
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 83/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INN ออนไลน์ “แรมโบ้” เตรียมประชุมทีม กม. ยื่นยุบเพื่อไทย 20 
2 ข่าวสดออนไลน์ แรมโบ้ เอาทุกเม็ด จ่อยื่น "ยุบเพื่อไทย" โวมีหลักฐานหนุนม็อบ จาก

โพสต์เฟซบุ๊ก 
21 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พปชร. เตรียมถกส่งเลือกตั้งท้องถิ่น พรุ่งนี้ 22 
4 มติชนออนไลน์ ‘ราเมศ’ ยัน ปชป.ลงพื้นที่ตามปกติ ไม่เก่ียวยุบสภา โวยุบเมื่อใดพรรค

พร้อมทุกเวลา 
23 

5 แนวหน้าออนไลน์ ไร้สัญญาณยุบสภา! 'ราเมศ' ย้ า ปชป. ลงพ้ืนพี่พบ ปชช. ปกติ  24 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ยัน ปชป. ลงพ้ืนที่พบ ปชช. ตามปกติ ไม่มีสัญญาณยุบสภา  25 
7 MGR ออนไลน์ ‘รองหัวหน้าฯไทยศรีวิไลย์’ ชี้พรรคฯ เดินหน้าหาผู้สมัคร ส.ส. รองรับ

ยุบสภา 
26 

8 แนวหน้าออนไลน์ 'รองหัวหน้าฯไทยศรีวิไลย์' ชี้พรรคฯเดินหน้าหาผู้สมัคร ส.ส. รองรับ
สถานการณ์ยุบสภา 

28 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ปธ.ชวน’ ยันไร้สัญญาณยุบสภา! ชี้ ส.ส. ลงพ้ืนที่เหตุปิดสมัยประชุม 30 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ธรรมนัส ระดม 40 ส.ส.รับ"ประวิตร" สุชาติ สั่ง ขน 12 ส.ส.-อบจ.

ตาม "ประยุทธ์" 
32 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘หมอวรงค’์ กระตุก ‘ลุงตู่’ ครั้งสุดท้าย! 33 
12 แนวหน้าออนไลน์ ศึก ‘บิ๊กตู-่ธรรมนัส’! อดีตรองอธิการบดี มธ.วิเคราะห์อนาคต  

‘พปชร.’-สัมพันธ์‘3 ป.’ 
34 

13 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’ แจงธรรมเนียม รัฐบาลต้องลาออก  36 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เรวัต" มอง "รัฐบาล" เลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพราะได้ประโยชน์ 37 
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รวมข่าว กกต. 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ความขัดแย้ง แหลมคม การเมือง 'ประยุทธ์' กับ 'พลังประชารัฐ' 38 
2 มติชนออนไลน์ จังหวะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวโน้ม ยุบสภา 39 
3 คมชัดลึกออนไลน์ พท. เชือด "งูเห่า" ลุ้นอดีต ปชป. เสียบแทน 41 
4 คมชัดลึกออนไลน์ จัดเต็ม “สุชาติ” บวกซุ้มอังกินันทน์ อุ้มประยุทธ์ 43 
5 คมชัดลึกออนไลน์ แบ่งแยกแล้วปกครอง พรรคพลังประชารัฐ ยุทธศาสตร์ลงจากอ านาจ

ของ "3ป" 
45 

6 สยามรัฐออนไลน์ เมื่อ บิ๊กตู่ ก าหนดเกมเล่น 47 
7 มติชนออนไลน์ ค าถามตรง ประยุทธ์ ประวิตร กลยุทธ์ ‘แยกกันเดิน รวมกันตี’ 48 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับสัญญาณ “8 ไทม์ไลน์” วัดใจ“ประยุทธ์” ไปต่อ-พอแค่นี้ ? 49 
9 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : ยุบสภา-ทางออก 51 
10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ จับสัญญาณ บิ๊กตู่ ลงพ้ืนที่ ส.ส. ‘ต้องการไปต่อ’ 53 
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วันที่ 22 กันยายน 64 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 
แก่นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานที่เกษียณอายุ ประจ าปี 2564 
ณ ห้องปฏิบัติการประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี 2564  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่  22 กันยายน 2564 ดร.ฐิติ เชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ ง  มอบของขวัญแก่ผู้ เกษียณอายุ 
ประจ าปี 2564 ณ ห้องปฏิบัติการกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบของขวัญแกผู่้เกษยีณอายุ ประจ าปี 2564 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่  22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะที่ปรึกษา  
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการไทยโดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เข้าพบ เพ่ือน าเสนอ
ผลการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนๆ  และการพัฒนาระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้อง กกต. ชั้น 8 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมร่วมกับคณะที่ปรกึษามูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการไทย 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วนัพธุท่ี ๒๒ กนัยำยน พทุธศกัรำช ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยิ่งให้ ยิ่งได้ : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG จ านวน 4 ชุด 
ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือใช้สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปี ร่วมสร้าง
พลังแห่งการให้ " ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบเครื่อง EKG : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  จ านวน  
4 ชุด ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใช้สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 
63 ปี ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ “ ยิ่งให้ ยิ่งได้” 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/relation/603629 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG  ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

https://siamrath.co.th/n/282005
https://www.naewna.com/relation/603629
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 22 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารส านักงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2564  นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการจัดท าสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ตามโครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร กิจกรรม ศึกษาวิเคราะห์อัตราก าลังและแผนอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 704 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมเชงิปฏิบัตกิารการจัดท าสมรรถนะหลัก 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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22 กันยายน 2021 - 08:25 
“แรมโบ้” เตรียมประชุมทีม กม. ยื่นยุบเพื่อไทย 
 

 
 
“แรมโบ้” เตรียมประชุมทีมกฎหมายสรุปข้อมูลยื่น กกต.ยุบเพื่อไทย ยื่น ปปง. สอบธุรกรรมการเงินพรรค ด าเนิน
คดีอาญาบุคคลเกี่ยวข้องให้ทุนสนับสนุนม็อบ 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ 
แอมม่ี เดอะบอททอมบลูส์ ผู้ต้องหาคดี112 และ นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชี
รับบริจาคในนามกลุ่ม “ราษฎร” โพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงว่า พรรคเพื่อไทย อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนและให้เงินทุน
ม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือล้มรัฐบาลและก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ก่อความรุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืน
กระท าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน อยู่ในขณะนี้นั้น 

โดยตนเองจะเรียกประชุมคณะท างานฝ่ายกฎหมายอย่างเร่งด่วนว่าจะสามารถยื่นยุบพรรคเพ่ือไทยต่อ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. และยื่นร้องต่อ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง.  
เพ่ือตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของพรรค และของบุคคลที่น่าสงสัยในพรรคที่เกี่ยวข้องกับการ ให้เงินทุนสนับสนุน
ม็อบที่ใช้อาวุธหลายชนิดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถ้า พิจารณาแล้วว่า 
ทางพรรคเพ่ือไทยเข้าข่ายมีความผิดตามที่ทั้งสองบุคคลกล่าวหา ก็จะด าเนินการตามกฎหมายทันที 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_195370/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_195370/
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22 ก.ย. 2564-10:44 น. 
แรมโบ้ เอาทุกเม็ด จ่อย่ืน "ยุบเพื่อไทย" โวมีหลักฐานหนุนม็อบ จากโพสต์เฟซบุ๊ก 
 

 
 
แรมโบ้ เสกสกล ลั่น ไม่ปล่อยผ่าน เรียกถกฝ่ายกฎหมาย หาช่อง ยื่น กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย ให้ ปปง.สอบเส้นทาง
การเงิน หลังมีคนโพสต์เฟซบุ๊ก ปูดหนุนม็อบ 

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี
ที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มราษฎร และ นาย
ปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้เปิดบัญชีรับบริจาคให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม ได้โพสต์ข้อความกล่าว
พาดพิงพรรคเพ่ือไทย ระบุอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังในการให้เงินทุนม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือ
ล้มล้างรัฐบาลและก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ตลอดจนก่อความรุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระท าผิดกฎหมาย 
ว่า 

ตนจะเรียกประชุมคณะท างานฝ่ายกฎหมายโดยเร่งด่วน หารือว่าจะสามารถยื่นยุบพรรคเพ่ือไทยต่อกกต. และ
ยื่นร้องต่อ ปปง. เพ่ือตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของพรรคและของบุคคลที่น่าสงสัยในพรรคที่เกี่ยวข้องกับการให้
เงินทุนสนุบสนุนม็อบท่ีใช้อาวุธนานาชนิดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถ้า
พิจารณาแล้วว่า ทางพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายมีความผิดตามที่ท้ังสองบุคคลกล่าวหา ก็จะด าเนินการตามกฎหมายทันที 

นายเสกสกล กล่าวว่า คนทั่วไปก็พอจะคาดการณ์ได้ว่า การเคลื่อนไหวของม็อบที่ป่วนเมืองสร้างความรุนแรง
สร้างความเดือดร้อน ใช้อาวุธนานาชนิดท าร้ายเจ้าหน้าที่ เผาทรัพย์สินราชการ ตู้ป้อมยามต ารวจ รถต ารวจ เผาป้าย
เฉลิมพระเกียรติ ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ เหล่านี้ล้วนมีพรรคการเมือง นักการเมือง อยู่เบื้องหลังแน่นอน จนนายแอม
มี่ และ นายบุ๊ง ได้ออกมาโพสต์ถึงพรรคเพื่อไทยเช่นนี้ ท าให้ตนมั่นใจมากยิ่งข้ึน 

เพราะพรรคเพ่ือไทย ก็คือนอมินี ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่วางแผนล้มรัฐบาลทั้งในสภาและนอกสภา บนท้อง
ถนน ที่ให้นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และพวกเป็นแกนน าอยู่ในขณะนี้ ตนจะขยายผลเรื่องนี้ เพ่ือตรวจสอบและเอาผิดทาง
กฎหมายกับพรรคเพื่อไทย และบุคคลที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนม็อบ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยเด็ดขาด 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6633800  
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6633800
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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พปชร. เตรียมถกส่งเลือกตั้งท้องถิ่น พรุ่งนี้ 
22/09/2564 11:34 
 

 
 

กรุงเทพฯ22 ก.ย.-“วิรัช” เผย พรุ่งนี้ประชุมพปชร.ที่สภา ถกเรื่องส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นและคุยร่างกฎหมายลูก
เลือกตั้ง ปัดตอบ “บิ๊กตู-่บิ๊กป้อม” ลงพ้ืนที่ถี่ส่งสัญญาณยุบสภาหรือไม่ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.) เวลา 14.00 น 
จะมีการประชุม ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่รัฐสภา แม้ว่าจะปิดสมัยประชุม แต่ ส.ส.ยังมีประชุมคณะกรรมาธิการฯและ 
มีวาระที่จะต้องพูดคุย โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมการส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น และการส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่
จะมีขึ้น ในเร็วๆนี้ รวมถึงการเตรียมการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ให้
สอดคล้องกับ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขไป ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ยืนยันว่าจะมาร่วมประชุมหรือไม่ 
 ส่วนการลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ 
พล.อ.ประวิตร ที่ ขณะนี้ กระจายกันลง พ้ืนที่บ่อยขึ้นนั้น  ถือ เป็นสัญญาณจะมีการยุบสภาเร็ วๆนี้หรือ ไม ่
นายวิรัช ไม่ขอตอบค าถาม ระบุเพียงว่าให้ดูกันเอาเอง และส่วนตัวก็จะร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-785589 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-785589
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‘ราเมศ’ ยัน ปชป.ลงพื้นที่ตามปกติ ไม่เกี่ยวยุบสภา โวยุบเมื่อใดพรรคพร้อมทุกเวลา 
วันที่ 22 กันยายน 2564 - 11:55 น. 
 

