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     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 25 กันยายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วรงค์’ ชวนยื่นศาลรธน. ขวางบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขอ ‘นายกฯ’ ชะลอ ก่อน

ประกาศใช้ 
4 

2 มติชนออนไลน์ ‘สงคราม’ ชี้ ‘บิ๊กตู่’ หมดสภาพ บริหารแบบไม่รู้ ทำ ศก.ไทยพัง ปชช.
เชื่อใช้เงินกู้ รบ.ไม่โปร่งใส 

6 

3 มติชนออนไลน์ ‘ไผ่’ ชี้อำนาจปรับครม.อยู่ที่บิ๊กตู่ ธรรมนัส-บิ๊กน้อยประสานลบภาพ
วัดพลัง – ชี้ ‘ก้าวไกล’ ไม่ใช่คู่แข่งเลือกตั้ง 

7 

4 สยามรัฐออนไลน์ “สุชาติ” ไม่รู้ เรียกถก กก.บห.พปชร.รื้อเก้าอี้รมต. จวกกระแสข่าว   
ชงชื่อปรับ ครม. ลั่น มีมารยาทพอ 

8 

5 มติชนออนไลน์ ยอดโควิดไทยวันนี้ ยังเกินหมื่น ติดเชื้อใหม่ 11,975 ราย เสียชีวิต 127 
ราย 

9 

6 สำนักข่าว INN  ปชช.52.5%เชื่อโควิดคลี่คลายท่องเท่ียวจะคึกคัก 10 
7 มติชนออนไลน์ ‘สมศักดิ-์ไผ่’ จัดเต็ม ส.ส. แห่ตอ้นรับ ‘นายกฯ’ ตรวจงานสุโขทัยพรุ่งนี้ 11 
8 สำนักข่าว INN รองเลขาฯ พท. ชี้ขยายเพดานหนี้คือล้มเหลวบริหารศก. 13 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ อุ๊ต๊ะ! 'หญิงหน่อย' ราศีนายกฯจบั หลงัปรากฏตัวทีส่หรฐั 14 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทพไท’ฝากการบ้าน6ข้อ!‘ลุงตู่’ลงพื ้นที่‘เมืองคอน’อย่าแค่เรียก

คะแนนนิยม 
15 

11 แนวหน้าออนไลน์ ‘นายกฯ’เยือนสุโขทัย!ลุยแผนจัดการน้ำภาคเหนือ ไม่แบ่งฐานเสียง
การเมือง 

17 

12 สำนักข่าวไทยออนไลน์ ประณามเบื้องหลังม็อบใช้เยาวชนก่อเหตุรุนแรง 19 
13 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ งัดม.158 ชี้ ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกครบ 8 ปี ต้องสละเก้าอ้ี ตาม

เจตนารมย์รธน. 
20 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ หวานซ่อนร้าว “พี่ป้อม-น้องตู่” บนถนนการเมือง กับ “บิ๊กน้อย” 

ทายาทคนใหม่ เดิมพัน แผงอำนาจ 3 ป. 
21 

2 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กน้อย” เพลย์เมกเกอร์คนใหม่ ของพลังประชารัฐ 26 
3 สยามรัฐออนไลน์ “เพ่ือไทย” ฝ่าวิกฤติ “แพแตก” !? 28 
4 สยามรัฐออนไลน์ “ยุบ” หรือ “ยึด” ? 30 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ยุ่งก็ใจเย็น 33 
6 ไทยรัฐออนไลน์ หนึ่งพรรคสองระบบ 35 
7 ไทยรัฐออนไลน์ สึนามิถล่มจมเรือแป๊ะ 37 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ได้เวลาเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 39 
9 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX สัญญาณ เตือนภัย จากกองเชียร์ ของรัฐบาล จาก 

“พลังประชารัฐ” 
40 

10 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : แนวโน้ม เลือกตั้งใหม่ ต้นปีหน้า ยุทธการ"แยกกันเดิน 
รวมกันตี" 

42 
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วันที่ 24 กันยายน 2564 – 14:51 น. 

‘วรงค์’ ชวนย่ืนศาลรธน. ขวางบัตรเลอืกตั้ง 2 ใบ ขอ ‘นายกฯ’ ชะลอ ก่อนประกาศใช้ 

 
“หมอวรงค์” ชวนปชช.รวมตัวย่ืนคำร้องศาล รธน. 28 ก.ย. นี้ ลั่น ใช้สิทธิขวางกระบวนการลักไก่ในรัฐสภา เปรียบ
เป็นเผด็จการอ่อนๆ ขอ “นายกฯ” เป็นวีรบุรุษของประเทศพิทักษ์ความถูกต้อง 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำการพรรคไทยภักดี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี 
แถลงว่า ขณะนี้กำลังมีการลักไก่กันในสภาฯ โดยสมาชิกรัฐสภาได้ดำเนินการแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว
ไปสู่บัตร 2 ใบ โดยใช้กระบวนการฉ้อฉล เร่งรีบ ไม่รอบคอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งที่หัวใจสำคัญของประชุมใหญ่
รัฐสภาอนุมัติให้รับหลักการในวาระแรกเพียงสองมาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 แต่ลักไก่เพ่ิมมาตรา 86 เข้ามา 

นอกจากนี้ยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชนที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ นั่นคือเจตนารมณ์ของระบบจัดสรรปันส่วน 
มุ่งเน้นการพยายามทำให้ทุกคะแนนของประชาชนมีความหมายคะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูก
นำมาคิดจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า โดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หรือไม่ได้รับการเลือกตั้งจะนำไปรวมเป็นคะแนน
ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

การที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกเป็นส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ จึงนำไปสู่
ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกท้ิงน้ำ เป็นการทำลายสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในคะแนนของประชาชนที่
คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญผ่านระบบจัดสรรปันส่วน เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 50 (1) กำหนดว่า บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

“ดังนั้นเราจะใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มี
สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอเชิญชวน
ประชาชนทุกคนมาร่วมกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่จะถูกนักการเมืองทำลายทิ้งผ่านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 28 กันยายน เวลา 09.30 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ และยืนยันว่าเรา
ไม่ได้จัดม็อบ แต่เป็นการไปยื่นศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน” นพ.วรงค์ กล่าว 

เมื่อถามว่า เพราะอะไรถึงเพิ่งยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดที่นายกรัฐมนตรีจะต้ องนำขึ้น
ทูลเกล้าฯ นพ.วรงค์ กล่าวว่า สิทธิประชาชนไม่จำกัดเวลา เหตุที่ตนเพิ่งยื่น เพราะเพ่ิงทราบ เนื่องจากมีนักกฎหมายห่วง
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บ้านเมืองและแจ้งช่องทางให้ประชาชนสามารถยื่นเรื ่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่จำกัดสิทธิของประชาชน 

ถามต่อว่า หากนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อไป นพ.วรงค์ กล่าวว่า กฎหมายที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ตลอด แม้ว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ ไปแล้วก็สามารถร้องได้ เพราะ
รัฐธรรมนูญให้สิทธิกับประชาชน ซึ่งนักการเมืองคงคิดไม่ถึงที่กล้าตัดสิทธิของประชาชน 

เมื่อถามว่า จะมีการยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญใหญ่สุดและสูงสุด โดยกำหนดให้
โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ไม่มีปัญหา โดยมาตรา 213 เป็นหัวใจสำคัญที่ประชาชน
จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 

เมื่อถามว่า การยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มองว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก) จะได้ประโยชน์หรือไม่ จากระบบการเลือกตั้ง
เดิม นพ.วรงค์ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า พรรคก้าวไกลเป็นคนไทยหรือไม่ ถ้าเป็นคนไทยก็ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

ถามต่อว่า การยื่นครั้งนี้จะถูกมองว่าเป็นเพราะพรรคเล็กเสียบเปรียบกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นพ.วรวงค์ กล่าวว่า เราไม่
สนใจ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเมื่อจังหวัดไหนไม่เลือกก็
จะไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและการแก้ไขบัตรเลือกตั้ง ตนก็ไม่เคยกลัวและ
เป็นแชมป์ผูกขาดบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมาตลอด แต่ตนมองว่าบัตรเลือกตั้งสองใบนำไปสู่เผด็จการรัฐสภา เพื่อให้นายทุน
สามานย์ครอบงำรัฐสภา ทำให้ประเทศกลับสู่วงจรเดิมประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาเราจึงไม่ควรนำกลับไปสู่วงจรเดิม การ
แก้ไขและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเป็นการสุกเอาเผากินรักไก่ เพราะมีมาตราเชื่อมโยงหลาย
มาตรา แต่กลับเสนอแก้ไขสองมาตราตั้งแต่ต้น ถ้าเราแฟร์ๆควรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตอนนี้สมาชิกรัฐสภายังมี
เวลา เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งกำหนดระยะเวลาจึงให้นับวันราชการถัดไป โดยจะครบกำหนดในวันที่  28 
กันยายน และขอให้นายกฯ เป็นวีรบุรุษของประเทศพิทักษ์ความถูกต้อง ถ้านายกฯ ไม่ร้องศาลก็ไม่เป็นอะไร แต่วันนี้
ประชาชนเตรียมร้องเพ่ือสิทธิ เสรีภาพ 

เมื่อถามว่า เงื่อนไขนี้จะนำไปสู่การทำรัฐประหารหรือการฉีกแล้วธรรมนูญอีกหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตอนยังมองไม่
เห็นในการทำรัฐประหาร เพราะเราไม่ได้สร้างเงื่อนไข แต่นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ครั้งนี้
ประชาชนยังไม่ถึงกับเดือด แต่ก็ไม่มีความสุขจึงใช้กระบวนการกฎหมายในการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามอยากให้
นายกรัฐมนตรีชะลอการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เอาไว้ก่อน เพ่ือให้ประเทศไปได้ดีอย่านำเสียงข้างมากลากไปของรัฐสภา เพราะ
ตอนนี้เป็นเผด็จการรัฐสภาอ่อนๆ รวมถึงส.ส.อย่าดื้อ ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง 

เมื่อถามว่า กังวลเสียงสะท้อนจากรัฐบาลไม่รับฟังหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตอนนี้ตนไม่กังวลหลังจากที่เห็นมาตรา 
213 ประกอบกับมาตราอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ผ่านมาตนจึงชงให้นายกรัฐมนตรีเตะเข้าโกลล์
ทุกลูก ถ้าครั้งนี้ท่านเตะจะสง่างามมาก รวมถึงส.ส.และส.ว.ยังมีเวลา 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2956579 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2956579


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

 
วันที่ 24 กันยายน 2564 – 15:08 น. 

‘สงคราม’ ชี้ ‘บิ๊กตู่’ หมดสภาพ บริหารแบบไม่รู้ ทำ ศก.ไทยพัง ปชช.เชื่อใช้เงินกู้ รบ.ไม่โปร่งใส 

 
‘สงคราม’ ชี้ ‘บิ๊กตู่’ หมดสภาพ บริหารแบบไม่รู้ ทำระบบเศรษฐกิจไทยพังพินาศ ปชช.เชื่อว่าการใช้เงินกู้ของรบ.ไม่
โปร่งใส 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ (พช.) กล่าวว่า 
หลายปีที ่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมายอมรับ ว่ารัฐบาล เตรียมขยายเพดานหนี้
สาธารณะขึ้นจาก 60% เป็น 70% เพราะจะทำให้รัฐบาลมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มได้อีก 1.2 ล้านล้านบาท 
พร้อมยอมรับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้รอบใหม่ โดยอ้างว่ากู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชน แล้วเงินกู้จำนวน 1.5 ล้านล้านที่ผ่านมา รัฐใช้ไปในโครงการอะไรบ้าง เกิดประโยชน์
กับประชาชนหรือไม่ 

นายสงคราม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ หมดสภาพแล้ว เพราะบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด
มาตลอด ใช้อำนาจตามอำเภอใจ และไม่รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นหัวหน้า ทีม
เศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลระบบเศรษฐกิจพังทั้งระบบ ผู้ประกอบการ หลายรายไม่สามารถทนรับ
กับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ต้องปิดกิจการ หลายคนตกงาน เมื่อระบบเศรษฐกิจมีปัญหา ส่งผลให้รัฐบาล และเก็บภาษี
พลาดเป้าต่อเนื่อง 3 ปีติดตอ่กัน 

“นอกจากนี้ ข้อครหาการใช้เงินกู้ไม่โปร่งใส มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมือง และการหาประโยชน์งบประมาณใน
การแก้สถานการณ์คิด จนถึงปัจจุบัน ประชาชนเชื่อว่าการใช้เงินกู้ของรัฐบาลไม่โปร่งใส ในขณะที่รัฐบาลชี้แจงไม่ได้
ส่งผลให้ประชาชนหมดศรัทธาในตัว พล.อ.ประยุทธ์นานแล้ว รัฐบาลใช้เผด็จการรัฐสภา พวกมากลากไป เพ่ือตีเช็คเปล่า
ให้กับรัฐบาลนำเงินกู้ไปใช้ในโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด” นายสงคราม กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2956650 
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วันที่ 24 กันยายน 2564 – 16:41 น. 

