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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 กันยายน 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ ‘กกต.’ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

‘นายก อบต.’ 
5 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 
28 พ.ย.2564 

6 

3 ไทยรัฐออนไลน ์ ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น ให้จัดเลือกต้ังนอกเขตได้เอื้อ
ผู้ใช้สิทธ ิ

8 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘เรืองไกร’ ร้อง ‘ชวน’ ปมรธน. เก่า-ใหม่ ขัดแย้งกันหรือไม ่ 10 
2 ข่าวสดออนไลน์ เพื่อไทย อัดพวกนักร้อง กล่าวหาเลื่อนลอย ยิง่ร้อง พรรคยิ่งชนะถล่มทลาย 11 
3 มติชนออนไลน ์ เพื่อไทย ซัด นักร้อง เลิกท ารา้ยคู่แข่ง รุมร้องยุบพรรค เย้ย ลต.ครั้ง

หน้า พท.แลนด์สไลด ์
12 

4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ปชป. ชงเทียบบัญญัติไตรยางค์ค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต ์ 13 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ คณะท างานฯแก้ กม.ลูก ปชป. ถกนัดแรก - หารือหลักเกณฑ์ค านวณ 

ส.ส. 
15 

6 มติชนออนไลน ์ ‘ธรรมนัส’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมพรรครับศึกเลือกตั้งอบต. ‘พล.อ.วิชญ์’ 
รับโจทย์ใหญ่สร้างความปรองดองในพรรค 

17 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘บิ๊กน้อย’ เปิดภารกิจคุมยุทธศาสตร ์พปชร. แจงปมรื้อโครงสร้าง 
พรรค-ปัดสมาชิกแห่ลาออก 

19 

8 ไทยรัฐออนไลน ์ "พล.อ.วิชญ์" ยัน พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ าไม่มีใครลาออกไปตั้ง
พรรคใหม ่

21 

9 มติชนออนไลน ์ ‘ไตรรงค์’ มาแล้ว เขียนบทความร่ายยาว ปชต.ที่แท้จริงต้องต้านทั้ง
เผด็จการทหาร-เผด็จการสภา 

23 

10 ไทยรัฐออนไลน ์ ธรรมนัสจัดทัพพลังประชารัฐ กลิ่นโชย เตรียมเลือกต้ัง กอบกู้วิกฤติ
ศรัทธาพรรค 

26 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ธรรมนัส" สั่ง พปชร. เตรียม "เลือกตั้ง" รัฐบาลอยู่ไม่นาน รับอาจแพ้ 

"ก้าวไกล" 
30 

12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ รัฐบาลอยู่อีกไม่นาน "ธรรมนสั" สั่ง พปชร. เตรียมเลือกต้ัง ส.ส. 32 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ก้าวไกล" จ่อไม่เสนอแก้ "พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส." -ปรับยุทธศาสตร์สู้ทุก

กติกา 
34 

14 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ จ่อร้องกลับ ‘สนธญิาณ’ เหตุ ยกข้อความเฟซบุ๊กรอ้งยุบ 
พท. โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

35 

15 NewTV ออนไลน์ พท.ขู่ด าเนินคดีกลับ "สนธญิา" 36 
16 เนช่ันออนไลน์ พท. เตรียมฟ้องกลับ"สนธิญา สวัสดี"ปมร้อง กกต. ยุบพรรค 37 
17 Innnews ออนไลน์ รอง หน. เพื่อไทยเมินถูกร้องยุบพรรคยันไม่เกี่ยวม็อบเด็ก 39 
18 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ส่องสูตรค านวณ ส.ส. ปาร์ต้ีลิสต์ ตามข้อเสนอ ‘พปชร.’ 40 
19 แนวหน้าออนไลน ์ จะไปรบ.?!? ‘เต’้ เปิดอบรมนักการเมืองพันธุ์ใหม่ เคาะ 4 ข้อเพ่ิม 

ก่อนลงเลือกตั้ง 
43 

20 แนวหน้าออนไลน ์ 'หมอวรงค์' ชี้แก้ รธน. ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผู้ชนะกินรวบ คะแนน 
ผู้แพ้ถูกทิ้งน้ า 

44 

21 มติชนออนไลน ์ ‘โรม’ ชี้ ‘ร่าง รธน.’ จุดบอดเพียบ หวั่น คนท้วงติง จน ‘นายกฯ’ 
ไม่กล้าน าทูลเกล้าฯ 

45 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ เรื่องของ "กบเลือกนาย" 46 
2 เดลินิวส์ออนไลน ์ ขาลงรัฐบาล “เรือแป๊ะ” รั่วก่อนกาล 49 
3 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX รายชื่อ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี กับ สถานะ ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
51 

4 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที ่12 : พรรคใหม่ ‘2ป.’ 52 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ชะตา ‘บิ๊กตู’่ เดินไต่เส้นลวด 54 
6 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“สมชัย” วิเคราะห์ ทักษิณแลนด์สไลด์ พท. เฉือน พปชร. 
สูตรเลือกต้ังใหม่ 

57 
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วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นายส ารวม บุญล้น  รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอุทัยธานี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี
และพนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐานและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัด  
การเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี 
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ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ ‘กกต.’ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ‘นายก อบต.’ 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 21.26 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) มติการประชุม ให้ลงนามประกาศเลือกตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะมีผลให้นายก อบต.พ้นต าแหน่ง
ในวันนั้น และก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
 โดยระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขฉบับที่3 พ.ศ.2564 
(ประกาศ 9 ก.ย.64) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 คลิกอ่านรายละเอียด ... ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/604323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/604323
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ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564 
24 ก.ย. 2564 เวลา 8:16 น. 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับใหม่ 
รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” ที่ก าหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ มาตรา 
๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” ระหว่างบทนิยาม ค าว่า 
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” และค าว่า “นายอ าเภอ” ในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๘ กรณีที่จะต้องด าเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ มาตรา ๑๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
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จังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้ง (ส.ก./ผ.ถ. ๕/๘)” 
 ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“เมื่อได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกระเบียบดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อรองรับการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  หรือ การเลือกตั้ง อบต. ที่ก าหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 
28 พ.ย.2564 นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/497122 
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ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบเลือกตั้งท้องถ่ิน ให้จัดเลือกตั้งนอกเขตได้เอื้อผู้ใช้สิทธิ 
ไทยรัฐออนไลน์  24 ก.ย. 2564 10:10 น. 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัด
เลือกตั้งนอกเขตได้ หากเลือกตั้งใหม่ต้องท าภายใน 7 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันแจ้งเหตุ 
 วันที่ 24 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ระบุว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 15 มาตรา 23 
มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 37 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 105 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 
112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ 
ดังต่อไปนี้ โดยให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” ระหว่างบทนิยาม ค าว่า “ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง” และค าว่า “นายอ าเภอ” พร้อมให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ว่า 
“เมื่อได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอท้องที่ 
 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ” 
นอกจากนี้ ยังให้ยกเลิกความในวรรคสาม ของข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน ว่า 
 “เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้อง
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น ในกรณีจ าเป็นจะก าหนด ให้ที่เลือกตั้งของหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยต้องมีระยะห่าง ระหว่างที่เลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่างเหมาะสม และต้องไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกต้ัง” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
 
ส าหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้ 
 (1) มอบหมายบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ด าเนินการจัดส่ง 
 (2) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งโดยให้เดินทางมารับมอบบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ์ 
 (3) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด 
 ทั้งนี้ การจัดส่งโดยวิธีการตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ก าหนดโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง 
 กรณีที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้มีการก าหนดวัน
เลือกตั้งใหม่ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 
 ขณะที่บทเฉพาะกาล ระบุว่า การเลือกตั้งเพิ่มเติม ตามส่วนที่ 4 การเลือกตั้งเพิ่มเติม ของหมวด 14 การ
ออกเสียงลงคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่ และเลือกตั้งเพิ่มเติม ในครั้งแรกหลังจากระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ ผู้อ านวยการ
การเลือกต้ังประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2201781 
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‘เรืองไกร’ ร้อง ‘ชวน’ ปมรธน. เก่า-ใหม่ ขัดแย้งกันหรือไม ่
วันที่ 23 กันยายน 2564 - 15:35 น. 

 
 
‘เรืองไกร’ ร้อง ‘ชวน’ ปมรธน.เก่า-ใหม่ ขัดแย้งกันหรือไม่ พร้อมส่งหนังสือถึง ‘บิ๊กตู่’ ให้ใช้อ านาจตาม ม.148 
วรรคหนึ่ง (2) ตรวจสอบร่างรธน. 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. กล่าวว่า ตามที่รัฐสภาลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น เมื่อมาตรวจสอบพบว่า บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ อาจมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิม บาง
มาตรา เดิมประธารกรรมาธิการ (กมธ.) เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ซึ่งมีการแก้ไขมาตรา 
83 มาตรา 86 และมาตรา 91 นั้น ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย คือ มาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 
มาตรา 105 เพื่อให้สอดรับกันด้วย แต่ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม ประธาน กมธ. ได้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม โดยตัดมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 คงมีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 83 มาตรา 86 
และมาตรา 91 เท่านั้น เมื่อรัฐสภาลงมติวาระสามไปแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม กรณีจึงมีปัญหาตามมาว่า บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม ยังมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา เช่น มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 
และมาตรา 105 
 กรณีที่บทบัญญัติใหม่ ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิม จะเห็นได้จากการน าความตามบทบัญญัติมาตรา 83 
มาตรา 86 และมาตรา 91 ไปแทนที่ของเดิม แล้วจะพบว่า บทบัญญัติทั้งสามมาตรา ไม่สอดรับกับมาตราเดิม คือ มาตรา 
92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 105 ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันในเนื้อกฎหมาย ซึ่งเป็นสาระส าคัญ 
 นายเรืองไกรกล่าวว่า กรณีที่ร่างกฎหมายขัดแย้งกันนั้น เคยมีในสมัย สนช. ปี 2550 มาแล้ว ดังเช่น ตาม
รายงาน สนช. ครั้งที่ 65 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ แต่ยังต้องน าลงมติให้น ากลับ
มาทบทวน ตามความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม และนายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
 นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า ดังนั้น กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่ผ่านวาระสามแล้วนั้น มีข้อความที่
เป็นสาระส าคัญขัดแย้งกัน อีกทั้งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติจึงไม่ควรมีความขัดหรือแย้งกัน 
เมื่อพบว่า มีความขัดหรือแย้งกัน ก็ควรมีการทบทวนแก้ไข และยังไม่ควรจะมีการส่งให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ ตนจึงได้ไปส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ใหม่ กับ เก่า ที่มีความขัดแย้งกัน โดยได้ยื่นหนังสือแล้วเมื่อเช้านี้ ตามเลขรับที่แจ้งมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ ได้ส่ง
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทางไปรษณีย์ เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 148 
วรรคหนึ่ง (2) ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่  อีกทาง
หนึ่งด้วย 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2954867 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2954867
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เพื่อไทย อัดพวกนักร้อง กล่าวหาเลื่อนลอย ยิ่งร้อง พรรคยิ่งชนะถล่มทลาย 
23 ก.ย. 2564  15:46 น. 
 

 
 
เพื่อไทย ไม่หวั่น อัดพวกนักร้องเลิกท าลายคู่แข่ง เย้ยพรรคของ สนธิญา ไร้ผลงาน ฟุ้งเลือกตั้งครั้งหน้า พท.แลนด์
สไลด์ชนะถล่มทลายแน่ 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีนายสนธิญา สวัสดี ที่
ปรึกษากรรมาธิการ(กมธ.)การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และนายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณายุบพรรคเพื่อ
ไทยและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) จากกรณี นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ แกนน าผู้ชุมนุม 
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเงินในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมา ถือเป็นการกระท าฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า พรรคเพื่อไทยไม่หวั่น เพราะสิ่งที่ร้องเป็นข้อ
กล่าวหาเลื่อนลอย 
 ที่ผ่านมาบทบาทของพรรคเพื่อไทยในเรื่องการชุมนุม เราปกป้องการกระท าที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและขัด
กับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ พรรคเพื่อไทย
ยืนยันไม่เคยสนับสนุนเงินทุนใด แต่ถ้ามีบริจาคช่วยเหลือในนามบุคคล อันน้ีเป็นเร่ืองส่วนตัว 
 “อยากให้นักร้องทั้งหลายเลิกเล่นเกมการเมืองแบบนี้ ประชาชนดูออก อย่าคิดท าลายคู่ต่อสู้แบบไม่มี
ความผิด ย้อนไปตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพื่อไทย เราสู้มาตลอด สิ่งที่นายสนธิญาท า ยิ่ง
สะท้อนว่าหวาดกลัวการเลือกตั้งคืนอ านาจให้ประชาชน เพราะพรรคที่นายสนธิญาณเป็นสมาชิก ไร้ผลงาน น าพา
ประเทศตกต่ า ท าลายโอกาส ท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากยังดึงดันเดินหน้ากล่าวหา พรรคเพื่อไทยอาจแลนด์
สไลด์ถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้า อย่าหาว่าไม่เตือน” น.ส.อรุณีกล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6636911 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6636911
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เพื่อไทย ซัด นักร้อง เลิกท าร้ายคู่แข่ง รุมร้องยุบพรรค เย้ย ลต.ครั้งหน้า พท.แลนด์สไลด์ 
วันที่ 23 กันยายน 2564 - 16:03 น. 
 

 
“เพื่อไทย” ไม่หวั่น หลังโดนนักร้องรุมร้องยุบพรรค ซัดเลิกท าลายคู่แข่ง เพราะพรรคตัวเองไร้ผลงาน เย้ย อย่าหา
ว่าไม่เตือน ลต.ครั้งหน้า พท.แลนด์สไลด์ 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีที่นายสนธิญา 
สวัสดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาฯ รวมถึงนายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณายุบ
พรรค พท. และตัดสิทธิทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรค หลังจากที่ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์หรือแอมมี่ เดอะ
บอททอมบลูส์ หนึ่งในแกนน าผู้ชุมนุมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าพรรค พท.สนับสนุนเงินในการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ผ่านมา 
ถือเป็นการกระท าฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่า พรรคพท.ไม่หวั่นเพราะสิ่งที่
ร้องเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอย ที่ผ่านมาบทบาทของพรรคพท.ในเรื่องของการชุมนุม เราปกป้องการกระท าที่ขัดต่อสิทธิ
มนุษยชนและขัดกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่
รัฐ พรรคพท.ยืนยันไม่เคยสนับสนุนเงินทุนใด แต่ถ้ามีบริจาคช่วยเหลือในนามบุคคลอันน้ีเป็นเรื่องส่วนตัว 
 “อยากให้นักร้องทั้งหลายเลิกเล่นเกมการเมืองแบบนี้ ประชาชนดูออก อย่าคิดท าลายคู่ต่อสู้แบบไม่มี
ความผิด ย้อนไปตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคพท. เราสู้มาตลอด สิ่งที่นายสนธิญาท ายิ่ง
สะท้อนว่าหวาดกลัวการเลือกตั้ง คืนอ านาจให้ประชาชน เพราะพรรคที่นายสนธิญาณเป็นสมาชิก ไร้ผลงาน น าพา
ประเทศตกต่ า ท าลายโอกาส ท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากยังดึงดันเดินหน้ากล่าวหา พรรคพท.อาจแลนด์สไลด์
ถล่มทลายในการการเลือกตั้งครั้งหน้า อย่าหาว่าไม่เตือน” น.ส.อรุณีกล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2954987 
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ปชป. ชงเทียบบัญญัติไตรยางค์ค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 
วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 16:21 น. 
 

 
 
ปชป.ขอ14วันยกร่างแก้กม.ลูกเลือกตั้งสส.ประชุมนัดแรก24ก.ย.64 เล็งค านวณบัญชีรายชื่อ "Primary vote" 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะท างาน
พิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ว่ า วันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.64) 
พรรคจะมีการประชุมคณะท างานเป็นนัดแรก โดยจะพูดคุยว่าจะแก้ไขกฎหมายลูกดังกล่าวอย่างไรบ้าง ประกอบกับ
จะต้องคอยติดตามข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยว่าจะยกร่าง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อย่างไร 
 เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ เหมือนกับพรรค
การเมืองอื่นด้วยหรือไม่ นายราเมศ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเอาไว้ มีแต่
เพียงก าหนดว่า การค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสัมพันธ์กันกับจ านวนส.ส. เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น คะแนนส.ส.บัญชี
รายช่ือของทุกพรรครวมกันทั้งประเทศ มี 40 ล้านคะแนน ก็จะต้องน าส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน ไปหาร ผลลัพธ์ 
คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จะต้องใช้ 4 แสนคะแนน จากนั้นจึงน าไปเทียบบัญญัติไตรยางค์กับคะแนนของแต่ละพรรค
ได้ต่อไป เป็นต้น 
 ถามย้ าว่าการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าจะท าให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้
ก าหนดเรื่องนี้ไว้ นายราเมศ กล่าวว่า ประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องพูดคุยหารือกัน ทั้งนี้ คาดว่าพรรค
ประชาธิปัตย์จะใช้เวลาประมาณ 14 วันในการยกร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส. หลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ นับ
จากที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระที่สาม เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง
รัฐธรรมนูญก าหนดให้เว้นว่างไว้ 15 วัน หรือจะครบก าหนดในวันที่ 26 ก.ย. นี ้
 นอกจากนี้  นายราเมศ เปิดเผยอีกว่ า คณะท างานจะได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอีกด้วย ในประเด็นการท า Primary Vote พรรคยืนยันให้
ความส าคัญกับสมาชิกพรรคในการมีส่วนร่วมและการก าหนดตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด โดยมีแนวโน้มว่า อาจจะ  
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กลับไปเป็นเหมือนตอนการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อปี 62 กล่าวคือ หนึ่งจังหวัดอาจจะมีการพูดคุยแนวทาง เช่น เป็นไปได้
หรือไม่ ให้มีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดก็พอ โดยให้มีอ านาจทุกเขตเลือกตั้ง และอาจไม่จ าเป็นต้องท า Primary Vote 
แต่เปลี่ยนเป็นการรับฟังความคิดเห็นสมาชิกพรรคในการส่งตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. เท่านั้น และในส่วนของการสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองก็เช่นกันที่ดูจะขัดแย้งกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองแต่ปรากฏว่ากฎหมายได้
บังคับให้มีการช าระค่าบ ารุงพรรคปีละ 100 บาทหรือตลอดชีพปีละ 2000 บาท ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคกับพี่น้อง
ประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองประเด็นนี้ก็จะมีการหยิบยกมาพูดคุยพิจารณาเช่นกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/663906 
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คณะท างานฯแก้ กม.ลูก ปชป. ถกนัดแรก - หารือหลักเกณฑ์ค านวณ ส.ส. 
24 ก.ย. 2564 เวลา 11:07 น. 
 