 
 
‘ราเมศ’ ยัน ปชป.ลงพื้นที่ตามปกติ ไม่เกี่ยวยุบสภา ชี้เป็นเรื่องยาก เหตุหลายพรรคยังตั้งตัวแทนน้อยมาก ส่วน
ประชาธิปัตย์เกือบครบแล้ว โวพร้อมทุกเวลาหากยุบสภา 
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการ
ยุบสภา ผูกโยงความเคลื่อนไหวการลงพ้ืนที่ของพรรค ว่าพรรคไม่เคยคุยกันเรื่องยุบสภา การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรี ส.ส.
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่างๆ ของพรรคไม่ได้มีนัยยะส าคัญเชื่อมโยงถึงกระแสข่าวที่คิดกันว่าจะมีการยุบสภา 
เพราะเป็นการลงพ้ืนที่ตามปกติทั่วไป ซึ่งบุคลากรของพรรคทุกคนได้ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว 
 นายราเมศกล่าวว่า ยิ่งในช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็จะใช้โอกาสนี้ในการลงพ้ืนที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มท่ี 
ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่สามของรัฐสภาแล้ว 
ขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ คือการร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เชื่อว่า
กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ โอกาสที่จะมีการยุบสภายากมาก 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรค สิ่งส าคัญท่ีสุดที่จะต้องด าเนินการคือเร่งตั้งตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด
ประจ าเขตเลือกตั้งและสาขาให้มีจ านวนครบถ้วนในทุกเขต หากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมีผลบังคับใช้ แน่นอนว่า
จ านวนเขตเลือกตั้งที่เพ่ิมมาถึง 400 เขต ก็จะต้องมีการเตรียมการในการตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตที่เพ่ิมขึ้นอีก 50 
เขตให้ครบถ้วน เพ่ือให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
ปัจจุบันการจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตจะต้องมีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขตเลือกตั้ง หรือสาขา ซึ่งมี
หลายพรรคท่ียังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หากไม่ได้จัดตั้งตัวแทน หรือสาขาในเขตเลือกตั้งก็ส่งผู้สมัครไม่ได้ หรือหลายพรรค
จัดตั้งได้แต่เป็นจ านวนที่น้อย 
 “หากยุบสภาในช่วงนี้หลายพรรคอาจจะเกิดปัญหาได้ ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวล เพราะ 350 
เขตเดิมมีตัวแทนพรรคและสาขาเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว จากการเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาในฐานะ
สถาบันทางการเมือง ยุบสภาเมื่อใดพรรคพร้อมทุกเวลา” นายราเมศกล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2952323 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2952323


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
 
วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.00 น. 
ไร้สัญญาณยุบสภา! 'ราเมศ' ย้ า ปชป. ลงพ้ืนพี่พบ ปชช. ปกติ ไม่มีนัยยะส าคัญ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมีกระแสข่าวว่าจะมีการ
ยุบสภา ผูกโยงความเคลื่อนไหวการลงพ้ืนที่ของพรรค ว่า พรรคไม่เคยคุยกันเรื่องยุบสภา การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่างๆ ของพรรค ไม่ได้มีนัยยะส าคัญเชื่อมโยงถึงกระแสข่าวที่
คิดกันว่าจะมีการยุบสภา เพราะเป็นการลงพ้ืนที่ตามปกติทั่วไป ซึ่งบุคลากรของพรรคทุกคนได้ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว ยิ่ง
ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จะใช้โอกาสนี้ในการลงพื้นท่ีดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่สามของ
รัฐสภาแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้มีการก าหนดไว้ชัดเจน ท้ายที่สุดเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก็มีขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้ต้องมีการร่างกฏหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชื่อว่ากระบวนการต่างๆ เหล่านี้โอกาส
ที่จะมีการยุบสภายากมาก 

นายราเมศ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องด าเนินการคือ เร่งตั้งตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด
ประจ าเขตเลือกตั้ง และสาขาให้มีจ านวนครบถ้วนในทุกเขต หากร่างแก้ไขเพ่ิมเติมมีผลบังคับใช้  แน่นอนว่าจ านวนเขต
เลือกตั้งที่เพ่ิมมาถึง 400 เขต ก็จะต้องมีการเตรียมการในการตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตที่เพ่ิมขึ้นอีก 50 เขต ให้
ครบถ้วน เ พ่ือให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันการจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตจะต้องมีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ า
เขตเลือกตั้งหรือสาขา 

"ซึ่งมีหลายพรรคที่ยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หากไม่ได้จัดตั้งตัวแทนหรือสาขาในเขตเลือกตั้งก็ส่งผู้สมัครไม่ได้ 
หลายพรรคจัดตั้งได้เป็นจ านวนที่น้อยอยู่ หากยุบสภาในช่วงนี้หลายพรรคอาจจะเกิดปัญหาได้ ส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวล เพราะ 350 เขต เดิมมีตัวแทนพรรคและสาขาเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งจากการ
เตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาในฐานะสถาบันทางการเมืองยุบสภาเมื่อใดพรรคพร้อมทุกเวลา" นายราเมศ กล่าว  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603803   

https://www.naewna.com/politic/603803
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22 กันยายน 2564 10:53 น.  
"ราเมศ" ยัน ปชป. ลงพ้ืนที่พบ ปชช. ตามปกติ ไม่มีสัญญาณยุบสภา พร้อมเร่งตั้งตัวแทนสาขาทุกเขต 
 

 
 

วันที่ 22 ก.ย. 64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการยุบสภา ดูจาก
การลงพ้ืนที่ของนายกฯและพรรคว่า พรรคไม่เคยคุยกันเรื่องยุบสภา การลงพ้ืนที่ของรัฐมนตรี และส.ส.ของพรรคไม่ได้มี
นัยยะส าคัญเชื่อมโยงถึงกระแสข่าวที่คิดกันว่าจะมีการยุบสภาเพราะเป็นการลงพ้ืนที่ตามปกติทั่วไปซึ่งได้ท าเป็นประจ า
อยู่แล้ว และช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯก็จะใช้โอกาสนี้ในการลงพ้ืนที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มที่ สิ่งที่ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการร่างกฏหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เชื่อว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้
โอกาสที่จะมีการยุบสภายาก 

นายราเมศ กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญที่พรรคจะต้องด าเนินการคือเร่งตั้งตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขต
เลือกตั้งและสาขาให้มีจ านวนครบถ้วนในทุกเขต หากร่างแก้ไขเพ่ิมเติมมีผลบังคับใช้ แน่นอนว่าจ านวนเขตเลือกตั้งที่เพ่ิม
มาถึง 400 เขต ก็จะต้องมีการเตรียมการในการตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตที่เพ่ิมขึ้นอีก 50 เขต ให้ครบถ้วนเพ่ือให้
สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบัน
การจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตจะต้องมีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขตเลือกตั้งหรือสาขา  

ซึ่งมีหลายพรรคที่ยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น หากไม่ได้จัดตั้งตัวแทนหรือสาขาในเขตเลือกตั้งก็ส่งผู้สมัครไม่ได้ 
หลายพรรคจัดตั้งได้เป็นจ านวนที่น้อยอยู่ หากยุบสภาในช่วงนี้หลายพรรคอาจจะเกิดปัญหาได้ ส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวลเพราะ 350 เขตเดิมมีตัวแทนพรรคและสาขาเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งจากการ
เตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาในฐานะสถาบันทางการเมืองยุบสภาเมื่อใดพรรคพร้อมทุกเวลา 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282630  
  

https://siamrath.co.th/n/282630
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210922/1e41ab0af8b2cb1c6149c5cc2dc1dc90b68bf4a66371cab21942e363343ebfcd.jpg?itok=crIh-AUo


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

  

 
22 ก.ย. 2564 08:58   
‘รองหัวหน้าฯไทยศรีวิไลย์’ ชี้พรรคฯเดินหน้าหาผู้สมัคร ส.ส. รองรับยุบสภา ย้ า ใครอยู่ตรงข้ามลุงตู่เราเป็นพี่น้อง
กัน 

 
 
วันนี้ (22 ก.ย.) น.ส.ภคอร จันทรคณา รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมใน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคฯ ว่า นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ 
หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค,นายศยุน ชัยปัญญา รองเลขาธิการพรรค พร้อม
ด้วย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด รวม 18 เขต เลือกตั้ง น าทีมโดย 
นายสุทัศน์ จันทสิทธิ์ ประธานสาขาภาคตะวันออก พรรคไทยศรีวิไลย์ และตน ได้ประชุมหารือ เพ่ือวางยุทธศาสตร์ใน
การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป โดยก าหนดให้จัดตั้งตัวแทนพรรคประจ าเขตเลือกตั้งทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
รวมทั้งก าหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคภาคตะวันออก ด้านเศรษฐกิจ(ท่องเที่ยว-การขนส่ง-การส่งออก) ด้านสังคม 
ด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง และ ด้านวัฒนธรรม ในการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ ซึ่งตนคิดว่าพรรค
ไทยศรีวิไลย์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งของพ่ีน้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยในภาคตะวันออก ที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา และ ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ต้องการเลือกผู้แทนของพวกเขาเพ่ือเป็นปากเสียงแทนพวกเขาในระบบ
รัฐสภาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องให้ส าเร็จ โดยไม่มีการซื้อเสียงของประชาชนเด็ดขาด นี้คือสิ่งที่พรรคไทยศรีวิไลย์
ตั้งใจไว้ในเบื้องต้น 

“จากบรรยากาศการรับสมัครประชาชนและผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน คือ ‘ไม่เอาลุงตู่ เราคือพ่ีน้องกัน’ มาเป็น
สมาชิกพรรคและรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ที่ท าการพรรคฯ ย่านรัตนาธิเบศร์ นั้น มี
ประชาชนเกือบ 100 ท่าน เข้ามาสมัครสมาชิกพรรคทั้งเดินทางมาด้วยตนเอง สมัครผ่านทางออนไลน์ และ ยังแสดง
เจตจ านงในการเป็นผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้ง-บัญชีรายชื่อ ซึ่งทางพรรคฯ ก็ได้มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพ่ือให้คน
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะได้ท าการเปิดตัวให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้พิจารณา และท ากิจกรรมร่วมกับ
ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพราะพรรคฯ ถือว่า การเตรียมความพร้อมก่อน จะสามารถสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์
ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ อีกทั้ง เรารู้อยู่ตลอดว่า พรรคฯ ของเราเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นอุดมคติในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในการต่อสู้ทางการเมือง เพราะฉะนั้น หากเราเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่สภาฯ 
ครบวาระ หรือ มีการประกาศยุบสภาช่วงต้นปีหน้าแล้ว ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องฉุกละหุกไปหมด ไม่ว่ าจะเป็นการ
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วางตัวผู้สมัคร การคิดนโยบาย การวางแผนหาคะแนนเสียง เป็นต้น ดังนั้น ในเมื่อพวกเขาคิดว่า กติกาในสัดส่วนแบบ
แบ่งเขต 400 และ บัญชีรายชื่อ 100 จะท าให้ชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเตรียม
ความพร้อมไว้ ซึ่งก าหนดการการลงพ้ืนที่ของพรรคครั้งต่อไป คือ พ้ืนที่อีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี ,อีสานใต้ จังหวัด
นครราชสีมา, ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่,ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก,ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง,
ภาคใต้ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่มีความสนใจอยากจะมา
เป็นสมาชิกพรรคและเป็นผู้สมัคร ส.ส. ก็ขอให้เตรียม 1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ 3.เงินค่าสมัคร
สมาชิกพรรค รายปี 100 บาท /ตลอดชีพ 2,000 บาท ตามกฏหมายเก่าก่อน และที่ส าคัญคือ ‘ใครอยู่ตรงข้ามลุงตู่เรา
เป็นพี่น้องกัน’ ”น.ส.ภคอร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000093852   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000093852
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วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 10.37 น. 
'รองหัวหน้าฯไทยศรีวิไลย์' ชี้พรรคฯเดินหน้าหาผู้สมัคร ส.ส. รองรับสถานการณ์ยุบสภา 
 

 
 

‘รองหัวหน้าฯไทยศรีวิไลย์’ ชี้พรรคฯเดินหน้าหาผู้สมัคร ส.ส. เพื่อรองรับสถานการณ์ยุบสภา หลังไฟเขียวใช้สูตร 
400 : 100 – พร้อมลุยเดินสายทั่วประเทศ - ย้ า‘ใครอยู่ตรงข้ามลุงตู่เราเป็นพี่น้องกัน’ 

