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รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ นัดให้ข้อมูล กกต. สอบ ‘ก้าวไกล’ ผิด กม.พรรคการเมือง ชี้มี
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ไร้ปัญหากับบิ๊กป้อม 
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3 สำนักข่าว INN นายกฯขออย่ามองลงพื้นที่โยงการเมืองย้ำไร้แตกคอ”ประวิตร” 7 
4 สยามรัฐออนไลน์ "โฆษกรบ." เผยกระแส."2ป." ขัดแย้งจบแล้ว "นายกฯ" ย้ำลงพ้ืนที่เพ่ือ

ต้องการช่วยเหลือปชช. 
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5 แนวหน้าออนไลน์ จับตา 2 ป.วัดพลังอีกรอบหรือไม่ หลัง 'บิ๊กตู่-บิ ๊กป้อม'ลงพื้นที ่วัน
เดียวกัน 
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6 มติชนออนไลน์ ‘พิธา’ บุกอีสาน รับฟังปัญหา-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ลั่นหากได้เป็น
รัฐบาล ปท. ดีกว่านี้ 
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7 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ขยับตรวจน้ำท่วมโคราช 30 ก.ย. เหลื่อมวัน ‘บิ๊กตู่’ ลงพ้ืนที่ 12 
8 แนวหน้าออนไลน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชาญชัย แสวงศักดิ์'เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด 13 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ รอยร้าว-การเมืองร้าย สมรภูมิลยไฟ “พี่น้อง 3 ป.” 14 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประยุทธ์" มองวิกฤตโควิด คือโอกาสสร้างความร่วมมือพหุภาคี 
พัฒนาการแพทย์ 
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12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ประยุทธ์-สุดารัตน์-พิธา" ประชาชนยังให้คะแนนนิยมสูงสุด 21 
13 มติชนออนไลน์ พรุ่งนี้! ‘บิ๊กตู่’ นำถกศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ขยับ
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14 INN ออนไลน์ พปชร.เดินหน้าแก้กม.ลูกเลือกตั้ง2ฉบับ 24 
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ไม่ได้ 
25 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

2 
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 16:00 น. 
‘เรืองไกร’ นัดให้ข้อมูล กกต. สอบ ‘ก้าวไกล’ ผิด กม.พรรคการเมอืง ชี้มีเหตใุห้ถึงยุบพรรค 

 
‘เรืองไกร’ นัดให้ข้อมูล กกต. 29 ก.ย. ตรวจสอบ ‘ก้าวไกล’ อาจผิด กม.พรรคการเมือง มีโอกาสแยกคดียื่นศาล 
รธน. ยุบพรรค 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ในวันพุธที่ 29 กันยายน เวลา 10.00 น. ตนจะไปให้ถ้อยคำต่อ
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สืบเนื่องมาจากที่
ตนยื่นคำร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่นำข้อมูลการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บางมาตรามาเผยแพร่ซ้ำต่อสาธารณะในเฟซบุ๊กพรรค ก.ก. ซึ่งควรถือเป็นความ
รับผิดชอบของพรรค และควรต้องอยู่ในบังคับหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.2560 มาตรา 92 ซึ่งผลของการกระทำดังกล่าว อาจจะเป็นเหตุหรือมีหลักฐานให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งยุบพรรค ก.ก.หรือไม่ 

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การไปให้ถ้อยคำนั้นเป็นไปตามหนังสือที่ ลต 0006/9708 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่ง
ตนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ กกต.แล้วว่า จะไปให้ถ้อยคำพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามวันเวลาที่แจ้งมา สำหรับกรณีที่
ร้องยุบพรรคการเมืองอ่ืนนั้น เป็นคนละคำร้อง หาก กกต.มีหนังสือแจ้งมาเม่ือใด ก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958061 
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วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.08 น. 
ชวน'เตรียมส่งร่างแก้รธน.เลอืกตั้งบัตรสองใบให้นายกฯนำข้ึนทูลเกล้าฯ 

 
"ชวน"เตรียมส่งร่างแก้รธน.เลือกตั้งบัตรสองใบให้นายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

25 ก.ย.64 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 เกี่ยวกับระบบการ
เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ที่ผ่านความเห็นจากรัฐสภาในวาระ 3 แล้ว ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม นำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป หลังจากครบกำหนด 15 วัน ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ และไม่มีการเข้าชื่อจากส.ส.หรือส.ว. 
ขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

ส่วนที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ยื่นเรื่องต่อนายชวนให้ทบทวนร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากร่างที่แก้ไขใหม่ยังมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ในบางมาตราอยู่นั้น ไม่ใช่ดุลยพินิจของนาย
ชวนที่จะพิจารณาทบทวนหรือยับยั้งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเองได้ หากไม่มีส.ส. หรือส.ว.เข้าชื่อคัดค้านขอให้ส่งตีความ เมื่อ
ครบกำหนด 15 วัน และไม่มีใครเข้าชื่อร้องคัดค้านมา นายชวนต้องส่งเรื ่องให้นายกฯนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าฯต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายกฯว่า จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ หาก
เห็นว่ามีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่ถ้านายกฯเห็นว่า ไม่มีเนื้อหาขัดแย้งก็นำขึ้นทูลเกล้าฯตามข้ันตอนต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604612 
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 15:55 น. 
โฆษก รบ.วอนอย่าโยงบิ๊กตู่ลงพ้ืนที่เป็นการเมอืง ชี้นายกฯพูดชัด ไร้ปัญหากับบ๊ิกป้อม 

 
‘โฆษก รบ.’ เผย ‘บิ๊กตู่’ ย้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปชช. พร้อมรับฟัง ส.ส.สะท้อนปัญหา ‘วอน’ อย่าโยงการเมือง ลั่น
กระแส ‘2 ป.’ แตกคอควรจบได้แล้ววันนี้ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ล่าสุดเตรียมลงพื้นที่สุโขทัย ซึ่งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตร  
เตรียม ส.ส.เหนือตอนล่างไปรับ และเป็นการเช็กวัดกำลังภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่านายกรัฐมนตรีย้ำเสมอ
ว่าในการลงพื้นที่หรือออกตรวจพื้นที่ต่างๆ นั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่แต่ละ
จังหวัดด้วยตัวเอง ซึ ่งในการไปลงพื ้นที ่แต่ละครั ้งก็มี ส.ส.ที ่อยู ่ในพื ้น หรือ  ส.ส.พื ้นที ่ใกล้เคียงเดินทางมาพบ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนำปัญหาของชาวบ้านมาสะท้อนให้นายกฯรับฟังว่าในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อรัฐบาลจะได้เร่ง
ดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 

เมื่อถามถึงการเชื่อมโยงการลงพื้นที่ของนายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ รวมถึงกระแสการเตรียมสร้างคะแนนนิยมพรรคท่ามกลางกระแสเลือกตั้งปีหน้า นายธนกรกล่าวว่า นายก
ฯย้ำว่าอย่าไปเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเลย เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นตามที่กระแส
ข่าวหรือที่บางฝ่ายกล่าวถึงทั้งหมด ซึ่งนายกฯก็ได้พูดเสมอว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นกับ พล.อ.ประวิตร พร้อม
ขอให้จบเรื่องนี้ได้แล้วในวันนี้ เพราะวันนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายดีขึ้น นายกฯจึงต้องการลงพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือติดตาม
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2958048 
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25 กันยายน 2021 - 16:29 
นายกฯขออย่ามองลงพื้นที่โยงการเมืองย้ำไร้แตกคอ”ประวิตร” 

 
นายกฯ ย้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปชช. พร้อมรับฟัง ส.ส.สะท้อนปัญหา วอนอย่าโยงการเมือง ลั่นกระแส “2ป.” 
แตกคอควรจบได้แล้ววันนี้ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ล่าสุดเตรียมลงพื้นที่สุโขทัย ซึ่งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตร 
เตรียม ส.ส. เหนือตอนล่างไปรับ และเป็นการเช็ควัดกำลังภายในพลังประชารัฐ ว่า นายกรัฐมนตรีย้ำเสมอว่าในการลง
พ้ืนที่หรือออกตรวจพ้ืนที่ต่างๆนั้น เพ่ือต้องการช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดด้วยตัวเอง 
ซึ่งในการไปลงพ้ืนที่แต่ละครั้งก็มีส.ส.ที่อยู่ในพ้ืน หรือส.ส.พ้ืนที่ใกล้เคียงเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือนำปัญหาของ
ชาวบ้านมาสะท้อนให้นายกรัฐมนตรี รับฟังว่าในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อรัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กับ
ประชาชนอย่างเร่งด่วน 

ส่วนที่มีการเชื่อมโยงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ รวมถึงกระแสการเตรียม 

สร้างคะแนนนิยมพรรคท่ามกลางกระแสเลือกตั้งปีหน้านั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า อย่าไปเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเลย 
เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน 

และข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นตามที่กระแสข่าวหรือที่บางฝ่ายกล่าวถึงทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ก็ได้พูดเสมอว่าไม่มีปัญหาขัดแย้ง
อะไรทั้งสิ้นกับ พล.อ.ประวิตร พร้อมขอ 

ให้จบเรื่องนี้ได้แล้วในวันนี้ เพราะวันนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายดีขึ้น นายรัฐมนตรีจึงต้องการลงพื้นที่มากขึ้น เพ่ือ
ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_198053/ 
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25 กันยายน 2564 16:22 น.  
"โฆษกรบ." เผยกระแส."2ป." ขัดแย้งจบแล้ว "นายกฯ" ย้ำลงพื้นที่เพื่อต้องการช่วยเหลือปชช. 

 
วันที่ 25 ก.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ล่าสุดเตรียมลงพื้นที่สุโขทัย ซึ่งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตร  เตรียมส.ส.
เหนือตอนล่างไปรับ และเป็นการเช็ควัดกำลังภายในพลังประชารัฐ(พปชร.) ว่า นายกรัฐมนตรี ย้ำเสมอว่าในการลงพ้ืนที่
หรือออกตรวจพื้นที่ต่างๆนั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยตัวเอง  ซึ่ง
ในการไปลงพื้นที่แต่ละครั้งก็มีส.ส.ที่อยู่ในพื้น หรือส.ส.พื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำปัญหาของ
ชาวบ้านมาสะท้อนให้นายกฯ รับฟังว่าในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อรัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชน
อย่างเร่งด่วน 

เมื่อถามถึงการเชื่อมโยงการลงพื้นที่ของนายกฯ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ รวมถึงกระแสการเตรียมสร้างคะแนนนิยมพรรคท่ามกลางกระแสเลือกตั้งปีหน้า  นายธนกร กล่าวว่า 
นายกฯ ย้ำว่าอย่าไปเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเลย เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นตามที่
กระแสข่าวหรือที่บางฝ่ายกล่าวถึงทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ก็ได้พูดเสมอว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นกับพล.อ.ประวิตร 
พร้อมขอให้จบเรื่องนี้ได้แล้วในวันนี้ เพราะวันนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายดีขึ้น นายกฯ จึงต้องการลงพื้นที่มากขึ้น เพ่ือ
ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283648 
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วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.55 น. 
จับตา 2 ป.วัดพลังอีกรอบหรือไม่ หลัง'บิ๊กตู่-บิก๊ป้อม'ลงพื้นที่วันเดียวกัน 

 
จับตา 2 ป.วัดพลังกันซ้ำรอยอีกรอบหรือไม่ หลัง”บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม”ต้องลงพื้นที่วันเดียวกัน แต่คนละจังหวัด 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการลงพ้ืนที่ตรวจราชการเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำของพลงอ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โดยจะลงพื้นที่ จ.สุโขทัยวันพรุ่งนี้ (26 ก.ย.) และวันที่ 29 ก.ย.จากเดิม
นายกฯมีกำหนดการลงพื้นที่จ.นครราชสีมา แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โดยนายกฯจะลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ แทน 
เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ค่อนข้างมาก โดยนายกฯจะไปติดตามสถานการณ์น้ำและแผน
บริหารจัดน้ำ ซึ่งต้องมีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง เพ่ือเตรียมการรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหลเข้ามา 

