 
 

เวลานี้ จึงเป็นบททดสอบฝีมือของ "พล.อ.ประวิตร" อย่างแท้จริง ว่าจะท าพรรคให้เป็นสถาบันการเมือง  
ทุกคนรักกันได้อย่างที่พูด หรือจะแตกเละคามือ 

คลื่ นลมในพรรคพลั งประชารั ฐดู เหมื อนจะสงบนิ่ ง  แต่ความเป็นจริ งกลุ่ มที่ คิ ดก่ อการกบฎล้ ม  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังคงอยู่ดีมีสุข ด้วยเพราะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรค คอยปกป้อง 

แม้เกมโหดของขาใหญ่ในพรรค ที่คิดเรื่องไม่ยกมือโหวตไว้วางใจให้นายกฯ ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะแผน
แตก ถูกจับได้ จนน ามาสู่การปราบกบฎด้วยการปลดกล่องดวงใจพล.อ.ประวิตร ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นฤ
มล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นรัฐมนตรี 

เกมถอนแค้นคนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จึงยังอยู่ในใจขาใหญ่ และก๊วน ส.ส.เลือดแท้ ประมาณ 10 คน ที่ยังคงมี
ความคิดล้มกระดาน อยากให้ยุบสภา 

ท าเอาบรรดา ส.ส.ส่วนใหญ่ของพลังประชารัฐ เอือมระอากับพฤติกรรมจ้องล้มล้างอ านาจรัฐบาลกันเอง แต่ก็
ขยับอะไรไม่ได้มาก เมื่อขาใหญ่กลุ่มนี้มีบารมี พล.อ.ประวิตร คุ้มศีรษะอยู่ คีย์แมนหลายคนจึงเลือกซ่อนเขี้ยวเล็บ เก็บ
เนื้อเก็บตัว ไม่เปิดฉากรุกไล่ในช่วงที่ขาใหญ่ก าลังเพลี่ยงพล้ าจากมาตรการปราบกบฎ เพราะยังเกรงใจ พล.อ.ประวิตร 

ถึงอย่างนั้น ก็ประมาทไม่ได้ หากขาใหญ่ยังเดินแรง ก็ใช่ว่ากลุ่มอ่ืนจะยอมไปตลอด แนวรบภายในพลังประชา
รัฐพร้อมปะฉะดะได้ทุกเมื่อ 

เงื่อนไขส าคัญคือ อายุรัฐบาลที่นับถอยหลัง จะครบเทอมอีกประมาณ 1 ปีกว่าก่อนมีการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัย
กดดันให้พรรคต้องจัดการปัญหาภายในให้สะเด็ดน้ า ไม่เช่นนั้นย่อมสะเทือนเสถียรภาพทางอ านาจของทั้ง 3 ป. อย่างแน่นอน 

เรื่องท่ีจะกดดันให้ พล.อ.ประวิตร ต้องตัดสินใจคือ จะเก็บ ร.อ.ธรรมนัส เป็นแม่บ้านพรรคต่อแลกกับปล่อยบาง
กลุ่มก๊วนในพรรคที่ไม่ยอมรับ แยกตัวออกไปจากพรรค หรือ พล.อ.ประวิตรเลือกลดบทบาท หรือถอด ร.อ.ธรรมนัส  
พ้นจากสมการความขัดแย้งในพรรค เพ่ือง้อบางกลุ่มก๊วนให้อยู่กับพรรคต่อ 
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ปัญหาของคนระดับแกนน าพรรค ก าลังลุกลาม กัดกร่อนความเป็นเอกภาพจนไม่เหลือชิ้นดี ลงไปสู่ระดับ
จังหวัด เมื่อส.ส.บางคนที่ไม่สวามิภักดิ์กับขาใหญ่ ก็เริ่มหวั่นๆ เพราะมีการยื่นค าขาดจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งต่อไป 
ขณะที่แกนน าบางคนที่เป็นขั้วตรงข้ามขาใหญ่ มักอ้างตัวเป็นคนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ ก็โชว์พาวเวอร์ข่ม ส.ส.ที่ไม่ยอมขึ้น
ตรงกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกัน คือขู่จะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า 