 
 
“ปชป.” ถกนัดแรก “คณะท างานฯแก้กฎหมายลูก” เลือกตั้ง ส.ส. ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ค านวณ “ปาร์ตี้ลิสต์” 
คาดใช้เวลา 14 วันยกร่างหลัง “รธน.” มีผลบังคับใช้ เตรียมแก้ “พ.ร.บ.พรรคการเมือง” ด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 24 ก.ย. 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมของคณะท างานพิจารณา
ศึกษารวบรวมข้อมูลในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ….  
 โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และประธาน
คณะท างานฯชุดดังกล่าว เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 ก.ย. 2564 พรรคจะมีการประชุมคณะท างานเป็นนัดแรก โดยจะพูดคุย
ว่าจะแก้ไขกฎหมายลูกดังกล่าวอย่างไรบ้าง ประกอบกับจะต้องคอยติดตามข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ด้วยว่าจะยกร่าง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไร 
 ส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์ จะก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เหมือนกับพรรค
การเมืองอื่นด้วยหรือไม่ นายราเมศ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเอาไว้ มีแต่
เพียงก าหนดว่า การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสัมพันธ์กันกับจ านวน ส.ส. เท่านั้น ยกตัวอย่าง คะแนน ส.ส.บัญชี
รายชื่อของทุกพรรครวมกันทั้งประเทศ มี 40 ล้านคะแนน จะต้องน า ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน ไปหารผลลัพธ์ 
คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จะต้องใช้ 4 แสนคะแนน จากนั้นจึงน าไปเทียบบัญญัติไตรยางค์กับคะแนนของแต่ละพรรค
ได้ต่อไป เป็นต้น 
 ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าจะท าให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ นายราเมศ กล่าวว่า ประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องพูดคุยหารือกัน คาดว่าพรรค
ประชาธิปัตย์จะใช้เวลาประมาณ 14 วันในการยกร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ นับ
จากที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระที่สาม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา 
ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดให้เว้นว่างไว้ 15 วัน หรือจะครบก าหนดในวันที่ 26 ก.ย. นี้ 
 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า คณะท างานจะได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ แก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอีกด้วย ในประเด็นการท า Primary Vote พรรคยืนยันให้
ความส าคัญกับสมาชิกพรรคในการมีส่วนร่วมและการก าหนดตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด โดยมีแนวโน้มว่า อาจจะ
กลับไปเป็นเหมือนตอนการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อปี 2562 กล่าวคือ หนึ่งจังหวัดอาจจะมีการพูดคุยแนวทาง เช่น เป็นไปได้
หรือไม่ ให้มีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดก็พอ โดยให้มีอ านาจทุกเขตเลือกตั้ง และอาจไม่จ าเป็นต้องท า Primary Vote 
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 แต่เปลี่ยนเป็นการรับฟังความคิดเห็นสมาชิกพรรคในการส่งตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. เท่านั้น และในส่วนของ
การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็เช่นกันที่ดูจะขัดแย้งกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองแต่ปรากฏว่า
กฎหมายได้บังคับให้มีการช าระค่าบ ารุงพรรคปีละ 100 บาทหรือตลอดชีพปีละ 2000 บาท ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคกับพี่
น้องประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองประเด็นนี้ก็จะมีการหยิบยกมาพูดคุยพิจารณาเช่นกัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/961981 
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‘ธรรมนัส’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมพรรครับศึกเลือกตั้งอบต. ‘พล.อ.วิชญ์’ รับโจทย์ใหญ่สร้างความปรองดองในพรรค 
วันที่ 23 กันยายน 2564 - 16:31 น. 
 

 
 
“ธรรมนัส – ปธ.ยุทธศาสตร์ป้ายแดง” ตบเท้าเข้าร่วมประชุมพรรคพปชร.วาระศึกเลือกตั้งอบต. ด้าน “บิ๊กน้อย” 
รับโจทย์ใหญ่น าพรรคพร้อมศึกลต.-สร้างความปรองดองภายในพรรค – นอกพรรค 
 เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 23 กันยายน ที่ชั้น 6 รัฐสภา มีการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย
มี ส.ส.พรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพปชร. นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการ
ประชุม พร้อมด้วย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ร่วมในการประชุม โดยมีวาระส าคัญ
พิจารณาถึงความชัดเจนแนวทางการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)ว่าพรรคจะวางแนวทางใน
การส่งผู้สมัครอย่างไร อย่างไรก็ตามพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ได้เดินทาง
มาร่วมประชุม 
 ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ.วิชญ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม
พรรคพปชร.ถึงเรื่องการท าหน้าที่ประธานยุทธศาสตร์พรรคตอนนี้ได้วางนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งอย่างไร
บ้าง ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของตนแต่ก็พยายามท าให้ดีที่สุด ท าให้พรรคสามารถสู้ศึกเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าแต่เมื่อไหร่ก็
ยังไม่รู้ แต่ในเรื่องของอบต.เราก็รู้ว่าเป็นพฤติการณ์ในการเลือกตั้งก็จะวางไว้ แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะท าอะไรได้
เพราะคณะที่จะท างานก็พยายามจะหาคนที่มีความสามารถจริงๆมาดูเรื่องนี้ เพราะยุทธศาสตร์เดิมของพรรคพปชร.ก็
ไม่ได้มีอะไรมีแต่ที่ตั้งพรรคใหม่ วันนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ว่าจะท าอย่างไร 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวย้ าว่า พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ซึ่งเริ่ม
จากการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤจิกายนนี้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งในนามของพรรคต้องดูคนที่ท างานเพื่อประเทศ
จริงๆ ส าหรับเหตุผลที่พรรคพปชร.ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น เมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองว่า
จะส่งหรือไม่ส่ง อย่าเพิ่งรีบตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพรรคพปชร.จึงไม่ส่งผู้ลงสมัครเป็นผู้ว่า กทม. 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวว่า ส าหรับการเข้ามาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพปชร.ของตน ถือเป็นคน
ใหม่ในการเมือง ถือว่ามีความท้าทายแต่สิ่งที่ส าคัญคือจะต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด ตนไม่ใช่นักการเมืองเข้ามาท างานเพื่อ
ช่วยหัวหน้าพรรคก็จะเข้ามาช่วยงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในส่วนของเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ตนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่
แล้ว ตนเป็นคนท าตรงๆมีอะไรก็พูดกันตรงๆ ตนพยายามที่จะท างานในหน้าที่นี้เพื่อประชาชน และประเทศให้มากที่สุด 
พยายามไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มก้อนภายในพรรค สิ่งนี้ต้องพยายามให้ได ้
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 “ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ที่พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค แต่งตั้งให้ตนด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค เพื่อเข้ามาสร้างความรักและความสามัคคีภายในพรรคนั้น ต้องชี้แจงว่าจุดหลักของพรรคพลังประชา
รัฐก็คือความปรองดองอยู่แล้ว ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะท าให้ทั้งภายในพรรคและนอกพรรค หรือภายในประเทศให้เกิด
การปรองดองให้มีความเข้าใจต่อการเดินหน้าของประเทศ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือ ไม่มีสีอะไรทั้งนั้น คิดว่า
หลังจากนี้ต้องดีขึ้น บ้านเมืองต่อจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งประเทศเป็นหลัก ไม่อยากให้แบ่งนู่นแบ่งนี่ ส าหรับ
การสร้างความสามัคคี ปรองดอง พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่านท าได้อยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็
ปรองดองตนยืนยันว่าไม่มีคลื่นใต้น้ าอย่างแน่นอน”พล.อ.วิชญ์ กล่าว 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวยืนยันว่า การเข้ามารับต าแหน่งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพปชร. ไม่ได้เข้า
มาเพื่อคานอ านาจของนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเข้ามาช่วยท างานให้กับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น 
 เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐจะมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือใน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ พล.อ. วิชญ์ กล่าวว่า “ไม่มี” นอกจากนั้นพล.อ. วิชญ์ ยังได้ปฏิเสธกรณีกระแสข่าวว่า
มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐลาออกเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ด้วย 
 เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ของพล.อ.ประวิตรที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา พล.อ.
วิชญ์ กล่าวว่า ท่านก็ลงพื้นที่ทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้ว ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะไปที่ไหนไปก็ไปทุกที่ พื้นที่ไหนที่มีความ
เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือก็ต้องไป ส าหรับก าหนดการลงพื้นที่ก็ให้ฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นผู้จัดการกันไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2955094 
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‘บิ๊กน้อย’เปิดภารกิจคุมยุทธศาสตร์ พปชร. แจงปมรื้อโครงสร้างพรรค-ปัดสมาชิกแห่ลาออก 
'บิ๊กน้อย' ปธ.ยุทธศาสตร์พรรค พปชร. เปิดใจโจทย์ใหญ่คือสร้างความปรองดองภายในพรรค-นอกพรรคเป้าหมาย
บ้านเมืองสงบสุขย้ าไม่มีใครคิดย้ายออกปัดรื้อโครงสร้างพรรคยืนยันไม่มีคลื่นใต้น้ าอย่างแน่นอนไม่เกี่ยวเข้ามารับ
ต าแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์เพื่อคานอ านาจนายกฯ 
23 กันยายน 2564  16:42 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่รัฐสภามีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรค พปชร. นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค, นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรค, นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ รอง
หัวหน้าพรรค ร่วมในการประชุมมีวาระส าคัญพิจารณาถึงความชัดเจนแนวทางการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ว่าพรรคจะวางแนวทางในการส่งผู้สมัครอย่างไร ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนา้พรรค ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมครั้งน้ี 
 พล.อ.วิชญ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง
ท้องถิ่นยืนยันว่า พรรค พปชร.พร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ซึ่งเริ่มจากการเลือกตั้ง อบต.ช่วงเดือน 
พ.ย. ซึ่งอาจไม่ได้ส่งในนามพรรค ต้องดูคนที่ท างานเพื่อประเทศจริงๆ ส าหรับประเด็นพรรค พปชร.ไม่ส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น เมื่อถึงเวลาจะรู้เองส่งหรือไม่ส่ง อย่าเพ่ิงรีบต้ังข้อสังเกตว่าเหตุใดพรรค 
พปชร.ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวว่า ส าหรับการเข้ามาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พปชร.เป็นเรื่องที่ท้าทาย
เนื่องจากตนไม่ใช่นักการเมือง และตั้งใจช่วยงานหัวหน้าพรรคให้ดีที่สุด ในส่วนของเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองตนไม่มีเล่ห์
เหลี่ยม เป็นคนท าตรงๆ มีอะไรก็พูดกันตรงๆ และจะพยายามท างานเพื่อประชาชนและประเทศให้มากที่สุด พยายาม
ไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มก้อนภายในพรรค สิ่งนี้ต้องพยายามให้ได้ 
 “หนึ่งในหน้าที่ ที่ พล.อ.ประวิตรแต่งตั้งให้ผมด ารงต าแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค เพื่อเข้ามาสร้าง
ความรักและความสามัคคีภายในพรรค ต้องชี้แจงว่า จุดหลักของพรรค พปชร.คือความปรองดองอยู่แล้ว ดังนั้นผม
พยายามท าให้ทั้งภายในและนอกพรรค หรือภายในประเทศเกิดการปรองดอง มีความเข้าใจเรื่องเดินหน้าของประเทศ 
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือไม่มีสีอะไรทั้งนั้น คิดว่าหลังจากนี้ต้องดีขึ้น บ้านเมืองต่อจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง
ประเทศเป็นหลัก ไม่อยากให้แบ่งนู่นแบ่งนี่ ส าหรับการสร้างความสามัคคี ปรองดอง พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ท่านท าได้อยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ปรองดอง ผมยืนยันไม่มีคลื่นใต้น้ าอย่างแน่นอน” พล.อ.วิชญ์ กล่าว 
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 พล.อ.วิชญ์ กล่าวยืนยันว่า การเข้ามารับต าแหน่งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ไม่ได้เข้า
มาเพื่อคานอ านาจของนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเข้ามาช่วยท างานให้กับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น 
 เมื่อถามว่า พรรค พปชร. จะมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค หรือปรับกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ พล.อ.วิชญ์ กล่าวว่า “ไม่มี” นอกจากนั้น พล.อ.วิชญ์ ยังได้ปฏิเสธกรณีมีกระแสข่าวสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐลาออกเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ด้วย 
 เมื่อถามถึงการลงพ้ืนที่ของหัวหน้าพรรค พปชร. ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.
วิชญ์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรไปทุกพื้นที่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะไปที่ไหนไปก็ไปทุกที่ พื้นที่ไหนมีความเดือดร้อนหรือ
ต้องการความช่วยเหลือต้องไป ส าหรับก าหนดการลงพื้นที่ให้ฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นผู้จัดการกันไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/304224/ 
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"พล.อ.วิชญ์" ยัน พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ าไม่มีใครลาออกไปตั้งพรรคใหม่ 
ไทยรัฐออนไลน์  23 ก.ย. 2564 17:58 น. 
 

 
 
"ร.อ.ธรรมนัส" ประชุมพรรคพลังประชารัฐ เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ด้าน "บิ๊กน้อย" ยันพร้อมส่งสู้ศึกแน่ เผย
นั่งปธ.ยุทธศาสตร์พรรค มาสร้างความปรองดอง ย้ าไม่มีใครคิดย้ายออกไปตั้งพรรคใหม่ 
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 ที่ห้องพรรคพลังประชารัฐ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา มีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) โดยมี ส.ส.พรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพปชร. นั่งหัวโต๊ะ
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค , นายวิรัช รัตนเศรษฐ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค, นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ร่วมในการประชุม เพื่อ
พิจารณาถึงความชัดเจนแนวทางการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า พรรคจะวางแนวทางในการส่งผู้สมัครอย่างไร โดยพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วย 
 ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ. วิชญ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมเพื่อสู้ศึก
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้ทางพรรคยังไม่สามารถที่จะท าอะไรได้ ส าหรับคณะท างานพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะ
หาคนที่มีความสามารถจริงๆ ส่วตัวเพิ่งเข้ามาดูในเรื่องนี้ เพราะยุทธศาสตร์เดิมของพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ยังไม่ได้มี
เรื่องนี้ตั้งแต่ที่ตั้งพรรคมาวันนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ว่าจะท าอย่างไร 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวย้ าว่า พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ซึ่งเริ่ม
จากการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต.ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งในนามของพรรค
ต้องดูคนที่ท างานเพื่อประเทศจริงๆ ส าหรับเหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อถึงเวลาก็จะทราบเองว่าจะส่งหรือไม่ จึงขออย่าเพิ่งรีบตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพรรคพลังประชารัฐ
ไม่ส่งผู้ลงสมัครเป็นผู้ว่า กทม. 
 ส่วนการเข้ามาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ถือว่ามีความท้าทายแต่สิ่งที่ส าคัญ
คือจะต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะตนเองไม่ใช่นักการเมืองเข้ามาท างานเพื่อช่วยหัวหน้าพรรคก็จะเข้ามาช่วยงานให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในส่วนของเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองนั้นไม่มีอยู่แล้ว เป็นคนท าตรงๆ มีอะไรก็พูดกันตรงๆ ส่วนตัว
พยายามที่จะท างานในหน้าที่นี้เพื่อประชาชนและประเทศให้มากที่สุด พยายามไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มก้อนภายในพรรค สิ่ง
นี้ต้องพยายามท าให้ได้ 
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 “ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่งต้ังให้ตนด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานยุทธศาสตร์พรรค เพื่อเข้ามาสร้างความรักและความสามัคคีภายในพรรคนั้น ต้องชี้แจงว่าจุดหลักของพรรคพลัง
ประชารัฐก็คือความปรองดองอยู่แล้ว ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะท าให้ทั้งภายในพรรคและนอกพรรค หรือภายในประเทศ
ให้เกิดการปรองดองให้มีความเข้าใจต่อการเดินหน้าของประเทศ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือไม่มีสีอะไรทั้งนั้น คิด
ว่าหลังจากนี้ต้องดีขึ้น บ้านเมืองต่อจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งประเทศเป็นหลัก ไม่อยากให้แบ่งนู่นแบ่งนี่ 
ส าหรับการสร้างความสามัคคี ปรองดอง พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่านท าได้อยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทุก
อย่างก็ปรองดอง ตนยืนยันว่าไม่มีคลื่นใต้น้ าอย่างแน่นอน” พล.อ.วิชญ์ กล่าว 
 พล.อ.วิชญ์ กล่าวยืนยันว่า การเข้ามารับต าแหน่งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 
ไม่ได้เข้ามาเพื่อคานอ านาจของนายกรัฐมนตร ียืนยันว่าเข้ามาช่วยท างานให้กับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น 
 พร้อมยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐจะไม่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือใน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรค และยังปฏิเสธกรณีกระแสข่าวว่ามีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐลาออกเพื่อไปตั้งพรรคใหม่
ด้วย 
 ส่วนการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 22 ก.ย.
ที่ผ่านมา พล.อ.วิชญ์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรก็ลงพื้นที่ทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้ว ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะไปที่ไหน หากพื้นที่
ไหนที่มีความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือก็ต้องไป ส าหรับก าหนดการลงพื้นที่ก็ให้ฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็น
ผู้จัดการกันไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2201343 
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‘ไตรรงค์’ มาแล้ว เขียนบทความร่ายยาว ปชต.ที่แท้จริงต้องต้านทั้งเผด็จการทหาร-เผด็จการสภา 
วันที่ 23 กันยายน 2564 - 20:01 น. 
 