ส่วนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเดินทางลงพื้นที่จ.นครราชสีมา ในวันที่ 
29 ก.ย.แทน โดยพล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
และติดตามโครงการที่ยังดำเนินการก่อสร้าง 

ทั้งนี ้ เป็นเรื ่องที ่ต้องจับตากันอีกครั ้งกับการลงพื ้นที ่ของทั ้งพล.อ.ประยุทธ์ ที ่ จ.ชัยภูมิและ พล.อ.ประวิตร ที่                   
จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกัน ว่าจะถูกมองว่าเป็นการวัดพลังกันซ้ำรอยการลงพ้ืนที่ก่อนหน้านี้ของทั้ง 2 ป. หรือไม่ และ
จะมีสมาชิกไปต้อนรับมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ก่อนหน้านี้พปชร.มอบหมายให้นายไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพปชร.ได้
จัดสรรส.ส.ไปต้อนรับทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร จำนวนเท่าๆกัน 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604669 
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 18:33 น. 
‘พิธา’ บุกอีสาน รับฟังปัญหา-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ลั่นหากไดเ้ปน็รัฐบาล ปท. ดีกว่าน้ี 

 
‘พิธา’ บุกอีสาน รับฟังปัญหา-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ลั่นหากได้เป็นรัฐบาล ปท. ดีกว่านี้ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกลและประธาน กมธ.ที่ดินฯ และนายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมทั้งคณะทำงาน
พรรค ร่วมเดินทางไปยังพื้นท่ี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนมาผลักดันแก้ไขปัญหาให้ต่อไป 

โดยในช่วงเช้า หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลา ลุ่มน้ำลำปาว ที่บริเวณ ต.
บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกุ้งถือเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของจังหวัด โดยทางผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาต้นทุน
การผลิตและราคาขาย รวมทั้งปัญหาโควิดระบาดทำให้รวามต้องการบริโภคลดลงเนื่องจากร้านค้าร้านอาหารไม่สามารถ
เปิดให้นั่งรับประทานได้ในช่วงก่อนหน้านี้ หรือหากนั่งได้ก็ไม่ได้มีความต้องการบริโภคมากเท่ากับก่อนหน้าที่โควิดระบาด 

ในช่วงบ่าย หัวหน้าพรรคก้าวไกลและคณะทำงาน รวมทั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคก้าวไกล ได้เข้าร่วมวงเสวนา 
“Kalasin Wealth & Wellness” ที่ประชาชนและภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันสะท้อนประเด็นปัญหาและ
ความฝันของชาวกาฬสินธุ์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ดิน การเกษตร ผู้สูงอายุ กีฬา การท่องเที่ยว การจัดการขยะ และ
การศึกษา ฯลฯ 

“ใครที่บอกว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจคนอีสาน อันนั้นไม่จริงครับ ผมเข้าใจครับว่า การที่ใครจะเป็นนายก ฯ จะเป็น
รัฐบาลของประเทศไทย จะต้องชนะใจคนอีสานให้ได้ และนี่คือเหตุผลที่ผมตั้งใจมากาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกหลังผ่อน
คลายมาตรการโควิด แต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆ ก็ตาม นี่คือการเดินทางไกล พวกเรา
เชื่อว่า แม้ว่าเราอาจจะไม่ชนะในทันที แต่เราจะชนะในท่ีสุด” นายพิธาระบุ 

โดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวต่อไปว่า แต่ก่อนตนเป็นนักธุรกิจที ่ทำเกี ่ยวกับด้านการซื ้อขายผลิตภัณฑ์แปรรูป
การเกษตรก็มีการไปมาค้าขายกับท่ีนี่บ่อยๆ ตนจึงเป็นหนี้บุญคุณคนอีสาน อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เลี้ยงกุ้ง อาหารเลี้ยงสัตว์ 
ผลผลิตการเกษตรก็เข้าใจทั้งหมด เพราะตนเคยทำมาก่อน และวันนี้ที่มารับฟังปัญหา ก็เพื่อให้ ส.ส.ทีมงาน และว่าที่
ผู้สมัครทุกคน นำเรื่องไปขับเคลื่อนแก้ไขต่อ ทั้งในและนอกสภา 

หลังจากนั้นหัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ในนามพรรคก้าวไกล คือ ชวลิต กงเพชร เขต 1, 
สุพัตตรา วันตุ้ม เขต 2, สุรักษ์ จุตาทิศ เขต 3 และทองพูล พลพุทธา เขต 4 

 

“สำหรับการคัดเลือกและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกล เราต้องการผู้สมัครที่รู้เรื่องจริงๆ ตั้งแต่การลงไปดู
บ่อกุ้งของประชาชน สามารถแนะนำการแก้ไขปัญหาหน้างานของประชาชนได้ แต่ก็ต้องเป็นคนที่สามารถเข้าไปทำงาน
ในสภา เข้าไปเปิดหนังสืองบประมาณเพื่อดูภาพใหญ่ได้ด้วย นี่คือผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกล” หัวหน้าพรรคก้าว
ไกล กล่าว 
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ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการลงพ้ืนที่ใน จ.กาฬสินธุ์ ของพรรคก้าวไกลนั้น ประชาชนให้การตอบรับอย่างอบอุ่น มี
การขอถ่ายรูปและเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจทีมงานพรรค และว่าที่ผู้สมัครอย่างไม่ขาดสาย พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอให้
พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล โดยเชื่อว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล ประเทศไทยและภาคอีสานจะดีกว่านี้ได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958360 
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วันที่ 25 กันยายน 2564 - 20:57 น. 
‘บิ๊กป้อม’ ขยับตรวจน้ำท่วมโคราช 30 ก.ย. เหลื่อมวัน ‘บิ๊กตู่’ ลงพืน้ที ่

 
‘บิ๊กป้อม’ ขยับตรวจน้ำท่วมโคราช 30 ก.ย. เหลื่อมวัน ‘บิ๊กตู่’ ลงพ้ืนที่ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด จากกำหนดการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่
จะลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา วันที่ 29 กันยายน ตรงกับกำหนดการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะลง จ.ชัยภูมิ นั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนวันสำหรับกำหนดของพล.อ.ประวิตร ที่
จะเลื่อนไปเป็นวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้เหลื่อมวันกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบ
สถานการณ์น้ำและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เป็นข้าราชการชุดเดียวกัน หากนายกรัฐมนตรี และรอง
นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่พร้อมกัน จะไม่สามารถไปต้อนรับและรายงานสถานการณ์ได้ในคราวเดียวกัน 2 จังหวัด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958549 
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วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564, 21.22 น. 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชาญชัย แสวงศักดิ์'เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด 

 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาล
ปกครองสูงสุดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร ะหม่อมแต่งตั้ง 
นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 
2559 นั้น 

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 27 กันยายน 2564 เนื่องจากดำรง
ตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาล
ปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า 1 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 230 ง ราชกิจจานุเบกษา 
25 กันยายน 2564 พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย 
แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604684 
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26 กัน ยายน 2564 

“รอยร้าว-การเมืองร้าย สมรภูมิลุยไฟ “พ่ีน้อง 3ป.” 

 
อนาคตของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการเคลียร์ใจของ “พี่น้อง 3ป.” หากสามารถกระชับความสัมพันธ์กันได้แนบแน่นอีกครั้ง 
“เรือเหล็กลำนี้” ก็น่าจะไปถึงฝั่ง แต่จะถึงฝั่งรูปแบบไหนต้องจับตาดูกันต่อไป 

โฟกัสเกมร้อนกับการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องความสัมพันธ์  “พี่น้อง 3ป.” จากการ
แยกกันลงพื้นที่ในวันเดียวกันของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

โดยการวัดกำลัง “ยกแรก-สนามแรก” ฝ่ายน้องเล็กอย่าง “บิ๊กตู่” ก็ต้องพ่ายแพ้ไป เพราะในการลงพื้นที่ จ.
เพชรบุรี เมื่อช่วงต้นสัปดาห์มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ใกล้เคียงมาต้อนรับไม่ถึง 10 คน ขณะที่ฝั่งของ  “พี่ใหญ่
บูรพาพยัคฆ์” ที่ลงพ้ืนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กลับมีบรรดา ส.ส.แห่กันมาต้อนรับมากถึง 55 คน 

งานนี้ถือเป็นการวัดกำลังของ “ขุนศึกคู่ใจ” แต่ละฝ่าย คือ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า เลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ และ “เสี ่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ ่น รมว.แรงงาน ซึ ่งก็เป็นที ่ประจักษ์แล้วว่าบารมีของ  “ผู ้กอง
ธรรมนัส” เหนือกว่าใครในบรรดาขุนศึกพรรคพลังประชารัฐ แต่เชื่อว่าเกมปะลองกำลังจะยังไม่จบ เพราะอาจจะเกิดขึ้น
ให้เห็นกันต่อไปหลังจากนี้ ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนการห้ำหั่นกันเองของมือขวาของ “พ่ีน้อง 3ป.” แต่ละฝ่าย 

แม้งานนี้ “บิ๊กป้อม” จะออกมาประกาศสยบรอยร้าวของ “พ่ีน้อง 3ป.” แล้วว่า “ผมกอดคอกับนายกฯ สนิทสนมกันมา 
50 กว่าปี จำไว้ ให้ตายจากกัน เรา 3 ป.ถึงจะเลิกรักกัน บ้าบอมากกับข่าวทะเลาะกัน ซึ่งนายกฯก็มาหาผมทุกวัน ที่
มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ใครจะไปทะเลาะกัน” 

ซึ่งมีข่าววงในออกมาว่า “พ่ีใหญ่” ยังมีอาการเคือง “น้อง 2 ป.” อยู่ จนทำให้ “น้องเล็ก” ต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน
เพ่ือสานสัมพันธ์กันถี่มากขึ้น ทั้งนี้แม้ความสัมพันธ์ของ “พ่ีน้อง 3ป.” ยังมีโอกาสกลับมากระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
กันได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องใช้เวลาเยียวยา 
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แต่สาเหตุของรอยร้าว “พี่น้อง 3ป.” กลับยังคงอยู่ โดยเฉพาะรูปแบบการทำงานของแต่ละคน ที่จะมีทีมงานคนใกล้ชิด
แยกกันทำงาน แถมทีมงานทั้ง 2 กลุ่ม ก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ จึงกลายเป็นว่าทีมงานของแต่ละคน ต่างใส่ข้อมูลใน
ความเห็นของตัวเองให้กับ “พ่ีใหญ่-น้องเล็ก” ฟัง โดยที่ทั้ง 2 คน ไม่ได้มีการมาพูดคุยคลี่คลายประเด็นของแต่ละปัญหา 
จึงทำให้เรื่องเล็กๆสะสมจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้เกิดช่องว่างให้มีคนลงมือก่อเหตุพยายามฆ่าทางการเมืองขึ้นกลาง
สภา 

ดังนั้นอนาคตของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการเคลียร์ใจของ “พ่ีน้อง 3ป.” หากสามารถกระชับความสัมพันธ์กันได้แนบ
แน่นอีกครั้ง “เรือเหล็กลำนี้” ก็น่าจะไปถึงฝั่ง แต่จะถึงฝั่งรูปแบบไหนต้องจับตาดูกันต่อไป อาจจะถึงฝั่งด้วยการอยู่ครบ
วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในช่วงเดือน มี.ค. 2566 หรือจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปลายปี 2565 โดย
ชิงยุบสภาล้างไพ่ไปสู่การเลือกตั้งใหม่ หลังรัฐบาลได้คะแนนนิยมตีกลับจากการละเลงงบจาก พ.ร.ก .เงินกู้ 5 แสนล้าน
บาท เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง เก็บแต้มความนิยมไว้สู้ศึกเลือกตั้ง 

