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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23 กันยายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สนธิญา ’  บุก  กกต .  ยื่ นยุบพรรคเ พ่ือไทย เหตุ  ‘แอมมี่ ’  โพสต ์

อ้างช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบ 

7 

2 ข่าวสดออนไลน์ ขาประจ ามาแล้ว ยื่นยุบเพ่ือไทย อ้างแอมม่ี โพสต์ท่อน้ าเลี้ยงเงินม็อบ 8 

3 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิญา' ร้อง กกต. ยบุพรรคเพ่ือไทย ปม 'แอมมี'่ โพสต์ปูดหนนุเงินทุนม็อบ 9 
4 คมชัดลึกออนไลน์ " เ พ่ือไทย"  งานเข้ า  สนธิญา ยื่ น  กกต .  ยุบพรรค หลั ง  "แอมมี่ "  

โพสต์หนุนด้านการเงิน 

10 

5 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง ‘กกต.’ ไต่สวน ‘เพ่ือไทย’ หลังแอมมี่-บุ๊ง โพสต์พาดพิง

หนุนม็อบ ขัด พ.ร.บ. พรรคการเมือง 

11 

6 MGR Online “ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่น กกต. ไต่สวน “เพ่ือไทย” หลัง “แอมมี่-บุ๊ง” โพสต์พาดพิง 

อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ 

12 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ไต่สวน เพ่ือไทย เบื้องหลังหนุนม็อบ 13 

8 สยามรัฐออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้อง กกต. ไต่สวน-วินิจฉัย พรรคเพ่ือไทย ปม แอมมี่ โพสต์พาดพิง

สนับสนุนเงินทุน 

14 

9 มติชนออนไลน์ ‘หมอระวี’ เผย พรรคเล็กยอมยกธงขาวล่าชื่อยื่นศาลตีความแก้ รธน. ชี้หาก  

‘ตู่-ป้อม’ ยังขัดแย้ง คะแนนเทเพ่ือไทย 

15 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง ‘ปธ.ชวน’ เบรกส่งร่าง รธน.ให้นายกฯ! ‘เรืองไกร’ ชี้เนื้อหาฉบับเก่า-

ใหม่ขัดแย้งกัน 

16 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ 'วรงค'์ จะร้องศาล รธน. 18 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ แง้มเลือกตั้งปีหน้า! ปัดตอบ พปชร. ส่งชื่อ ‘บิ๊กตู่’ ท้าชิงเก้าอ้ีนายกฯ 19 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ยันไม่งัดข้อ ‘บิ๊กตู่’ ปัดตอบ พปชร. หนุนท้าชิงนายกฯสมัยหน้า!! 20 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ “วิรัช” ปัดตอบ “2 ป.” ลงพ้ืนที่ถ่ีส่งสัญญาณ “ยุบสภา” 22 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พรเพชร" ยันนายกฯไร้อ านาจยื่นตีความร่าง รธน. 23 

   

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

    

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ ระทึก! ศาล รธน. นัดชี้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. ปมยุบพรรคตัวเอง

ย้ายซบ ‘พปชร.’ 

24 

17 มติชนออนไลน์ “ไพบูลย์” น้อมรับค าวินิจฉัย “ศาล รธน.” ปม สมัครสมาชิกพลังประชารัฐ 

ยันท าภายใต้ รธน. 

25 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดสัมพันธ์ลึกล้ า 50 ปีพี่น้อง ‘3 ป.’ กางแผนคุมเกมการเมืองระยะยาว!! 26 

2 คมชัดลึกออนไลน์ มือการเมือง "ประยุทธ์" เปิดตัว เสธ.อ้น คนหลังม่าน 28 

3 สยามรัฐอนไลน์ ศึกยกใหม่ เพ่ิงเริ่ม !? 30 

4 MGR Online “บิ๊กตู”่ ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์ ยุบ-ไ ม่ยุบ ก็หนาว !! 32 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สัญญาณ “สภาฯ” ล่ม   ค าเตือน “อ านาจ" อาจเปลี่ยนมือ 34 

6 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

พลังประชารัฐไมเนอร์เชนจ์ เปิดพรรคใหม่ ในรอยร้าว “ประยุทธ์-ประวิตร” 36 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ฟัง "บิ๊กน้อย" ขุนพลคู่ใจ "บิ๊กป้อม" อาสาปักธงน า พปชร. สู่ชัยเลือกตั้ง 39 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีนายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค์  นายสมบูรณ์  โพธิ์กระจ่าง รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์
และพนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพ้ืนฐานและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายก 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของกองทุนเพื่อการพัฒนา  
พรรคการเมือง ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ทีป่รึกษาประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และก าหนดโครงสร้าง 

และกรอบอัตราก าลังของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพือ่จดัท าสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร 

และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 23 กันยายน 2564 - 12:07 น. 
‘สนธิญา’ บุก กกต. ยื่นยุบพรรคเพื่อไทย เหตุ ‘แอมม่ี’ โพสต์อ้างช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบ 
 

 
 
‘สนธิญา’ บุกกกต.ยื่นยุบพรรคเพื่อไทย เหตุ ‘แอมม่ี’ โพสต์อ้างช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่
ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  ยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือ
พิจารณายุบพรรคเพ่ือไทย กรณีที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ บอตทอมบลูส์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าพรรค
เพ่ือไทย สนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง ว่า  หากมีการกระท าดังกล่าวจริงจะเป็นการกระท าของ
พรรคเพ่ือไทยที่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 45 และมาตรา 
92(1)(2)(3)(4) ซึ่ง กกต. จะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 224(5)  เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ และตัดสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยต่อไป ซึ่งใน
การยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่สอง โดยก่อนหน้านี้ได้ยื่นยุบพรรคเพ่ือไทยเมื่ อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และวันนี้มี
หลักฐานใหม่ของนายไชยอมร จึงได้มายื่นซ้ า ส่วน กกต.จะรวมเป็นเรื่องเดียวหรือไม่ก็แล้วแต่การพิจารณาของกกต. 

เมื่อถามว่า การที่นายไชยอมร แค่โพสต์ระบุชื่อพรรค แต่ไม่ได้มีรายละเอียดและตัวบุคคล ซึ่งอาจโพสต์เพราะ
อารมณ์โกรธจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่ นายสนธิญา กล่าวว่า อยู่ที่ตัวนายไชยอมร จะให้เหตุผลต่อ กกต.อย่างไร  เมื่อ
สิ่งที่พูดออกสู่สาธารณะแล้วต้องรับผิดชอบ และการกระท านั้นท าให้พรรคเพ่ือไทยเสียหาย และตนก็มีสิทธิ์ร้องพรรค
เพ่ือไทยในประเด็นนี้เช่นกัน ถ้าสนับสนุนนายไชยอมร ที่มีความผิดในมาตรา 112  ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าการโพสต์
ของนายไชยอมร ไม่เป็นเรื่องจริง พรรคเพื่อไทยก็ต้องด าเนินการ เพราะถือว่าท าให้พรรคเสียหาย ขณะเดียวกันนายไชย
อมร ก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ กกต.จะต้องด าเนินการตรวจสอบตามที่ตนร้องเรียน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2954223  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2954223
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%92%E0%B8%92000006.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

 
23 ก.ย. 2564-12:10 น. 
ขาประจ ามาแล้ว ยื่นยุบเพื่อไทย อ้างแอมม่ี โพสต์ท่อน้ าเลี้ยงเงินม็อบ 
 

 
 

สนธิญา ร้อง กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีแอมม่ี เดอะบอททอมบูลส์ ปูดพรรคหนุนเงินม็อบ ชี้หากไม่ใช่เรื่องจริง 
เพื่อไทยต้องฟ้องกลับแอมม่ี 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
( ก ม ธ . ) ก า ร ก ฎ ห ม า ย  ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ร ม แ ล ะสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  ยื่ น ห นั ง สื อ ต่ อ  ก ก ต .  
เ พ่ือพิจารณายุบพรรคเพ่ือไทย (พท.) กรณีนายไชยอมร แก้ววิบูลย์ พันธ์  หรือแอมมี่  เดอะบอททอมบลูส์   
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กระบุ พท.สนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองว่า 
หากมีการกระท าดังกล่าวจริง จะเป็นการกระท าของ พท.ที่ฝ่าฝืนพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 45 และมาตรา 
92 (1) (2) (3) (4) ซึ่ง กกต.จะต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (5) โดยส่งศาลรัฐธรรมนูญ และ
ตัดสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ต่อไป 

การยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่สอง โดยก่อนหน้านี้ได้ยื่นยุบพท. เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 และวันนี้มีหลักฐานใหม่ของ
นายไชยอมร จึงมายื่นซ้ า ส่วนกกต.จะรวมเป็นเรื่องเดียวหรือไม่ ก็แล้วแต่ กกต. 

เมื่อถามว่านายไชยอมร แค่โพสต์ระบุชื่อพรรค แต่ไม่ได้มีรายละเอียดและตัวบุคคล ซึ่งอาจโพสต์เพราะอารมณ์
โกรธ จะเอาผิดได้หรือไม่ นายสนธิญา กล่าวว่า อยู่ที่ตัวนายไชยอมร จะให้เหตุผลต่อกกต.อย่างไร เมื่อสิ่งที่พูดออกสู่
สาธารณะแล้ว ต้องรับผิดชอบ และการกระท านั้นท าให้ พท.เสียหาย และตนก็มีสิทธิ์ร้องพท. ในประเด็นนี้เช่นกัน ถ้า
สนับสนุนนายไชยอมร ที่มีความผิดในมาตรา 112 ก็เป็นเรื่องใหญ ่

แต่ถ้าการโพสต์ของนายไชยอมร ไม่เป็นเรื่องจริง พท.ก็ต้องด าเนินการเพราะถือว่าท าให้พรรคเสียหาย 
ขณะเดียวกันนายไชยอมร ต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ กกต.จะต้องตรวจสอบตามที่ตนร้องเรียน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6636207  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6636207
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%97..jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.30 น. 
'สนธิญา' ร้อง กกต. ยุบพรรคเพื่อไทย ปม 'แอมม่ี' โพสต์ปูดหนุนเงินทุนม็อบ 
 

 
 
"สนธิญา"ร้อง กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย ปม"แอมม่ี"โพสต์ปูดพรรคเพื่อไทยช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบ บี้งานนี้ กกต.
ต้องเรียก"แอมม่ี เดอะบอตทอมบลูส์"ไขข้อสงสัย ส่วน"เพื่อไทย"ไม่ผิด นิ่งไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือพิจารณายุบ
พรรคเพ่ือไทย กรณีที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ โพสต์เฟสบุ๊กว่าพรรคเพ่ือไทย
สนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง ว่า หากมีการกระท าดังกล่าวจริงจะเป็นการกระท าของพรรคเพ่ือ
ไทยที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ตามมาตรา 45 และมาตรา 92 (1) (2) 
(3) (4) ซึ่ง กกต.จะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (5) เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หากพิจารณาแล้วพรรคเพ่ือไทยกระท าผิดกฎหมาย กกต.จะส่งศาลรัฐธรรมนูญและตัดสิทธิการเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยต่อไป ซึ่งในการยื่นครั้งนี้เป็นการยื่นครั้งที่สอง โดยก่อนหน้านี้ได้ยื่นยุบพรรคเพ่ือไทย เมื่อ
วันที่ 6 ก.ค.2564 เนื่องจาก 3 กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย พูดด้อยค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดหาฉีดให้กับ
ประชาชนฟรี ส าหรับครั้งนี้มีหลักฐานใหม่ของนายไชยอมร จึงได้มายื่น กกต.ซ้ าอีกครั้ง ส่วน กกต.จะรวมพิจารณาเป็น
เรื่องเดียวหรือไม่ก็แล้วแต่ กกต. 