นางสาวภคอร จันทรคณา รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์   กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคฯ ว่า เมื่อวานนี้ (21 กันยายน) ทางพรรคไทยศรีวิไลย์ น าโดย นายมงคลกิตติ์ 
สุขสินธารานนท์  ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค,นายศ
ยุน ชัยปัญญา รองเลขาธิการพรรค พร้อมด้วย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
ตราด รวม 18 เขต เลือกตั้ง น าทีมโดย นายสุทัศน์ จันทสิทธิ์ ประธานสาขาภาคตะวันออก พรรคไทยศรีวิไลย์   และตน 
ได้ประชุมหารือ เพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป โดยก าหนดให้จัดตั้งตัวแทนพรรคประจ าเขตเลือกตั้ง
ทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน รวมทั้งก าหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคภาคตะวันออก ด้านเศรษฐกิจ
(ท่องเที่ยว-การขนส่ง-การส่งออก) ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง และ ด้านวัฒนธรรม   ใน
การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้  ซึ่งตนคิดว่าพรรคไทยศรีวิไลย์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งของพ่ีน้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย
ในภาคตะวันออก ที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ต้องการเลือกผู้แทนของ
พวกเขาเพ่ือเป็นปากเสียงแทนพวกเขาในระบบรัฐสภาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องให้ส าเร็จ โดยไม่มีการซื้อเสียง
ของประชาชนเด็ดขาด นี้คือสิ่งที่พรรคไทยศรีวิไลย์ตั้งใจไว้ในเบื้องต้น 

“จากบรรยากาศการรับสมัครประชาชนและผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน คือ ‘ไม่เอาลุงตู่ เราคือพ่ีน้องกัน’ มาเป็น
สมาชิกพรรคและรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ที่ท าการพรรคฯ ย่านรัตนาธิเบศร์ นั้น มี
ประชาชนเกือบ 100 ท่าน เข้ามาสมัครสมาชิกพรรคทั้งเดินทางมาด้วยตนเอง สมัครผ่านทางออนไลน์ และ ยังแสดง
เจตจ านงในการเป็นผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้ง-บัญชีรายชื่อ  ซึ่งทางพรรคฯ ก็ได้มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพ่ือให้
คนที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะได้ท าการเปิดตัวให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้พิจารณา และท ากิจกรรมร่วมกับ
ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพราะพรรคฯ ถือว่า การเตรียมความพร้อมก่อน จะสามารถสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์
ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ อีกทั้ง เรารู้อยู่ตลอดว่า พรรคฯ ของเราเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นอุดมคติในการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยในการต่อสู้ทางการเมือง เพราะฉะนั้น หากเราเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่สภาฯ 
ครบวาระ หรือ มีการประกาศยุบสภาช่วงต้นปีหน้าแล้ว ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องฉุกละหุกไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการ
วางตัวผู้สมัคร การคิดนโยบาย การวางแผนหาคะแนนเสียง เป็นต้น ดังนั้น ในเมื่อพวกเขาคิดว่า กติกาในสัดส่วนแบบ
แบ่งเขต 400 และ บัญชีรายชื่อ 100 จะท าให้ชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเตรียม
ความพร้อมไว้ ซึ่งก าหนดการการลงพ้ืนที่ของพรรคครั้งต่อไป คือ  พ้ืนที่อีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี ,อีสานใต้ จังหวัด
นครราชสีมา, ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่,ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก,ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง,
ภาคใต้ตอนบน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่มีความสนใจอยากจะ
มาเป็นสมาชิกพรรคและเป็นผู้สมัคร ส.ส. ก็ขอให้เตรียม  1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ   2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ  3.เงินค่า
สมัครสมาชิกพรรค รายปี 100 บาท /ตลอดชีพ 2,000 บาท ตามกฏหมายเก่าก่อน และที่ส าคัญคือ ‘ใครอยู่ตรงข้ามลุงตู่เรา
เ ป็ น พ่ี น้ อ ง กั น ’  ”    
นางสาวภคอรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603819  
  

https://www.naewna.com/politic/603819
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21 กันยายน 2564 14:28 น. 
‘ปธ.ชวน’ ยันไร้สัญญาณยุบสภา! ชี้ ส.ส. ลงพ้ืนที่เหตุปิดสมัยประชุม 
'ชวน'ยันไร้สัญญาณยุบสภา ระบุ ส.ส.ลงพื้นที่ เหตุปิดสมัยประชุม พร้อมปัดที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่ม จ่อโหวตก.ม.
การศึกษา สมัยประชุมหน้าตามข้อตกลงแต่แรก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองลงพ้ืนที่
จ านวนมากถือเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่ ว่า สัญญาณคือปิดสมัยประชุมสภาฯ ส.ส.ต้องลงพ้ืนที่ เพราะประชาชนรู้ว่า
ตอนนี้ปิดสมัยประชุมแล้วหาก ส.ส.ยังอยู่ในกทม.คงจะมีปัญหากับ ส.ส. คนนั้นในอดีตเวลาปิดสมัยประชุมก็เป็นเช่นนี้ 

เมื่อถามว่าดูเหมือนผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองแต่ละพรรคช่วงชิงลงพ้ืนที่กันตลอด เป็นสัญญาณการยุบสภาหรือไม่ 
นายชวน กล่าวว่าแต่ละคนไปท าหน้าที่ของตัวเองคงไม่ได้แย่งชิงพ้ืนที่กัน ตนยังไม่ได้ยินนักการเมืองพูดถึงเรื่องการยุบ
สภาได้ยินมาจากสื่อมวลชนเท่านั้น 

นายชวนกล่าวถึงกรณีการสั่งปิดการประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีสมาชิกแสดงตน
เป็นองค์ประชุมน้อยจนท าให้ไม่สามารถลงมติรับหลักการของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ว่า ความจริงในวัน
นั้นมีความคิดตั้งแต่ต้นว่าอยากให้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับผ่านวาระ 1 แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอภิปราย 70 กว่าคน แม้
อภิปรายคนละไม่เกิน 7 นาทีก็ไม่สามารถเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้จึงมีความคิดให้ผ่านแค่ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ก่อน 
ซึ่งเวลานั้นเหลือสมาชิกที่จะอภิปรายอีก 10 กว่าคนก่อนลงมติแต่มีคนเสนอว่าขอให้จบเพียงเท่านี้เอาไว้อภิปรายต่อใน
สมัยหน้า ซึ่งตนได้เสนอว่าขอให้อภิปรายให้จบและรัฐมนตรีได้สรุปตามข้อบังคับ และจะไปลงมติในสมัยหน้าก็ไม่เป็นไร
ซึ่งตกลงกันล่วงหน้าเป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่า “สภาล่ม” แต่เผอิญว่ามีฝ่ายค้านเสนอให้ลงมติจึงจ าเป็นต้องถาม
ความพร้อมโดยการนับองค์ประชุม ซึ่งขณะนั้นสมาชิกบางส่วนกลับไปแล้ว แต่คนที่อยู่ในห้องประชุมเห็นว่ายังมี ส.ว. อยู่
จ านวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อตกลงภายในกันตั้งแต่ต้นว่าเมื่ออภิปรายจบให้ไปลงมติสมัยประชุมต่อไปซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่
เกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นเรื่องท่ีได้ตกลงกันไว้แล้ว 
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เมื่อถามว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจหรือจงใจของสมาชิกที่จะให้เกิดภาพเช่นนี้ใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า มีคน
เสนอว่ากฎหมาย 2 ฉบับควรรับหลักการไปพร้อมกันเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาไปพร้อมกัน แต่วันนั้นลง
มติไม่ทันเนื่องจากมีสมาชิกอภิปรายเป็นจ านวนมากเพราะถือว่าเป็นวันสุดท้ายจึงได้เปิดโอกาสให้อภิปราย และพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของชาติในเรื่องการศึกษาที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราส่วนจะมีการเปิด
สมัยวิสามัญหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/294935/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/294935/
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22 ก.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 
ธรรมนัส ระดม 40 ส.ส.รับ"ประวิตร" สุชาติ สั่ง ขน 12 ส.ส.-อบจ.ตาม "ประยุทธ์" 

 
 

"ธรรมนัส" ระดม ส.ส.พปชร. 40 ชีวิต ร่วมคณะ "ประวิตร" ลงพื้นที่ อยุธยา 22ก.ย.นี้ "สุชาติ" แจ้งผ่านไลน์ สั่ง 
"แรงงาน" จัดรถดูแล ส.ส.-อบจ.เพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี 12 คน ติดตาม "ประยุทธ์" ตรวจราชการ "เมือง
เพชร" พบปะชาวบ้าน ชิมช้อป ร้านดัง เมนูขึ้นชื่อ 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) แจ้งถึงการลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลงพ้ืนที่ติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ าหลากใน
พ้ืนที่ลุ่มต่ าของลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 ก.ย.
นี้ โดยทางร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรค ได้ก าชับส.ส.ในพรรคให้ร่วมคณะไปด้วยจ านวน
ม า ก  โ ด ย มี ก า ร ลิ ส ต์ ร า ย ชื่ อ ผู้ ที่ จ ะ ร่ ว ม ค ณ ะ พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ค รั้ ง นี้ ป ร ะ ม า ณ  40 ค น  อ า ทิ   
ร.อ.ธรรมนัส นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก
พรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล นายเอกราช ช่างเหลาส.ส.บัญชีรายชื่อ  
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี รวมถึงส.ส.จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ   
ภาคกลาง และภาคอีสาน นอกจากนั้น จะมีการพาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรค ร่วมคณะไปในครั้งนี้ด้วย 

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวจากพรรค พปชร. แจ้งด้วยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติชมกลิ่น รมว.
แ ร ง ง าน  ได้ แ จ้ ง ในกลุ่ ม ไลน์ กลุ่ มหนึ่ ง ว่ า  ในวั นที่  22 ก . ย .  จะมี  ส . ส .  สมาชิ กอบจ .  จากจ . เพชรบุ รี   
จ.ราชบุรี และจ. กาญจนบุรี ประมาณ 12 คน ร่วมคณะไปกับนายกฯ โดยให้กระทรวงแรงงานจัดรถไว้รองรับคน
เหล่านี้ และให้รถดังกล่าวติดตามอยู่ในขบวนของนายกฯเลย พร้อมก าชับว่าไม่ให้ขบวนรถยาวจนเกินไป ทั้งนี้ ส.ส.
เหล่านี้จะติดตามคณะนายกฯไปยังเขื่อนเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จากนั้นจะร่วมคณะไปพบปะชาวบ้าน และซื้อ
ของตามร้านต่างๆ เช่น ร้านผัดไทยาง ร้านข้าวแช่ 

นอกจากนี้  ในวันที่  23 ก.ย .  พรรคพปชร.มีการนัดประชุมส .ส.  ที่ห้องประชุมพรรคชั้น  6 อาคาร
รัฐสภา  เวลา  14.00 น.  โดยพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุ วรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้าพรรคและ 
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค จะเข้าร่วมด้วย โดยวาระส าคัญคือการหารือถึง
ความชัดเจนในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอบต. ว่าพรรคจะวางบทบาทของตัวเองอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961452  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/961452
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22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:14 น.       
‘หมอวรงค์’ กระตุก ‘ลุงตู’่ ครั้งสุดท้าย! 
 

 
 

22 ก.ย.2564 – นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์รูปพร้อมเนื้อหาในหัวข้อ “#
เตือนลุงตู่ครั้งสุดท้ายกรณีรัฐธรรมนูญลักไก่” ระบุว่า การที่ลุงตู่ จะตัดสินใจน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถึงความความถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 148(2) กรณีการลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ จะเหลือแค่
วันเดียวเท่านั้น เพราะวันศุกร์ที่ 24 ก.ย.นี้ เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ  

ขอเตือนท่านด้วยความห่วงใย อย่าไปฟังที่ปรึกษากฎหมายที่ฉ้อฉล แม้แต่นักการเมืองที่เห็นแก่ผลประโยชน์ 
อยากให้ท่านดูดี มีภาวะผู้น าในการตัดสินใจ ที่ส าคัญขอแง้มให้ท่านทราบด้วยว่า ไม่อยากให้ท่านต้องเสียหน้า  

ที่ผ่านมาผมท าหนังสือถึงท่าน ไม่มีอะไรที่ท าให้ท่านต้องเสีย มีแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ผมหงายหน้า
ไพ่ให้ท่านขนาดนี้ ถ้าท่านนิ่งเฉย ตีโจทย์ไม่แตก ช่วยไม่ได้นะครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117478  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117478
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วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 10.06 น. 
ศึก ‘บิ๊กตู-่ธรรมนัส’! อดีตรองอธิการบดี มธ.วิเคราะห์อนาคต ‘พปชร.’-สัมพันธ์‘3 ป.’ 
 

