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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.  เตรียมแต่งตั้ ง  กกต. ประจ า อบต. 5 ,300 แห่งทั่ วประเทศ 

รองรับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 
6 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เตรียมแต่งตั้ง กกต. ประจ า อบต. ทั่วประเทศ รับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 7 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง เตรียมตั้ง “กกต. ประจ าต าบล” 15,900 คน ดูแล 9 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เตรียมตั้ง กกต.อปท. รับเลือกตั้ง อบต. 11 
5 ส านักขา่วอิศราออนไลน์ เตรียมแต่งตั้ง กกต. ประจ า อบต. 15,900 คน รองรับการเลือกตั้ง 28 พ.ย. 64 12 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ปิดจ๊อบม็อบ 13 
2 ข่าวสดออนไลน์ ยังไม่จบ! สนธิญา ยื่น กกต. สอบจริยธรรมเพื่อไทย ท้าแน่จริง ให้ฟ้องแอมม่ี 15 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เดินหน้าร้อง กกต. สอบริยธรรมเพื่อไทย 16 

4 แนวหน้าออนไลน์ เอวัง! ‘สนธิญา’ ยื่น ‘กกต.’ สอบจริยธรรม ‘เพ่ือไทย’ หนุนม็อบส่ง  
‘ศาล รธน.’ ยุบพรรค 

18 

5 คมชัดลึกออนไลน์ "สนธิญา" ร้อง กกต. ตรวจสอบจริยธรรม "พรรคเพ่ือไทย" อ้างสนับสนุนม็อบ 20 

6 มตชินสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ยังไม่จบ! ‘สนธิญา’ ยื่นกกต.สอบจริยธรรมเพ่ือไทย ท้าแน่จริง ให้ฟ้องแอมมี่ 22 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครชิงนายก อบต. 23 

8 สยามรัฐออนไลน์ ภาคอีสานมากสุด! “คณะก้าวหน้า” ยืนยันแล้ว 195 แห่ง ชิงนายก อบต. 

“อุดร-ร้อยเอ็ด” มาเพียบ ชู “นโยบาย” คือจุดแข็งคว้าชัย 

24 

9 มติชนออนไลน์ ‘ธีรัจชัย’ เผย ‘ก้าวไกล’ ชงสูตรค านวณแบบ MMP ประกบร่าง กม. เลือกตั้ง 25 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘พท.’ แช่แข็งข้ามปี! ส.ค.65 ยื่นศาลตีความ ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯครบ 8 ปี 26 

    



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

    

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ ไม่ทน! ฟ้องหมิ่นประมาท ‘เรืองไกร’ ยันเจตนาบริสุทธิ์ อภิปรายงบฯ

เพ่ือปกป้องภาษี ปชช. 

27 

12 แนวหน้าออนไลน์ ‘ไพศาล’ ฟันฉับ! ปรับ ‘ครม.’ ไม่เกิน 15 ตุลาคม เหตุ 30 กันยา ‘ลุงฉิ่ง’ เกษียณ 28 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เอ้ือพรรคใหญ่! “หมอวรงค”์ ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาล รธน. วินิจฉัยปม “แก้ รธน.” 29 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: จับตา ปรับ ครม. เดือนตุลาคม จับตาเส้นทางรุ่ง 'ปลัด ฉ.ฉิ่ง' 31 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พลังประชารัฐ" ไม่มี "ประยุทธ์" เสี่ยงเป็นพรรคต่ าสิบ "ประวิตร" ไปต่อยาก? 32 

3 ข่าวสดออนไลน์ พลังประชารัฐ ร้าว แต่ไม่แตก ทางแยกของ ประยุทธ์ -ประวิตร ในภาวะ 

“มังกรสองหัว” 

35 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ส่องชัยภูมิ "สุริยะ" ต่อยอดสามมิตรอีสาน 42 

5 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกภายในประชาธิปัตย์รอวันปะทุ 44 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ไผ่ แพงเพชร” เลือดแท้ “ธรรมนัส” เต็ง 1 พปชร. ส่งประกวด “รัฐมนตรี 46 

7 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เส้นทาง การเมืองเส้นทาง สุชาติ ชมกลิ่นอนิจจัง การเมือง 48 

8 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ปรับ ครม. ทดสอบพลังการเมือง ในมือแกร่ง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 49 

9 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

E-DUANG : คะแนน ความนิยม ก้าวไกล ทะยาน เหนือ พลังประชารัฐ 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วั
น
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วันที่ 28 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการการเลือกพนักงานเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการเลือกพนักงานเพื่อเปน็ อนุ ก.กกต. 
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27 กันยายน 2564 13:46 น.  
กกต. เตรียมแต่งตั้ง กกต. ประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศรองรับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 

 
วันที่ 27 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 31 ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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 

ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน โดย
แต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้ งอยู่ 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 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284043  
  

https://siamrath.co.th/n/284043
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210927/27a8436942536345e24bde55f20173dd4a5f446ab01593b2ead1dddb1cf53873.jpg?itok=t_ZRQ6IZ
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27 ก.ย. 2564 เวลา 15:13 น. 
เตรียมแต่งตั้ง กกต. ประจ า อบต. ทั่วประเทศ รับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 
 

 
 

"กกต."เตรียมแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ รวม15,900 คน รองรับเลือกตั้ง อบต. 
28 พ.ย. 

วันที่ 27 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 31 ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ 
บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 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 

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)” 
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ส านักงาน กกต.ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5,300 แห่ง รวม
จ านวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีขึ้น ในวัน
อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ตุลาคม 2564  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/497451  
  

https://www.thansettakij.com/politics/497451
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27 ก.ย. 2564 เวลา 15:30 น. 
เลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง เตรียมตั้ง “กกต.ประจ าต าบล” 15,900 คน ดูแล 
 

 
 

กกต.เตรียมตั้ง กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 5,300 แห่ง ๆ ละ 3 คน 
จ านวน 15,900 คน มาจาก ขรก.ในเขตอ าเภอ หรือจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอนั้น ที่ไม่ได้เป็น ขรก. 
ไม่เกิน 2 คน 

วันนี้ (27 ก.ย.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า  กกต.เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือ “เลือกตั้ง อบต.” 

โดยตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 31 ได้
ก าหนดให้กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และอ านาจในการ เสนอแนะ และให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  

ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง การประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการ
เลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ปฏิบัติการใดๆตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

ส าหรับการเลือกตั้ง อบต. จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  
3 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนา ในเขตอ าเภอนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
จ านวนไม่เกิน 2 คน 
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โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล” ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. ได้เตรียม
ความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 5,300 แห่ง รวมจ านวน 
15,900 คน เรียบร้อยแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/497454  
  

https://www.thansettakij.com/politics/497454
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27/09/2564 15:34 
เตรียมตั้ง กกต.อปท. รับเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

ส านักงานกกต. 27 ก.ย.-กกต.เตรียมตั้ง กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,900 คน รับเลือกตั้ง อบต. 
5,300 แห่ง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า กกต.เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยตามระเบียบกกต.
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 31ก าหนดให้กกต.ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การ
ลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน 
รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ปฏิบัติการ
ใดๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

ส าหรับการเลือกตั้งอบต. จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 3 คน 
แต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรือ
อาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ จ านวนไม่
เกิน 2 คน โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล…ซึ่งส านักงานกกต.เตรียมความ
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5,300 แห่ง รวม 15,900 คนเรียบร้อย
แล้ว.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-789067  
 
 

https://tna.mcot.net/politics-789067
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วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16:56 น. 
เตรียมแต่งตั้ง กกต. ประจ า อบต. 15,900 คน รองรับการเลือกตั้ง 28 พ.ย. 64 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวการแต่งตั้ง 
กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ระบุว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 นั้น 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 
31 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
หน้าที่และอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง 
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผล
คะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ปฏิบัติการใดตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

ส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตอ าเภอที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนา ในเขตอ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ จ านวนไม่เกิน 2 คนโดยใช้ชื่อว่า 'คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล (ระบุ
ชื่อต าบล)' ทั้งนี้ กกต. ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 
5,300 แห่ง รวม จ านวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/102830-isranews_news-140.html  
 

https://www.isranews.org/article/isranews-news/102830-isranews_news-140.html
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28 กันยายน 2564 00:10 น.   
ปิดจ๊อบม็อบ 

 
 
กกต.เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศรองรับเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ด้าน ชวน ชี้ปัญหา
การเมืองช่วงนี้เกิดจากไม่ท าตามหลักนิติธรรม ติงคนบังคับใช้กฎหมายละเลย ส่วน ธีรัจชัย ระบุ ม.264 ระบุชัด ให้
นับอายุนายกฯหมดเวลาปีหน้า ส่วนสนธิญาบุกกกต.ยื่นสอบจริยธรรม เพื่อไทย หลังออกแถลงการณ์ฟ้องกลับเอา
คืน ปม แอมม่ี โพสต์อ้างพรรคฯสนับสนุนเงินทุนม็อบ บช.น.ขีดเส้นปราบ ม็อบ ป่วนดินแดงจบสิ้น ก.ย. ลั่นคนท า
ผิดต้องถูกด าเนินคดีทุกราย 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับการปกครอง ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอน แก่น ในรายวิชากฎหมายบริหารรัฐกิจ และกิจการสาธารณะ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 
โดยนายชวน กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหาของบ้านเมืองในเวลานี้ ได้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนในหลายด้าน จะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ส่วนหนึ่งของปัญหาที่ส าคัญคือการละเลยไม่ด าเนินการตามหลักนิติธรรม ดังนั้นไม่ใช่บ้านเมืองใดที่มีหลักนิติธรรมแล้ว
บ้านเมืองนั้นจะบังเกิดแต่ความสงบเรียบร้อย แต่การปฏิบัติโดยยืดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงย่อมเป็นหลักประกัน
อย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบเรียบร้อย มั่นคง และยั่งยืน 

ด้าน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลกล่าวถึงการนับอายุนายกฯว่าจะเป็นไปตามตัวบท
มาตรา 264 หมายความว่าให้นับการด ารงต าแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี 57 ซึ่งจะครบ 8 ปี ในปี 65 
แต่ถ้าใช้เทคนิคทางกฎหมายก็แล้วแต่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับอ านาจทางการเมือง สุ ดท้ายอาจจะต้องส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความ ซึ่งมีโอกาสสูง ที่จะตีความให้นับอายุตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ตาม อยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์ จะหลงใน
อ านาจหรือไม่ แต่ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ต้อง การจะสืบทอดอ านาจ ก็อาจจะหากลวิธีการให้นักกฎหมายจากหลายที่ มา
พยายามบอกว่าควรจะนับอายุตั้งแต่ปี 62 ซึ่งถือเป็นนักกฎหมายที่ไม่มีจุดยืนทางประชาธิปไตย เราจึงอยากให้นัก
กฎหมายที่ตีความในเชิงสนับสนุนอ านาจรัฐประหาร ได้ค านึงถึงประเทศด้วย อย่าท าอะไรให้เกิดการสืบทอดอ านาจ 
เพ่ือให้ตัวเองได้รับประโยชน์ลาภยศสรรเสริญ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210928/b05e6a35d2a24343fcc067c5f12bd5e823bfc1e0d91aeef49a913f85b20b65a0.jpg?itok=azAcDnsj
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ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพ่ือไทย กรณี
การออกแถลงการณ์ของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือฟ้องกลับตน กรณีร้องยุบพรรคเพ่ือไทยประเด็นการโพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กของนายชัยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ หรือแอมม่ี เดอะ บอตทอมบลูส์ ที่โพสต์อ้างว่า พรรคเพ่ือไทยสนับสนุนการเงินให้กับ
การชุมนุมทางการเมืองว่า ตนมี 8 ข้อที่จะถามพรรคเพื่อไทย 1.ใครเป็นผู้ออกแถลงการณ์ เพราะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมืองมาตรา 21 การออกแถลงการณ์จะ ต้องระมัดระวัง และสุจริต 2.พรรคเพ่ือไทยฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมืองมาตรา 22 เพราะในค าแถลงการณ์ของพรรคระบุว่า พรรคเพ่ือไทยมีสมาชิกจ านวนมาก การที่มีสมาชิกพรรค
คนใดคนหนึ่งไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคล และรับผิดชอบส่วนตัว 3. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด้อยค่าตน
นั้น พรรคเพ่ือไทยจะมาด้อยค่าตนท าไม โดยพรรคเขียนค าแถลงการณ์ว่าพรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความส าคัญกับ
นักร้องพวกนี้ 4.กรณีท่ีรองโฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงด้อยค่าวัคซีน 5.กรณีท่ีบอกว่าพรรค พปชร.ปฏิเสธว่า ตนไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค 6.แถลงการณ์นั้น กระท าการขัดข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย ว่าด้วยจริย ธรรม 7. ผู้ที่เป็นกรรมการบริหาร
พรรค ส.ส. ต้องมีมาตรฐานจริยธรรม อย่าเล่นๆ ถ้าฝ่าฝืนอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ 8. พรรคเพื่อไทยเคยแถลงที่รัฐสภา เมื่อ
วันที่ 14 ส.ค.2563 ระบุว่า ให้สมาชิกพรรค ถ้ามีการชุมนุมทางการเมือง ที่ไหน อย่างไรก็ตาม ให้สมาชิกที่เป็น ส.ส. 
ช่วยเหลือ ประกันตัวโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่า จะถูกมองว่า สนับสนุนการชุมนุม 