‘ไผ่’ ชี้อำนาจปรับครม.อยู่ที่บิ๊กตู่ ธรรมนัส-บิ๊กน้อยประสานลบภาพวัดพลัง – ชี้ ‘ก้าวไกล’ 
ไม่ใช่คู่แข่งเลือกตั้ง 

 
‘ไผ่’ เผย ไม่มีใครพูดถึง-อำนาจปรับครม.อยู่ที่ ‘บิ๊กตู่’ ชี้ ‘ก้าวไกล’ ไม่ใช่คู่แข่งลต. ด้าน ‘ธรรมนัส -บิ๊กน้อย’ มอบงาน
ประสาน ส.ส.ลบภาพวัดกำลัง เน้นนโยบายปรองดอง 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรและรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์ถึง
กระแสข่าวเสนอมีชื่อของนายไผ่ อยู่ในข่ายถูกเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีของพรรคพปชร. หากมีการ
ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ไม่มี ไม่มีใครมาพูดอะไร คิดว่าเป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นและเราไม่ได้
คิดอะไร ตรงไหนที่สามารถทำหน้าที่ได้ตนก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้ว ส่วนตำแหน่งประสานงานทางผู้ใหญ่ให้มาเพราะไม่
อยากให้เกิดภาพที่เป็นการประลองกำลังกัน และเราก็ไม่อยากให้เกิดความไขว้เขวเพราะจะดูไม่ดีและในช่วงภาวะอยา่ง
นี้อยากให้ปรองดองกัน 

ทั้งนี้ในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส และพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคได้เน้นย้ำเรื่องการปรองดอง ซึ่งตนก็ต้องทำตามนโยบายของหัวหน้าพรรคอยู่แล้ว ตนเชื่อ
ว่าส.ส.ในพรรคพปชร.เห็นตรงกันว่าต้องปรองดอง เพราะถ้าไม่ปรองดองกันไปเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเป็นสิ่งที่โดนโจมตีได้ 

เมื่อถามถึงรายงานข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวในที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาว่าความนิยมของพรรคอยู่
รั้งท้ายหรืออาจจะแพ้พรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้งสมัยหน้า นี้เป็นเหตุผลหนึ่งในการเร่งทำนโยบายของพรรคใช่หรือไม่ 
นายไผ่ กล่าวว่า ไม่ได้ยินเรื่องนี้ และเชื่อว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของพรรคพปชร. เพราะการเมืองทุกวันนี้
แยกกันชัดเจนอยู่แล้ว คู่แข่งของพรรคก้าวไกลจริงๆเป็นเพื่อไทยเพราะมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ส่วนของพปชร.จะเป็น
อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว และพรรคพปชร.ไม่ได้กล้วแพ้ และจะทำให้ดีที่สุด ตอนนี้เหลือเวลาอยู่ปีกว่าก็ต้องปรับให้
เข้ารูปเข้ารอย 

ผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวจะมีการเรียกประชุมกก.บห.พรรคเพื่อทบทวนตำแหน่งรัฐมนตรี ที่เป็น โควตาของพรรคทั้งหมด 
รวมถึงตำแหน่ง นายไผ่ กล่าวว่า ไม่มีใครเรียก และตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกฯ ที่จะเอาใครไว้หรือจะเอา
ใครเข้า ตามที่หัวหน้าพรรคได้แจ้งว่าพรรคมีหน้าที่เสนอนายกฯไม่ชอบเราก็เปลี่ยนคน แต่ส่วนนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ
เรา ที่มีหน้าที่ทำในส่วนของพรรคก็ทำพรรคไป ไม่สามารถไปสั่งครม.ได้ เพราะคนละส่วนกัน เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของ
นายกฯโดยตรงจะไปก้าวก่ายไม่ถูกต้อง 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2956781 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2956781
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24 กันยายน 2564 18:49 น. 

“สุชาติ” ไม่รู้ เรียกถก กก.บห.พปชร.รื้อเก้าอี้รมต. จวกกระแสข่าว ชงชื่อปรับ ครม. ลั่น มีมารยาทพอ 

 
วันที่ 24 ก.ย. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานในฐานะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้
สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมจะเรียกประชุมกก.บห.พรรค เพื่อทบทวนตำแหน่งรัฐมนตรี ที่เป็น โควตาของพรรค
ทั้งหมดว่า ยังไม่ทราบและยังไม่มีใครพูดถึง เรื่องนี้เป็นเรื่องความคิดของคนบางกลุ่มเท่านั้น และพรรคไม่ได้มีแค่กก.บห.
แต่ยังมีส.ส.อีกตั้งร้อยกว่าคน 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร.ได้เรียกคุย หลังจากมีรายงานข่าว
เกี่ยวกับนายสุชาติ ต่อการปรับครม.ออกมาเป็นเชิงลบหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ก็เพ่ิงคุยกันแต่ไม่มีอะไร เพราะคนให้
ข่าวก็ต้องสร้างข่าวของเขาไปเป็นเรื่องปกติ และในพรรคส.ส.ก็คุยกับตนทุกคน มีเพียงบางคนเท่านั้นที่อาจจะคิดอะไรอยู่ 
แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขา ทั้งนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกอย่างอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 

เมื่อถามย้ำว่าติดใจต่อกระแสข่าวที่ออกมาเกี่ยวตัวเองหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
และพ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว ตนทำอะไรที่บกพร่องในหน้าที่หรือเปล่า ไปดูสิว่าทำอะไรบ้าง 

ผู้สื่อข่าวถามถึงรายงานข่าวที่นายสุชาติ เตรียมเสนอชื่อส.ส.พรรคพปชร.ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม พิจารณาปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)เท็จจริงเป็นอย่างไร นายสุชาติ กล่าวว่า เขาไม่ได้มาสัมภาษณ์ตน
และก็ไม่รู้เอาข่าวจากไหนมา แต่ตนมีมารยาทพอไม่ใช่คนแบบนั้นแบบที่ให้ข่าวดังกล่าว ตนเคารพและอยู่กับพล.อ.
ประวิตร ตลอด และส่วนตัวก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้ทั ้งกับพล.อ.ประวิตรและพล.อ.ประยุทธ์ แม้แต่ครั้งเดียว แล้วจะได้
ประโยชน์อะไรกับการเสนอรายชื่อดังกล่าว เป็นลูกหรือเป็นครอบครัวตนหรือไม่ ตนเสนอแล้วได้อะไร 

เมื่อถามกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรคพปชร.ได้รับมอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน      
ส.ส.ของพรรค แต่ละพื้นที่เพื่อร่วมคณะต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดต่างๆ นายสุชาติ 
กล่าวว่า ต้องถามหัวหน้าพรรคก่อน เพราะเป็นเรื่องของพรรค แล้วการประสานไม่ใช่อยู่ๆจะประสาน ต้องถามทาง    
สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ ไม่อยากออกความเห็นเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของคนที่คิดกันไปเอง เพราะบางอย่างพูด
ไม่ได้และตนไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ หากพล.อ.ประวิตร ตัดสินใจอย่างไรก็ตามนั้น ส่วนภารกิจการลงพื้นที่จ.สุโขทัยของ
นายกฯ  ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ ไม่ได้ติดตามไปด้วยเพราะไม่ได้มีภารกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวพันกับกระทรวง
แรงงาน 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283508 

https://siamrath/
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วันที่ 25 กันยายน 2564 – 07:46 น. 

ยอดโควิดไทยวันน้ี ยังเกินหมื่น ติดเชื้อใหม่ 11,975 ราย เสียชีวิต 127 ราย 

 
ยอดโควิดไทยวันนี้ ยังเกินหมื่น ติดเชื้อใหม่ 11,975 ราย เสียชีวิต 127 ราย 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 เผยแพร่ยอดผู้ติดเชื้อประจำวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 รวม 11,975 ราย 
จำแนกเป็น 

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,651 ราย 

ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,213 ราย 

ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 92 ราย 

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 19 ราย 

ผู้ป่วยสะสม 1,520,422 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) 

หายป่วยกลับบ้าน 14,700 ราย 

หายป่วยสะสม 1,381,176 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) 

ผู้ป่วยกำลังรักษา 124,540 ราย 

เสียชีวิต 127 ราย 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/news_2957326 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/local/news_2957326
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25 กันยายน 2021 – 08:27 

ปชช.52.5%เชื่อโควิดคลี่คลายท่องเที่ยวจะคึกคัก 

 
กรุงเทพโพลล์ ประชาชน 52.5%เชื ่อหากโควิดคลี ่คลายการท่องเที ่ยวหน้าหนาวจะคึกคัก , แต่ไม่สนใจร่วม
ลงทะเบียนโครงการรัฐ อยากไป ทำบุญ เกาะ ภาคเหนือ ขณะ 69.5% กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก 

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการท่องเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิดคลี่คลาย” เนื่องในวันที่ 27 ก.ย. ที่จะถึงนี้ เป็นวันท่องเที่ยวโลกโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่ว
ประเทศ จำนวน 1,154 คน ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากสถานการณ์โควิด-19 
คลี่คลาย การท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 47.5 เห็นว่าจะคึกคัก
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด 

ร้อยละ 34.5 อยากไปท่องเที่ยวทำบุญ เช่น ทำบุญ 9 วัด รองลงมาร้อยละ 31.3 อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ และร้อย
ละ 31.2 อยากไปดอยภาคเหนือ , ขณะเรื่องที่กังวลมากที่สุด ถ้าต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ ร้อยละ 
69.5 กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติด โควิด-19 รองลงมาร้อยละ 55.2 กลัวความแออัดของคนใน
สถานที่เที่ยว และร้อยละ 30.8 กลัวร้านอาหาร ไม่ปฏิบัติตามกฎ ศบค. 

สำหรับการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ในการท่องเที่ยว ร้อยละ 78.2 จะใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือบ่อยๆ รองลงมาร้อยละ 59.2 จะหลีกเลี่ยงสถานที่ๆ แออัดและร้อยละ 50.4 จะตรวจสอบข้อมูลของจังหวัด
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 ส่วนความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะใช้มาตรการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ร้อยละ 67.2 เชื ่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด 
ขณะที่ร้อยละ 32.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐ พบว่า ร้อยละ 57.8 ไม่สนใจเข้าร่วมเราเที่ยว
ด้วยกัน มีเพียง ร้อยละ 34.8 เท่านั้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และ ร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย      
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 33.4 ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ไม่สนใจ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_197717/  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_197717/
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 09:01 น. 

‘สมศักดิ์-ไผ่’ จัดเต็มส.ส.แห่ต้อนรับ ‘นายกฯ’ ตรวจงานสุโขทัยพรุ่งนี้ 

 
‘สมศักดิ์-ไผ่’ จัดเต็มส.ส.แห่ต้อนรับ ‘นายกฯ’ ตรวจงานสุโขทัยพรุ่งนี้ 

วันที่ 25 กันยายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) เจ้าของพื้นที่จ.สุโขทัย เตรียมพร้อมรวมพลกลุ่มสามมิตร ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการน้ำที่จ.สุโขทัย ขณะที่ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.
กำแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรค พปชร.ที่เพิ่งได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นผู้ประสานส.ส.ของพรรค เพื่อร่วม
คณะต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามจังหวัดต่างๆ ก็เตรียมส.ส.จำนวนหนึ่ งไปต้อนรับพล.อ.
ประยุทธ์เช่นกัน 

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 กันยายน นายกฯมีกำหนดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังรายงานสถานการณ์
น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท ท่าอากาศยานสุโขทัย จากนั้นเดินทางไปยังวัดบ้านซ่าน 
ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง สักการะหลวงพ่อสามพี่น้องและหลวงพ่อขาว พร้อมพบปะประชาชนและมอบปัจจัยทางการ
เกษตรให้กับผู้แทนเกษตรกรจำนวน 500 ชุด แล้วเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุโขทัย โดยใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ประสบ
อุทกภัย ก่อนเดินทางกลับ กทม. 