แม้จะยังมีกระแสข่าวลือยุบสภาในช่วงนี้ แต่หากนับนิ้วชั่งน้ำหนักความได้เปรียบเสียเปรียบแล้ว ก็จะเห็นได้ชัด
ว่ากระแสความนิยมของ “บิ๊กตู่” จากโพลสำนักต่างๆ ล้วนดิ่งเหวไปในทิศทางเดียวกัน การจะตัดสินใจยุบสภาในขณะนี้
คงเปรียบเหมือนการ “เตะหมูเข้าปากหมา” เพราะ “พี่น้อง 3ป.” จะไม่ได้อะไรเลย และไม่ได้เป็นประโยชน์กับพรรค
พลังประชารัฐแม้แต่น้อย ดังนั้นแนวทางการยุบสภาในช่วงเวลานี้คงจะไม่ใช่ไม้ตายที่ “บิ๊กตู่” จะเลือกใช้ในตอนนี้ เพราะ
แม้จะมีรอยร้าวเกิดขึ้นในรัฐบาลก็คงจะต้องทนแบกกะเตงกันไป จนถึงจุดที่สุกงอมแล้วค่อยตัดสินใจยุบสภา น่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

ในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นเกมอำนาจของคนในพรรคพลังประชารัฐเอง ระหว่างกลุ่มก๊วนต่างๆ ในพรรค ทั้ง “กลุ่ม 
3 ช.” ที่น่าจะมี ส.ส.อยู่ในมือ มากกว่า 55 คน ขณะที่ “กลุ่มสามมิตร” “กลุ่มเสี่ยงเฮ้ง” และ “กลุ่มชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์” แม้จะมี ส.ส. อยู่ในมือ แต่ก็คงไม่สามารถเทียบบารมีกับ “กลุ่ม 3 ช.” ของ “ผู้กองธรรมนัส” ได ้

ที่น่าจับตามองคือ ในช่วงการประสานรอยร้าวติดกาวใจของ “พ่ีน้อง 3ป.” ในช่วงหลังจากนี้ ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำ
ให้กลุ่มที่เคยลงมือก่อเหตุพยายามฆ่า “บิ๊กตู่” ในทางการเมือง ได้โอกาสฟื้นคืนกำลัง กลับมาสยายปีกได้อีกครั้ง และ
อาจจะกลายเป็นงูเห่าที่แว้งกัดเจ้าของได้อีกครั้ง 

เพราะจากคำพูดของ “ผู้กองธรรมนัส” ที่จับสัญญาณได้ว่ายังทำงานให้พรรคพลังประชารัฐ เพราะ  “บิ๊ก
ป้อม” ขอร้องให้มาช่วยพรรค และเนื่องจากหัวหน้าพรรคมีบุญคุณกับตนในหลายๆ เรื ่อง โดยเฉพาะวิถีชีวิตทาง
การเมือง ตนก็จะทำงานให้ท่านไปก่อนแต่ยอมรับว่า อนาคตเป็นของไม่แน่นอน แต่กลับเลี่ยงตอบคำถาม เรื่องสนับสนุน 
“บิ๊กตู่” เป็นบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่  จนถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง
บางอย่าง 

งานนี้ก็ต้องจับอาการให้ดี เพราะถ้า “ผู้กองธรรมนัส” สามารถคุมเสียง ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ ได้จำนวน
มาก แล้วพากันยกโขยงย้ายออกจากพรรค ก็จะเท่ากับเป็นการผลักมิตรไปเป็นศัตรู แต่ถ้าเกิดอยู่ในพรรค ก็จะทำ
ให้ “บิ๊กตู่” กลืนไม่เข้าคายไม่ออก และสุดท้ายคนที่ต้องหลุดจากบัญชีนายกฯของพรรคพลังประชารัฐ อาจจะเป็น “บิ๊ก
ตู่” เสียเอง! 

จากบริบททางการเมืองทั้งหมดทั้งมวล สิ่งสำคัญในเกมอำนาจหลังจากนี้ คือการปรับตัวของ “บิ๊ กตู่” เพราะ
กลุ่มทุนหันมาให้การสนับสนุน จึงควรใช้โอกาสนี้ให้คุ้ม ขณะเดียวกัน “บิ๊กตู่” ก็ยังเหลืออาวุธที่ใช้กำหราบ นักการเมือง
ทั้งการยุบสภา และการปรับครม. เมื่อเรื่องยุบสภายังไม่ตอบโจทย์กับบริบทการเมือง ดังนั้นก็คงจะต้องจับตาที่เกมปรับ
ครม. ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร 
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แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่ง โดย ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ซึ่งมองว่าเกมของ “พ่ีน้อง 3 
ป.” ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะในส่วนที่ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งกัน หรือการวัดกำลังโดยแยกกันลงพื้นที่นั้น อาจจะเป็น
เพียงความจงใจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเพื ่อประโยชน์บางอย่าง “ในทางการข่าว ยิ ่งในภาวะที่คนยังสับสนอยู่ 
เหมือนกับน้ำกำลังค่อยๆ ขุ่น ปลากำลังสับสน เราอาจจะยิ่งต้องทำให้น้ำขุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะจับปลา ตอนนี้ภาวการณ์
ของพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่ต้องการความชัดเจน เพราะความชัดเจนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขา” 

ขณะที่เกมการเมืองในอนาคตยังต้องเจอศึกหนัก โดยเฉพาะในช่วงเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญ คือเดือนแห่ง
สัญลักษณ์ทางการเมือง  

ดังนั้นอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์มหกรรมม็อบให้ได้เห็นกันตลอดทั้งเดือน ขณะที่ม็อบที่เลี้ยงกระแสมาอย่าง
ต่อเนื่อง ที่นำโดย “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. ก็เริ่มเครื่องติด โดยการแสดงพลังแดงทั้งแผ่นดิน ให้เห็น
เป็นม็อบแบบเบิ้มๆ มากขึ้น สวนกระแสกับกองเชียร์ “บิ๊กตู่” ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะนับหัวได้ ดังนั้นมีโอกาสสูงที่จะ
มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลถี่และหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ 

อีกหมุดหมายสำคัญ คือกรณี ครม.ไฟเขียวขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60%  ของจีดีพีประเทศ เพิ่มเป็น 
70% จนทำเอาประชาชนกังวลกันว่า เป็นการเตรียมการกู้เงินกันอีกรอบ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรง
สำหรับเกมการเมืองบนท้องถนนในระยะต่อไป ประกอบกับการประชุมสภาสมัยหน้า ซึ่งอาจจะมีการชงร่าง พ.ร.บ.
การเงินเข้าสภา อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ กลุ่มที่เคยลงมือก่อเหตุพยายามฆ่า “บิ๊กตู่” ทางการเมือง มีโอกาสแก้มือ สร้าง
ความปั่นป่วนกลางสภาอีกครั้งหรือไม่ 

สุดท้าย คงบอกได้แค่ว่าเกมการเมืองหลังจากนี ้ต้องจับตากันดูให้ดี เพราะอาจจะมีเรื ่องที ่คาดไม่ถึงเกิดขึ ้นได้
ตลอดเวลา!...  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/312095/ 
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26 ก.ย. 2564 เวลา 9:02 น.13 
"ประยุทธ์" มองวิกฤตโควิด คือโอกาสสร้างความร่วมมือพหุภาคี พัฒนาการแพทย์ 

 
นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNGA76 เน้นย้ำความร่วมมือพหุภาคี พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส
สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง พัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมสร้างสมดุลของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 00.00 น. (ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 
น. ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก)  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถ้อย
แถลงในการอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76   ภายใต้หัวข้อ การสร้าง
ความยืดหยุ่นผ่านความหวัง โดยการฟื้นฟูจากโควิด-19 การสร้างอย่างยั่งยืน ตอบรับความต้องการของโลก เคารพ
สิทธิของผู้คน และการฟ้ืนฟูของสหประชาชาติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
            โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า  ประชาคมโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
ที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มจะไปอีกนาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ เครื่อง
พิสูจนว่าไม่มีใครปลอดภัย ดังนั้นประชาคมโลกต้องเร่งผลักดันให้วัคซีนและยารักษาโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะ
ของโลก และสร้างความมั ่นคงด้านสุขภาพโลก ผ่านการพิจารณาจัดทำ Pandemic Treaty รวมถึงสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้องค์การอนามัยโลก  และทุกประเทศควร
ร่วมมือพัฒนาวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต   
           “ประเทศไทยพยายามส่งเสริมการผนวกรวมมิติด้านสาธารณสุขในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ครอบคลุมทั้งภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่  โดยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงมีความท้าทายสูง แต่ผม
เชื่อมั่นว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมีความสำคัญ โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะช่วยรับมือกับ
ความท้าทายด้านสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ไทยได้นำพลังของอาสาสมัครใน
ท้องถิ่นและความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ในการรับมือกับโควิด -19 โดยใช้สารสกัด
จากฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทย มาเป็นยารักษาและบรรเทาอาการของโรค” พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าว  
               พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวโดยเชื่อว่าความร่วมมือพหุภาคีในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 
โดยเฉพาะภายใต้กรอบของสหประชาชาติ จะทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งใหญ่  เครื่องมือ
สำคัญในการรับมือกับความท้าทายรวมถึงความเหลื่อมล้ำที ่รุนแรงขึ ้นจากโควิด -19 โดยประชาคมโลกควรให้
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ความสำคัญกับการดำเนินตามแผนปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา รวมถึงการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มี
ส่วนสนับสนุนการฟ้ืนตัวของประเทศกำลังพัฒนา   
           นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงแผนรับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยว่า ไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608-2613 พร้อมทั้งมีเป้าหมาย
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า50% และมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 3 
ใน 10 ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนให้
ประชาคมโลกร่วมกันผลักดันให้การประชุม COP26 มีพัฒนาการที่สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทุก
ประเทศควรร่วมมือกันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสู่ ความสมดุลของสรรพสิ่ง” โดยเฉพาะสร้างสมดุลของการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            "พลังของประชาคมโลกในการรับมือกับวิกฤตโลกร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จะนำเราไปสู่เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายจะผลักดันให้เรา
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันพร้อมกับการมีโลกใบใหม่ที่ดีและเข้มแข็งกว่าเดิม ทั้งนี้ความสงบสุขและ
เสถียรภาพเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประชาคมระหว่าง
ประเทศจึงต้องร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมแห่งสันติภาพ”นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าว   
            พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่าประเทศไทยพยายามมีบทบาทที่ต่อเนื่อง ได้ส่งเสริมการสร้างสันติภาพและ
บรรลุสันติภาพที่ยั ่งยืนในกรอบคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ และบริจาคเงินสมทบกองทุนเสริมสร้าง
สันติภาพ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งเสริมสันติภาพของสหประชาชาติ
อย่างแข็งขัน และไทยยังได้บริจาคเงิน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของสหประชาชาติ
ในการดำเนินงานเพ่ือบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน นอกจากนี้ การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาห้าม
อาวุธนิวเคลียร์  สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาคมโลกในการส่งเสริมให้ประชาชนรุ่นหลังปลอดภัยจาก
อาวุธนิวเคลียร์   
            "สำหรับประเด็นเมียนมา ไทยได้ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด และยืนยันที่จะส่งเสริมการใช้การทูตพหุ
ภาคี เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและความสมานฉันท์ในเมียนมา และส่งเสริมการดำเนินการตาม
ฉันทามติ 5 ข้อ ของที ่ประชุมผู ้นำอาเซียน ควบคู ่กับความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรม”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว  
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกล่าวอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 และ 27 กันยายน 2564 โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้นำและผู้แทนของประเทศสมาชิกได้
กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงนโยบาย ความคิดเห็น และท่าทีของประเทศตนในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อหลัก 
ทั้งนี้ การร่วมกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ และความพร้อมในการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 รวมถึงการยึดมั่นในระบบพหุภาคี 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962199 
 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/962199