เมื่อถามว่า การที่นายไชยอมร โพสต์ข้อความเอ่ยชื่อพรรคเท่านั้น โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดและตัวบุคคล ซึ่ง
อาจโพสต์เพราะอารมณ์โกรธจะสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้หรือไม่ นายสนธิญา กล่าวว่า อยู่ที่ตัวนายไชยอมร จะให้
เหตุผลต่อ กกต.อย่างไร แต่เมื่อได้พูดออกสู่สาธารณะแล้วต้องรับผิดชอบ และการกระท านั้นท าให้พรรคเพื่อไทยเสียหาย 

"ผมมีสิทธิ์ร้องพรรคเพ่ือไทยในประเด็นนี้เช่นกัน ถ้าสนับสนุนนายไชยอมร ที่มีความผิดในมาตรา 112 ก็จะเป็น
เรื่องใหญ่ แต่ถ้าการโพสต์ของนายไชยอมร ไม่เป็นเรื่องจริง พรรคเพ่ือไทยก็ต้องด าเนินการ เพราะถือว่าท าให้พรรค
เสียหาย ขณะเดียวกันนายไชยอมร ก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่ง กกต.จะต้องด าเนินการตรวจสอบตามที่
ผมร้องเรียน โดยเรียกนายไชยอมรมา ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว" นายสนธิญา กล่าว  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604110  

https://www.naewna.com/politic/604110
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23 ก.ย. 2564 
"เพื่อไทย" งานเข้า สนธิญา ยื่น กกต. ยุบพรรค หลัง "แอมม่ี" โพสต์หนุนด้านการเงิน 
 

 
 
สนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือร้องเรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยุบพรรคเพื่อไทย หลัง "แอมม่ี เดอะบอทท
อมบลู" โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "พรรคเพื่อไทย" ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ 
(กกต.) เพ่ือให้ยุบพรรค "เพ่ือไทย" เป็นครั้งที่ 2 "เพ่ือไทย" งานเข้า สนธิญา ยื่น กกต.ยุบพรรค หลัง "แอมมี่" โพสต์หนุน
ด้านการเงิน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี the bottom blues ได้มีการโพสต์ผ่านเฟ
ซบุ๊กว่า  "พรรคเพ่ือไทย" "เพ่ือไทย" ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ในการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ อันเป็นการกระท า ฝ่าฝืน พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 45 มาตรา 
92(1)(2)(3)(4) และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224(5) เพ่ือเสนอยุบพรรคเพ่ือไทยต่อไปเป็นครั้งที่ 2 โดยก่อนหน้านั้น 
เคยยื่นยุบพรรค "เพ่ือไทย" ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564  
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/485009   

https://www.komchadluek.net/news/485009
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วันที่ 23 กันยายน 2564 - 09:21 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง ‘กกต.’ ไต่สวน ‘เพื่อไทย’ หลังแอมม่ี-บุ๊ง โพสต์พาดพิงหนุนม็อบ ขัด  พ.ร.บ. 
พรรคการเมือง 

 
 
‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้อง ‘กกต.’ ไต่สวน ‘เพื่อไทย’ หลังแอมม่ี-บุง๊ โพสต์พาดพิงหนุนม็อบ ขัดพ.ร.บ.พรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตน
จะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เพ่ือให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีท่ีปรากฎเป็นการทั่วไปว่านาย
ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์ หนึ่งในแกนน าการเคลื่อนไหวชุมนุมที่ผิดกฎหมาย และ
ผู้ต้องหาคดี ม.112 ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก กล่าวพาดพิงพรรคเพื่อไทยว่า“เพ่ือไทยที่สู้ไปกราบไป ที่คอยสนับสนุน
เงินทุนบ้าง” ต่อมานายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
ราษฎร ได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันว่า“เพ่ือไทยไม่ควรท าการเมือง กล้าๆกลัวๆ ไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบแล้ว
จะโดนยุบอะไรหรอก ถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ ยังไงพวกเราก็เลือกแน่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เคยสนับสนุนอะไรในการ
ต่อสู้มาเยอะแยะ แต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆ ทุกๆครั้งเลือกท่ีจะวางเอาไว้เงียบๆ แล้วเดินออกไป” 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ข้อมูลการโพสต์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามีพรรคการเมือง อาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน 
และอยู่เบื้องหลังการให้เงินทุนกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือล้มล้างรัฐบาล และพวกก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง 
ตลอดจนก่อความรุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระท าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน จนมีผู้ถูกจับกุม
ด าเนินคดีมากมายอยู่ในขณะนี้ กระกระท าของพรรคการเมืองเช่นนี้อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พระราชบัญญั ติพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ได้ ซึ่งถ้า กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืน ก็อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นๆได้ 
โดยทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต.ให้ด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยใน
กรณีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2953905  
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2953905
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23 ก.ย. 2564 10:21    
“ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่น กกต.ไต่สวน “เพื่อไทย” หลัง “แอมม่ี-บุง๊” โพสต์พาดพิงอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ 
 

 
 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยเตรียมยื่น กกต. ไต่สวน “เพื่อไทย” หลัง “แอมม่ี-บุ๊ง” โพสต์
พาดพิงอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ เข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

วันนี้ (23 ก.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 
(24 ก.ย.) จะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีที่ปรากฏเป็นการ
ทั่วไป ว่า นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ หนึ่งในแกนน าเคลื่อนไหวชุมนุม และผู้ต้องหา
คดี มาตรา 112 ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก กล่าวพาดพิงพรรคเพ่ือไทย ว่า “เพ่ือไทยที่สู้ไปกราบไป ที่คอยสนับสนุน
เงินทุนบ้าง” 

ต่อมา นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
ราษฎร ได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกัน ว่า “เพ่ือไทยไม่ควรท าการเมือง กล้าๆ กลัวๆ ไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบ
แล้วจะโดนยุบอะไรหรอก ถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ ยังไงพวกเราก็เลือกแน่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เคยสนับสนุนอะไรในการ
ต่อสู้มาเยอะแยะ แต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆ ทุกๆ ครั้งเลือกที่จะวางเอาไว้เงียบๆ แล้วเดินออกไป” 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ข้อมูลการโพสต์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า มีพรรคการเมืองอาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน 
และอยู่เบื้องหลังการให้เงินทุนกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือล้มล้างรัฐบาล และพวกก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง 
ตลอดจนก่อความรุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระท าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน จนมีผู้ถูกจับกุม
ด าเนินคดีมากมายอยู่ในขณะนี้ การกระท าของพรรคการเมืองเช่นนี้ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ ถ้า  กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนอาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000094311  
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000094311
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วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:24 น. 
"ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ไต่สวน เพื่อไทย เบื้องหลังหนุนม็อบ 
 

 
 
“ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่น กกต. ไต่สวนพรรคเพื่อไทย หลัง "แอมม่ี-บุ๊ง" โพสต์พาดพิงอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ เข้าข่าย
ผิด พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จาก
กรณีที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์ หนึ่งในแกนน าเคลื่อนไหวชุมนุม และผู้ต้องหาคดี 
มาตรา 112 ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก กล่าวพาดพิงพรรคเพ่ือไทย ว่า” เพ่ือไทยที่สู้ไปกราบไป ที่คอยสนับสนุน
เงินทุนบ้าง” 

ต่อมานายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
ราษฎร ได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกัน ว่า”เพ่ือไทยไม่ควรท าการเมือง กล้าๆกลัวๆ ไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบแล้ว
จะโดนยุบอะไรหรอก ถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ ยังไงพวกเราก็เลือกแน่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เคยสนับสนุนอะไรในการ
ต่อสู้มาเยอะแยะ แต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆ ทุกๆครั้งเลือกท่ีจะวางเอาไว้เงียบๆ แล้วเดินออกไป” 

ข้อมูลการโพสต์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามีพรรคการเมือง อาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน และอยู่เบื้องหลังการให้
เงินทุนกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือล้มล้างรัฐบาล และพวกก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ตลอดจนก่อความ
รุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระท าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน จนมีผู้ถูกจับกุมด าเนินคดีมากมาย
อยู่ในขณะนี้ การกระท าของพรรคการเมืองเช่นนี้อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ ซึ่ง
ถ้า กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืน ก็อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ได้ โดยทางสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต.ให้ด าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 
24 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/663860  
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/663860
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23 กันยายน 2564 12:03 น.  
‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้อง กกต. ไต่สวน-วินิจฉัย พรรคเพื่อไทย ปม แอมม่ี โพสต์พาดพิงสนับสนุนเงินทุน 
 

 
 

วันที่ 23 ก.ย.64 มีรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา จะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
( ก กต . )  ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่  24 ก . ย . 64 เ ว ล า  10.00 น .ที่ จ ะ ถึ ง นี้  ก รณี จ า กกรณี ที่ ป ร า กฎ เป็ น ก า รทั่ ว ไปว่ า 
นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์ หนึ่งในแกนน าการเคลื่อนไหวชุมนุมที่ผิดกฎหมาย และ
ผู้ต้องหาคดี ม.112 ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ค กล่าวพาดพิงพรรคเพ่ือไทยว่า “เพ่ือไทยที่สู้ไปกราบไป ที่คอย
สนับสนุนเงินทุนบ้าง” ต่อมานายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรั บบริจาคเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มราษฎร ได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันว่า “เพ่ือไทยไม่ควรท าการเมืองกล้าๆกลัวๆ ไม่ต้องกลัวว่ามา
แตะม็อบแล้วจะโดนยุบอะไรหรอก ถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ ยังไงพวกเราก็เลือกแน่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เคยสนับสนุน
อะไรในการต่อสู้มาเยอะเยอะ แต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆ ทุกๆครั้งเลือกท่ีจะวางเอาไว้เงียบๆ แล้วเดินออกไป” 

ข้อมูลการโพสต์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามีพรรคการเมือง อาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุน และอยู่เบื้องหลังการให้
เงินทุนกลุ่มม็อบที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพ่ือล้มล้างรัฐบาล และพวกก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง ตลอดจนก่อความ
รุนแรงสร้างความวุ่นวายฝ่าฝืนกระท าผิดกฎหมาย ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน จนมีผู้ถูกจับกุมด าเนินคดีมากมาย
อยู่ในขณะนี้ การกระท าของพรรคการเมืองเช่นนี้อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พรบ.พรรคการเมือง 2560 ได้ ซึ่งถ้า กกต.
วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืน ก็อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นๆได้ ต่อไป 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต.ให้ด าเนินการ ไต่
สวนและวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 24 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283009  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/283009
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210923/8c5f4ae73588042ac89e55c44f3586c97031d0b82040a89b53cc9c5515262d4e.jpg?itok=cfg1womH
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วันที่ 22 กันยายน 2564 - 15:39 น. 
‘หมอระวี’ เผย พรรคเล็กยอมยกธงขาวล่าชื่อยื่นศาลตีความแก้ รธน. ชี้หาก ‘ตู่-ป้อม’ ยังขัดแย้ง คะแนนเทเพื่อไทย 
 

 
 
“หมอระวี” เผย พรรคเล็กยอมยกธงขาวล่าชื่อยื่นศาลตีความแก้ รธน. ชี้ หากไม่มีผู้ยื่นคงจบแล้ว บอก หาก “บิ๊ก
ตู่-บิ๊กป้อม” ยังขัดแย้งกัน คะแนนจะถูกเทที่ “เพื่อไทย” 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความ
คืบหน้าการรวบรายชื่อพรรคเล็กยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมรัฐสภา ในวาระ 3 ว่า ยอมรับว่ารวบรวมรายชื่อได้ไม่ครบตามเกณฑ์ ส่วน ส.ว.ก็คงไม่ยื่นตีความแทนให้ ซึ่ง
คงเหลือแต่ช่องทางให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแทน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 หากครบ
ก าหนด 15 วัน ในวันที่ 25 กันยายน ซึ่งหากไม่มีใครยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าฯ ต่อไป ถ้าไม่มีผู้ยื่นพรรคเล็กก็คงจบท าอะไรไม่ได้แล้ว ต้องไปสู้ต่อในชั้นการยื่นแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่พรรคเล็กจะเสนอให้ใช้ระบบการค านวณคะแนนแบบรัฐธรรมนูญ
ปี 2560 คือ ให้มีระบบ ส.ส.พึงมี เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 บางมาตราที่ไม่ได้แก้ไข ยังก าหนดให้มี ส.ส.พึงมีอยู่ 