ทั้งที่ความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งตอนนี้ เรียกว่าพลังประชารัฐนั้นแทบจะไม่มี แต่ความพร้อมที่จะรบ
กันเอง ดูจะมีความพร้อมมากกว่า เวลานี้ จึงเป็นบททดสอบฝีมือของ พล.อ.ประวิตร อย่างแท้จริง ว่าจะท าพรรคให้เป็น
สถาบันการเมือง ทุกคนรักกันได้อย่างที่พูด หรือจะแตกเละคามือ 

เมื่อแต่ละกลุ่มในพรรคต่างรู้ดีแก่ใจ บางคนถึงกับยอมรับว่า พลังประชารัฐวันนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเหลือแค่ว่าฉาก
สุดท้ายจะจบอย่างไรแค่นั้น ศึกในพลังประชารัฐจึงมีเค้าจะปะทุในไม่ช้า เงื่อนไขส าคัญคือ คนชื่อ ธรรมนัส ทีย่ังมี
บทบาทบาทคุมพรรค ก าลังน ามาซึ่งการรบกันเองถึงยกสุดท้าย จนพรรคอยู่ในสภาพสะบักสะบอม เดินเข้าสนาม
เลือกตั้ง ถึงตอนนั้น คงเห็นบทสรุปแล้วว่า ใครจะอยู่ใครจะไป ก๊วนไหนจะต้องหาบ้านหลังใหม่ ที่อบอุ่นและน่าอยู่กว่า
บ้านหลังนี้ที่ชื่อพลังประชารัฐ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/961270  
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/961270
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วันที่ 21 กันยายน 2564 - 09:15 น. 
09.00 INDEX การเดินสาย ‘ประยุทธ์ ประวิตร’ ท่ามกลางความขัดแย้ง แตกแยก 

 
 
การเดินสาย ‘ประยุทธ์ ประวิตร’ ท่ามกลางความขัดแย้ง แตกแยก 

การเคลื่อนไหวในลักษณะ ‘เดินสาย’ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ใน
วันพุธที่ 22 กันยายน ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง เพราะคนหนึ่ง ‘เดินสาย’ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ขณะที่อีกคน
หนึ่ง ‘เดินสาย’ ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความน่าสนใจมิได้อยู่ที่ว่าเป็นการ ‘เดินสาย’ ทั้งในสถานะแห่งความ
เป็น ‘นายกรัฐมนตรี’ และ ‘รองนายกรัฐมนตรี’ ประการเดียว หากแต่ในนั้นสะท้อนเป้าหมายในทาง ‘การเมือง’ อยู่ด้วย 

เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับการ ‘เดินสาย’ ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาท ไม่ว่าจะเป็นที่
ชลบุรีของนายกรัฐมนตรีในห้วงที่ผ่านมา จุดเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญก็คือ การปรากฏขึ้นของ ส.ส.ในแต่ละพ้ืนที่
และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้การเดินสายเป็นการนัดพบทางการเมืองโดยปริยาย ความหมายอันละเอียดอ่อนอย่างยิ่งก็
คือ เป็นการเดินสายทางการเมืองโดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นจุดประลองก าลัง 

หากมองจากรากฐานที่ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ล้วนเป็นทหารใน
ระดับ ผบ.ทบ.มาก่อนประสานกับความเป็นพ่ีน้องใน  ‘กลุ่ม 3 ป.’ การ ‘เดินสาย’ ของทั้ง พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ น่าจะเป็นไปในแบบแยกกันเดิน รวมกันตี นั่นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการเดินสาย
ไปยังจังหวัดเพชรบุรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล้วนเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐบาล ด้านหนึ่ง เป็นการตรวจงานเกี่ยวกับการบริหารน้ า ด้านหนึ่ง เพ่ือกระชับเอกภาพทางการเมือง 
เพ่ือให้รัฐบาลแข็งแกร่ง สร้างความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมก่อนยุบสภา เลือกตั้งใหม่ 

