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ข่าวประจ าวันที่ 27 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 84/2564 กกต. เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ทีไ่ด้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5 ,300 แห่งทั่วประเทศกว่า  

1.5 หมื่นคน รองรับเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้ 
9 

2 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. จ่อแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่ง รองรับเลือกตั้ง 28 พ.ย. 10 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. พร้อมตั้ง กกต.อบต. 15,900 คน เตรียมเลือกตั้ง 12 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ สะกิด “บิ๊กตู”่ ก่อนยุบสภา อย่าลืมส่งซิกพรรคร่วมฯ 13 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ เสี้ยม “3 ป.” ไม่รักกันแล้ว หลัง “อ.แหม่ม” ยังไม่หยุดร้องไห้ ปูดพรรค 

ลุงฉิ่ง ชง “ลุงตู่” นายกฯรอบใหม่ 

14 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ “พท.” ผุด “Outside-in ประชาชนคิด เพื่อไทยท า” เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 15 
4 แนวหน้าออนไลน์ ‘หั วหน้า  ปชป. ’  ชี้ ถ้ า  ‘พท’ ข้องใจมาก ‘ เป็นนายกฯเกิน 8 ปี ’  

ยื่นศาลตีความได้ 

16 

5 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ ปัดให้ความเห็น ปมนายกฯห้ามเกินด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี ชี้   

เป็นเรื่องของศาลวินิจฉัย 

17 

6 มติชนออนไลน์ อดีต กกต. เชื่อ ปม ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯเกิน 8 ปี จะถูกน ามาเป็นประเด็นร้อน 

ในอนาคตแน่ 

18 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 สยามรัฐออนไลน์ "อดีต กรธ." แจงแนวทางนับอายุ "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ ชี้ศาล รธน. ตีความไม่ได้  

เรื่องยังไม่เกิด เชื่อแค่เกมดักคอการเมือง 

20 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ชี้พรรค ปชป. ศึกษาจัดท ากฎหมายลูกไม่นาน 22 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ ปลุกไปศาล รธน. ขวางทุนสามานย์ครอบง าประเทศ 23 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ไผ่" ท้ารบ "พรรคปลัดฉิ่ง" ตั้งมา ก็สู้กัน เชื่อ ดูดคน "พท." ไม่ได้ 24 

11 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" จ่อตั้ง "สมศักดิ์" นั่งที่ปรึกษาหัวหน้า พปชร. สะพัดรอลุ้น "พีระพันธุ์" 

กรอกใบสมัครเข้าสมัครสมาชิก 

25 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ “ส.ส.รงค”์ ยันนายกฯลุยเมืองคอนแค่ไปท างาน 26 

13 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ชี้ "ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร" 3 ทางเลือกของ "ประยุทธ์" ความเป็นไปได้ = 0 27 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร. ส่งสัญญาณบีบ "ประยุทธ์" ปรับใหญ่-ยุบสภา 29 

2 คมชัดลึกออนไลน์ เช็คจังหวะก้าว "คุณหญิงสุดารัตน์" ตัวแปรทางการเมือง 31 

3 ข่าวสดอนไลน์ การปรับ ครม. จะเป็นระเบิดใหญ่ น าไปสู่การแยกแตก 'การเมือง' 34 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ยุ่งซะแล้วไง 35 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ การเมือง 2 ฉากวัดชะตาเรือเหล็ก 36 

6 กรุงเพธุรกิจออนไลน์ เกมต่อรอง พปชร.-ปรับ ครม. ปัจจัย"ยุบสภาหรือลากยาว" 38 

7 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร 3 หนทางเลือกของ ประยุทธ์ 41 

8 กรุงเพธุรกิจออนไลน์ ลุยต่อแบรนด์พลังประชารัฐ คนในอยากออก-คนนอกอยากเข้า 42 
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วันที่ 27 กันยายน 2564 นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติจับรางวัลมอบแก่สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์องค์กรอิสระ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 โดยมีผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ให้เกียรตจิับรางวัลมอบแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ  
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติจับรางวัลมอบแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ  
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 โดยมีผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระและสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์องคก์รอิสระเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้เกียรตจิับรางวัลมอบแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
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วันที่ 27 กันยายน 2564 - 10:59 น. 
กกต. เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศกว่า 1.5 หม่ืนคน รองรับเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้ 
 

 
 
กกต.เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศกว่า 1.5 หม่ืนคน รองรับการเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 31 ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้ง กกต.ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มีดังนี ้
1.เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
3.ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 
4.ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้ งต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
5.ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี กกต.มอบหมาย 

ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน โดย
แต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรือ
อาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ จ านวนไม่เกิน 
2 คน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (ระบุชื่อต าบล)” 

ส านักงาน กกต.ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5,300 แห่ง รวม
จ านวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว 
อ้าอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2960290  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2960290
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

 

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 - 11:23 น. 
กกต. จ่อแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่ง รองรับเลือกตั้ง 28 พ.ย. 
 

 
 

กกต.เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ 1.5 หม่ืนคน รองรับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ 
วันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อม

ในการแต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5,300 แห่ง รวม 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 31 ก าหนดว่า 

เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มีดังนี ้
1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
3. ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 
4. ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
5. ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ี กกต.มอบหมาย 
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ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน โดย
แต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่  หรือ
อาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ จ านวนไม่เกิน 
2 คน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (ระบุชื่อต าบล)” 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-769560  
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-769560
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27 กันยายน 2564 12:08 น. 
กกต. พร้อมตั้ง กกต.อบต. 15,900 คน เตรียมเลือกตั้ง 
กกต. พร้อมแต่งตั้ง กกต.อบต. รวม 15,900 คนทั่วประเทศ เตรียมการจัดเลือกตั้งอบต. 5,300 แห่ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งความคืบหน้าของการเตรียมจัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ว่า ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ข้อ 31 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คือ 1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 
และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. 
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3. ก ากับดูแล
และอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
4. ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 5. ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
กกต.มอบหมาย 

ทั้งนี้ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ จ านวนไม่เกิน 2 คน โดย ส านักงานกกต. ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 5,300 แห่ง รวมจ านวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/316236/  
 

https://www.dailynews.co.th/news/316236/
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26 กันยายน 2564 15:23 น. 
สะกิด “บิ๊กตู”่ ก่อนยุบสภา อย่าลืมส่งซิกพรรคร่วมฯ 
“จุรินทร์”หัวหน้าปชป.สะกิด“บิ๊กตู่”ถ้าจะยุบสภา อย่าลืมส่งซิกพรรคร่วมรัฐบาลให้รู้ก่อน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์  
ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสั งเกตว่าการลงพ้ืนที่ของพรรคต่างๆ ถือเป็นการ
แสดงสัญญาณว่าอาจจะมียุบสภาในเร็วๆนี้ ว่า ตนไม่ทราบล่วงหน้าเรื่องการยุบสภา และไม่สามารถตอบได้เพราะอ านาจ
อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ถ้าจะมีสัญญาณหรือถ้านายกฯ จะตัดสินใจอะไร ท่านคงจะแจ้งหรือหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล 
เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมแล้ว แม้แต่พรรคมีเสียง ส.ส.ไม่เท่ากัน แต่ความส าคัญก็ไม่น่าจะถึงกับแตกต่างกัน ตนจึง
คิดว่านายกฯน่าจะถือหลักนี้อยู่แล้ว เพราะท่ีผ่านมาเวลามีอะไร ท่านจะหารือมาตลอด 

“ผมก็เป็นแค่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล แต่ว่าเมื่อมีประเด็นปัญหาอะไร ท่านก็เชิญไปคุยกั น ก็แลกเปลี่ยน
ความเห็นกัน 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมาก็ได้พบกัน ไม่มีสัญญาณอะไร แค่บอกว่าก็ท างานด้วยกันต่อไป เรื่องติดตามนโยบาย
อันนี้มีการสั่งการในที่ประชุม ครม. เป็นภาวะปกติอยู่แล้ว ซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยพรรคประชาธิปัตย์เราก็ตระหนักใน
ภารกิจอยู่แล้ว จะสั่งหรือไม่สั่ง เราก็ท าของเราอยู่แล้ว เพราะว่าถือว่าภารกิจของพรรค กับภารกิจของรัฐบาล มันก็ต้อง
ไปด้วยกัน เพราะมันแยกออกจากกันไม่ได้ มันไปมีสถานะในรัฐบาล ก็จากการที่พรรคการเมืองส่งเป็นตัวแทนไปบริหาร 
มันจึงต้องไปด้วยกัน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/313988/  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/313988/
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26 กันยายน 2564 13:10 น. 
เสี้ยม “3 ป.” ไม่รักกันแล้ว หลัง “อ.แหม่ม” ยังไม่หยุดร้องไห้ ปูดพรรคลุงฉิ่ง ชง “ลุงตู”่ นายกฯรอบใหม่ 
“ยุทธพงศ์” เสี้ยม 3 ป.ไม่รักกันแล้ว หลัง “อ.แหม่ม” ยังไม่หยุดร้องไห้ พร้อมปูด “พรรคลุงฉิ่ง” ชง “ลุงตู่” เป็น
นายกฯ รอบใหม่ แยกทาง “ลุงป้อม” แน่นอน 
 

 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เวลา 10.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้า

พรรคเพ่ือไทย (พท.) แถลงถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวน้าพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ประกาศ เตรียมเลือกตั้ง ส.ส.ในต้นปี 2565 ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร และพล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แยกกันเดินสายลงพ้ืนที่ ตนวิเคราะห์สถานการณ์การเมื องว่าเมื่อแก้
รัฐธรรมนูญบัตร 2 ใบเสร็จแล้ว เปิดสภาฯ มาต้องเร่งจัดท ากฎหมายลูกเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และจะมี พ.ร.ก.
การเงินเข้า ซึ่งขณะนี้มีการเสนอขยายเพดานกู้เพ่ือเอาเงินเพ่ิม และทั้งพล.อ.ประวิตร และพล.อ.ประยุทธ์ เดินสายถี่ยิบในช่วงนี้ 