 
 
‘ไตรรงค์’ มาแล้ว เขียนบทความร่ายยาว ปชต.ที่แท้จริงต้องต้านทั้งเผด็จการทหาร-เผด็จการสภา 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.หลายสมัย เขียนบทความเกี่ยวกับการเมือง โดยเฉพาะเรื่องแนวคิด
ประชาธิปไตยและเผด็จการ ระบุว่า 
คอร์รัปช่ันกับระบบการเมืองการปกครอง 
 1) ถ้าเราถามคนทั่วๆ ไปที่มิใช่นักวิชาการ ว่าท าไมเขาจึงเกลียดเผด็จการ เขาก็จะตอบและอธิบายตาม
ความรู้สึกพื้นๆ อยู่ 2-3 ประการ เช่น 
 1.1) เขาไม่ชอบก็เพราะ เผด็จการมักจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะตรวจสอบ เพราะเป็น
ระบบที่พยายามไม่ให้มีการตรวจสอบ และไม่อยากให้มีความเห็นต่าง จะหาทางขยี้ ผู้ขัดขวางอ านาจ โดยไม่สนใจหลั ก
มนุษยธรรม 
 1.2) เมื่อไม่มีการตรวจสอบ เช่น ไม่มีฝ่ายค้านที่ท างานได้อย่างจริงจัง ไม่มีองค์กรอิสระที่สามารถมี
อิสรภาพในการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง พวกเผด็จการก็จะไม่ต้องค านึงถึงกฎหมายและศีลธรรม จะ #รวมหัวกันใช้
อ านาจในการกอบโกยโกงกิน (CORRUPTION) สร้างความร่ ารวยให้กับตนเอง ญาติโกโหติกา และผู้สนับสนุนใกล้ชิดบน
ความซูบผอมและเจริญตามธรรมชาติไม่ได้ของประเทศ 
 1.3) พวกเขามักจะหลงตัวเอง ว่าพวกเขาเท่านั้นที่ฉลาดและเก่งกว่าคนอื่น ไม่ต้องไปฟังเสียงใครไม่ต้องไป
สนใจในความเห็นต่าง ฟังแต่ความเห็นของพวกประจบสอพลอก็พอแล้ว จึงมักจะตัดสินใจท าอะไรแบบไม่รอบคอบ ลอง
ผิดลองถูก แม้จะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชาติบ้านเมืองในบางครั้ง พวกเขาก็ไม่สนใจ ท าเป็นไม่เห็นและแกล้ง
ลืม เขาคิดแต่เพียงว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินมันไม่ใช่เงินของกู มันไม่ใช่เงินของแม่กู และมันก็ไม่ใช่เงินของเมียกู 
(เราลองทบทวนดูว่าในอดีตที่ผ่านมา ชาติได้รับความเสียหายไปเท่าใดกับความคิดเช่นนี้ของนักการเมืองและผู้มีอ านาจ) 
 2) เผด็จการที่มีความประพฤติดังกล่าวทั้ง 3 ข้อ ย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปของเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จของ
ก าลังฝ่ายทหารเช่นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เผด็จการฮิตเลอร์ในเยอรมัน เผด็จการมุส
โสลินีในอิตาลี เผด็จการนายพลปิโนเซ่แห่งประเทศชิลี เผด็จการซูฮาร์โต้แห่งอินโดนีเซีย เคยมีและยังมีเผด็จการเช่นนั้น
อยู่ในอีกหลายประเทศทั้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
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 ส่วนเผด็จการอีกแบบหนึ่งก็คือเผด็จการพลเรือน (บางที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภา) เพราะเป็นเผด็จการที่ใช้
ระบบเลือกตั้งเป็นบันไดไต่เต้าเข้าสู่การมีอ านาจสูงสุด เมื่อได้อ านาจนั้นแล้วก็จะใช้อ านาจนั้นท าลายฝ่ายค้าน 
สื่อสารมวลชน ท าลายระบบการตรวจสอบความโปร่งใส หลังจากนั้นก็เหลือทางสะดวกให้สามารถท าชั่ว ประพฤติเลว
เหมือนพวกเผด็จการทหารที่สมบูรณ์ (บางครั้งท าได้เลวกว่าเสียด้วยซ้ าไป) โลกได้ประสบพบเห็นเผด็จการในรูปแบบนี้
มามากมาย เช่น เผด็จการเปรองในอาร์เจนตินา เผด็จการฟูจิมูริในเปรู เผด็จการดิอาซ (DIAZ) และพรรค PRI ตลอด 70 
ปี ในเม็กซิโก เผด็จการมาร์คอสในฟิลิปปินส์ เผด็จการชาเวซในเวเนซุเอลา และเผด็จการทักษิณในประเทศไทย (แม้
เผด็จการฮิตเลอร์และเผด็จการมุสโสลินีก็อาจจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นกัน) 
 ผู้เป็นเผด็จการทั้งสองรูปแบบ อาจจะมิใช่คนชั่วแต่ก าเนิด หากระบบการเมืองและราชการที่อ่อนแอเปิด
โอกาสให้เขาเป็นเช่นนั้น เพราะการมีอ านาจมากโดยขาดการตรวจสอบสามารถ ท าให้คนดีเป็นคนเลวได้เสมอ 
 3) นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆ จึงต้อง คัดค้านเผด็จการทั้งสองรูปแบบนั้น โดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าใน
โลกนี้ไม่เคยมีประเทศใดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามอุดมคติที่แท้จริง แต่ก็ควรมีรูปแบบประชาธิปไตยที่พอเหมาะ
พอสมกับขนบธรรมเนียมประเพณี นิสัยใจคอของประชาชน และประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ จะลอกแบบของใครๆ 
มาใช้อย่างชนิด 100% ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ และไม่มีทางจะท าให้เกิดความสงบ โปร่งใส และมีความเจริญทุกด้าน
อย่างราบรื่นไปได้อย่างแน่นอน 
 แน่นอนว่า หลักใหญ่ของระบอบประชาธิปไตยอันหนึ่งก็คือผู้มีเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา (ในระบบอังกฤษ
และฝรั่งเศส) ต้องเป็นผู้มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ (หลัก majority vule) แต่การใช้อ านาจดังกล่าวต้องมี
ความโปร่งใส ไม่ขัดหลักนิติธรรม และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเพียงเท่านั้น 
 ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เคยได้ยินใครด่าประณามนายลี กวนยู ว่าเป็นเผด็จการของสิงคโปร์ เพราะนายลี กวน
ยู และพรรคพวกไม่เคยโกงกินคอร์รัปชั่น ใครมีความประพฤติที่ไม่ดี จะถูกนายลี กวนยู ใช้อ านาจทางการเมืองปลดออก
จากต าแหน่งทันที ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศก็เคยถูกปลดมาแล้ว 
 แต่ใครจะมาคิดลอกแบบการเมืองการปกครองของสิงคโปร์มาใช้กับประเทศไทยนั้นเป็นการคิดผิดเพราะ
คนไทยไม่ใช่คนสิงคโปร์ นักการเมืองไทยก็ยังห่างมากกับมาตรฐานของนักการเมืองสิงคโปร์หลายเท่า (รวมทั้งเงินเดือน
ด้วย) 
 4) กติกาในการก าหนดรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศ จึงต้องมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง #ของ
ใครก็ของมัน ชาติมหาอ านาจใดๆ จะมาบีบบังคับแทรกแซงเพื่อจะให้ประเทศใดๆ ที่อ่อนแอกว่าใช้ระบบและกติกา
การเมืองการปกครองให้เหมือนของตนย่อมเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องทั้งทางทฤษฎีการเมืองและมารยาทระหว่ าง
ประเทศ 
 ระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เป็นระบบที่เหมาะสมกับบริบทหลายๆ อย่าง 
รวมทั้งประวัติศาสตร์ของพวกเขา ประชาธิปไตย (รวมศูนย์) แบบของเขาก็อาจจะดีที่สุดส าหรับประเทศของเขา ใครจะ
มาพูดว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกาดีกว่าของจีน ก็ย่อมไม่ได้และไม่ถูกต้อง คนส่วนใหญ่ของจีนอาจจะพอใจในระบบ
ของเขา แน่นอนว่าก็คงไม่ถึง 100% เช่นกัน มิฉะนั้นจะเกิดมีกบฏเทียนอันเหมิน (ปี พ.ศ.2532) และกบฏประชาธิปไตย
ในฮ่องกง เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร 
 5) การเมืองประชาธิปไตยแบบอเมริกา ถ้ายอมรับความจริง ไม่มีการดัดจริตพูดกันก็เป็นเพียง การเมืองที่
ออกแบบให้คนจนเลือกตัวแทนของคนชนชั้นรวยๆ ชึ้นไปจัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศเท่านั้น อังกฤษก็เหมือนกัน 
ฝรั่งเศสก็เหมือนกัน เยอรมันก็เหมือนกัน ญี่ปุ่นก็เหมือนกัน ฯลฯ ถ้าจะให้ยกเว้นได้บ้างก็คงจะเป็นประเทศใน
สแกนดิเนเวีย เพราะคนทั้งประเทศมีรายได้ใกล้เคียงกันมาก รัฐบาลจากการเลือกตั้งของพวกเขา จึงจะพออนุโลมได้ว่า
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เป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง (นั่นแหละคือรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ค่อนข้างจะใกล้เคียงความเป็นจริง แม้จะไม่ 100% ก็ตาม) 
 
 6) ประเทศที่มีความแตกต่างในรายได้ระหว่างชนชั้นสูงมากๆ กล่าวคือ มีคนจนจ านวนมาก มีคนรวย
จ านวนน้อย ชนชั้นกลางยังมีความอ่อนแอ การเมืองก็จะถูกควบคุมโดยคนในชนชั้นรวย เพราะยังสามารถซื้อเสียงได้จาก
คนจนในเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั่วประเทศ และเมื่อเข้ามาอยู่ในสภาได้แล้ว ก็ยังสามารถซื้อเสียงจากนักการเมืองด้วยกันทั้ง
จาก ส.ส. ในพรรครัฐบาลและ ส.ส. ในซีกของฝ่ายค้านจึงจะสามารถบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ 
ประธานาธิบดีลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริกา ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มีหรือจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกการมีทาสได้ในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 13 ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1865 หรือมีอเมริกันคนหน้าไหนจะกล้าเถียงว่าเรื่องนี้ “ไม่จริง” (อย่า
ลืมว่าผมเรียนเรื่องนี้มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) สหรัฐอเมริกานะครับ) 
 หมายเหตุ คนมันเหนือกว่าสัตว์ก็ตรงราคาเนื้อของมันต่อกิโลกรัมนั้นแพงกว่าเนื้อของสัตว์หลายเท่า ทั้งๆ 
ที่เนื้อของคนจะใช้กินสักค าก็ยังไม่ได้เลย 
 7) กติกาในการก าหนดรูปแบบการปกครองประเทศของแต่ละประเทศจึงต้องมีความละเอียดอ่อนให้ #
คล้องจองกับบริบทของประเทศนั้นๆ อย่างแท้จริง ทฤษฎีประชาธิปไตยต่างๆ มันล้วนแต่เป็นอุดมคติ ช่วยเป็นเพียงเข็ม
ทิศชี้ทาง แต่ยังไม่เคยเห็นมีประเทศใดในโลกปฏิบัติได้จริงๆ 100% แน่นอนว่าการบ้าประชาธิปไตยย่อมดีกว่าการบ้า
เผด็จการ แต่อย่าบ้าทฤษฎีมากจนลืมไปว่าประเทศของกูไม่ได้เหมือนประเทศของคนอื่น ระบบของกูก็ต้องเหมาะกับ
ประเทศของกู ประเทศอื่นก็ไม่ควรมาเสือก เพราะประเทศของกูไม่ใช่ประเทศของมึง พ่อของพวกมึงก็ไม่ใช่พ่อของพวกกู 
พ่อของพวกกูก็ไม่ใช่พ่อของพวกมึง 
 พวกบ้าประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้น ยิ่งเคร่งครัดตามทฤษฎีตะวันตกมากขึ้นเพียงใดก็จะยิ่งอยู่ห่างไกล
จากบริบทความเป็นจริง ทั้งในความเป็นคนของคนและความเป็นประเทศของประเทศมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น คนที่สอนเรื่อง
นี้ได้ดีที่สุดคือ ศาสตราจารย์ปิแอร์ เลอกรองค์ (PIERRE LEGRAND) แห่งมหาวิทยาลัยปารีส 
 ซึ่งเคยได้รับเชิญให้มาสอนเรื่องระบบกฎหมายเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge) 
ประเทศอังกฤษซึ่งผมได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของท่านในปี ค.ศ.2012 (เมื่อผมไปเรียนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) 
 สรุป : นักการเมืองใดที่ปากพร่ าพูดว่า กูรักประชาธิปไตย แต่ไม่มีความกล้าพอที่จะต่อต้านและป้องกันมิ
ให้ชาติต้องมีเผด็จการรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดในสองรูปแบบนี้อย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นคน สักแต่พูดให้ตนดูดี แต่ก้นบึ้งของ
หัวใจเต็มไปด้วยความขี้ขลาดและมีแต่ความโลภอยากได้ผลประโยชน์ ลาภ ยศ สรรเสริญ แก่ตนเองเพียงเท่านั้น หาได้มี
ความจริงใจต่อชาติและอนาคตของบ้านเมืองแต่อย่างใด เพราะต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่า เผด็จการทั้งสองรูปแบบเป็นเหตุให้
เกิดการโกงกิน คอร์รัปชั่นอย่างมหาศาล การโกงกินฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศไทยอย่าง
แท้จริง การป้องกันการคอร์รัปชั่นต้องเริ่มจากการป้องกันการเกิดเผด็จการทั้งสองรูปแบบเสียก่อน ถือว่าเป็นความจ า
เป็นในระดับต้นๆ เลยทีเดียว 
ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊ก เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค ปชป.แต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2955640 
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ธรรมนัสจัดทัพพลังประชารัฐ กลิ่นโชย เตรียมเลือกตั้ง กอบกู้วิกฤติศรัทธาพรรค 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  24 ก.ย. 2564 05:24 น. 
 

 
 
 “ธรรมนัส” ยันไม่มีล็อบบี้ ส.ส. 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การที่ ส.ส.ไปแสดงตัวในการลงพื้นที่ของ 
พล.อ.ประวิตร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ใช่การแสดงเจตจ านงเลือกอยู่กับพรรค แต่ ส.ส.ที่มาจากภาคเหนือ ภาคอีสาน 
มารอประชุม ส.ส.พรรค และตนได้นัดทานข้าวกับ ส.ส.หลายคน เลยขอหัวหน้าและประธานยุทธศาสตร์ใช้พื้นที่ตรงนั้น 
ไม่ใช่เรื่องประลองก าลังกัน เมื่อถามว่ามีข่าวว่าเป็นคนโทร. ล็อบบี้ ส.ส.ให้ไปกับหัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า 
ยืนยันไม่มี เพิ่งทราบจากข่าว ขออย่าไปมองแบบนั้น เพราะนายกฯและรองนายกฯลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาประชาชน เป็น
หน้าที่ ส.ส.ในพื้นที่ที่จะไปต้อนรับนายกฯ หรือหัวหน้าพรรค ทั้งนี้การสัมมนาพรรคช่วงปลายเดือน ต.ค. ที่ อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี เป็นแนวทางที่เราก าหนดเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องดูตามความเหมาะสม 
 
ย้ าโจทย์ใหญ่ต้องไร้กลุ่มก๊วน 
 ต่อมาเวลา 14.30 น.ที่ห้องพรรคพลังประชารัฐ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา มีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ โดยมี ส.ส.เข้าร่วม มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.วิชญ์ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ร่วมการ
ประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น อบต. แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรค 
พปชร. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย พล.อ.วิชญ์แถลงว่า ตนถือเป็นคนใหม่ในการเมือง ไม่ใช่นักการเมือง แต่เข้ามาช่วยงาน
หัวหน้าพรรคให้ดีที่สุด ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เป็นคนท าตรงๆ มีอะไรก็พูดกันตรงๆ พยายามไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มก้อนภายใน
พรรค เป็นเหตุผลที่ พล.อ.ประวิตรแต่งตั้งให้เป็นประธานยุทธศาสตร์ ให้เข้ามาสร้างความรักและความสามัคคี พยายาม
ท าให้ทั้งภายในพรรคและนอกพรรค หรือภายในประเทศปรองดอง ไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่มีสี คิดว่าหลังจากนี้ต้องดี
ขึ้นยืนยันว่าไม่มีคลื่นใต้น้ าแน่นอน และไม่ได้เข้ามาคานอ านาจนายกฯ 
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สยบข่าวแตกไปตั้งพรรคใหม่ 
 เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือใน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ พล.อ.วิชญ์ตอบว่า ไม่มี และไม่มีสมาชิกพรรคเตรียมออกไปตั้งพรรคใหม่ตามที่เป็น
ข่าว ส่วนการลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พล.อ.ประวิตรลงทุกพื้นที่อยู่แล้ว ไม่ได้เฉพาะเจาะจง พื้นที่ไหนเดือดร้อน
หรือต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องไป ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะท างานของพรรคพยายามหาคนที่มีความสามารถ 
คนท างานเพื่อประเทศจริงๆ พร้อมส่งลงท้องถิ่นแน่นอน เริ่มจากการเลือกตั้ง อบต. ส่วนผู้ว่าฯ กทม.ถึงเวลาจะรู้เอง อย่า
เพิ่งรีบตั้งข้อสังเกตไปก่อนว่าเหตุใดไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
 
“วิรัช” ปัด 2 ป. วัดพลังอ านาจ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การแยกลงพื้นที่ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรไม่ใช่การวัดพลังอ านาจระหว่างกัน พล.อ.ประวิตรยืนยันเองแล้วว่าทั้งสองจะรักกัน
จนวันตาย และพรรคมอบให้รองเลขาธิการพรรคคอยประสานงานเรื่องการลงพื้นที่ ส่วนจะแบ่งให้เท่าเทียมกันหรือไม่ 
ขอใช้ค าว่าใกล้เคียงกันดีกว่า ที่มี ส.ส.เดินทางไปต้อนรับ พล.อ.ประวิตรมากกว่า อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน และ
การลงพื้นที่ไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภาขอย้ าว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบเทอม ส าหรับการประชุมพรรคจะหารือเรื่องการ
เลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายลูก และกฎหมายท้องถิ่น ที่รอเข้าสภาฯ ทันทีที่เปิดสมัยประชุม 
 
มอบ “ไผ่ ลิกค์” ประสานทีม 2 ป. 
 นายวิรัชกล่าวอีกว่า จากนี้ไปพรรคจะมอบหมายให้นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร รองเลขาธิการพรรค พป
ชร. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานเวลา พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ จะไปลงพื้นที่ต่างๆ คงต้องบอกกับนายไผ่ว่า
ต่อไปนี้ต้องมาช่วยกัน ถ้าไปพร้อมกันอีกก็ต้องจัดให้ดูเสมอๆ ต้องคุยกัน ไม่ ใช่ไม่คุย มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยว
สื่อมวลชนก็แหย่กันไปแหย่กันมา มันไม่มีอะไรแต่ก็สั่นคลอนเหมือนกัน 
 