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 
วันที่ 26 กันยายน 2564 - 09:40 น. 
แจงปรับ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3 รับสถานการณ์ ‘บ๊ิกตู่’ กำชับดูแลทุกกลุ่มหวังพลิกโฉมประเทศ 
 

 

‘รัฐบาล’ แจงปรับโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 3 -ยิ่งใช้ยิ่งได้’ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ‘บิ๊กตู่’ กำชับดูแลทุกกลุ่มเพ่ือ
พลิกโฉมประเทศ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลัง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการเยียวยาและมาตรการพลิกโฉมประเทศ กระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ จากวิสัยทัศน์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
อาทิ มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภค มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา มาตรการเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
ซึ ่งขณะนี ้ผ ู ้ประกอบการกลับมาเปิดกิจการร้านอาหาร รวมถึงร้านค้าต่างๆ ตามเงื ่อนไข COVID-Free Setting 
ประชาชนเริ่มเชื่อมั่น ออกมาใช้จ่ายมากขึ้นภายใต้การป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่าง
ระมัดระวังสูงสุด ทำให้ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 39.01 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 
77,755.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 
1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.27 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 66,911.6 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่
ประชาชนจ่ายสะสม 34,044.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 32,867.4 ล้านบาท 
2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 76,219 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,254 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher 
สะสม 94.5 ล้านบาท 
3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.53 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,937.7 ล้าน
บาท 
และ 4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.13 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 
557.4 ล้านบาท 

นายธนกร กล่าวว่า รัฐบาลยังปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ปรับลด
จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ 2.โครงการยิ่งใช้ยิ ่งได้ ปรับลดจำนวน
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิเป็น 1 ล้านสิทธิ โดยในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงิน
คนละครึ่งรอบที่ 2 จำนวน 1,500 บาท โดยเชื่อมกับระบบ Food Delivery Platform ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/009423804809283049823.jpg
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ซึ่งขณะนี้มี Grab และ Lineman ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในยุคโควิด-19 และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของปี 2564 ให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย 

“ขณะนี้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 คงเหลือประมาณ 1 ล้านสิทธิ และสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เหลือ
ประมาณ 5 แสนสิทธิ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 และโครงการยิ่ง
ใช้ยิ่งได้จนกว่าสิทธิจะเต็ม ผ่านทางแอพพลิเคชันเป๋าตัง เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯ ในการช่วยเหลือบรรเทาภาระประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 เพ่ือ
ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม และให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไป” นายธนกร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958831 
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26 ก.ย. 2564 เวลา 9:45 น.19 

"ประยุทธ์-สุดารัตน์-พิธา" ประชาชนยังให้คะแนนนิยมสูงสุด 

 

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ความนิยมของประชาชนต่อ "นักการเมือง" พบ "ประยุทธ์ -สุดารัตน์-พิธา" ยังได้รับ
คะแนนนำโด่ง ด้านคะแนนพรรคการเมือง พบคะแนน "เพื่อไทย-ก้าวไกล-พลังประชารัฐ" ยังนำ 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า โพล) เปิดเผยผลสำรวจ
ของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 
20 – 23 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,018 หน่วยตัวอย่าง 
          พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  รับความสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่ง ได้
คะแนน  17.54% พร้อมให้เหตุผลว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก   
           อันดับสอง คือ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 11.15% โดยมีเหตุผล
คือ ที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดี มีผลงานที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การทำงาน  
           อันดับสาม คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล  ได้คะแนนนิยม 11.05% 
ระบุว่าเป็น เพราะ เป็นนักบริหารงานที่ดี มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ที่ชัดเจน 
          อันดับสี่ คือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนนนิยม 
9.07% เหตุผลคือมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  
           อันดับห้า คือ นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้คะแนนนิยม  2.58% เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง 
วางตัวดี มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
           อันดับหก คือ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนนิยม 2.33% 
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ และจริงจังกับการทำงาน 
           อันดับเจ็ด คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนนิยม 1.54 % 
เพราะ ชื่นชอบแนวคิดการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว  
           อันดับแปด คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนนิยม 1.24%
พราะ เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบในการทำงาน 
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          ทั้งนี้พบว่าในการตอบคำถามของประชาชนที่สูงสุด คือไม่ให้คะแนนใคร มากถึง 32.61%เพราะหาคนที่
เหมาะสมไม่ได้ 
          นิด้าโพล ยังระบุด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 
เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า คะแนนที่เลือกว่าหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ , พล.อ.ประยุทธ์, คุณหญิงสุดารัตน์ 
, นายกรณ์ และนายอนุทิน มีสัดส่วนลดลง 
           ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า นายพิธา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เและ นายสมพงษ์  มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
           เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า 30.82% ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรค
การเมืองใดเลย รองลงมา คือ พรรคเพื ่อไทย 22.50%, พรรคก้าวไกล 15.11% , พรรคพลังประชารัฐ 9.51% 
,  พรรคประชาธิปัตย์ 7.78% 
           พรรคเสรีรวมไทย  2.68% , พรรคไทยสร้างไทย 1.93%, พรรคกล้า 1.39%,  พรรคภูมิใจไทย 1.14% 
           เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 
พบว่า ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรค
ไทยสร้างไทย พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และ
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962201 
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วันที่ 26 กันยายน 2564 - 10:11 น. 
พรุ่งนี้! ‘บ๊ิกตู่’ นำถกศบค.ชุดใหญ่ พิจารณา
ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ขยับเวลาเคอร์ฟิว-ผ่อนคลาย
กิจการ 

พรุ่งนี้! “บิ๊กตู่” นำถกศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ขยับเวลาเคอร์ฟิว-ผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรมหลาย
ประเภท 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 15 / 2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. เป็นประธานการประชุมใน
เวลา 10.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) โดยจะเริ่มด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
และรับรองรายงานการประชุมศบค.ครั้งที่ 14 / 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื ้อ โควิด -19 (ศปก.สธ.) จะรายงาน
สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ , กระทรวงแรงงานรายงานเรื่องการปรับรายละเอียด
ของโครงการแฟ็คทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ระยะที่2 , กระทรวงพลังงานรายงานเรื่องการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการปฎิบัติ
ตามคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 12 / 2564 กรณีผู้เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทางน้ำเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ปิโตรเลียม 
 

นอกจากนี ้ศบค.จะพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 14 โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
จะเป็นผู ้เสนอ, การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ที ่เสนอโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขเสนอ, การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 
(การปรับลดระยะเวลาในการกักกัน การทำกิจกรรมในสถานที่กักกัน) และหลักเกณฑ์ แผนงานและแนวทางการเปิด
พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, แผนการให้บริการวัคซีน โควิด-19 ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 และแผนการบริหารจัดการวัคซีน โค
วิด-19 ปี 2565 เสนอโดยศปก.สธ. 

 
อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะ

รายงานเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของสำนักงาน และศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958846 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2958846
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/0028349082309480293.jpg
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26 กันยายน 2021 - 07:58 

พปชร.เดินหน้าแก้กม.ลูกเลือกตั้ง2ฉบับ 

 

พปชร.เดินหน้า แก้กฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ “ไพบูลย์” รับมีประเด็นแก้ไข ครบทั้ง 2 ฉบับแล้ว คำนวณบัญชี
รายช่ือ อาจยึดเหมือนเลือกตั้งปี 54 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
กฎหมาย และข้อบังคับ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ความคืบหน้า ในการยกร่างแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับ หลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับเพื่อให้ กฎหมายลูก พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง และพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ว่า มีประเด็นที่จะเสนอแก้ไขแล้ว โดยจะแก้ไขในร่าง
พ.ร.ป.พรรคการเมือง จะปรับการชำระค่าบำรุงพรรคของสมาชิกพรรค ให้เป็นครั้งเดียวตลอดชีพ ปรับแก้ไขการเลือกตั้ง
ขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส.(ไพรมารี่โหวต) ให้เป็นไปตามกระบวนการของพรรคการเมือง เมื่อครั้งเลือกตั้งปี 2562 รวมถึง
ตัวแทนพรรคประจำเขต และมั่นใจพลังประชารัฐไม่มีปัญหาทั้ง 350 เขตแล้ว 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยังกล่าวต่อถึงประเด็นการปรับแก้ไขเนื้อหาของการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีข้อเสนอให้เขียน
แบบ ส.ส.พึงมี (MMP) ว่า ในเบื้องต้นมองว่าการคำนวณคะแนน อาจจะยึดแนวทางเหมือนกับการเลือกตั้ง ปี2554 เพราะมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปใช้บัตร 2 ใบเหมือนเมื่อปี 2554 แล้ว โดยที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 1% คำคะแนนเฉลี่ยของบัตรบัญชี
รายชื่อของทุกพรรครวมกันทั้งประเทศ มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคได้รับ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_198105/ 
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26 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.23 น. 

นิด้าโพลเผยคะแนนนิยม "บิ๊กตู"่ ลดลง ยังหาใครเหมาะนั่งนายกฯไมไ่ด้ 

 

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564" ทำการสำรวจ
ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2564 จำนวน 2,018 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง 

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า 
          อันดับ 1 (32.61%) ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 
          อันดับ 2 (17.54%) ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความ

เด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
          อันดับ 3 (11.15%) ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เพราะ ที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดี มีผลงาน

ที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การทำงาน 
          อันดับ 4 (11.05%) ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นนักบริหารงานที่ดี มี

ภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน 
          อันดับ 5 (9.07%) ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ มีความเด็ดขาดใน

การตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน 
          อันดับ 6 (7.48%) ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
          อันดับ 7 (2.58%) ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง วางตัวดี มี

ความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
          อันดับ 8 (2.33%) ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความ

ซื่อสัตย์ และจริงจังกับการทำงาน 
          อันดับ 9 (1.54%) ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ชื่นชอบแนวคิดการ

ทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 
          อันดับ 10 (1.24%) ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา และ

ชื่นชอบในการทำงาน 
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          และ 3.41% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) นพ.
วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทย
พัฒนา) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายชวน หลีกภัย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นาย
สุทิน คลังแสง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

          โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 
2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกรณ์ จาติก
วณิช และนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

          เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า 
          อันดับ 1 (30.82%) ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย 
          อันดับ 2 (22.50%) ระบุว่า พรรคเพ่ือไทย 
          อันดับ 3 (15.11%) ระบุว่า พรรคก้าวไกล 
          อันดับ 4 (9.51%) ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ 
          อันดับ 5 (7.78%) ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ 
          อันดับ 6 (4.86%) ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
          อันดับ 7 (2.68%)  ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย 
          อันดับ 8 (1.93%) ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย 
          อันดับ 9 (1.39%) ระบุว่า พรรคกล้า 
          อันดับ 10 (1.14%) ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย และ 
และ 2.28% ระบุอื ่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื ่อชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 

พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทย
สร้างไทย  พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และไม่ตอบ/ไม่
สนใจ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/251789 
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26 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.31 น. 

เดี๋ยวรู้หมู่หรือจ่า!‘กูรูไพศาล’ชวนจับตา 3 ข้อ ‘ชนวนระเบิด’การเมืองไทย 

 

เดี๋ยวรู้หมู่หรือจ่า!‘กูรูไพศาล’ชวนจับตา 3 ข้อ ‘ชนวนระเบิด’การเมืองไทย 

26 กันยายน 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์
ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 

จับตาชนวนระเบิดการเมืองไทย!!! 