“ผมอยากให้จับตาดูพรรคการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ เพราะเห็นได้ชัดว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นของ  
พล.อ.ประวิตร และกลุ่มกบฏที่เหนียวแน่น และไม่มีท่าทีสมานฉันท์กับพล.อ.ประยุทธ์ ถ้าลุงตู่จะเล่นการเมืองต่อ ซึ่งเล่น
แน่ ไม่หยุด ก็ต้องเป็นพรรคลุงฉิ่ง (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย) อยากให้จับตาดูว่าทั้งลุงตู่กับลุงป๊อก 
(พล .อ .อนุพงษ์  เผ่ าจินดา รมว .มหาดไทย)  จะเป็นสัญญาณของพรรคลุ งฉิ่ ง ในการ เลื อกตั้ งครั้ งหน้ า  
ที่บอกว่า รักกันมาก ดีกันมาก ระหว่าง 3 ป. ผมไม่เชื่อ เวลานี้ ลุงป้อมยังจัดการเรื่องของ อ.แหม่ม (นางนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์) ไม่ได้เลย ทราบข่าวมาว่าอ.แหม่มยังร้องไห้ไม่หยุดอยู่เลย ถ้าเรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้ ผมเรียกร้องให้ท่าน
ลาออกจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ” นายยุทธพงศ์ กล่าว 

เมื่อถามว่า แปลว่าประเมินว่า พล.อ.ประยุทธ์จะพาคณะทิ้ง พล.อ.ประวิตร นายยุทธพงศ์ กล่าวว่ า ก็รู้กันอยู่
แล้วว่าจะมีพรรคลุงฉิ่ง และการลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรีทุกครั้งก็มีนายฉัตรชัย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินขนาบข้าง
ทุกครั้ ง  ภาพแบนี้ ในทางการ เมืองก็ เดาได้อยู่ แล้ ว  และที่ ผ่ านมาไม่มี เหตุการณ์  “กบฏธรรมนัส” และ 
นายฉัตรชัย ยังไม่พ้นจากหน้าที่ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นเอง ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ไม่มีพรรค จะเป็น
นายกรัฐมนตรีต่อได้อย่างไร ใครจะเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เพราะสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองต้องเป็นผู้เสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรี....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/313418/  

https://www.dailynews.co.th/news/313418/
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26 กันยายน 2564 13:13 น. 
“พท.” ผุด “Outside-in ประชาชนคิด เพื่อไทยท า” เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 
“พท.”ชักธงรบเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ผุดโครงการ “Outside-in ประชาชนคิด เพื่อไทยท า” เดินหน้ารับฟังปัญหา 
พัฒนานโยบาย คืนโอกาสและอนาคตกลับสู่ประชาชน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า สถานการณ์การเมือง  
ในขณะนี้เกิดความขัดแย้งอย่างหนักทั้งนักการเมือง พรรคการเมือง จนท าให้เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีเหลือในสายตา
ประชาชน เศรษฐกิจติดลบ หนี้ท่วมประเทศ ประชาชนอ่อนแอไร้ความหวัง ถูกลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นคน  
รอเพียงความเอ้ืออาทรจากรัฐ ความล้มเหลวของประเทศที่สั่งสมมาตลอดกว่า 7 ปี คือหายนะที่รัฐบาล ซึ่งน าโดย  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้สร้างเอาไว้ พรรคเพ่ือไทยไม่อาจนิ่งเฉยต่อสัญญาณอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ต้องการทวงคืนประเทศเข้าร่วมโครงการ 
“Outside-in ประชาชนคิด เพ่ือไทยท า” เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนปัญหาและความคิดเห็นผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป และ
การท าโพลปัญหาเชิง พ้ืนที่  โดยผ่านการคัดเลือกมาจาก ส.ก. จ านวน 25 คน โดยกิจกรรมจะเริ่มในวันที่   
30 ก.ย. – 21 ต.ค. 2564 เบื้องต้นจะด าเนิน 8 เขตในกรุงเทพฯ ก่อนจะขยายต่อไปในทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ เมื่อจบการ
อบรมจะได้รับบัตรสมาชิกชั่วคราว เพ่ือยืนยันตัวตนว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคในฐานะ “ครอบครัวเพ่ือไทย” ด้วย โดย
สมาชิ ก ส าม ารถสื่ อ ส า ร ถึ ง พ ร รค เ พ่ื อ ไทย ได้ โ ด ยต ร งผ่ า น  Line Official @เ พ่ื อ ไทย  เ พ่ื อ รั บ ฟั งปัญหา  
ความต้องการ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ มั่นใจว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน ามา
พัฒนาเป็นนโยบายของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชน และท าได้จริงด้วยทีมงานมืออ าชีพ  
ทั้งนี้ ก่อนการอบรมจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ทุกครั้ง 

“โอกาสของประเทศไทย คือการมีนโยบายที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยน าแนวคิด 
people centric ที่เคยใช้เมื่อครั้งก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกลับมาใช้อีกครั้ง เพ่ือให้ได้นโยบายที่แก้ปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนได้ตรงจุดและท าได้จริง ไม่ใช่นโยบายมโนที่ให้สัญญาไว้แล้วสุดท้ายเป็นแค่ลมปากของผู้น าเผด็จการ” โฆษก
พรรคเพื่อไทย กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/313429/  
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วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.59 น. 
‘หัวหน้า ปชป.’ ชี้ถ้า ‘พท’ ข้องใจมาก ‘เป็นนายกฯเกิน 8 ปี’ ยื่นศาลตีความได้ 
 

 
 

‘หัวหน้าปชป.’ ชี้ถ้า ‘พท’ ข้องใจมาก ‘เป็นนายกฯเกิน8ปี’ ก็ยื่นศาลตีความได้ แจงแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ขั้นตอนชง 
‘นายกฯ’ เคาะก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ 

26 กันยายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทางพรรคเพื่อไทย (พท.) จะ
มีการตีความเรื่องการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ต้องไม่เกิน 8 ปี ว่า ถ้าผู้ใดสงสัยก็สามารถ
ยื่นตีความได้ เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถท าได้ ตนคิดว่าถ้าสงสัยมากก็ลอง
ตรวจสอบดูก็ดีจะได้หายข้อสงสัย แต่ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีข้อสงสัย 

ส่วนการจัดท ากฎหมายลูกนั้น พรรคประชาธิปัตย์ตั้งคณะท างานแล้ว และก าลังยกร่างซึ่งคาดว่าคงไม่นาน 
เพราะมีประเด็นที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกฎหมายลูกเพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอให้คณะท างานไปดูกัน เพราะอาจจะต้องมีการปรับทางกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย
พรรคการเมืองควบคู่กันไปด้วย ว่าประเด็นไหนอยู่ตรงไหน และคงจะต้องเป็นความเห็นที่อย่างน้อยสอดคล้องกัน
เบื้องต้นระหว่างพรรคการเมืองด้วย ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ซึ่งยังไม่ขอตอบลึกลงไปใน
รายละเอียด 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการยื่นตีความรัฐธรรมนูญนั้น ขณะนี้ต้องถือว่าขั้นตอนการแก้ไข ถ้ามันมาถึง
จุดที่ครบก าหนด 15 วันแล้ว ที่ ส.ส. หรือ ส.ส.กับ ส.ว. หรือ ส.ว. สามารถเข้าชื่อกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ความชอบโดยธรรมนูญ เมื่อผลเวลาก าหนดแล้ว ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ประธานรัฐสภาที่จะส่งเรื่องไปให้ท่านนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ดุลพินิจในการด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604739  
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วันที่ 26 กันยายน 2564 - 14:33 น. 
‘ไพบูลย์’ ปัดให้ความเห็น ปมนายกฯห้ามเกินด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี ชี้ เป็นเรื่องของศาลวินิจฉัย 
 

 
 
‘ไพบูลย์’ ปัดให้ความเห็น ปมนายกฯห้ามเกินด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี ชี้ เป็นเรื่องของศาลวินิจฉัย 

เมื่อวันที่  26 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส .ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านยกมาตรา 158 วรรคสี่ ว่า “นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน  
8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้น
จากต าแหน่ง” หากนับการด ารงต าแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 จะครบ 8 ปี ในปี 2565 ว่า เพ่ิงได้รับทราบปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้จาก
ข่าว จึงได้ไปพิจารณาข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญ 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า เนื่องจากในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนก าหนดยกเว้นไว้ในบทเฉพาะกาลว่าให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ 
ดังนั้นเมื่อไม่เขียนไว้ชัดเจนในบทเฉพาะกาล จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องใช้วิธีการตีความพิจารณา รัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 158 วรรคสี่ นายกจะด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี มาตรา 170 เหตุให้รัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็จะมีวรรค 
2 คือนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบ 8 ปี และบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ซึ่งให้คณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งก็มีสาระของมาตรา 264 ที่ยกเว้นมาตรา 170 ไว้บางข้อ
ต้องน ามาพิจารณาประกอบกับ เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ 

“เนื่องจากในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตรงส่วนบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าจะให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ จึง
ต้องตีความเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญประกอบด้วย แต่ในส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็น เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่มีอ านาจวินิจฉัย” นายไพบูลย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2959083  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2959083
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วันที่ 26 กันยายน 2564 - 16:21 น. 
อดีต กกต. เชื่อ ปม ‘บิ๊กตู’่ เป็นนายกฯเกิน 8 ปี จะถูกน ามาเป็นประเด็นร้อนในอนาคตแน่ 
 

 
 
อดีต กกต. เชื่อ ปม “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯเกิน 8 ปี จะถูกน ามาเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นประเด็นร้อนในอนาคต
แน่ ม่ันใจมีผลสะเทือนมากกว่ายื่นตีความแน่ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัย 
รังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการหยิบยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ที่
ก าหนดว่านายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ว่า ตนขออ้างความเห็นนายบุญส่ ง ชเลธร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งให้ความเห็นออกมาแยกเป็น 3 กรณี โดยกรณีแรกนับตั้งแต่การเป็นนายกรัฐมนตรี สมัย คสช. ซึ่ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จะครบ 8 ปี กรณีที่สองนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 จะ
ครบ 8 ปี วันที่ 5 เมษายน 2568 และกรณีที่สาม วันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง 9 
มิถุนายน 2562 จะครบ 8 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2570 ส าหรับความเห็นส่วนตัว กรณีแรกรัฐธรรมนูญไม่น่ามีผลเชิง
ย้อนหลัง ตามหลักกฎหมายก็ควรจะยึดแนวทางที่สองโดยไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนายกฯจากการเลื อกตั้งหรือไม่ แต่เป็น
นายกฯภายหลังรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้แล้ว ดังนั้น แนวทางท่ีสองควรเป็นแนวทางท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