นพ.ระวีกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าสุดท้ายต้องมีการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยใช้วิธีการค านวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อเหมือนปี 2540 พรรคเล็กคงสูญพันธ์ไปจ านวนหนึ่ง แต่พรรคพลังธรรมใหม่พร้อมต่อสู้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นบัตร
ใบเดียว หรือบัตรสองใบ หรือวิธีการค านวณแบบใด หากใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดูแล้วพรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้กลับมาแน่ 
จะได้คะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อขั้นต่ า 12 ล้านคะแนนเท่ากับจะมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพ่ิมข้ึนมา 30 คน ไม่รวม ส.ส.เขต ยิ่ง
ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังขัดแย้งกันอยู่ คะแนนเลือกตั้งจะถูกพรรค พท. ทิ้งขาดไป
เรื่อยๆ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2952961  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2952961
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg
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23 กันยายน 2564 10:59 น. 
ร้อง ‘ปธ.ชวน’ เบรกส่งร่าง รธน.ให้นายกฯ! ‘เรืองไกร’ ชี้เนื้อหาฉบับเก่า-ใหม่ขัดแย้งกัน 
'เรืองไกร' ร้อง 'ปธ.ชวน'แก้ไข รธน.เก่า-ใหม่ขัดแย้งกันยังไม่สมควรส่งให้นายกฯ พร้อมส่ง จม.ถึง 'บิ๊กตู่'ใช้อ านาจ
ตรวจสอบร่างแก้ไขรธน.เพิ่มเติม ขัดรธน.ปี 60 หรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐสภาลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว
นั้นเมื่อมาตรวจสอบพบว่า บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่อาจมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา จากเดิมที่
ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งมีการแก้ไขมาตรา 83 มาตรา 
86 และมาตรา 91 นั้นยังมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยคือมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105
เพ่ือให้สอดรับกันด้วย แต่ต่อมาวันที่ 24 ส.ค. ประธาน กมธ.ได้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับวันที่ 13 ส.ค. 
โดยตัดมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 คงมีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 เท่านั้น 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อรัฐสภาลงมติวาระสามไปแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับลงวันที่ 13 ส.ค. กรณีจึงมีปัญหาตามมาว่า บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับลงวันที่ 24 ส.ค. ยังมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา เช่น มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 
94 และมาตรา 105 กรณีที่บทบัญญัติใหม่ ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมจะเห็นได้จากการน าความตามบทบัญญัติ มาตรา 
83 มาตรา 86 และมาตรา 91 ไปแทนที่ของเดิมแล้วจะพบว่าบทบัญญัติทั้ง 3 มาตราไม่สอดรับกับมาตราเดิมคือมาตรา 
92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 105 ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันในเนื้อกฎหมาย ซึ่งเป็นสาระส าคัญ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีที่ร่างกฎหมายขัดแย้งกันนั้น เคยมีในสมัย สนช. ปี 2550 มาแล้ว ดังเช่น ตาม
รายงาน สนช. ครั้งที่ 64 วันที่ 14 พ.ย. 2550 ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ไม่ใช่สาระส าคัญแต่ยังต้องน าลงมติให้น ากลับมา
ทบทวน ตามความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดังนั้น กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ผ่านวาระสามแล้วนั้นมีข้อความที่เป็นสาระส าคัญขัดแย้งกันอีกทั้งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติจึงไม่ควรมีความขัดหรือแย้งกัน เมื่อพบว่า มีความขัดหรือแย้งกันก็ควรทบทวนแก้ไขและยังไม่ควรส่งให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
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นายเรืองไกร กล่าวว่า ดังนั้น ตนจึงได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเพ่ือขอให้พิจารณาทบทวน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่กับเก่าที่มีความขัดแย้งกันโดยได้ยื่นหนังสือเมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ก.ย. นอกจากนี้ยังได้ส่ง
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
148 วรรคหนึ่ง (2) ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ อีก
ทางหนึ่งด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/302144/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/302144/
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23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:16 น.       
ลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ 'วรงค์' จะร้องศาล รธน. 
 

 
 

23 ก.ย.64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom มีรายละเอียดดังนี้ 
#รัฐธรรมนูญลักไก่ 
ยังไม่มีท่าทีใดๆจากท่านนายก และนักการเมืองทั้ง ส.ส. ส.ว.ก็ไม่ยอมร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ต่อปัญหาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  
จึงขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าว  
"การร้องศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน กรณีลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรหนึ่งใบไปเป็นบัตรสองใบ"  
วันศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานไทยภักดี ชั้น2 อาคารสถาบันทิศทางไทย 
ก่อนหน้านี้ นพ.วรงค์ โพสต์ข้อความว่า เตือนลุงตู่ครั้งสุดท้ายกรณีรัฐธรรมนูญลักไก่  
การที่ลุงตู่ จะตัดสินใจน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถึงความความถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 148(2) กรณีการลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ จะเหลือแค่วันเดียวเท่านั้น เพราะวันศุกร์ที่ 24 ก.ย.นี้ เป็น
วันหยุดกรณีพิเศษ  
ขอเตือนท่านด้วยความห่วงใย อย่าไปฟังที่ปรึกษากฎหมายที่ฉ้อฉล แม้แต่นักการเมืองที่เห็นแก่ผลประโยชน์ อยากให้
ท่านดูดี มีภาวะผู้น าในการตัดสินใจ ที่ส าคัญขอแง้มให้ท่านทราบด้วยว่า ไม่อยากให้ท่านต้องเสียหน้า  
ที่ผ่านมาผมท าหนังสือถึงท่าน ไม่มีอะไรที่ท าให้ท่านต้องเสีย มีแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ผมหงายหน้าไพ่ให้
ท่านขนาดนี้ ถ้าท่านนิ่งเฉย ตีโจทย์ไม่แตก ช่วยไม่ได้นะครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117610  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117610
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22 กันยายน 2564 16:14 น. 
‘บิ๊กป้อม’ แง้มเลือกตั้งปีหน้า! ปัดตอบ พปชร. ส่งช่ือ ‘บิ๊กตู’่ ท้าชิงเก้าอ้ีนายกฯ 
'บิ๊กป้อม' ปัดวัดพลัง 'บิ๊กตู่' แง้ม ส.ส.เร่งลงพื้นที่เลือกตั้งปีนี้-ปีหน้า ปัดตอบ พปชร.ส่งชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ท้าชิง
เก้าอ้ีนายกฯ สมัยหน้า ยัน 2 ป.รักกัน 
 

 
 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ได้ก าชับให้
หน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากน้ าท่วม สถานการณ์น้ าตอนนี้ไม่น่าห่วงทั้งในพ้ืนที่อยุธยา และ กทม. 

เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตการลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประวิตร ว่ามี ส.ส.มารอต้อนรับเยอะ และลงพ้ืนที่วัน
เดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถือเป็นการวัดพลังหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่มี ไม่ได้วัด
พลัง ผมกับนายกฯ ดีกันอยู่ตลอดเวลา เจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะกันได้อย่างไร ความจริงนายกฯ อยากลงพ้ืนที่บางบาล 
แต่ผมวางแผนไว้ก่อน ท่านเลยไปจังหวัดเพชรบุรี มันตรงกันพอดี ไม่ได้มีอะไร” 

เมื่อถามย้ า ส.ส.มารอต้อนรับเยอะมาก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่มีอะไร ผมไปท่ีไหนมี ส.ส.ไปมากแบบนี้ทุก
ที่ ผมไปภาคใต้มีมากอย่างนี้ทุกพ้ืนที่ พวกเธอเพ่ิงมากัน ยืนยันว่าในพรรคผมไม่มีอะไร เรียบร้อย รักกัน คุณไปเขียน
กันเอง ไม่เชื่อผม” 

เมื่อถามอีกว่าจากนี้จะเห็นการลงพ้ืนที่มากขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยืนยันต้องดูแลประชาชนมากขึ้น และ
นายกฯ ก าชับ ส.ส.ให้ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งในปีนี้ หรือปีโน้นต่อไปก็แล้วแต่ พร้อมปฏิเสธตอบค าถามกรณีการ
เลือกต้ังครั้งหน้า พรรค พปชร.จะเสนอรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ สมัยหน้าหรือไม่.-อ่านต่อ เปิด
สัมพันธ์ลึกล้ า50 ปีพี่น้อง ‘3 ป.’กางแผนคุมเกมการเมืองระยะยาว . 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/299757/  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/299757/
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22 กันยายน 2564 17:18 น. 
‘ธรรมนัส’ ยันไม่งัดข้อ ‘บิ๊กตู’่ ปัดตอบ พปชร. หนุนท้าชิงนายกฯสมัยหน้า!! 
'ธรรมนัส' ยันไม่งัดข้อ 'บิ๊กตู'่ ยอมรับ 'บิ๊กป้อม' มีบุญคุณ ขอช่วยงานพรรคต่อ เปรยอนาคตไม่แน่นอนตั้งพรรคใหม่
หรือไม่ ปัดตอบ พปชร. หนุน พล.อ.ประยุทธ์ แคนดิเดตนายกฯ สมัยหน้า 
 

 
 

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 22 ก.ย.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางร่วมคณะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า  
พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค  
พปชร.ประสานกับตนเพื่อขับเคลื่อนสร้างพรรค พปชร.ให้เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงและเข้มแข็ง ซึ่งในเดือน พ.ย.จะมี
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั้ง 76 จังหวัด จึงต้องให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งถือ
เป็นรากเหง้าของการเมืองที่เป็นเรื่องส าคัญ 

ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงภายหลังถูกปลดจากต าแหน่งรัฐมนตรี ท าให้มีเวลาลงพ้ืนที่มากขึ้น ได้ท างานพบปะ
ประชาชนในฐานะเลขาฯ พรรค พปชร.และแนะน าว่าที่ผู้สมัครและ ส.ส. ของพรรคซึ่งตอนนี้พรรค เตรียมประชุมใหญ่
เพ่ือจัดวางตัวบุคคลแต่ละพ้ืนที่ 

เมื่อถามว่าท าใจได้แล้วใช้หรือไม่ หลังถูกปลดจากต าแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
“ไม่ได้มีอะไร ท างานได้ทุกสถานะ ตอนนี้มีเวลามากขึ้น ได้ท างานเต็มที่ และอยู่ในพรรค พปชร. ทั้งนี้หลังจากที่หัวหน้า
พรรคได้ตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์ ถือเป็นคณะส าคัญที่จะก าหนดนโยบายและแผนการเลือกตั้งสมัยหน้าอย่างที่ พล.อ.
ประวิตร พูดไว้” 