ดังนั้น ตนจึงมายื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และมาตรา 92 นั่นคือถ้าพรรคเพ่ือ
ไทยกระท าการที่ฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งกกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ทั้งนี้ฝาก
ถึงพรรคเพ่ือไทยว่า ให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้าแถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ตนเสียหาย และขัดหรือฝ่าฝืน
ต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนก็จะร้องให้ตรวจสอบอีกให้ดูกันว่า ตนคนเดียวกับพรรคเพ่ือไทยทั้งพรรค ซึ่งความ
จริงจะต้องให้ปรากฏ และถ้าจะฟ้องตน ฟ้องได้ ตนยินดี แต่ถามกลับว่า ท าไมไม่ฟ้องนายไชยอมร ที่เป็นคนเปิดเผยเรื่องดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง กกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้ง 5,300 แห่ง รวมจ านวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28พ.ย.นี ้

วันเดียวกัน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น. เปิดเผยว่า การด าเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมในพ้ืนที่สามเหลี่ยมดิน
แดงใกล้จบแล้ว โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ จะสามารถหยุดยั้งการก่อเหตุความวุ่นวาย  ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 
ส่วนกรณี ที่แอมเนสตี้ ได้เรียกร้องให้ไทยยกเลิกการด าเนินคดี ต่อแกนน าการชุมนุมนั้น เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการ
ด าเนินการ 2 มาตรฐานโดยเด็ดขาด หากใครกระท าความผิด ตามกฎหมายต้องถูกด าเนินคดีทุกราย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284178  
 

  

https://siamrath.co.th/n/284178
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27 ก.ย. 2564-13:29 น. 
ยังไม่จบ! สนธิญา ยื่น กกต. สอบจริยธรรมเพื่อไทย ท้าแน่จริง ให้ฟ้องแอมม่ี 
 

 
 

สนธิญา ร้อง กกต. ตรวจสอบจริยธรรมเพื่อไทย แถลงการณ์เตรียมฟ้องกลับตน ปมยื่นยุบพรรคเป็นท่อน้ าเลี้ยงม็อบ 
ท้าให้ฟ้อง แอมม่ี คนต้นเรื่อง 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ
(กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  ยื่นต่อกกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบจริยธรรม
พรรคเพ่ือไทย ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 (1) มาตรา 21, 22, 23 และเป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 224 (5) กรณีแถลงการณ์ของพรรคเพ่ือไทย เมื่อ 24 ก.ย.64 เพ่ือฟ้องกลับนาย
ส น ธิ ญ า  ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ค ย ยื่ น ยุ บ พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย  ก ร ณี น า ย ไ ช ย อ ม ร  แ ก้ ว วิ บู ล พั น ธุ์  ห รื อ แ อ ม มี่   
เดอะบอททอมบลูส์ โพสต์อ้างพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการเงินให้กับการชุมนุมทางการเมือง 

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างค าแถลงของพรรคเพ่ือไทย มันคล้ายกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจตน และมีการด้อยค่าตน ซึ่งตนท าอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราตรวจสอบกันได้ และ
พรรคเพื่อไทยก็เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย แล้วมาด้อยค่าตน แถมยังยกตัวอย่างว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่
เคยบอกว่าตนเป็นสมาชิกพรรค ทั้งนี้ ตนแค่อยากถามว่า ประเด็นที่ตนร้องยุบพรรคเพ่ือไทย ทางพรรคเองก็แค่ตอบว่า
จริงหรือไม่จริง และพรรคกล้าจะฟ้องนายไชยอมรหรือไม่ 

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ตนมายื่นค าร้องต่อกกต. เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และมาตรา 92 นั่นคือ
ถ้าพรรคเพ่ือไทยกระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะเข้ามาตรา 92 กกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรค 

ทั้งนี้ ฝากถึงพรรคเพ่ือไทยว่า ให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้าแถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ตนเสียหาย ขัด
หรือฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนก็จะร้องอีก ความจริงจะต้องปรากฏ ถ้าจะฟ้องตน ฟ้องได้ ตนยินดี แต่
ถามว่าท าไม่ไม่ฟ้องนายไชยอมร เพราะนายไชยอมรเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6643343  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6643343
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg
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27/09/2564 13:38 
เดินหน้าร้อง กกต. สอบริยธรรมเพื่อไทย 
 

 
 

ส านักงานกกต. 27 ก.ย.-“สนธิญา” ร้องกกต.ตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพื่อไทย หลังออกแถลงการณ์ฟ้องกลับ ถูก
ร้องสอบยุบพรรคกรณีแอมม่ีโพสต์อ้าง พท.สนับสนุนเงินทุนม็อบ 

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่น
ค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพ่ือไทย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 (1) มาตรา 21 ,22,23  และรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 224 (5) กรณีแถลงการณ์ของพรรคเพ่ือไทยฟ้องกลับตนที่ร้องยุบพรรคเพ่ือไทยประเด็นการโพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊กของนายไชยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์ที่โพสต์อ้างว่าพรรคเพ่ือไทยสนับสนุนการเงิน
ให้กับการชุมนุมทางการเมือง  ว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างค าแถลงของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งคล้าย ๆ กับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจตน และด้อยค่าตน 

“ผมอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราสามารถตรวจสอบกันได้  พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรค
ที่เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วมาด้อยค่าผม แถมยังยกตัวอย่างว่าทางพรรคพลังประชารัฐไม่เคยบอกว่า
ผมเป็นสมาชิกพรรค  ซึ่งการด้อยค่าผมหรือนักร้องเรียนทั่วไปมีจุดประสงค์อะไร ประเด็นที่ผมร้องยุบพรรคเพ่ือไทย ทาง
พรรคก็แค่ตอบว่าจริงหรือไม่จริง และพรรคกล้าที่จะฟ้องนายไชยอมรหรือไม่” นายสนธิญา กล่าว 