นายสมชัยกล่าวต่อว่า กรณีที่สองหมายความว่าวาระที่ 1 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ ไม่ต้องกังวลว่าปีหน้าจะพ้นหรือไม่พ้นจากต าแหน่ง แต่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียเปรียบว่าชื่อของพล.อ.
ประยุทธ์ จะไม่สามารถเป็นจุดขายในการหาเสียงครั้งต่อไปได้ เพราะถ้าจะมีการเลือกตั้งปี 2566 เท่ากับว่าจะเหลือการ
ด ารงต าแหน่งได้แค่ครึ่งวาระเท่านั้น จะกลายเป็นจุดอ่อนของการหาเสียง ซึ่งพรรคการเมืองก็อาจไม่เ สนอชื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ได้ ส่วนมุมที่ฝ่ายการเมืองมองอาจจะมองในกรณีแรก คือ ต้องนับย้อนกลับไปสมัยที่เป็น คสช.ด้วย ซึ่งถ้าตน
มองในเชิงกฎหมายไม่ได้เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบในช่วงดังกล่าว เนื่องจากรัฐธรรมนูญยังไม่มีการ
ประกาศใช้ แต่ถ้าหากมองในเชิงความสง่างาม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการให้ใครอยู่ใน
ต าแหน่งนานเกินไป พล.อ.ประยุทธ์ ต้องคิดเองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายหรือจะมองที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

“ถ้าเขามองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสามารถจะดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ด้วยการลาออกจากต าแหน่ง 
แต่ถ้าใช้สิ่งที่เป็นโอกาสทางกฏหมาย ก็อาจกลายเป็นประเด็นในการโจมตีได้ว่าเขาอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพ่ือ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg
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ประโยชน์ส่วนตัว ผมเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอนาคตช่วงจังหวะที่ใกล้กับการครบ
วาระ 8 ปีที่รวมสมัย คสช. ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหน” อดีต กกต.กล่าว 

เมื่อถามว่า เพ่ือไม่ให้เกิดข้อสงสัยควรจะต้องมีการยื่นตีความหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ไม่ทราบว่าใครจะเป็น
ฝ่ายยื่นตีความ แต่เข้าใจว่ารัฐบาลคงไม่ยื่นตีความเพราะไม่เป็นประเด็นความเดือดร้อนของเขา เป็นเพียงความสง่างาม
หรือไม่สง่างามเท่านั้นเอง ส่วนฝ่ายค้าน หรือฝ่ายที่หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา ตนก็ไม่คิดว่าเขาจะยื่นตีความเช่นกัน 
แต่เข้าใจว่าน่าจะใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งจะมีผลสะเทือนมากกว่าการยื่นตีความด้วยซ้ า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2959467  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2959467
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27 กันยายน 2564 01:39 น.   
"อดีต กรธ." แจงแนวทางนับอายุ "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ ชี้ศาล รธน. ตีความไม่ได้ เรื่องยังไม่เกิด เชื่อแค่เกมดักคอการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564 นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)  กล่าวถึงพรรคเพ่ือไทย 
ยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ บัญญัติว่านายกรัฐมนตรี จะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาระหว่างที่อยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่งว่า ตนคิด
ว่าไม่มีนายกฯตามรัฐธรรมนูญอ่ืน มีแต่นายกฯตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายกฯท่ีมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการเสนอชื่อ 
โดยกระบวนการตั้งแต่ประชาชน 

ดังนั้น ไม่เกี่ยวกับการเป็นนายกฯรักษาการ หรือเป็นนายกฯตามคสช. จึงไม่สามารถตีความอย่างที่พูดถึงกันอยู่
ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคนที่เคยเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญอ่ืนก็ไม่เกี่ยว เขามีโอกาสมาเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญนี้ เช่น 
นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แม้กระท่ังนายทักษิณ ชินวัตร เคยเป็นนายกฯแล้ว ไม่ได้แปลว่าหมดสิทธิ์เป็น 
ซึ่งเราไม่ได้ไปกดีกั้นคนเหล่านี้ 

“ตอนนี้มีการไปนับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯตั้งแต่เริ่มรัฐธรรมนูญนี้ และเข้ามาต่อจากตอน
เป็น คสช. ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย เขาเป็นมาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 60 เขาจะเป็นต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ปี 
หรือเป็นตามวาระเว้นไปหรือมาต่อ เพราะถ้าตามรัฐธรรมนูญนี้ เขาจะเป็นได้ไม่เกิน 8 ปี หรือไม่ต่อเนื่องก็นับระยะเวลา
ตามต าแหน่งจริงๆ ก็ไม่เกิน 8 ปี” นายอุดม กล่าว 

นายอุดม กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้ ไม่ใช่ว่าจะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ แต่ต้องเป็น
ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ก็ยังไปตีความกันอีกว่า พอมีรัฐธรรมนูญปี 60 พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นนายกฯอยู่แล้วก็นับ
ระยะเวลาไปด้วย อย่าลืมว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนายกฯ ตามมาตรา 158 แต่นั่นเขาเป็นนายกฯตามบทเฉพาะกาล 

นายอุดม กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องจะถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นั้น ถ้ามีคนทักท้วงก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความ แต่ปัญหาคือ เรื่องมันยังไม่เกิดว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นต่อหรือไม่ แต่ถ้าเรื่องเกิดขึ้นแล้ว อาจมีคนยื่นให้ศาล
ตีความก็เป็นได้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210927/938e41f2f7fca94b509745e62b9fb2f13a747d522f96cdeb1b1b9a7205a4614b.jpg?itok=9VTS61Vj
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" การตีความตามที่ พูดกันอยู่นั้น  ถือเป็นเรื่องของการเมืองที่ตีปลาหน้าไซไปว่าใครจะไปสนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องรู้ว่ามีคนบอกว่าเป็นไม่ได้ และอาจจะดักคอไว้ก่อนว่า ถ้าใครจะไปสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เป็น
นายกฯ ต้องรู้ข้อนี้ด้วยว่าเขาเป็นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม จะเป็นได้หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่พรรคเพ่ือไทยมาบอก แต่อยู่ที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะเป็นคนบอกเอง", 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283929  
  

https://siamrath.co.th/n/283929
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26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.       
‘จุรินทร์’ ชี้พรรค ปชป. ศึกษาจัดท ากฎหมายลูกไม่นาน 
 

 
 

26 ก.ย.64-นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่า พรรคประชาธิปัตย์ตั้งคณะท างานแล้ว 
และก าลังยกร่างซึ่งคาดว่าคงไม่นาน เพราะมีประเด็นที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอให้คณะท างานไปดูกัน เพราะอาจจะต้องมีการปรับ
ทางกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมืองควบคู่กันไปด้วยว่าประเด็นไหนอยู่ตรงไหน และคงจะต้องเป็น
ความเห็นที่อย่างน้อยสอดคล้องกันเบื้องต้นระหว่างพรรคการเมืองด้วย ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม 
ซึ่งยังไม่ขอตอบลึกลงไปในรายละเอียด 

ถามถึงการตีความในเรื่องการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ต้องไม่เกินแปดปีนั้น 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถ้าผู้ใดสงสัยก็สามารถยื่นตีความได้ เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทาง
กฎหมายก็สามารถท าได้ ตนคิดว่าถ้าสงสัยมากก็ลองตรวจสอบดูก็ดีจะได้หายข้อสงสัย แต่ส าหรับประชาธิปัตย์ไม่มีข้อสงสัย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117906  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/117906
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27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:27 น.       
'หมอวรงค์' ปลุกไปศาล รธน. ขวางทุนสามานย์ครอบง าประเทศ 
 

 
 

27 ก.ย. 64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า  
#อย่ายอมให้ลักไก่แก้รัฐธรรมนูญ  ขอเชิญพ่ีน้องไปร่วมกันยื่นหนังสือ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

กรณีท่ีรัฐสภาลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ท าลายสิทธิของประชาชน เรื่องการเลือกตั้ง จากบัตร 1 ใบ ไปสู่บัตร 2 ใบ 
เพ่ือให้ผู้ชนะกินรวบ และน าไปสู่ระบบทุนสามานย์ครอบง าประเทศ วันอังคารที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. พบกันที่
หน้าศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117956  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117956
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27 ก.ย. 2564 เวลา 9:27 น. 
"ไผ่" ท้ารบ "พรรคปลัดฉิ่ง" ตั้งมา ก็สู้กัน เชื่อ ดูดคน "พท." ไม่ได้ 
 

 
 
"ไผ่" ลั่น ถ้า "ปลัดฉิ่ง" ตั้งพรรค ก็สู้กัน ชี้ การเมืองห้ามใครท าไม่ได้ เชื่อ คน พท. ไม่ย้ายซบ หากดึงคน พปชร. 
ส.ส.จะน้อยลง เผย "ธรรมนัส" เดินหน้าต่อ ม่ันใจไม่แยกวง ระบุ ส่งผู้สมัครส.ก.แน่ แต่ไม่ยุ่ง สนามเมืองพัทยา 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวในรายการเจาะลึกทั่ว
ไทย อินไซต์ไทยแลนด์ ถึงการตั้งพรรคของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก าลังจะเกษียณอายุ
ราชการก.ย.นี้ว่า มันเป็นเรื่องนอกพรรค ตนไม่ทราบ เขาอาจจะตั้งก็ตั้ง ถ้าวันไหนที่ตั้งก็สู้กันแค่นั้น การเมืองเราไปห้าม
ใครท าไม่ได ้และถ้าตั้งพรรคจริง ตนเชื่อว่าสมมติจะดึงคนเพ่ือไทยไป เพ่ือไทยเขาไม่ไปหรอก ตนเชื่อว่าดึงไม่ได้ ส่วนพลัง
ประชารัฐ อาจจะดึงได้นิดหน่อย แต่อยู่ดีๆ จะไปแยกของกันเอง ยิ่งจะท าให้เราไม่มีทางเป็นพรรคอันดับ1 ได้เลย เดิน
อย่างนี้สุดท้ายจะท าให้ยิ่งน้อยลง 

นายไผ่ กล่าวว่า ส่วนร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพปชร. สภาพจิตใจตอนนี้ก็เหมือนเดิม พร้อมเดิน
ต่อในสนามเลือกตั้งอบต. และส.ก. ได้คุยกันหลายรอบแล้ว ร.อ.ธรรมนัส สู้ต่อ ไม่แยกวงแน่นอน มั่นใจ และได้ย้ ากับ
ส.ส.ให้ลงพ้ืนที่ เตรียมท าโพล ซึ่งส.ก.เราส่งแน่ แต่ส่งในปีกไหนค่อยว่ากันอีกที ซึ่งได้เตรียมรายชื่อแล้ว และพรรคจะไม่
ไปก้าวก่ายการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962316  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/962316
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27 กันยายน 2564 10:48 น.   
"บิ๊กป้อม" จ่อตั้ง "สมศักดิ์" นั่งที่ปรึกษาหัวหน้า พปชร. สะพัดรอลุ้น "พีระพันธุ์" กรอกใบสมัครเข้าสมัครสมาชิก 
 