ผู้สื่อข่าวถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับ รอ.ธรรมนัส ตอนนี้เป็น
อย่างไร เลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า “ผมออกมาท างานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ท างานในสภาฯ และท างาน
ลงพื้นที่ให้กับลูกพรรคอย่างเต็มที่ ส่วนรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล คนละส่วนกัน” 
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เมื่อถามย้ า เรื่องสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่นั้น ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรค ตนพูดตอนนี้ไม่ได้ ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรยังรับใช้ประชาชน
เหมือนเดิม ยืนยันไม่มีน้อยใจหรือเสียใจส่วนจะไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส เลี่ยงที่จะตอบค าถามดังกล่าว
โดยกล่าวเพียงว่าอย่างที่ได้บอกไปในการประชุมพรรคครั้งที่แล้วว่า พล.อ.ประวิตร ท่านขอร้องให้มาช่วยพรรค และ
เนื่องจากหัวหน้าพรรคมีบุญคุณกับตนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะวิถีชีวิตทางการเมือง ตนก็จะท างานให้ท่านไปก่อนแต่
ยอมรับว่า อนาคตเป็นของไม่แน่นอน 

ต่อข้อถามการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ ยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่ได้เป็นการงัดข้อกับ พล.อ.ประยุทธ์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
“ไม่ ไม่เกี่ยว เรารัฐบาลเดียวกันอย่างที่ พล.อ.ประวิตร ยืนยัน อย่าพยายามสร้างประเด็นใหม่ให้เกิดความแตกแยก ย้ า
ว่าพรรค พปชร.ยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิม และในวันวันที่ 23 ก.ย.จะมีการประชุมพรรค 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/300238/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/300238/
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22 กันยายน 2564 13:56 น.  
“วิรัช” ปัดตอบ “2 ป.” ลงพ้ืนที่ถี่ส่งสัญญาณ “ยุบสภา” 
“วิรัช" เผย “พปชร.”ประชุมเตรียมคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น 23 ก.ย.นี้ พร้อมถกแก้ก.ม.ลูก ปัดตอบ "2 ป."ลงพื้นที่ถี่
ส่งสัญญาณยุบสภา 
 

 
 

เมื่อวันที่  22 ก.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผย
ว่า ในวันที่ 23 ก.ย.นี้  เวลา 14.00 น. ที่จะมีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่บริเวณ ชั้น 6 รัฐสภา ถึงแม้ว่ าจะ
ปิดสมัยประชุม แต่ส.ส.ยังมีประชุมคณะกรรมาธิการ และมีวาระที่จะต้องพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมการหาบุคคล
ล ง ส มั ค ร รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น ที่ จ ะ มี ขึ้ น ใ น เ ร็ ว  ๆ  นี้  ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร เ ส น อ ร่ า ง  พ . ร . ป .  
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขไป ทั้งนี้  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ยืนยันว่าจะมาร่วมประชุมหรือไม่ 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่บ่อยขึ้นถือเป็นสัญญาณจะมี
การยุบสภาหรือไม่ นายวิรัช ไม่ขอตอบ บอกเพียงว่าให้ดูกันเอาเอง และส่วนตัวก็จะร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/299009/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/299009/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 

 

22 ก.ย. 2564 เวลา 12:22 น. 
"พรเพชร" ยันนายกฯไร้อ านาจยื่นตีความร่าง รธน. 
 

 
 

"พรเพชร" กางรัฐธรรมนูญ ยันเขียนชัดเฉพาะส.ส.-ส.ว.ยื่นตีความ ส่วนนายกฯไร้อ านาจ แย้มแนวทางยื่น
ผู้ตรวจการฯหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.จากพรรคเล็ก หวัง
ให้สมาชิกวุฒิสภา เข้าชื่อกันเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาที่ผ่านมาว่า วุฒิสภา 
ไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าว ที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหากพ้นก าหนด 15 วันหลังรัฐสภา ลงมติ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ส.ส. และ ส.ว. ก็ไม่สามารถเข้าชื่อได้แล้ว 

ส่วนที่ถูกตั้งข้อสังเกตุว่า การแก้ของรัฐสภาครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเลือกตั้ง เรื่องนี้เป็นประเด็นทางกฎหมาย และเมื่อกฎหมายใช้บังคับ ก็ต้องปฏิบัติตามจนกว่าจะมีการส่งไป
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ 

ส่วนเมื่อประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรี จะสามารถ
ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ ก่อนการน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้หรือไม่นั้น 

นายพรเพชร ชี้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ส. และ ส.ว. 
เท่านั้น ที่จะเข้าชื่อกัน เพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด โดยไม่ได้ให้อ านาจ
นายกรัฐมนตรี ด าเนินการดังกล่าว ยกเว้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว ที่นายกรัฐมนตรี 
สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญยื่นตีความด้วยตนเองได้ 

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงกรณีที่หากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มีผลใช้บังคับแล้ว จะยังมีช่องทางส่งศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความเพ่ิมเติมอีกได้หรือไม่ว่า จะต้องรอพิจารณาว่าจะมีประเด็นใด ที่ไปกระทบจนท าให้ต้องมีการ
ตีความ  ซึ่ งก็จะมี เ งื่ อนในการส่ งศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ก ารยื่น เรื่ องผ่ านผู้ ตรวจการแผ่นดิน เ พ่ือโต้แย้ ง 
ข้อกฎหมาย เป็นต้น 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961541  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/961541
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22 กันยายน 2564 16:47 น. 
‘ไพบูลย์’ ระทึก! ศาล รธน. นัดชี้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. ปมยุบพรรคตัวเองย้ายซบ ‘พปชร.’ 
ศาล รธน. นัดชี้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. 'ไพบูลย์ นิติตะวัน ' 20 ต.ค. ปมยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ย้ายซบ  
พปชร. โดยไม่มีชื่อในบัญชี ส.ส.พรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่  22 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณี ส.ส. จ านวน  
60 คน เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งวินิจฉัย ว่า นายไพบูลย์ หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และ 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากที่พรรคประชาชน
ปฏิรูปสิ้นสภาพพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) ทั้งท่ีนายไพบูลย์ ยังคง
ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 
91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม ่

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยให้นายไพบูลย์ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา จัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องตามที่ศาลก าหนด รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย
แล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และ
ล ง ม ติ  แ ล ะ อ่ า น ค า วิ นิ จ ฉั ย ใ ห้ คู่ ก ร ณี ฟั ง  ใ น วั น พุ ธ ที่  20 ต . ค .  เ ว ล า  15.00 น .  เ ป็ น ต้ น ไ ป  
ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/300026/  
 

https://www.dailynews.co.th/news/300026/
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วันที่ 23 กันยายน 2564 - 12:00 น. 
“ไพบูลย์” น้อมรับค าวินิจฉัย “ศาล รธน.” ปม สมัครสมาชิกพลังประชารัฐ ยันท าภายใต้ รธน. 
 

 
 

เมื่อวันที่  23 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมออกค าวินิจัย ต่อประเด็นคุณสมบัติความเป็นส.ส. ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ 
หลังมีผู้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบจากกรณีที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป จนกว่าจะช าระบัญชีของพรรคให้
แล้วเสร็จ แต่กลับไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร. ว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องทางกฎหมายซึ่งตนก็ได้ยื่นค าชี้แจงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ทั้งหมดแล้ว และยืนยันว่าการด าเนินการใดๆ นั้นยึดกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ส่วนค าวินิจฉัยยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร ตนก็พร้อมน้อมรับ โดยในวันที่ 20 ตุลาคม ตนจะมอบหมายให้
ทนายความเข้าร่วมฟังค าวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2954171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2954171
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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22 กันยายน 2564 15:01 น. 
เปิดสัมพันธ์ลึกล้ า 50 ปีพี่น้อง ‘3 ป.’ กางแผนคุมเกมการเมืองระยะยาว!! 
'กลุ่มพี่น้อง 3 ป.' สั่งสมบารมีในฐานะผู้น ากองทัพบกยาวนาน 2 ทศวรรษ ถอดบทเรียนความผิดพลาดการยึด
อ านาจปี 2549 น ามาวางยุทธศาสตร์รัฐประหารปี 2557 ฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญปี 2550 วางกฎกติกาประเทศใหม่ และ
รวบอ านาจ 3 ส่วน เพื่อคุมกระดานการเมืองท้ังระบบ ลากยาวตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 

 
 

ท่ามกลางกลางกระแสข่าวขบวนการล็อบบี้เสียงโหวตล้มนายกรัฐมนตรีในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมา
และน าไปสู่การหักดิบ ปลดฟ้าผ่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ออกจากเก้าอ้ีรัฐมนตรี ซึ่งใน
แวดวงการเมืองรู้ดี ผู้กองธรรมนัส เปรียบเสมือนกล่องดวงใจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ท าให้สายตาทุกคู่ต่างจับจ้องไปที่ความสัมพันธ์ “2 ป.” ระหว่าง “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร กับ “น้องเล็ก” 
พล.อ.ประยุทธ์ โดยมี “พ่ีรอง” บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะในจังหวะที่ พล.อ.ประวิตร และพล.อ.ประยุทธ์ ลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดช่วงบ่ายวันที่ 22 ก.ย. พร้อมกัน 
แต่แยกเดินสายคนละพ้ืนที่ ยิ่งท าให้กระแสกระแสข่าววัดก าลังระหว่าง พ่ีน้อง “2 ป.” ถูกพูดถึงมากยิ่งข้ึน!! 

“ป.ประยุทธ์” เป็นคนแรกที่พยายามออกมาดับกระแสข่าว ร้อยร้าว 2 ป. โดยชี้แจงในที่ประชุม ครม.การลง
พ้ืนที่ไม่เก่ียวกับการวัดพลัง ตามท่ีหลายจับจ้อง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แต่แบ่งงานกันท า 

“เรื่องการลงพ้ืนที่ของผม ไม่ต้องมาคอยนับว่า ผมหรือ พล.อ.ประวิตร ใครลงพ้ืนที่มากกว่ากัน ตอนนี้สื่อมองอยู่
ว่าใครลงมากกว่ากันไม่เห็นจะต้องค่อยมามองเลย ผมก็ลงไปท าหน้าที่ของผม ลงพ้ืนที่ตามปกติ พรุ่งนี้ผมไปเพชรบุรี พ่ี
ป้อมไปอยุธยา บอกว่าเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งที่ไหน ไม่มี แบ่งกันท างาน ต่างคนต่างท างาน มัวแต่มาคิดอะไรกัน
แบบนี้” ป.ประยุทธ์ ย้ า 

ทางด้าน “ป.ประวิตร” ออกมายืนยันชัดเจน ไม่มีการวัดก าลังระหว่าง “2 ป.” ทุกคนรู้ดี  ตนและ  
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีปัญหา มีแต่นักข่าวที่คอยเสนอข่าวทะเลาะเบาะแว้ง 
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“ผมและ พล.ประยุทธ์ กอดคอและสนิทสนมกันมา 50 กว่าปีแล้ว ข่าวที่ออกมาบ้าบอทั้งสิ้น จ าเอาไว้นะ ให้
ตายจากกันเรา 3 ป. ถึงจะเลิกรักกัน รู้สึกบ้าบอมากเลยกับข่าวที่ออกมาว่าทะเลาะเบาะแว้ง วัดก าลังกั น”  
พล.อ.ประวิตร ย้ า 

เมื่อพลิกแฟ้มประวัติ “พ่ีน้อง 3 ป.” มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นลึกล้ ายาวนาน เปรียบเสมือนพ่ีน้อง  
ท้องเดียวกันใช้ชีวิตร่วมเป็น-รว่มตาย ตั้งแต่สมัย ชั้นยศร้อยตรี— ้อยเอก 