คณะที่ร่วมลงพื้นที่กับนายกฯที่จ.สุโขทัย ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงมหาดไทย 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นาย
สมเกียรติ ประจำวงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ส่วนรัฐมนตรีและส.ส.ที่รอต้อนรับที่จ.สุโขทัย จะมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
กรรมการบริหารพรรค พปชร. เจ้าของพื้นที่และแกนนำกลุ่มสามมิตร พร้อมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกร
กระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นจะมีส.ส.พปชร. จ.สุโขทัย 
และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ พิษณุโลก และจ.ชัยนาท ไปร่วมต้อนรับด้วย 

ขณะที่ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการได้รับมอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้
ประสานส.ส.ของพรรค แต่ละพ้ืนที่เพ่ือร่วมคณะต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามจังหวัดต่างๆ ว่า 

https://brobotech.com/click.php?key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.02&id=393394&teaser=1859694
https://brobotech.com/click.php?key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.02&id=393394&teaser=1859694
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แค่ประสานกับส.ส.เวลามีการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ไปร่วมรอรับคณะเพราะบางครั้งส.ส.ไม่ทราบว่าจะไปอย่างไร ที่ไหน และมี
กำหนดการอย่างไร เหมือนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพปชร.บอกว่าใครว่างก็ให้ไป 

เมื่อถามถึงการลงพ้ืนที่จ.สุโขทัย ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 26 กันยายนนี้ ได้ประสานงานกับส.ส.อย่างไรบ้าง นายไผ่ 
กล่าวว่า “ประสานไปแล้ว และครั้งนี้คงจะไปกันหมด รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ เป็นต้น” 

เมื่อถามว่าได้ประสานกับทางนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นคนในพื้นที่บ้างหรือยัง 
นายไผ่ กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุย แต่ได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องคร่าวๆ แล้ว มีรถไปพร้อมรับส.ส.ติดตามคณะ ทางผู้ใหญ่ให้มา
ช่วยประสานงานส.ส.เพราะไม่อยากให้เกิดภาพที่เป็นการประลองกำลังกัน และเราก็ไม่อยากให้เกิดความไขว้เขวเพราะ
จะดูไม่ดี ในช่วงภาวะอย่างนี้อยากให้ปรองดองกัน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2957398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2957398
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25 กันยายน 2021 - 09:31 

รองเลขาฯ พท. ชี้ขยายเพดานหน้ีคือล้มเหลวบริหาร ศก. 

 
รองเลขาฯเพื่อไทย ชี้ ขยายเพดานหนี้สาธารณะคือความล้มเหลวบริหารเศรษฐกิจ ทำประเทศหนี้ล้น ประชาชนหนี้
ท่วม 

นายนพ ชีวานันท์ ส.ส. พระนครศรีอยุธยา รองเลขาธิการและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการยก
เพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ว่าเป็นดัชนีชี ้วัดความล้มเหลวของการบริหารเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลไม่ได้มี
ความสามารถในการหารายได้มีแต่กู้มาแจกสะเปะสะปะและถูกกล่าวหาว่ากู้ มาโกง จนทำให้หนี้ของประเทศพุ่งสูงขึ้น
มากจนถูกเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ทำให้ “ประเทศหนี้ล้น ประชาชนหนึ้ท่วม” ซึ่งเป็นความจริงที่คนสัมผัสได้ชัดเจนและจะ
มีปัญหาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ปัจจุบันประเทศไทยไม่ควรจะกู้เงินต่างประเทศ เพราะจะมีความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เศรษฐกิจไทยยังผันผวนและ
ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าลงอีกได้ ส่วนมาตรการของรัฐบาล ตามที่รัฐบาลมีมาตรการจะโอนหนี้ที่มีปัญหา เข้าสู่โกดัง
เก็บหนี้ โดยไม่ได้ลดหนี้ ลดดอก หรือ ยืดหนี้ เหมือนต้องการจะยึดทรัพย์สิน เหล่านี้เข้าไปกองเก็บไว้ ลักษณะคล้ายกับ 
องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ในสมัยวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ซึ่งมีเรื่องครหาการทุจริต การซื้อขาย
หนี้เสียกันอย่างมาก โดยให้ต่างชาติมาซื้อหนี้ในราคาถูก แล้วต่างชาติกลับมาขายหนี้ให้กับคนไทย และได้กำไรกลับไป
เป็นจำนวนมหาศาล ลักษณะเดียวกันนี่กำลังจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่ 

หากพล.อ.ประยุทธ์ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ก็ไม่ควรจะบริหารประเทศนี้ในภาวะเช่นนี้อีกต่อไป และควรรอ
ให้มีรัฐบาลใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจ เข้ามาแก้ไขปัญหาและฟ้ืนเศรษฐกิจ รวมถึงการกู้เงินเพ่ือฟ้ืนเศรษฐกิจด้วย เพราะ
พลเอกประยุทธ์จะเพ่ิมหนี้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเลยเหมือนที่ผ่านมา 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_197775/ 
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25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:39 น. 

อุ๊ต๊ะ! 'หญิงหน่อย' ราศีนายกฯจับ หลังปรากฏตัวที่สหรัฐ 

 
25 ก.ย.64 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตที ่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความในเฟซบุ ๊ก Paisal 
Puechmongkol ว่า สัญญาณเปิดตัวแคนดิเดทนายกฯคนใหม่ 

ในขณะที่ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมาถึงจุดที่แตกหัก และมีคำถามท่ัวไปว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไป 

ก็ปรากฏข่าวคุณหญิงสุดารัตน์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ไปปรากฏตัวที่สหรัฐ ไปพบปะกับบุคคลสำคัญหลายคน  

แล้วมีข่าวการไปสหรัฐเป็นระยะและหนึ่งในนั้นก็คือ รัฐบาลไทยไม่ตอบรับการบริจาควัคซีนของสหรัฐ 

การไปสหรัฐเที่ยวนี้ของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นที่รู้กันในวงในว่า เกิดจากการประสานงานกับศูนย์อำนาจของสหรัฐ 

จึงต้องจับตาว่านี่คือการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งของมหาอำนาจอย่างสหรัฐ  

ซึ่งอาจมีสภาพเช่นเดียวกับท่ีพรรคกิจสังคม 18 เสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จมาแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117785 
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25 กันยายน พ.ศ. 2564, 10.41 น. 

‘เทพไท’ฝากการบ้าน6ข้อ!‘ลุงตู่’ลงพื้นที‘่เมอืงคอน’อย่าแค่เรียกคะแนนนิยม 

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ
ข้อความว่า จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการลงพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 
กันยายน 2564 นี้นั้น 

ผมในฐานะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราช ขอทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภาเป็นตัวแทนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ตามที่เคยได้
ต้อนรับและนำเสนอปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อพลเอกประยุทธ์ ตอนครั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 ให้ได้รับทราบปัญหาหลายประการ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 

ในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ ผมจึงใคร่ขอเสนอปัญหาและแผนงานเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ ได้ติดตาม ผลักดัน 
เร่งรัด แก้ไขปัญหา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1.โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช ตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ9580 ล้านบาท ขอให้เร่งรัดให้มีการ
ก่อสร้างเสร็จตามแผนงานในปี 2561-2566 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

2.โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ลุ่มน้ำปากพนัง แก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล
เมืองปากพนัง 

3.โครงการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ที่ได้นำเสนอให้มีการขุดคลองและทำถนนล้อมรอบพื้นที่ เพื่อเก็บขังน้ำ พื้นที่
ประมาณ 300,000 ไร่ 

4.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองด้านตะวันออก ของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่แยกบางปู ต.ปากพูน ถึงแยกวัดหม่น        
ต.ท่าเรือ ยังขาดในบางช่วงบางตอน ยังไม่ตลอดเส้นทาง 

5.โครงการถนนทางหลวงตัดใหม่ 4 ช่องจราจร เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน สายทุ่งสง-อ่าวลึก ตัดผ่านเขตพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ 
เป็นถนนสายเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้ 

6.โครงการสร้างสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม เพ่ือเป็นศูนย์กลางขนส่งทาง
รางของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ผมจึงได้นำเสนอข้อมูลปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการบ้านให้กับพลเอกประยุทธ์ จะได้เตรียม
ข้อมูลแก้ปัญหาให้ถูกจุด ก่อนที่จะลงพ้ืนที่จริงในวันที่ 30 กันยายนนี้ 

ผมหวังว่า การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ คงจะทำให้โครงการต่างๆที่ยังล่าช้า คาราคาซัง 
ได้พัฒนามีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว มากกว่าการลงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการเมืองวัดกำลังกัน หรือเพื่อสร้างภาพ เรียก
คะแนนนิยมจากประชาชนเท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604575 
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25 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.10 น. 

‘นายกฯ’เยือนสุโขทัย!ลุยแผนจัดการน้ำภาคเหนือ ไม่แบ่งฐานเสียงการเมือง 

 
“ทิพานัน”ชี้นายกฯลงพื้นที่ “สุโขทัย” เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคเหนือ  และเพื่อติดตามแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพื้นที่ให้รวดเร็วขึ้น  ไม่มีแบ่งภาค ฐานเสียงการเมือง   สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานและพี่น้อง
ประชาชน  ปลื้ม “ชาวสุโขทัย” รอต้อนรับอย่างอบอุ่น 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่
ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำแม่ม่อมล้นอ่าง จากฝนตก
หนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังการเตรียมพ้ืนที่รับน้ำแก้มลิงบริเวณแม่น้ำยมฝั่งซ้าย ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน
ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน จึง
ต้องการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หากติดขัดสิ่งใด นายกรัฐมนตรีจะ
ได้พิจารณาสั่งการในการรับมือได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างเร่งด่วน 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จ.สุโขทัยนั้นยังเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคเหนือ เนื่องจากภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำ
สำคัญของประเทศ จึงมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบระบายน้ำทั้งระบบของแม่น้ำยม  เช่นประตูระบายน้ำ
บ้านหาดเสี้ยว อีกทั้งยังมีโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ที่ครม. ได้เคยอนุมัติกรอบวงเงินไป 2,875 
ล้านบาท เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำในระยะยาวของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี (ปี 2563 -2567) 
ในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และมีแล้วเสร็จไปบ้างแล้ว ซึ่งมีเป้าหมายให้สามารถรองรับน้ำที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย
ได้สูงสุด1,400 ลบ.ม./วินาที ประกอบด้วยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในลำน้ำสาขาและประตูระบายน้ำแม่น้ำยมใน
พื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนและตอนกลางเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำยม ลดยอดน้ำของแม่น้ำยมตอนบนและ
ตอนกลางที่จะไหลลงพื้นที่แม่น้ำยมตอนล่าง ปรับปรุงคลองผันน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อให้สามารถผันน้ำเลี่ยงเขต
เศรษฐกิจเมืองสุโขทัยออกทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะบรรเทาและป้องกันน้ำท่วมไปได้มาก 

“ท่านนายกฯ เห็นความสำคัญต่อการบูรณาการการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ  ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ดังนั้น 
จึงต้องการเห็นภาพรวมของจังหวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ การลงพื้นที่ของนายกฯยังเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ และหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะได้แก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการรอรายงานลงไป และให้กำลังใจพ่ีน้องประชาชน ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ เพ่ือให้
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ผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างรวดเร็ว  การทำงานของนายกรัฐมนตรีเปิดกว้างในกระบวนการการทำงาน ไม่มีแบ่งภาค 
หรือฐานเสียงว่าเป็นของพรรคใด ฝ่ายใด เป็นนายกรัฐมนตรีของคนทุกจังหวัด” น.ส.ทิพานัน กล่าว 

น.ส.ทิพานัน กล่าวย้ำว่า ขณะนี้มีพ่ีน้องประชาชนชาวสุโขทัยที่ติดตามใน เพจเฟซบุ๊ก อ้น ทิพานัน ศิริชนะ พอทราบข่าว
ว่า นายกจะลงพื้นที่สุโขทัย ต่างเข้ามาสอบถามด้วยความดีใจและต้องการมารอต้อนรับ พร้อมกับถามเวลาเพ่ือจะเตรียม
ขนม รวมถึงอาหารต่างๆ มาให้นายก เพื่อจะได้ชิมของอร่อยๆของสุโขทัย และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายกลุงตู่ในการ
ทำงานอีกด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604578 
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25/09/2564 10:28 

ประณามเบื้องหลังม็อบใช้เยาวชนก่อเหตุรุนแรง 

 
กรุงเทพฯ 25 ก.ย.- โฆษกรัฐบาลประณามเบื้องหลังม็อบใช้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงแทน เตือนเยาวชนอย่าหลงเชื่อคำยุยง 
นายกฯ เป็นห่วงเกรงเสียโอกาส หมดอนาคต 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใย และวิตกกังวลหลังรับทราบรายงานจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายไซต์
ก่อสร้าง บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงพบว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน 14 คน เป็นเยาวชน 12 คน ผู้ใหญ่ 
2 คน โดยเยาวชน 2 คนให้การยอมรับเป็นผู้ทำการเผาป้อมตำรวจได้รับความเสียหาย ช่วงวันที่ 22 – 23 ก.ย. 2564 
รวมทั้งหมด 8 ป้อม ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า ช่วงหลังๆ นี้ การก่อเหตุรุนแรงมักเป็นเยาวชน และยังเป็นเยาวชนกลุ่ม
เปราะบางท่ีถูกใช้ให้ก่อเหตุด้วย 

“ผมขอประณามผู้ที่อยู่เบื้องหลัง มีเจตนาร้ายใช้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เป็น ผู้ก่อเหตุรุนแรง และ
ทำลายทรัพย์สินทางราชการ จึงอยากฝากเตือนถึงเยาวชน อย่าตกเป็นเหยื่อ คำยุยงของผู้ไม่หวังดีให้กระทำผิดกฎหมาย 
ท้ายที่สุดเยาวชนผู้ก่อเหตุเองจะถูกจับกุมและถูกดำเนินคดี มีประวัติเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เสียโอกาส
รวมไปถึงอาจกระทบต่ออาชีพการงานในอนาคตด้วย ทั ้งนี ้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบ
ประชาธิปไตยแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การชุมนุมต่างๆ ก็ต้องไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาไม่ได้มีการ
ชุมนุมอย่างสงบตามที่แกนนำบางคนกล่าวอ้างซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีเพราะมีหลักฐานการใช้ความรุนแรงกับเจ้า
หน้าอย่างชัดเจน” นายธนกร กล่าว .-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-787793 
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 12:04 น. 