 
 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า หลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค 
และยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรอง
หัวหน้าพรรค เป็นประธาน รวมถึงมีข่าวว่า เตรียมจะแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กรรมการบริหารพรรค 
ขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคนั้น แต่เนื่องจากการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคถึงแม้จะเป็นอ านาจของหัวหน้าพรรค แต่ต้องมี
การแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่พรรค พล.อ.ประวิตร จึงเตรียมจะแต่งตั้งนายสมศักดิ์ มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแทน 

โดยเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิตร เตรียมจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค จ านวน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ส่วนอีกคน
คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง แต่ยังติดที่นายพีระพันธุ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนายพีระพันธ์ุ เตรียมการจะสมัครสมาชิกพรรคแล้ว แต่ติดสถานการณ์โควิด -19 ท าให้การ
ด าเนินการด้านธุรการต่างๆ ไม่สะดวก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า เร็วๆ นี้ นายพีระพันธุ์น่าจะเข้ามาเป็นสมัครสมาชิกพรรค 

ทั้งนี้ ส าหรับนายพีระพันธุ์ หลังลาออกจาก ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เมื่อเดือน ธ.ค.62 แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ได้
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกฯ ทันที โดยถือเป็นที่ปรึกษานายกฯที่มีบทบาทอย่างมาก ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ มัก
มอบหมายให้รับผิดชอบท างานส าคัญ อาทิ เป็นคณะผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
60 สภาผู้แทนราษฎร 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/283977  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/283977
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210927/78801f3dc44c578e49a40f1f4d5f2013c1611d898b10ec4094adeb19051cfec8.jpeg?itok=dmirK66Y
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26 กันยายน 2564 17:59 น. 
“ส.ส.รงค์” ยันนายกฯลุยเมืองคอนแค่ไปท างาน 
“รงค์” ส.ส.นครศรีธรรมราช พปชร. ยัน “บิ๊กตู”่ลงพ้ืนที่นครศรีฯ 30 ก.ย. ไปท างานล้วนๆ ทั้งตรวจสถานการณ์น้ า
และเร่งรัดโครงการส าคัญ ปัดมีการเมืองแอบแฝง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช   พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงการที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะลงพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 ก.ย.นี้  ว่า  การ
ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การแข่งขันทางการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาล ตามท่ีมีข้อสังเกต แต่เป็นการติดตามความ
คืบหน้าโครงการที่อนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ แต่มีความล่าช้า อาทิ โครงการบรรเทาอุทกภัยน้ าท่วมเมือง
นครศรีธรรมราช เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และผลกระทบจากน้ าเค็ม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
จึงต้องเร่งรัดหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องให้รีบด าเนินการ เนื่องจากในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ซึ่งเป็นช่วง
มรสุม จ.นครศรีธรรมราช มักจะประสบน้ าท่วมทุกปี และเกิดน้ าหลากในบางพ้ืนที่และยังมีปัญหาระบบผังเมือง 
นอกจากนี้ยังไปติดตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่างๆจากประชาชนที่ส่งผ่านมาทางส.ส.ในพ้ืนที่ ขอให้รัฐบาลเร่ง
แก้ปัญหา 

“การลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรี นอกจากไปติดตามการท างาน ทั้งโครงการฯที่ล่าช้า และเรื่องสถานการณ์น้ า
แล้ว ท่านยังไปให้ก าลังใจประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะด าเนินแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกๆพ้ืนที่ โดย
ไม่ได้มีเรื่องทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง” นายรงค์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/314677/  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/314677/
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27 กันยายน 2564 12:13 น.   
"เทพไท" ชี้ "ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร" 3 ทางเลือกของ "ประยุทธ์" ความเป็นไปได้ = 0 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว 
โดยระบุว่า.... 
ลาออก ยุบสภา รัฐประหารความเป็นไปได้=0 
ช่วงนี้ผมเห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์ และวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไปต่างๆนานา พูดถึงทางออกของการเมืองใน
ขณะนี้ ซึ่งมีอยู่การพูดถึง 3 ทางออก คือนายกรัฐมนตรีลาออกนายกรัฐมนตรียุบสภาและการรัฐประหาร 
ในฐานะที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่ง ที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานพอสมควร จึงขอแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์ต่อ
สถานการณ์บ้านเมืองใน 3 ประเด็น ดังนี้คือ 
1.การลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่าจะมีแรงกดดันมาจากทุกทาง มีการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในหลายรูปแบบ มีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ ลาออกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข มา
อย่างยาวนาน แต่ก็ไม่สามารถกดดัน ท าให้ความคิดของพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนแปลงไปได้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่ใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งประเด็นนี้เป็นไปไม่ได้เลย 
2.การยุบสภา ถ้าดูสถานการณ์การเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ มีแต้มต่อมากกว่ากลุ่มการเมือง
ใดๆในพรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุฒิสภา 250 คนหนุนหลังอย่างไม่
เปลี่ยนแปลง ยิ่งสถานการณ์บ้านเมือง ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ การตัดสินใจยุบสภาก็เป็นเรื่องที่
ยากมาก คงถูลู่ถูกังอยู่ในต าแหน่งต่อไป และเชื่อว่าสัญชาตญานของ ส.ส.ทั่วไป ยังไม่มีใครอยากให้ยุบสภา กลุ่มกบฎใน
พรรคพลังประชารัฐก็ไม่พร้อมจะแตกหัก ก็คงยังมีการประนอมอ านาจกันต่อไป เพ่ืออยู่ในอ านาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 
3.การรัฐประหาร ในสถานการณ์บ้านเมืองยุคนี้ การรัฐประหารไม่ใช่เป็นเรื่องที่นายทหารคนใด หรือผู้น าเหล่าทัพคนใด 
จะตัดสินใจ ยึดอ านาจ ก่อการปฏิวัติรัฐประหาร เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาได้อีกต่อไปแล้ว เพราะมีปัจจัยพิเศษท่ีส าคัญ ถ้า
ไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากอ านาจพิเศษ ก็ยากที่จะก่อการรัฐประหารได้ นายทหารคนใดลุแก่อ านาจ คิดก่อการ
รัฐประหารโดยพลการ ก็สุ่มเสี่ยงเป็นการก่อกบฎ ที่จะต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดแน่นอน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210927/cf8e0f39b7882f2f173a3238e53bb25d2ba2522fe033495e422b9df525e0ffb1.jpg?itok=s72ABpP3
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เพราะฉะนั้น 3 เงื่อนไข คือ ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร ที่มีคอลัมนิสต์ หรือนักวิจารณ์การเมืองพูดถึงนั้น เป็น
เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้น การเมืองภายใต้ระบบประยุทธ์ ก็ยังคงเดินต่อไป ส าหรับประชาชนทั่วไปแบบเรา ก็ท าได้ แค่
สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ เท่านั้น สาธุ!!! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284007  
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26 ก.ย. 2564 
พปชร. ส่งสัญญาณบีบ "ประยุทธ์" ปรับใหญ่-ยุบสภา 
 

 
 
ศึกประลองก าลังยกแรกใน "พปชร" ยังไม่ทันไร แกนน าพรรคส่งสัญญาณ ปรับครม. แบบแหกประเพณี แอบชงคน
ใกล้ตัวนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี ทั้ง “ประวิตร-ธรรมนัส-วิรัช” ไม่พอใจ ยังมี พ.ร.ก.ของรัฐบาล 3 ฉบับจ่อเข้าสภาฯ หากล่ม 
บีบ “ประยุทธ์” ต้องยุบสภา 

ศึกในพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆ หลังการประลองก าลังระหว่างพล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ และพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพปชร.ผล ส.ส.เทมาข้างพล.อ.ประวิตร 
มากกว่า สะท้อนว่าบารมีของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเข้าไม่ถึงส.ส.ในพรรค นี่จะเป็นอีกเหตุผลที่ท าให้พล.อ.ประยุทธ์ ท างาน
ล าบาก เพราะการประลองก าลังยกแรกยังไม่ทันไร แกนน าในพรรคพปชร.ส่งสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีออกมาอีก
ระลอก คราวนี้ มาแบบแหกประเพณีอย่างกรณี สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่แอบชงชื่อคนของตนเองเข้าไปเป็น
รัฐมนตรี ทั้ง สรวุฒิ เนื่องจ านงค์ และณัฐพล โพธิพิพิธ 

ไม่เพียงเท่านั้น สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลังก็เสนอชื่อ กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี เป็นรัฐมนตรี  ส่วน  
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ เสนอชื่อ มณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน เรื่องนี้ท าให้แกนน าพปชร.
สายพล.อ.ประวิตร ทั้งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และวิรัช รัตนเศรษฐ ไม่พอใจเพราะการเสนอชื่อใครไปเป็นรัฐมนตรี ต้อง
เสนอผ่านที่ประชุมกรรมการบริหาร โดยมีพล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคเป็นคนพิจารณา จากนั้นส่งชื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
ไปด าเนินการ นี่คือขั้นตอน แต่การที่ 3 รัฐมนตรี คือสุชาติ สันติ และชัยวุฒิ แหกประเพณี สายตรงนายกฯท าไม่ถูกต้อง 
เลยท าให้ แกนน าพปชร.เตรียมหารือกับ พล.อ.ประวิตร เพ่ือเรียกประชุมกรรมการบริหารที่มี25 คนรวมพล.อ.ประวิตร 
เป็น26 คนประชุมด่วนเพ่ือหารือการปรับครม. 