เกือบ 50 ปีที่แล้ว โชคชะตาน าพาให้ ร.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (เตรียมทหาร รุ่ นที่ 6) ร.ท.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา (เตรียมทหาร รุ่นที่ 10) และ ร.ต.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (เตรียมทหาร รุ่นที่ 12) เริ่มต้นรับราชการ ใช้ชีวิต กิน-
นอน-เติบโต ภายในบ้านพักกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (ร.21 รอ.) ค่ายนวมินทราชินี ต.บ้านสวน  
อ.เมือง จ.ชลบุรี ก่อนช่วยกันผลักดัน เรียงคิว ผงาดข้ึนเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ทั้ง 3 คน 
“ป.ป้อม” ผบ.ทบ. คนที่ 34 ด ารงต าแหน่ง 1 ต.ค.2547 – 30 ก.ย.2548 
“ป.ป๊อก” ผบ.ทบ. คนที่ 36 ด ารงต าแหน่ง 1 ต.ค.2550 – 30 ก.ย.2553 
“ป.ประยุทธ์” ผบ.ทบ. คนที่ 37 ด ารงต าแหน่ง 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2557 

“พ่ีน้อง 3 ป.” สั่งสมบารมีในฐานะผู้น ากองทัพบก 2 ทศวรรษเต็ม จัดวางตัวนายทหารคนสนิท ให้เติบโตใน
หน่วยคุมก าลัง และ เป็นก าลังส าคัญสนับสนุน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. คนที่ 35 ท าการรัฐประหารปี 2549 โค้
นล้มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 

ทว่าการยึดอ านาจครั้งนั้น พล.อ.สนธิ ถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณไม่หมดสิ้น ท าให้ 8 ปีต่อมา “พ่ีน้อง 3 
ป.” ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทายาทตระกูลชินวัตรคนที่สอง 

“พ่ีน้อง 3 ป.” ถอดบทเรียนความผิดพลาดการยึดอ านาจปี 2549 น ามาวางยุทธศาสตร์รัฐประหารปี 2557 ฉีก
ทิ้ งรั ฐธรรมนูญ ฉบับปี  2550 วางกฎกติกาประเทศใหม่ผ่ านรัฐธรรมนูญฉบับปี  2560 และรวบอ านาจ  
3 ส่วนเพื่อคุมกระดานการเมืองทั้งระบบ ลากยาวตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
1.พล.อ.ประยุทธ์ ถูกวางตัว ให้คุมรัฐบาล-คุมทหาร-คุมต ารวจ ก าหนดนโยบายฝ่ายบริหารขับเคลื่อนประเทศภาพรวม 
2.พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ถูกวางตัวให้คุมพรรคแกนน ารัฐบาล ท าหน้าที่เฝ้าระวังหลัง สร้างความ
ได้เปรียบฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านการยกมือโหวตในสภาผู้แทนราษฎร 
3.พล.อ.อนุพงษ์ คุมกระทรวงมหาดไทย สร้างฐานมวลชนทั่วประเทศ ลงลึกเข้าไปในระดับท้องถิ่น เตรียมพร้อมต่อวีซ่า
ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า 

เส้นทางการเมืองนับจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ พ่ีน้อง 3 ป. ที่ลึกล้ ายาวนาน 50 ปี ถึงขั้นพ่ีใหญ่ -
พล.อ.ประวิตร ประกาศ “จ าเอาไว้ ให้ตายจากกัน 3 ป. ถึงเลิกรักกัน”!!. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/299200/  
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22 ก.ย. 2564 
มือการเมือง "ประยุทธ์" เปิดตัว เสธ.อ้น คนหลังม่าน 
 

 
 
ส่องลึก "ประยุทธ์" กองหนุนหลังม่าน เสธ.อ้น มือการเมือง คุมก าลัง ส.ส.ภาคกลาง ต้านยันฝ่ายกบฏ  

ภารกิจตรวจราชการในพ้ืนที่ภาคกลางของ “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา” นายกรัฐมนตรี  และ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หากตัดประเด็นเรื่องวัดก าลัง 2 ป. ก็จะเห็นยุทธศาสตร์เพ่ือการเลือกตั้ง 
อย่าลืมว่า กองหนุน “พล.อ.ประยุทธ์” ที่แข็งแกร่งอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยา ป่าสัก ชายแดนบูรพา ข้ามอ่าวไทยไปทางแม่
กลอง ลุ่มน้ าเพชร และตะนาวศรี 

ผลเลือกตั้งปี 2562 ชี้ชัดสินค้ายี่ห้อ “ประยุทธ์” ขายได้ในพ้ืนที่ภาคกลาง พรรคพลังประชารัฐ จึงได้ ส.ส. 36 
เขต(ไม่รวมกรุงเทพฯ) จากทั้งหมด 90 เขต แถมเป็นแชมป์ภาคกลาง 

ช่วงหาเสียง นักข่าวการเมืองหลายคนอาจไม่ทราบว่า ตัวละครลับหรือแม่ทัพหลังม่าน ในยุทธการเลือกตั้งพ้ืนที่
ภาคกลางคือ นายทหารนอกราชการคนหนึ่ง ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้สมัคร ส.ส.แต่ละจังหวัด กับบ้านป่า
รอยต่อ หลังเลือกตั้ง ชื่อของ “เสธ.อ้น” พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา จึงมีคอลัมนิสต์ส านักข่าวใหญ่พูดถึง และตกเป็นข่าว
กอสสิปกับ ส.ส.พลังประชารัฐ ระดับแกนน าในภาคกลางหลายคน 
‘สายตรง 2 ป.’ 
  “เสธ.อ้น” ค่อนข้างโลว์โปรไฟล์ สไตล์ทหารการข่าว และได้ชื่อว่าเป็นสายตรง  “พล.อ.ประยุทธ์” แต่ก็รับใช้
ใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร มานาน บนเส้นทางทหารเสือราชินี พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา เตรียมทหารรุ่น 19 และ จปร.30 
เติบโตมาจากบ้านทหารเสือ ร.21 รอ. จึงเป็นน้องรักของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ปี 2555 “เสธ.อ้น” เป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และอีก 4 ปีต่อมา ด ารงต าแหน่งรองเสนาธิการ
ทหารบก คนที่ 2 รับผิดชอบงานและเอกสารงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ  

ปี 2561 ขยับเป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา จนเกษียณอายุราชการ 
เมื่อถึงฤดูเลือกตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์” ได้ส่ง เสธ.อ้น มาท างานกับ พล.อ.ประวิตร ที่บ้านป่ารอยต่อ ท าหน้าที่

ประสานกับอดีต ส.ส. จากพรรคต่างๆ ซึ่งไหลรวมมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ เสธ.อ้น ยังท างานร่วมกับ “บ้านใหญ่” ผู้
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ยึดกุมการเมืองท้องถิ่น จัดวางตัวผู้สมัครหน้าใหม่ที่มาจากอดีตนายก อบจ. ,ส.อบจ. และ สท. จนประสบชัยชนะหลาย
จังหวัด อย่างที่ทราบกัน พรรคพลังประชารัฐ ยุคแรก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ 4 กุมาร เป็นตัวละครหน้าม่าน แต่ผู้
ขับเคลื่อนในการท าศึกเลือกตั้งตัวจริงคือ พล.อ.ประวิตร และทีมงานของ เสธ.อ้น ทุกวันนี้ “เสธ.อ้น” เป็น ส.ว. และยัง
เป็น “มือการเมือง” ให้ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมกับดูแล ส.ส.พลังประชารัฐ ในพื้นที่ภาคกลาง ประมาณ 20 คน 
‘ทีม เสธ.อ้น’ 

ช่วงเกิดเหตุกบฏพลังประชารัฐ พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา มีบทบาทส าคัญในการปกป้อง “พล.อ.ประยุทธ์” 
ร่วมกับ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

เนื่องจากช่วงเลือกตั้ง 2562 เสธ.อ้น ท างานใกล้ชิดกับสุชาติ ตันเจริญ ,สุชาติ ชมกลิ่น และอดีต ส.ส.บ้านใหญ่
หลายจังหวัด จึงสามารถประสานรวมพลัง ส.ส.ตอบโต้ฝ่ายก่อกบฏ จนต้องยอมเปิดการเจรจาที่บ้านป่ารอยต่อ 

ดังนั้น ทีมงาน “พล.อ.ประยุทธ์” จึงวางโปรแกรมเดินสายในพ้ืนที่ภาคกลาง เรียกความเชื่อมั่น หลังปราบกบฏ
ส าเร็จ โดยการประสานงานของสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ พล.อ.กนิษฐ์  นอกจากการท าหน้าที่ ส.ว.แล้ว “เสธ.
อ้น” พล.อ.กนิษฐ์ ยังให้การสนับสนุน ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 ลูกสาวผู้มากบารมีแห่งพระสมุทร
เจดีย์ ท างานมวลชนในพื้นท่ี โดยใช้ชื่อ ทีม เสธ.อ้น 

พล.อ.กนิษฐ์ และไพลิน นักการเมืองท้องถิ่น เป็นเพ่ือนเรียนร่วมรุ่นหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไพลินจึงได้ลงสมัคร ส.ส.เขต 7 สมุทรปราการ โดยทีมบ้านใหญ่
อัศวเหม หลีกทางให้  ฝีไม้ลายมือของ เสธ.อ้น ไม่ธรรมดา “พล.อ.ประยุทธ์” จึงเรียกใช้อยู่บ่อยๆ และผู้กองคนดังแห่ง
พะเยา ย่อมรู้จักอดีตนายทหารนอกราชการคนนี้ดี 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484872  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/484872
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22 กันยายน 2564 23:00 น.   
ศึกยกใหม่ เพิ่งเริ่ม !? 

 
 

กลายเป็นภาคต่อของความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐที่ยืดเยื้อ เมื่อเกิดความเคลื่อนไหวระดับ บิ๊ก ใน
ท่วงท านองที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าต่างฝ่าย ต่างวัดก าลังกันเอง ระหว่าง บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม กับ พี่ใหญ่ อย่าง บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ แม้ทั้งคู่จะออกมายืนยันว่า ไม่มี
ความขัดแย้งใด ๆ นอกเสียจากสื่อเขียนกันเองไปเองทั้งสิ้น ! 

แต่ดูเหมือนว่า การออกมาย้ า ยืนยันรอบแล้ว รอบเล่าของทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ กับพล.อ.ประวิตร กลับไม่
สามารถท าให้บรรยากาศภายในพรรคพลังประชารัฐ อยู่ในภาวะกลมเกลียว สมานฉันท์ได้แต่อย่างใด 

ยิ่งเมื่อเกิดภาพ บิ๊กป้อม ไปตรวจน้ าท่วมที่อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ยกคณะพร้อม
ด้วย พี่รอง อย่าง บิ๊กป๊อกพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ท่ีอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พบปะพ่ีน้องประชาชน 
โดยที่ต่างฝ่าย ต่างมี กองหนุน แบ่งข้าง แบ่งฝ่ายระดมคนเพื่อแสดงพลัง แยกสายกันไปร่วมคณะของบิ๊กป้อม และบิ๊กตู่ 

ก่อนหน้านี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินสายลงพ้ืนที่ไปตามจังหวัดต่างๆเพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และติดตามการรับมือกับสถานการณ์น้ าท่วม จนเกิดการตั้งข้อสังเกตว่า นายกฯ ก าลังส่งสัญญาณว่า
จะมีการยุบสภาฯ เร็วๆนี้หรือไม่ 

แต่จากนั้นต่อมา การลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ ได้กลายมาเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก าลังสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ นั้นนอกจากจะยังไม่ยุติ ลงได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังกลายเป็นว่าจากนี้ไปอาจ
เป็นการนับหนึ่งเพ่ือเริ่มต้นเปิดศึกชิงอ านาจกันเองภายในพรรคตามมาหรือไม่ ? 