หาก ‘การเดินสาย’ ในวันพุธที่ 22 กันยายนมาจากเอกภาพอันเป็นปกติของรัฐบาลก็สามารถคิดเช่นนั้นได้ 
เพียงแต่สถานการณ์จากกรณีปลดรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายนยังมิได้จบสิ้น ความสงสัยจึงอยู่ที่การสะสมก าลังและการ
สร้างดาวคนละดวง เอกภาพทางการเมืองระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงยังคง
เป็น ‘ค าถาม’ ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการยุบสภาและแนวโน้มการเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2950011  
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2950011
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วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 
อนาคต ‘3 ป.-ธรรมนัส’ หลังเสร็จศึก ‘ฆ่าขุนพล’ เมื่อ ‘บิ๊กตู’่ ยังไม่ใช่ ‘สุจินดา 2’ 
 

 
  
  ราวกับเป็น “มติ 3 ป.” ในการเชือด “ผู้กองมนัส-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” อดีต รมช.เกษตรฯ และ “อาจารย์
แหม่ม -นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ”  อดีต  รมช .แรงงาน พ้นจากต าแหน่ งรั ฐมนตรี  หลั ง  “พล .อ .ประยุทธ์   
จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงดาบชนิด “ฟ้าผ่า” โดยอ้าง ม.171 ตามรัฐธรรมนูญ ถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและข้ันตอนทั้งหมด 

ว่ากันว่าบิ๊กตู่เฝ้ามอง ร.อ.ธรรมนัสมาตั้งแต่หลังจบศึกซักฟอก ที่ท าให้นายกฯ ต้อง “เสียหน้า” หลังได้คะแนน
ไว้วางใจเกือบรั้งท้ายและได้เสียงไม่ไว้วางใจมากที่สุด เมื่อไปเช็กเสียง ส.ส.ก็พบว่ามี “ปัจจัยแปรผัน” มาจาก “เสียง
งูเห่า-เสียงพรรคเล็ก” นั่นเอง จึงท าให้ผู้กองมนัสตกเป็นเป้าทันที พล.อ.ประยุทธ์จึงจับตาดูว่า ร.อ.ธรรมนัสจะลาออก
จากต าแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ โดยมีข่าวว่าเจ้าตัวตั้งใจยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่ช่วงก่อนวันประชุม ครม. 7 กันยายน แต่ 
“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ติดเบรก” ไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม เพียงไม่
ทันข้ามคืน บิ๊กตู่ก็ตัดสินใจลงดาบ “ผู้กองมนัส-อ.แหม่ม” สอดคล้องกับรายงานข่าวบรรยากาศในที่ประชุม ครม.  
ที่นายกฯ เมินใส่ทั้งคู่ และถึงขั้นไม่รับไหว้ 

“ปฏิบัติการเชือด” ครั้งนี้ คาดหมายกันว่าบิ๊กตู่ได้ตัดสินใจลงมือก่อนแจ้งบิ๊กป้อม “พ่ีใหญ่ 3 ป.” แต่นายกฯ 
เลือกมาบอกกล่าวหลังท าทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ท าให้
งานนี้ พ่ีป้อมมีอาการ “เคืองๆ” กับการตัดสินใจของนายกฯ แต่ไม่ถึงขั้น “แตกหัก” ตามที่มีการปล่อยข่าวขย่มกลุ่ม  
“3 ป.” มาตั้งแต่ช่วงศึกซักฟอกในท านองว่า “พ่ีไม่เอาน้องแล้ว” จนท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องออกมาพูดถึงสายสัมพันธ์ 
“3 พ่ีน้องแห่งบูรพาพยัคฆ์” ที่ไม่มีใครท าลายได้ แม้ในใจส่วนลึก บิ๊กตู่จะมีอาการหวั่นไหวไม่น้อยก็ตาม 