 
 

22 กันยายน 2564 รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์
ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง มีเนื้อหาดังนี้... 

“ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าอนาคตพรรคพลังประชารัฐ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหรือไม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าจะมีก ารยุบสภา หรือจะ
เป็นการเลือกตั้งหลังจากสภาหมดวาระในอีกประมาณปีครึ่ง ก็ตาม 

ผลจากการส ารวจของนิด้าโพล คนที่ตอบส่วนใหญ่เห็นว่าการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และและ อ.นฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากการเป็นรัฐมนตรี เป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว และระบุว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
พรรคพลังประชารัฐ และไม่ควรตั้งพรรคการเมืองเอง นั่นหมายความว่า ประชาชนที่ตอบเห็นว่า พรรคพลังประชารัฐมี
นักการเมืองแบบเก่าที่หวังผลประโยชน์ และคิดแต่เรื่องโควต้ารัฐมนตรีมากเกินไป พลเอก ประยุทธ์ จึงไม่ควรลงไปยุ่ง
เกี่ยวกับกิจการของพรรค การดูแลพรรค และการเมืองในและนอกพรรค ควรเป็นหน้าที่ของพลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เช่นเดิม 

การที่พลเอก ประวิตร รั้งตัว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไว้ให้คงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ อาจเป็นเพราะคนอย่าง 
ร.อ.ธรรมนัส ควรที่จะเก็บไว้อยู่ใกล้ตัว จะดีกว่าปล่อยให้ไปอยู่กับฝ่ายตรงข้าม ซึ่ง การที่ ร.อ.ธรรมนัส จะเลิกยุ่งกับ
การเมือง ไปใช้ชีวิตเงียบๆที่จังหวัดพะเยาเป็นเรื่องที่พูดได้แต่เป็นไปไม่ได้ 

เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส ตัดสินใจอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปตามความต้องการของพลเอก ประวิตร ค าถามคือว่า 
เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอก ประยุทธ์ และ ร.อ.ธรรมนัส จะจบลงง่ายๆอย่างนี้หรือ ค าตอบคือ คงไม่จบ เพราะ ร.อ.
ธรรมนัส บอกเองว่า “ผมเป็นคนจ านาน” ดังนั้นไม่ลืมแน่ๆ พลเอก ประยุทธ์เองก็คงไม่ลืมเช่นกัน 

ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาพลเอก ประยุทธ์ มีความไว้วางใจ ร.อ ธรรมนัส แค่ไหน แต่จากนี้ไปเป็นที่แน่ใจได้ว่า ไม่มี
ทางไว้วางใจอีกตลอดกาล  อย่างนั้นร.อ.ธรรมนัส จะมีอนาคตทางการเมืองได้อย่างไรหากพลเอก ประยุทธ์ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ในทางกลับกันหาก ร.อ.ธรรมนัส ยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ และยังคุมเสียง ส.ส.ทั้งในพรรค
พลังประชารัฐจ านวนหนึ่ง และเสียง ส.ส.พรรคเล็ก ท าให้ยังมีอ านาจต่อรอง ร.อ.ธรรมนัส จะขวางไม่ให้พรรคเสนอชื่อ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

พลเอก ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่ ไม่ทราบเหมือนกันว่า พลเอก ประวิตรเตรียมหาทางออกไว้แล้ว
หรือไม่อย่างไร 

ไม่ว่าจะอย่างไร พรรคพลังประชารัฐคงจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะให้ได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง ไม่ว่าจะจัดตั้ง
รัฐบาลร่วมกับพรรคใดก็ตาม 

การผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงวิธีลงคะแนนเลือกตั้งจากใช้บัตรใบเดียว และมีจ านวน ส.ส.ที่พึงมีเป็นตัวจ ากัด
จ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคจะได้ มาเป็นใช้บัตร 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกส.ส.เขต ใบหนึ่งเลือกพรรค โดยไม่มีการจ ากัด
จ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคจะได้ อาจเป็นการตกลงร่วมกันกับพรรคต่างๆที่ร่วมกันโหวตผ่าน ซึ่งไม่แน่ว่าข้อตกลง
ร่วมกันดังกล่าวคืออะไร 

อย่างที่เคยกล่าวแล้วหลายครั้งว่า การจับมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทยเพ่ือจัดตั้งรัฐบาล
ร่วมกันหลังเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่า จะสามารถเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์ได้ลงตัวหรือไม่เท่านั้น 
ในที่สุด เราจะได้ทราบกันว่า ความแนบแน่นของ 3 ป เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาโยกคลอนได้จริงหรือไม่ เมื่อถึงวันนั้น” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603814  
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วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.24 น. 
‘วิษณุ’ แจงธรรมเนียม รัฐบาลต้องลาออก หาก ‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ ถูกคว่ า 
 

 
 
‘วิษณุ’แจงธรรมเนียม รัฐบาลต้องลาออก หาก‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ถูกคว่ า 

22 กันยายน 2564 รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ ที่ตึก
สันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รายงาน โดยอธิบายเหตุผลที่ต้องออก พ.ร.ก.
ฉบับนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพ่ือ
ท าให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เพราะไม่เคยมีที่จะให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาก ากับ งานด้านสาธารณสุข
เหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ 

ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ และขณะเดียวกัน ก็ต้อง
เสนอต่อสภาเพ่ือให้สภาเห็นชอบ แต่คงต้องเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากไม่อยากขอ
เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 

นอกจากนี้ นายวิษณุยังระบุด้วยว่า ถ้า พ.ร.ก.ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภา รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วย
การลาออก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ท ากันมา ทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อไร  
จะต้องหารือกับนายกฯอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้แล้ว จะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลา
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603806  
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22 ก.ย. 2564 เวลา 10:44 น. 
"เรวัต" มอง "รัฐบาล" เลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพราะได้ประโยชน์ทางการเมือง 
 

 
 
"นพ.เรวัต" หนุน ออก พ.ร.ก.แก้กม.โรคติดต่อเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ หนุนเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน -รวบ
อ านาจ ประเมินจังหวะ "นายกฯ" เลิกกฎหมายฉุกเฉิน เพราะได้ประโยชน์ทางการเมือง 
          นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ของร่างพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ.... ว่า ตนยังไม่เห็น
รายละเอียดและเนื้อหาของร่างพ.ร.ก.ดังกล่าว แต่หากเป็นไปตามค าแถลงที่ระบุว่าเพ่ือคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ให้ถูกฟ้องจากการรักษาโรคโควิด-19 ตนมองว่าหากแก้ไขตามประเด็นดังกล่าวไม่ขอคัดค้าน แต่หากไม่แก้ไขก็ไม่มีผล
ใดที่จะท าให้บุคลากรทางการแพทย์ถูกฟ้องได้หากปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและไม่ประมาทเลินเล่อ เพราะมี
กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพรองรับไว้ ทั้งนี้ตนขอฝากข้อคิดว่าแม้จะมีการตราพ.ร.ก.เพ่ือคุ้มครองการปฏิบัติงานของ
แพทย์แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่ละเลยการท าหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไม่ท าหน้าที่โดยประมาท เพราะ
คิดว่ามีกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดให้แล้ว 
          ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีแนวคิดที่จะใช้ พ.ร.ก.โรคติดต่อ แทน พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นพ.เรวัต 
กล่าวว่า ตนเรียกร้องมาตลอดว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ือสู้กับโรคระบาดนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เพราะตั้งแต่การ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 พบความล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง ของรัฐบาล และท าให้เกิดการ
ระบาดของโควิดถึง 4 ระลอก จึงสะท้อนว่าการใช้กฎหมายพิเศษนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และการรวบอ านาจการจัดการไว้
ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนั้นไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรคืนอ านาจให้หน่วยงาน 

เมื่อถามว่าการเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมีผลใดกับรัฐบาลในทางการเมือง ในช่วงที่หลายฝ่ายประเมินว่าใกล้เข้าโหมด
เลือกตั้งหรือไม่ นพ.เรวัต กล่าวว่า เป็นสิ่งที่คิดได้ แต่ตนไม่ม่ันใจว่ารัฐบาลใช้เหตุผลใดเป็นน า้หนักมากกว่ากัน 

 “ผมเข้าใจว่าภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ควบคุมการรวมตัว การชุมนุมของประชาชน หากยกเลิกไปจะท าให้มีการ
ระดมคน การชุมนุมได้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้กระท าสิ่งที่ขัดกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินในการรวมตัวและจัดชุมนุมคน แต่เมื่อยกเลิก
พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลอาจคิดว่าได้ประโยชน์ เนื่องจากที่ผ่านมาแม้มีการเรียกร้องให้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่เคยยกเลิก 
และเป็นกฎหมายที่รัฐบาลหวงแหนมาก” นพ.เรวัต กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961509  

https://www.bangkokbiznews.com/news/961509
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21 ก.ย. 2564-12:28 น. 
ความขัดแย้ง แหลมคม การเมือง 'ประยุทธ์' กับ 'พลังประชารัฐ' 
 

 
 

การขยาย ‘กรอบ’ แห่งความขัดแย้งระหว่าง 1 นายกรัฐมนตรี กับ 1 พรรคพลังประชารัฐ ก าลังสร้างความวิตก
เป็นอย่างสูงในทางการเมือง ไม่เพียงแต่ ‘ภายใน’ พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น หากยังเป็นความกังวลโดยรวมของพรรค
ร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ต่างมองไปยัง
การเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วยความวิตก  ยิ่งการเดินสายในลักษณะ
แยกกันเดินในวันที่ 22 กันยายน ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเพชรบุรี ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไป
พระนครศรีอยุธยา ยิ่งยากต่อการคาดเดา ผลก็คือ ข่าวลือในเรื่อง ‘ยุบสภา’ ยิ่งดังกระหึ่ม ต่อเนื่อง เพราะว่าไม่ว่า
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะสามารถสร้างเอกภาพภายในพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่ สุดท้าย
แล้วที่จะต้องเลือกคือการยุบสภา 

ความหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งก็คือ ความไม่สามารถในการจ ากัดกรอบแห่งความขัดแย้งด ารงอยู่เพียงระหว่าง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ตรงกันข้าม กลับกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างเด่นชัด  แม้ว่าจะมีการหาทางด้วยการแต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา ขึ้นเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ เหมือนจะมี ‘คนกลาง’ เพ่ิมข้ึนมา แต่ก็ต้องค านึงถึงฐานที่มาใน
การแต่งตั้ง เพราะว่าเป็นการผลักดันโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ด้วยความเห็นชอบอย่างเต็มเปี่ยมของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ เป็นผนังทองแดงก าแพงเหล็กให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

จากนี้จึ ง เด่นชัดว่าความขัดแย้ ง อันเกิดจากความต้องการสร้างอ านาจต่อรองภายในพรรคของ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก าลังบานปลายกลายเป็นปมชี้ชะตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นั่นก็คือ บ่งชี้อนาคต พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทางการเมือง โดยจะน าไปสู่ค าถามที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังอยู่ในฐานะแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นี่ย่อมเป็นความอ่อนไหวอย่างสูงในทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6632018 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6632018
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/FootNote-15.jpg
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วันที่ 21 กันยายน 2564 - 15:03 น. 
จังหวะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวโน้ม ยุบสภา 
 

 
 
จังหวะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวโน้ม ยุบสภา 

ความขัดแย้ง เห็นต่างของระบบ “เลือกตั้ง” และการตัดสินใจ “เลือก” จะเป็นเครื่องชี้ชาด ทิศทางและ
แนวโน้มการเมือง แม้ร่างแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” จะผ่านวาระ 3 แล้ว กระนั้น วันเวลาแห่งการรอคอยก่อนจะน าขึ้น
ทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศและบังคับใช้ก็ส าคัญ ปมเงื่อนอยู่ที่ “ความหวาดกลัว” 