เมื่อข้างหลังพล.อ.ประวิตร ยังมีกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค เป็นหัวหอก
ส าคัญ ควบคู่ไปกับการท างานร่วมกับ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา
รัฐ และในวันนี้ (23 ก.ย.64) พรรคพลังประชารัฐ จะมีการประชุมส.ส.เพ่ือหารือกับแนวทางและบทบาทของพรรคว่าจะ
ส่งผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งอบต.หรือไม่ ที่อาคารรัฐสภา 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210922/8b408f398f53d91c9e409e9d6251ff29df64768c1e8e0e24ed461a3ed2fce89c.jpg?itok=oezqqQgz
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และต้องไม่ลืมว่าทางฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ เองก็มี กองหนุน ที่ทั้งเปิดหน้า อย่าง สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่
บัดนี้ได้ผนึกก าลังกับ กลุ่มสามมิตร ของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังน่าสนใจว่า สมศักดิ์ 
นั้นมีพรรษาทางการเมือง เหนือกว่า ร.อ.ธรรมนัส หลายเท่านัก รู้ดีว่า เมื่อใดควรจะเปิดหน้าเล่น และเม่ือใด ควรจะถอย
อยู่ในที่ตั้ง 

การแสดงพลังระดมไพร่พล รวบรวมส.ส. และนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือไปร่วมคณะในการลงพ้ืนที่ของทั้ง  
2ป. รอบนี้จึงเป็นแค่ น้ าจิ้ม ยังไม่ใช่จานหลัก ที่รอเสิร์ฟ ด้วยความดุเดือดในวันข้างหน้า ! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282865  
  

https://siamrath.co.th/n/282865
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 23 ก.ย. 2564 01:57    
 “บิ๊กตู”่ ลงพ้ืนที่ทุกสัปดาห์ ยุบ-ไม่ยุบ ก็หนาว !! 
 

 
 
หลังจากมึนกับข่าว “สอง ป.” วัดพลังกันมาสองสามวันว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหน และก็น่าจะเป็นไปตามที่  

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เป็น “พ่ีใหญ”่ นั่นแหละ ย้ าว่า “ต้องให้ตายเท่านั้นถึงจะท าให้ สาม ป. เลิกรัก
กัน” เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาแยกจากกัน ก็จบเห่ทันท ี

ดังนั้น ไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ยังนึกไม่ออกว่าพวกเขาจะด่วน “ฆ่าตัวตาย” ทางการเมืองไปท าไมกัน แต่
อย่างไรก็ตาม ส าหรับพรรคพลังประชารัฐ ในอนาคตนับจากนี้ น่าเชื่อว่า จะได้เห็นภาพของการ “ถ่วงดุล” จากบรรดา
กลุ่มก๊วนที่รวมกันหลวมๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการจะได้ เห็นบทบาทของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากการเชื่อมโยงกับ ส.ส.ในแบบที่ไม่เคย
เป็นแบบนี้มาก่อน 

ที่น่าสังเกตก็คือ มีการเชื่อมโยงกับบางกลุ่ม เช่น กลุ่มภาคกลาง-ตะวันออก ที่น าโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กลุ่ม “สามมิตร” ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายอนุชา นาคาศัย กลุ่มของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รวมไปถึงกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ 

แน่นอนว่า นี่คือ การ “กระชับบทบาท” ภายในพรรคพลังประชารัฐให้ชัดเจนกว่าเดิม เป็นการตอกย้ าให้เห็นว่า 
การเป็นพรรคใหญ่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนส าคัญมาจาก “กระแสลุงตู่” ไม่น้อยเช่นเดียวกัน และบทบาทใหม่
ดังกล่าว คงไม่ใช่ลักษณะของการ “แตกหัก” แต่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ป้องกันลักษณะ“ ขาลอย” มากกว่า 

อย่างไรก็ดี ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ส าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในบทบาท
นายกรัฐมนตรี ก็คือ “ก าหนดการเดินสายไปทั่วประเทศแบบทุกสัปดาห์” ที่เพ่ิงเปิดเผยออกมาหมาดๆ แบบนี้แหละที่
ในทางการเมืองถือว่า “ต้องจับตา” แบบไม่ให้กะพริบกันเลยทีเดียว 

ตามรายงานข่าวล่าสุดที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีก าหนดตรวจราชการ และเยี่ยม
เยียนประชาชนทั่วประเทศ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้เสนอปัญหา และน าเสนอโครงการ แม้ว่าจะบอกว่าเปิดทาง
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ให้กับ ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง แต่ในความเป็นจริง ก็น่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะจากพรรคพลังประชารัฐ 
หรือพ้ืนที่ของ ส.ส.ของพรรค 

และแม้ว่าจะระบุว่า ให้บรรดารัฐมนตรีในรัฐบาลจากทุกพรรคเร่งลงพ้ืนที่ตรวจราชการ และเยี่ยมเยียน
ประชาชน แต่รับรองว่า ภาพของความเป็นนายกรัฐมนตรี ย่อมเป็นจุดสนใจมากที่สุด และข้าราชการจากทุกหน่วยงาน
จะต้องตั้งแถวรายงาน 

ขณะเดียวกัน ในทางการเมืองภาพใหญ่แล้ว นี่คือ การ “เปิดเกมรุก” เต็มรูปแบบ เพ่ือรับมือกับทุกสถานการณ์ 
ไม่ว่าจะ “ยุบหรือไม่ยุบสภา” ในวันหน้าหรือไม่ก็ตาม เพราะหลังจากที่รับรู้ว่าตัวเองก าลังอยู่ในช่วง “ขาลง” โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่ง น่าจะเป็นตัวผลักดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพลิกเกมรุก โดยเฉพาะ
ยังเป็นการอาศัยจังหวะช่วงปิดสมัยประชุมสภาในระยะเวลาเกือบสองเดือนนี้ 

การเคลื่อนไหวแบบนี้ต่างหากที่น่าจับตา โดยเฉพาะจากฝ่ายตรงข้าม เพราะในความเป็นจริงแล้ว การตรวจ
ราชการไปทั่วประเทศ มองอีกด้านหนึ่งมันก็คือ “การหาเสียง” เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ส าคัญที่เป็นช่วงปลายของรัฐบาลที่จะครบวาระที่เหลืออยู่อีกราวปีกว่าเท่านั้น ในทางการเมืองถือว่าสั้นมาก 

อีกด้านหนึ่งส าหรับตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เหมือนกับว่า เป็นการ “เดิมพันครั้ง
สุดท้าย” ว่า เขาจะยังสามารถ “ไปต่อ” ได้หรือไม่ เพราะระยะเวลาที่เหลือ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้าย ขณะเดียวกัน ก็ต้อง
ลุ้นเอากับเรื่องการควบคุมโรคระบาด หากสามารถ “เอาอยู่” ก็จะน าไปสู่การ “ทยอยเปิดประเทศ” ในช่วงเดือนสอง
เดือนนี้ เพ่ือให้เศรษฐกิจกลับมาเดินได้ให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มที่รายงานรายวัน ถือว่าไปในทิศทางบวก 

นอกเหนือจากนี้ เมื่อเวลาเริ่มเดินไปเรื่อยๆ ในวาระของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีน้อยลงเรื่อยๆ การเคลื่อนไหว
ขับไล่ของฝ่ายตรงข้าม ก็ลดความชอบธรรมลงไปด้วยเหมือนกัน เพราะถึงอย่างไรรัฐบาลก็ต้องไปตามวาระอยู่แล้ว และ
น าไปสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินกันในวันหน้า 

ดังนั้น หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวแล้ว ยังเห็นว่าน่าจะโฟกัสไปที่การ “เดินสาย” ไปทั่วประเทศแบบทุก
สัปดาห์นับจากนี้ ไปของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มากกว่า เพราะเหมือนกับว่า นี่คือ  
การส่งสัญญาณพร้อมรบในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะ “ยุบ-ไม่ยุบ” ก็ตาม อย่ากะพริบตาเป็นอันขาด !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000094245  
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23 ก.ย. 2564 เวลา 8:01 น. 
สัญญาณ “สภาฯ” ล่ม   ค าเตือน “อ านาจ" อาจเปลี่ยนมือ 
 

 
 

เหตุการณ์ องค์ประชุมไม่ครบ จนท าให้ การประชุมสภาฯ ต้องล่มบ่อยครั้ง ถือเป็นสัญญาณอันตราย ที่กระเทือนถึง
ความม่ันคงของ "รัฐบาล" หากเสนอร่างกฎหมายส าคัญ แล้ว "ส.ส.รัฐบาล" ไม่พร้อมใจลงมติ วันนั้นอ านาจใน
รัฐบาลอาจเปลี่ยนมือ 
           จากข่าวของท าเนียบรัฐบาล ต่อประเด็นค าพูดของ “อ.วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ที่
ระบุในวงประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อ 21 กันยายน ช่วงพิจารณาร่างพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ว่า “ถ้า พ.ร.ก.นี้ไม่ผ่านการรับรองจากสภา รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก ซึ่งเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติที่ท ากันมา” 

อาจถือได้ว่า นี่คือสัญญาณเตือนมายังผู้ควบคุมเสียงในสภาฯ ว่า อย่างน้อย 270 เสียงข้างมากของฝั่งรัฐบาล 
ต้องขันน็อตให้แน่นกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อถึงวาระพิจารณาร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาล 

ต้องยอมรับว่า ช่วงหลังของการประชุมสภาฯ นับตั้งแต่มีรอยร้าวภายใน  “พรรคพลังประชารัฐ” มีผลสะเทือน
มายังความมั่นคงของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกร้ฐมนตรี และรมว.กลาโหม” เมื่อมีเรื่องที่ต้อง “ฝากผี ฝาก
ไข”้ ไว้กับเสียงส.ส. ข้างมากในสภาฯ สิ่งที่เห็นได้ชัดในระยะหลัง คือ “ประชุมล่ม” บ่อย โดยรอบเดือนกันยายน เกิดข้ึน
มาแล้ว 3 ครั้ง 

ในสภาฯ 1 ครั้ง ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ....  ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเสนอ และ รัฐสภา 2 ครั้ง เมื่อ 10 กันยายน ระหว่างพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ... วาระสอง และวันส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม เมื่อ 17 กันยายน ระหว่างพิจารณา ร่างพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... วาระรับหลักการ 
  
           ทั้งที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาล และไม่เพียงประชุมสภาฯเท่านั้น ยังลามไปถึงการประชุมร่วม
รัฐสภา ที่ “ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” ถึงข้ึนออกปากว่า “ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน” 
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“ผู้ควบคุมเสียงฝั่งรัฐบาล” ได้ชี้แจงหลังองค์ประชุมรัฐสภาล่ม เมื่อ 17 กันยายน ว่า เป็นแนวทางของวิปที่ไม่
ต้องการให้ ส.ส.เสียเวลากับการฟังอภิปราย ที่มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อจ านวนมาก อีกทั้งวันพิจารณานั้น คือวันศุกร์ ส.ส.
ย่อมต้องการเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ 

แนวทางนี้ "วิปรัฐบาล” ถือปฏิบัติมาพักใหญ่ เพราะยอมรับว่าไม่สามารถคุมจ านวน การอภิปรายของฝ่ายค้าน
ได้ ดังนั้นจึงให้สิทธิอภิปรายเต็มที่ ขณะเดียวกัน ไม่ต้องการให้ "ส.ส.เสียเวลางานพ้ืนที่" จึงก าหนดให้การลงมติในแต่ละ
เรื่อง เกิดข้ึนในการประชุมครั้งถัดไป 

รอบนี้ แม้วิปรัฐบาลจะบอกว่า "ประชุมล่มฯ” เพราะเป็นไปตามแนวทางที่ตกลง ไม่ใช่ปัญหาการเมืองจากฝั่ง
แกนน ารัฐบาลที่ขัดแย้งกับ คนในพรรคแกนน ารัฐบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนคุมเกมในสภาฯ ขณะนี้ คือ “คนในพลังประชา
รัฐ” ไม่ใช่ “คนในท าเนียบรัฐบาล" 