1.การออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันโรคระบาด พระราชกำหนด ขยายเพดานเงินกู้ พระราช
กำหนดกู้ยืมเงิน เพราะถ้าออกพระราชกำหนดเหล่านี้ ก็จะต้อง เสนอให้สภารับรอง ซึ่งจะเป็นเวลาในห้วง ไม่เกินวันที่ 10 
ตุลาคม 

2.การเกษียณอายุของปลัดฉิ่ง ในวันที่ 30 กันยายน นี้ ว่า จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือไม่ ซึ่งจะ
เป็นตัวบ่งชี้เส้นทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ ว่า จะมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี โดยการเสนอของพระปลัดฉิ่งหรือไม่ 

3.การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ว่าจะถูกตัดหน้าด้วยการยุบสภาหรือไม่ 
น่าจะไม่เกิน 15 วันจากนี้นี้ก็จะรู้หมู่หรือจ่า 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604710 
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26 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.03 น. 

‘แรมโบ้’ซัดฝ่ายค้านพ่น‘พายุน้ำลาย’ น่ากลัวกว่า‘เตี้ยนหมู่’หลายเท่า 

 

‘แรมโบ’้ซัดฝ่ายค้านพ่น‘พายุน้ำลาย’ น่ากลัวกว่า‘เตี้ยนหมู่’หลายเท่า 
26 กันยายน 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่หลาย

จังหวัดเกิดสถานการณ์น้ำท่วม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ให้ความช่วยเหลือและรับฟังปัญหา รวมถึงให้กำลังใจประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย
น้ำท่วม โดยตลอดสัปดาห์นี้นอกจากนายกฯจะลงพื้นที่ จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.
นครศรีธรรมราช 

นายเสกสกล กล่าวว่า นายกฯห่วงใยในประชาชนอย่างแท้จริง ยังได้สั่งการมอบภารกิจ ให้รองนายกฯ และรัฐมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง ส.ส.ได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงไม่ได้เป็นการวัด
พลังของใคร ไม่ใช่เป็นเรื่องพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นข้อสั่งการที่นายกฯมอบภารกิจให้ลงพื้นที่ห่วงใยดูแลพี่น้อง
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงพายุเข้าฝนตกหนักในช่วงนี้ 

นายเสกสกล กล่าวว่า ในสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เช่นนี้ ตนขอให้คนที่เห็นต่างนายกฯ และรัฐบาล หรือ
แม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านอย่าคิดเป็นอย่างอื่น อย่านำไปเป็นประเด็นการเมือง ไม่ควรนำมา กล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์เพราะ
ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ฝ่ายค้านควรสั่งให้ส.ส.ในพรรคลงพื้นที่ช่วยประชาชนจะดีกว่าที่จะมาคิด
โจมตีเป็นประเด็นการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ 

“นายกฯ และรัฐมนตรีทุกคน เป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี ้ยนหมู่อย่างมาก นายกฯยังได้
เตรียมการในทุกด้านแล้วเพ่ือที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน และยังลงพ้ืนที่ไปดูสถานการณ์รับฟังปัญหาจากประชาชนด้วย
ตนเอง แตกต่างจากพรรคฝ่ายค้านที่ประชาชนจะเดือดร้อนมากแค่ไหน แต่ยังออกมาพูดเป็นพายุน้ำลาย พูดมากจนน้ำท่วม
ทุ่ง กล่าวหาโจมตีตลอดเวลา ผมมองว่าพายุน้ำลายของพรรคฝ่ายค้าน สร้างความรุนแรงเสียหายมากกว่าพายุเตี้ยนหมู่ที่
เกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะพายุน้ำลายจากฝ่ายค้าน ทั้งเน่าทั้งเหม็นส่งกลิ่นไปทั่ว เป็นพายุน้ำลายที่ท่วมทุ่งทำลายประเทศจนเกิด
ความสกปรกโสโครกมายาวนาน จนยากที่จะชำระล้างได้ เป็นพายุน้ำลายที่น่ากลัว สร้างความเสียหายมากกว่าพายุเตี้ยนหมู่
เสียอีก” นายเสกสกล กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604701 
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26 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

พปชร.จัดแถวสส.คึกคกั รับ‘บิ๊กตู่’เยือนสุโขทัย ‘สามมติร’เจ้าภาพโชว์พลัง 

 

พปชร.จัดแถวสส.คึกคักรับ‘บิ๊กตู่’ เยือนสุโขทัย‘สามมิตร ’เจ้าภาพโชว์พลัง ปัดแบ่งภาค/ฐานการเมือง 
แกนนำพปชร.กลุ่มสามมิตรพรึ่บ “ไผ่ ลิกค์” จัด สส.20 กว่าคน ให้การต้อนรับบิ๊กตู่ เยือนสุโขทัย“สมศักดิ์ เทพสุ

ทิน” บอกไม่ได้วัดพลังทางการเมือง แต่ชาวบ้านเดือดร้อนต้องไปเยือน โดยไม่มีการแบ่งภาค ฐานเสียงการเมือง ในขณะที่ 
“บิก๊ป้อม” วางโปรแกรมไปโคราช 

ผู้สื่อข่าวรายงานกำหนดการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมที่จะนำคณะลงพื้นที่จ.
สุโขทัยเพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย.ว่า ในเวลา 08.30 น.นายกรัฐมนตรีจะออก
เดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯไปยังท่าอากาศยานสุโขทัย ต.คลองกระจง อ.สวรรค
โลก จ.สุโขทัย จากนั้น เวลา 10.20 น.นายกรัฐมนตรี จะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่อ.ศรีสำโรง ณ วัดบ้านซ่าน ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และเวลา 14.15 น. นายกรัฐมนตรี
และคณะจะเดินทางกลับโดยจะถึงท่าอากาศยานทาหร 23 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

พปชร.จัดสส.ต้อนรับนายกฯ 
ก่อนหน้านี้ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เผยว่าตนจะเดินทางไปต้อนรับ

คณะนายกรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่จ.สุโขทัย ด้วย และในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้จัดสรร ส.ส.ให้ลงพื้นที่ต้อนรับคณะ
นายกฯ หรือคณะของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรค ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยวันพรุ่งนี้จะมี
ส.ส.ในพ้ืนที่จ.สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง เช่นกำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ ไปรอต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรี
ถึง 20 กว่าคน 

ส่วนแกนนำของพรรคนอกจากรัฐมนตรีที่ตามคณะนายกฯไปบางส่วนแล้ว จะมีแกนนำพรรคเช่น นายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหารพรรค ไปร่วมด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดการอื่นๆที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นั้น เดิมกำหนดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะลงพื้นที่จ.
นครราชสีมาในวันที ่ 29 ก.ย.และวันที ่ 30 ก.ย.จะลงพื ้นที ่จ.นครศรีธรรมราชนั้น ขณะนี้อาจมีการเปลี ่ยนแปลง โดย
นายกรัฐมนตรี อาจจะลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ และพล.อ.ประวิตร จะลงพื้นที่จ.นครราชสีมาแทน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการลง
พ้ืนที่วันเดียวกันหรือไม่ 

สมศักดิ์ยันพร้อมรับบิ๊กตู่ลงสุโขทัย 
ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู ้ว่า

ราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ วัดบ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง เพื่อเตรียมความพร้อม และวาง
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กำหนดการในการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมที่ จะเดินทางมาตรวจติดตาม
สถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจประชาชนในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน โดยกำหนดการช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ 
วัดบ้านซ่าน เพ่ือให้กำลังใจชาวบ้านมอบถุงธารน้ำใจ และมอบปัจจัยทางการเกษตร หญ้าแห้งพระราชทาน อาหารผสม TMR 
และถุงยังชีพ งจากนั้นจะนั่งรถสำรวจพ้ืนที่ความเสียหายและเดินทางกลับ กทม.ในช่วงบ่าย 

นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่าการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกฯและคณะขณะนี้ เราเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 
โดยตนได้ตระเวนสำรวจความเสียหายไว้หลายพื้นที่ พื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม เราจะใช้เป็นที่บรรยายรายงานสรุปภาพรวม ซึ่ง
เครื่องบินที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมา น่าจะเห็นถึงพ้ืนที่น้ำท่วมและอาจจะบินสำรวจดูเพราะการดูจากทางอากาศ น่าจะเห็น
ได้ชัดเจนและง่ายกว่า ส่วนเส้นทางรถยนต์คงจะดูในพ้ืนที่ใกล้ๆ แอ่งกระทะ ให้ นายกฯได้เห็นภาพและจะมีจินตนาการในการ
แก้ปัญหาต่างๆได้ 

ชี้ปีนี้เจอน้ำป่าท่วมเสียหายหนัก 
นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ปีนี้น้ำท่วมสุโขทัยแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่แม่น้ำยมจะไหลลงมาจากทาง จ.แพร่ ท่วมไม่

นานจะลด แต่คราวนี้เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบกับฝนที่ตกลงมาและมวลน้ำจาก
ทางเหนือทำให้เกิดน้ำท่วมเสียหายในหลายพ้ืนที่ เช่น อ.เมือง อ.ศรีสำโรง ที่เป็นพ้ืนที่ท้องกระทะรับน้ำจากทุกด้าน โดย 3วัน
ก่อน ได้สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรกรรมเสียหายประมาณ140,000 ไร่ ขณะนี้เพิ่มขึ้นอีกมาก ค่าเสียหาย ยังไม่แน่
ชัด รวมทั้งความเสียหายจากบ้านเรือนประชาชน คงต้องรอการตรวจเช็คให้แน่นอนเพ่ือจะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

ไม่ใช่พ้ืนที่วัดพลัง/ปชช.เดือดร้อนจริง 
เมื่อถามว่าการมาลงพื้นที่จ.สุโขทัยของนายกฯหลายคนยังมองเรื่องการวัดพลังในพรรคพลังประชารัฐ นายสมศักดิ์

กล่าวว่าจ.สุโขทัยไม่ใช่พื้นที่วัดพลังอะไร เพราะมีความเสียหายจากน้ำท่วมจริงๆการที่นายกฯลงพื้นที่ มาเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวภาคเหนือตอนล่างและนายกฯตั้งใจจะไปอีกหลายจังหวัด ส่วน ส.ส.ที่จะมาร่วมงาน ก็
เป็นส.ส.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มาช่วยดูแลประชาชนและเรียนรู้การวางแผนงานต่างๆ 

“มีอดีต ส.ส.ท่านหนึ่งเคยพูดเอาไว้เสมอว่า การเมืองแบบสุภาพบุรุษจะไม่ตกปลาในอ่างซึ่งผมก็ไม่นิยมตกปลาในอ่าง
หรือ เขียนวัวให้เสือกลัว เพราะถ้าเสือไม่กลัววัว ก็ตายหมดฝูง จึงไม่มีประโยชน์อะไรที ่จะแสดงพลัง ที่จ.สุโขทัย ผม
ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน”นายสมศักดิ์ย้ำ 

แจงเป็นตะคริว ไม่ได้ขี่คอหนีน้ำ 
เมื่อถามถึงกรณีมีข่าวว่าต้องขี่หลังหนีน้ำท่วม นายสมศักดิ์ กล่าวว่าไม่มีอะไรอย่าไปเขียนข่าวแบบนั้นที่บ้านของตน 

มีน้ำท่วมที่หน้าบ้าน ตอนเช้าเดินลุยน้ำมาขึ้นรถแล้ว เป็นตะคริว ผู้ติดตามเลยมาช่วยพยุงเท่านั้นเองไม่มีอะไร 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่”ทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันจนเกิดน้ำท่วม

ใหลเข้าไปในสำนักงานชั้น1ซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง
เช้าน้ำสูงประมาณ 50-70เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้น ทั้งนี้ มีภาพนายสมศักดิ์ขี่หลัง
คนติดตามจากในบ้านออกมาหน้าบ้าน เพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
ลงมาในพ้ืนที่จ.สุโขทัย 

นายกฯย้ำลงพ้ืนที่ช่วยเหลือปชช. 
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพ้ืนที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