นี่คือมหกรรม “คมเฉือนคม” หรือ “ศึกสายเลือด จปร.” ระหว่าง “จปร.23” กับ “จปร.36” ที่ถือว่า “เล่นกัน
แรง” ทั้งสองฝ่าย หากจับบทสัมภาษณ์ผ่านสื่อที่เชือดเฉือนใส่กัน เช่นที่นายกฯ กล่าวหาอีกฝ่ายว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษ 
และแอบอ้างเบื้องสูงว่าจะมีการเปลี่ยนผู้น าประเทศ เป็นต้น ส่วน ร.อ.ธรรมนัสก็โต้กลับด้วยวาทะ ผมไม่ใช่สัตว์ประเภท
ที่เหยียบหางหน่อยแล้วมาแหกปาก หรือผมเป็นคนจ านานและจ าดี ฯลฯ 

 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-3-%E0%B8%9B.-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA.jpg
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ที่ผ่านมา “พ่ีน้อง 3 ป.” แบ่งกันท างานเป็นระบบและไม่ค่อย “ล้ าเส้น” กันมากนัก แต่ปฏิบัติการเชือด “2 ช.” 
ของบิ๊กตู่ครั้ งนี้  ท าให้บิ๊กป้อมเหมือนถูก “หักหน้า” ในฐานะ “พ่ีใหญ่”  ยิ่ งกว่านั้น เมื่อทั้ ง  “ผู้กองมนัส - 
อ.แหม่ม” พ้นภาระความรับผิดชอบใน ครม.ไปแล้ว ทว่ายังเหลือต าแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขาธิการกับ
เหรัญญิกพรรค นั่นก็ท าให้ พล.อ.ประวิตรต้องเกิดอาการ “กลืนเลือด-กลืนไม่เข้าคายไม่ออก” เพราะทั้งคู่ต่างเป็น  
“มือท างาน” คู่ใจของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งค าถามว่าคราวนี้ “3 ป.” ได้ “แบ่งบทกันเล่น” หรือไม่? ทั้ง “บทเชือด” และ  
“บทปลอบ” รวมทั้งมีการวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการ “เบี่ยงประเด็น” ทางการเมืองหรือไม่? เนื่องจาก 
“แผงอ านาจ 3 ป.” เคยผ่านสถานการณ์ที่หนักหน่วงกว่านี้มาแล้วตลอดห้วงเวลา 13 ปี ซึ่งพวกเขาข้องแวะกับเกม
อ านาจ ทั้งในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์, รัฐบาลสมัคร และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทั้งนี้ หลังเปลี่ยนผ่านอ านาจจากยุค คสช.มาสู่
รัฐบาลเลือกตั้ง “3 ป.” ได้ร่วมสร้างพรรคพลังประชารัฐขึ้นมา ผ่านปฏิบัติการพลังดูด ส.ส.จากทั่วทุกสารทิศ จึงท าให้
พรรคการเมืองพรรคนี้เป็นแหล่งรวมคน “หลากก๊กหลายมุ้ง” และเกิดการต่อรองอ านาจภายในอยู่ตลอด จนผู้มีอ านาจ
ต้องหาวิธี “ก าราบ” และ “ก าจัด” เหล่านักการเมืองทั้งหลาย 
  เริ่มต้นด้วย “ปฏิบัติการยึดพรรคคืน” จาก “ขั้วสี่กุมาร” โดยบิ๊กป้อมตัดสินใจออกหน้ามาเป็นหัวหน้าพรรค
ด้วยตัวเอง พร้อมแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคถึง 10 คน เพ่ือ “กระจายอ านาจ” ไปยังทุกก๊ก นี่ถือเป็นการแก้ปัญหา  
“สไตล์ทหาร” ด้วยการเอาคนไปลงต าแหน่งต่างๆ เพ่ือคานอ านาจกัน แต่ปัญหาก็ไม่สิ้นสุดเพราะ “ความต้องการ” มี
มากกว่าจ านวน “ต าแหน่ง” โดยเฉพาะศึกชิงเก้าอ้ี “เลขาธิการพรรค” ที่เป็นการงัดข้อของ “3 สายพลัง” ได้แก่ “สายผู้
กองมนัส-สายสันติ-สายสามมิตร” 