‘สุทิน’ งัดม.158 ชี้ ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกครบ 8 ปี ต้องสละเก้าอี้ ตามเจตนารมย์รธน. 

 
‘สุทิน’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ ควรสละเก้าอี้ ‘นายกฯ’ เมื่อครบ 8 ปี นับจาก รปห. ตามเจตนารมย์รธน. หวั่น ‘ศรีธนญชยั’ 
ตีความ ม.158 วรรคสี่ เข้าข้างให้ลากยาวได้ถึงปี 2567 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ระบุว่า 
“นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้
นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง” โดยหากนับการดำรงตำแหน่งของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ก็จะครบ 8 ปี ในปี 2565 ว่า ประเทศไทยก็มักจะตีความกฎหมายแบบ
ศรีธนญชัยเยอะ จึงทำให้มีการตีได้ 2 แนวทาง คือ 1.การดำรงตำแหน่งนายกฯ จะมีผลตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้
เป็นต้นไป หากตีความแบบนี้ก็จะหมายความว่าไม่นับรวมอายุการดำรงตำแหน่งนายกฯ ก่อนปี 2560 ดังนั้นจะครบ 8 ปี
ในปี 2567 และ 2.ตีความตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ คือต้องนับอายุการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เป็นนายกฯ เป็นต้นมา 
ซึ่งก็คือจะครบ 8 ปี ในเดือนสิงหาคม 2565 

นายสุทิน กล่าวว่า จากนี้ก็ต้องดูว่าจะตีความไปในแนวทางใด แต่ตนคิดว่าควรตีความตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ  
คือนายกฯ ควรจะเป็นต่อกันไม่เกิน 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จึงจะเป็นนายกฯ ได้อีกเพียง 1 ปีเท่านั้น แต่ก็อาจจะมีพวก    
ศรีธนญชัยที่ตีความว่ารัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับย้อนหลัง คือให้นับการดำรงตำแหน่งนายกฯ ตั้งแต่ปี 2560 

เมื่อถามว่า หากความเห็นการตีความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สุดท้ายจะจบอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ต้องจบที่
พล.อ.ประยุทธ์ คือไม่ต้องให้เกิดความขัดแย้งในการตีความมาก ก็ให้จบการดำรงตำแหน่งนายกฯ ในเดือนสิงหาคม 
2565 โดยการเคารพเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีที่ทั่วโลกปฏิบัติตาม คือ ประเทศประชาธิปไตยจะไม่ให้
ผู้นำดำรงตำแหน่งเกิน 2 สมัยหรือ 8 ปี ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ สามารถหาทางออกได้ โดยไม่ต้องให้สังคมเกิดความ
ขัดแย้งกัน 

เมื่อถามว่า หากครบกำหนด 8 ปี แต่นายกฯ ยังไม่ลาออก ฝ่ายค้านจะทำให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนหรือไม่ นายสุทิน 
กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกันในประเด็นนี้ แต่เราจะต้องแสวงหาการยุติที่เป็นบรรทัดฐานต่อไป โดยการยื่นศาล
รัฐธรรมนูญให้ตีความ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2957609 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2957609
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24 กันยายน 2564 23:00 น. 

หวานซ่อนร้าว “พี่ป้อม-น้องตู่” บนถนนการเมือง กับ “บิ๊กน้อย” ทายาทคนใหม่ เดิมพัน 
แผงอำนาจ 3 ป. 

 
แม้ทั้ง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะตระกองกอด มีคำหวาน และแสดงออกว่ารักกัน
ดั้งเดิม 

โดยเฉพาะคำพูด ของ พล.อ.ประวิตร ที่ว่า “ตายจากกันเท่านั้น ที่จะทำให้เรา 3 ป.เลิกรักกัน” รวมทั้งคำพูดของพล.อ.
ประยุทธ์ที่ว่า “เห็นหน้า ก็รู้ใจ” ไม่มีวันแตกแยก แต่ทว่าคำพูด กับการปฏิบัติ และสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองเวลานี้ 
สวนทางกับคำพูดของทั้งพ่ีน้อง 2 ป “ป.ประวิตร” และ “ป.ประยุทธ์” 

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ ปลดฟ้าผ่า 2 ลูกรัก มือขวา ของ พล.อ.ประวิตร ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จาก รมช.เกษตรฯ 
และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จาก รมช.แรงงาน โดยไม่บอกพ่ีใหญ่ก่อน จนทำให้ เสียหน้า เสียฟอร์ม บารมีพ่ีใหญ่หล่นวูบ 

การปฏิบัติ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งและไปกันคนละทาง ประการแรก คือ พล.อ.ประยุทธ์ ปลด ร.อ.ธรรมนัส 
และ นฤมล ออกจาก ครม. แต่ พล.อ.ประวิตรกลับยังคงให้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐต่อไปในตำแหน่งเลขาธิการพรรค
และเหรัญญิกพรรคตามเดิม แถมยังเป็นการขอร้องให้อยู่ หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส ประกาศจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ 
ไปสร้างบ้านหลังใหม่ 

ที่สะท้อนได้ว่า พล.อ.ประวิตร ไม่แคร์ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงใช้งานคนที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องการ และยืนยันว่า
เกี่ยวข้องกับขบวนการล้มอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์กลางสภาในการโหวต ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ผ่านมา ที่สะท้อน
ความขัดแย้ง เพราะ พล.อ.ประวิตร ไม่เชื่อว่า ร.อ.ธรรมนัสเกี่ยวข้อง แต่เกิดการเข้าใจผิดและถูกใส่ร้ายรวมทั้ง พล.อ.
ประยุทธ์ หวาดระแวง ร.อ.ธรรมนัส เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกท้ัง ร.อ. ธรรมนัส ก็ไม่แคร์ พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนต่างคนต่าง
อยู่ และมีพล.อ.ประวิตร เป็นเกราะคุ้มกันภัย 

ประการที่ 2 ความหวาดระแวงที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีต่อ พล.อ.ประวิตรพี่ใหญ่ หลังจากมีพยานหลักฐานว่า ร.อ.ธรรมนัส
อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อโหวต จาก ส.ส. และ พรรคร่วมรัฐบาลให้โหวตไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ กระทั่งเกิดคำถาม
ขึ้นมาในหมู่คนใกล้ชิดและกองเชียร์พล.อ.ประยุทธ์ ว่า จริงหรือท่ีร.อ.ธรรมนัส วางแผนปฏิวัติเงียบ พล.อ.ประยุทธ์กลาง
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สภา โดยที่พล.อ.ประวิตรไม่รู้เรื่อง หรืออีกท้ัง พล.อ.ประวิตร ก็ปกป้อง ร.อ.ธรรมนัส ด้วยการยืนยันกับพล.อ.ประยุทธ์ว่า 
ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะ ได้มีการตรวจสอบแล้ว เป็นการพูดกันไปเอง แต่การปลด ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมล ก็เป็นการ
สะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เชื่อคำยืนยันของพล.อ.ประวิตร 

ความหวาดระแวงนี้ เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่พล.อ.ประวิตรผลักดันให้ ร.อ.ธรรมนัสขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และมี
กระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสเจรจากับแกนนำพรรคเพื่อไทย ในการร่วมมือทางการเมืองกันในอนาคต จนน่าสงสัยว่า
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการที่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีประกาศอย่างมั่นใจว่า จะกลับประเทศและมักจะกล่าว
ชื่นชม ร.อ.ธรรมนัส เสมอๆ ประกอบกับกระแสข่าวที่ว่าพล.อ.ประวิตรเตรียมหา นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทน พล.อ.
ประยุทธ์ แล้ว หลังจากที่พิจารณาแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ ขายไม่ออก คะแนนนิยมตก จากการแก้ปัญหาโควิด หาก
พรรคพลังประชารัฐ ยังชูพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาน้อยลง 

รวมถึง “ดีล” ระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่
จะทำให้พรรคการเมืองใหญ่มีโอกาสได้ ส.ส.จากคะแนนรวม มากขึ้น และเพื่อทำให้พรรคก้าวไกล และพรรคขนาดเล็ก
สูญพันธุ์ แต่ความหวาดระแวงนี้ก็เก็บไว้ในใจของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้แสดงออก แต่ก็ทำให้เกิดรอยร้าวและระยะห่าง
ทางใจ กับพล.อ.ประวิตร พี่ใหญ่อยู่เงียบๆ และระคนไปด้วยความน้อยใจและหวาดระแวงว่า พล.อ.ประ วิตรฟัง ร.อ.
ธรรมนัส และ นฤมล มากจนเกินไปและไม่รักน้องชายคนนี้เหมือนเดิมแล้ว 

พล.อ.ประยุทธ์ คิดว่าการปลดทั้งสองคนนี้ออกจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะทำให้ทั้ง 2 คนออกไปจากชีวิต พล.อ.ประวติร 
ได้แต่ก็ประเมินสถานการณ์ผิด พล.อ.ประวิตร ยังคงขอให้ทั้งสองคนช่วยงานต่อ และกลายเป็นความหมางใจ ระหว่าง
พล.อ.ประยุทธ์ กับพล.อ.ประวิตร แม้จะไม่ถึงขั้นขัดแย้งแตกแยก กลายเป็นศัตรูกัน แต่ทว่าในระหว่างพี่น้อง 3 ป. 
“ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” นั้น ไม่เหมือนเดิมแล้ว 

และมีการแบ่งฝ่ายในหมู่พ่ีน้อง 3 ป.เองคือ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พ่ีรอง ไปอยู่ข้างกาย อยู่
ฝั่ง พล.อ.ประยุทธ์ และถูกมองว่าเป็นที่ปรึกษาของพล.อ.ประยุทธ์ ในปฏิบัติการปลด ร.อ.ธรรมนัส ครั้งนี้ด้วย เพราะ 
เชื่อว่า ร.อ.ธรรมนัส หวังผลอยากได้ที่จะนั่ง มท.1 แทน 

เพราะก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ก็แสดงออกถึงความไม่พอใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.อนุพงษ์ ไม่สนับสนุนช่วยเหลือ
การทำงานของ ส.ส. ในพรรคที่จะทำโครงการต่างๆไปดูแลประชาชนและหวังผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
จนถึงขั้นมีข่าวว่าจะขอยึดโควตาเก้าอ้ี รมว.มหาดไทย จากโควตานายกฯ กลับมาเป็นของส่วนกลางพรรคพลังประชารัฐ 

อีกทั้งการพลิกเกมของ พล.อ.ประวิตร ทันที ที่แม้กำลังเฮิร์ตจากการที่พล.อ.ประยุทธ์ ปลด 2 มือขวา โดยไม่บอกกล่าว 
ทำให้เสียหน้า ด้วยการเปิดตัว “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้องรัก ที่สนิทสนมกันมายาวนานกว่า 30 
ปี โดยแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ อันถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มี 
“นัยสำคัญ” และเป็น “ตัวละครใหม่” ที่ต้องจับตามอง เพราะตำแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์พรรคนี้ พล.อ.ประวิตร เคย
นั่ง ก่อนที่จะข้ึนเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
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รวมถึงบิ๊กน้อยมีความสนิทสนมกับ ร.อ.ธรรมนัส มายาวนานจากคอนเน็กชั่นสมัย “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต 
นายทหารผู้กว้างขวาง นายเก่าของ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ล่วงลับ ที่เป็นเพื่อนรัก กับพล.อ.วิชญ์ มาตั้งแต่สมัยเด็ก จนมาเรียน
เตรียมทหารและจปร. 