สั่ง ส.ส.พร้อมลุยศึกเลือกตั้ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เน้นย้ าในที่ประชุมให้ ส.ส.สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ไม่มี
มุ้ง ผนึกก าลังอย่าไปทะเลาะกันตามกระแสของสื่อ โดยสัปดาห์หน้านายกฯมีภารกิจลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หาก ส.ส.
คนใดไม่มีภารกิจขอให้ไปรับและให้ก าลังใจนายกฯ ส่วนปัญหาเรื่องการท างาน หาก ส.ส.คนใดมีข้อติดขัดให้บอกกับตน 
และประธานยุทธศาสตร์พรรคได้ทันที เพื่อประสานหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหา และขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 
เพราะเวลารัฐบาลอยู่อีกไม่นาน ต้องเอาความจริงมาพูดกัน พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ถือว่าตกต่ า คะแนนเสียงเราไม่ดี
เลยถ้าเทียบกับเมื่อ 5 เดือนก่อนหน้านี้กระแสพรรคดีกว่าในปัจจุบัน 
 
รับกระแส พปชร.แย่เร่งปั่นงาน 
 ร.อ.ธรรมนัสระบอุีกว่า ถ้าเราไม่กระตือรือร้น ไม่ลงพื้นที่ และในช่วงนี้รัฐบาลเจอวิกฤติพรรครัฐบาลก็ย่ าแย่
ไปตามกัน ถ้าเรายังท าอยู่เท่านี้ ไปส ารวจคะแนนความนิยมชมชอบเราอาจอยู่รั้งท้าย หรืออาจแพ้พรรคก้าวไกลก็ได้ 
และเราไม่รู้นายกฯจะก าหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ ดังนั้น ให้ทุกคนทุ่มเท ท าการบ้านให้มากยิ่งขึ้น อย่าประมาท ทั้งนี้ มี 
ส.ส.บางคนแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งว่านโยบายของพรรคแทบไม่มีอะไรที่จะน าไปเป็นผลงานหาเสียงได้เลย 
และมี ส.ส.หลายคนเปิดใจกับ พล.อ.วิชญ์ เกี่ยวกับการขอท าโครงการระดับพื้นที่ใน 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ขออะไร
ไปไมไ่ด้รับการตอบสนอง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คนของพรรคเป็นเพียงรัฐมนตรีช่วย  
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ซึ่ง พล.อ.วิชญ์รับว่าหลังจากนี้จะเป็นคนไปเจรจากับทางรัฐบาลเอง โดยมอบหมายให้นายไผ่ เป็นผู้รวบรวมความ
ต้องการของ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่มา ทั้งนี้ หลังการประชุมแกนน าพรรค ประกอบด้วย พล.อ.วิชญ์ ร.อ.ธรรมนัส และนาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
 
สะพัด “สุชาติ” ดัน “สรวุฒิ-อัฏฐพล” 
 นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในพรรคพปชร. แม้นายยังไม่ส่งสัญญาณปรับ ครม. แทน ต าแหน่ง รมช.
เกษตรและสหกรณ์ และ รมช.แรงงาน ที่ว่างลง แต่เริ่มมีความเคลื่อนไหวโดยแกนน าของพรรคเสนอต่อ พล.อ.ประวิตร
ว่า รายชื่อที่ทางพรรคเสนอผ่านหัวหน้าพรรคไป หากนายกฯไม่เห็นด้วยก็ขอให้ส่งกลับมาเพื่อที่พรรคจะพิจารณาส่ง
รายชื่อกลับไปใหม่ เนื่องจากเห็นว่า 2 โควตานี้เป็นของพรรค ท่ามกลางกระแสข่าวนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 
กรรมการบริหารพรรค เสนอชื่อนายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.ชลบุรี กลุ่มสามมิตร และนายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.
กาญจนบุรี ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณา โดยเสนอเป็นการส่วนตัว จนสร้างความไม่พอใจแกนน าพรรคบางคน มองว่า
เป็นการข้ามขั้นตอน ต้องผ่านความเห็นชอบของ กก.บห.พรรค และ พล.อ.ประวิตรก่อน มีรายงานข่าวว่า นายไผ่ ลิกค์ 
ส.ส.ก าแพงเพชร รองเลขาธิการพรรค อาจถูกเสนอชื่อแข่ง และให้จับตาว่า พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จะถูก
เสนอช่ือเป็น รมต.ด้วยหรือไม ่
 
พท.ชี้ถึงเวลา “บิ๊กตู”่ ต้องไป 
 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการลงพื้นที่
ประลองก าลังของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรอยู่มาเกือบ 8 ปี เพิ่งคิดพลิกโฉมประเทศ ขณะที่ประชาชนเกือบ
ร้อยละ 70 สะท้อนผ่านนิด้าโพล ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ยุติบทบาทเพราะบริหารงานล้มเหลว การลงพื้นที่วัดก าลังกับ 
พล.อ.ประวิตร ผลออกมาชัด นอกจากประชาชนจะไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์แล้ว ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคก็ไม่เอาด้วย พล.อ.
ประยุทธ์อย่าไปหลงเสียงเชียร์จากการจัดฉาก แต่ต้องรับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เราไม่กังวลว่าการ
เลือกตั้งจะมาเร็วหรือช้า แต่ที่กังวลคือเกรงว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ถึงเวลา
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องยอมรับความจริง ยุติบทบาททางการเมือง เพราะเดินต่อไปล าบากแล้ว 
 
เจ้าเก่ายื่นยุบ พท.หนุนม็อบ 
 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ที่
ปรึกษากรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน สภาฯ ยื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อ
ไทย จากกรณีนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ หรือแอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคเพื่อไทยสนับสนุน
การเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง นายสนธิญากล่าวว่า หากกระท าจริงถือว่าฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 45 และมาตรา 92 (1) (2) (3) (4) กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 224 (5) ส่ง
เรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตัดสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป 
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เพื่อไทยชี้เป้าคนร้องมีอคติ 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่เคยให้การ
สนับสนุนทางการเงินกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆแต่ประการใด เท่าที่ทราบหลังจากนายไชยอมรโพสต์
ข้อความดังกล่าวแล้วก็ลบไป จากนั้นโพสต์ข้อความใหม่ว่าข้อมูลที่โพสต์ไปก่อนหน้านั้น ไม่มีหลักฐานใดๆ คิดว่ากรณีนี้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทย เพราะไม่มีข้อเท็จจริงเป็น เพียงประเด็นทางการเมืองที่ผู้ร้องมีอคติต่อพรรคเพื่อไทย 
จึงไม่รู้สึกกังวลใดๆ 
 
“เรือง” ท้วงสภาเขียน รธน.ขัดกัน 
 ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตรวจสอบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่ฉบับลงวันที่ 24 
ส.ค. ยังมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตรา เช่น มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 105 ซึ่งเป็น
สาระส าคัญ ดังนั้น ได้ส่งเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ใหม่กับเก่าที่มีความขัดแย้งกันและยังส่งหนังสือถึงนายกฯ ให้ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (2) 
ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2201581 
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"ธรรมนัส" สั่ง พปชร. เตรียม "เลือกตั้ง" รัฐบาลอยู่ไม่นาน รับอาจแพ้ "ก้าวไกล" 
24 ก.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 
 

 
 
"ธรรมนัส" ก าชับ ส.ส. เตรียมเลือกตั้ง ชี้ "รัฐบาล" อยู่อีกไม่นาน เปิดใจ "พปชร." ตอนนี้ตกต่ า กระแสไม่ดี ถ้าท า
อยู่เท่านี้ ความนิยมรั้งท้าย อาจแพ้ "ก้าวไกล" รับ ไร้ผลงานเอาไปหาเสียง "บิ๊กน้อย" ฟังปัญหา"ส.ส." ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง หลังขอโครงการลงพื้นที่ รับปากจะไปเจรจารัฐบาล 
 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ในการประชุมพรรค พปชร. ที่ห้องพรรคพปชร. ชั้น 
6 อาคารรัฐสภา ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคเป็นประธาน โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เข้าร่วมด้วย บรรยากาศการเป็นไปด้วยดี แต่ส.ส.หลายคนไม่ได้เข้ า
ประชุม เนื่องจากติดภารกิจในพื้นที่และลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการ  
 โดยร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ ากับ ส.ส.ตอนหนึ่งว่า ให้สมัครสมานสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีมุ้งให้ผนึกก าลัง
ดีกว่า อย่าไปทะเลาะ อย่างที่บอกกันว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค  กับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ไม่มีอะไร เราต้องอย่าไปตามกระแสเหมือนที่สื่อมองว่าทะเลาะ
กัน และในสัปดาห์หน้าพล.อ.ประยุทธ์ มีภารกิจที่จะลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หาก ส.ส.คนใดไม่มีภารกิจขอให้ไปรับและ
ให้ก าลังใจนายกฯ ช่วยกันท างาน ส าหรับปัญหาเรื่องการท างาน หาก ส.ส.คนใดมีข้อติดขัดให้บอกกับตน และประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ทันที เพื่อประสานหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหา 
 นอกจากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ก าชับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ส.ส.
ต้องระวังในข้อกฎหมายไว้ดีๆ อย่าไปช่วยในการหาเสียง หรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่จะสุ่มเสี่ยงมีความผิดได้ ส่วนแนวใน
การส่งผู้สมัครนั้น ให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นไปคัดสรรและพิจารณา โดยหัวหน้าภาคและประธานสาขาต่างๆ จะต้องมา
หารือพูดคุยกันว่าจะสนับสนุนบุคคลใด และถ้าผู้ช่วย ส.ส.ต้องการที่จะไปลงสมัครต้องรีบลาออกจากต าแหน่งก่อนจะมี
พระราชกฤษฎีกาออกมา ทั้งนี้ ในส่วนของหัวหน้าภาคจะมีการประชุมกันในวันที่ 30 ก.ย. จากนั้นจะน าผลการประชุม
น าเรียนหัวหน้าพรรคต่อไป ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พรรคยังยืนยันที่จะไม่สง่ผู้สมัครในนามพรรค 
 รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวกับส.ส.ว่า ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเลือกตั้งเพราะเวลา
รัฐบาลอยู่อีกไม่นาน ต้องเอาความจริงมาพูดกัน พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ถือว่าตกต่ า คะแนนเสียงเราไม่ดีเลยถ้าเทียบ
กับเมื่อ 5 เดือนก่อนหน้านี้ที่กระแสพรรคดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเราไม่กระตือรือร้น ไม่ลงพื้นที่ และในช่วงนี้รัฐบาล
เจอวิกฤติ พรรครัฐบาลก็ย่ าแย่ไปตามกัน ถ้าเรายังท าอยู่เท่านี้ แล้วไปส ารวจคะแนนความนิยมชมชอบเราอาจจะอยู่รั้ง
ท้ายหรืออาจจะแพ้พรรคก้าวไกลก็ได้ และเราไม่รู้นายกฯจะก าหนดวันเลื อกตั้งเมื่อไหร่ ดังนั้น ให้ทุกคนทุ่มเท 
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ท าการบ้านให้มากยิ่งขึ้น อย่าประมาท ทั้งนี้ มี ส.ส.บางคน แสดงความคิดเห็นถึงการเลือกต้ัง ว่า นโยบายของพรรคแทบ
ไม่มีอะไรที่จะน าไปเป็นผลงานในการหาเสียงได้เลย 
 ขณะที่ ส.ส.แต่ละคนเปิดใจกับ พล.อ.วิชญ์ ในที่ประชุม เกี่ยวกับการขอท าโครงการระดับพื้นที่ใน 2 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ขออะไรไปกลับไม่ได้รับการตอบสนอง โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ ส.ส.ร้องขอไปอยู่ในกระทรวง
ที่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคนใน
พรรคพปชร. เป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ไม่สามารถรับปัญหาเหล่านี้ไปด าเนินการได้ โดย พล.อ.วิชญ์ รับทราบ
ปัญหาดังกล่าว และระบุว่าหลังจากนี้จะเป็นคนไปเจรจากับทางรัฐบาลเอง โดยมอบหมายให้นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.
ก าแพงเพชรและรองเลขาธิการพรรค เป็นผู้รวบรวมความต้องการของ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่ด้วย  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมพรรคใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นแกนน าพรรค ประกอบด้วย พล.อ.วิชญ์ ร.อ.
ธรรมนัส และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ได้เดินทางไปพบ พล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/961928 
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รัฐบาลอยู่อีกไม่นาน "ธรรมนัส" สั่ง พปชร. เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. 
24 ก.ย. 2564 เวลา 9:13 น. 
 

 
 
"ธรรมนัส"สั่ง ส.ส.พลังประชารัฐ เตรียมเลือกตั้งส.ส. ชี้รัฐบาลอยู่อีกไม่นาน สถานการณ์พปชร.ตกต่ า กระแสไม่ดี  
ด้านส.ส.สะท้อนนโยบายพรรคแทบไม่มีอะไรที่จะน าไปเป็นผลงานหาเสียงได้เลย 
 ในการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค 
เป็นประธาน โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เข้าร่วมด้วย เมื่ อวันที่ 23 
ก.ย.2564 ที่ผ่านมานั้น 
 แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า บรรยากาศการเป็นไปด้วยดี แต่ส.ส.หลายคนไม่ได้
เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจในพื้นที่ และลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการ 
 ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ ากับ ส.ส.ตอนหนึ่งว่า ให้สมัครสมานสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีมุ้ง ให้ผนึก
ก าลังดีกว่า อย่าไปทะเลาะกัน อย่างที่บอกกันว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ก็ไม่มีอะไร 
 “เราต้องอย่าไปตามกระแสเหมือนที่สื่อมองว่าทะเลาะกัน และในสัปดาห์หน้า พล.อ.ประยุทธ์ มีภารกิจที่
จะลงพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา หาก ส.ส.คนใดไม่มีภารกิจขอให้ไปรับและให้ก าลังใจนายกฯ ช่วยกันท างาน” 
 ส าหรับปัญหาเรื่องการท างาน หาก ส.ส.คนใดมีข้อติดขัดให้บอกกับตน และประธานกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคได้ทันที เพื่อประสานหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหา 
 แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ช่วงหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวกับส.ส.ว่า ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเลือกต้ัง เพราะเวลา
รัฐบาลอยู่อีกไม่นาน ต้องเอาความจริงมาพูดกัน พรรคพลังประชารัฐตอนนี้ถือว่าตกต่ า คะแนนเสียงเราไม่ดีเลยถ้าเทียบ
กับเมื่อ 5 เดือนก่อนหน้าน้ี ที่กระแสพรรคดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 “ถ้าเราไม่กระตือรือร้น ไม่ลงพื้นที่ และในช่วงนี้รัฐบาลเจอวิกฤติ พรรครัฐบาลก็ย่ าแย่ไปตามกัน ถ้าเรายัง
ท าอยู่เท่านี้ แล้วไปส ารวจคะแนนความนิยมชมชอบเราอาจจะอยู่รั้งท้าย หรือ อาจจะแพ้พรรคก้าวไกลก็ได้ และเราไม่รู้
นายกฯ จะก าหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ ดังนั้น ให้ทุกคนทุ่มเท ท าการบ้านให้มากยิ่งขึ้น อย่าประมาท ทั้งนี้ มี ส.ส.บางคน 
แสดงความคิดเห็นถึงการเลือกต้ังว่า นโยบายของพรรคแทบไม่มีอะไรที่จะน าไปเป็นผลงานในการหาเสียงได้เลย” 
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 ขณะที่ ส.ส.แต่ละคนเปิดใจกับ พล.อ.วิชญ์ ในที่ประชุมเกี่ยวกับการขอท าโครงการระดับพื้นที่ใน 2 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ขออะไรไปกลับไม่ได้รับการตอบสนอง โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ ส.ส.ร้องขอไปอยู่ในกระทรวง
ที่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคนในพรรค
พลังประชารัฐ เป็นเพยีงรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ไม่สามารถรับปัญหาเหล่านี้ไปด าเนินการได้ 
 โดย พล.อ.วิชญ์ รับทราบปัญหาดังกล่าว และระบุว่า หลังจากนี้จะเป็นคนไปเจรจากับทางรัฐบาลเอง โดย
มอบหมายให้ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรค เป็นผู้รวบรวมความต้องการของ ส.ส.ในแต่ละ
พื้นที่ 
 ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ก าชับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส.ส.ต้อง
ระวังในข้อกฎหมายไว้ดีๆ อย่าไปช่วยในการหาเสียง หรือ ใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่จะสุ่มเสี่ยงมีความผิดได้ 
 ส่วนแนวในการส่งผู้สมัครนั้น ให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นไปคัดสรรและพิจารณา โดยหัวหน้าภาคและประธาน
สาขาต่างๆ จะต้องมาหารือพูดคุยกันว่าจะสนับสนุนบุคคลใด และถ้าผู้ช่วย ส.ส.ต้องการที่จะไปลงสมัครต้องรีบลาออก
จากต าแหน่งก่อนจะมีพระราชกฤษฎีกาออกมา 
 ทั้งนี้ ในส่วนของหัวหน้าภาคจะมีการประชุมกันในวันที่ 30 ก.ย. จากนั้นจะน าผลการประชุมน าเรียน
หัวหน้าพรรคต่อไป ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคยัง
ยืนยันที่จะไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค 
 การประชุมพรรคพลังประชารัฐ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่แกนน าพรรค ประกอบด้วย พล.อ.วิชญ์ 
ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค จะเดินทางไปพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
และหัวหน้าพรรค ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/497123 
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"ก้าวไกล" จ่อไม่เสนอแก้ "พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส." -ปรับยุทธศาสตร์สู้ทุกกติกา 
24 ก.ย. 2564 เวลา 9:03 น. 
 