แน่นอนว่า สัดส่วนกรรมการบริหารทั้ง25 คน สายพล.อ.ประวิตร มี17 คน โหวตทีไรก็ชนะ และมีแนวโน้มว่า 
จะเสนอให้มีการล้างไพ่เกลี่ยต าแหน่งกันใหม่  เนื่องจากโควต้าแต่ละกลุ่มไม่สัมพันธ์กับจ านวนส.ส.ที่ มี อาทิ  
สามมิตร มีส.ส.ประมาณ 20 แต่มี รัฐมนตรี3 คน กลุ่มสันติ มีส.ส.5 คน ขณะที่ สุชาติ มีส.ส.ในสังกัด3 ส่วนชัยวุฒิ มีแค่2 
คนกับภรรยาเท่านั้น 
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ว่ากันว่ากลุ่มพล.อ.ประวิตร มีส.ส.45-50 คนแต่ปัจจุบัน มีเพียง อธิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรมช.คมนาคมเพียงคน
เดียว เพราะร.อ.ธรรมนัส และนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ถูกปลด และเม่ือกรรมการบริหารมีมติก็จะส่งรายชื่อการปรับครม.
ครั้งใหญ่ไปให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นการวัดใจกันอีกรอบ หากพล.อ.ประยุทธ์ ยอมปรับครม.ตามโผที่พรรคพปชร.ส่งมา ทุก
อย่างก็จบ สภาก็จะเต็มไปด้วยความราบรื่น แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ ไม่เอาตาม ปัญหาจะตามมาทันที ทีแน่ๆคือ สภาจะ
มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม และจ านวนเสียงส.ส.ที่จะต้องใช้โหวตรับรอง พ.ร.ก.ของรัฐบาล3ฉบับที่จ่อเข้าขอความ
เห็นชอบจากสภา หากเสียงไม่ถึง241 ก็มีอันจบกัน นายกฯต้องยุบสภาสถานเดียว 

ประกอบกับการประชุมพรรคพปชร.ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะเลขาธิการพรรคได้แจ้งให้ส.ส.เตรียมพร้อม
ในการเลือกตั้งเพราะอาจมีการยุบสภา และขณะนี้คะแนนนิยมของ พปชร.ต าต่ ามาก ถึงขนาดจะแพ้พรรคก้าวไกล มัน
เมือนเป็นสัญญาณส่งไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ โดยตรงว่า หากพล.อ.ประยุทธ์ ยังบริหารแบบนี้ หากพล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคย
ด าเนินการเรื่องงบประมาณให้ส.ส.ในพ้ืนที่ โอกาสที่จะแพ้เลือกตั้งนั้นมีเสียง พูดภาษาชาวบ้านก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ท าให้
คะแนนนิยมของพรรคพปชร.ตกต่ า 

แน่นอนว่าพล.อ.ประยุทธ์ มีทางเลือกหลายทาง หากต้องการเป็นนายกฯต่อไปก็ต้องยอมตามพปชร.เพราะต้อง
ใช้เสียงส.ส.ในสภา แต่หากไม่ต้องการไปต่อ มีทางเดียวคือไม่ท าตามที่พปชร.ขอให้ปรับครม. นั่นหมายถึงว่าก็ต้องยุบสภา 
เช่นเดัยวกับพพรรคพลังประชารัฐ สุดท้ายหากการร่วมรัฐบาลในฐานะพรรคแกนน า ไม่ได้ประโยชน์อะไร และนายกฯไม่
ยอมปรับครม.ตามที่เสนอไป พรรคพปชร.อาจจะประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล แล้วไปเป็นฝ่ายค้าน จะท าให้
พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในสถานะของรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งไม่มีทางจะบริหารต่อไปได้ เท่ากับบีบให้ยุบสภานั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/485448  
  

https://www.komchadluek.net/news/485448
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26 ก.ย. 2564 
เช็คจังหวะก้าว "คุณหญิงสุดารัตน์" ตัวแปรทางการเมือง 
 

 
 

นิด้าโพลล่าสุด เผยชื่อ "คุณหญิงสุดารัตน์" ติดกลุ่มอันดับสามจากค าถามประชาชนควรสนับสนุนใครเป็นนายก
ฯ ชื่อ"หญิงหน่อย" ปรากฎขึ้นมาดูสอดคล้องจังหวะเจ้าตัวขยันเดินสายโกอินเตอร์และหารือระดับบิ๊กในประเทศเพ่ือหวัง
ให้ถึงฝั่งฝัน /เจาะประเด็นร้อน อสนีบาต 

เมื่อวันที่ 26  ก.ย.64  "นิด้าโพล"ได้เปิดเผยผลส ารวจเรื่อง "การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 
3/2564"  โดยมีการสอบถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้  ผลการส ารวจมีความ
น่าสนใจ  ส่วนใหญ่หรืออันดับหนึ่ง ตอบว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ระบุว่า เป็น "พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา" เพราะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่ และค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก  "และอันดับ 3 หรือ 11.15  % ระบุว่า
เป็น "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" เพราะ ที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดี มีผลงานที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชน และมี
ประสบการณ์การท างาน" 

..."อสนีบาต"...มองผลการส ารวจครั้งนี้ อยากโฟกัสมาที่อันดับสามนี่หล่ะ ที่มีชื่อ  " คุณหญิงหน่อย" ปรากฎ
ขึ้นมา ถึงกับแซงหน้า น้องใหม่ทางการเมือง อย่าง "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล พรรคที่ยังสาละวนอยู่กับ
การปฏิรูปสถาบัน   

กรณีของ "คุณหญิงหน่อย" ที่ถูกเอ่ยถึงขึ้นแท่นติดชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศ คงเป็นจังหวะของความขยันสร้าง
กิจกรรมทางการเมืองผ่านหน้าสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะกับการไปทัวร์อเมริกาจับไม้จับมือคนโน้นคนนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมา คราวนี้มาดูกัน  "พรรคไทยสร้างไทย"ภายใต้การน าของ"คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์"แตกตัวย้ายออกจาก
พร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ แ ก น น า ส า ย ต ร ง ค ร อ บ ค รั ว ชิ น วั ต ร ม า ขึ้ น โ ค ร ง ด้ ว ย ตั ว เ อ ง  
โดยรวบรวมอดีตส.ส.-นักการเมืองท้องถิ่น-คนรุ่นใหม่จากหลากพรรคหลายกลุ่มการเมืองมาเป็นหมากตัวใหม่บน
กระดานการเมืองไทยนั้น ..."คุณหญิงหน่อย" จะขยับไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่... คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
พรรคไทยสร้างไทย หากประเมินสถานการณ์แล้ว แน่นอนว่า"คุณหญิงหน่อย"จะยืนฝั่งประชาธิปไตย(แต่ไม่ล้มสถาบัน) 

https://nidapoll.nida.ac.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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โดยกินแต้มร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในตอนนี้และอาจเจาะคะแนนจากพรรคร่วมรัฐบาลได้บ้าง  มีการงัดสูตรค านวณ
ตามแบบฉบับ คุณหญิงหน่อยหวังได้ผู้แทนฯ 50 ชีวิต เพื่อมีอัตราต่อรองทางการเมือง 

แต่มองแล้ว โอกาสเป็นพรรคขนาดกลาง (20ส.ส.ขึ้นไป)คือบันไดขั้นสูงสุดของพรรคน้องใหม่พรรคนี้ และขั้น
ต่ าสุดคือพรรคสิบที่นั่ง(ประเมินจากรายชื่อสมาชิกพรรคในช่วงนี้ที่ปรากฏตามสื่อและสื่อออนไลน์)  พิจารณาบนหน้า
กระดานการเมือง  "พรรคไทยสร้างไทย"ภายใต้การน าทัพของ"คุณหญิงหน่อย" ถือเป็นตัวแปรหนึ่งบนสนามการเมืองใน
การตั้งรัฐบาลชุดใหม่หากชิงพ้ืนที่ส.ส.ทั้งสองระบบได้ตามตัวเลขคาดการณ์  

ฐานเสียงหลักที่คุณหญิงหน่อยวางไว้คือบางเขตเลือกตั้งของสนามกทม. ,ภาคอีสานบางจังหวัด(ขอนแก่น
,อุดรธานี),ภาคเหนือบางจังหวัด(เชียงราย) 

หมากเกมของ"คุณหญิงหน่อย" คือ ออกไปพบมวลชนให้มากที่สุด,คอมเมนท์รัฐบาลในจังหวะที่ก้าวพลาด, ขยับ
ออกสื่อหลากแขนงเพ่ือแสดงความเห็นทางการเมืองในทุกห้วงโอกาส คุณหญิงสุดารัตน์ไปท่องเที่ยวสหรัฐกับครอบครัว
พร้อมกับใช้โอกาสเดินสายพูดคุยสว.สหรัฐ อีกทั้งการบินไปสหรัฐอเมริกาเพ่ือไปขอความช่วยเหลือเรื่องวัคซีนโควิด-19 
จากรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมิวายเหน็บรัฐบาลไทยเพ่ือเอาแต้มทางการเมือง แต่ก็โดนขั้วรัฐบาลย้อนศรแบบทันควัน(จริงๆ
แล้ว คุณหญิงหน่อยมีวาระไปพักผ่อนที่ต่างประเทศในช่วงเวลานี้เป็นประจ าทุกปี และคราวนี้ก็เช่นกัน โดยคุณหญิง
หน่อยได้ฉวยจังหวะทุบรัฐบาลไทยและสร้างราคาว่า "คุณหญิงหน่อย"ก็อยู่ในระดับนักการเมืองชั้นอินเตอร์เช่นกัน) 
คุณหญิงสุดารัตน์ พบหารือกับ วุฒิสมาชิก มิตต์ รอมนีย์ แห่งรัฐยูทาห์ อดีตผู้ว่าการรัฐเมสซาชูเซตส์ และผู้สมัครชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ของพรรคริพับลิกัน เมื่อปี2012 

และเวทีแรกที่จะวัดกระแสคุณหญิงหน่อยคือสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เพราะตอนนี้ว่าที่ผู้ สมัครส.ก.หลายเขต
ของพรรคนี้เปิดตัวแล้ว  สืบทราบมาด้วยว่า "คุณหญิงหน่อย"จะส่งครบห้าสิบส.ก.และส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ด้วย โดยไม่
รั้งไมตรีกับพรรคเพ่ือไทยที่ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าจะส่งแค่ผู้สมัครส.ก. และหนุน "ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์" (อดีต1ใน3แคนดิเดต
ชิงนายกฯของพรรคเพ่ือไทยร่วมกับ"คุณหญิงหน่อย"และชัยเกษม นิติสิริ ) เข้าชิงเก้าอ้ีประมุขเสาชิงช้า แน่นอนว่า
คุณหญิงหน่อยกับเจ้าของฉายารมต.แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีนั้น ย่อมไม่มีทางลงรอยให้กันเป็นแน่แท้และจะตัดแต้มกันเอง
เพราะฐานคะแนนมาจากแหล่งเดียวกัน ตรงนี้คนมุมตรงข้ามจะได้เปรียบไปอีกระดับหนึ่ง  และมีข้อมูลทางลับแจ้งว่า
คุณหญิงหน่อย"ดีลลับ"กับว่าที่ผู้สมัครฯผู้ว่าฯ กทม.ไปแล้วบางคน และยังเปิดโต๊ะคุยกับ"อดีตสี่กุมาร"แห่งพปชร.เกี่ยวกับ
อนาคตทางการเมือง 