จึงทำให้ พล.อ.วิชญ์ ถูกจับตามองทันทีว่าจะเป็นทายาทอำนาจของ พล.อ.ประวิตร และอาจจะเป็นหั วหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐคนใหม่ในอนาคต เมื่อพล.อ.ประวิตร ต้องถอยฉากไปกำกับอยู่เบื้องหลัง 

พล.อ.วิชญ์ เป็นเตรียมทหารรุ่น 11 จปร.22 ที่เป็นน้องรักของ พล.อ.ประวิตรตั้งแต่สมัยอยู่ชายแดนไทย-เขมร เมื่อครั้ง
เป็นทหารพรานมาด้วยกัน แถมทั้งยังเป็นราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา และมีลักษณะดี เคยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบก แต่ทว่าไม่ได้เป็น ผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากในเวลานั้น พล.อ.อนุพงษ์ ผบ.ทบ. วางตัว และผลักดันพล.อ.
ประยุทธ์ จนขึ้นมาเป็นรอง ผบ.ทบ. และ ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. นั่งนาน 4 ปี แล้ว จนทำให้ถูกจับตามองว่า เป็นความขัดแย้ง
ในอดีตกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

เกมนี้เกิดขึ้น หลังจากที่พล.อ.ประวิตร รู้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ กำลังจะลงมาสู่สนามการเมืองด้วยตัวเองในการเรียกส.ส. -
แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ไปพูดคุยและมีการต่อสายวาง ขุมข่ายจันทร์โอชา ในการประสานงานกับ แต่ละกลุ่มด้วย
ตนเอง เพราะไม่ต้องการ”ขาลอย”เนื่องจากเดิม เคยมอบให้ พล.อ.ประวิตรดูแลพรรคพลังประชารัฐ และรับผิดชอบ
ในทางการเมืองเพียงคนเดียว ทำให้ตนเอง ไม่รู้ว่าพล.อ.ประวิตรวางแผนอะไรบ้าง โดยเฉพาะเมื่อมี ร.อ.ธรรมนัส ที่เคย
อยู่พรรคเพ่ือไทยมาก่อนเคียงข้าง และเป็นมือไม้สำคัญในการเดินเกมทางการเมือง 

โดยเฉพาะการให้ “เสธ.อ้น” พล.อ. กนิษฐ์ ชาญปรีชญา แกนนำสมาชิกวุฒิสภา สายบิ๊กตู่ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการ
ตรวจสอบแผนปฏิวัติเงียบของ ร.อ.ธรรมนัส และรายงานนายกฯ มาช่วยงานการเมืองโดยตรง แต่ด้วยความที่เป็น ส.ว. 
จึงเปิดตัวมากไม่ได้และได้มอบให้ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรีแกนนำ ส.ส.ภาคกลางของพรรคพลังประชารัฐ 
ซึ่งสนิทสนมกับพล.อ. กนิษฐ์ มายาวนานมาช่วยพล.อ.ประยุทธ์ ในทางการเมือง 

จนเห็นได้ชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มลงพื้นที่แบบรัวๆ ไปพบปะ ประชาชน และส.ส.ในแต่ละพื้นที่โดยมี สุชาติ เคียง
ข้าง ไปทุกงาน ที่นอกจากจะถูกมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งแล้วยังเป็นการลงพื้นที่หาเสียงด้วยตนเองและ
เป็นการเช็กกำลังขุมข่ายนักการเมืองในพ้ืนที่และเช็คบารมีของ พล.อ.ประยุทธ์เองด้วย 

จนเกิดกระแสข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ด้วยตนเองในอนาคตอันใกล้นี้ ก่อน การ
เลือกตั้งครั้งหน้า เพราะเป็นความตั้งใจเดิมที่ต้องการจะลบภาพ การเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากหัวหน้าคณะปฏิวัติ 
คสช. เพื่อการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาตามระบอบประชาธิปไตย ในการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และหัวหน้าพรรคการเมือง
ด้วย 

เพราะที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพียงแต่พูดผัดผ่อน ว่ายังไม่ถึง
เวลานั้น ยังไม่ได้คิดและยังไม่มีความจำเป็น ดังนั้นการที่พล.อ.ประวิตร เปิดตัว พล.อ. วิชญ์ มาในห้วงเวลานี้จึงถูกมองว่า 
นอกจากจะวางตัวพล.อ. วิชญ์ ไว้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในอนาคตแล้วอาจจะเล็งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของ
พรรคพลังประชารัฐด้วย 
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แต่ขึ ้นอยู่กับว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะอยากไปต่อหรือไม่แต่ก็คาดการณ์กันว่า พล.อ.ประวิตร อาจจะเสนอชื่อนายกฯ
รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐมากกว่า1 คนไม่ใช่แค่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่อาจจะใส่ชื่อพล.อ. วิชญ์ มาด้วย 

อย่างไรก็ตาม พล.อ. วิชญ์ ได้ปฏิเสธว่าไม่เคยคุยกับพล.อ.ประวิตร เรื่องเหล่านี้เลย มาแค่เพียงช่วยงานในพรรค พล.อ.
ประวิตรเท่านั้น เพราะเห็นว่าตนเองเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้ว ได้สมัครตั้งแต่สมัยที่พล.อ.ประวิตร มาเป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ และไม่เคยหวังตำแหน่งใดๆ 

กระนั้นความหวาดระแวงจากฝั่ง พล.อ.ประยุทธ์ที่ ทำให้ พล.อ. วิชญ์ จับตามองส่งผลให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเข้ามาพบ
พูดคุยทานข้าวกับพล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อมากขึ้น จากที่สมัยก่อน พล.อ.ประยุทธ์ นานๆจะมาสักครั้งหนึ่ง เพ่ือ
กระชับสายใยความเป็นพี่น้องและเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นการ ง้อพ่ีใหญ่ 

ที่ก็ต้องรอดูใจของพล.อ.ประวิตรว่าจะวางแผนการเมืองกระดานนี้อย่างไร เพราะการเลือกตั้งคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า
และโอกาสที่พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐที่จะได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งสองใบอาจจะมีข้อตกลงในทาง
การเมืองกันเกิดขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส เคยประกาศไว้ว่าจะดึงส.ส.จากพรรคเพ่ือไทยเกือบครึ่งพรรค มาอยู่
พรรคพลังประชารัฐ หวังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง หรืออาจเป็นแผน 2 คือการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพ่ือไทย 
โดยที่เชื่อกันว่าวันนั้นจะไม่มีพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี และดูเหมือนว่าเกมการเมืองกำลังถูกบีบทางให้พล.อ.
ประยุทธ์ เดินไปสู่จุดนั้นหากว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สู้หรือว่าสู้ไม่ไหว ก็ต้องกลับบ้านพักผ่อนอย่างที่เคยตั้งใจไว้ แล้วปล่อย
ให้พ่ีใหญ่กรำศึกการเมืองเพียงลำพัง 

แม้พล.อ.ประยุทธ์ จะเคยบอกว่า “ถ้าพี่ป้อม ไม่อยู่ก็กลับบ้านด้วยกัน” หรือที่พล.อ.ประวิตรพูดไว้ว่า “นายกฯไปผมก็
ไป” แต่ทว่าล้วนเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นเพ่ือสยบความหวาดระแวงในการแย่งอำนาจกันเองในหมู่พ่ีน้อง และก่อนที่จะมีการ
ปลด ร.อ.ธรรมนัส และนฤมล ตามมา คอการเมืองมองว่าเกมนี้ พล.อ.ประวิตรเหนือกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เพราะมี
ประสบการณ์ มากกว่า แถมมี ร.อ.ธรรมนัสเป็นมือทำงาน และมี พล.อ.วิชญ์น้องรักที่มองตารู้ใจมาอยู่เคียงข้าง 

จึงไม่แปลกที่ในการลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ที่เพชรบุรีจะดูเงียบเหงาเมื่อเทียบกับการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตรที่
อยุธยาในวันเดียวกัน ที่แกนนำและส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มากันพึ่บพ่ับ และล้วนเป็นตัวเด่นๆทั้งสิ้น 

โดยมี ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมลเคียงข้างพล.อ.ประวิตร เช่นเดิม ที่ถูกตีความว่าพลังของพล.อ.ประวิตร พี่ใหญ่ ในทาง
การเมืองยังคงกระหึ่ม กว่า พล.อ.ประยุทธ์ที่เพ่ิงจะเข้ามาชิมลางการเมืองด้วยตนเองเอาตอนนี้ 

ในเวลานี้จึงกลายเป็นละครทางการเมืองที่พ่ีน้อง 3 ป. พยายามจะรักษาภาพความแข็งแกร่งของแผงอำนาจ 3 ป.ที่ครอง
อำนาจมายาวนาน และเคยประกาศว่าไม่มีวันแตกแยก ขัดแย้งกันเอง เพราะอยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเกือบ 50 
ปี และพยายามจะโยนความผิดให้สื่อมวลชนกลายเป็นแพะรับบาปว่า เป็นผู้สร้างความขัดแย้ง ให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้อง 
สร้างกระแสข่าวเสี้ยม ทั้งๆที่ความจริงมันเกิดเรื่องและทำให้สื่อทุกสำนักก็มองเหมือนกันหมด เพราะคำพูดกับการ
กระทำของ พ่ีป้อม และน้องตู่ สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง งานนี้หากพล.อ.ประยุทธ์ยอมถอยกลับบ้านพักผ่อน หลังจากเป็น
นายกรัฐมนตรีมา8 ปีก็รอลุ้นพล.อ.ประวิตรว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปบนสนามการเมือง 
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แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ สู้ในการที่จะยึดพรรคพลังประชารัฐ หรือยืนกรานที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลัง
ประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็คงมีละครการเมืองที่ดุเดือด รออยู่เบื้องหน้า เพราะตัวละครในเรื่องนี้ล้วนเป็น 
อดีตทหาร เรียกได้ว่า เป็นศึกสายเลือด จปร.เลยทีเดียว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283122 
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24 กันยายน 2564 23:00 น. 

“บิ๊กน้อย” เพลย์เมกเกอร์คนใหม่ ของพลังประชารัฐ 

 
การปรากฏตัวของ “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตคู่ชิงเก้าอ้ีผบ.ทบ. กับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ส่งผลต่อสมการการเมืองในพรรค
พลังประชารัฐ ท่ามกลางปฏิบัติการยึดพรรคของ “บิ๊กตู่” 

โดยถูกมองกันว่า “บิ๊กน้อย” น้องรักของ “บิ๊กป้อม” เข้ามาเป็นกันชน “บิ๊กตู่”ยึดพรรคมากกว่าคั่นกลางระหว่าง “บิ๊ก
ป้อม”กับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ด้วยหากย้อนไทม์ไลน์กลับไปจะพบว่า ท่ามกลางฝุ่นตลบ ข่าวการส่งสายตรง “บิ๊กตู่”เข้ามาคุมพรรค ก็ปรากฎข่าวการ
ตั้งประธานยุทธศาสตร์ออกมากั๊กเอาไว้ในฉับพลันทันที แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้เข้ามากันท่า “บิ๊กตู่”ก็ตาม 

กระนั้น การมาของ “บิ๊กน้อย”ในจังหวะที่ "บิ๊กตู่” หักดิบสั่งปลด ร.อ.ธรรมนัส กับ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โดยที่ 
“บิ๊กป้อม” ไม่ล่วงรู้มาก่อน 

แม้ในบางครั้งที่มีการแต่งตั้งคนในพรรคพลังประชารัฐดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย “บิ๊กป้อม”บอกว่าไม่รู้ เป็นเรื่อง
ของ “บิ๊กตู่” แต่ลึกๆ “บิ๊กป้อม”ก็เป็นคนบอกให้ “บิ๊กตู่”แต่งตั้งเองก็ตาม 

และแม้จะมองคอนเน็กชั่นของ “บิ๊กน้อย” จะทำให้ร.อ.ธรรมนัส ยำเกรงเพราะเป็นผู้มีพระคุณ ที่เคยพา ร.อ.ธรรมนัสมา
พ่ึงบารมี ของผู้ยิ่งใหญ่แห่งมูลนิธิป่ารอยต่อ 

แต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่า “บิ๊กน้อย”นั้นก็สนิทสนมกับ ร.อ.ธรรมนัสเช่นกัน 

หากการมาของ “บิ๊กน้อย” จะช่วยสลายกลุ่มก้อนทางการเมือง และประสานรอยร้าวให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ จาก
การที่มีคอนเน็กชั่นกับทุกกลุ่ม ก็น่าจะเป็นผลดีต่อพรรคพลังประชารัฐ 

เมื่อย้อนมาดูโปรไฟล์ของ “บิ๊กน้อย” เป็นเตรียมทหารรุ่น 11 เคยเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 11 รองแม่ทัพภาคที่1 แม่ทัพน้อยที่ 1 ที่ปรึกณาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะที่ปรึกษากองทัพก เป็นอดีตองครักษ์พิเศษ และอดีตสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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การโดดลงมาสู่การเมืองเต็มตัวของ “บิ๊กน้อย”ท่ามกลางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่นิ่ง และบทบาทของ 
“บิ๊กน้อย” ที่ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ โดยมีด่านแรกคือศึกเลือกตั้ง อบต. 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283129 
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24 กันยายน 2564 23:00 น. 