การเคลื่อนไหวของกลุ่มพรรคการเมือง “ขนาดเล็ก” จ านวนหนึ่งอาจเป็นสัญญาณ เป็นสัญญาณจากความ
ตระหนกในทางความคิด เป็นความตระหนกจาก “กองเชียร์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นความตระหนกว่าอาจตก
หลุมพรางจากการขุดเอาไว้โดยพรรคเพ่ือไทย ท่ามกลางความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์  เพราะทั้งหมดนี้
มาจาก “แผนสมคบคิด” ทางการเมือง ในความเชื่อของ “กองเชียร์” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเห็นอย่างหนัก
แน่นและจริงจังว่าหากการเลือกตั้งเป็นในแบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นั่นคือ การเข้าทางของ “เพ่ือไทย” เพราะการ
เลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 พรรคอันดับ 1 คือ พรรคไทยรักไทย การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 พรรคไทย
รักไทยชนะถล่มทลาย เลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ก็เป็นพรรคพลังประชาชน 

เลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ชัยชนะเป็นของพรรคเพ่ือไทย แม้กระทั่งเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 พรรค
เพ่ือไทยก็ยังได้อันดับ 1 หากย้อนกลับไปเป็นบัตร 2 ใบ พรรคเพ่ือไทยก็เหมือน “พยัคฆ์เสียบปีก” ยิ่งเมื่อผ่าน
สถานการณ์วันที่ 8 กันยายน หากพรรคพลังประชารัฐไม่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นคนกุมบังเหียน ลางแพ้ก็ยิ่งเห็น
เด่นชัด ตรงนี้จึงเป็นค าถามแหลมคมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความหวั่นไหวจากสถานการณ์แห่งญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน เป็นความหวั่นไหวจากความเชื่อมั่น
หนึ่งในทางการเมือง นั่นก็คือ เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มิได้เป็นไปเพ่ือสร้างบทบาทและ
ความหมายในทางการเมือง หากแต่เป็นการ “สมคบคิด” กับคนของพรรคการเมือง “อ่ืน” จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจของ
นายกรัฐมนตรี “ปลด” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่านางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากต าแหน่ง และมาดหมายจะ “รุก” 
เข้าไปภายในพรรค 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99.3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99.3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99.3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B.jpg
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แต่เมื่อประสบกับการสร้าง “ป้อมค่าย” จากทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึง
ก่อให้เกิดการตั้งหลักใหม่ในทางการเมือง  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่  “ทิศทาง” ของระบบ “เลือกตั้ง” เป็นส าคัญ  
หากสามารถกุมอ านาจภายในพรรคพลังประชารัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อนาคตของการเลือกตั้งก็เป็นไปตามการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ หากทุกอย่างไม่เป็นไปตาม “แผน” การสกัดขัดขวางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือมิให้
กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามพิมพ์เขียวที่พรรคเพ่ือไทยต้องการย่อมบังเกิด บังเกิดผ่านกระบวนการ “ยุบสภา” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2949730  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2949730
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21 ก.ย. 2564 
พท. เชือด "งูเห่า" ลุ้นอดีต ปชป. เสียบแทน 

 
 
ลุ้นชะตา “งูเห่า” เพื่อไทยปทุมธานี หวยออกเขตไหน อดีต ส.ส.ทิ้งค่าย ปชป. แต่งตัวรอเสียบแทน  

นับถอยหลังพรรคเพ่ือไทย เตรียมขับ “งูเห่า” พ้นพรรค ปรากฏว่า อดีต ส.ส.ปทุมธานี มีความเคลื่อนไหวทันที 
โดย เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ซบพรรคเพ่ือไทย 

เรื่อง ส.ส.งูเห่าในพรรคเพื่อไทย มีข่าวมาต่อเนื่อง แต่คณะกรรมการบริหารพรรค ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆ เหมือน
ไม่กล้าขับ ส.ส.บางคนออกจากพรรค 

อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการเชือด “งูเห่า” ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ต.ค.2564 ปรากฏว่า พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.
ปทุมธานี เขต 5 ตกเป็นเป้าหมายของแกนน าพรรค 

วันที่ 20 ก.ย.2564 เกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมงานกว่า 80 คน 
เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเป็นจังหวะที่เพ่ือไทยมีกระแสข่าวเตรียมจะขอมติพรรคในการขับ ส.ส. 
พรรคเพื่อไทย 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 คณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพ่ือไทย แถลงผลการพิจารณาเอาผิด 7 ส.ส.ที่
โหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวทางที่จะลงโทษดังนี้คือ  ขับออกจากการเป็นสมาชิก
พรรค 2 ราย , ภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้า 3 คน และว่ากล่าวตักเตือน 1 คน 

บังเอิญว่า มี ส.ส.ปทุมธานี 2 คนคือ พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.เขต 5 และชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.เขต 4 ตกเป็น
เป้าหมายที่จะถูกลงโทษจากแกนน าพรรค 
 ‘คนรักปทุม’ 
  ตั้งแต่ปีที่แล้ว คนเสื้อแดงปทุมธานี ได้ออกโรงขับไล่ ส.ส.  “งูเห่า” ถึงขั้นจัดขบวนรถแห่วิ่งไปทั่ว พ้ืนที่  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แต่กระแสไล่งูเห่า ก็จางหายไปในช่วงเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี ส าหรับ เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 
ชาว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ที่มาท าธุรกิจอยู่ใน พ้ืนที่ อ.ล าลูกกา จึงลงสมัคร ส.ส.ปทุมธานี สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งปี 2554 ตอนนั้น “เกียรติศักดิ์” ลงสนามเขต 5 อ.ล าลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต ต.ลาดสวาย 
และต.บึงค าพร้อย) แพ้แก่ ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพ่ือไทย 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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ปี 2555 “สุเมธ” ลาออกจาก ส.ส.ไปสมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ท าให้มีเลือกตั้งซ่อม โดยสมชาย  
รังสิวัฒนศักดิ์ สามีของพรพิมล ธรรมสาร ลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทย แข่งกับเกียรติศักดิ์ ปรากฏว่า เกียรติศักดิ์พลิก
ชนะ ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก 

ปี 2562 เกียรติศักดิ์  ส่องแสง สวมเสื้อ ปชป.ลงสนามเขต 4 อ.ธัญบุรี  (เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์)และ  
อ.ล าลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต) แพ้แก่ ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ค่ายเพ่ือไทย 

ที่น่าสนใจ เกียรติศักดิ์ ได้คะแนนล าดับที่ 3 โดยผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคอนาคตใหม่ ได้ล าดับ 2 แถมมี
คะแนนทิ้งห่างเกียรติศักดิ์เกือบเท่าตัว 

อดีต ส.ส.อย่างเกียรติศักดิ์ จึงต้องปรับแนวทางการเมืองใหม่ ทิ้งค่าย ปชป. ไปช่วยงานกลุ่มคนรักปทุม 
ของ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ในศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี เมื่อปลายปีที่แล้ว คนแถวล าลูกกา รู้มานาน
แล้วว่า เกียรติศักดิ์ จะลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้าในสีเสื้อพรรคเพื่อไทยแน่นอน 
‘งูเห่าสายคลอง’ 

หลังมีข่าวพรรคเพ่ือไทย เตรียมจัดการ “งูเห่า” ทั้ง 7 คน โดยมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมใน
การโหวตของแต่ละคน 

ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย ที่ตกเป็นข่าวกรณีพรรคจะเชือด “งูเห่า” ได้โพสต์เฟซบุ๊
คส่วนตัวชี้แจงว่า การจะด าเนินการภาคทัณฑ์ และอาจส่งผลต่อการพิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้ง
หน้า เป็นการให้ข่าวของพรรคเพื่อไทย ที่ท าให้ตัวเขาเสียหาย 

เนื่องจากในข้อเท็จจริง ชัยยันต์ได้แจ้งแล้วว่า มีอาการป่วย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่  
3 ก.ย.2564 มีอาการความดันสูง เส้นเลือดในสมองตีบ แพทย์วินิจฉัยให้นอนพักรักษาตัว ท าให้ไม่สามารถเดินทางมาลง
มติได้ กรณีของชัยยันต์ ยังมีโอกาสชี้แจงเพ่ิมเติมในที่ประชุมใหญ่ ส.ส. แต่ความชัดเจนเรื่องจะลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้าก็
ต้องรอดูมติกรรมการบริหารพรรค 

ด้าน พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 ที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกขับออกจากพรรค แต่ “ส.ส.ก้อย” กลับ
เก็บตัวเงียบ เขต 5 ประกอบด้วย อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงยี่โถ) และ อ.ล าลูกกา (ยกเว้น ต.คูคต) ซึ่งเป็นที่มั่นการเมือง
ของพรพิมล หากจะต้องถูกพรรคมีมติขับออกจากพรรคจริง พรรคเพ่ือไทย อาจส่งเกียรติศักดิ์ ส่องแสง มาลงแทนก็
เป็นได้ ดังนั้น เกียรติศักดิ์ สามารถลงสนามได้ทั้งเขต 4 และเขต 5 หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทย 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484771  
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21 ก.ย. 2564 
จัดเต็ม “สุชาติ” บวกซุ้มอังกินันทน์ อุ้มประยุทธ์ 
 

 
 
เยือนถิ่นเ มืองเพชร “สุชาติ” ผนึกทายาทตระกูลอังกินันทน์  ต้อนรับ 2 ป. จัดเต็ม ส.ส.ซุ้มตะวันตก  
สายสามมิตรเสริมทีม  

เปลี่ยนแผนออนทัวร์ จากสุโขทัยกลับมาเพชรบุรี “สุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีแรงงาน ในฐานะผู้คุ้นเคยกับ 3 
ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมต้อนรับคณะประยุทธ์ทัวร์ คนเมืองน้ าเค็ม “สุชาติ” แตะมือ “นายกฯปราย” 
ชัยยะ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มรวมใจเพชร นายก อบจ.เพชรบุรี มานานแล้ว ซึ่งวันนี้ ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ภรรยา 
“นายกฯปราย” เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน 

ย้อนดูคิวออนทัวร์ของนายกฯ ประยุทธ์ ที่สมุทรปราการ และชลบุรี “สุชาติ” จะรับบทผู้ประสานงานกับ ส.ส. 
และนักการเมืองท้องถิ่น ยกเว้นที่ชัยนาท เป็นเรื่องของกลุ่มสามมิตร 

ตามแผนวันที่ 21 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม จะเดินทางไป
ตรวจราชการ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดย
นายกฯประยุทธ์ จะไปที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา เพชรบุรี (เขื่อนเพชร) อ.ท ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจสถานการณ์
น้ าและการระบายน้ าในพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี นัยว่า ส.ส.เพชรบุรี และทีมการเมืองท้องถิ่นจะมารอรับกันพร้อมหน้า ยังพ่วง
ด้วย ส.ส.ราชบุรี สายกลุ่มสามมิตร และ ส.ส.กาญจนบุรี 
 ‘ทายาทเดอะแป๋ง’ 

ดังที่รู้กัน “สุชาติ ชมกลิ่น” เสนอพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี เป็นเป้าหมายประยุทธ์ออนทัวร์ เพราะเป็นที่มั่นการเมือง
ของ “นายกฯปราย” ชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี 

ชัยยะ อังกินันทน์ ลูกชายคนโตของ “เดอะแป๋ง” ปิยะ อังกินันทน์ อดีต ส.ส.เพชรบุรี ได้วางบทบาทตัวเองไว้ที่
สนามการเมืองท้องถิ่น และเป็นนายก อบจ.เพชรบุรี มาหลายสมัยแล้ว 

ปลายปี 2563 “ชัยยะ” หัวหน้ากลุ่มรวมใจเพชร ลงสมัครนายก อบจ.เพชรบุรี แบบไร้คู่แข่ง ได้ 184,888 
คะแนน คิดเป็น 63.46 % จึงเป็นนายก อบจ.เพชรบุรี อีกสมัย  นับแต่การเลือกตั้งปี 2544 ปิยะ อังกินันทน์  

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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สวมเสื้อไทยรักไทย สอบตกมาโดยตลอด และอ าลาสนาม หลังการเลือกตั้งปี 2554 เนื่องจากคนเพชรบุรี ไม่ชอบทักษิณ 
ชินวัตร และเทใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

ช่วงเลือกตั้งปี 2562 “เสธ.อ้น” มือท างานการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ ติดต่อ “นายกฯปราย” ให้จัดทีม
ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ และการเลือกตั้งหนนั้น ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองเพชรบุรีอีกครั้ง 

ผลเลือกตั้งถือว่า ล้มโขงช้าง 3 อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ อรรถพล พลบุตร ,กัมพล สุภาแพ่ง และอภิชาติ สุภา
แพ่ง สอบตกหมดเลย กระแสลุงตู่มาแรงเกินคาด คนเมืองเพชรจึงได้ ส.ส.หน้าใหม่ ทั้ง 3 เขต โดยกองเชียร์อย่าง 
“นายกฯปราย” ยิ้มแก้มปริ 
‘ซุ้มเมืองเพชร’ 

หลังเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ตอนนั้น ส.ส.เพชรบุรี 3 คน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ “สุ
ชาติ ชมกลิ่น” รวมถึง ส.ส.ภาคกลางอีกจ านวนหนึ่ง 3 ส.ส.เพชรบุรี ค่ายพลังประชารัฐ มีใครบ้าง ลองเช็คประวัติกันดู 
เพราะคนส่วนใหญ่ อาจไม่คุ้นหน้า 

เขต 1 กฤษณ์ แก้วอยู่ เจ้าของส านักงานกฎหมายกฤษณ์ แก้วอยู่และเพ่ือทนายความและ ประธานสภา
ทนายความจังหวัดเพชรบุรี ไม่เคยลงสนามการเมืองมาก่อน 

เขต 2 สาธิต อุ๋ยตระกูล อดีตสมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี เขต อ.ท่ายาง 3 สมัย และอดีตประธานสภา อบจ.
เพชรบุรี เป็นทีมงานรวมใจเพชรของ “นายกฯปราย” 

เขต 3 สุชาติ อุตสาหะ หรือ “ส.ว.เปี๊ยก” คร่ าหวอดในวงการเมืองท้องถิ่นมายาวนาน อดีตประธานสภาจังหวัด 
2 สมั ย , อดี ต รองนายก  อบจ .  2 สมั ย  และสมาชิ ก  อบจ . เพชรบุ รี  เ ขต  อ .หนองหญ้ าปล้ อ ง  3 สมั ย  
เดิมท ี“สุชาติ” เป็นฐานเสียงเก่าแก่ของประชาธิปัตย์ และเคยเป็นผู้ช่วยอลงกรณ์ พลบุตร อดีต ส.ส.เพชรบุรี 

ปี 2557 สุชาติ ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาเพชรบุรี ได้รับเลือกตั้ง แต่เกิดรัฐประหาร ส.ว.ชุดนี้จึงสิ้นสภาพไป 
ชาวบ้านเลยเรียก “ส.ว.เปี๊ยก” จนติดปาก 

ส่วน ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ (ชื่อเดิมธิดารัตน์) ภรรยา “นายกฯปราย” เคยลงสมัคร ส.ส.เพชรบุรี ในนามพรรค
พลังประชาชน ร่วมทีมกับปิยะ อังกินันทน์ (บิดาของสามี) แต่สอบตกทั้งทีม 

ปีที่แล้ว สุชาติ ชมกลิ่น แต่งตั้ง “กระแต” ธิวัลรัตน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน และมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การแก้ไขวิกฤตโควิดคลัสเตอร์โรงงานที่เพชรบุรี 

นี่คือภาพรวมของ “ซุ้มเมืองเพชร” ยุคนายกฯประยุทธ์ แต่อนาคตการเมืองข้างหน้าจะเป็นฉันใด ก็ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของทายาทเดอะแป๋ง ชัยยะ อังกินันทน์ 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484753  
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/scoop/484753
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21 ก.ย. 2564 
แบ่งแยกแล้วปกครอง พรรคพลังประชารัฐ ยุทธศาสตร์ลงจากอ านาจของ "3ป" 
 

 
 
แบ่งแยกแล้วปกครอง ยุทธศาสตร์ "3ป" โรดแมปสู่การเลือกตั้งบัตร2ใบ ในนามพรรคพลังประชารัฐ ก่อนถอดเสื้อ
คลุมประชาธิปไตย ลงจากหลังเสือ 

22 กันยายน มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของพรรคพลังประชารัฐ คือการลงพ้ืนที่ ของพลเอกประวิตร วงศ์
สุ ว ร รณ รองนายกรั ฐมนตรี  และหั วหน้ าพรรคพลั งประชารั ฐ  ที่ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา  ที มของ  
พลเอกประวิตร พรั่งพร้อมมือท างานไม่ว่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค  
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พร้อมด้วยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล จะ
ร่วมเดินทางไปด้วย 

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหมจะไปติดตามความพร้อมรับมือ
ฤดูฝน ที่เข่ือนเพชรบุรี งานนี้มีสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี ที่แผ่บารมีจากภาคตะวันออก  วางต าแหน่งที่ปรึกษาไว้กับสะใภ้
ตระกูลการเมืองเก่าแก่ของเพชรบุรี ขนส.ส.ฝั่งตะวันตกทั้งกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี มาร่วมคณะให้ก าลังใจ พล
พรรคเหล่านี้ล้วนกระจัดกระจายกันไป อยู่กลุ่มบ้านใหญ่ สามมิตร ซุ้มมังกรน้ าเค็ม และกลุ่มเลือดใหม่ พร้อมเทใจให้ 

นักสังเกตการณ์มองว่า นับแต่วันปลดรัฐมนตรีสายบิ๊กป้อม ความสัมพันธ์ 3ป.ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สองคณะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวันที่22 กันยายน สะท้อนความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ  ที่ว่ากันว่ามีความขัดแย้งแย่งกันรวม
ศูนย์อ านาจ แต่หากพิจารณาให้ดี จะเห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไร ที่3 ป.ต้องขัดแย้งกัน หากยังต้องเดินตามแผนยุทธศาสตร์ 
ลงจากหลังเสือ ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าทั้งสองรักกันดีหลังจากนี้ จะได้เห็น
รัฐมนตรีและส.ส.อ่ืนๆช่วยกันลงพ้ืนที่ ติดตามความคืบหน้าการท างานตามนโยบาย รัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกฯ 
เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยแบ่งแยกแล้วปกครอง พรรคพลังประชารัฐ ยุทธศาสตร์ลงจากอ านาจของ "3ป" 

หากดูตามไทม์ไลน์ การแก้รัฐธรรมนูญ และกฏหมายลูกที่หัวหน้าทีมกฏหมายพรรคพลังประชารัฐ ไล่ล าดับไว้ 
ทุกขั้นตอนจะสะเด็ดน้ าพร้อมรับการเลือกตั้งหลังเดือนกุมภาพันธ์  การเลือกตั้งบัตรสองใบ ทุกคะแนนมีความหมาย
ส าหรับนักเลือกตั้ง เพราะนั่นหมายถึง จ านวนโควต้า ของกลุ่มมุ้งต่างๆ  กติกาก าหนดให้สู้กันในระบบพรรคใหญ่  ต้อง

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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ไม่ลืมว่ารัฐบาล คสช.สวมเสื้อคลุมประชาธิปไตยส าเร็จได้ด้วยองคาพยพของแม่น้ าห้าสายมีตัวอย่างจากรัฐบาลพรรคไทย
รักไทย ที่ใช้ระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบเหมือนกัน   

กลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครอง แม้ถูกประนามว่าเป็นแนวทางที่ต่ าช้า แต่หากแลกกับการได้มาและรักษาอ านาจ
ไว้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ใครๆ ก็อย่าประมาท 3ป. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484690  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/scoop/484690
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21 กันยายน 2564 23:00 น.   
เมื่อ บิ๊กตู่ ก าหนดเกมเล่น 

 
 
 
 

วันนี้ วันพุธที่ 22 ก.ย.64 บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ย ก ค ณ ะ ไ ป ต ร ว จ ร า ช ก า ร ที่ จ . เ พ ช ร บุ รี  แ ล ะ แ น่ น อ น ว่ า  ง า น นี้  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  ยั ง มี  บิ๊ ก ป๊ อ ก  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีในปีกที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ ร่วมทีมไปด้วย 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ตรวจสถานการณ์น้ า ที่เพชรบุรี วันนี้เป็นก าหนดการที่แทรกเข้ามาแทนก าหนดเดิมที่พล.อ.
ประยุทธ์ จะต้องเดินทางไปกรวดน้ าท่วมที่จ.สุโขทัย ซึ่งในเวลานี้หลายพ้ืนที่ก าลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วม 

ทั้งนี้การลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีขึ้นอย่างถี่ยิบ ในจังหวัดต่างๆ ก าลังถูกตีความและน าไปเชื่อมโยงกันว่า 
นี่คือการเตรียมพร้อมที่จะมีการยุบสภาฯเพ่ือเลือกตั้งใหม่กันแล้วใช่หรือไม่ และถึงแม้จะมีการออกมาปฏิเสธจาก 
ฝ่ายรัฐบาล ไปจนถึง ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ยังไม่เคยได้ยินส.ส.พูดเรื่องนี้ เห็นมีแต่สื่อเท่านั้นที่ไป
เขียนกันเอง 

การลงพ้ืนที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นช่วงปิดสมัยการประสภา ซึ่งในอดีต ส.ส.ก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวลงพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกับตนเองที่เตรียมลงพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือน าหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปดูแล
ประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้ลงพื้นที่เกือบครบทั้งประเทศแล้วขาดเพียงภาคเหนือเท่านั้น 

อย่างไรก็ดีการเดินสายลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือไปติดตามงานทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์น้ าท่วมนั้น แม้จะถูกน าไปผูกเอาไว้ประเด็นที่ลือสะพัดว่าการ
เลือกตั้งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ก็ตาม ทว่า ในขณะเดียวกันกลับน่าสนใจว่า นี่คือการวางจังหวะการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
น่าสนใจไม่น้อย 

โดยที่ตัวพล.อ.ประยุทธ์ ก าลังเป็นฝ่าย ก าหนดเกม อย่างชัดเจน เพราะในเมื่ออ านาจการยุบสภาฯ อยู่ในมือ
ของบิ๊กตู่ ดังนั้นเพียงแค่ ขยับ ทั้งฝ่ายตรงข้ามในพรรค ในพรรคร่วมรัฐบาล ไปจนถึงนอกพรรค ในขั้วฝ่ายค้าน ต่างพากัน 
เงี่ยหูฟัง กันถ้วนหน้า 

เพราะอย่าลืมว่า การยุบสภาฯจะมีขึ้นต่อเมื่อ รัฐบาล โดยเฉพาะตัวพล.อ.ประยุทธ์ นั้นมีความพร้อมมากพอ ที่
จะมั่นใจได้ว่า ทางลงจากอ านาจ นั้นราบรื่น และหากยุบสภาฯไปแล้ว เขาเองจะต้องได้กลับมาสู่อ านาจอีกครั้ง เท่านั้น 
ดังนั้นเมื่ออาศัยเพียง ความคลุมเครือ และการขยับ เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย อาการหวั่นไหว ทั้งจาก คนกันเอง ไป
จนถึง ฝ่ายตรงข้าม ก็ปรากฏอย่างที่เห็น ! 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282545  
  

https://siamrath.co.th/n/282545
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210921/698bf29955b3cf6213400db6fc9732d62d27c9eb65a35d334436f84d51560dfe.jpg?itok=CztInW4N
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วันที่ 22 กันยายน 2564 - 07:53 น. 
ค าถามตรง ประยุทธ์ ประวิตร กลยุทธ์ ‘แยกกันเดิน รวมกันตี’ 
 

 
 
ค าถามตรง ประยุทธ์ ประวิตร กลยุทธ์ ‘แยกกันเดิน รวมกันตี’ 

“แยกกันเดิน” ยังเป็นยุทธวิธี อันเด่นชัดยิ่งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ จะประเมินว่าเป็นการ ‘ทดสอบ’ ก าลังที่ยืนอยู่ ‘เบื้องหลัง’ ก็ได้ แม้การเดินสายไปยังสมุทปราการ ไปยัง
ชัยนาท ไปยังชลบุรีจะมากด้วยความแจ่มชัดว่า เป็นใครบ้างที่แวดล้อมอยู่ด้วยความอบอุ่น ไม่ว่ าจะเป็น  
นายสุชาติ ชมกลิ่น ไม่ว่าจะเป็น นายอนุชา นาคาศัย 