นายสนธิญา กล่าวว่า  มี 8 ข้อที่จะถามพรรคเพ่ือไทย ใครเป็นผู้ออกแถลงการณ์ เพราะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมืองมาตรา 21 การออกแถลงการณ์จะต้องระมัดระวังและสุจริต พรรคเพ่ือไทยฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา 22 เพราะในค าแถลงการณ์ของพรรคระบุว่าพรรคเพ่ือไทยมีสมาชิกจ านวนมาก การที่มีสมาชิกพรรคคนใดคน
หนึ่งไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคลและรับผิดชอบส่วนตัว ดูหมิ่นเหยียดหยามด้อยค่าต่อผม พรรคจะมา
ด้อยค่าผมท าไม เพียงค าเขียนที่ว่าพรรค จึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความส าคัญกับนักร้องพวกนี้ กรณีท่ีรองโฆษกพรรคเพ่ือ
ไทยแถลงด้อยค่าวัคซีน กรณีท่ีบอกว่าพรรคพปชร.ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค    
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นายสนธิญา กล่าวว่า แถลงการณ์นั้นกระท าการขัดข้อบังคับพรรคเพ่ือไทยว่าด้วยจริยธรรม ผู้ที่ เป็น
กรรมการบริหารพรรค ส.ส.ต้องมีมาตรฐานจริยธรรม อย่าเล่น ๆ ถ้าฝ่าฝืนอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ พรรคเพื่อไทยเคยแถลง
ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระบุว่าให้สมาชิกพรรค ถ้ามีการชุมนุมทางการเมือง ที่ไหน อย่างไรก็ตาม ให้
สมาชิกที่เป็น ส.ส.ช่วยเหลือประกันตัวโดยไม่ต้องเกรงกลัว ว่าจะถูกมองว่าสนับสนุนการชุมนุม ผมจึงมายื่นค าร้องต่อ 
กกต. เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และมาตรา 92 นั่นคือถ้าพรรคเพ่ือไทยกระท าการที่ฝ่าฝืนต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง หรือรัฐธรรมนูญก็จะถูกมาตรา 92 กกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค  

“ฝากถึงพรรคเพ่ือไทยว่าให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้าแถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ผมเสียหาย และขัด
หรือฝ่าฝืนต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ผมก็จะร้องอีกให้ดูกัน ว่าผมคนเดียวกับพรรคเพ่ือไทยทั้งพรรค ความจริง
จะต้องให้ปรากฏ ถ้าจะฟ้องผม ฟ้องได้ยินดี แต่ถามกลับว่าท าไม่ไม่ฟ้องแอมมี่ เพราะนายไชยอมร เป็นคนเปิดเผยเรื่อง” 
นายสนธิญา กล่าว.- ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-788913  
  

https://tna.mcot.net/politics-788913
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วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.59 น. 
เอวัง! ‘สนธิญา’ ยื่น ‘กกต.’ สอบจริยธรรม ‘เพื่อไทย’ หนุนม็อบส่ง ‘ศาล รธน.’ ยุบพรรค 
 

 
 

“สนธิญา”ท้าพท.ออกแถลงการณ์ได้เลยไม่หว่ัน!! หากท าให้เสียหาย-ท าผิดกม.พรรคฯ จะร้องให้ตรวจสอบอีก
เพื่อให้ความจริงปรากฏ ระบุยื่นกกต. 8 ข้อตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพื่อไทย หลังพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์
ฟ้องกลับเอาคืน จากปม “แอมม่ี”โพสต์อ้างพรรคฯสนับสนุนเงินทุนม็อบ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 11.15 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา 
สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือ
ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพรรคเพ่ือไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 มาตรา 15 (1) มาตรา 21 ,22,23 และเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 224(5)กรณ ี

แถลงการณ์ของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือฟ้องกลับตน กรณีร้องยุบพรรคเพ่ือไทยประเด็นการโพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กของนายชัยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์ ที่ได้โพสต์อ้างว่า พรรคเพ่ือไทยสนับสนุนการเงิน
ให้กับการชุมนุมทางการเมืองว่า ตนไม่แน่ใจว่า ผู้ใดเป็นผู้ร่างค าแถลงของพรรคเพ่ือไทย มันคล้ายๆกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจตน และมีการด้อยค่าตน ซึ่งตนท าอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราสามารถตรวจกันได้ 
และพรรคเพ่ือไทยก็เป็นพรรคที่เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย แล้วมาด้อยค่าตน แถมยังยกตัวอย่ างว่า ทาง
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่เคยบอกว่า ตนเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งการด้อยค่าตนหรือนักร้องเรียนทั่วไปมีจุดประสงค์
อะไร ทั้งท่ีจริงแล้วประเด็นที่ตนร้องยุบพรรคเพ่ือไทย ทางพรรคเพื่อไทยก็แค่ตอบว่า จริงหรือไม่จริง และพรรคกล้าที่จะ
ฟ้องนายไชยอมร หรือไม่ 

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า  ตนมี 8 ข้อที่จะถามพรรคเพ่ือไทย 1.ใครเป็นผู้ออกแถลงการณ์ เพราะตามพ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมืองมาตรา 21 การออกแถลงการณ์จะต้องระมัดระวัง และสุจริต 2.พรรคเพ่ือไทยฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมืองมาตรา 22 เพราะในค าแถลงการณ์ของพรรคระบุว่า พรรคเพ่ือไทยมีสมาชิกจ านวนมาก การที่มีสมาชิก
พรรคคนใดคนหนึ่งไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคล และรับผิดชอบส่วนตัว 3. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด้อย
ค่าตนนั้น พรรคเพ่ือไทยจะมาด้อยค่าตนท าไม โดยพรรคเขียนค าแถลงการณ์ว่า ”พรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้
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ความส าคัญกับนักร้องพวกนี้” 4.กรณีที่รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงด้อยค่าวัคซีน  5. กรณีที่บอกว่าพรรคพปชร.
ปฏิเสธว่า ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค  6.แถลงการณ์นั้น กระท าการขัดข้อบังคับพรรคเพ่ือไทยว่าด้วยจริยธรรม 7. ผู้ที่
เป็นกรรมการบริหารพรรค ส.ส. ต้องมีมาตรฐานจริยธรรม  อย่าเล่นๆ ถ้าฝ่าฝืนอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ 8. พรรคเพ่ือไทย
เคยแถลงที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 ระบุว่า ให้สมาชิกพรรค ถ้ามีการชุมนุมทางการเมือง ที่ไหน อย่างไรก็ตาม ให้
สมาชิกท่ีเป็น ส.ส. ช่วยเหลือ ประกันตัวโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่า จะถูกมองว่า สนับสนุนการชุมนุม 