“เพื่อไทย” ฝ่าวิกฤติ “แพแตก” !? 

 
แม้ “พรรคเพื่อไทย” จะนับเป็น 1 ในพรรคการเมืองใหญ่ที่มีโอกาสได้เปรียบในสนามเลือกตั้ง ครั้งหน้า หากมีการ
ใช้รูปแบบบัตรเลือกตั้ง 2ใบ เพื่อเป็นกติกาเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยได้ลุ้นความสำเร็จเหมือนกับที่ “พรรคไทยรัก
ไทย” พรรคต้นน้ำ ที่เคยสร้างประวัติการเลือกตั้ง ในปี 2544 มาได้อย่างงดงามก็ตาม 

แต่สำหรับพรรคเพ่ือไทย ณ วันนี้ยังต้องลุ้นกันอีกเฮือกใหญ่ว่าที่สุดแล้ว “ชัยชนะ” ที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้น จะคว้ามา
อยู่ในมือได้หรือไม่ ? 

เมื่อในความเป็นจริงแล้ว พรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับ พรรคไทยรักไทยที่เปิดตัวลงสนามเลือกตั้งครั้ง
แรกในปี 2544 ภายใต้กฎกติการัฐธรรมนูญ ปี 2540 ใช้รูปแบบบัตรเลือกตั้ง 2ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่ 

ในครั้งนั้น พรรคไทยรักไทย สร้างความสำเร็จ แจ้งเกิดเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ชนิดถล่มทลาย กวาดส.ส.เข้าสภาผู้แทนราษฎร
มาได้ทั้งสิ้น 248 คนจากทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อ สามารถจัดตั้ง “รัฐบาลพรรคเดียว” เกิดเป็นฉากสำคัญของ
หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

การเป็นพรรคการเมืองเจนเนอเรชั่นที่ 3 สำหรับพรรคเพื่อไทย ในยุคที่ต้องโดนดองเอาไว้ในฐานะ “พรรคแกนนำฝ่าย
ค้าน” ยาวนานเกือบ 8ปี ย่อมเป็นเรื่องยากลำบาก มิใช่น้อย เมื่อห่างไกลจาก “อำนาจรัฐ” และ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีต
นายกรัฐมนตรี เจ้าของพรรคตัวจริงที่ต้องสั่งการผ่านโลกไร้สาย มายังเมืองไทย ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ข่าวคราวการเปลี่ยนตัว “หัวหน้าพรรค” เกิดขึ้นมาเป็นระลอก นัยว่า “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน
นั้นคงไม่เหมาะกับการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งรอบหน้าเสียแล้ว แต่จนถึงวันนี้ เมื่อหัวหน้าพรรคยังเป็นคนเดิม ความ
เปลี่ยนแปลงใดๆยังไม่เกิดขึ้น แต่ทว่ากลับพบว่าภายในพรรคเองยังเกิดปัญหา “งูเห่า” วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด 

แม้จะมีการวางบทลงโทษ สำหรับ “ส.ส.งูเห่า” ที่เอาใจออกห่าง เทใจให้กับ “ฝ่ายรัฐบาล” แต่ที่สุดแล้ว ใช่ว่าส.ส.งูเห่า 
จะหวาดผวากับการถูกขับไล่ หรือกดดันว่าจะไม่ส่งลงสมัครในพรรค จะด้วยมี “ท่ีหมายใหม่” หรืออาจจะเป็นเพราะรู้ดี
ว่า การอยู่ต่อไปในพรรคเพื่อไทย โอกาสที่จะได้เป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาลในสนามเลือกตั้งรอบหน้า ใช่ว่าจะเกิดขึ้น
ง่ายดาย 
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ไม่เพียงแต่ภายในพรรคขาดความแข็งแกร่ง หากแต่ลึกๆแล้ว บรรดา “อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย” ที่ พากันย้ายออกไป
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ ยังคง “ต่อสาย” กับเพ่ือนส.ส.ภายในพรรค เพ่ือรอวันดึงมาร่วมงาน เมื่อการยุบสภาฯ มาถึง 

ไม่ว่าจะเป็น “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ที่แยกออกไปตั้งพรรคไทยสร้างไทย แม้จะถูกมองว่าเป็น “พรรคสาขา” 
ของพรรคเพ่ือไทย แต่ใช่ว่า จะไม่มีการ “เปิดดีล” กับส.ส.ในพรรคระดับแกนนำ ที่มี “ฐานเสียง” ในภาคอีสานแต่อย่าง
ใด 

ยังไม่นับรวมปัญหาที่รออยู่เบื้องหน้า เมื่อสัญญาณยุบสภาฯ เพื่อเตรียมเลือกตั้งใหม่ “ แรงชัด” มากขึ้นเมื่อใด ยิ่งจะได้
เห็นว่า บรรดาส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ที่มีคะแนน มีฐานเสียงอยู่ในมือ จะถูกดึงไปอยู่พรรคการเมือง ในขั้วรัฐบาลมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย 

หรือแม้แต่พรรคการเมืองใหม่ที่มีข่าวว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับ “บิ๊
กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย วางตัว “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียม
ไปสร้างบ้านหลังใหม่ 

และอย่าลืมว่า ปลัดฉิ่ง คนนี้ย่อมมากด้วยคอนเนคชั่น ที่ลึกไปกว่านั้น เขาเองยัง “ผูกมิตร” สานไมตรีกับส.ส.ในพรรค
เพ่ือไทย มาอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย 

หมายความว่า “ทางเลือก” สำหรับส.ส.พรรคเพื่อไทย นั้นมีมากกว่าที่ตาเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ ทั้ง “ศึกในสภา
ฯ” และ “ม็อบ” บนท้องถนนที่สู้อุตส่าห์ ส่ง “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำนปช. ลงมาลุยเอง จนบัดนี้ก็ยังได้ไม่คุ้มเสีย 
เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ลุกจากเก้าอ้ีนายกฯ 

สถานการณ์ในพรรคเพ่ือไทย วันนี้จึงเป็นไปในลักษณะที่เรียกได้ว่า “ประคับประคอง” กันไป จนกว่า “เจ้าของพรรคตัว
จริง” จะตัดสินใจในโค้งสุดท้าย ว่าจะปรับโฉมพรรคอย่างไรให้กลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิม 

ก่อนวันที่พรรคจะเข้าสู่สภาวะ “แพแตก” เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ชิงความได้เปรียบประกาศยุบสภาฯ เสียก่อ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283123 
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24 กันยายน 2564 23:00 น. 

“ยุบ” หรือ “ยึด” ? 

 
การเดินสายลงพื้นที่ชนิดถี ่ยิบ ของ “บิ๊กตู ่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ตลอดห้วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะเป็นการปฏิบัติภารกิจตามปกติในฐานะ “ผู้นำรัฐบาล” แต่
ในมิติทางการเมืองแล้ว ได้ถูกตีความและตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ ! 

หากนำกำหนดการลงพ้ืนที่ ของพล.อ.ประยุทธ์ มาพลิกดูย้อนหลัง ยิ่งพบว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการ
เดินสายที่ต่อเนื่อง หากแต่ยังเลือกไปในพื้นที่ “ฐานเสียง” ของรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐ ขั้วที่เป็นเสมือน 
“กองหนุน” ให้กับนายกฯแทบทั้งสิ้น 

15 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จ.ชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ที่อ.
สรรพยา ซึ่งชัยนาท เป็นพื้นที่ของ “อนุชา นาคาศัย” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แกนนำกลุ่มสามมิตร 

17 กันยายน นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ฯ ในโครงการแฟคเตอรี่ แซนด์บ็อกซ์ ที่อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี เมืองชลฯ นั้นเป็นพ้ืนที่ฐานเสียงของ “อิทธิพล คุณปลื้ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และมี “สุ
ชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

และก่อนหน้านี้ 12กันยายน นายกฯยกคณะไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จ .สมุทรปราการ พื้นที่ฐานเสียงของกลุ่ม
ปากน้ำ 

ล่าสุด 22 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ ยกคณะไปพบปะพ่ีน้องประชาชนที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก 
มีผู้คนมาให้การต้อนรับ 

การขยับเปิดเกมบุก รุกเข้าพื้นที่ พบปะประชาชน ของพล.อ.ประยุทธ์ ย่อมอยู่ในสายตาและความสน ใจจากสังคมไป
จนถึง “เซียนการเมือง” ว่าวันนี้ นายกฯ พร้อมที่จะตัดสินใจยุบสภาฯ เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วอย่างนั้นหรือ 

การจับจ้องจาก ส.ส.ในพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านไปจนถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ กำลังช่วงชิงความได้เปรียบในฐานะรัฐบาล เร่งลงพ้ืนที่เพ่ือทำคะแนนแซงหน้าพรรคอ่ืนๆอยู่หรือไม่ 
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นอกจากนี้ยังพบว่า บรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ “บิ๊ก” ของพรรคประชาธิปัตย์เอง ไม่ว่าจะเป็น “ชวน 
หลีกภัย” ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค หรือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรค ก็เดินสายลงพื้นที่ในทุกสัปดาห์ ทั้งการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ไปจนถึงการตรวจเยี่ยมติดตามงาน
ตามพ้ืนที่ต่างๆ ยิ่งตอกย้ำว่า เมื่อพรรครัฐบาลเริ่มขยับ แสดงว่าสัญญาณการเลือกตั้งใหม่ยิ่งแรงชัดมากขึ้นเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามข้อสมมติฐานว่าด้วยการยุบสภาฯเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งใหม่ ยังเป็นเรื่องราวที่คาดการณ์เร็วเกินไป เพราะ
ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เคยประกาศแล้วว่าเขาจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ครบเทอม และยังมีเวลาเหลืออีก 1ปีครึ่ง และที่สำคัญ
ไปกว่านั้น อย่าลืมว่านายกฯเคยย้ำมาแล้วว่า “เรื่องยุบสภาฯ ไม่มีอยู่ในสมอง” 

แท้จริงแล้วการเดินสายลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ นั้นซ่อนนัยยะการต่อสู้ทางการเมืองเอาไว้อย่างน่าสนใจ ! 

เพราะนี่คือการขยับหมาก รุกเข้าสู่กลางกระดาน แสดงพลังเพ่ือให้ “ศัตรู” ที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเองได้เห็น
ว่า บิ๊กตู่นั้นไม่เพียงแต่ จะไม่ยอมจำนน จากเกมโหวตคว่ำนายกฯ กลางสภาฯ ในศึกอภิปรายฯที่ผ่านมาอยู่ฝ่ายเดียว แต่
จากนี้ไป การเริ่มต้น “ประลองกำลัง” กับ กลุ่มก๊วนการเมืองที่ประกาศตัวยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม อย่างชัดเจน 

การลงพ้ืนที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมาที่พบว่า “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ส.ส.พะเยาและ
เลขาธิการพรรค ท้าทายพล.อ.ประยุทธ์ รอบใหม่ ด้วยการระดมส.ส.จากทั่วทุกภาค เว้นแต่ภาคใต้กว่า 50 คนให้มาร่วม
คณะกับ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค ซึ่งไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จ.อยุธยา 

เป็นวันเดียวกันกับที่พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดการลงพื้นที่จ.เพชรบุรี ซึ่งแน่นอนว่า “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน 
ประสานมือกับ “กลุ่มสามมิตร” ของสมศักดิ์ เทพสุทิน รมวงยุติธรรม ทำการระดมส.ส.และนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อมา
ต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ ที่เพชรบุรี เช่นกัน 

แม้ท้ังบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ จะประสานเสียงตอบคำถามสื่อย้ำว่าไม่ใช่การวัดพลังหรืออะไร แต่เป็นเพราะสื่อไปเขียนกันเอา
เองก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือ ปฐมบทที่พล.อ.ประยุทธ์ จะรุกเอาคืนจากร.อ.ธรรมนัสและผู้ที่เป็นกองหนุนอยู่
เบื้องหลัง เท่านั้น แม้วันนี้บิ๊กป้อม จะยังให้ร.อ.ธรรมนัส ทำงานที่พรรคพลังประชารัฐต่อไป และไม่มีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่ง อีกท้ังยังแต่งตั้ง “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มานั่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค นัยว่า 
เพ่ิมแนวร่วมให้กับร.อ.ธรรมนัสอีกทางหนึ่งก็ตาม 