การหารือเบื้องต้น "คุณหญิงหน่อย"ยังไม่ตกลงใดๆกับใคร แต่ในอีกแง่มุม พบว่า  สนามเมืองหลวงนั้น ว่าที่
ผู้สมัครส.ก.ในปีก"คุณหญิงหน่อย" อาศัยชื่อ"พรรคไทยสร้างไทย"ลงสมัคร เพราะจริงๆแล้ว เป็นการฝากเลี้ยงไว้จากใคร
บางคน และยังมีกระแสว่าหากบรรดาคนฝากเลี้ยงเข้าวินได้นั้น  "10 ส.ก.เท่ากับหนึ่ งเก้า อ้ีรองผู้ว่าฯกทม.  
"จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็น  คือ"ทุนการเมือง"ที่จะน ามาขับเคลื่อนพรรคที่"คุณหญิงหน่อย" วางเป้าหมายไว้ว่า
จะมาจากไหนกันแน่ แน่นอนว่ากองเชียร์จะช่วยกันออกเงินหนุนกันเอง  แต่ความจริงแล้วจะพอเพียงในการปักธง
ระดับชาติได้หรือ  เพราะถ้าบอกว่าการเมืองต้องไม่ใช้กระสุนดินด า ก็ไม่ตรงกับความจริงเสียทีเดียว จึงมีกระแสข่าว
ตามมา "คุณหญิงหน่อย"ไปหารือกับอดีตนายพลบางคนเพ่ือการด าเนินการในอนาคตบางสิ่งบางอย่า 

ครั้น"คุณหญิงหน่อย"จะขอ"แรงหนุน"จากคนไกลบ้านก็ใช่ที่ เนื่องจากย้ายส ามะโนครัวออกมาแล้ว ครั้นจะ
บริหารจัดการเองชนิดทุ่มหมดหน้าตักเลิกคิดได้เลย หรือหากจะเปิดหมวกรับบริจาคใช่ว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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ภารกิจทั้งบนดิน-ใต้ดิน ดังนั้น น่าสนใจว่ากระแสว่า"คุณหญิงหน่อย"ไปหารือกับอดีตนายพลบางคนเพ่ือการด าเนินการ
ในวันข้างหน้านั้น  "คุณหญิงหน่อย"  พูดคุยกับ อดีตนายพลชื่ออะไร -ขั้วไหน-มีขุมก าลังเพียงใด เอาไว้ว่างๆจะมาขยาย
ความการเคลื่อนไหวของ"คุณหญิงหน่อย"ให้สังคมติดตามในบทต่อไป 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485411  
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/scoop/485411
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26 ก.ย. 2564-16:23 น. 
FootNote: การปรับ ครม. จะเป็นระเบิดใหญ่ น าไปสู่การแยกแตก 'การเมือง' 
 

 
 

ขณะที่ภายในพรรคพลังประชารัฐถกเถียงกันในเรื่องที่จะมอบหมาย ให้ใครเป็นผู้ประสานงานในการลงพ้ืนที่ ไม่
ว่ าของ พล .อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ไม่ว่ าของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  หัวหน้าพรรคประชาธิปั ตย์   
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ก็ไปภาคเหนือ ขณะที่หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ไปอีสาน   
การเดินสายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ไปทางภาคเหนือมิได้ไปคนเดียว หากแต่ยังมี นายชวน หลีกภัย ประธานที่
ปรึกษาพรรคเดินเรียงอยู่เคียงข้าง 

ขณะเดียวกัน การเดินสายของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เลือกจังหวัดกาฬสินธ์เป็นเป้าหมายแรก แม้จะไม่มี ส.ส.
ในจังหวัดนี้แม้แต่คนเดียวก็ตาม เท่ากับเป็นการยืนยันที่จะถือเอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายส าคัญ แม้ว่าจะ
อยู่ ในความยึดครองของพรรคเ พ่ือไทย  นี่ คือปณิธานหาญมุ่ งของพรรคก้าวไกลไม่ว่ าออกหัว  ออกก้อย  
การเดินสายอย่างต่อเนื่องของพรรคประชาธิปัตย์ ประสานเข้ากับพรรคเพ่ือไทย เท่ากับเน้นย้ าสัญญาณของการเลือกตั้ง
อีกไม่นาน 

ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับบางขั้วบางฝ่ายในพรรคพลังประชารัฐ ท่ามกลาง
การ เคลื่ อน ไหว เ พ่ือกดดัน ให้ มี การปรับครม .  การ เดิ นสายทั้ ง จ าก  พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  และ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปรากฏขึ้นอย่างถี่ยิบ เท่ากับเป็นการเตือนให้เกิดการตื่นตัวในทางการเมืองไม่ว่าจะมาจาก
พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคก้าวไกล และพรรคเพ่ือไทยก็ตาม  มีความเชื่อมั่นสูง
เป็นอย่างสูงยิ่งว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการเลือกตั้งใหม่ความ
คาดหมายของ โทนี่ วู้ดซั่ม คือต้นปี 2565 มีความเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นตัว
จุ ด ช น ว น  โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ค ว า ม ไ ม่ เ ป็ น เ อ ก ภ า พ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร  ป รั บ ค ร ม . จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร แ ต ก แ ย ก  
เป็นการแตกแยกและแสดงปฏิกิริยาในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญและมีการน าร่างกฎหมายที่
เสนอโดยรัฐบาลเข้าไป และมีการลงมติไม่ผ่านความเห็นชอบ นั่นเท่ากับเป็นไฟท์บังคับให้ต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6641844  
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6641844
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/FootNote-19.jpg
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27 ก.ย. 2564 05:33 น. 
ยุ่งซะแล้วไง 

 
 

เซียนกฎหมายมือเทวดา มีชัย ฤชุพันธุ์ ลงทุนออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบไว้อย่างพิสดารพัน
ลึก 279 มาตรา เพ่ือปูทางให้ “ป.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สืบทอดอ านาจนายกรัฐมนตรียาวไปอีก 10 ปี หรือ 15 ปี อย่าง
สะดวกโยธิน แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือ รัฐธรรมนูญกลายเป็น “งูกินหางตัวเอง”!! 

เพราะมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ ดันขัดขวางการสืบทอดอ านาจของนายกฯลุงตู่เต็มเปา!!  มาตรา 158 
ก าหนดว่า “นายกรัฐ มนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม” 

พูดง่ายๆ คือ รัฐธรรมนูญห้ามลุงตู่ครองเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี!! ใครถ่างขานั่งเก้าอ้ีนายกฯเกิน 8 ปี 
เท่ากับเจตนาฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ท าให้แผนยึดครองเก้าอ้ีนายกฯยาว 10-15 ปี ด้วนเหลือแค่ 8 ปี 
ด้วยประการฉะนี้แล “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเริ่มหยิบมาตรา 158 มาจี้จุดคีมึ้ง “นายกฯลุงตู่” เมื่อวานซืน 
นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สะง่อมเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 
สิงหาคม 2557 เท่ากับ “พล.อ.ประยุทธ์” ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 7 ปี 34 วัน 

ดังนั้น ถ้าตีความตามมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ จะเหลือวีซ่าเป็นนายกฯอีก 11 เดือน 
หรือพูดอีกอย่าง “นายกฯลุงตู่” จะอยู่ต่อไปได้ไม่เกินวันที่ 24 สิงหาคม 2565!! เมื่อถึงเส้นตายวันที่ 24 สิงหาคมปีหน้า 
พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนที่มีบางคนตีความรัฐธรรมนูญแบบศรีธนญชัย ให้นับวาระการ
ด ารงต าแหน่งนายกฯ หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

ถ้าตีความแบบนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะนั่งเก้าอ้ีนายกฯต่อไปได้ถึงเดือนเมษายน 2567 หรือไปต่อได้อีก 3 ปี 
ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษา กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญชี้ว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ที่ก าหนดให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดผูกขาดอ านาจทางการเมือง!! ยิ่งกว่านั้น มาตรา 264 บท
เฉพาะกาลรัฐธรรมนูญยังระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหน่งก่อนประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญ (เดือนเมษายน 2560) ต้อง
อยู่ในการบังคับของรัฐธรรมนูญ จึงต้องรวมเวลา พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯในรัฐบาล คสช.ไปด้วยอีก 3 ปี ด้วยเหตุนี้ 
“พล.อ.ประยุทธ์” จึงเป็นนายกฯครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคมปีหน้าอย่างแน่นอน!! “แม่ลูกจันทร์” ทะลุ
กลางปล้องว่าปัญหานี้มีทางออกประตูเดียว คือ ประตูศาลรัฐธรรมนูญ ลุงตู่ จะอยู่อีก 11 เดือน? หรือจะอยู่ต่อได้อีก  
3 ปี? อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความ แต่จะอยู่ต่ออีก 5 ปี? หรือ 10 ปี? ทางมันตันซะแล้วโยม. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2203380  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/news/politic/2203380
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27 กันยายน 2564 7:00 น. 
การเมือง 2 ฉากวัดชะตาเรือเหล็ก 
ทุกเส้นทางที่ท่านผู้น าเยือนล้วนมีกลิ่นการเมือง โดยเฉพาะล่าสุดที่“บิ๊กตู่”ลงพื้นที่เพชรบุรี ในขณะที่“บิ๊กป้อม”ลง
พื้นที่อยุธยาวันเดียวกัน มิวายถูกจับกระแสวัดพลัง 2 ป. 
 

 
 

ดุเดือดเลือดพล่านไปกับการเมืองร้อนๆ 2 ฉากใหญ่ ฉากแรกรอยร้าวเรือเหล็กและฉากการวัดพลังกันเองของ
บรรดาพลพรรคในพลังประชารัฐ  ขณะที“่บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พยายาม
กลบฉากดรามา โดยสร้างปรากฎการณ์ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง ออกออนทัวร์กระหน่ าตั้งแต่จบศึกอภิปราย 

ที่ล่าสุดลงตรวจน้ าท่วมในจ.สุโขทัย บ้านเกิดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และเป็นฐานที่มั่นของกลุ่ม
สามมิตร ก่อนลงใต้ไปยัง จ.นครศรีธรรมราช และกลับขึ้นมาท่ีจ.ชัยภูมิ และจ่อทัวร์อีกหลายจังหวัดหลังจากนี้ 
แน่นอนทุกเส้นทางที่ท่านผู้น าเยือนล้วนมีกลิ่นการเมือง โดยเฉพาะล่าสุดที่ “บิ๊กตู่”ลงพ้ืนที่เพชรบุรี ในขณะที่ 
“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่อยุธยาวันเดียวกัน มิวายถูกจับกระแสวัดพลัง 2 ป. 