แม้แต่ “ขั้ว กปปส.” ที่เคยเรืองอ านาจในพรรคพลังประชารัฐก็ถูกก าจัดออกไป ด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองจาก
คดีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จนมาถึงการ “สลายขั้วผู้กอง” ที่ก าลังแผ่บารมี หลังการ “สะดุดขาตัวเอง” ของ  
ร.อ.ธรรมนัส จึงเป็นที่ชัดเจนว่า “3 ป.” พร้อมจัดการก๊กกลุ่มต่างๆ ทันที หากขั้วใดแสดงอ านาจโดดเด่นออกมา ตาม
ส านวน “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ที่ผ่านมา 3 ภาคแล้ว 

แต่สิ่งที่ “3 ป.” จะต้องมองหาก็คือ “ทายาททางการเมือง” ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยชื่อล่าสุดที่ถูกพูดถึง 
ได้แก่ “ปลัดฉิ่ง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ โดยมีการคาหมายว่าปลัด
ฉิ่งอาจมาร่วม ครม.ในต าแหน่ง รมช.มหาดไทย เพราะที่ผ่านมามีข่าวลือตลอดว่า ปลัดกระทรวงคลองหลอดได้ปูทางท า 
“พรรคส ารอง” เอาไว้ 

ทั้งนี้ “ปฏิบัติการเชือดธรรมนัส-นฤมล” ของนายกฯ ถูกมองว่าเป็นการ “เชือดไก่ให้ลิงดู” เพ่ือไม่ให้ใครใน
รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล “คิดก่อกบฏ” ขึ้นมาอีก ทว่าบิ๊กตู่ต้องเร่งท างานท่ีค้างคาโดยเร็วและออกหาเสียงให้มากขึ้น 
เพราะปี่กลองของศึกเลือกตั้งก าลังดังขึ้นตามล าดับ น าร่องด้วยการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งถือเป็นการเช็กกระแสและสแกน
พ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการเลือกตั้งใหญ่ต่อไป 

ส าหรับอนาคตของ ร.อ.ธรรมนัส ดูเหมือนเจ้าตัวจะมีแนวคิดกลับไปท าการเมืองแบบ “จังหวัดนิยม-ภูมิภาค
นิยม” ซึ่งขับเคลื่อนด้วยคอนเน็กชั่นอันกว้างขวาง ผู้กองมนัสนั้นมีหน่อเนื้อเชื้อไขมาจากพรรคเพ่ือไทย จึงรู้จัก ส.ส.ฝ่าย
ค้านจ านวนมาก โดยเฉพาะสายภาคเหนือและอีสาน ผ่านการประสานงานของขุนพลข้างกายอย่าง “เอกราช ช่างเหลา” 
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ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ กระทั่งมีการผุดชื่อ “พรรคใหม่” ของ ร.อ.ธรรมนัสขึ้นมา เช่น พรรคพลังพะเยา 
และพรรคอีสานล้านนา เป็นต้น 

ยังมีการจับตาด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัสจะออกมาแฉ “3 ป.” หรือไม่ เพราะเคยเปรียบเทียบตัวเองเป็น “เส้นเลือด
ใหญ่พลังประชารัฐ” ที่เก็บกุมความลับไว้เยอะ แต่บางฝ่ายก็เชื่อว่าผู้กองคนดังคงจะไม่แฉอะไรแบบโจ๋งครึ่ม เพราะยัง
เคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่ เนื่องจาก “พ่ีใหญ่ 3 ป.” เคยให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งเขาติด “แบล็กลิสต์อันดับต้นๆ” ในยุค 
ศอฉ.-คสช. ขณะเดียวกัน “คนในวิถีนักเลง” เช่น ร.อ.ธรรมนัส ก็มีบาดแผลชีวิตอยู่ไม่น้อย การเลือกออกมาเปิดแผลคน
อ่ืน จึงมีโอกาสถูกเปิดแผลกลับเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี อย่าลืมว่าอดีต รมช.เกษตรฯ เคยประกาศลั่นที่สภาว่าตนเองเป็นคน “จ านาน-จ าดี” แถมเขายังไม่มี
แนวโน้มจะหันหลังให้การเมือง แม้เจ้าตัวจะพบทราบถึง “ชะตากรรม/วิบากกรรม” ที่ต้องเผชิญในภายภาคหน้าก็ตาม 

“ผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผม เพราะฉะนั้น หนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุม มี
บ่อ มีเหว เราก็ต้องมีความเตรียมพร้อม” 

ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนภาวะ “สนิมเนื้อใน” ที่กัดกร่อน “3 ป.” มาโดยตลอด ท่ามกลางสภาพการณ์การ
เมืองไทยร่วมสมัย ที่หลายคนมองว่าเริ่มสอดคล้องกับบริบทแบบ “พฤษภาฯ 2535” และกลิ่นอายแบบ  
“นปช. 2552-2553” 

แม้ “3 ป.” จะรอดพ้นภัยพิบัติจาก “ขบวนการล้มนายกฯ” ระลอกล่าสุดไปได้ แต่หากวันใดพวกเขาไหวตัวไม่
ทัน ก็อาจกลายสภาพเป็น “สุจินดา 2” ได้ทุกเมื่อ นี่คือบทตอนต่อไปที่ต้องติดตามชนิดไม่กะพริบตา 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_464835  
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วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 
E-DUANG : กระบวนถอย ทาง “ยุทธศาสตร์” กระบวนท่า ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 

 
 

ถามว่าเหตุปัจจัยอะไรท าให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หลุดค าพูดถึงสถานะและการด ารงอยู่ของตนว่าเป็นเสมือน
กับ”เส้นเลือดใหญ”่ของ “รัฐบาล” เหมือนกับเป็น “โวหาร” ในลักษณะอันเป็นการอวดตัวและคุยโวโอ้อวด 
เพราะเส้นเลือดใหญ่มีความหมายต่อหัวใจและชีวิต หากร่างกายของคนไม่มี “เส้นเลือดใหญ”่ นั่นหมายถึงโอกาสที่หัวใจ
จะไม่สามารถ “เต้น” ได้อย่างปรกติภาพ และในที่สุดคนๆนั้นก็จะต้องตาย ร่างกายต้องสูญเสียชีวิตไปหากขาด”เส้น
เลือดใหญ่” ความเป็น รัฐบาลก็มิอาจด ารงอยู่ได้ หากตัวบุคคลที่เคยด ารงอยู่ในสถานะแห่ง ความเป็นเส้นเลือดใหญ่ต้อง
หมดบทบาทไป ค าถามที่ตามมาก็คือ สถานการณ์ของรัฐบาลเป็นอย่างไรภาย หลังจากมีค าสั่งปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า ออกจาก”รัฐมนตรี” เป็นค าถามโดยตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในเบื้องต้นเมื่อมีการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี  และมีการยกเอาวลีที่ว่า  
“ผมเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาล”มาเท้าความ อาจได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากท าเนียบรัฐบาลและจากบรรดา”กอง
เชียร์”ที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  แต่ค าถามก็คือ นับจากผลแห่งการปลดปรากฏขึ้นตั้งแต่วันที่   
8 กันยายนเป็นต้นมา สถานการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างไรในทางการเมือง  ที่ตามมาก็คือ  
ข่าวลือซึ่งถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นระบบว่าจากค าสั่งปลดออกจากต าแหน่ง”รัฐมนตรี”จะขยายออกไป นั่นก็คือ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า จะต้องออกไปจากพรรค 

ความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังคงด ารงอยู่ในต าแหน่งเลขาธิการพรรค โดยมี 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมารับรองในฐานะหัวหน้าพรรค เท่ากับความต้องการจาก”ท าเนียบรัฐบาล”ไม่เป็นผล 
เท่ากับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังมีบทบาทภายในพรรคพลัง ประชารัฐอย่างเต็มเปี่ยม นี่คือการถอยในทางยุทธศาสตร์
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_467014  
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