 
 
"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" อาจไม่เสนอร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เหตุประเมินแก้กติกาเพื่อลดขนาดพรรค ลั่นพร้อม
สู้ทุกกติกาเลือกตั้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ เน้นส.ส.เขต มั่นใจจะเอาคืนพื้นที่ ส.ส.งูเห่าได้ 
 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... มาตรา  
83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้งว่า ขณะนี้พรรคยังไม่ตัดสินใจว่าจะเสนอร่างแก้ไขหรือไม่ หรือจะใช้วิธีเสนอค า
แปรญัตติ เพราะมองว่าความพยายามการแก้ไขกติกาเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามลดขนาดของพรรคก้าวไกล จึง
หาวิธีและกระบวนการต่างๆ แต่พรรคก้าวไกลพร้อมสู้ในทุกกติกาและทุกระบบเลือกตั้ง และทุกเทคนิคทางกฎหมาย 
 “พรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ไม่เห็นด้วยกับการค านวณคะแนนแบบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่มองว่าส.ส.บัญชีรายชื่อ คือ ของแถมของส.ส.เขต และจะท าให้ผู้ชนะกินรวบ ซึ่งพรรค
สนับสนุนการค านวณคะแนนแบบ MMP เพื่อให้คะแนนบัญชีรายชื่อเป็นหลักของการค านวณหาส.ส.พึงมี เพราะจะท า
ให้พรรคการเมืองสู้กันด้วยนโยบาย ประชาชนได้ประโยชน์ แต่การสู้ของพรรคก้าวไกลไม่ชนะ จึงต้องมาปรับยุทธศาสตร์
การสู้ในระบบเลือกตั้งใหม่ โดยเน้นบทบาทของส.ส.เขต และขณะนี้พรรคเตรียมคนไว้แล้ว ซึ่งเชื่อว่าคนของพรรคจะชนะ
ในเขตเลือกต้ังที่เคยชนะ และจะชนะเขตของส.ส.งูเห่าด้วย” นายธีรัจชัย กล่าว 
 เมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการเสนอแก้ พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ระบบเลือกตั้ง ซึ่งตั้งใจ
โละการเลือกตั้งขั้นต้นหรือไพรมารี่โหวต นายธีรัจชัย กล่าวว่า  การท าไพรมารี่โหวตต้องใช้ความพร้อม ไม่ใช่ใช้กฎหมาย
บังคับ หากใช้กฎหมายบังคับสิ่งที่ได้จากการท าไพรมารี่โหวตคือพิธีกรรมที่เกณฑ์คนมาเท่านั้น และจะท าให้การท าไพร
มารี่โหวจไม่ชอบธรรม ดังนั้นสิ่งที่ควรท าคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของพรรคการเมือง ไม่กีดกัด ไม่บังคับโดย
กฎหมาย หากพรรคไหนพร้อมและด าเนินการ จะสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/961957 
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‘เพื่อไทย’ จ่อร้องกลับ ‘สนธิญาณ’ เหตุ ยกข้อความเฟซบุ๊กร้องยุบ พท. โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วันที่ 24 กันยายน 2564 - 09:15 น. 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ จ่อร้องกลับ ‘สนธิญาณ’ เหตุ ยกข้อความเฟซบุ๊กร้องยุบพท. โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถือเป็นการ
กลั่นแกล้ง 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีมีการ
ร้องเรียนต่อ กกต.เพื่อให้ยุบพรรคพท. ว่า ตามที่นายสนธิญา สวัสดี ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ยุบพรรคพท. โดยอ้าง
ค าพูดของนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุท านองว่าพรรคพท.สนับสนุนเรื่องทุนให้กับผู้ชุมนุมทาง
การเมือง นั้น พรรคพท. ขอเรียนว่าการที่นายสนธิญา สวัสดี ได้น าเพียงข้อความบนเฟซบุ๊กของนายไชยอมร ไปร้อง
ขอให้ยุบพรรคพท.นั้น เป็นการด าเนินการที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอก่อนน าไปร้อง แต่
กลับน าข้อความหรือค าพูดดังกล่าวไปร้องต่อ กกต.ทันทีแสดงให้เห็นว่านายสนธิญาฯ มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งพรรคพท. 
ซึ่งพรรคพท.ก็จะได้ด าเนินการตามกฎหมายกับนายสนธิญา เช่นกันตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 101 ซึ่งก าหนด
ว่า ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองว่ากระท าความผิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 
 แถลงการณ์ระบุอีกว่า พรรคพท. ขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าพรรคพท.ยึดมั่นในอุดมการณ์
ประชาธิปไตยและต่อสู้กับอ านาจเผด็จการมาโดยตลอด แต่พรรคก็ยึดหลักสันติวิธี ไม่นิยมการใช้ความรุนแรงใดๆ และ
พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายหรือให้เงินทุนสนับสนุนผู้ชุมนุมกลุ่มใด แต่ด้วยความเป็นพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกจ านวนมาก การที่จะมีสมาชิกพรรคคนใดไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุมก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
และความรับผิดชอบส่วนตัว ที่ผ่านมาไม่เคยมีสมาชิกผู้ใดไปกล่าวอ้างว่ากระท าในนามพรรค ดังนั้น การที่นายสนธิญาฯ 
ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่นายสนธิญาฯ ได้ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว โดย
ก่อนหน้านี้ก็ยื่นขอให้ยุบพรรคพท. กรณีที่โฆษกของพรรคออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน พรรคจึงขอให้สังคม
อย่าไปให้ความส าคัญกับนักร้องพวกนี้มากนัก เพราะแม้แต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ยังปฏิเสธว่าบุคคล
นี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค จากกรณีการ call out ของดารา ในส่วนของพรรคนั้นเมื่อมีการร้องและหาก กกต.รับเรื่อง
พรรคก็พร้อมจะชี้แจงและไม่รู้สึกกังวลใดๆ เพราะพรรคด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ พรรคพท.ขอเรียนว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้รับรองและคุ้มครองไว้ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้ อเรียกร้อง
ทางการเมือง อันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยสากล โดยพรรคได้ต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในระบบไม่เคยใช้วิธีการใดที่
จะเป็นการผิดกฎหมาย จึงแถลงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2955907 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2955907
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พท.ขู่ด าเนินคดีกลับ "สนธิญา" 
 

 
 
พท.ออกแถลงการณ์ยันไม่เคยมีนโยบายให้เงินทุนสนับสนุนผู้ชุมนุมกลุ่มใด ขู่ด าเนินการตามกฎหมายกับ "สนธิญา"  
 เมื่อวันที่ 24 ก.ย พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีมีการร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้ยุบ
พรรคเพื่อไทย  ระบุว่า ตามที่นายสนธิญา สวัสดี ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย โดยอ้างค าพูดของนาย
ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุท านองว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเรื่องทุนให้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง นั้น   
พรรคเพื่อไทย ขอเรียนว่าการที่นายสนธิญา สวัสดี ได้น าเพียงข้อความบนเฟซบุ๊กของนายไชยอมร ไปร้องขอให้ยุบพรรค
เพื่อไทยนั้น เป็นการด าเนินการที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอก่อนน าไปร้อง แต่กลับน า
ข้อความหรือค าพูดดังกล่าวไปร้องต่อ กกต.ทันทีแสดงให้เห็นว่านายสนธิญา มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งพรรคเพื่อไทย ซึ่ง
พรรคเพื่อไทยก็จะได้ด าเนินการตามกฎหมายกับนายสนธิญาเช่นกันตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 101 ซึ่งก าหนด
ว่า ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองว่ากระท าความผิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 
 พรรคเพื่อไทยขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและต่อสู้กับ
อ านาจเผด็จการมาโดยตลอด แต่พรรคก็ยึดหลักสันติวิธี ไม่นิยมการใช้ความรุนแรงใดๆ และพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่า
ไม่เคยมีนโยบายหรือให้เงินทุนสนับสนุนผู้ชุมนุมกลุ่มใด แต่ด้วยความเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกจ านวนมาก การที่จะ
มีสมาชิกพรรคคนใดไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุมก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความรับผิดชอบส่วนตัว 
ที่ผ่านมาไม่เคยมีสมาชิกผู้ใดไปกล่าวอ้างว่ากระท าในนามพรรค ดังนั้น การที่นายสนธิญา ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.โดยไม่มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่นายสนธิญาได้ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว โดยก่อนหน้านี้ก็ยื่นขอให้ยุบพรรค
เพื่อไทย กรณีที่โฆษกของพรรคออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน พรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความส าคัญกับ
นักร้องพวกนี้มากนัก เพราะแม้แต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ยังปฏิเสธว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค 
จากกรณีการ call out ของดารา ในส่วนของพรรคนั้นเมื่อมีการร้องและหาก กกต.รับเรื่องพรรคก็พร้อมจะชี้แจงและไม่
รู้สึกกังวลใดๆ เพราะพรรคด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
 พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้รับรองและคุ้มครองไว้ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง
ทางการเมือง อันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยสากล โดยพรรคได้ต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในระบบไม่เคยใช้วิธีการใดที่
จะเป็นการผิดกฎหมาย 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/88756 

https://www.newtv.co.th/news/88756
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พท. เตรียมฟ้องกลับ"สนธิญา สวัสดี"ปมร้อง กกต. ยุบพรรค 
24 ก.ย. 2564 
 

 
 
เพื่อไทยออกแถลงการณ์ตอบโต้ "สนธิญา สวัสดี" หลังยื่นกกต. พิจารณายุบพรรค ปม "แอมม่ี เดอะบอตทอมบลูส์" 
โพสต์เฟซอ้าง พท. ให้เงินทุนเคลื่อนไหว ลั่นเตรียมด าเนินการทางฎหมาย วอนปชช.อย่าให้ค่า ชี้ขนาดพลังประชา
รัฐยังปฏิเสธการเป็นสมาชิก 
 24 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ "เกี่ยวกับกรณีมีการร้องเรียน
ต่อ กกต.เพ่ือให้ยุบพรรคเพ่ือไทย" โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 ตามที่นายสนธิญา สวัสดี ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย โดยอ้างค าพูดของนายไชยอมร 
แก้ววิบูลย์พันธ์ ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุท านองว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเรื่องทุนให้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง นั้น 
 พรรคเพื่อไทย ขอเรียนว่าการที่นายสนธิญา สวัสดี ได้น าเพียงข้อความบนเฟซบุ๊กของนายไชยอมรฯ ไป
ร้องขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นการด าเนินการที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอก่อนน าไป
ร้อง แต่กลับน าข้อความหรือค าพูดดังกล่าวไปร้องต่อ กกต.ทันที แสดงให้เห็นว่านายสนธิญาฯ มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้ง
พรรคเพื่อไทย ซึ่งพรรคเพื่อไทย ก็จะได้ด าเนินการตามกฎหมายกับนายสนธิญาฯ เช่นกันตามกฎหมายพรรคการเมือง 
มาตรา 101 
 ซึ่งก าหนดว่า ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองว่ากระท าความผิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย
รู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
 พรรคเพื่อไทยขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และต่อสู้กับ
อ านาจเผด็จการมาโดยตลอด  แต่พรรคก็ยึดหลักสันติวิธี ไม่นิยมการใช้ความรุนแรงใดๆ และพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่า
ไม่เคยมีนโยบายหรือให้เงินทุนสนับสนุนผู้ชุมนุมกลุ่มใด แต่ด้วยความเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกจ านวนมาก การที่จะ
มีสมาชิกพรรคคนใดไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุม ก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความรับผิดชอบส่วนตัว 
ที่ผ่านมาไม่เคยมีสมาชิกผู้ใดไปกล่าวอ้างว่ากระท าในนามพรรค ดังนั้น การที่นายสนธิญาฯ ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.โดยไม่
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่นายสนธิญาฯ ได้ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว โดยก่อนหน้านี้ ก็ยื่นขอให้ยุบ
พรรคเพื่อไทย กรณีที่โฆษกของพรรคออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน พรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้
ความส าคัญกับนักร้องพวกนี้มากนัก 
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 เพราะแม้แต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ก็ยังปฏิเสธว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค จาก
กรณีการ call out ของดารา ในส่วนของพรรคนั้นเมื่อมีการร้องและหาก กกต.รับเรื่องพรรคก็พร้อมจะชี้แจงและไม่รู้สึก
กังวลใดๆ เพราะพรรคด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
 พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้รับรองและคุ้มครองไว้ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อ
เรียกร้องทางการเมือง อันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยสากล โดยพรรคได้ต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในระบบไม่เคยใช้
วิธีการใดที่จะเป็นการผิดกฎหมาย 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/news/378841923 
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รอง หน. เพื่อไทยเมินถูกร้องยุบพรรคยันไม่เกี่ยวม็อบเด็ก 
24 กันยายน 2021 - 08:06 
 

 
 
รองหัวหน้าเพื่อไทย เมินถูกร้องยุบพรรค ชี้ไร้หลักฐาน ยันพรรคไม่เคยเกี่ยวข้องการเคลื่อนไหวของเด็น แนะรัฐฟัง
ประชาชน อย่าคิดแต่ใช้ก าลังปราบ 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีพลังงาน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.
เอ็น. ถึงกรณี นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรรม และสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบ
ว่า ไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว เพราะการร้องของนายสนธิญา เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐาน และไม่มีเหตุมีผล
ที่ชัดเจน และส่วนตัวมองว่าผู้ที่ร้องมั่ว จ าเป็นจะต้องมีกฎหมายมาจัดการอย่างเด็ดขาดเนื่องจากท าให้ผู้อื่นเสียหาย 
 ทั้งนี้นายพิชัย กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่าการออกมาเคลื่อนไหวของเด็กเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ที่เด็กออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของเขาซึ่งรัฐบาลก็จะต้องเปิดใจรับฟัง ไม่ใช่เอาแต่ใช้ก าลังกับประชาชน อย่างไรก็
ตามพรรคเพื่อไทยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการออกมาเคลื่อนไหวของเด็กแม้แต่น้อย 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_196987/ 
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ส่องสูตรค านวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ตามข้อเสนอ ‘พปชร.’ 
24 ก.ย. 2564 เวลา 8:30 น. 
 

 
 
ส่องสูตรค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ตามข้อเสนอ ‘พปชร.’ : รายงาน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,716 หน้า 10 
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2564 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมาเปิดเผยภายหลัง พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมาย
และข้อบังคับพรรค ว่าภารกิจแรกจะดูเรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า
พรรคจะแก้ไขอย่างไรรวมถึงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 ส่วนเรื่องกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคจะขมวดเอาจาก
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี 2554 ที่ได้เขียนวิธีการค านวณไว้ ซึ่งเป็นการค านวณคะแนนเฉพาะ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 100 โดยพรรคการเมืองก็จะได้ส.ส.พึงมีต่อ 1 คน จากนั้นก็ไปดูว่าพรรคการเมืองไหนที่ได้
จ านวนคะแนนทั้งประเทศเท่าไร 
 “หากหารแล้วได้จ านวนเต็มหรือ 1% ขึ้นไป ก็จะได้ ส.ส. 1 คนขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับคะแนน ซึ่งหากไม่ได้ 
1% ก็จะไม่ได้ ส.ส.ในกรณีที่เหลือเศษ ก็จะดูว่าที่ได้ 1% ขึ้นไปนั้น พรรคไหนที่เหลือเศษมากที่สุดก็จะได้ ส.ส.เพิ่ม” 
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ตกลงให้แต่ละพรรคต่างเขียนไปและไปยื่น และพิจารณารวมกันในสภาฯ ซึ่งอาจจะมีของ
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นเข้ามาด้วย ก็คงต้องดูของ กกต.เป็นหลัก เพราะถือเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายเฉพาะกฎหมายเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ เพราะ กกต.ก็มีอ านาจเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมา ซึ่ง กกต.ก็คงจะเสนอตามที่ตนพูด
ไปข้างต้น เพราะต้องไปดูแนวกฎหมายเลือกตั้งปี 2554 ซึ่งก็ท าให้ค านวณคะแนนง่ายที่ หากได้ 1% ขึ้นไปถึงจะได้ ส.ส. 
1 คน แต่หากมีเศษก็จะน าไปให้พรรคที่มี 1% ขึ้นไปไม่เอามาแบ่งเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เรียกว่า “ปัดเศษ” คือไม่
มี ส.ส.ครบ 1% ก็ปัดเศษให้เป็น 1 คน 
 ส าหรับ “สูตรค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ” ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 91 หากน ามาเป็น “โมเดล” ใน
การค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนนั้น จะ
เป็นดังนี้                  
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 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการค านวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ ดังต่อไปนี้   
 (1) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองได้รับคะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
 (2) ให้น าคะแนนรวมจาก (1) หารด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนน เฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือหนึ่งคน 
 (3) ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ ให้น าคะแนนรวม
ของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับ หารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม (2) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนเต็มคือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น 
 (4) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรค
การเมืองมีจ านวนไม่ครบ 100 คน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม  (3) เป็นเศษที่มีจ านวนมากที่สุด ได้รับจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เรียงตามล าดับ จนกว่าจะมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจ านวนหนึ่ง 100 คน 
 (5) ในการด าเนินการตาม (4) ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันจับสลากโดยตัวแทน
ของพรรคการ เมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด เพื่อให้ได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจ านวน 
 จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ที่จะได้รับตามผลการค านวณ
ข้างต้น จะต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมือง
นั้นได้จัดท าขึ้น 
 มาตรา 92  ...การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับผลการนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและด าเนินการค านวณสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา 91 แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งว่า 
ผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายชื่อ 
 มาตรา 93 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้วให้ส่งผลการเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรค การเมืองไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอจากพรรคเล็ก โดย นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
เกี่ยวกับสูตรการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่า พรรคมีแนวทางจะร่วมสนับสนุนร่างแก้ไข พ.ร.บ. เลือกตั้งส.ส.ร่วมกับ
พรรคก้าวไกล ที่ระบุว่าจะเสนอให้ใช้การค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP เพื่อให้ใช้
การจัดสรรส.ส.แบบพึงมี ภายใต้ระบบเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง  
 “การใช้วิธีค านวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบพึงมี ถือเป็นระบบที่ทุกฝ่ายได้หรือ 50 : 50 รวมถึงพรรค
การเมืองขนาดเล็กที่ได้ส.ส. 4-5 คนขึ้นไปมีส่วนได้ด้วย พรรคพลังท้องถิ่นไทที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วย
ระบบเลือกตั้ง เพราะลดจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเพิ่มส.ส.เขตที่กังวลว่าจะท าให้ต้นตอการซื้อสิทธิขาย เสียงเพิ่ม
มากขึ้น หากพื้นที่เขตเลือกต้ังแคบลง แต่ไม่ขัดข้องกับการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” นายโกวิทย์ ระบุ 
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 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งที่ 2 จะเปิดประชุมในวันที่ 1 พ.ย. 2564 น้ี “กฎหมายเลือกตั้งส.ส.” ที่ว่า
ด้วยประเด็นการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะน าไปสู้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองขึ้นได้ 
โดยเฉพาะปัญหาระหว่าง “พรรคใหญ่” กับ “พรรคเล็ก”  
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/politics/496671 
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จะไปรบ.?!? ‘เต้’ เปิดอบรมนักการเมืองพันธุ์ใหม่ เคาะ 4 ข้อเพิ่มก่อนลงเลือกตั้ง 
วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.01 น. 
 