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ คาดหวังที่จะได้กลับมานั่งในเก้าอี้นายกฯเป็นสมัยที่ 3 หลังการเลือกตั้งแล้ว นั่นหมายความว่า ตัว
เขาเองจะต้องสามารถควบคุมพรรคพลังประชารัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่เช่นนั้นแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่า พรรคพลัง
ประชารัฐ ที่ยังมีร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาฯพรรค และมีอิทธิพลในพรรคจะเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ ในสภาฯ 

ดังนั้นหมายความว่า ทุกการเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เดินสายพบปะประชาชน ไปพร้อมๆกับการได้ใกล้ชิด ส.ส.
ของพรรคจากนี้ไปจึงไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายว่าจะมีการยุบสภาฯหรือไม่ เพราะในเมื่อวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ เองยังไม่สามารถ 
“ยึดพรรค” ดึงอำนาจออกจากมือของ “พี่ใหญ่” และร.อ.ธรรมนัส ที่เพิ่งแสดงพลังระดมส.ส.มาร่วมคณะของบิ๊กป้อม 
กว่า 50 ชีวิตที่จ.อยุธยาได้ 
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แต่การยึดพรรคย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายดาย ราวพลิกฝ่ามือ เมื่อคนที่ท้าทายนายกฯ คือคนสนิทของ “พี่ใหญ่” ดังนั้นการ
แตกหัก ชนิดที่เรียกว่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า เหมือนเมื่อครั้งที่ตัดสินใจปลดร.อ.ธรรมนัส ออกจากรัฐมนตรี จึงอาจไม่ใช่
คำตอบหรือทางออกท่ีดีนัก 

อย่างไรก็ดี วันนี้หน้าตาของพรรคพลังประชารัฐ ใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหา และนี่อาจกลายเป็น “จุดอ่อน” ที่พล.อ.ประยุทธ์ 
จะใช้เป็น “เงื่อนไข” กดดันให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใด อย่างหนึ่งตามมา 

อย่าลืมว่า ข่าวการตั้งพรรคใหม่ ของ “2ป.” ทั้ง ป.ประยุทธ์ กับ “พี่รอง” อย่าง “บิ๊กป๊อก”พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย ที่มีชื่อ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ สานสัมพันธ์กับส.ส.
ต่างพรรค ก็ใช่ว่าจะไม่ใช่ “ทางเลือก” หากที่สุดแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ “ยึดพลังประชารัฐ” ไม่สำเร็จ 

และอย่าลืมว่า ในยุทธจักรการเมืองนี้ แม้ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นคนดัง ใจถึงพ่ึงได้ ก็ใช่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะไร้นักการเมือง 
ที่มากฝีมือและเหนือชั้นกว่ามาต่อกร 

แต่ที่แน่ๆ การ “ยุบสภาฯ” ยังมาไม่ถึง จนกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะ “ยึดพรรค” ได้สำเร็จเสียก่อน ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283127# 
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25 ก.ย. 2564 06:10 น 

ไม่ยุ่งก็ใจเย็น 

 
พรรคพลังประชารัฐของลุงป้อม โดนความเสียวเล่นงานจนหูอ้ือตาลายเพราะ 3 ขุนพลใหญ่คู่ใจลุงป้อม เกิดหัวเทียนบอด
พร้อมกันทั้ง 3 คน!! 

1, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค โดน “นายกฯลุงตู่” ปลดสายฟ้าผ่าตกเก้าอ้ีรัฐมนตรีไม่เหลือเยื่อใย 

เสือใหญ่เข้ียวยาว “ธรรมนัส” คงทนอยู่กับพรรคต่อไปอีกไม่นาน 

ลุงป้อม จะใช้ใครเดินเกมการ เมืองใต้ดินบนดินได้ถึงพริกถึงขิงเหมือน “ธรรมนัส” จัดหนักจัดเต็ม?? 

2, นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ผู้ควบคุมเสียง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 270 คนในสภา 

นายวิรัช โดนอัยการสูงสุดฟ้องเป็นจำเลยคดีทุจริตสนามฟุตซอลต่อศาลฎีกาคดีอาญานักการเมือง 

ถ้าวันที่ 20 ธันวาคม ศาลฎีการับฟ้องคดี นายวิรัชต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ทันที!! 

ใครจะทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลได้ถึงลูกถึงคนเหมือนที่ “นายวิรัช” เคยโชว์ฟอร์ม?? 

3, นายไพบูลย์ นิติตะวัน รอง หน.พรรคพลังประชารัฐ มือวางหมากการเมืองและเป็นตัวเดินเกมในสภาฯ 

วันที่ 20 ตุลาคมนี้ ศาลรัฐ ธรรมนูญจะนัดลงมติชี้ขาดสถานะ ส.ส.ของนายไพบูลย์ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า นายไพบูลย์ เข้าข่ายขัด พ.ร.บ.พรรค การเมือง?? 

นายไพบูลย์ต้องกระเด็นหลุดจาก ส.ส.ทันที!! 

ถ้าหากพรรคพลังประชารัฐต้องขาด “ธรรมนัส–วิรัช–ไพบูลย์” พร้อมกัน?? 

ท่านลุงป้อม หัวหน้าพรรค กระอักเลือดแน่นอน!! 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ากรณีสถานะ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ 

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีก่อนโน่นเลย 

คาดว่าเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพลิกคว่ำพลิกหงายถึง 10 เดือน 
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เพราะการย้ายพรรคแบบเสียบไม่ต้องล้างของ “นายไพบูลย์” ไม่มีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. พรรคการเมือง 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองเปิดช่องให้ ส.ส.จะย้ายพรรคได้ 2 กรณี 

1.พรรคเดิมถูกยุบพรรค 2.ถูกขับออกจากสมาชิกพรรคเดิม 

แต่กรณี “นายไพบูลย์” เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปได้ยกเลิกพรรคตัวเอง แล้วอพยพสำมะโนครัวย้ายไปเป็น ส.ส.
บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแทน 

ปัญหา คือ นายไพบูลย์แทรกเข้าไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐลำดับใด?? 

เพราะบัญชี ส.ส.รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐที่แจ้งกับ กกต. 

ไม่มีชื่อ...นายไพบูลย์ นิติตะวัน!! 

ปัญหาต่อมา คะแนนเลือกตั้ง 4.5 หมื่นคะแนน ที่ทำให้ “นายไพบูลย์” ได้เป็น ส.ส. ปัดเศษ เป็นคะแนนที่ประชาชน
เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปโดยตรง 

ดังนั้น การที่ นายไพบูลย์ หนีบเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคเดิมย้ายไปเข้าสังกัดพรรคใหม่ จึงขัดเจตจำนงที่
ประชาชน 4.5 หมื่นคนได้ลงคะแนนเลือกพรรคเดิม 

นายไพบูลย์ จะรอด? หรือจะจอด? 

วันที่ 20 ตุลาคม ลุ้นหวยศาลรัฐธรรมนูญออกรางวัล. 

 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2202098 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2202098


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

35 

 

 
25 ก.ย. 2564 06:20 น. 

หนึ่งพรรคสองระบบ 

 
ความสงสัยว่า เสือสองตัว จะอยู่ถ้ำเดียวกันอย่างไร เสียงเริ่มจะดังมากขึ้น ดูจากการ เลือกนาย ของ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ เอกภาพในพรรค เป็นเรื่องที่ต้องจับตาให้มากที่สุด 

จะว่าเป็นการวัดกำลัง หรือแสดงความชัดเจนก็ได้ ระหว่าง ฝ่ายที่ยึดเก้าอ้ี รมต. อย่างเหนียวแน่นกับ ฝ่ายที่ยึดเก้าอ้ี ส.ส. 
อย่างเหนียวแน่น ความกลมกลืนสอดคล้องระหว่าง นิติบัญญัติ กับ บริหาร ใน พลังประชารัฐ มีปัญหาแน่นอน และจะ
ส่งผลกระทบกับการทำงานของรัฐบาลโดยตรง 

กระแสที่ว่า พ่ีน้องสาม ป. เล่นละคร เพ่ือกระชับพื้นที่ทางการเมืองให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ แบ่งแยกแล้วปกครอง มีคน
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง อย่างสหายที่ล่มหัวจมท้ายมากับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ไม่ว่าจะเป็น ไผ่ ลิกค์ ส.ส.
กำแพงเพชร หรือ เอกราช ช่างเหลา แกนนำขอนแก่น ที่เริ่มจะถูกกดดันด้านคดีความ รวมทั้ง วิรัช รัตนเศรษฐ กลุ่ม 
ส.ส.โคราช รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่มีท่าทีที่ชัดเจนในพรรค ก็ถูกคดีการเมืองจ่อคอหอยเอาไว้เวลาเดียวกัน 
ฝ่ายที่ประกาศจุดยืน สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะมีคดีการเมืองรอบเอว แต่อาการยังไม่ปรากฏ ยัง
ลอยนวลสบายๆ 

กับบริบทที่การแสดงออกของ ส.ส.เพ่ือวัดบารมี ว่าข้างใครคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ วัดจาก ลูกขยัน ในการลงพ้ืนที่ ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ อ้างสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดที่ จ.เพชรบุรี มี ส.ส.พลังประชารัฐ ยกจังหวัด ได้แก่ กฤษณ์ แก้วอยู่ เขต 
1 สาธิต อุ๋ยตระกูล เขต 2 และ สุชาติ อุสาหะ เขต 3 ที่สามารถล้ม ส.ส. เจ้าของพื้นที่ ระดับตำนานมาได้แบบยกเดียว
จอด ถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ ทำไม่ได้เด็ดขาด 

ว่ากันว่า สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อยู่เบื้องหลังการเกณฑ์ ส.ส.ไปต้อนรับให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ ชนิดไม่มีแทงกั๊ก
อีกต่อไป 

ตัดภาพมาท่ีการลงพ้ืนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อนของ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค มีทั ้ง ร.อ.ธรรมนัส เลขาธิการพรรค นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
เหรัญญิกพรรค วิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค ครบทีม ไม่มีเหนียม เช่นกัน 
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พื้นที่เป้าหมายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะลงพื้นที่พบประชาชน ต่อไป คือ จ.สุโขทัย พื้นที่หลักของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม และแกนนำสามมิตร ก่อนหน้านี้ สมุทรปราการ พื้นที่หลักบ้านใหญ่ ตระกูลอัศวเหม จ.ชัยนาท ของ อนุชา    
นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ แกนนำสามมิตร และพ้ืนที่ชลบุรี ของกลุ่ม สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน พล.อ.
ประยุทธ์ ก็ไม่เหยียบมาแล้วทั้งสิ้น 

ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่แค่คลื่นใต้น้ำธรรมดา แต่เป็นอาฟเตอร์ช็อก การเมือง ควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่จะ
กลายเป็นมรสุมวิกฤติการเมืองรอบใหม่ จากวิกฤติภายในพลังประชารัฐ หนึ่งพรรคสองระบบ 

โดยมีประเทศไทยและคนไทยเป็นตัวประกันตามสูตร. 

 

หมัดเหล็ก 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2202270 
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25 ก.ย. 2564 06:25 น. 

สึนามิถล่มจมเรือแป๊ะ 

 
 

ยกแรกศึกสายเลือด “พ่ี–น้องนอกไส้” เป็นฝ่าย “พี่ใหญ่” ตุนแต้มนำ “น้องเล็ก” ไปอย่างสวยงาม 

ภายใต้การบริหารจัดการของ “แม่บ้านธรรมนัส” ที่กะเกณฑ์ไพร่พล ระดม ส.ส.ไปรอต้อนรับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประมุขพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่เมืองกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา 

งานนี้ “ผู้กองนัส” แม่บ้านพลังประชารัฐ ทุ่มสุดตัว เช็กลิสต์รายชื่อด้วยตัวเอง ใครแตกแถวมีอดกล้วย 

นับรวมหัวเบ็ดเสร็จได้ 55 คน 

ด้านทีม “พ่ีรอง–น้องเล็ก” ก็ขนชุดใหญ่ไปเต็มอัตราศึก ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำ ที่ จ.เพชรบุรี ระดมพลพรรคคน
รักลุง กวาดต้อนไปได้โหลงโจ้ง 9 ส.ส. 