กระนั้น ก็มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบอีกครั้งจากยุทธการการไปเยือนเพชรบุรี เพราะเมื่อไปสมุทรปราการ ไป
ชัยนาท ไปชลบุรี ก็ไปอย่างโดดๆพร้อมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เท่านั้น  แต่ส าหรับในการเดินสายไปยังเพชรบุรีใน
วันที่ 22 กันยายน ยังมีการเดินสายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพียงแต่มิได้ร่วมไปยัง เพชรบุ รีหากแต่เป็น
พระนครศรีอยุธยา นี่ย่อมเป็นห้วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่สุดในการ ‘ตรวจสอบ’ พลัง 

ค าถามอันเกิดจากกรณีก าหนด ‘เดินสาย’ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เพชรบุรี พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ที่อยุธยาจึงส าคัญ  ส าคัญต่อยุทธวิธี ‘แยกกันเดิน’ ว่าจะเพ่ือ ‘รวมกันตี’ หรือไม่ ต้องยอมรับว่า  
‘หมายก าหนด’ ทั้งหมดไม่ว่าจะมองผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองผ่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ด าเนินไปในฐานะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี จึงไม่แปลกที่จะมีรัฐมนตรีมหาดไทยไปแวดล้อม จึงไม่แปลกที่ 
จะมีรัฐมนตรีแรงงานไปแวดล้อม ในฐานะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

ขณะเดียวกัน กล่าวส าหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อเป็นการไปทั้งในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีและใน
ฐานะของหัว หน้าพรรคพลังประชารัฐ จึงไม่แปลกที่ไม่ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะร่วมไปด้วย จึงไม่แปลกที่ไม่ว่า นาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จะร่วมไปด้วย ข้อคาดหมายของสังคมจึงมิได้อยู่ที่การร่วมขบวนไปของรัฐมนตรีประการเดียว 
หากแต่ยังเฝ้ามองว่าจะมีกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไปร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร  ค าถามนี้ส าหรับ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิได้แปลก 

หากว่าเป็นรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ หากว่าเป็นกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ก็
ย่อมจะต้องแวดล้อม อยู่โดยรอบหัวหน้าพรรคอย่างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่แปลกอย่างยิ่งกลับอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2951941  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2951941
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%91%E0%B8%91000001.jpg
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22 ก.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 
จับสัญญาณ “8 ไทม์ไลน์” วัดใจ“ประยุทธ์” ไปต่อ-พอแค่นี้ ? 
 

 
 

จังหวะการลงจากหลังเสือของ"บิ๊กตู่" ที่สุดแล้วอาจต้องขึ้นอยู่กับ "8ไทม์ไลน์" ซึ่งถือเป็นด่านวัดใจส าคัญหลังจากนี้ 
ภาพการระดม ส.ส.ลงพื้นที่ของบรรดาพรรคการเมืองในยามนี้ หนีไม่พ้นการจับตาไปที่ การเตรียมความพร้อมสู่

การเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทว่าจากสัญญาณที่เกิดขึ้นแม้จะมีค ายืนยันจากฟากฝั่งพรรคการเมือง ทั้ง
กระแสยุบสภาที่ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ หรือกระแสรอยร้าวต่างๆ ที่ไม่มีผลทางการเมือง แต่เอาเข้าจริงอาจจะต้องไปลุ้น
กันช่วงจังหวะ “ไทม์ไลน”์ ส าคัญ 

ไทม์ไลน์แรก ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างน าร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนมีการประกาศใช้ ยังไม่นับรวมการการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง เข้าสู่การ
พิจารณาวาระแรกในสมัยประชุมหน้าเดือน พ.ย. 

หากไม่มีอะไรสะดุด กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกกระบวนความในเวลา 4 เดือนนับจากเปิดสมัย
ประชุม เท่ากับว่าในช่วงต้นปีหน้า ทั้งรัฐธรรมนูญนูญ และกฎหมายลูกจะมีผลบังคับใช้ เพ่ือเปิดทางสู่การเลือกตั้ง 

ไทม์ไลน์ที่ 2 คือการเข้าเทคโอเวอร์พลังประชารัฐ การตั้งพรรคใหม่รองรับการเลือกตั้งในอนาคตรวมถึง
ความสัมพันธ์ของพ่ีน้อง “3 ป.”ที่ยามนี้ถูกจับตาว่า อาจไม่ได้รักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนดังแต่ก่อน  

กลับกัน ยิ่งปรากฎภาพ “เกมวัดพลัง-เขย่าขาเก้าอ้ี” ระหว่าง 2 ขั้ว อันอาจส่งผลไปถึงการเขย่าใหญ่ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับครม. รวมถึงการเปลี่ยนเกมการเมือง และการเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

ไทม์ไล์ที่ 3 การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ของฝ่ายค้าน ซึ่งจะมี
ขึน้หลังเปิดสมัยประชุมในเดือน พ.ย.  รอบนี้ฝ่ายค้านจั่วหัวไว้ว่า เป็นการขยายแผลใหญ่รัฐบาลจากศึกซักฟอกรอบที่แล้ว 

โดยเฉพาะในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่ได้คะแนนโหวตรั้งบ๊วย มี
เสียง “ไม่ไว้วางใจ”มากที่สุดจากบรรดารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง 6 คน ฉะนั้น ศึกซักฟอกรอบนี้แม้จะไม่มีการลงมติ 
ทว่าอาจเป็นจังหวะส าคัญให้ฝ่ายค้านช่วงชิงเกมในการขยายแผล เพ่ือลดทอนความเชื่อมั่นรัฐบาลประยุทธ์ไปในคราว
เดียวกัน 
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ไทม์ไลน์ที่ 4 คือการออก พ.ร.ก.กู้เงิน ภายหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  มีมติขยาย
เพดานหนี้สาธารณะ จาก 60% ต่อจีดีพี เป็นไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี เพ่ือรองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ช่วงโควิด
และหลังโควิด 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถกู้เงิน นอกเหนือจากแผนบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
2565 ได้อีกประมาณ 1 ล้านล้านบาท ฉะนั้นในทางการเมืองแล้วประเมินได้ว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์อาจรอจังหวะใน
การออก พ.ร.ก.กู้เงินจ านวนนี้ ก่อนปูทางสู่การเมืองในอนาคต 

ไทม์ไลน์ที่ 5 หากรัฐบาลประยุทธ์ ยังสามารถประคับประคอง หรือทอดเวลาไปถึงช่วงกลางปี 65 ยังมีอีกหนึ่ง
ด่านวัดใจส าคัญ นั่นคือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้สามารถยื่นญัตติอภิปรายได้ 
1 ครั้งต่อ 1 สมัยประชุม ซึ่งจะไปตรงกับไทม์ไลน์ในช่วง 22 พ.ค.-18 ก.ย.65 

ไทม์ไลน์ที่ 6  คือการออก พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ซึ่งตามกระบวนการหากไม่มีอะไรผิดพลาด พ.ร.บ.
งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ในช่วงไตรมาส  3 ของปี 2565 ซึ่งต้องจับตาเกมการเมือง การวัดพลังในการบล็อกเสียง
โ ห วต เ พ่ื อพยุ ง เ สี ย ง รั ฐบ าล  เ พ ร า ะ ไม่ เ ช่ นนั้ น รั ฐบ าลอาจต้ อ ง รั บผิ ดชอบด้ ว ยก า ร “ล าออก”  หรื อ   
“ยุบสภา” เป็นได ้

ไทม์ไลน์ที่ 7 สถานการณ์โควิด ที่ ณ เวลานี้ พล.อ.ประยุทธ์ อาจต้องเร่งปิดเกมโควิด ก่อนเดินหน้าฟ้ืนวิกฤติ
เป็นโอกาส เพ่ือปูทางสู่อนาคตการเมืองอันใกล้นี้  

และไทม์ไลน์สุดท้าย  คือ พล.อ.ประยุทธ์ เลือกที่จะอยู่ครบเทอมไปจนถึงปี 66 ท่ามกลางมรสุมรอบด้านทั้งแรง
กระเพ่ือมภายใน และภายนอก  ก่อนช่วงชิงความได้เปรียบปูทางสู่สนามการเมืองในอนาคต ซึ่งบอกเลยว่า เส้นทางนี้
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอน จากนี้ต้องจับตา เมื่อสัญญาณ“ล้างไพ่”เริ่มท างาน ไทม์ไลน์หลังจากนี้ อาจเป็น
ตัวชี้วัดทิศทางการเมืองในอนาคต! 
  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/961459  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/961459
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วันที่ 22 กันยายน 2564 - 09:26 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : ยุบสภา-ทางออก 
 

 
 

ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 3 ป. และ พรรคพลังประชารัฐ บั่นทอนอายุไขรัฐบาล จะอยู่สั้น-ยาวครบเทอม 4 ปี
หรือไม่ จากนี้ไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ไข สมานรอยร้าว ระหว่างพ่ีน้องตระกูล ป. แต่หลักประกันขั้นต่ าสุด 
ในกรณีความขัดแย้งด ารงคงอยู่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ในต าแหน่งต่อไปอย่างน้อย 9 เดือน เนื่องจาก
ขณะนี้ เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา ไม่มีปัญหากระทบเสถียรภาพ ไม่มีเรื่องให้ต้องลุ้น เสียงโหวต ไม่ว่ากฎหมายการเงิน ที่
หากไม่ผ่าน รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ไม่มีการตรวจสอบส าคัญ ลงคะแนนชี้ชะตารัฐบาล 

ทั้งนี้ เนื่องจาก กว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อีกครั้ง ก็สมัยประชุมสภา สามัญประจ าปีใหม่ ที่จะ
เปิดฉากขึ้น 22 พฤษภาคม 2565 เมื่อไม่มีปัญหา ท าให้รัฐบาลพังพาบในขณะนี้ นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีเหตุอันใด ต้องยุบ
สภา เนื่องจากมีเป้าหมายชัดเจน อยู่ครบ 4 ปีอยู่แล้ว ต่างกับการอยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบฝ่ายค้าน และมีปัญหา
ขัดแย้งร้าวลึกภายใน ในสมัยประชุมสภา ไตรมาสสองปีหน้า ที่ฝ่ายการเมืองชี้ว่า อยู่ในภาวะอันตราย อาจถึงข้ันอยู่ไม่ได้ 
มีการประเมินกันว่า แนวโน้มที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะชิงยุบสภา ก่อนฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก มีสูงยิ่ง เพราะ
อย่างน้อย การยุบสภา ก็ท าให้อยู่ในสถานะ เป็นรัฐบาลรักษาการ กุมความได้เปรียบในการลงสนามเลือกตั้ง อีกทั้งยังมี
กติกาที่เอ้ือต่อการสืบทอด ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่นั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่สุด และเป็นอุปสรรคยิ่งยวด 
ต่อการบริหารของรัฐบาลอย่างแน่นอน อย่างมิต้องสงสัย กล่าวคือ สมัยประชุมหน้า ต่อให้ฝ่ายค้าน ไม่ยื่นญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ก็ยากที่จะท าให้การบริหารราบรื่น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น คงไม่มีปัญหา ส.ส.ไม่ว่าฝ่ายใด 
คงไม่โหวตคว่ า 

แต่ถ้าคิดจะออก พ.ร.ก.กู้เงินอีกสักฉบับ ซึ่งได้ขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะไว้แล้ว เพ่ืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 
กู้ซากปรักหักพังของเศรษฐกิจอันเป็นผลพวงจากวิกฤตโควิดอย่างที่ชาติต่างๆ ใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหา รัฐบาลอาจต้องคิด
หนักจะผ่านหรือไม่ ความจ าเป็นในสายตารัฐบาลมีแน่ ไม่กู้ไม่ได้ เนื่องจากงบประจ าไม่เพียงพอต่อการกอบกู้ฟ้ืนฟูความ
เสียหาย แต่ในมุมการเมือง ความไว้วางใจที่จะให้กู้ เป็นฉบับที่สามนั้น ไม่มีใครรับประกันได้ ว่ารัฐบาลผู้ถูกกล่าวหา ไร้
ซึ่งความสามารถบริหาร ล้มเหลวแก้ปัญหา จะได้รับการประเคนโอกาส ให้กู้เงินอีกครั้ง มาแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อ ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ ไม่ได้  