นายสนธิญา กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น ตนจึงมายื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และ
มาตรา 92 นั่นคือถ้าพรรคเพ่ือไทยกระท าการที่ฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งกกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรค ทั้งนี้ฝากถึงพรรคเพ่ือไทยว่า ให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้าแถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ตน
เสียหาย และขัดหรือฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนก็จะร้องให้ตรวจสอบอีกให้ดูกันว่า ตนคนเดียวกับพรรค
เพ่ือไทยทั้งพรรค ซึ่งความจริงจะต้องให้ปรากฏ  และถ้าจะฟ้องตน ฟ้องได้ ตนยินดี แต่ถามกลับว่า ท าไมไม่ฟ้องนายไชย
อมร ที่เป็นคนเปิดเผยเรื่องดังกล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/604935  
  

https://www.naewna.com/politic/604935
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27 ก.ย. 2564 
"สนธิญา" ร้อง กกต. ตรวจสอบจริยธรรม "พรรคเพื่อไทย" อ้างสนับสนุนม็อบ 
 

 
 
 
"สนธิญา" ร้องกกต.ตรวจสอบจริยธรรม "พรรคเพื่อไทย" หลังแถลงการณ์ฟ้องกลับ ปมเคยด้อยค่าตนเอง และร้อง
สอบยุบพรรคกรณีแอมม่ีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างเพื่อไทย สนับสนุนเงินทุนม็อบ 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64  เวลา 11.15 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นาย "สนธิญา สวัสดี" ที่
ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบ
จริยธรรมพรรคเพ่ือไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 
15 (1) มาตรา 21 ,22,23 และเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 224 (5) กรณีแถลงการณ์ของ  
"พรรคเพ่ือไทย" เพ่ือฟ้องกลับตน กรณีร้องยุบ "พรรคเพ่ือไทย" ประเด็นการโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คของนายชัยอมร 
แก้ววิบูลพันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์ ที่ได้โพสต์อ้างว่าพรรคเพ่ือไทยสนับสนุนการเงินให้กับการชุมนุมทาง
การเมือง ว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างค าแถลงของพรรคเพ่ือไทย มันคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจตน และมีการ
ด้อยค่าตน ซึ่งตนท าอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราสามารถตรวจกันได้ และพรรคเพ่ือไทยก็
เป็นพรรคที่เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย แล้วมาด้อยค่าตน แถมยังยกตัวอย่างว่าทางพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ไม่เคยบอกว่าตนเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งการด้อยค่าตนหรือนักร้องเรียนทั่วไปมีจุดประสงค์อะไร ทั้งนี้ประเด็นที่
ตนร้องยุบ "พรรคเพ่ือไทย" ทางพรรคก็แค่ตอบว่าจริงหรือไม่จริง และพรรคกล้าที่จะฟ้องนายไชยอมร หรือไม่ 

นาย "สนธิญา" กล่าวว่า  ตนมี 8 ข้อที่จะถาม "พรรคเพื่อไทย" 1.ใครเป็นผู้ออกแถลงการณ์ เพราะตามพ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมืองมาตรา 21 การออกแถลงการณ์จะต้องระมัดระวัง และสุจริต 2.พรรคเพ่ือไทยฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมืองมาตรา 22 เพราะในค าแถลงการณ์ของพรรคระบุว่า พรรคเพ่ือไทยมีสมาชิกจ านวนมาก การที่มีสมาชิก
พรรคคนใดคนหนึ่งไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคล และรับผิดชอบส่วนตัว 3. ดูหมิ่น เหยียดหยาม  
ด้อยค่าต่อตน พรรคจะมาด้อยค่าตนท าไม เพียงค าเขียนที่ว่าพรรคจึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความส าคัญกับนักร้องพวกนี้  
4.กรณีที่รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงด้อยค่าวัคซีน  5. กรณีที่บอกว่าพรรคพปชร.ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป้นสมาชิก

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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พรรค  6.แถลงการณ์นั้น กระท าการขัดข้อบังคับพรรคเพ่ือไทยว่าด้วยจริยธรรม 7. ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ส.ส. 
ต้องมีมาตรฐานจริยธรรม  อย่าเล่นๆ ถ้าฝ่าฝืนอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ 8. พรรคเพ่ือไทยเคยแถลงที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 14 
ส.ค.2563 ระบุว่าให้สมาชิกพรรค ถ้ามีการชุมนุมทางการเมือง ที่ไหน อย่างไรก็ตาม ให้สมาชิกที่เป็นส.ส.ช่วยเหลือ ประกัน
ตัวโดยไม่ต้องเกรงกลัว ว่าจะถูกมองว่าสนับสนุนการชุมนุม  
 นาย "สนธิญา" กล่าวอีกว่า ดังนั้นตนจึงมายื่นค าร้องต่อกกต.เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และมาตรา 
92 นั่นคือถ้า "พรรคเพ่ือไทย" กระท าการที่ฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรคการเมือง หรือรัฐธรรมนูญ ก็จะถูกมาตรา 92 
กกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ทั้งนี้ฝากถึง "พรรคเพ่ือไทย"ว่า ให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้า
แถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ตนเสียหาย และขัดหรือฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนก็จะร้องอีก ให้ดูกันว่าตน
คนเดียวกับ "พรรคเพื่อไทย" ทั้งพรรค ความจริงจะต้องให้ปรากฏ  ถ้าจะฟ้องตน ฟ้องได้ ตนยินดี แต่ถามกลับว่าท าไม่ไม่
ฟ้องแอมม่ี เพราะนายไชยอมร เป็นคนเปิดเผยเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/485574  
  

https://www.komchadluek.net/news/485574
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วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 
ยังไม่จบ! ‘สนธิญา’ ยื่นกกต.สอบจริยธรรมเพื่อไทย ท้าแน่จริง ให้ฟ้องแอมม่ี 
 

 
 

สนธิญา ร้อง กกต. ตรวจสอบจริยธรรมเพื่อไทย แถลงการณ์เตรียมฟ้องกลับตน ปมยื่นยุบพรรคเป็นท่อน้ าเลี้ยงม็อบ 
ท้าให้ฟ้อง แอมม่ี คนต้นเรื่อง 

วันที่ 27 ก.ย.2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ
(กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นต่อกกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบจริยธรรม
พรรคเพ่ือไทย ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 (1) มาตรา 21, 22, 23 และเป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 224 (5) กรณีแถลงการณ์ของพรรคเพ่ือไทย เมื่อ 24 ก.ย.64 เพ่ือฟ้องกลับนาย
สนธิญา ในประเด็นที่เคยยื่นยุบพรรคเพ่ือไทย กรณีนายไชยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะบอททอมบลูส์  
โพสต์อ้างพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการเงินให้กับการชุมนุมทางการเมือง 