จากทีมบริหารมือสมัครเล่น “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ที่หวังสถาปนาตัวขึ้นมาเป็นมือประสานให้ผู้นำ 

การวัดพลังในยกแรก “บิ๊กบราเธอร์” โชว์ข่ม “น้องเล็ก” ไปในที 

แม้ก่อนหน้า 2 ป. จะโชว์ซีนหวานดราม่า รักกันปานจะกลืน หวังกลบกระแสรอยร้าวที่ถูกโหมหนัก 

จน ส.ส.พลังประชารัฐ แทบแบ่งภาคกันไม่ถูก รักพ่ี-เสียดายน้อง แต่วันนี้เปิดหน้าชัดใครอยู่ฝั่งใคร 

ศึกนี้อีกยาวไกล โปรดติดตามตอนต่อไป “นายกฯตู่” วางคิวแก้มือที่ สุโขทัย โคราช และ นครศรีธรรมราช 

ไหนๆก็ไหนๆ ว่ากันว่าทีม 3 ป. มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ 

ทำให้นึกไปถึงบทวิเคราะห์ผ่าดวงรายตัวของ “อ.มาศ เคหาสน์ธรรม” ซินแสชื่อดังตามตำราจีน 

“บิ๊กตู่” ได้ฉายา จอมยุทธ์ตะวันแดง พลิกแพลงตาม สถานการณ์ 

เป็นคนธาตุไฟหยาง เหมือนพระอาทิตย์ เกิดในเดือนธาตุไม้ ฤดูกาลส่งเสริม สว่างไสว ร้อนแรง ขี้โมโห โกรธง่ายหายเร็ว 
มีธาตุสำคัญ หรือธาตุให้คุณ คือ ดิน ทอง น้ำ ในดวงมีดาวเซียกัว หรือดาวกลยุทธ์ จึงรู ้จักยืดหยุ่นพลิกแพลงตาม
สถานการณ ์
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“บิ๊กป๊อก”อนุพงษ์ เผ่าจินดา “ดุแอบแฝง ระดับเพชฌฆาตหน้าหยก” 

เป็นคนธาตุน้ำหยิน ปีฉลู ชอบให้กำลังใจผู้อื่น อุทิศตัวให้แก่คนอ่ืน กระตือรือร้น มีอุดมคติ เป็นนักปรัชญา หยั่งรู้ มีญาณ
สังหรณ์ ซับซ้อน คารมคมคาย รักความท้าทาย เรียนรู้เร็ว มีหลักการ เยือกเย็น อดทน เป็นครูที่ดีได้ แต่ก็มีความลึกลับ 
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มีรูปแบบตายตัว มีความดุแอบแฝง ระดับเพชฌฆาตหน้าหยก 

ส่วน “บิ๊กป้อม” เป็น “น้ำในมหาสมุทรใหญ่ ไม่ชอบทำตามใคร” 

ดวงเป็นคนธาตุน้ำหยาง เหมือนน้ำทะเล หรือน้ำในมหาสมุทรใหญ่ จึงเป็นแอ่งที่แม่น้ำสายต่างๆไหลมารวมกัน เป็นคน
ชอบ 

เข้าสังคม ติดต่อ เดินทาง ใจร้อน รวดเร็ว รับรู้เร็ว ความรู้สึกไว มุ่งมั่นทะเยอทะยาน ตื่นตัว ปรับตัวเก่ง ฉลาดมาก เก่ง
วิเคราะห์ มีระเบียบแบบแผน เป็นระบบ ไหวพริบดี ฉลาด ชอบใช้ความคิด โกรธง่ายหายเร็ว แต่มักตกอยู่ในอิทธิพลของ
กระแสสังคม 

เมื่อเทียบดวง 3 ป. “บิ๊กตู่” เป็นคนธาตุไฟหยาง เหมือนดวงอาทิตย์ลอยเด่นกลางท้องฟ้า แต่พี่ๆทั้งสองเป็นธาตุน้ำ “บิ๊
กป๊อก” เป็นธาตุน้ำหยิน แบบไอน้ำเมฆหมอก จึงลอยเคียงคู่บนท้องฟ้ากับพระอาทิตย์ 

ต่างจาก “บิ๊กป้อม” ดวงเป็นคนธาตุน้ำหยาง เป็นน้ำใหญ่หรือน้ำมหาสมุทร ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของผิวโลก หรือครอง
เสียง ส.ส.ส่วนใหญ่เอาไว้ 

หากเกิดความขัดแย้ง เมื่อไฟคิดจะสู้น้ำ อาจโดนคลื่นยักษ์สึนามิเล่นงานล้มกระดานทันที 

สุดท้ายก็เสียหายทั้งสองฝ่าย ชักเข้าเค้าแฮะ... 

 

“เพลิงสุริยะ” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2202246 
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25 ก.ย. 2564 06:30 น. 

ได้เวลาเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อให้
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แทนรัฐมนตรีสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่ให้เจ้าหน้าที่มี
อำนาจเทียบเท่ากับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินสาธารณสุข มีบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรด้านสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข ชี้แจงว่าเป็นการเสนอจากคณะรัฐมนตรี โดยมีนาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล มีรายงานข่าวว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด –19 (ศบค.) จะประชุมใน
วันที่ 27 กันยายนนี้ เพ่ือตัดสินใจว่าจะขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ 

รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด แต่
เมื่อรัฐบาลออก พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้รัฐมีอำนาจคล้ายกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไป หรือว่าจะขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินตลอดกาล 

เป็นหน้าที่ของบรรดานักสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกแบบมาเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย รวมทั้งฟื้นฟูความสงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2548 แต่รัฐบาล
ปัจจุบันนำมาใช้ในการปราบปรามโควิด และยังใช้ในการสลายการชุมนุมด้วย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงกลายเป็นกฎหมายครอบจักรวาล เป็นยาวิเศษรักษาสารพัดโรค แต่รักษาไม่หายขาดแม้แต่โรคเดียว 
แม้แต่โรคไฟใต้ ที่รักษามา 16 ปี แต่ดูเหมือนจะได้ผลในการสลายการชุมนุม หรือปิดปากกลุ่มผู้เห็นต่าง โดยไม่ต้องใช้
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ แต่รัฐบาลอาจถูกกล่าวหาลิดรอนเสรีภาพประชาชน 

ดังกรณีตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ม.9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนด หรือ “คำสั่ง” ห้ามหนังสือพิมพ์และ
สื่ออื่นๆมิให้เสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว มีการร้องต่อศาลแพ่ง ศาลมีคำสั่งว่าคำสั่งนายกรัฐมนตรีขัดต่อ
เสรีภาพ ในการเสนอข่าว นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกคำสั่งตนเอง 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายยอดฮิต ในการสลายการชุมนุม เพราะ พ.ร.ก.ห้ามชุมนุมมั่วสุม แค่นัดกันไปรวมตัวยังไม่ได้
ชุมนุมตำรวจก็สลายการชุมนุมได้ทันที โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ แต่ถ้ารัฐบาลยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตำรวจบอกว่า
จะใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ และขอให้ยึดกติกาสากลที่ไทยเป็นภาคีด้วย 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2202076 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2202076
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 09:13 น. 

09.00 INDEX สัญญาณ เตือนภัย จากกองเชียร์ ของรัฐบาล จาก “พลังประชารัฐ” 

 
09.00 INDEX สัญญาณ เตือนภัย จากกองเชียร์ ของรัฐบาล จาก ”พลังประชารัฐ” 

ไม่ว่าข่าวการส่งชื่อ นายสราวุฒิ เนื่องจำนง เข้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ ไม่ว่าข่าวการส่งชื่อ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 
อยธยา เข้าชิงตำ แหน่งรัฐมนตรีใหม่ 

ไม่เป็นผลดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เป็นผลดีต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

แม้ว่าเบื้องหลังข่าวการส่งชื่อ นายสราวุฒิ เนื่องจำนง จะมาจากคนที่แวดล้อม  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่า
เบื้องหลังข่าวการส่งชื่อ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จะมาจากคนที่แวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เพราะทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการกดดันโดยตรง ไม่ว่าจะต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ และสะท้อนให้เห็นความขัดแย้ง แตกแยก ที่ดำรงอยู่ภายใน 

ภายใน ”รัฐบาล” ภายใน ”พรรคพลังประชารัฐ” 

ภายใต้กัปปิยโวหารทั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ว่ารักกันแน่นเหนียวเหมือน
เกลียวเชือก 

เท่ากับเป็นดั่ง ”ใบบัว” ซึ่งปิดอยู่เหนือร่างของ ”ช้าง” ตัวเบ้อเริ่ม 

ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะยืนยันในความรักความผูกพันยาวนานของ ”3 
ป.” อย่างไร แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความขัดแย้ง มีความแตกแยกดำรงอยู่ 

เป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับที่แวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ถามว่าเหตุใดรัฐมนตรีที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากสมุทรปราการ ชัยนาท ชลบุรี กระทั่งเพชรบุรีจึงมแีต่ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กับ นายสุชาติ ชมกลิ่น 

ถามว่าเหตุใด ส.ส.ที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เพชรบุรีจึงมีเพียง 9 คน จำเพาะเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 

ขณะที่ที่แวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มากถึง 55 คน 
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กล่าวสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวสำหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและที่เป็นรอง
นายกรัฐมนตรี เคยผ่านตำแหน่งผบ.ทบ.มาแล้วมีหรือจะมองไม่ออก 

ย่อมสัมผัสได้ใน ”ความขัดแย้ง” และ ”การแตกแยก” ภายใน 

หากทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มองไม่ออก แทงประเด็นไม่ทะลุย่อมเป็นภัย
มาถึงตน 

ยุทธศาสตร์ ”สืบทอดอำนาจ” ต้องคลอนแคลนไม่บรรลุแน่นอน 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2957390 
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25 ก.ย. 2564 - 09:21 น. 

FootNote : แนวโน้ม เลือกตั้งใหม่ ต้นปีหน้า ยุทธการ"แยกกันเดิน รวมกันตี" 

 
FootNote : แนวโน้ม เลือกตั้งใหม่ ต้นปีหน้า ยุทธการ”แยกกันเดิน รวมกันตี” 

การหลุดคำว่า “เลือกตั้งปีหน้า” อันมาจากปาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระหว่างให้สัมภาษณ์เมื่อเดินทางไปตรวจ
ราชการน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยา 

เหมือนกับจะเป็นอาการพลั ้งเผลอและสามารถแก้ต ัวได้ทันท่วงทีจากคำว่า “ปีโน้น” อย่างฉับพลันทันใด  
แต่ก็ได้กลายเป็นอาการหลุดซึ่งสัมพันธ์อยู่กับตะกอนแห่งความเชื่อที่นอนก้นอยู่ภายใต้ “จิตใต้สำนึก” อย่างแนบแน่น
เป็นอย่างสูงในทางการเมือง 

เนื่องจากสถานะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิได้เป็นเพียง รองนายกรัฐมนตรี มิได้เป็นเพียงหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ หากแต่สามารถต่อสายยาวไปยังขุมแห่งอำนาจที่กุมกลไกในปัจจุบัน 

เมื่อประสานเข้ากับการเดินสายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างจำหลักหนักแน่น  
เพราะนี่คือการตระเตรียมสร้างพ้ืนฐานสำคัญในการหาเสียง 

แม้ว่าภายในแต่ละจังหวะก้าวของการเคลื่อนไหวจะสะท้อนร่องรอยแห่งความขัดแย้ง แตกแยกออกมาไม่ขาดสายก็ตาม 

บรรดาเกจิทางการเมืองจึงเตือนให้ตระหนักในสัญญาณหลายสัญ ญาณท่ีเกิดข้ึนตลอดสองรายทาง เริ่มตั้งแต่ทิศทางการ
แก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญที่เน้นแบบวิธีของการเลือกตั้ง 

สิ่งนี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่พร้อมกับข่าวที่ว่าจะมีการแยกตัวออก ไปจัดตั้งพรรคใหม่ในลักษณะ “แยกกันเดิน” 

ความปั่นป่วนวุ่นวายที่เห็นและเป็นอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ จึงอาจเสมอเป็นเพียงเป้าหมายหลอก เพื่อตรวจสอบขุม
กำลังในมือและตระเตรียมในการขยายและสร้างฐานใหม่ 

นั ่นก ็ค ือฐานการเม ืองหน ึ ่ งอย ู ่ ในการกำก ับของ พล.อ.ประย ุทธ ์  จ ันทร ์โอชา พล.อ.อน ุพงษ ์ เผ่ าจ ินดา 
อีกฐานการเมืองหนึ่งอยู่ในมือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
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หากดูจากวอลเปเปอร์ที่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าที่สมุทรปราการ ชัยนาท ชลบุรี และล่าสุดจากการประชันพลังของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระหว่างเพชรบุรีกับพระนครศรีอยุธยา ตามด้วยการประชัน ชื่อ
รัฐมนตรีในการปรับครม. 

ย่อมเห็นอย่างเด่นชัดว่าใครเป็นใครในสาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใครเป็นใครในสาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
คำถามก็คือจะดำเนินไปในแนว “แยกกันเดินรวมกันตี” หรือไม่ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6640012 
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