ฯและรมว.กลาโหมที่จะลงพ้ืนที่สุโขทัย มีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตร เตรียมส.ส.เหนือตอนล่างไปรับและเป็นการเช็ควัดกำลัง
ภายในพลังประชารัฐว่า นายกฯย้ำเสมอว่าในการลงพื้นที่หรือออกตรวจพื้นที่ต่างๆนั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือและรับฟัง
ปัญหาจากประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยตัวเอง การไปลงพื้นที่แต่ละครั้ง ก็มีส.ส.ที่อยู่ในพื้น หรือส.ส.พื้นที่ใกล้เคียง
เดินทางมาพบนายกฯ เพ่ือนำปัญหาของชาวบ้านมาสะท้อนให้นายกฯ รับฟังว่าในพ้ืนที่มีปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือรัฐบาลจะได้เร่ง
ดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 

ชี้จบได้แล้วอย่าโยง2ป.แตกคอ 
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เมื่อถามถึงการเชื่อมโยงการลงพื้นที่ของนายกฯ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐรวมถึงกระแสการเตรียมสร้างคะแนนนิยมพรรคท่ามกลางกระแสเลือกตั้งปีหน้า นายธนกรกล่าวว่า นายกฯย้ำว่า
อย่าไปเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเลย เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นตามที่กระแสข่าวหรือที่บาง
ฝ่ายกล่าวถึงทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ก็ได้พูดเสมอว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นกับ พล.อ.ประวิตร พร้อมขอให้จบเรื่องนี้ได้แล้ว
ในวันนี้ เพราะวันนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายดีขึ้นนายกฯจึงต้องการลงพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้กับประชาชน 

บอกไม่มีการแบ่งฐานเสียง 
ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรอง

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่านายกฯ ลงพ้ืนที่สุโขทัย เพราะห่วงใจประชาชน 
การทำงานของนายกรัฐมนตรี เปิดกว้างในกระบวนการการทำงาน ไม่มีแบ่งภาคหรือฐานเสียงว่าเป็นของพรรคใด 

ฝ่ายใดเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทุกจังหวัด”น.ส.ทิพานัน กล่าว 
อย่างไรก็ดี น.ส.ทิพานันกล่าวย้ำว่าขณะนี้มีพี่น้องประชาชนชาวสุโขทัยที่ติดตามในเพจเฟซบุ๊ก อ้น ทิพานันศิริชนะ 

พอทราบข่าวว่านายกจะลงพ้ืนที่สุโขทัย ต่างเข้ามาสอบถามด้วยความดีใจและต้องการมารอต้อนรับ พร้อมกับถามเวลาเพ่ือจะ
เตรียมขนม รวมถึงอาหารต่างๆ มาให้นายก เพื่อจะได้ชิมของอร่อยๆของสุโขทัย และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายกลุงตู่ในการ
ทำงานอีกด้วย 

‘ชวน’ส่งร่างแก้รธน.ให้นายกฯ 
ขณะมี่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าในวันที่ 27 กันยายนนี้ นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา83 มาตรา86 และมาตรา91เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งบัตร 2ใบที่ผ่าน
ความเห็นจากจากรัฐสภาในวาระ3แล้วให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
หลังจากครบกำหนด 15 วันในวันที่ 26 กันยายนนี้หลังไม่มีการเข้าชื่อจาก ส.ส.หรือ ส.ว.ขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604674 
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  26 ก.ย. 2564 09:57   
‘ไพศาล’แนะจับตา 3 ข้อ ชนวนระเบิดการเมอืงไท 

 

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จับ
ตาชนวนระเบิดการเมืองไทย 

1.การออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันโรคระบาด พระราชกำหนด ขยายเพดานเงินกู้ พระราช
กำหนดกู้ยืมเงิน เพราะถ้าออกพระราชกำหนดเหล่านี้ ก็จะต้อง เสนอให้สภารับรอง ซึ่งจะเป็นเวลาในห้วง ไม่เกินวันที่ 10 
ตุลาคม 

2.การเกษียณอายุของปลัดฉิ่ง ในวันที่ 30 กันยายนนี้ว่า จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือไม่ ซึ่งจะเป็น
ตัวบ่งชี้เส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ ว่า จะมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี โดยการเสนอของพระปลัดฉิ่งหรือไม ่

3.การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ว่าจะถูกตัดหน้าด้วยการยุบสภาหรือไม่ 
น่าจะไม่เกิน 15 วันจากนี้นี้ก็จะรู้หมู่หรือจ่า 

อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000095209 
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26 ก.ย. 2564 - 00:07 น. 
จับสัญญาณ-เช็กความพร้อมเลือกตั้ง 

 
จับสัญญาณ-เช็กความพร้อมเลือกตั้ง : ภาพการแยกกันลงพื้นที่ในวันเดียวกัน แต่คนละจังหวัดของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกหลาย
ฝ่ายตั้งข้อสังเกต มิใช่พฤติกรรมปกติธรรมดา แต่แฝงด้วยการหาเสียง ขณะเดียวกันมีปัญหาขัดแย้งปรา กฏขึ้นภายใน
พรรคพลังประชารัฐ จึงอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการลงพื้นที่เพ่ือเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 

พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้สะท้อนมุมมองต่อกรณีที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมพร้อมเลือกตั้งที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนี้ 

องอาจคล้ามไพบูลย์ 

รองหัวหน้าพรรค 

ประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

จริงๆแล้วการลงพ้ืนที่ของระดับผู้นำรัฐบาลและผู้นำพรรคการเมืองถือเป็นเรื่องปกติไปตรวจงานไปให้กำลังใจประชาชน
ในพื้นที่ต่างๆซึ่งกรณีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บังเอิญมาลงพ้ืนที่ในวันเดียวกัน และลงพ้ืนที่หลังจากพรรคพลังประชารัฐมี
ปัญหาภายในพรรค อาจทำให้สังคมมองไปอีกทางหนึ่งได้ จึงทำให้เกิดการวิจารณ์มากกว่าปกติ แต่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่อง
ประลองกำลังกัน แต่ไม่มีใครรู้ดีกว่านายกฯ และ พล.อ.ประวิตร 

ส่วนทำไมนายกฯ ถึงมาลงพื้นที่ในช่วงนี้นั้น ถ้ามองย้อนไปจะเห็นว่านายกฯ ลงพื้นที่มาตลอดเป็นระยะ แต่ถ้ามอง
ว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่มา 2 ปีครึ่งเหลืออีกปีครึ่งจะครบวาระในการเลือกตั้งใหม่อาจจะถูกวิจารณ์ได้ว่าช่วงนี้มีการลง
พื้นที่มากขึ้นทั้งที่ไม่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ลงพ้ืนที่ทำงานเพื่อประชาชนกันอยู่ตลอดเวลา 

ผมจึงไม่ได้มองว่าการลงพ้ืนที่ของนายกฯ หรือ พล.อ. ประวิตร เป็นการส่งสัญญาณเรื่องการเลือกตั้ง 

การที่ พล.อ.ประวิตรหลุดปากว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านั้น ท่านก็พูดตามปกติ ปีหน้าก็ปลายปี ปีโน้นก็ครบวาระพอดี 
ในเดือนมี.ค.2566 ซึ่งไม่ได้ผิดสังเกต สิ่งที่ท่านพูดก็ไม่ได้เกินเลยจากความจริง เพราะเลือกตั้งครบวาระปี 2566 

ส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบหรือไม่ครบวาระ ต้องดูกันต่อไป โดยปกติรัฐบาลอยากอยู่ครบวาระหรือใกล้เคียงมากที่สุด ส่วน
รัฐบาลนี้ คิดว่าถ้าดูการบริหารจัดการในขณะนี้คงพยายามอยู่ในครบวาระ แต่จะครบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในรัฐบาล หรือปัญหาภายนอกรัฐบาล ดังนั้น ต้องติดตามดูว่าจะมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ที่จะ
ทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระ 
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ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ งไว้แล้วคือ 1.ผู้สมัคร 2.นโยบายพรรคที่จะเสนอต่อ
ประชาชน และ 3.การสร้างผลงานให้ประชาชนยอมรับพรรค ซึ่งใน 3 ส่วนนี้ถือว่ามีความคืบหน้ามากพอสมควรในหลาย
พื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องนโยบาย คณะกรรมการนโยบายของพรรคได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -
19 ถ้าโควิดยังอยู่เราจะดำเนินการอย่างไร 

หากโควิดคลี่คลาย พรรคต้องเตรียมพร้อมเดินหน้าประเทศ หรือหากไม่คลี่คลาย มีการกลายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น พรรค
ก็ต้องคิดนโยบายรองรับ และพัฒนานโยบายไปในอนาคตข้างหน้า ต้องเตรียมวิธีการแก้ปัญหารองรับไว้ด้วย 
เหมือนกับท่ีเราเตรียมนโยบายประกันรายได้ การแก้รัฐธรรมนูญไว้ล่วงหน้า เมื่อเราร่วมรัฐบาลก็นำมาปฏิบัติได้ทันที 

สำหรับการเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบนั้น พรรคไม่กังวลเราพร้อมแข่งขันในทุกระบบอยู่แล้ว และในอนาคตเราจะเป็น
พรรคขนาดกลาง ใหญ่หรือเล็ก ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานเพียงพอหรือไม่ ถ้าเราทำงานหนักเพียงพอ และได้รับความนิยม
จากประชาชน เราก็พัฒนาพรรคขนาดเล็กไปเป็นพรรคขนาดกลางและใหญ่ได้ แต่ถ้าทำงานไม่เพียงพอ จากพรรคใหญ่ก็
กลายเป็นพรรคขนาดกลางหรือเล็กได้ 

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่รู้ว่าต้องแข่งกับใคร ถ้าประเมินตอนนี้ก็อยู่บนข้อมูลที่ไม่ชัดเจน จึงต้องรู้ตัวผู้สมัครก่อน และ
สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน ทำให้การ เลือกตั้งและผลเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้น เราจึงไม่มานั่ง
ประเมินว่าเราได้มากน้อยแค่ไหน แต่คิดว่าเราต้องทำงานให้เกินหน้า และได้รับการยอมรับจ ากประชาชนมากที่สุด
มากกว่า 

ดังนั้น การลงพื้นที่หนักในช่วงนี้ของพล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ประชาธิปัตย์จึงไม่ได้กังวล เพราะแต่ละ
พรรคก็ลงพื้นที่กันทั้งนั้น ซึ่งการลงพื้นที่ของแต่ละพรรครูปแบบวิธีการแตกต่างกันไป พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาล
อาจจะได้รับความสนใจมากหน่อย 

ชัยธวัช ตุลาธน 

เลขาธิการพรรคก้าวไกล 

การลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร ในช่วงนี้ สะท้อน 2 มิติคือ 1.เป็นการวัดพลังกันระหว่าง พล.อ.
ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร เป็นความแตกร้าวที่สืบเนื่องมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด และสะท้อน
ลักษณะของพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นแค่การรวมตัวของกลุ่มก๊วนทางการเมือง ฉะนั้น ใครรวมกลุ่มก๊วนทางการ
เมืองมาอยู่ภายใต้ตัวเองได้มากกว่าก็จะมีอำนาจมากกว่า 

2.ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนแม้แต่รัฐบาลเองก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลไม่น่าจะอยู่ยาวได้มากแล้ว การประชุมของพรรคพลังประชา
รัฐเมื่อ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการพูดคุยกันชัดเจนว่าต้องยอมรับความจริงเรื่องความตกต่ำในความนิยมของพรรคพลัง
ประชารัฐและรัฐบาล รวมถึงมีโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ดังนั้น ความพยายามในการแสดงผลงาน การ
ไปพบปะประชาชนจะถ่ีมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ รวมถึงการพยายามอัดงบประมาณของรัฐบาล เพ่ือฟ้ืนฟูความนิยมของ
ตนเอง ซึ่งคงจะเห็นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ 