ยิ่งเมื่อมีปัญหาขัดแย้งภายใน ก็ไม่กล้าเสนอผลักดัน กลัวถูกคว่ า ต้องลาออก อ านาจเปลี่ยนมือ นี่เป็นที่มาของ
การประเมินว่า ยุบสภา อาจเป็นค าตอบที่ดีที่สุด เป็นทางออกที่ดีที่สุด ก็เนื่องจากว่า เมื่อย่างเข้าสู่สมัยประชุมปี 65 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
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สถานการณ์โควิดระบาดคงเบาบางลงมาก อยู่ในระดับคุมได้ แต่ผลพวงยังไม่หมดสิ้น ที่ต้องเผชิญแน่นอน คือ วิกฤต
เศรษฐกิจ ซึ่งขนาดปัญหาใหญ่มาก แต่เครื่องมือมีจ ากัด จะกู้ก็สุ่มเสี่ยง ฉะนั้นรัฐบาลไม่มีทางแก้ได้ ทางลงคือ ยุบสภา 
คืนอ านาจประชาชนตัดสิน อีกครั้ง ยกภูเขาปัญหาออกจากอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกให้เป็นเรื่องของรัฐบาล
ใหม่ มาจากการเลือกตั้ง พรรคการเมืองรณรงค์ น าเสนอนโยบาย นวัตกรรมแก้ใหม่ๆตัดตอนปัญหา ปัจจุบันทิ้งปมอดีต
เนียนๆ 

หากได้กลับมาอีกครั้ ง  ซึ่ งมี เปอร์ เซ็นความเป็นไปได้สู งมากจากข้อได้ เปรียบนานัปการ  รัฐบาล   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีความชอบธรรม ใครจะติฉินนินทาว่าได้ การยุบสภา ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาขัดแย้งภายใน 
ประชาชนไม่พอใจชุมนุมขับไล่รัฐบาลเท่านั้น หากแต่ยังอาจเป็นตัวช่วย บิ๊กตู่ผงาด ยืดอกได้อีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2951679  
 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2951679
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22 ก.ย. 2564 เวลา 10:40 น. 
จับสัญญาณ บิ๊กตู่ ลงพ้ืนที่ ส.ส. ‘ต้องการไปต่อ’ 
 

 
 
จับสัญญาณบิ๊กตู่ ลงพ้ืนที่ ส.ส. ‘ต้องการไปต่อ’  

การลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในวันที่ 22 
ก . ย .  2564 และการล ง พ้ืนที่ จั ง ห วั ดพระนครศรี อยุ ธ ย า  ของ  บิ๊ กป้ อม -พล . อ .ประวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในวันเดียวกัน ก่อให้เกิดภาพความขัดแย้งที่ชัดเจนขึ้น  
เพราะเมื่อ “นายกฯ” เคาะก าหนดการเปลี่ยนจากจังหวัดสุโขทัย   เป็นจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่   
พล.อ. ประวิตร ลงพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ก็มีกระแสข่าวว่า ทางแกนน าทั้ง 2 ฝั่งวัดก าลังขนส.ส.ไปรอรับแข่งกัน เพ่ือ 
“วัดบารม”ี หรือไม ่

ฝั่งของ “พล.อ.ประยุทธ์” มีรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
พยายามระดม ส.ส.ให้ไปร่วมต้อนรับนายกฯ ในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ โดยได้ชักชวน ส.ส.กาญจนบุรี ซึ่งมี ส.ส.ของพรรค 
จ านวน 4 คนด้วย  

ส่วนฝั่ ง  พล.อ.ประวิตร มี  ร .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรค นางนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาล ร่วมคณะด้วยรวมถึงมี
รายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้ก าชับ ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ ให้ร่วมคณะไปด้วยจ านวนมาก จนสร้างความล าบากใจ
ให้กับส.ส.บางคน เกิดความลังเลว่าจะไปร่วมกับคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือ พล.อ.ประวิตร เพราะกลัวจะถูกมองว่า
เลือกฝั่ง 
 ปัดวัดพลังการเมือง  

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานกล่าวถึงข้อสังเกตของนักวิเคราะห์การเมืองว่าการลงพ้ืนที่วันเดียวกันของ
พล.อ.ประยุทธ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี ในการดูการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนที่น ้าจะท่วม กับการลงพ้ืนที่ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของ พล.อ.ประวิตรเป็นการวัดพลังทางการเมืองว่า ทั้ง พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์  
คุยกันตลอด และเป็นการแบ่งงานกันท า ประสานงาน  
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ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ดูเรื่องต้นน ้าที่จังหวังเพชรบุรี ขณะที่พล.อ. ประวิตร ดูน ้าทางพ้ืนที่ลุ่ม และได้นัดกับนาย
สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ไว้แล้ว และเป็นวันว่างที่พร้อมลงพ้ืนที่หลังการประชุม 
ครม.วันที่ 21 ก.ย. จึงลงพ้ืนที่วันที่ 22 ก.ย. เพราะหลังจากนั้นจะเป็นวันหยุดราชการอีก จึงยืนยันได้ว่าไม่มีการวัดพลัง
กันของกลุ่มการเมือง 

“ไม่มีการวัดพลังกันของกลุ่มการเมือง และ ส.ส.ในพรรคพลัง ประชารัฐ   ทุกคนอยู่พรรคนี้ด้วยเพราะลุงตู่-ลุง
ป้อม อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเช้า (21 ก.ย.) ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ซึ่งก็คุยกันปกติ 
เป็นพี่น้องกันคบกันมานาน 50 ปี” นายสุชาติ ระบุ 
 ไม่ได้ยินข่าวยุบสภา   

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่บรรดาแกนน าพรรคการเมืองทยอยลงพ้ืนที่
จะเป็นสัญญาณการยุบสภาหรือไม่ ว่า ตนเองยังไม่ได้ยินข่าวการยุบสภาดังกล่าว มีเพียงแต่การน าเสนอของสื่อมวลชน 
และนักการเมืองก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงการยุบสภา  

“การลงพ้ืนที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา ซึ่งในอดีตส.ส.ก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวลงพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกับตนเองที่เตรียงลงพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือน าหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปดูแล
ประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ลงพ้ืนที่เกือบครบทั้งประเทศแล้วขาดเพียงภาคเหนือเท่านั้น”  
“บิ๊กตู”่ ต้องการไปต่อ  

อย่างไรก็ตาม ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า มอง
ความเคลื่อนไหวของ“บิ๊กตู่- บิ๊กป้อม” ที่ลงพ้ืนที่ในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า เป็น
สัญญาณว่าต้องการจะเป็นนายกฯ ต่อทั้งสมัยนี้และสมัยหน้า  

“สัญญาณจะเป็นอ่ืนไม่ได้ นอกจากนายกฯ ต้องการไปต่อ และยังต้องการเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค
การเมือง ซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าน่าจะยังเป็นพรรคพลังประชารัฐ” 
ยุบสภาช่วงนี้เร็วไป  

“ถ้าพูดในแง่ของการเตรียมยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ ดูเหมือนจะเร็วเกินไป และเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะรีบยุบ
สภา เพราะดูจากเงื่อนเวลาในการแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญและการเตรียมงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จะจบที่อย่างน้อยเดือน ก.พ. ปีหน้า หรือ 6 เดือนหลังจากนี้ก็ถือว่าเร็วที่สุดแล้ว” ดร.สติธรระบ ุ

นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ชี้ด้วยว่า การยุบสภา มี 2 เงื่อนไขให้ค านวณ คือ ดูเรื่องระบบเลือกตั้ง ถ้า
แก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหม่ พอเปิดสมัยประชุมในเดือน พ.ย. จะมีเวลา 4 เดือน ในการแก้ร่างพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญน่าจะประมาณเดือน พ.ย.-ธ.ค.ปีนี้ จนถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า ถ้าจะให้เสร็จภายในเดือน พ.ย.จะเป็น
การเร่งรัดเกินไป อาจจะเผื่อเวลาเป็นเดือนครึ่งถึงสองเดือนก็ได้ ในการแก้ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ  

จากนั้นต้องให้ กกต.ท างานตาม พ.ร.บ. ตั้งแต่แบ่งเขตเลือกตั้ง จนถึงออกระเบียบเลือกตั้ง ต้องใช้ เวลา
ประมาณ 2 เดือนอยู่แล้ว ต้องมีเวลา 1 เดือนในการประกาศให้คนมาคัดค้าน เท่ากับว่าแก้กฎหมาย 2 เดือนขณะที่ 
กกต.ต้องออกกฎหมายอีก 2 เดือน ถ้าท างานแบบขยันมาก ก.พ.ก็น่าจะเสร็จ   
 ปชป.พร้อมสุด “เลือกตั้ง” 
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ถ้าจะตัดสินใจยุบสภาต้องหลังจากเดือน ก.พ. เป็นอย่างเร็ว ถ้านับจากเดือนนี้ก็จะเป็น 6 เดือนถือว่าเร็วที่สุด
แล้ว เป็นการรอแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือใช้บัตร 2 ใบในการเลือกตั้ง แต่ก็จะมีคนบอกว่า นายกฯ ไม่ได้โอเคกับบัตร 2 ใบ 
เท่าใดนัก บัตรเดียวก็ดีกว่าก็แปลว่ายุบเมื่อไรก็ได้ถ้าไม่สนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ 

แต่ความจริงคือ ยุบสภาเมื่อไรก็ได้จริงหรือ สมมุติไม่แก้ระบบเลือกตั้ง แล้วยุบสภา มันมีเงื่อนไขที่ต้องเจอคือ 
“ไพรมารีโหวต” ต้องไปดูข้อมูลพรรคว่าพรรคการเมืองพร้อมแค่ไหนภายใต้การแข่งขันระบบเก่า แปลว่าตอนนี้พลัง
ประชารัฐยังไม่พร้อม ถ้ายุบสภาตอนนี้ส่งส.ส.ได้แค่กว่า 100 เขต สมมุตินายกฯ บอกไม่สนพลังประชารัฐ เพราะมีพรรค
ตั้งอยู่แล้ว ยิ่งไม่พร้อมหนักเข้าไปอีก  

“ยกเว้น ผมคิดแบบเล่นๆ ถ้า“ลุงตู่” ยุบสภาวันนี้แล้วอยากเป็นนายกฯต่อ ต้องไปเป็นแคนดิเดตนายกฯให้
พรรคประชาธิปัตย์ เพราะ พร้อมสุดในการส่งผู้สมัคร 330 เขต ถ้าเป็นตามสูตรนี้รับรองพลิกล็อกถล่มทลาย หักดิบ
พรรคพลังประชารัฐที่ทะเลาะกัน ถ้าสูตรนี้ก็ท าได้ แต่อาจจะขัดแบบแผนที่เคยปฏิบัติหน่อย เพราะอยู่ๆ มาเสนอคนนอก
พรรคอาจจะคิดหนักแต่ในทางการเมือง ถ้ามองว่า นายกฯขยันมากช่วงนี้ ถ้า พ.ย.เลือกตั้ง มีทางเดียวคือ ไปกับระบบ
เก่า ซึ่งพรรคที่พร้อมที่สุดคือ ประชาธิปัตย์ แต่คนอาจจะมองว่าแปลกประหลาดเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยทีเดียว” ดร.สติธร 
ระบ ุ 
 การเดินสายลงพื้นที่ของ‘บิ๊กตู’่ 
• 12 ก.ย. 64 สมุทรปราการ มี ส.ส.พลังประชารัฐ 6 คน จากทั้งหมด 7 เขต 
• 15 ก.ย. 64 ชัยนาท มี ส.ส.พลังประชารัฐ 2 คน จากทั้งหมด 2 เขต 
• 17 ก.ย. 64 ชลบุรี มี ส.ส.พลังประชารัฐ 5 คน จากทั้งหมด 8 เขต 
• 22 ก.ย. 64 เพชรบุรี มี ส.ส.พลังประชารัฐ 3 คน จากทั้งหมด 3 เขต  
• ยังไม่ก าหนดวัน สุโขทัย พื้นที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน ากลุ่มสามมิตร ซึ่งมีส.ส.ในสังกัด 20-30 คน   
• ยังไม่ก าหนดวัน เพชรบูรณ์ มี ส.ส.พลังประชารัฐ 5 คน จากทั้งหมด 5 เขต พ้ืนที่ของนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง
และผอ.พลังประชารัฐ และยังมีส.ส.ในกลุ่มท่ีดูแลอยู่อีกราว 10 คน 
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/496762  
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