 
 
จะไปรบ.?!?‘เต้’เปิดอบรมนักการเมืองพันธุ์ใหม่ เคาะ 4 ข้อเพิ่มก่อนลงเลือกตั้ง 
 24 กันยายน 2564 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ “คุณสมบัติ” ของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาการเมืองรุ่นใหม่” ของ
พรรคไทยศรีวิไลย์ มีเนื้อหาดังนี้... 
#เปิดอบรมนักการเมืองสายพันธ์ุใหม่#mutant  politician#ส.ส.เต้ พระราม 7 
คุณสมบัติ 
1.มีการศึกษา ปวช-ปวส-ป.ตร-ีป.โท-ป.เอก 
2.มีอาชีพ อาทิ วิศวกร แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์เสริมความงามพยาบาล อาจารย์ นักวิชาการ ทหาร ต ารวจ นักธุรกิจ 
นักเล่นหุ้นเจ้าของกิจการ เกษตรกร ผู้รับเหมา อื่นๆ(รับราชการต้องลาออก) 
3.อายุ 25-45 ปี ชาย-หญิง-เกย์-ทอม น้ าหนัก ส่วนสูง เหมาะสมสปอร์ต 
4.สุขภาพ แข็งแรง ไม่เป็นความดัน เบาหวาน มะเร็ง โรคอ้วนอ่ืนๆ 
5.เก่ง ฉลาด กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด พริ้ว รู้จังหวะ มีคุณธรรมรู้จักผิดชอบชั่วดี นึกถึงประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว 80%:20%  
สิ่งที่ต้องมีเพิ่มก่อนลงสนามเลือกตั้ง 
1.ยิงปืนแม่น ได้หลายแบบ 
2.มีศิลปะ อาทิ มวยไทย มวยสากล มวยคาดเชือก ฟันดาบ เทควันโด้ ไอคิโด้ 
3.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นอาวุธได ้
4.ว่ายน้ าเก่ง ด าน้ าได้ด ี
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/604363 
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'หมอวรงค์' ชี้แก้ รธน. ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ า 
วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.26 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี แถลงข่าว "การร้องศาล
รัฐธรรมนูญของประชาชน กรณีลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรหนึ่งใบไปเป็นสองใบ" โดย นพ.วรงค์ กล่าวว่า ทุก
คะแนนที่มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังหรือไม่
ได้รับเลือกตั้ง จะน าไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การที่
รัฐสภาด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตรสองใบ แยกเป็น ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ จึงน าไปสู่ระบบผู้ชนะกิน
รวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ า เป็นการท าลายสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในคะแนนของประชาชนที่คุ้มครองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ผ่านระบบจัดสรรปันส่วน 
 จึงขอใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , มาตรา 213 บุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าการกระท าน้ัน
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน ที่
จะถูกนักการเมืองท าลายทิ้งผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 09.30 น.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/604368 
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‘โรม’ ชี้ ‘ร่าง รธน.’ จุดบอดเพียบ หวั่น คนท้วงติง จน ‘นายกฯ’ ไม่กล้าน าทูลเกล้าฯ 
วันที่ 24 กันยายน 2564 - 12:16 น. 
 

 
 
‘โรม’ ชี้ ‘ร่างรธน.’ จุดบอดเพียบ หวั่น คนท้วงติง จน ‘นายกฯ’ ไม่กล้าน าทูลเกล้าฯ 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส่งเรื่องถึ งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้พิจารณาทบทวน
บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่อาจมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 และ
มาตรา 105 จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดลงหรือไม่ ว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นมาโดยตลอดว่าการแก้ไขก็รัฐธรรมนูญ
รอบนี้มีความประหลาด เพราะเสนอหลักการแก้ไขแค่ 2 มาตรา และระบุเพียงว่าให้แก้ไขระบบเลือกตั้ง ซึ่งไม่กว้าง
พอที่จะท าให้ระบบเลือกตั้งสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้เหตุผลที่เขียนในหลักการเป็นเหมือนกับการอธิบายขยายความ ก็
เหมือนจะขาดตอนเพราะเหมือนจะบอกให้มีส.ส. แค่ 400 คน ซึ่ งตนคิดว่าคงจะเขียนตกค าว่าส.ส. เขต จึงอ่านเป็นว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คน ซึ่งการเขียนแบบนี้สะท้อนถึงความไม่รอบคอบและท าให้ไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้ว
เจตนารมย์คืออะไรกันแน่ 
 นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ในมาตรา 83 ที่แก้ไขแล้ว ก็บอกว่าให้มี ส.ส. 500 คน แต่พอไปดูมาตราอื่น
ประกอบก็จะสงสัยว่าสรุปแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกลงจะให้เป็นบัตร 2 ใบ แบบโมเดล 2540 หรือให้มีการคิดส.ส.พึง 
มีแบบ 2560 ซึ่งเท่าที่ตนได้ยินมาก็มีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายรัฐบาลต้องการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งในสมัย
ประชุมหน้า จึงอาจจะมีการยื่นเพื่อแก้ไขส่วนอื่นๆ เพิ่มอีก คิดว่าความจริงตอนแรกก็ตั้งใจจะท าในครั้งที่ผ่านมาเลย แต่ที่
ไม่ท าเป็นเพราะจะเป็นการขัดต่อหลักการมากขึ้น ดังนั้นจึงพยายามระมัดระวังให้อยู่ในกรอบให้มากที่สุด แต่ที่บอกว่า
อยู่ในกรอบมากที่สุด ก็ยังมีการแก้ไขมากกว่ามาตรา 83 และมาตรา 91 คือแก้ไขมาตรา 86 และเพิ่มเติมมาตราอื่นๆ 
เข้ามาด้วย จึงท าให้อาจมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้ว่า สุดท้ายอาจจะขัดต่อหลักการและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่
รัฐธรรมนูญก าหนด เมื่อร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าตาแบบนี้จึงท าให้สังคมตั้งค าถามว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือไม่ 
 เมื่อถามว่า กังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปต่อไม่ได้หรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนก็กังวลว่าสุดท้าย
จะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งพรรคก.ก. จะไม่ใช่วิธีนี้ แต่ก็จะมีปัญหาว่ า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ หรือไม่ เพราะหากค าถามนี้ดังขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญรอบใหม่ก็ได้ว่า 
จะออกแบบไหนในทางกฎหมาย ซึ่งก็ยอมรับว่า ไม่รู้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญส าเร็จหรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2956237 
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เรื่องของ "กบเลือกนาย" 
24 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.  
 

 
ก็เพิ่งรู้.... 
    ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพ้ืนที่นี่แหละว่า 
    "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง 
    เขาวัดกันตรง "จ านวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม! 
    นายกฯ ไปท่ายาง เพชรบุรี, พลเอกประวิตร ไปบางบาล อยุธยา วานซืน 
    แทนที่นักการเมืองจะมองในมุม ทั้งหัวหน้ารัฐบาล "พลเอกประยุทธ์" ทั้งหัวหน้าพรรคแกนน ารัฐบาล "พลเอก
ประวิตร" 
    ปฏิบัติการ "รวมกันอยู่-แยกกันตี" ใต้กลไกประชาธิปไตย ระบบเลือกตั้ง 
    กลับไปจ้องจับในมุมว่า นี้คือ การ "วัดพลัง" ระหว่าง ๒ ป. ใครจะมี ส.ส.ตามตูดไปลงพ้ืนที่ด้วยมากกว่ากัน 
    พวกสื่อ ก็พอเข้าใจได้....  
    ตามไปท าข่าว ตาเห็นแค่ไหน ก็ขยับปากเป็นประเด็นรายงานไปแค่นั้น 
    แต่นักการเมืองด้วยกันน่ีซี .... 
    โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ที่อ้างเป็นประชาธิปไตยเหนือใคร และเป็นคู่แข่งในตลาดเลือกตั้งโดยตรงกับพลังประชารัฐ 
    แทนที่จะใช้ "สมองเห็น" เมื่อวาน ระดับรองหัวหน้าพรรคคนหนึ่ง ฟันธงฉับ  
    การที่ ส.ส.ตามนายกฯ แค่ ๙ คน แต่ตามพลเอกประวิตร ๕๕ คน นั้่นคือ ค าตอบ ว่า 
    "นอกจากประชาชนจะไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์แล้ว ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วย"! 
    แถมยังอวดวิสัยทัศน์พรรคมี ส.ส.อันดับ ๑ แต่อดเป็นรัฐบาล ว่า 
    "ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเร็วหรือช้า พรรคเพื่อไทยไม่กังวล ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านนโยบายแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโควิด-19 แก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่วิกฤตอย่างหนัก และเตรียมความพร้อมด้านตัวผู้สมัครไว้แล้ว  
    แต่ที่กังวลคือ เกรงว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ  
    เพราะถามกี่ครั้ง แกนน าพรรคพลังประชารัฐก็อ้อมแอ้มไม่ยืนยันว่าจะส่ง" 
    ความจริงก็ไม่แปลกใจในมุมคิดของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้ เพราะสมัคร ส.ส.มาก็หลายครั้่ง แต่สอบตกทุก
ครั้ง 
    ก็สมควรตกหรอก คุยเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่รู้จักแค่ระบบยกไข่-ประคองแคม ไม่รู้จัก "วิถีประชาธิปไตย" ระบบ
เลือกตั้ง  
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    แล้วจะไปสู้ "พลเอกประวิตร-พลเอกประยุทธ์" เขาได้ยังไง เขามาจากระบบ "เผด็จการทหาร" แท้ๆ 
    แต่พอสู่ระบบเลือกต่้ัง กลับเข้าถึงแก่น "ประชาธิปไตยเลือกตั้ง" มากกว่าเพ่ือไทยเห็นๆ! 
    จะบอกให้เอาบุญ... 
    จ านวน ๕๕ ส.ส.หรือ ๙ ส.ส.ที่แห่ห้อมพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ นั้น 
    ไม่ใช่จ านวนบอกประชาชนที่ "เลือก-ไม่เลือก" ประวิตรหรือประยุทธ์ ในการเลือกต้ัง  
     มองในมุมการเมืองแคบๆ อย่างที่มองกัน ก็พูดได้ว่า นี่คือจ านวน "กบเลือกนาย" 
    แต่ถ้าเรียกว่าพลัง ก็ได้..."พลังกบ" ไงล่ะ! 
    มองในมุมยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องเลือกตั้ง มันคือการจัดสรร ส.ส.ของพรรคให้สอดคล้องแต่ละพื้นที่ ติดตามลงไป 
แบบมีนัย "การเมืองพ้ืนที่" ผสม เท่านั้น 
    ต้องเข้าใจให้ชัด ประชาธิปไตยเลือกตั้ง 
    ประชาชน เป็นผู้เลือก ส.ส. 
    ไม่ใช่ ส.ส.เป็นผู้เลือกประชาชน! 
    นั่นคือ ประชาชน "เปลี่ยนตัวเลือก ส.ส." ได้ทุกครั้ง แต่ ส.ส.ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวประชาชนในการเลือกได้เลย แม้ซัก
ครั้ง 
    จ านวน "ส.ส.ตามนาย" 
    ใช้บอก "จ านวนกบ" เลือกนายได้  
    แต่ใช้บอก "จ านวนประชาชน" ว่าชื่นชอบ-ศรัทธา "นายของกบ" ด้วย ยังไม่ได้  
    และใช้สะท้อนว่า "เอา-ไม่เอา" นายคนนี้เป็นหัว ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ก็ยังไม่ได้เช่นกัน 
    ดังนั้น ที่คนพรรคเพื่อไทยสรุป ส.ส.ตามบิ๊กป้อมและนายกฯ แปลเป็นผล ๕๕:๙ คือ  
    ทั้งประชาชน, ทั้ง ส.ส.พลังประชารัฐ " ไม่เอาประยุทธ์" นั้น 
    เฮ้อ... 
    ทักษิณคงต้อง "เปลืองฟาง" เลี้ยงเพื่อไทยไปอีกนาน! 
    พูดกันอีกที เรื่องมีขบวนการเสี้่ยมให้เป็นข่าว ๒ ป.แตกกัน นั้่น ตามภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
    เรื่่องของ "ผัว/เมีย" เขาทะเลาะกัน  
    แล้วมันเรื่องอะไรที่ชาวบ้านจะต้องเสือกกะโหลกเข้าไปยุ่งถึงเรื่องในมุ้งของเขา? 
    ที่คนเพื่อไทย ระดับรองหัวหน้าพรรคสอดแส่เข้าไป ก็ท านองนั้น! 
    เขาจะแตกกัน "จริง-ไม่จริง" ก็เรื่องของเขา พปชร.จะส่ง/ไม่ส่งชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ในบัญชีรายชื่อของ
พรรคในการเลือกต้ังครั้่งหน้า มันก็เรื่องของเขา 
    สนใจแต่พรรคตัวเองเหอะ... 
    เมื่อไหร่จะหาหัวหน้าตัวจริงได้ซักทีล่ะ? 
    เห็นเป็นพรรค "ผีหัวขาด" อุปโลกน์คนนั้นที-คนนี้ที ขึ้นมาเชิด เดี๋ยวแตกพรรค เดี๋ยวพรรคแตก มาร่วม ๒๐ ปีแล้ว 
    หาหัวพรรคตัวเองให้ได้ก่อนเหอะ อย่าเที่ยวโม้ให้เหม็นขี้ฟันว่าเพื่อไทยพร้อม อย่าแส่ไปพรรคอื่นว่าส่ง-ไม่ส่งใครเป็น
นายกฯ เลย 
    เพื่อไทยนั่นแหละ มีซักหัวมั้ย ที่ส่งแล้วชัวร์ว่า "นายกฯ แหง" คราวที่แล้ว เห็นส่งต้ัง ๓ หัว ก็ "หัวกระเด็น" ทั้ง ๓ หัว 
    พปชร.ด้วยซ้ า เขาส่งพลเอกประยุทธ์ไป "หัวเดียว" 
    เฟี้ยวเลย เห็นมั้ย 
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    เพื่อไทยต้องกิน "องุ่นเปรี้ยว" มา ๘ ปี ไม่ท าให้คิดอะไรดีๆ ขึ้นมาได้บ้างดอกหรือ นอกจากอาศัย "สามนิ้ว" เป็นฉาก
เชิดไปวันๆ? 
    การเมืองไทยเรื่องอ านาจนั้น แค่ ๗ วัน ก็บูดแล้ว 
    แต่นี่ เพื่อไทยดันคิดยาวไปเป็นปีๆ  
    แถมคิดแทนเรื่องคนอื่นเขา ซ้ ายังเอาเหตุการณ์ประจ าวันเฉพาะหน้า ไปเป็น "บทสรุป" การเมืองเรื่องอนาคต ทางตัว
นายกฯ และผลเลือกตั้่ง 
    พูดแล้ว "สมเพช" 
    เป็นฝ่ายแค้นมาแล้ว ๘ ปี แบบนี้ ก็คงต้องบวกต่อไปอีก ๔ ปี ต่อจากเทอมเลือกต้ังหน้าแน่! 
    เรื่องพลเอกประยุทธ์น่ะนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอก ว่าพลังประชารัฐจะเอาหรือไม่เอา 
    ก็อย่างที่เคยบอก "พลังประชารัฐ" ตะหากที่ต้องห่วง ว่าเทอมเลือกตั้งหน้า พลเอกประยุทธ์ จะยอมเป็นตราประทับ
เรียกคะแนนให้พลังประชารัฐ หรือไม่เท่านั้น? 
    "ผู้ใหญ่" ที่บ่าวแต่ละฝ่ายถือหาง..... 
    แล้วบ่าวชักใยให้นายต้องกินใจกัน มันมีทุกแห่ง-ทุกที่ นับแต่มีมนุษย์ในโลก 
    ฉะนั้น กรณี ๒ ป. "ลูกน้องเสี้ยม" มันมีแน่  
    ก็อยู่ที่นายว่าหนักแน่นแค่ไหน ถ้าชอบสอพลอ ก็พัง แต่ถ้าชอบชั่งใจ ก็ไปได้นาน 
    ใครๆ เขานับจ านวน ส.ส.ตาม ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ แต่ผมดูชาวบ้านที่มาห้อมล้อมในการลงพ้ืนที่่มากกว่า 
    ภาพที่ออกมา "บิ๊กป้อม" รอบกายพรึ่บด้วย ๕๕ ส.ส. 
    แต่พลเอกประยุทธ์ "พรึ่บ" ด้วยชาวบ้านและลูกเล็กเด็กแดง ออกมาแห่ห้อม ตะโกนนายกฯ สู้ๆ บ้าง ลุงตู่บ้าง 
    และนายกฯ ก็ตามบุคลิกท่าน แบบทหาร ปรู๊ดปร๊าด กระฉับกระเฉง ว่องไว  
    เดินทักคนโน้น โบกมือคนนี้ ชาวบ้านก็ตามทักทาย เรียกหากันกรูเกรียว ครึกครื้น เป็นกันเอง เซลฟีกันชนิดว่า ถ้า
เป็นสมัยใช้ฟิล์ม คงหมดตลาด! 
    ดูแล้ว นายกฯ นี่ น่าสงสารอยู่อย่าง 
    ค่าที่ว่า ท่านหล่อหลอมมาในระบบทหารค่อนชีวิต เพิ่งมาเป็นนักการเมืองไม่กี่ปี ดังนั้น การเข้าหาประชาชนสไตล์
นักการเมือง ดูเหมือนเก้งก้าง 
    คือ นายกฯ เป็นคนน้ าใส-ใจจริงกับชาวบ้าน เจอใครก็อยากเข้าหา อยากพูดจา ทักทาย  
    แต่วิสัยทหารนั่นแหละ.... 
    หวานแบบนักการเมืองอาชีพ "ไม่เป็น"! 
    การทักทาย ค าพูด-ค าจาของท่าน จึงดูห้วนๆ ห้าวๆ แบบนายทหาร แต่ผมว่าดี การเป็นตัวของตัวเอง แม้เก้งก้างไป
บ้าง แต่จริงใจกับประชาชนนั่นแหละส าคัญ 
    ดีกว่า "ปากหวานก้นเปรี้ยว" นะ! 
 
คนปลายซอย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/117690 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/117690
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ขาลงรัฐบาล “เรือแป๊ะ” รั่วก่อนกาล 
ความอ่อนไหว ภายในพรรคพลังประชารัฐ ท าให้ ส.ส.ภายในพรรคเวลานี้สับสน วังเวง เพราะหากต้องเลือกข้าง
ระหว่าง “2 ป.” หลายคนท าใจล าบาก หากถึงทางสองแพร่งที่ต้องเลือก 
24 กันยายน 2564  7:00 น. 
 