ผมคิดว่าการเลือกตั้งภายในปีหน้าค่อนข้างมีความแน่นอน แต่จะเกิดข้ึนเร็วขนาดไหน ตั้งแต่ต้นปี กลางปี หรือปลายปีซึ่ง
เป็นไปได้ทุกแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงด้วย ทั้งนี้ ส .ส.พรรคพลังประชารัฐทราบดีว่าถึงที่สุด
แล้วหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นภาระมากกว่าที่จะกลายเป็นต้นทุน เพราะความนิยมของ พล.อ.
ประยุทธ์ตกต่ำมาก หากพวกเขาต้องแบก พล.อ.ประยุทธ์มาใช้หาเสียง คงนึกไม่ออกเลยว่าจะชนะเลือกตั้งได้อย่างไร 
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ในส่วนของพรรคก้าวไกลเราเข้าสู่โหมดเตรียมความพร้อมเลือกตั้งแล้ว โดยมีการปรับโครงสร้างการทำงานและแผนการ
ทำงานในพรรคให้พร้อมเลือกตั้ง เพราะการยุบสภาอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เราไม่รู้ว่าความขัดแย้งภายในรัฐบาลจะนำไปสู่
การตัดสินใจของพล.อ.ประยุทธ์ ที่จะยุบสภาเมื่อใด แม้กระท่ัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเองก็ยังไม่แน่ใจ 

เราเริ่มต้นสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งท่ัวประเทศแล้ว ซึ่งเป็นการสรรหาในเบื้องต้น เพื่อทดลองการทำงาน ทดสอบว่าวิธี
คิด ความชัดเจนทางอุดมการณ์ ตรวจสอบข้อมูลว่าที่ผู้สมัคร และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค แต่กว่าจะมี
ความสมบูรณ์ทางกฎหมายก็ตอนยุบสภา ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลจะส่งผู้สมัคร ส.ส. ทุกเขตทั่วประเทศ 

นอกจากนี้เรายังเตรียมเรื่องนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤต
โควิด-19 ที่ผ่านมายังไม่มีการลงพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด แต่เมื่อปิดสมัยประชุมแล้ว 
การเข้าไปพบปะประชาชนทั่วประเทศจะเกิดข้ึนในช่วงปลายเดือน ก.ย.เป็นต้นไป 

ส่วนผลดีผลเสียของบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคก้าวไกลมั่นใจว่าไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เราโตขึ้นอย่างแน่นอน 
ตอนนี้เรามีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าความนิยมของพรรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พรรคก้าวไกลได้แสดง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสภา จนเป็นที่ยอมรับแล้ว และคราวนี้เรามีเวลาเตรียมพร้อมการเลือกตั้งนานกว่าสมัยเป็น
พรรคอนาคตใหม่มาก 

ดังนั้น เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ เรามีต้นทุน เราได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยังได้ยินข่าว
มาด้วยว่าในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐยังบอกว่ากลัวพรรคก้าวไกลเลย ยิ่งยืนยันว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราสำรวจ
ความเห็นมา หากมีการเลือกตั้งในปีหน้าจริงๆ พรรคก้าวไกลมีความพร้อม ความจริงแล้วพร้อมตั้งแต่ปลายปีนี้เลย 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

การลงพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ดูแล้วไม่ปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะหลายปีที่ผ่านมา พล .อ.
ประยุทธ์ลงพื้นที่น้อยมาก ยิ่งจัดภารกิจไปตรวจน้ำท่วมเหมือนกัน วันเดียวกัน แต่ไปคนละจังหวัดยิ่งไม่เคยปรากฏมา
ก่อน แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร กำลังทดสอบและวัดพลังกันเอง ยิ่งส.ส.ในพรรคแห่
ไปรอต้อนรับพล.อ.ประวิตรมากกว่าพล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งมีนัยยะสำคัญ ชัดเจนว่า พล .อ.ประวิตรยังมากบารมี และกุม
อำนาจภายในพรรคอยู่ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไม่เหมือนเดิม แม้เบื้องหน้าจะแสดงออกว่ายังรักกันหวานชื่น 
แต่เบื้องหลังดูอย่างไรก็มีปัญหา ผมเชื่อว่า พล.อ.ประวิตรยังเจ็บลึกอยู่ในใจที่พล.อ.ประยุทธ์ปลดคนสนิทออกจาก
รัฐมนตรี 

ส่วนที่หลายฝ่ายวิจารณ์การลงพื้นที่ของพล.อ. ประยุทธ์ ในช่วงนี้เข้าข่ายหาเสียงแฝงไปด้วยนั้น ส่วนตัวมองเป็น 2 มุม 
ด้านหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์คงอยากแสดงให้ส.ส.พลังประชารัฐเห็นว่าไม่ได้ทอดทิ้ง เนื่องจากมีเสียงสะท้อนก่อนหน้านี้ว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ไม่ค่อยสนใจ ไม่ดูแล และไม่ให้ความสำคัญกับส .ส.ทั้งที่ ส.ส.พลังประชารัฐคือฐานเสียงสนับสนุนของ
พล.อ.ประยุทธ์ จะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกันระหว่างกันคงไม่ได้ 

อีกด้านหนึ่ง ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์แทบจะไม่ออกไปไหนเลย ขนาดในช่วงเกิดเหตุไฟ
ไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมควร แต่ พล .อ.ประยุทธ์ก็ยังไม่ลงพื้นที ่เพ่ือ
บัญชาการเหตุการณ์ ไม่เข้าไปดูแลประชาชนเลย ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันเอง ทำให้ถูกวิจารณ์มากพอสมควร และ
เมื่อสถานการณ ์โควิด-19 เริ่มทรง เลยถือโอกาสลงพื้นที่บ้างเหมือนกลัวถูกต่อว่า 
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แม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ราบรื่นเหมือนเดิม แต่เชื่อว่าการยุบสภาจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่เมื่อเปิดสมัย
ประชุมสภาในเดือนพ.ย.เป็นต้นไป การยุบสภาอาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ติดตามกฎหมายสำคัญจะที่เข้าสู่การพิจารณา
ของสภา โดยเฉพาะ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 คาดว่าจะมีผู้อภิปรายกฎหมายฉบับนี้อย่าง
กว้างขวาง จึงเชื่อว่าจะเป็นอีกชนวนความขัดแย้ง และกรณีการขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเป็น  70% ซึ่งคาด
ว่ารัฐบาลจะต้องขอออก พ.ร.ก.กู้เงินอีก หากกฎหมายการเงินไม่ผ่าน รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการ
ลาออก 

นี่ถือเป็นอีกชนวนความขัดแย้งและจะเป็นเกมต่อรองในซีกรัฐบาล ทั้งของกลุ่ม พล .อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร 
ขอให้จับตากันให้ดี 

ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้ง อาจเกิดข้ึนได้ในช่วงสิ้นปีหรือต้นปี 65 เพราะความเป็นเอกภาพของรัฐบาลก็ไม่แน่น
แฟ้นเหมือนแต่ก่อน ส.ส.ในพลังประชารัฐก็ไม่ค่อยสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์แล้ว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโควิด-19 ปัญหา
การเปิดประเทศที่ยังลักปิดลักเปิด สะท้อนถึงการบริหารราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ ถึงจุดที่ พล.อ. ประยุทธ์จะไปต่อยาก
แล้ว 

ในส่วนของเพื่อไทย เราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้ังผู้สมัคร ส.ส.ก็ลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง เรายืนยันว่าเราส่งผู้สมัครพรรค
เดียวครบ 400 เขต ไม่มีการแตกแบงก์ ไม่มีพรรคสาขาย่อยใดๆ ทั้งสิ้น 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6639591 
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26 ก.ย. 2564 06:25 น. 
แผนลงหลังเสือ 

 
คนแก่ไม่กลัวเบาหวาน ผลัดกันป้อนทองหยอด “น้องเล็ก” อ้อน 3 ป. รักเหมือนพี่น้องสายเลือดเดียวกัน “พี่ใหญ่” 
สำทับ จำไว้ ต้องตายจากกัน 3 ป. ถึงจะเลิกรัก 

แต่หลังฉาก ลูกหาบ ไอ้ห้อย ไอ้โหน แข่งระดมพล เช็กชื่อ ส.ส. กวาดต้อนลิงในสังกัด วัดพลังไปรับ “นาย” แห่ลงพื้นที่
ตรวจน้ำท่วมคนละจังหวัด พร้อมกันในวันเดียว 

ทีมแห่ “น้องเล็ก” กับ “พี่ใหญ่” ปีนเกลียว แบ่งข้าง “นายใคร นายมัน” สถานการณ์ย้อนแย้ง พฤติการณ์ตบจูบ
เลือดกบปาก มันยากจะท่องบทรัก แหกตาคนดูทางบ้าน 

เรื่องของเรื่อง เมื่อไหร่จะเลิกโกหกตัวเองแค่นั้น 

วันนี้สัมพันธภาพพี่น้อง 3 ป. ไม่ใช่แค่ “ป.ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “ป.ป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ 
“ป.ประยุทธ์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกต่อไป 

ในเมื่อมันมี “ป.แป้ง” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แทรกเข้ามา 

จุดเปลี่ยนสายสัมพันธ์ ปัจจัยพลิกผันทำให้อำนาจระบอบ 3 ป. ที่ล่มหัวจมท้ายกันมาถึงจุดหักเห 

อำนาจและผลประโยชน์มันอยู่เหนือ “ข้าวหม้อเดียวกัน” 

ภายใต้เดิมพัน “ใครแพ้ตาย” ในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีขุมข่าย “น้องในไส้ -นอกไส้” ถูกจับเป็นตัวประกัน แค้นสุมขอน ต้อง
ล้างบางเสี้ยนหนามให้เตียนไปข้างหนึ่ง 

ฟัดกันมาถึงตรงนี้ เซียนข้างเวทีเลือกถือหาง “บิ๊กตู่” ราคาเหลื่อมเสือเฒ่าอย่าง “พ่ีใหญ่” ด้วยอำนาจรัฐ กล้วยกองกลาง 
ปาฏิหาริย์แห่งอำนาจ 

แต่ถึง พล.อ.ประยุทธ์จะถือไพ่เหนือกว่า มันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก ตามสภาพการณ์ปัญหาของนายกฯวันนี้ ไม่ได้อยู่ที่
แค่ว่าจะไปต่ออย่างไรมันอยู่ท่ีจะลงหลังเสือยังไงให้ปลอดภัยด้วย 

ในเมื่อไฟต์บังคับ ต้องยึดค่ายพลังประชารัฐเป็นฐานรองอำนาจในสภาให้ได้ในเร็ววัน ซึ่งมันก็ดูจะยาก เพราะต้องกำจัด 
“พ่ีป้อม” ที่ตั้งด่านขวางลำ ทำให้ “ผู้กองนัส” สวม “หนังเสือ” กล้าปักหลักท้าสู้ 

 

“มิชชันอิมพอสสิเบิ้ล” ที่ “น้องเล็ก” จะกล้าฆ่าพี่ นั่นเท่ากับติดล็อก นายกฯปรับ ครม.ก็ลำบาก หากกฎหมายการเงิน
เข้าสภายิ่งเสี่ยงคว่ำ การบริหารประเทศฝ่ามหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิดจะเดินหน้าอย่างไร 

สภาพ “บิ๊กตู่” จำต้องลากรัฐบาลต่อไป ยิ่งนานยิ่งสะบักสะบอม 
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จะทิ้งไพ่ยุบสภา ก็ต้องมีหลักประกัน ฐานอำนาจรองรับลงหลังเสือต้องแน่น ครั้นจะเดินแผนให้ “เสี่ยฉิ่ง” นายฉัตรชัย 
พรหมเลิศ ที่จะพ้นเก้าอ้ีปลัดมหาดไทย ตั้งค่ายใหม่เป็นฐานคุ้มกัน 

ก็ไม่มีหลักประกัน ถึงเวลาจริง “ฉ.ฉิ่ง” จะตีดังหรือไม่ 

โอกาสสำเร็จแบบตอนตั้งค่ายพลังประชารัฐยาก และคงไม่ทันการณ์ ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเหตุที่มาของกระแสการดึงทีม “4 
กุมาร” 

ภายใต้กำกับ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” กลับมาใช้บริการ 

ทันทีทันควัน หลังศึก “ปราบกบฏ” สะเทือนมิตรภาพ 3 ป. 