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างค าแถลงของพรรคเพ่ือไทย มันคล้ายกับการอภิปรายไม่
ไว้วางใจตน และมีการด้อยค่าตน ซึ่งตนท าอยู่ในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เราตรวจสอบกันได้ และ
พรรคเพื่อไทยก็เรียกตัวเองเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย แล้วมาด้อยค่าตน แถมยังยกตัวอย่างว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่
เคยบอกว่าตนเป็นสมาชิกพรรค ทั้งนี้ ตนแค่อยากถามว่า ประเด็นที่ตนร้องยุบพรรคเพ่ือไทย ทางพรรคเองก็แค่ตอบว่า
จริงหรือไม่จริง และพรรคกล้าจะฟ้องนายไชยอมรหรือไม่ 

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ตนมายื่นค าร้องต่อกกต. เพ่ือให้พิจารณาประเด็นในมาตรา 45 และมาตรา 92 นั่นคือ
ถ้าพรรคเพ่ือไทยกระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะเข้ามาตรา 92 กกต.สามารถเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรค 

ทั้งนี้ ฝากถึงพรรคเพ่ือไทยว่า ให้แถลงการณ์ออกมาเลย หรือถ้าแถลงการณ์ออกมาแล้วท าให้ตนเสียหาย ขัด
หรือฝ่าฝืนต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ตนก็จะร้องอีก ความจริงจะต้องปรากฏ ถ้าจะฟ้องตน ฟ้องได้   
ตนยินดี แต่ถามว่าท าไม่ไม่ฟ้องนายไชยอมร เพราะนายไชยอมรเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_469213  
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_469213
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg
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27/09/2564 15:49 
คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครชิงนายก อบต. 

 
 

กรุงเทพฯ 27 ก.ย.-คณะก้าวหน้าเคาะส่งผู้สมัครชิง นายกอบต. 195 แห่ง ภาคอีสานมากสุด 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า เปิดเผยตัวเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ได้รับการ

ยืนยันแล้วจ านวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งลงสมัครมากที่สุด
คือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ  28 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่ส่งผู้สมัครนายก 
อบต.มากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวล าภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 
10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) ในนามของ
คณะด้วย 

ทั้งนี้ คณะก้าวหน้าจะเน้น 9 นโยบายหลัก ได้แก่ 1. นโยบายเกี่ยวกับด้านโควิด 2.นโยบายด้านการศึกษา 3.
นโยบายด้านสุขภาพ 4.นโยบายด้านการเดินทาง 5.นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายด้านการพัฒนา
กายภาพต่างๆ 7.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจปากท้อง 8.นโยบายด้านการบริการของ อบต. และ  
9.นโยบายด้านรัฐเปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีอีก 42 นโยบายย่อย ที่ผู้สมัครแต่ละคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับแต่ละสภาพพ้ืนที่ได้ทันที.-ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-789102  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-789102
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27 กันยายน 2564 20:08 น.   
ภาคอีสานมากสุด! “คณะก้าวหน้า” ยืนยันแล้ว 195 แห่ง ชิงนายก อบต.“อุดร-ร้อยเอ็ด” มาเพียบ  
ชู “นโยบาย” คือจุดแข็งคว้าชัย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า เปิดเผยตัวเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ที่ได้รับการยืนยันแล้วจ านวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่ง
ลงสมัครมากที่สุดคือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ  28 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่
ส่งผู้สมัครนายก อบต.มากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวล าภู 10 แห่ง, 
จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.
อบต.) ในนามคณะก้าวหน้าด้วยอีโดยทั้งหมดพร้อมแล้วส าหรับการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คณะก้าวหน้า พร้อมแล้วกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. โดยชูจุดแข็งด้าน
นโยบายซึ่งมาจากการท างาน 3 จริง คือ พ้ืนที่จริง  ประชาชนจริง และสถานการณ์จริง จนเกิดเป็น 9 นโยบายหลัก 
ได้แก่ 1. นโยบายเกี่ยวกับด้านโควิด 2.นโยบายด้านการศึกษา 3.นโยบายด้านสุขภาพ 4.นโยบายด้านการเดินทาง 5.
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายด้านการพัฒนากายภาพต่างๆ 7.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจปาก
ท้อง 8.นโยบายด้านการบริการของ อบต. และ 8 9.นโยบายด้านรัฐเปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีอีก 42 นโยบายย่อย ที่
ผู้สมัครแต่ละคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ได้ทันที 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284212  
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/284212
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210927/9d6e316fdf12b8a42c43fbe3691d3c97b7d6101833e94412b69b7480cbc0fcbc.jpg?itok=XJ56Y5jI
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วันที่ 27 กันยายน 2564 - 12:31 น. 
‘ธีรัจชัย’ เผย ‘ก้าวไกล’ ชงสูตรค านวณแบบ MMP ประกบร่าง กม. เลือกตั้ง 
 

 
 
‘ธีรัจชัย’ เผย ‘ก้าวไกล’ ชงสูตร MMP ประกบร่างกม.เลือกตั้ง ส.ส. แจง ‘พิธา’ ทัวร์อีสาน เรียกคะแนนนิยม ก่อน
เลือกตั้งใหญ่ หลังสายใย ‘ประยุทธ์-ประวิตร’ ร้าวแรงเกินสมาน 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร .บ. )  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. )  
ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ ก็คงจะเสนอร่างกฎหมายลูกของตัวเอง เข้า
มาเพ่ือพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ (กมธ) เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 ซึ่งพรรคก.ก. ก็ก าลังจัดเตรียม
ในส่วนนี้ โดยจะเสนอสูตรการค านวณแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP เพราะเป็นกติกาที่สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้ได้พรรคการเมืองมาบริหารประเทศดีกว่าแบบรัฐธรรมนูญ 2540 