 
 
 การเมืองช่วงนี้ไม่มีอะไรจะร้อนแรงเท่ากับความสัมพันธ์พี่น้อง   “3 ป.” ยังรักกันดีอยู่หรือไม่ หลังเกิด
ปฏิบัติการ ยุทธการคว่ าเรือเหล็ก ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จนถูกเด้งขับออกจาก 
ครม.แบบฟ้าผ่า พร้อมกล่องดวงใจของ “บิ๊กบราเธอร์” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.)  จนท าให้เกิด “ธรรมรนัสเอฟเฟกต”์ เร่งกระชับพ้ืนที่ภายในพรรคพลังประชารัฐ ด้วยการต้ัง “บิ๊
กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พปชร. แคนดิเดต คู่ชิง ผบ.ทบ. 
ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “น้องเล็ก” สกัดคนนอกของ “บิ๊กตู่” เข้ามาแทรกแซงกิจการ
ภายในพรรค พปชร. หลังจากรู้ว่าสถานการณ์ “ตัวเบา” ไร้ ส.ส.ในมือเป็นอย่างไร เพราะรอดหวุดหวิดจากการลงมติศึก
ซักฟอก ได้คะแนน รองบ๊วย มาเป็นอย่างไร หากไม่เกิดปฏิบัติการ “อภิมหาฟาร์มไร่กล้วย” ย้อนรอยแบบทันทีทัน
ควัน?? 
 และล่าสุด “บิ๊กป้อม” ออกมาสกัดข่าวลือ “3 ป.แตก” โดยให้สัมภาษณ์หลังเจอข่าวรุมถล่ม วัดพลัง แยก
ลงพื้นที่ต่างจังหวัด ในวันที่ 22 ก.ย. ซึ่งเป็นวัน เวลา เดียวกันเป๊ะๆ ว่า  “ใครก็รู้กันทั้งนั้นว่าไม่มีปัญหา ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐทุกคนต่างรู้ดีว่าตนกับนายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหากัน จะมีแต่นักข่าวเท่านั้นที่คอยเสนอข่าวทะเลาะกัน ผมกอด
คอกับนายกฯ สนิทสนมกันมา 50 กว่าปี ข่าวออกมา บ้าบอทั้งสิ้น จ าไว้ ให้ตายจากกัน เรา 3 ป. ถึงจะเลิกรักกัน บ้าบอ
มากกับข่าวทะเลาะกัน” และการันตีว่า นายกรัฐมนตรีมาหาผมทุกวัน ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
 แต่ภาพที่ปรากฏออกมาไม่มีการประลองก าลังนัดแรก แต่ ส.ส.พลังประชารัฐ ที่ไปร่วมขบวน “บิ๊กตู”่ ที่ จ.
เพชรบุรี มีจ านวน 7 คน เป็น ส.ส. เพชรบุรี 3 คน ราชบุรี 2 คน กาญจนบุรี 2 คน ก่อน ควง “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พี่ใหญ่ ลุยเมืองเพชรบุรี แวะขอพร “เทพกวนอู” ให้ประเทศสงบสุข และหัวใจพองโต เมื่อ
เด็กๆ ตะโกน “ลุงตู่…สู้ๆ” ขณะที่ “55 ส.ส.พลังประชารัฐ” จากสารพัดจังหวัด แห่ร่วมคณะ “บิ๊กป้อม” ตรวจงาน
รับมือน้ าท่วมอยุธยา เดินล้อมหน้าล้อมหลัง แฮปปี้ไปตามๆ กัน 
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 แต่ที่เสียงแปร่งๆ กับ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่อ้อมแอ้มๆ หนุน “บิ๊กตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ เมื่อเจอนักข่าว
ถามถึงชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรค พปชร.หรือไม่ ว่า เรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรค 
ตนตอบอะไรไม่ได้ ยืนยันว่าตนยังรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วนจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่นั้น ทางหัวหน้า
พรรค พปชร.ขอร้องให้มาช่วยพรรคต่อ พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค มีบุญคุณกับตนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะชีวิตทาง
การเมือง จะท างานให้ท่าน ส่วนอนาคตเป็นของไม่แน่นอน 
 ซึ่งความอ่อนไหว ภายในพรรคพลังประชารัฐ ท าให้ ส.ส.ภายในพรรคเวลานี้สับสน วังเวง เพราะหากต้อง
เลือกข้างระหว่าง “2 ป.”  หลายคนท าใจล าบาก หากถึงทางสองแพร่งที่ต้องเลือก ถึงเวลานี้ก็คงต้องเชื่อตามที่  “พล.อ.
ประวิตร” ย้ าสัมพันธ์ “พล.อ.ประยุทธ์” ลั่นจ าไว้! มีเพียงให้ตายจาก เราถึงเลิกรักกัน   
แต่ทว่า…ความสัมพันธ์ 50 กว่าปี  ตรงนี้ก็แค่ “3 ป.” เท่านั้น แต่คนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างคงไม่น่าจะรู้สึกอะไรด้วย! 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/304238/ 
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09.00 INDEX รายชื่อ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี กับ สถานะ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
วันที่ 24 กันยายน 2564 - 08:09 น. 

 
09.00 INDEX รายชื่อ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี กับ สถานะ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ปมแห่งการประลอง “พลัง” ภายในพรรคพลังประชารัฐระหว่างกลุ่มที่ยืนอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ กับ กลุ่มที่ยืนอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะน าไปสู่สถานการณ์อะไร 
นี่ย่อมสัมพันธ์กับอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 
 ต้องยอมรับโดยพื้นฐานว่าการประลอง “พลัง” ครั้งนี้ยังไม่ทะลุถึงขั้นแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่าง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นั่นก็คือ ทุกอย่างยังอยู่บน “ยุทธศาสตร์” ที่ต้องการสืบทอด “อ านาจ” ที่ได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2557 
 1 การประลอง “พลัง” จะน าไปสู่การแยกกันเดินจากที่มีเพียง พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวกับการแยก
แตกตัวออกไปยังพรรคการเมืองใหม่หรือไม ่
 1 การประลอง “พลัง” จะน าไปสู่การยั งคงชื่อ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอ ชา เป็นแคนดิ เดต 
“นายกรัฐมนตร”ี หรือไม ่
นั่นก็ขึ้นอยู่กับ “ดุล” อ านาจภายใน “กลุ่ม 3 ป.” เป็นด้านหลัก   
 จากการประลอง “พลัง” ในการลงพื้นที่ระหว่างเพชรบุรีกับพระนครศรีอยุธยาปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด
ว่า อ านาจเทไปทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ท าให้ภาพที่อยู่เบื้องหลังระหว่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชี้ชัดออกมาว่าเหนือกว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อย่างสูงย่ิง 
 หากข้อเสนอจากพรรคพลังประชารัฐที่จะให้ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร เข้าไปท าหน้าที่
ประสานแทน นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นจริงนีย่่อมเท่ากับเป็นค าตอบ 
 แต่หากทางด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังยืนหยัดที่จะมอบหมายให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ท า
หน้าที่นี้ต่อไป 
น่ันย่ิงจะท าให้รอยร้าวท่ีมอียู่แลว้ย่ิง “ร้าวลึก” มากขึ้นไปอีก 
 ค าถามที่ยังไม่มีค าตอบอย่างแน่ชัดไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ ไม่ว่าจะมาจาก ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าจะให้ใครอยู่ ในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค 
นี่ย่อมไม่เป็นผลดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอน 
 การเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงมิใช่เป็นการเดินหน้าในลักษณะรุก
หรือเป็นฝ่ายกระท า 
ตรงกันข้าม กลับเป็นการปกป้องและรักษา “สถานะ” ของตน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2955854 
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สถานีคิดเลขที่ 12 : พรรคใหม่ ‘2ป.’ 
วันที่ 24 กันยายน 2564 - 09:33 น. 
 

 
 
 มีความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่มานับปีแล้ว เดินหน้าเตรียมการกันอย่างขมีขมันเอาจริง
เอาจัง เดิมทีมีกระแสข่าวระบุว่า พรรคนี้จะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคเคียงคู่กันกับพลังประชารัฐ เพื่อหวังผลชัยชนะในการ
เลือกตั้งหนต่อไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อให้เหนือกว่าพรรคขั้วตรงข้าม เช่น พรรคเพื่อไทย ไปจนถึงพรรคก้าวไกล 
 แต่สถานการณ์ตอนนี้ พรรคพลังประชารัฐในยุคที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ท าหน้าที่เลขาธิการพรรคอย่าง
เต็มตัว แยกตัวออกต่างหากจากรัฐบาล เพราะโดนปลดพ้นรัฐมนตรีไปแล้ว 
การต้ังพรรคใหม่ดังกล่าว เพื่อเป็นพรรคคู่กันกับพลังประชารัฐ อาจไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว 
มีแนวโน้มว่าอาจต้องแยกกันเดินคนละทาง 
พรรคการเมืองใหม่เลยยิ่งจ าเป็นต้องตั้งให้ใหญ่โตให้ได้ เพื่อรองรับอ านาจของ “2 ป.” 
 ส่วนอีก “1 ป.” นั้น เมื่อยังเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาฯ ก็คงต้องเดินไปอีกทาง
ในสมัยหน้า 
 จึงน่าจับตาว่าพรรคใหม่ที่ก าลังเร่งจัดทัพกันในเวลานี้ จะสามารถยิ่งใหญ่ได้ในการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือไม่ 
เพราะเช่ือมโยงกับอนาคตของ “2 ป.” ดังกล่าว 
คีย์แมนส าคัญที่ก าลังเร่งสร้างพรรคใหม่ รู้กันดีว่าเป็นข้าราชการใหญ่ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วประเทศ 
สิ้นกันยายนนี้ เมื่อเกษียณอายุราชการ ก็คงจะเริ่มเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการ 
ถ้าดูจากกลไกเครือข่าย ก็น่าเช่ือว่าเปิดตัวเมื่อไหร่ คงเห็นได้ถึงความใหญ่โตแน่นอน 
แต่วิธีการต้ังพรรคแล้วโตทันที ก็คงต้องเดินแนวเดียวกับสร้างพลังประชารัฐ เมื่อตอนเลือกต้ัง 2562 
นั่นคือต้อง “ดูด” อดีต ส.ส.ที่มีฐานเสียงเหนียวแน่นมาเข้าพรรค 
 แต่อีกนั่นแหละ บรรดานักการเมืองส่วนใหญ่วิจารณ์กันว่า พื้นฐานของพรรคที่มีความเป็นข้าราชการ 
อาจจะไม่น่าพิสมัยเพียงพอส าหรับนักการเมืองมืออาชีพ 
 แล้วยิ่งดูสไตล์การท างานการเมืองของ “2 ป.” ตั้งแต่เป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งปี 2562 เป็นต้นมา ดูแล้วมี
ระยะห่างกับนักการเมือง ห่างกับบรรดา ส.ส.ค่อนข้างมาก 
น่ีเป็นอีกประเด็นท่ีนักการเมือง หรือเหล่า ส.ส.ยังไม่ม่ันอกมัน่ใจในพรรคใหมเ่ท่าใดนัก 
เทียบกันแล้วกับพลังประชารัฐ ยุคที่มี ป.ป้อมเป็นหัวหน้า มีธรรมนัสเป็นเลขาฯ ดูแล้วใจถึงพึ่งได้กว่ามาก 
 แถมการเลือกตั้งในสมัยหน้า ภายใต้บัตร 2 ใบ ก็ท าให้เหล่า ส.ส.จ านวนไม่น้อย ให้ความสนใจไปที่พรรค
เพื่อไทยกันมากมายเช่นกัน 
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 เอาเป็นว่า ถ้าหากพรรคการเมืองใหม่ เปิดตัวออกมา คงต้องดูกันว่า จะสามารถหาหัวหรือแกนน า ที่เป็น
นักการเมืองระดับแม่เหล็กมีพลังแรงพอจะดึงดูดเหล่านักการเมืองมีช่ือชั้นเข้ามาร่วมได้จริงหรือไม่ 
จะดึงออกมาจากพลังประชารัฐได้แค่ไหน หรือจะหยุดความแรงของเพ่ือไทยได้หรือไม่ 
เหนืออ่ืนใด จะใส่ชื่อใครไว้ในบัญชีผู้เป็นนายกฯ จะเป็นอีกจุดช้ีขาดการเมืองสมัยหน้า 
 เพียงแต่บอกได้เลยว่า ประเภทที่เอามาอ้างได้ว่าต้องคนนี้เท่านั้นจึงจะเป็นนายกฯได้ ตั้งรัฐบาลได้ แบบที่
เคยเกิดขึ้นในการเลือกต้ังปี 2562 
บัดน้ีสัญญาณแบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
 ไม่เช่นนั้นจะมีใครกล้าคิดใช้เสียง ส.ส.รัฐบาลพลิกการเมืองกลางสภาตอนญัตติไม่ไว้วางใจ จนบานปลาย
บาดหมางกันหนักในเวลาน้ีหรือ 
นั่นเพราะสัญญาณเปลี่ยนไปแล้ว 
 
สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2955658 
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ชะตา ‘บิ๊กตู’่ เดินไต่เส้นลวด 
24 ก.ย. 2564 เวลา 9:30 น.168 
 

 
 
ชะตา‘บิ๊กตู่’ เดินไต่เส้นลวด : รายงาน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,717 หน้า 12 วันที่ 26 - 29 กันยายน 
2564 
 ภาพการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ พี่น้อง 2 ป. “ป.ประยุทธ์”พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ “ป.ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ที่ผ่านมาเป็นไปตามคาด ที่มีการเกณฑ์ ส.ส.ให้ไปต้อนรับ คล้ายๆ 
กับว่า เป็นการ “แสดงพลัง” ของคน 2 ขั้ว 2 กลุ่มในพรรคพลังประชารัฐ  
 และไม่เหนือความคาดหมาย เพราะ ส.ส.พลังประชารัฐ ที่มีการอ้างว่ามีถึง 55 คน แห่ไปร่วมคณะกับ “บิ๊ก
ป้อม” หัวหน้าพรรค มากกว่า ส.ส.ที่ไปร่วมคณะกับ “บิ๊กตู”่ นายกรัฐมนตรี ที่มีราว 10 คน  
 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เหตุที่ ส.ส.ไปร่วมคณะกับนายกฯ  น้อย เพราะนายกฯ ไม่ได้จัด ส.ส. ร่วมลง
พื้นที่ด้วย ซึ่งดูได้จากการลง พื้นที่หลายปีที่ผ่านมา นายกฯ แทบจะไม่ได้มี ส.ส.ยกคณะลงพื้นที่ด้วยเลย จะมีก็แค่ ส.ส.
เจ้าของพื้นที่ หรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น ต่างจาก พล.อ.ประวิตร ที่สวมหมวกหัวหน้าพรรค จะไปไหน ก็จะมี ส.ส.ไป
ร่วมลงพื้นที่ด้วยเสมอ 
3 ป.แตก ยากสมานแผล 
 ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจ าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “บิ๊กตู”่ กับ “บิ๊กป้อม” ผ่านเนช่ัน ทีวี ว่า ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว 
 ศ.ดร.ไชยันต์ ชี้ว่า 3 ป. น่าจะแตกกันแล้ว โดยเฉพาะ “บิ๊กป้อม” กับ “บิ๊กตู่” เพราะจากบทเรียนใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย พี่น้องทหารหาญที่ว่ารักกันเหนียวแน่นแค่ไหน คติ “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” 
จะยังคงใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีศัตรู หรือมีภยันตรายร่วมกันเท่านั้น แต่เมื่อเข้าสู่การเมือง และสิ่งที่เรียกว่า “ศัตรูหรือภยันตราย
ร่วมกัน” นั้น ถูกมองต่างกันไป ความสมานสามัคคีก็จะลงเอยด้วยสัจธรรมทางการเมืองที่ว่า “ไม่มีมิตรแท้ และศัตรู
ถาวร” 
 ศ.ดร.ไชยันต์ ตั้งข้อสังเกตว่า แผนโหวต “ล้มนายกฯ” ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา น่าจะเป็นเรื่อง
จริง และ “บิ๊กป้อม” ก็น่าจะรู้อยู่ แต่ไม่สามารถกระซิบข้างหู พล.อ.ประยุทธ์ ให้ลาออกได้ เนื่อง จากนายกฯ ให้
ความส าคัญกับตัวตนและการพิสูจน์ตัวเองในสนามการเมืองจึงเข้าข่ายดันทุรังอยู่ต่อไป 
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 ในขณะที่ พล.อ.ประวิตร มองตัวเองในฐานะที่เป็นผู้ส่งให้ “น้อง” ขึ้นเป็นนายกฯ ก็อยากจะท าให้พรรค
พลังประชารัฐ มีอนาคตมากกว่าจะมาติดหล่มกับ “บิ๊กตู่” ที่คะแนนนิยมลดน้อยลง บรรดา ส.ส.ลูกพรรค ก็จะพลอย
หมดอนาคตในการเลือกตั้งคราวหน้าไปด้วย 
 ศ.ดร.ไชยันต์มองว่า “บิ๊กตู่” คิดว่าตัวเองต่างหากที่พาให้พลังประชารัฐเข้าวินในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 
นี่คือมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้น ขณะนี้ 3 พี่น้อง และลูกพรรคพลังประชารัฐ จึงอยู่ในสภาพ “คนเดินไต่ลวด” คือ ถอย
ไม่ได้ แต่การเดินหน้าต่อไป จะไปถึงจุดหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าพลาดก็เหว  
 “อยากตั้งค าถามว่า “บิ๊กป้อม” และ ส.ส.พลังประชารัฐ จะเลือกรักษาพลังประชารัฐ หรือ รักษานายกฯ 
ที่ไม่ใช่แม้แต่หัวหน้า หรือ สมาชิกพรรคเพราะต้องยอมรับว่า “สัญญาณพรรคแตก” มาจากคะแนนนิยมของนายกฯที่
ตกต ่าด้วย ถ้านายกฯ ยังดูดคะแนนเสียงได้ พรรคไม่แตกแน่นอน ความบาดหมางระหว่าง 3 ป. จึงมีจริงและยากจะ
สมาน” อาจารณ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้นี้ระบุ 
 