แม้“บิ๊กป้อม”จะออกมาประกาศกร้าว 3 ป. ไม่มีวันแตก จะรักกันจนตาย แต่ก็ไม่สามารถกลบภาพรอยร้าวที่ปริ
แยกมมากขึ้นทุกๆวันได้ 

จน“บิ๊กตู่”ถึงขนาดรีบเอาหลังพิงผบ.เหล่าทัพ ลั่นกลางวงประชุมสภากลาโหม ยืนยันว่า 3 ป.ยังรักกัน
เหมือนเดิม ไม่มีขัดแย้ง พร้อมขอให้มั่นใจการท างานของรัฐบาลยังความเหนียวแน่น เพ่ือให้กองทัพเกิดความสบายใจ 

อย่างไรก็ตาม อีกนัยเป็นการโชว์ศักดาว่ายังคุมทหารและต ารวจอยู่ แม้จะขาลอยจากเสียงในสภา ขณะที่ฟาก
“บิ๊กป้อม”ก็มีพลพรรคพลังประชารัฐอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้น โอกาสที่ 3 ป.“ตู่-ป้อม-ป๊อก”จะแตกกัน คนยังมองว่าเลือด
ย่อมข้นกว่าน้ า รอยร้าวระหว่างพี่น้องยังประสานได้ และดูเหมือนครั้งนี้พ่ีใหญ่เองมองเกมล้ าลึกด้วยการตีชิ่งจาก“บิ๊กตู่” 
มาเอาใจบรรดา ส.ส โดยเฉพาะร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  ซึ่งเป็นหัวเรือ
ใหญ่ที่จะน าพรรคพลังประชารัฐสู้ศึกเลือกตั้งจนถึงเส้นชัยได้เก้าอ้ีส.ส. มาเพ่ิม พิสูจน์ได้จากผลงานการเลือกตั้งซ่อมที่
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ผ่านมา ดังนั้น “บิ๊กป้อม” ต้องเลี้ยงเจ้าของฟาร์มงูเห่าเอาไว้ข้างกาย ย่อมดีกว่าจะผลักไปเป็นศัตรู เพราะจะกลายเป็น
โจทย์ยากในการแก้ปัญหาในอนาคต 

แต่เมื่อมาดูเกมในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวรายวัน โดยเฉพาะล่าสุดที่มีการปล่อยข่าวว่า 
“เสี่ยเฮ้ง”นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ  ชงชื่อ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.
ชลบุรี และนายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี  คนของสามมิตร ใส่มือนายกฯนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี ซึ่ง“เสี่ยเฮ้ง”ก็รีบ
ออกมาปฏิเสธทันควันว่าไม่จริง ฮ่ึม!จะฟ้องคนปล่อยข่าวท าเสียหาย 

ขณะเดียวกันในฟากของ 3ช. ก็เดินเกมโชว์พลังคุมเสียงในพรรคด้วยการวัดพลังกันในสนามแรกที่ขน  
55 ส.ส.ไปรับ“บิ๊กป้อม”ลงพ้ืนที่  ขณะที่“บิ๊กตู่”มีส.ส.ไปรับไม่ถึง 10 คน ซึ่งในส่วนนั้นเป็นที่รู้ดีว่า“เสี่ยเฮ้ง”เป็นคน
ประสาน ซึ่งในเรื่องนี้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็แจงว่า ปัญหาอยู่ที่การประสานงานท าให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมมอบให้นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร รองเลขาธิการพรรค รับบทผู้ประสานคุมแทน 
เรียกว่าเป็นเกมดุเดือดที่ที่มองดูแล้ว“พ่ีใหญ่บูรพาพยัคฆ์”เป็นคนคุมเกมได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากยังไม่รีบจบเกมในตอนนี้ 
ความเชื่อถือเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลและในตัวของผู้น าเองก็จะลดน้อยถอยลง กระทบชิ่งต่อสายตาของต่างชาติ 
โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่มองเข้ามาแบบไม่เข้าใจ ดังนั้นหากทิ้งไว้นาน ก็จะเสียประโยชน์ในภาพรวม ก็เป็นได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/314856/  
 
  

https://www.dailynews.co.th/news/314856/
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27 ก.ย. 2564 เวลา 8:33 น. 
เกมต่อรอง พปชร.-ปรับ ครม. ปัจจัย"ยุบสภาหรือลากยาว" 
 

 
 

เกมในสภาจะส่งต่อการบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ส าคัญแรงต่อรองทางการเมือง
อาจขัดแย้งจนน าไปสู่การยุบสภา เนื่องจากมีกฎหมายส าคัญที่เข้าสู่การพิจารณา หากสภาฯตีตก พล.อ.ประยุทธ์ต้อง
แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก-ยุบสภา 

ค าถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม มี
มาไม่ขาดสาย และเริ่มดังมากขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก่อตัวอย่างชัดเจนหลัง
เสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โฟกัสหลักพุ่งไปที่ปม “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพปชร. ก่อหวอดโหวตล้มนายก
ฯ ก่อนปฏิบัติการรัฐประหารทางรัฐสภาจะโดนซ้อนแผนจน “พล.อ.ประยุทธ์” รู้ตัวทัน รวบรวมเสียงจาก ส.ส. สกัดแผน
ของ “ร.อ.ธรรมนัส” ได้ทันการณ ์จนน ามาสู่การปลด “ร.อ.ธรรมันส” ออกจากต าแหน่งรมช.เกษตรและสหกรณ์ 

แต่เนื่องจากความเคลื่อนไหวของ “ร.อ.ธรรมนัส” มีคนเบื้องหลังไฟเขียวให้เดินเกม จนพูดกันว่า “นายไม่สั่ง” คงไม่
กล้าเคลื่อนโหวตล้มนายกฯ ซึ่งคนกดปุ่ม ถูกพุ่งเป้าไป “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
หัวหน้าพรรคพปชร. แม้พ่ายศึกโหวตล้มนายกฯ แพ้เกมปลดกล่องดวงใจ แต่ “พล.อ.ประวิตร” ยังกุมอ านาจภายใน
พรรค พปชร. ที่เป็นเสาค้ ายันอ านาจของ “พล.อ.ประยุทธ์” ในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการใช้เสียง
ในสภาโหวตกฎหมายส าคัญของรัฐบาล 

โดยในช่วงเดือน ต.ค.นี้  พล.อ.ประยุทธ์พอจะโล่งอกโล่งใจได้บ้าง เพราะปิดสมัยประชุมสภาฯ แต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ มีเวลาเพียง 1 เดือน ในการจัดการสถานการณ์ภายในพรรค พปชร. เพราะหลังเปิดประชุมสภาฯในต้น
เดือน พ.ย. แรงต่อรองจาก “พล.อ.ประวิตร-ร.อ.ธรรมนัส” จะเพ่ิมสูงขึ้นทันที เกมในสภาจะส่งต่อการบริหารประเทศ
ของพล.อ.ประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ส าคัญแรงต่อรองทางการเมืองอาจขัดแย้งจนน าไปสู่การยุบสภาก็เป็นไปได้ 
เนื่องจากมีกฎหมายส าคัญอย่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อ ที่หากสภาฯตีตก พล.อ.ประยุทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการ
ลาออก-ยุบสภา กรุงเทพธุรกิจ จึงเปิดพ้ืนที่ให้ “ขุนพลทางการเมือง” ของแต่ละพรรคการเมืองได้สะท้อนมุมมองต่อ
เสถียรภาพของ “พล.อ.ประยุทธ์-รัฐบาล” เพ่ือช่วยคาดการณ์สถานการณ์ของประเทศ 
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เริ่มกันที่ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อรายชื่อ 
พรรคพปชร. ประเมินว่า อยู่ครบเทอม เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถท างานร่วมกันได้ ไม่มีปัจจัยให้ต้อง  
ยุบสภา นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีภารกิจส าคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้น ตนมองว่า
ส.ส.ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลต้องเดินหน้าต่อ 

ส าหรับความเคลื่อนไหวภายในพรรคพปชร. “ชัยวุฒิ” มองว่า “พล.อ.ประวิตร” สามารถแก้ปัญหาได้ และเชื่อ
ว่าทุกคนมาเพ่ือให้รัฐบาลเดินหน้าท างานเพ่ือประชาชนได้ ไม่ได้มีเงื่อนไขอ่ืนที่จะแทรกเข้ามา อาจมีคนบางส่วนไม่พอใจ
อะไรบางเรื่อง มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน 

"มันอาจจะมีโรคมาแทรกซ้อนบ้าง มีคนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้าง เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ไปบ้าง แต่สุดท้าย
คนส่วนใหญ่ในพรรคก็ยังเป็นแนวคิดเดิม คือสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ท างานให้ประชาชน” 

ขณะเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาล ต่างยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความเป็น “เอกภาพ” แต่ปัญหาหลักอยู่ที่
พรรคพปชร. หากสถานการณ์ภายในพรรค พปชร.สามารถเคลียร์กันได้ โอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมก็มีสูงลิบ พรรค
ร่วมปึ๊ก-โยนพปชร.แก้ปัญหาภายใน 

โดย “ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย มองว่า ในเรื่องของการปรับครม.หรือ
กระแสการยุบสภา ที่ เวลานี้มีการจับตาไปที่พรรคพปชร. ในส่วนของพรรคภท.คงไม่มีความเห็นในส่วนนี้   
ส่วนที่มีการประเมินว่าการยุบสภาฯอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปี-กลางปีหน้าหลังจากที่ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญมีการบังคับใช้ “ศุภชัย” มองว่า วันนี้กฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้เลย แล้วจะไปพูดถึง
กฎหมายลูกๆได้อย่างไร 

“เรื่องอ านาจยุบสภาเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ถ้าอยู่ไม่ครบก็เป็นอ านาจของนายกฯที่จะยุบสภา ในส่วน
ของงานสภาฯวันนี้แต่ละฝ่ายก็ท าหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เป็นอย่างดีไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร พรรคอ่ืนไม่รู้แต่
ภูมิใจไทยท าหน้าที่ในสภาฯอย่างสมบูรณ์” 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย เชื่อว่า สถานการณ์ในพรรคพปชร. ถ้าได้
พูดคุยกันน่าจะประคับประคองสถานการณ์การเมืองไปได้ เพราะบ้านเมืองตอนนี้ยังต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
เอกภาพ โดยเฉพาะ 2 เรื่องส าคัญคือ เรื่องโควิด-19 และเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ที่รัฐบาลต้องดูแลใกล้ชิด 
ส าหรับการยุบสภานั้น “นิพนธ์” มองว่า ภาพรวมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 100% เพราะรัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลผสม ก าลัง
ย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พรรคปชป.มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการปรับครม. หรือการยุบสภาก็ตาม 
ปมกฎหมายไม่ผ่านจุดเสี่ยงยุบสภาฯ 