เมื่อถามถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก.ก. ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสาน 
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งทั่วไป ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ใช่หรือไม่ นายธีรัจชัย กล่าวว่ า ใช่แน่นอน เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของรัฐบาลเช่น ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
ด้วยกัน หรือในพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล ความสัมพันธ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นจริง และถึงขั้นร้าวแรง หากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยหน้า และพล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถ
ควบคุมและจัดสรรเสียงในพรรคร่วมรัฐบาลได้ หากมีกฎหมายส าคัญของรัฐบาลถูกตีตกไปความรับผิดชอบทั้งหมด
จะต้องตกอยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอาจจะท าให้ตัดสินใจยุบสภาฯ ได้จากนี้ก็ต้องดูว่าการจัดการภายในของพล.อ.ประยุทธ์ 
จะเฉียบขาดแค่ไหน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2960614  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2960614
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/9%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%80.jpg
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27 กันยายน 2564 17:51 น. 
‘พท.’ แช่แข็งข้ามปี! ส.ค.65 ยื่นศาลตีความ ‘บิ๊กตู’่ นั่งนายกฯครบ 8 ปี 
"พท." แช่แข็งข้ามปี! รอเดือน ส.ค.ปี 65 ยื่นศาล รธน.ตีความวาระนายกฯ 8 ปี ตาม รธน. มาตรา 158 ลั่น
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้นายกฯ ด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความพร้อมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดวาระ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 เมื่อใดว่า พรรค พท. หารือ
ฝ่ายกฎหมายพรรคสรุปยังจะไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความตอนนี้ เพราะยื่นไปศาลก็ไม่รับตีความเนื่องจากเรื่องยังไม่
เกิดขึ้น ต้องรอให้ครบวาระ 8 ปีเดือนส.ค.ปี 65 ถ้าขณะนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ออกจากต าแหน่งนายกฯ พรรค พท. ยื่น
ตีความแน่เพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ถือว่ามีเหตุให้ยื่นตีความ พรรค พท. พยายามกระตุ้นให้นายกฯ มีสปิริต มีจิตส านึก
รับผิดชอบ เพราะตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มาตรฐานประเทศต่างๆ ล้วนให้นายกฯ อยู่ใน
ต าแหน่งไม่เกิน 8 ปี ตามความเป็นจริงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งมากี่ปี ตามหลักประชาธิปไตยโลกควรหยุดได้
แล้ว เป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ควรคิดเองได้ และสังคมควรตั้งค าถาม 

เมื่อถามว่า บางฝ่ายบอกควรตีความสถานะนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ให้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี 
60 บังคับใช้ ไม่นับย้อนหลังไปวันที่เป็นนายกฯ สมัย คสช. นายสุทิน กล่าวว่า “แล้วแต่การตีความ แต่สิ่งส าคัญคือ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการให้นายกฯ ด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งใกล้ครบ 
8 ปีแล้ว ขึ้นอยู่กับจะตีความตามลายลักษณ์อักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ” 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/318541/  
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วันที่ 28 กันยายน 2564 - 10:39 น. 
‘ก้าวไกล’ ไม่ทน! ฟ้องหม่ินประมาท ‘เรืองไกร’ ยันเจตนาบริสุทธิ์ อภิปรายงบฯเพื่อปกป้องภาษี ปชช. 
 

 
 
‘ก้าวไกล’ ไม่ทน! ฟ้องหม่ินประมาท ‘เรืองไกร’ ยันเจตนาบริสุทธิ์ อภิปรายงบฯเพื่อปกป้องภาษี ปชช. 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงจาก
กรณีท่ีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ขอให้ด าเนินการวินิจฉัยยุบพรรค ก.ก. โดยกล่าวหาว่ากระท าการอันเป็นการล้มล้าง หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ว่าการตรวจสอบและการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของพรรค ก.ก.ในมาตรา 36 เป็นการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นหน้าที่อันพึงกระท าเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด -19 ที่
ประชาชนได้ประสบกับความทุกข์ยากแสนสาหัส ยิ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องพึงกระท า การตรวจสอบและอภิปรายก็มี
เจตนารมณ์ที่สุจริต เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ ์

นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า พรรคก้าวไกลมั่นใจว่านายเรืองไกรที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ย่อม
รู้ข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนี้อยู่แก่ใจ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรค ก.ก.จะยังคงยืนหยัด
ท าหน้าที่ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างเต็มที่ เพ่ือปกป้องเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ท่ีเป็นหยาดเหงื่อที่เหนื่อยยาก
ของพ่ีน้องประชาชนทุกคน และจะพยายามท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล น ามาซึ่งเศรษฐกิจปากท้องที่ดี และ
สวัสดิการสังคมบนความเสมอภาคของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

นายวิโรจน์กล่าวด้วยว่า พรรคก้าวไกลได้ยื่นฟ้องนายเรืองไกรในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และการ
กล่าวหาพรรค ก.ก. โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 ต่อศาลอาญา โดย
เป็นคดีหมายเลขด าที่ อ.2307/2564 โดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2962239  
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2962239
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.46 น. 
‘ไพศาล’ ฟันฉับ! ปรับ ‘ครม.’ ไม่เกิน 15 ตุลาคม เหตุ 30 กันยา ‘ลุงฉิ่ง’ เกษียณ 
 

 
 

เมือ่วันที่ 28 กันยายน 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า ปรับ ครม.ไม่ง่าย!!! 
1.วันที่30กันยานี้ ลุงฉิ่งก็จะเกษียณแล้ว ถ้าไม่มีเก้าอ้ีรัฐมนตรีรองรับ ก็จะขาลอย 
ยิ่งนานไปก็ยิ่งลอยลม อาจเป็นสายป่านว่าวขาดก็ได้ 
หากเป็นลุงฉิ่งก็ย่อมต้องการให้ปรับครม.ไม่เกิน15ตุลาคม 
2.ถ้าจะปรับครม.ก็มีต าแหน่งว่างอยู่สองต าแหน่ง และอาจจะฟ้าผ่าอีกหนึ่งต าแหน่ง 
ซึ่งเห็นควันโขมงแล้วที่สุโขทัย 
แต่ถ้าฟ้าผ่าอีกครั้ง ละครเรื่องอ้อยใจก็วงแตก 
3.เก้าอ้ีว่างอย่างมากก็สามท่ี 
แต่ต่างก๊กต่างก๊วนล้วนหมายปองเกินกว่าเก้าอ้ีที่มีเกือบสามเท่า แล้วจะท าฉันใด? 
ไม่ปรับก็ไม่ได้ ยิ่งปรับก็ยิ่งร้าว 
นี่แหละที่ท่านว่ายามดาวพระพุธถูกเบียนด้วยดาวพระเสาร์และพระราหูจะตัดสินใจทางไหนก็เสี่ยงทั้งนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/605111  
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28 ก.ย. 2564 เวลา 10:54 น. 
เอื้อพรรคใหญ่! “หมอวรงค์” ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาล รธน. วินิจฉัยปม “แก้ รธน.” 
 