“3 ป.” หวานอมขมกลืน  
 ด้าน ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปรียบความสัมพันธ์ของ 
“3 ป.” ในปัจจุบัน เสมือนค าพังเพยที่ว่า “หวานอมขมกลืน” จากแต่ก่อนที่เป็นแบบ “รักกันปานจะกลืน” แต่ด้วย
เหตุการณ์ที่เรียกว่าน ้าผึ้งหยดเดียว คือ การที่นายกฯปลดมือขวาในการท างานการเมืองของ พล.อ.ประวิตร ออกจาก
ความเป็นรัฐมนตรี และพ่วงด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ซึ่งเป็นทีมใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร โดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหน้า ท าให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป 
 แม้ความสัมพันธ์ของพี่น้อง 3 ป. จะไม่ถึงกับแตกหักแบบ “ไม่เผาผีกัน” แต่ต้องยอมรับว่า น ้าผึ้งเพียงแค่
หยดเดียวย่อมเปลี่ยนความรักกันปานจะกลืน มาสู่หวานอมขมกลืนได้เช่นกัน สถานการณ์ขณะนี้ความสัมพันธ์จะไม่ขาด
สะบั้น แต่ก็ท าให้เกิดรอยปริรอยแยกในความสัมพันธ์ เกิดความสั่นคลอน 
“หากมองในระยะยาว เส้นทางของ 3 ป.ยังจ าเป็นต้องเกาะเกี่ยวกันเพื่อครองอ านาจให้ด ารงอยู่ต่อไปฉะนั้นแม้ในอนาคต
บิ๊กตู่ จะไม่ได้เป็นนายกฯแล้ว แต่หากบิ๊กป้อม ยังคุมอ านาจผ่านพรรคการเมืองที่เป็นแกนน ารัฐบาลได้อยู่ ก็ย่อมจะต้อง
ปกป้อง บิ๊กตู่ ไม่ให้ถูกเสือกัดได้ หมายถึงลงจากอ านาจได้อย่างปลอดภัย ไม่โดนตามเช็กบิล” 
ขณะเดียวกัน สุดท้าย ด้วยความจ าเป็นทางการเมือง ที่อาจท า ให้ความสัมพันธ์ของ 3 ป. สะวิงกลับมารักกันปานจะ
กลืนกินได้เหมือนเดิมเพราะทั้ง 3 คนต่างรู้ดีว่า “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” 
 
“บิ๊กตู”่เปลี่ยนนั่งร้านเก่า 
 ขณะที่ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 
กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรว่า ไม่ได้ท าให้อ านาจของ 3 ป. จบ ลง เพราะสุดท้าย
หลังเลือกต้ัง ก็ตั้งรัฐบาลชุดใหม่จับมือได้ 
 “แม้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สนใจพลังประชารัฐ ปล่อยให้ พล.อ.ประวิตรดูแล ขณะที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ ไปตั้ง
พรรคใหม่ แต่อาจไม่แข็งแรงเท่าพรรคพลังประชารัฐ แต่ก็จับกลุ่มการเมืองเองได้ อย่างเช่น ประชาธิปัตย์หรือ ภูมิใจไทย 
แต่ที่ต้องยอมรับ คือคนของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้ง พล.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ไม่ลงรอยกันแน่นอน ท าให้ส.ส.ต้องเลือก 
เพื่ออนาคตทางการเมืองอันสดใส” 
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 ดร.สติธร ชี้ว่า แม้ พล.อ. ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร รักกันดี แต่เมื่อคน 2 ฝ่ายไม่ถูกกัน ท าให้การเมือง
เป็นเนื้อเดียวกันยาก หากคิดว่าขัดแย้ง ก็ถือเป็นเรื่องดีของทั้งคู่ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้หลุดภาพที่มีนั่งร้านเป็น
พลังประชารัฐ  
 “เพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันเงื่อนไขต่างจากการเลือกตั้งปี 2562 ที่คนอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้น า ก็จ า
ใจต้องเลือกนั่งร้านนี้ไปด้วยแต่ขณะนี้ไม่จ าเป็นให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ แต่แค่ไม่ต้องการนั่งร้านเดิม” ดร.สติธร ระบุ  
 
สภาล่มสัญญาณอันตราย"บิ๊กตู่" 
 “ถ้า พ.ร.ก. ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภา รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ท ากันมา” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ  กล่าวถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อ ร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ครม.ให้ความเห็นชอบเมื่อ 21 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา  
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญครั้งที่ 2 จะเปิดขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ เมื่อเปิดสภาฯแล้ว กฎหมาย
ส าคัญๆ ที่เข้าสู่สภา ก็ต้องอาศัย“เสียงของ ส.ส.” ในการผ่านกฎหมาย  
 ปัญหาส าคัญคือ ความแตกแยก-รอยร้าว ที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐ จะก่อให้ เกิดความหนักอกกับ 
“นายกฯลุงตู”่  ในการผ่านกฎหมาย หากกฎหมายไม่ผ่านแล้ว “บิ๊กตู”่ จะอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้อย่างไร 
 ปรากฏการณ์ที่ผ่านมา ก็เกิดเหตุ “สภาล่ม” จนท าให้การประชุมสภาฯ ต้องถูกยกเลิกบ่อยครั้ง นับเป็น 
“สัญญาณอันตราย” อย่างยิ่งส าหรับสถานภาพของ “บิ๊กตู”่   
 ในรอบเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุ “สภาล่ม” มาแล้วถึง 3 ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างการพิจารณา ร่าง 
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง ครม.เสนอ ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 ก.ย. ระหว่างพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม วาระ 2 และ ครั้งที่ 3 วันส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภา เมื่อ 17 ก.ย. ระหว่าง
พิจารณา ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ วาระรับหลักการ  
 ปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎร มีส.ส.อยู่ 480 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 270 เสียง และ ส.ส.ฝ่ายค้าน 
210 เสียง  
 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่า รัฐบาลจากนี้ไปจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะ
มีกลุ่มกบฏของ ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ 40 ส.ส. โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา 
การประชุมรัฐสภาล่ม เพราะกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ไม่เข้า นี่คือสัญญาณว่ามีปัญหา  
 “การที่ 40 ส.ส.กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ท าสภาล่มได้ แล้วสมัยประชุมหน้า จะมีกฎหมายการเงินเข้าสภา
อีก รัฐบาลมีเงินกู้ก้อนสุดท้าย 5 แสนล้านบาท เชื่อว่ากฎหมายการเงินเข้าเมื่อไร รัฐบาลก็ไปเมื่อนั้น” 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/497075 
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“สมชัย” วิเคราะห์ ทักษิณแลนด์สไลด์ พท. เฉือน พปชร. สูตรเลือกตั้งใหม่ 
วันที่ 24 กันยายน 2564 - 09:38 น. 
 

 
 
 นักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ณ วันนี้ ส่วนใหญ่ฟันธงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม ตัดสินใจยุบสภา ไม่ช้า-ก็เร็ว เช็กอาการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ถี่ยิบ ไม่ต่างกับช่วงใกล้เลือกตั้งปี 
2562 
 อีกทั้งกติกาเลือกตั้ง แบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามสูตรรัฐธรรมนูญ 40-50 ที่ 2 พรรคใหญ่ พรรคเพื่อไทย 
และพรรคพลังประชารัฐ ให้การสนับสนุน ติดตั้งในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านวาระ 3 รอเวลาครบก าหนดที่  
พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องทูลเกล้าฯภายใน 15 วัน ในวันที่ 26 กันยายนนี้ 
 ทว่า กติกาบัตร 2 ใบ เคยท าให้พรรคการเมืองของทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ไทยรักไทย (เว้นพรรคพลัง
ประชาชน ใช้กติกาเลือกตั้งพวงใหญ่ เรียงเบอร์) เพื่อไทยชนะเลือกต้ังแบบถล่มทลาย สวนทางกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
อาจแพ้พ่าย 
 “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ปัจจุบันเป็น 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง ม.รังสิต เขาค านวณผลกระทบ ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ไว้ล่วงหน้า 
และความกังวลเรื่อง ทักษิณ ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ ไว้ดังนี ้
 กลุ่มพรรคใหญ่ ได้ประโยชน์จากการแก้กติกาดังกล่าวเต็ม ๆ โดย “สมชัย” ค านวณจากผลการเลือกต้ัง 24 
มีนาคม 2562 และลดจ านวน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เหลือ 100 คน ตามกติกาที่เพิ่งแก้ไขไป พรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์
เพิ่มขึ้น 22 คน จากเดิมที่เป็น 0 ส่วนพรรคพลังประชารัฐ เพิ่มขึ้น 5 ที่นั่ง จาก 19 เป็น 24 คน โดยพรรคเพื่อไทยได้
ประโยชน์มากที่สุด 
 กลุ่มพรรคกลางได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น พรรคอนาคตใหม่ ปาร์ตี้ลิสต์จะลดลงจาก 50 คน เหลือ 
18 คน พรรคประชาธิปัตย์ จาก 20 คน เหลือ 11 คน ภูมิใจไทยใกล้เคียงของเดิม ลดลงเล็กน้อย 
 กลุ่มพรรคเล็กจะสูญพันธุ์ โดยมี 12 พรรคในกลุ่มปัดเศษจะไม่ได้ ส.ส.เลย เพราะตัวเลขที่ค านวณ ส.ส.ต่อ 
1 คน จะต้องได้ ส.ส. 3.5 แสนคะแนน 
 “สมชัย” อ่านบริบทการเมืองไทย เพื่อไทย-ทักษิณ จะแลนด์สไลด์ได้หรือไม่ว่า เมื่อกติกาเปิดออกมา
ชัดเจนว่าเอื้อต่อพรรคใหญ่ แนวโน้มของการที่คนไหลไปสู่พรรคใหญ่ ทรัพยากรต่าง ๆ นายทุนไปสนับสนุนพรรคใหญ่จะ
มีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไทย ภายใต้กติกาแบบนี้น าไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในการเลือกตั้งอนาคตอย่างชัดเจน ไม่ว่า
ก าลังคนที่จะไหลไปมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรการสนับสนุนจากนายทุนมีโอกาสมากขึ้น 
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 ฝั่งของพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีปัญหาความแตกแยกภายใน น่าจะมีความใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทย ใคร
พร้อมไปทางไหนก็ไปทางนั้น แข่งขันกันภายใต้ระบบ 2 พรรคใหญ่ 
 “แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นภาพความขัดแย้งภายใน เนื่องจากการเดินหมากที่ผิดพลาดของ พล.อ.
ประยุทธ์ ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทางการเมือง กรณีปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากต าแหน่ง รมช.เกษตรฯ” 
 “ถ้าเป็นนักการเมือง แล้วเห็นว่ายังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์เขา ยังไม่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น แม้ 
ร.อ.ธรรมนัส ยังอยู่ แต่ใจเขาไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ แต่ท้ายที่สุดหากมีแรงผลักดันอย่างรุนแรง ที่จะเสนอชื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เชื่อว่าวันนั้น ร.อ.ธรรมนัสจะไม่อยู่ ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐจึงไม่นิ่ง พร้อมแตกแยกเป็นกลุ่ม
ใหม่ได้ตลอดเวลา พลังประชารัฐจึงไม่สามารถเข้มแข็งได้เหมือนเดิม” 
 แม้ พล.อ.ประยุทธ์อาจก าพรรคการเมืองใหม่อยู่ในมือ แต่ “สมชัย” มองว่า ช้า… ไม่ทันการณ์ พรรคใหม่ที่
ถูกสร้างโดย พล.อ.ประยุทธ์ หรือกลุ่มการเมืองอื่น ๆ ก็ไม่สามารถสร้างพรรคขึ้นมา เพื่อท าให้เกิดกระแสการยอมรับและ
ได้เปรียบจากกติกานี้ได้ทัน 
 ถ้าเป็นพรรคใหม่ต้องการทอดเวลาให้ยาวนานก่อนการยุบสภา หากยุบสภาภายใน 3 เดือน 6 เดือน ก็ตาย 
เพราะไม่สามารถสร้างกระแสนิยมให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างทันท่วงท ี
 “ดังนั้น กลยุทธ์ฝ่ายรัฐบาลจะต้องท าให้พรรคพลังประชารัฐกลายเป็นพรรคใหญ่ที่เข้มแข็งให้ได้ เป็น
ทางออกทางเดียว ถ้าท าไม่ได้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้จากกติกาที่คุณสร้างเอง” 
 ถามว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ รู้ว่าลงเลือกตั้งในกติกาบัตร 2 ใบ แล้วจะแพ้พรรคเพื่อไทย เหตุใดถึงยังให้ ส.ว.
สายทหาร ยกมือสนับสนุนให้ผ่านวาระที่ 3 
 กลุ่มที่เห็นชอบในวาระ 3 เป็นพวกนายทหาร พล.อ.ทั้งหลายโหวตกัน เข้าใจว่า ณ วันนั้น ไม่มีการส่ง
สัญญาณใหม่ เคยมีสัญญาณเก่าให้เห็นชอบ แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่เป็นปัญหา ไม่มีใครที่จะไวพอประเมิน
สถานการณ์ และส่งสัญญาณใหม่ หรืออาจอยู่ในภาวะสับสน ที่ไม่แน่ใจว่าอะไรดีกับอะไร ไม่ได้ลงคะแนนจากการคิด
ไตร่ตรอง แต่มาจากสัญญาณที่ส่ง ก็จะโหวตเหมือน ๆ กัน 
 ที่สุดแล้วจะมีทางแก้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับไปใช้กติกา MMP บัตรจัดสรรปันส่วนผสม แบบบัตร 2 ใบ 
เพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยโตเกินไป ได้หรือไม ่
 สมชัยเห็นว่า “ในขั้นของการเขียนกฎหมายลูก ยังมีทางแยกที่เป็นไปได้ คือ MMM แบบปี 2550 จะท าให้
พรรคเพื่อไทยได้ก าไรมหาศาล หรือจะใช้ MMP แบบจัดสรรปันส่วนผสมภายใต้บัตร 2 ใบ โดยอาศัยเจตนารมณ์ของการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 มาครอบไว้ เพื่อให้คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ตกน้ า สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน
อย่างแท้จริง ว่าประชาชนสนับสนุนพรรคใด ซึ่งท าได้” 
กับอีกทางคือ ยุบสภา ภายใน 3 เดือน ก่อนที่รัฐธรรมนูญใหม่ที่แก้ไขไปจะประกาศใช้ 
พรรคกลาง-เล็ก แท็กทีม ค้านกติกาเลือกตั้งบัตรสองใบ 
 พรรคเพื่อไทย-พรรคพลังประชารัฐ ต่างจับมือกัน เข็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนกติกาจากบัตร
เลือกตั้งใบเดียว แบบรัฐธรรมนูญ 2560 มาเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามรัฐธรรมนูญ 2540-2550 
ทั้งที่วงในพรรคพลังประชารัฐก็รู้ทั้งรู้ว่า เปลี่ยนระบบเลือกต้ังย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของทักษิณ ชินวัตร จะท าให้ “เข้า
ทาง” เพื่อไทย 
 แต่เพื่อไทย-พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์ เตรียมกฎหมายลูกไว้ในมือ เตรียมเนื้อหากฎหมายลูก โดยน า
สูตรการ “ค านวณ” ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2554 โดยวิธีค านวณให้ดูผลคะแนน
เลือกตั้งรวมของ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ทั้งประเทศ จากนั้นหารด้วย 100 มาปัดฝุ่น ปรับให้เข้ากติกาใหม่ 
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 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “เพื่อไทยก าลังคุยกันอยู่ แนวทางยกร่างกฎหมาย
ลูกจะคล้าย ๆ กับกฎหมายเลือกตั้งปี 2554 แทบจะเหมือนกันทุกตัวอักษร เพียงแต่ตัดเรื่องการได้มาซึ่ง ส.ว.ทิ้งไป ยก
กฎหมายเลือกตั้งปี 2554 มาแล้วปรับให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เราแก้ไขเท่านั้นเอง” 
 แต่อีกฝ่าย ก้าวไกล-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา-เสรีรวมไทย ประเมินสถานการณ์ว่า ระบบเลือกตั้งแบบ
บัตร 2 ใบ เป็นอันตรายต่อเส้นทางการเมืองของพรรคขนาดกลาง พรรคเล็ก 
 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่า “ยินดีสู้ทุกกติกา ไม่ว่ากติกาเป็นแบบปี 
2540 2550 หรอืแบบ MMP จัดสรรปันส่วนผสมแบบบัตร 2 ใบ ที่พรรคก้าวไกลเสนอ และพร้อมที่จะสู้ในกฎหมายลูก” 
 ขณะนี้ความคิดแบ่งเป็น 2 ส่วน ในหมู่พรรคการเมือง 1.การตีความเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา 93-94 ที่ไม่ได้
แก้ไขนั้น ยังมีเชื้อของ ส.ส.พึงมีอยู่ ดังนั้นจะต้องเอาคะแนนจ านวน ส.ส. 500 คน มาค านวณ ส.ส.พึงมี แล้วเอา ส.ส.เขต
ที่ได้มาหักลบ แล้วจึงจะเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ได้รับ ตามระบบ MMP 
 2.ฝ่ายพรรคเพื่อไทย+พลังประชารัฐ กรณีอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับ ส.ส.พึงมี ส.ส.เขตได้เท่าไหร่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลย แบบกติกา 40 และ 50 
 “กรณีอย่างนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการที่จะต่อสู้กัน ส่วนก้าวไกลเสนอแบบ MMP ต้องให้ค านวณแบบ ส.ส.พึง
มีก่อน แล้วค่อยเอา ส.ส.เขตมาหัก เพราะเราต้องการให้ภาพการเมืองสะท้อนถึงความนิยม เพราะจะท าให้พรรค
การเมืองมุ่งเน้นท านโยบายมาแข่งกันมากกว่า เราไม่ต้องการให้ย้อนหลังไป 24 ปี แต่เราต้องการให้ก้าวหน้ากว่านั้นไป
อีกก้าวหนึ่ง” 
ยังมี ชาติไทยพัฒนา กับภูมิใจไทย-เสรีรวมไทย และพรรคเล็กที่คัดค้าน 
 นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า “การออกแบบให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ถือ
ว่าพรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ ดังนั้น การออกแบบกฎหมายลูก ผมเห็นว่าพรรคขนาดกลาง รวมถึงพรรคขนาดเล็ก 
ควรมีโอกาสสร้างกติกาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพรรคเท่าเทียมกัน รวมถึงพรรคฝ่ายค้านด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการ
เสียเปรียบมากเกินไป” 
 แม้ว่า 2 พรรคใหญ่ เพื่อไทย-พลังประชารัฐ จะชูสุดเขต หนุนสูตรเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ แต่โอกาสพลิก
ยังมีในชั้นกรรมาธิการ 
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