ดังนั้นหาก “รัฐบาล” ไม่ขันน็อต “ส.ส.” ปล่อยเกียร์ว่าง เห็นงานนอก ส าคัญกว่า งานในสภาฯ สิ่งที่   
“อ.วิษณุ” ย้ าเตือนในวงประชุมคณะรัฐมนตรี อาจเป็น เหตุที่ “รัฐบาล” ต้องไปก่อนครบเทอม 

ส าหรับเสียงในสภาฯ ที่ปัจจุบันมี 480 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.รัฐบาล 270 เสียง และ ส.ส.ฝ่ายค้าน 210 เสียง แต่
หากตีค่า เฉลี่ ย  “ส.ส.พปชร.”  และ  “ส.ส.พรรคเล็ก”  ที่แข็งขืน ต่อ  “พล.อ.ประยุทธ์ ”  ตามที่  “ยุทธพงศ์   
จรัสเสถียร” รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย  ประเมินว่ามีจ านวนที่ เป็น ส.ส.ใต้สังกัด  “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” รวม 40 เสียง 

หาก “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่สามารถแผ่บารมี คุมเกม คุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ความพลาดท่าเสียทีตอนโหวต
ร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาลย่อมเกิดขึ้นได้ เมื่อถึงเวลานั้นจริง อ านาจของ “พล.อ.ประยุทธ์” อาจถูกเปลี่ยนมือ. 
  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/961709  
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วันที่ 23 กันยายน 2564 - 08:14 น. 
พลังประชารัฐไมเนอร์เชนจ์ เปิดพรรคใหม่ ในรอยร้าว “ประยุทธ์-ประวิตร” 
 

 
 
ภาพความขัดแย้งระหว่างพี่-น้อง 3 ป. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ “บิ๊กป๊อก” 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ยังทิ้งร่องรอยความ “ร้าวฉาน” ไว้บนความสัมพันธ์แห่งอ านาจกว่า 40 ปี 

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี สร้าง  “ฐานอ านาจใหม่” บนหอคอยงาช้าง-ตึกไทยคู่ฟ้า ส่วน  
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ค้ ายันอ านาจ” บนฐานที่มั่น ส.ส. 122 ชีวิต 

“พล.อ.ประยุทธ์” สร้างค่ายคูประตูหอรบในท าเนียบรัฐบาล รายล้อมไปด้วยคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจ-เสนาบดี
โควตาพิเศษ ขุนทหาร-เสธ.ตึกไทยคู่ฟ้า ประจ าการ “กุนซือการเมือง” สนธิก าลังกับ “นักการเมืองพันธุ์พิเศษ” ที่มีแสง
สว่างในตัวเอง 

มรสุมจากโควิด-19 ที่ทิ้งแผลเป็นทางเศรษฐกิจ และ “ม็อบดินแดง” ส่งผลต่อ “แบรนด์” พล.อ.ประยุทธ์ 
จาก “เลือกความสงบจบที่ลุงตู่” สู่วาทกรรม “พลิกโฉมประเทศ” ไม่สามารถวางขายได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ขณะที่ 
“ยี่ห้อพลังประชารัฐ” ที่มี “ภาพติดลบ” จับกลุ่ม-ตั้งก๊วน “ต่อรองต าแหน่ง” วันดีคืนดี “หัวหน้ามุ้ง” ลุกขึ้นมา “หัก
เหลี่ยมกันโหด” พลังประชารัฐ-รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตกอยู่ใน “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่
ต่างกัน 
ประยุทธ์-ประวิตร แยกกันเดิน 

“พล.อ.ประยุทธ์” ต้องถีบถอยไม่ยุบสภา-อยู่ครบวาระ และอาศัยจังหวะชิงลงพ้ืนที่ฐานเสียงพลังประชารัฐที่มี
ต าแหน่งแห่งที่ในรัฐบาล-คณะรัฐมนตรี (ครม.) นับจากนี้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 30 ครั้ง ปักธงในพ้ืนที่ฐานเสียงของ “แกน
น าชั้นใน” เริ่มจากฐานที่มั่นของ  “กลุ่มสามมิตร” สมุทรปราการ-ชัยนาท-สุ โขทัย ที่มี  “เสี่ยแฮงค์” อนุชา  
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี-ส.ส.ชัยนาท และ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” อดีต ส.ส.สุโขทัยรุ่นเก๋า-รมว.
ยุติธรรม เป็นนักรบเงา-ข้างกาย พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงฐานที่มั่นของบ้านใหญ่คุณปลื้ม-จังหวัดชลบุรี ที่มี “อิทธิพล คุณ
ปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม น้องชาย “เสี่ยแป๊ะ” สนธยา คุณปลื้ม และ “กลุ่มชลบุรีใหม่” ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.
ชลบุรี-รมว.แรงงาน เป็น “ขุนพลตะวันออก” ต่อด้วย 22 กันยายน มีคิวลงพ้ืนที่เพชรบุรี ตรวจราชการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ยกจังหวัด 
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ขณะเดียวกันพรรคแกนน ารัฐบาล-พลังประชารัฐ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ ที่ถูก พล.อ.ประยุทธ์ “ปลดฟ้าผ่า” พ้นจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาพร้อมกับประกาศิต “บิ๊ก
ป้อม” สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ช่วงปิดสมัยประชุมสภา เตรียมเลือกตั้งในปีหน้า 

ขณะเดียวกันพลังประชารัฐได้ดึง “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา “น้องรักบิ๊กป้อม” มานั่ง
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค นอกจากมาสยบอิทธิฤทธิ์กลุ่ม-ก๊วนต่าง ๆ แล้ว ยังจะเข้ามาเป็น “มันสมอง” ของ
พรรคผลิตนโยบายเปิดจุดแข็ง-ปิดจุดอ่อนสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 

“คีย์แมนกลุ่มมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดอีกรายหนึ่ง” กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง-พลิกโฉมพลังประชา
รัฐ ให้ทันสมัย-ไมเนอร์เชนจ์ หลังจาก “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เข้ามาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา
รัฐว่า เร็ว ๆ นี้ พล.อ.วิชญ์จะดึงเครือข่ายเข้ามาเป็นคณะท างานระดับมันสมอง (think thank) ในทุกมิติ เพ่ือคิดนโยบาย
ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยคนที่จะมาเป็น think thank จะมีคนทุกระดับชั้น-ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เจน X-Y-Z เพ่ือดึง 
“กล่องดวงใจ” ของเกษตรกร คนชั้นกลาง-มนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ มาผลิตเป็นนโยบายเศรษฐกิจ-สังคม 

“หลังจากนี้จะไม่มีกลุ่ม ไม่มีก๊วน พลังประชารัฐจะแบ่งหน้าที่ชัดเจน ส.ส.ท าหน้าที่ ส.ส. เป็นปากเสียงให้กับ
ประชาชนในสภา ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ” 

พรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้จะมี regulator เพ่ือจัดระบบ-ระเบียบภายในพรรคให้เข้ารูปเข้ารอย เดินหน้า
พรรคอย่างมีทิศทาง-มียุทธศาสตร์ ไม่ให้ ส.ส.ต่างคน-ต่างเดิน ไม่ให้มีการจับกลุ่ม-ต้ังก๊วน ต่อรองต าแหน่งภายในพรรคอีกต่อไป 

นอกจาก “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ “น้องรักบิ๊กป้อม” ที่  พล.อ.ประวิตรดึงเข้าพรรคพลังประชารัฐ  
“ผนึกก าลัง” เป็น “ทีมบิ๊กป้อม” แล้ว ยังมี “มือประสาน” ประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
“มือกฎหมาย” ข้างกาย พล.อ.ประวิตร เข้ามาช่วย “พ่ีป้อม” เต็มตัวในฐานะ 1 ใน 5 อรหันต์ “ผู้วางกฎ” โดยมี “ตัวท า
เกม” “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรค-ส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐ “นั่งหัวโต๊ะ” ผู้คุมกฎในคณะกรรมการ
กฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ 
ไมเนอร์เชนจ์พลังประชารัฐ 

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร จึงถือว่าคุมอ านาจภายในพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จ ส่งมือดี -ขุนพลรู้ใจ เข้ามาท างาน
คู่ขนานกับการ “ไมเนอร์เชนจ์” พลังประชารัฐใหม่ ไม่เพียงแต่แต่งหน้า-ทาปาก แต่เข้ามาวางระบบน าพาพรรคชนะ
เลือกตั้งครั้งหน้า 

“ค าถามตัวโต” คือ “พล.อ.ประยุทธ์” กับ “พล.อ.ประวิตร” หลังจากนี้ “แยกกันเดินรวมกันตี” เพ่ือรองรับ
กติกาเลือกตั้งบัตร 2 ใบ หรือเป็นทางแยก-ทางคู่ขนาน ไม่มีวันตัดมาบรรจบกันอีก แต่ในข้อเท็จจริง “แกนน าพลัง
ประชารัฐระดับสูง” ยังคิดไม่ตกว่า ท าอย่างไรไม่ให้กระแสพรรคตกต่ าไปตามกระแสของรัฐบาล ! 

“แกนน ากลุ่มบิ๊กป้อม” รายหนึ่งระบายความอึดอัดหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ปลด ร.อ.ธรรมนัสแบบไม่ไว้หน้าวา่ 
รัฐบาลต้องเกรงใจพรรค มีทีไ่หนพรรคการเมืองเกรงใจรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ สมาชิกพรรคยังไม่ได้เป็นเลย 
“การที่ พล.อ.ประยุทธ์จะปลด ร.อ.ธรรมนัสออกจากความเป็นรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี แต่การจะตั้ง
หรือไม่ตั้งใครเป็นเลขาธิการพลังประชารัฐเป็นเรื่องของพรรค และการที่ ร.อ.ธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรค แต่ไม่ได้เป็น
รัฐมนตรีก็ท างานให้พรรคได้ และยังท าให้มีเวลาช่วยงานพรรคมากข้ึนด้วย” 
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อย่างไรก็ตาม “จุดตัด” ทางการเมืองครั้งส าคัญ คือ บทบาทของ “บิ๊กฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย หลังจากเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะแตก “พรรคน้องเล็ก” ขึ้นมาเป็น “พรรคส ารอง” ไว้รองรับ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” หรือไม่ หรือเป็นเพียง “พรรคลูก” ที่มีพลังประชารัฐเป็น “พรรค
แม่” เพ่ือแชร์ส่วนแบ่งจาก “บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” 

ระหว่างนี้ความขัดแย้งของ พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร อาจจะถูกกลบด้วยภาพพ่ี-น้อง “ฆ่าไม่ตาย ขายไม่
ขาด” แต่อาจไม่ถึงข้ันลาโรงไปจากสารบบแห่งอ านาจบทใหม่ 3 ป. อย่างเร็วที่สุดไม่เกินการเลือกตั้งครั้งหน้า 
เมื่อ “พรรคพ่ีใหญ่” พลังประชารัฐ ต้องเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ “ชื่อเดียว” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หรือพ่วงชื่อ 
“พล.อ.ประวิตร” เป็น “คู่เทียบ” เป็น (ว่าที่) เจ้าของบัลลังก์ประมุขตึกไทยคู่ฟ้า 

ความขัดแย้งระหว่าง “พล.อ.ประวิตร” กับ “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ถูกซุกอยู่ใต้พรม-ก้นบึ้งของหัวใจพ่ี-น้อง  
3 ป. จะถูกเขียนสคริปต์ไว้แล้วให้รักใคร่-กลมเกลียว ณ ตึกภักดีบดินทร์ หรือเป็นฉากละครโรงใหญ่ที่ถูกออร์แกไนซ์ให้
เป็น “ภาพลวงตา” เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-765272  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-765272


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
23 ก.ย. 2564 08:41 น. 
ฟัง "บิ๊กน้อย" ขุนพลคู่ใจ "บิ๊กป้อม" อาสาปักธงน า พปชร. สู่ชัยเลือกตั้ง 
 

 
 
"บิ๊กป้อม" ปรับกลยุทธ์หลัง "นายกฯ" ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" ออกจาก รมต. จนมีการมองไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างพี่น้อง 3 ป. 