ด้านพรรคร่วมฝ่ายค้าน “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย มองว่า โอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ 
จะอยู่ครบเทอมแทบไม่มี เพราะความขัดแย้งภายในพรรค พปชร.ร้าวลึกเกินจะกลับมาประสานกันได้ คนเป็นนายกฯ 
ปลดรัฐมนตรีของพรรค พปชร. โดยไม่มีการแจ้งต่อหัวหน้าพรรค ในทางการเมืองถือว่าไม่ให้เกียรติกัน “ความสัมพันธ์
ของ พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ยากจะต่อกันติด แม้จะเติบโตจากการเป็นทหารมาด้วยกัน แต่เมื่อมาท างาน
ทางการเมืองบริบทมันแตกต่างกัน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รู้จักการเมืองดีพอ แตกต่างจากพล.อ.ประวิตรที่บริหารการเมือง
เป็น และอยู่กับเครือข่ายการเมืองมาโดยตลอด” 
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ส าหรับไทม์มิ่งการยุบสภา ส่วนตัวมองว่าภายหลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถประกาศยุบ
สภาได้ทุกเมื่อ เนื่องจากมีกฎหมายส าคัญโดยเฉพาะ พ.ร.ก. โรคติดต่อ พ.ร.ก. กู้เงิน ซึ่งมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะขอกู้เงิน
เพ่ิม จะไม่ผ่านที่ประชุมสภาเพราะคะแนนเสียงของฝั่งรัฐบาลมีปัญหา และ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรับผิดชอบ 
ก้าวไกลฟันธงปรับครม.กระชับอ านาจ 

“ธีรัจชัย พันธุมาศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประเมินว่า ภาพความแตกแยกระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ 
กับ พล.อ.ประวิตร มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่  พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อ านาจผู้น ารัฐบาล ปลดคนใกล้ชิด  
พล.อ.ประวิตร ถือว่าหมิ่นเกียรติพี่ใหญ่ ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ คงคิดในใจว่า ปล่อยให้คนใกล้ชิดมาแซะอ านาจได้อย่างไร 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ตัวกัดกร่อนความสัมพันธ์ 

“เกมชิงไหวชิงพริบในพปชร.ตอนนี้ ต้องจับตาให้ดี เพราะ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ ถือไพ่ทีเ่หนือกว่า 
ในมือคนละใบ แต่สถานการณ์ตอนนี้ ดูเหมือนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะถือไพ่ที่เหนือกว่า เพราะมีอ านาจยุบสภา”  

“ธีรัจชัย” ยังมองว่า แนวทางรัฐบาลลาออกคงไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะนิสัยของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีทางที่จะ
ท าแบบนั้น ดังนั้นอาจจะปรับครม.เพ่ือกระชับอ านาจที่ดีกว่า เพราะเขามองว่าจะท าให้คุมเกมได้ต่อ ทั้งในพปชร.และ
รัฐบาล และสามารถจัดทัพการเมืองได้ จะท าให้ตนเองมีอ านาจต่อไป 

ส าหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ต้องท าอะไร และจากนี้คือการเตรียมตัวลงเลือกตั้ง เชื่อว่าทุกพรรคเป็นเหมือนกัน 
สัญญาณในสภาฯจากนี้เชื่อว่า ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ จะไม่ใช่เด็กดีของ พล.อ.ประยุทธ์ อีกต่อไป เพราะหากยังอยู่กับ
เขาจะตายไปพร้อมกัน 
โพลชี้หาคนเหมาะสมนั่งนายกฯไม่ได้ 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของ
ประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 20-23 
กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 2,018 หน่วยตัวอย่าง  

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 
32.61 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 17.54 ระบวุ่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคน
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และค านึงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 

อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เพราะท่ีผ่านมาเคยบริหารงานได้ดี มีผลงาน
ที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การท างาน อันดับ 4 ร้อยละ 11.05 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
(พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นนักบริหารงานที่ดี มีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ที่ชัดเจน อันดับ 5 ร้อยละ 9.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะมีความเด็ดขาดใน
การตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962307  
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วันที่ 27 กันยายน 2564 - 08:34 น. 
09.00 INDEX ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร 3 หนทางเลือกของ ประยุทธ์ 
 

 
 
09.00 INDEX ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร 3 หนทางเลือกของ ประยุทธ์ 

สภาวะปั่นป่วน ขัดแย้ง แตกแยก อันปะทุขึ้นระหว่างรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนับแต่ เริ่มญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจเป็นต้นมาหากเป็นใน “อดีต” ต้องจบที่ “รัฐประหาร” ไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาล 
พล.อ.ถนอม กิตติขจร ไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร  นั่นก็คือ รัฐบาล พล.อ.ถนอม กิตติขจร 
ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2500 เมื่อเกิดความขัดแย้งแตกแยกภายในพรรคชาติสังคมอันเป็นพรรครัฐบาล  

ในที่สุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ตัดสินใจท ารัฐประหารในเดือนตุลาคม 2501 โดยความเห็นชอบของ พล.อ.
ถนอม กิตติขจร นั่นก็คือ รัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2512 เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งแตกแยกภายใน พรรคสหประชาไทยอันเป็นพรรครัฐบาล 

จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เป็นผบ.ทหารสูงสุดก็ตัดสินใจรัฐประหารต่อรัฐบาลที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็น
นายกรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2514 สภาพการณ์นับแต่การตัดสินใจ  “ปลด” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ให้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยา ยน คือการปะทุขึ้นของความขัดแย้ง แตกแยก 
เป็นความขัดแย้ง แตกแยกขณะที่เผชิญกับภัยของโรคระบาดและซ้ าเติมด้วยอุทกภัยซึ่งทวีความรุนแรง กว้างขวางเป็นล าดับ 

ขณะที่รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเสนอพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิม เติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ หากมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเสนอพระราชก าหนดเงินกู้อีกไม่ต่ ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท เป็นการเสนอโดยรัฐบาล
ท่ามกลางความขัดแย้ง แตกแยกภาย ในพรรคพลังประชารัฐอันเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล  นี่ย่อมเป็นสถานการณ์
ล่อแหลมอย่างยิ่งต่อรัฐบาล 

หนทางออกของรัฐบาลหากศึกษาจากสถานการณ์ในอดีตไม่ว่าเมื่อหลังเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2500 ไม่ว่าหลัง
เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2512 มีหนทางเลือก 2 หนทางเท่านั้น 
1 หนทางลาออก ยุบสภา 1 หนทางรัฐประหาร 
2 หนทางแรกอาจถือได้ว่าเป็นไปตาม “รัฐธรรมนูญ” เป็นไปตามกฎกตกิาอันอยู่บนพ้ืนฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย 
 ขณะที่หนทาง “รัฐประหาร” เด่นชัดยิ่งว่า “อันตราย” อย่างยิ่ง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2960099  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2960099
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ลุยต่อแบรนด์พลังประชารัฐ คนในอยากออก-คนนอกอยากเข้า 
 

 
 
มีนักการเมือง “บิ๊กเนม” พรรคการเมืองใหญ่ ยื่นดีลเข้าสังกัดพลังประชารัฐเช่นกัน เพราะมองว่ายังมีโอกาสที่จะได้
กลับมาเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าสูงกว่าพรรคการเมืองอ่ืน 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกส าทับหาว่าเป็นพรรคพลังประชาเละ ภายหลังระเบิดศึกวัดพลังของ   
“2 ป.”  ว่ากันว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่เคยผิดใจกันหนักขนาดนี้มาก่อน ปมร้าวที่เกิดขึ้นอาจจะ
เดินไปสู่วันแตกหัก แม้จะมี “พ่ีน้องลายพราง” คอยปลอบ คอยช่วยกันเคลียร์ปัญหา “หัวใจ” ของ “บิ๊กตู-่บิ๊กป้อม” แต่
ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 

แต่ที่แน่ๆ บรรยากาศภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่หวานชื่นเหมือนวันเก่า ส.ส. 2 ขั้ว รอชิงจังหวะทาง
การเมืองวัดพลังกันอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส.ส.ฟรีแลนซ์ ที่ไม่สังกัดกลุ่ม-ก๊วน ซึ่งมีจ านวนมากเริ่มอึดอัดกับความไม่เป็น
เอกภาพภายในพรรค แม้จะได้รับการยืนยันจาก “บิ๊กป้อม” ว่าต้องการให้ลูกพรรคสมัครสมานสามัคคี แต่ในทางปฏิบัติ
แทบเป็นไม่ได้ 

ว่ากันว่า มี ส.ส.หลายคน เริ่มมองหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด เพ่ือเตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจาก
ต้องเร่งท าพ้ืนที่ เพ่ือแข่งกับคู่ต่อสู้จากพรรคการเมืองอ่ืน ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  โดย ส.ส.เขตในหลายพ้ืนที่ ที่ไม่ได้
คะแนนจากกระแสของพรรคพลังประชารัฐ-กระแสของนายกฯประยุทธ์ แต่มาด้วยคะแนนของตัวเอง หากความขัดแย้ง
ภายในพรรคยังคงด ารงอยู่ โดยไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ ส.ส.เขต จึงมองหาพรรคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในทางตรงกันข้าม กลับมีนักการเมือง “บิ๊กเนม” พรรคการเมืองใหญ่ ยื่นดีลเข้าสังกัดพลังประชารัฐเช่นกัน 
เพราะมองว่ายังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าสูงกว่าพรรคการเมืองอ่ืน  
แถมนักการเมืองบิ๊กเนม ยังมองอนาคตแล้วว่าอาจจะลงสนามการเมืองเที่ยวสุดท้าย หากยังจมปลักในสถานะ “ฝ่าย
ค้าน” โอกาสตักตวงมีน้อย จึงขอจ่ายค่ายตักตวงกล้วยจะดีกว่า 
ในวิกฤติก็ยังมีโอกาส พลังประชารัฐชั่วโมงนี้จึงเป็นทางเลือกที่  คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า แต่อยู่ที่  
“นักการเมือง”จะเสี่ยงอนาคตของตัวเองอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/962324  
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