เพราะผู้นำเพ่ิงซึ้งถึงแก่น “สมคิด” คือทีมเดียวที่ช่วยตั้งฐานการเมือง และประคองเกมบริหาร แต่มันคงยากที่จะชักเข้า
ชักออกใน ครม. เหมือนเด็กเล่นขายของ 

เว้นเสียแต่ล้างไพ่ เปลี่ยนหมากกระดานใหม่ เร็วๆนี้นายอุตตม สาวนายน อดีตขุนคลัง อดีตหัวหน้าค่ายพลังประชารัฐ 
เตรียมตัดริบบิ้นพรรคการเมืองป้ายแดง 

ไลน์ยังไม่บล็อก “บิ๊กตู่” กับ “สมคิด” และ “สี่กุมาร” ก็ยังโอเค ต่อสายกันเป็นระยะ 

ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ ถ้า “บิ๊กตู่” จะเลือกเอ่ียวกับค่ายใหม่ของ “สี่กุมาร” 

ณ จุดที่ผู้นำยังมี “ไพ่ตาย” ใบสุดท้าย กดปุ่ม “ยุบสภา” ก็ยังได้เป็นผู้นำรักษาการหลายเดือน ก่อนเลือกตั้งใหม่ ทั้ง
อำนาจรัฐ แรงดึงดูดเสบียงจากกลุ่มทุน โอกาสยังเอ้ือให้ตุนความได้เปรียบ 

แทงไพ่หลายหน้า ตุนแต้มต่อเหนือคู่แข่ง ทอนกำลังกบฏ 

เวลายังพอมีในการเดินหมาก ถ้าหาก 

ไปต่อได้ก็ลุย แต่ถ้าทางตันก็ต้องวางแผนอารักขาความปลอดภัยให้ตัวเองที่เล่นบทตลกหลวงมา 7 ปี หากถึงจุดต้องลา
โรง 

ลงหลังเสือแล้วต้องไม่โดนหมา 

รุมฟัด. 

“ตะวัน ทรงกลด” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2202932 
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วันที่ 26 กันยายน 2564 - 08:51 น. 
มุมต่าง จากภาพ ความขัดแย้ง เป็น “เรื่องจริง” หรือเพียง “ละคร” 

 
 
หากภาพและการเคลื่อนไหวระหว่างรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และโดยเฉพาะระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการเล่นละคร 
ก็ต้องนับว่า “บทบาท” ไม่ว่าจะมองผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กินขาด 
กินขาดตั้งแต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาแถลงระบุ ว่ามีการเคลื่อนไหวเพ่ือโค่นล้มตนเองในวันที่ 1 
กันยายนในห้วงแห่ง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ 
ประสานเข้ากับการออกมาแถลงตอบโต้โดยอ้อมๆจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประสานกับการออกมาเล่นบท “กาวใจ” 
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
และเม่ือสถานการณ์การลงมติในวันที่ 4 กันยายนผ่านไปเพียง 4 วันก็ปรากฏพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯประกาศ
ออกมา 
ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากตำแหน่ง “รัฐมนตรี” 
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ 
เหตุการณ์จากวันที่ 8 กันยายนได้รับการตอกย้ำผ่านแถลงลาออกจากตำแหน่งของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ระบุรอย
ร้าวได้เกิดข้ึนแน่ ชัดระหว่างตนกับนายกรัฐมนตรี 
แต่ได้รับการค้ำยันให้อยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชา รัฐต่อไปโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 
จากนั้น ปรากฏการณ์อันได้รับการตีความว่าเป็นการประลองกำลังก็เกิดขึ้นระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เยือน
เพชรบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เยือนพระนครศรีอยุธยา 
หากแต่ละภาพ แต่ละถ้อยแถลงไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการเล่น
ละคร 
ก็ต้องยอมรับว่า 2 นายพลเอกนี้ต้องได้รับ “ตุ๊กตาทอง” แน่นอน 
สิ่งท่ีสังคมไทยเฝ้ามองจึงไม่เพียงแต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปตรวจราชการจะมี 
ส.ส.จากพรรคพลัง ประชารัฐกี่คนไปต้อนรับ 
หากแต่ยังอยู่ที่ว่ากระบวนการ “ปรับครม.” จะออกมาอย่างไร 
และจะมีการเปลี่ยนแปลง “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ และในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไรต่อไป 
ละครทั้งหมดนี้ “เล่น” กันระหว่างพ่ีน้อง “กลุ่ม 3 ป.” เท่านั้นหรือ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2958795 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2958795
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/index-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg
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วันที่ 26 กันยายน 2564 - 10:26 น. 
หน้า 3 วิเคราะห์ : พปชร.-รัฐบาล จดุเปลี่ยน จุดสิ้นสุด ผลพวง รัฐประหาร 
 

 

หน้า 3 วิเคราะห์ : พปชร.-รัฐบาล จุดเปลี่ยน จุดสิ้นสุด ผลพวง รัฐประหาร 
ปรากฏการณ์ของพรรคพลังประชารัฐกำลังถูกจับตามอง 
จับตามองเพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำในฟากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาล 
นอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการ
เลือกตั้ง 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อปี 2557 และต้องการสืบสานอำนาจต่อเนื่อง 
จาก คสช. มาสู่การเลือกตั้งปี 2562 และวาดหวังว่าจะอยู่บนตำแหน่งหลังการเลือกตั้งอีก 2 ปีข้างหน้า 
สอดคล้องกับคำประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ก่อนหน้านี้ 
รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม 
อย่างไรก็ตาม ความหวังกับความจริงอาจจะไม่สอดคล้องกัน เพราะพรรคพลังประชารัฐในยามนี้ระส่ำหนัก 
ข่าวคราวความแตกร้าวพาดพิงไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 
แม้แต่การออกตรวจพ้ืนที่เมื่อวันที่ 22 กันยายน ก็ปรากฏข่าวการประลองพลัง 
ส.ส.กลุ่มใหญ่ร่วมทริปกับ พล.อ.ประวิตร เดินทางไปตรวจพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.ส.อีก 9 คน ไปต้อนรับ 
พล.อ.ประยุทธ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี 
กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในพรรคอยู่ในขณะนี้ 
ทั้งหมดสะท้อนอาการไม่มั่นคง 
เมื่อพรรคแกนนำรัฐบาลเริ่มสั่นคลอน อนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ถูกจับตาตามไปด้วย 
ย้อนกลับไปดูการรัฐประหารก่อนหน้าการรัฐประหารเมื่อปี 2557 
พบว่า การรัฐประหารเมื่อปี 2534 มี พล.อ.สุนทร คงสมพงษ ์เป็นหัวหน้า ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณ
หะวัณ แต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็มีการเลือกตั้งในปี 2535 
ครานั้นได้จัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร แต่ก็เกิดเหตุที่ทำให้  นายณรงค์ วงศ์
วรรณ หัวหน้าพรรค เป็นนายกฯ ไม่ได้ 
พล.อ.สุจินดา ต้องมารับตำแหน่งนายกฯ จนเกิดเหตุการณ์พฤษภา 35 
สุดท้าย พล.อ.สุจินดาต้องลาออก แล้วพรรคสามัคคีธรรมก็ค่อยๆ สลายไป 
ขณะที่การรัฐประหารเมื่อปี 2549 ที่มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้านั้น เมื่อยึดอำนาจจากรัฐบาล ทักษิณ ชิน
วัตร ก็ได้ตั้งรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
บริหารประเทศเพียง 1 ปี ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นก็เลือกตั้ง 
พล.อ.สุรยุทธ์ไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมืองอีก เช่นเดียวกับ พล.อ.สนธิ ที่ลดบทบาทตัวเองออกไป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-7.jpg
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ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคพลังประชาชนได้เป็นรัฐบาล 
การรัฐประหาร ปี 2557 พล.อ.ประยุทธ์เป็นหัวหน้า ยึดอำนาจจากรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
หลังจากยึดอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ เอง และเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และประกาศใช้เมื่อปี 2560 
มีการตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาเพ่ือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง 
รัฐธรรมนูญมีกติกาที่เอ้ือให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ โดยเฉพาะการให้ ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯด้วย 
ผลที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นนายกฯ 
รวมระยะเวลาจากวันที่ 24 สิงหาคม 2557 มาถึงบัดนี้ก็กว่า 7 ปี 
ขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้ทำหน้าที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ มาตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2562 โดยรัฐบาลจะครบเทอม
ในปี 2566 
พอการเมืองเข้าสู่ปี 2564 ก่อนจะครบเทอม พรรคพลังประชารัฐก็เริ่มโซเซ 
นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวโละทีมบริหารชุดเดิมนำโดย นายอุตตม สาวนายน แล้วดัน พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าแทน 
มี นายอนุชา นาคาศัย จากกลุ่มสามมิตร เป็นเลขาธิการพรรค 
จากนั้นไม่นาน เกิดความเคลื่อนไหวภายในพรรคอีกครั้ง โดยนายอนุชาลาออกจากเลขาธิการพรรค เปิดทางให้  ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นเป็นเลขาฯ 
การปรับเปลี่ยนแกนนำของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวโยงกับการปรับ ครม. 
เมื่อตอนที่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจาก นายอุตตม เป็น พล.อ.ประวิตร ก็เกิดการปรับ ครม. 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรคจากนายอนุชา เป็น ร.อ.ธรรมนัส นั้น แม้ ครม.จะมีการปรับอีกครั้ง 
แต่ ร.อ.ธรรมนัส ยังคงเป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิม 
กระทั่ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด เกิดการวัดพลังกันในการโหวต โดยมีข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส เคลื่อนไหวผลักดัน
ให้โหวตคว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่สุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ พลิกเกมและสามารถได้รับเสียงสนับสนุน 
หลังจากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ก็ถูกปรับพ้นจาก ครม. โดยท่ี พล.อ.ประวิตร ไม่รู้ล่วงหน้า 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อเกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับนายกรัฐมนตรี 
ถามถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ พล.อ.ประยุทธ์ 
ถามถึงอนาคตของพรรคการเมืองและรัฐบาลที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร 
เพราะท้ังพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กำลังเผชิญหน้ากับกฎธรรมชาติ 
ไม่มีสรรพสิ่งใดท่ีอยู่อย่างอมตะ ทุกสรรพสิ่งต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง 
พรรคพลังประชารัฐ และรัฐบาลต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี เพราะมีการปรับรัฐมนตรีช่วยออกไป 2 คน 
ต้องเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มิเช่นนั้น พล.อ.ประยุทธ์ คงนอนไม่หลับ เพราะตกอยู่ในอาการ
หวาดระแวง 
เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องมีเสียง ส.ส.สนับสนุนกฎหมายในสภา 
และพรรคพลังประชารัฐคือฐานเสียงสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ 
หาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่เอาด้วย รัฐบาลก็มีโอกาสล้มคว่ำ 
ยิ่งในระยะนี้เริ่มมีกระแสข่าวสอบถามความหมายของบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ 
นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน 8 ปีมิได ้
แม้รัฐธรรมนูญจะมีบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติถึงการทำหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
แต่ไม่ได้เอ่ยถึงมาตรา 158 
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เมื่อเป็นเช่นนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เป็นนายกฯ มาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ก็จะดำรงตำแหน่งเกินวันที่ 23 สิงหาคม 
2565 ไม่ได ้
บทบัญญัตินี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ 
ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตั้งพรรคการเมืองใหม่ และการวางตัวบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เริ่มมี
ความคึกคัก 
เมื่อพรรคพลังประชารัฐกำลังสั่นคลอน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาล 
ณ ห้วงเวลานี้จึงต้องจับตามอง 
จุดเปลี่ยนของพรรคและรัฐบาล ที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร 
หรืออาจจะเป็น “จุดสิ้นสุด” อีกรูปแบบหนึ่งของผลพวงจากการรัฐประหาร หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลก
ปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2956810 
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