ชิงเปิดตัว "บิ๊กน้อย" ขุนพลคู่จาก ตท.11 น้องเลิฟจากบ้านป่ารอยต่อ ขึ้นนั่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ ท่ามกลางข่าวลือ ยึดพรรค คานอ านาจ "บิ๊กตู่" "บิ๊กน้อย" เปิดใจมาช่วย "พ่ีป้อม" ไม่หวังอะไร 
ต้องการมีความรักใคร่ สามัคคี และมุ่งสู่การชนะการเลือกตั้ง และเชื่อว่า "บิ๊กป้อม" กับ "บิ๊กตู่" ไม่มีความขัดแย้ง อยู่
ด้วยกันมา 40 กว่าปี 

บรรดานายทหารเบอร์ใหญ่ต่างรู้ดีว่า ในแวดวงน้องรัก "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
นอกจากจะมี "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทยแล้ว ชื่อของ "บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ก็อยู่ในล าดับต้นๆที่ "พ่ีป้อม" เลิฟมาก และเกรงใจ 
รวมทั้งสามารถพูดคุย  

ยิ่งนาทีนี้ พล.อ.วิชญ์ ถือว่าขึ้นหม้อสุดในบรรดาน้องเลิฟ เพราะในวงข้าวทุกกลางวันหาก พล.อ.ประวิตร เข้า
บ้านรอยต่อฯ ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ในโต๊ะนั้นจะมี พล.อ.วิชญ์ อยู่ด้วยทุกครั้งไป 
นอกจากจะเรียกเสียงฮา ได้สาระ เสริมความรู้ แบบคุยได้ทุกเรื่อง จบในโต๊ะ ไร้ซึ่งความลับต่อกัน 

จึงท าให้นายทหารรุ่นน้องจาก ตท.11 ผู้นี้ได้รับการไว้วางใจอย่างมากจาก "พ่ีใหญ่" ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของ 
พล.อ.วิชญ์ ที่ชอบอยู่เบื้องหลัง อยู่แบบเงียบๆ และด้วยมาดอันสุขุม จึงถูกชะตากับ พล.อ.ประวิตร ยิ่งนัก และหากวันใด
ที่บ้านป่ารอยต่อฯ ขาด พล.อ.วิชญ์ วันนั้นก็จะดูเงียบเหงา เพราะทุกครั้งเมื่อ "บิ๊กป้อม" มีเรื่องเครียด กลุ้มใจ อารมณ์ไม่
ดี "บิ๊กน้อย" ก็จะมีวิธีการท าให้บรรยากาศคลายลง เรียกเสียงหัวเราะ และสร้างความสบายใจ รวมถึงสามารถหาค าตอบ
ได้ในทุกเรื่อง 

และสถานการณ์ล่าสุดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ได้ปลดกลางอากาศ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ออกจากต าแหน่งโดยไม่มีหารือ 
พล .อ .ประวิตร  วงษ์สุ ว รรณ รองนายกฯ ในฐานะหั วหน้ าพรรคพลั งประชารั ฐ  จนมีการจับตามองว่ า  
พล.อ.ประยุทธ์ เกิดความขัดแย้ง กับพล.อ.ประวิตร หรือไม่  เพราะ ร.อ.ธรรมนัส ยังนั่งในต าแหน่ง เลขาฯ พรรคพลัง

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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ประชารัฐ และนางนฤมล ก็ เป็นผู้คุมเงิน ในต าแหน่งเหรัญญิกพรรค จึงถือเป็นมือขวาและมือซ้ายของ  
พล.อ.ประวิตร ที่มีบทบาทในพรรคพลังประชารัฐ จนเหมือนท าให้ พล.อ.ประวิตร เกิดเสียหน้า มองไปถึงเป็นการลด
อ านาจ และบารมีของพ่ีใหญ่หรือไม่ 

ซึ่งการปลดครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มองว่า ร.อ.ธรรมนัส เกี่ยวข้องกับขบวนการล้มนายกฯ ซื้อการโหวตของ 
ส.ส.พปชร. ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ เมื่อกันยายนที่ผ่านมา แม้ต่อมา พล.อ.ประวิตร จะยืนยันว่า ไม่ใช่เรื่อง
จริง เป็นแค่ข่าวลือ ไม่มี ส.ส.พปชร.จะโหวตล้มนายกฯ ก็ตาม แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เชื่อ และยอมรับค าขอโทษจาก ร.อ.
ธรรมนัส เพราะยังคาใจ และไม่พอใจ ในค าพูดของ ร.อ.ธรรมนัส 

จนมีการมองว่าประเด็นดังกล่าว อาจน าไปสู่รอยร้าวในใจของ พ่ีน้อง 2 ป. ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ - 
พล.อ.ประวิตร ที่ยังคาใจกันลึกๆ จนในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ ยอมง้อ และเคลียร์ใจกับ พล.อ.ประวิตร และประกาศต่อ
หน้าสื่อว่า "พ่ีน้องไม่มีวันแตกแยก" 

กระทั่งไม้เด็ด พล.อ.ประวิตร ในฐานะ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ปรับกลยุทธ์ วางแผนเปลี่ยนการบริหารใน
พรรคเพ่ือกระชับอ านาจ ด้วยการประกาศแต่งตั้ง "บิ๊กน้อย" พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เป็นประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ คนใหม่แทน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงเกิดค าถามที่มาที่ไป 

แม้แต่คอการเมืองต่างพยายามอ่านหมากที่ พล.อ.ประวิตร ดัน พล.อ.วิชญ์ ขึ้นสู่เก้าอ้ีทางการเมืองครั้งแรก 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในพรรคพลังประชารัฐ ก็เหมือนเสริมทัพให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเพ่ือรับการเลือกตั้งที่ก าลัง
จะมาถึง และสร้างพรรคไม่ให้แตกความสามัคคี จนเกิดข่าวลือสะพัด "บิ๊กป้อม" จะส่ง "บิ๊กน้อย" มายึดพรรค เพ่ือคาน
อ านาจ "บิ๊กตู่" นั้นหรือ 

และการปรากฏตัวของ พล.อ.วิชญ์ ในพรรคพลังประชารัฐ ก็ยิ่งถูกจับตา และมองว่าเป็นทายาทของ พล.อ.
ประวิตร และจะเป็นหัวหน้าพรรค แทนในอนาคตหรือไม่ ทั้ง พล.อ.วิชญ์ มีความสนิทสนมกับ ร.อ.ธรรมนัส ที่ให้ความ
เคารพ นับถือ และยกพล.อ.วิชญ์ เหมือนพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งมาตลอด 

ขณะที่ พล.อ.วิชญ์ ยอมรับว่า ตัวเองไม่มีความคุ้นเคยในเรื่องการเมือง แต่เมื่อ "พี่ป้อม" พล.อ.ประวิตร ขอให้มา
ช่วยงานในต าแหน่ง ประธาน กก.ยุทธศาสตร์ เป็นเพราะอาจจะมองว่าผมมีวิสัยทัศน์ที่จะเข้ามาช่วยได้ ท่านจึงขอให้ผม
มาช่ ว ย ง านพรรค  เพร าะ  " พ่ี ป้ อม "  บอกว่ า ไม่ มี ใ ค ร  ไม่ มี คนที่ ไ ว้ ว า ง ใ จ  ผมจึ ง อาสา เ ข้ า มาช่ วยงาน  
โดยไม่ได้หวังอะไร 

"ผมไม่สันทัดการเมือง เพราะผมเป็นทหาร เกษียณมากว่า 10 ปีแล้ว ก็ไปช่วย "พ่ีป้อม" ท างานในสายกีฬา 
เพราะท่านเป็น ประธานกรรมการโอลิมปิคไทย แต่ในเมื่อตอนนี้ "พ่ีป้อม" มีปัญหา ผมก็ต้องช่วย และใจผมก็อยากจะ
ช่วยชาติ บ้านเมือง พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือท าให้รัฐบาลมั่นคง เพราะเป้าหมายคือ การท าให้พรรคมีความรักใคร่กลม
เกลียว สามัคคี ไม่แตกแยกกัน และ มุ่งสู่การชนะการเลือกตั้ง" บิ๊กน้อยยืนยัน 

พล.อ.วิชญ์ ระบุด้วยว่า พี่ป้อม กับ พ่ีตู่(ประยุทธ์) ไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะเป็นพ่ีน้องกันมาอย่างยาวนาน 
ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขั้นแตกแยก ขัดแย้ง บางทีสื่อก็ปล่อยข่าว สร้างข่าวกันไปเอง พ่ีน้องเขาคุยกันตลอด และทุก
อย่างก็ท าความเข้าใจกันได้ ผม รู้จักพ่ีป้อม พ่ีตู่ พ่ีป๊อก (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ตั้งแต่เป็นทหารเด็กๆ อยู่กันมา 40 ปี 
ถือว่ายาวนาน จึงรู้ดีถึงความผูกพัน 
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"ผมรู้จักพ่ีป้อมตั้งแต่ปี 2534 ตอนนั้นผมย้ายไปเป็น ผู้การกรมทหารพราน 12 และพล.อ.ประวิตร เป็น ผบ.ร.2 
รอ. จากวันนั้นถึงวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิม มองตารู้ใจ ไม่มีมีวันเปลี่ยนแปลง อย่าไปมองว่าผมจะมาเป็นทายาทอะไร ผม
ไม่สนเรื่องการเมือง ไม่คิดอยากจะมีต าแหน่งอะไร อายุปูนนี้แล้ว อยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ ประเทศไทยมีความ
เจริญก้าวหน้า พัฒนาให้ทัดเทียมเท่านานาประเทศ" 

การมารับต าแหน่งประธาน กก.ยุทธศาสตร์พรรค ผมขอย้ า ต้องการมาช่วย พล.อ.ประวิตร เพราะว่าเป็นพ่ีที่ผม
รัก ผมไม่ได้หวังต าแหน่งอะไรในอนาคตเลย ยิ่งมีการพูดว่าผมจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะ
ผมไม่ได้หวังจะเล่นการเมือง เพียงแต่ พล.อ.ประวิตร มาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ชวนผมให้สมัคร เป็นสมาชิกพรรคไว้ แต่ที่
ผ่านมาผมไม่เคย มายุ่งเก่ียวเรื่องในพรรค หรืองานการเมืองเลย 

พล.อ.วิชญ์ ระบุต่อว่า ทิศทางการท างานในการเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เมื่อได้รับ
มอบหมาย ผมก็เตรียมตั้งคณะท างานร่างยุทธศาสตร์พรรค โดยมีเป้าหมายคือการท าให้ ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐรัก
กัน รวมกันเป็นหนึ่ ง เดียว  ไม่แบ่ ง เป็นพวก กลุ่ ม  ก๊วน และเชื่ อว่ าด้ วยความที่ทุกคนให้ความเคารพรัก  
พล.อ.ประวิตร ก็จะสามารถเดินหน้ากันต่อไปได้ 

พล.อ.วิชญ์ ยังได้ย้ าหนักแน่นด้วยว่า เป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐ ในการก ากับดูแลของ "พ่ีป้อม" ผมจะ
เดินหน้าเพ่ือมุ่งสู่การเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง และให้ชนะการเลือกตั้ง เป้าหมายหลักคือเป็นแกนน าในการจัดตั้ง
รัฐบาลอีกครั้ง และนี้คือค าม่ันสัญญาของ พล.อ.วิชญ์ ที่ยืนยันจะเดินหน้า เพ่ือท าให้พลังประชารัฐส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
ตามนโยบาย และด าริของ "พี่ใหญ่" แห่ง 3 ป.นั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2200521  
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