 
 

“หมอวรงค์” ยื่น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “แก้ รธน.” ส่อขัดรัฐธรรมนูญ ขอแก้  
2 มาตราแต่ลักไก่แก้ 3 มาตรา เอื้อประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ ผู้ชนะกินรวบ ตัดทิ้งคะแนนผู้แพ้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ร่วมกับ
ภาคประชาชน เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมปราศรัยประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ระบบเลือกตั้งบัตรสองใบจากบัตรหนึ่งใบ  

หลังจากนั้น นพ.วรงค์ พร้อมมวลชน ได้เดินขบวนมายังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เพ่ือขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 50 และ 213 ว่าการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งบัตร
สองใบจากบัตรหนึ่งใบ เป็นการจ ากัดสิทธิประชาชนหรือไม่  

โดย นพ.วรงค์ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีหลักการขอแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่ลักไก่แก้ไข  
3 มาตรา โดยการเพ่ิมแก้มาตรา 86 ดังนั้นจึงเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกท้ัง
ปัญหาในการเลือกตั้งในอดีตเคยผ่านระบบบัตรสองใบมาแล้ว ท าให้ ส.ส.ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชน แต่เป็นตัวแทนของ
พรรคการเมืองและนายทุนพรรค ซึ่งเป็นระบบผู้ชนะกินรวบ ตัดคะแนนผู้แพ้ทิ้ง เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 60 จึงใช้
ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพ่ือให้ทุกคะแนนมีความหมาย แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบเขตก็ยังน าไปค านวณในระบบ
บัญชีรายชื่อเพ่ือคุ้มครองเสียงข้างน้อย ดังนั้นการแก้ไขให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบจึงขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญปี 60 จะไม่ใช้ค าว่าบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเท่ากับว่าบังคับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญจึงมี
เจตนาใช้ค าว่าคะแนนหรือคะแนนเสียงเลือกตั้งแทน และด้วยวิธีนี้ หากในอนาคตมีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืน
นอกจากวิธีใช้บัตรลงคะแนน ก็จะสามารถปรับปรุงกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้องกันได้โดยไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

นพ.วรงค์ กล่าวอีกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่ก าหนดให้รับฟังความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน อีกทั้งการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวก็ได้ผ่านการสอบถามประชาชนมาก่อนแล้วแต่การแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้
สอบถามประชาชน นอกจากนี้ยังขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ที่ก าหนดให้เลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน เพราะการใช้ระบบ
บัตรเลือกตั้งสองใบ เท่ากับการลงได้สองคะแนน ตลอดจนขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่ก าหนดให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
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เสรีภาพมีสิทธิ์ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัย ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 60 เน้นให้ทุกคะแนนของประชาชนถูก
น ามาคิดจัดสรรที่นั่งในสภา แต่บัตรเลือกตั้งสองใบเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุนเจ้าของพรรค ครอบง าพรรค
การเมือง ท าให้ธุรกิจการเมืองกลับมาโดยไม่เคารพเสียงของประชาชน จึงเป็นการท าลายสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนที่
ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

“จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มั่นใจว่า ประชาชนจะชนะอย่างแน่นอน ทั้งนี้  หากผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน ตนก็จะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง” นพ.วรงค์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962532  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/962532
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27 ก.ย. 2564-12:58 น. 
FootNote: จับตา ปรับ ครม. เดือนตุลาคม จับตาเส้นทางรุ่ง 'ปลัด ฉ.ฉิ่ง' 
 

 
 
ยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออก ‘เดินสาย’ ตรวจราชการในท่ามกลางข่าวลือการแยกตัวออกไปจัดตั้งพรรค
การเมืองใหญ่ จากการที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ยิ่งมีความแจ่มชัด  

เป็นความแจ่มชัดไม่เพียงแต่บทบาทของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีความโดดเด่นเคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หากยังเป็นบทบาทของ นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่แยกตัวออกมา ใครก็ตามที่ติดตามบทบาทการเดินสายทาง
การเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากสมุทรปราการ ชัยนาท ชลบุรี เพชรบุรีไปยังสุโขทัย ก็จะมองเห็นขบวนที่
แวดล้อม วอลเปเปอร์ใน 4 จังหวัดแรกเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กับนายสุชาติ ชมกลิ่น มีเพียงสุโขทัยเท่านั้นที่ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา น า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม  

เส้นทางของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ จึงน่าศึกษาน่าติดตาม เพราะหาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เกษียณจาก
ราชการเมื่อสิ้นเดือนกันยายน ทิศทางในทางการเมืองจะด าเนินไปอย่างไร จะได้ด ารงต าแหน่งเป็น ‘รัฐมนตรี’ ตามข่าว
ลืออ้ืออึงหรือไม่ ต้องยอมรับว่าการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินเลิศ ออกจากรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 
กันยายน ท าให้ต าแหน่งรัฐมนตรีว่างลง 2 ต าแหน่ง นั่นคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั่นคือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 

ไม่ว่าข่าวลือที่ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่จะผลักดันคนเข้าไป 2 คน ไม่ว่าข่าวลือที่ว่าภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ที่จะผลักดันคนจากในพรรคเข้าไป 2 คน ทุกข่าวล้วนมีชื่อของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือ ‘ปลัด ฉ.ฉิ่ง’ ร่วมอยู่ด้วย
ทั้งสิ้น ค าถามอยู่ที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตัดสินใจเช่นใด  หากการปรับครม.ภายในเดือนตุลาคมมีชื่อของ 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เข้ามาเป็นรัฐมนตรี นั่นหมายถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ ที่จะมีพรรคการเมืองส ารองเด่นชัด  
เท่ากับยืนยันการด ารงอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการด ารงอยู่โดยมีพรรคการเมืองใหม่เป็นคู่แฝดกับพรรค
พลังประชารัฐ อันเป็นพรรคการเมืองเดิม พรรคการเมืองพ้ืนฐาน  ทุกอย่างด าเนินไปภายใต้ยุทธการ ‘แยกกันเดิน 
ร่วมกันตี’ ชัด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6643209  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6643209
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/FootNote-20.jpg
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27 ก.ย. 2564 เวลา 13:06 น. 
"พลังประชารัฐ" ไม่มี "ประยุทธ์" เสี่ยงเป็นพรรคต่ าสิบ "ประวิตร" ไปต่อยาก? 
 

 
 
วิเคราะห์เจาะลึก "พลังประชารัฐ" ไม่มี "ประยุทธ์" เสี่ยงเป็นพรรคต่ าสิบ "ประวิตร" ไปต่อยาก? เช็คเปรียบเทียบ 
ส.ส. แบ่งตามรายภาคกับกระแสความนิยมของ "บิ๊กตู่" ที่ผ่านมา 

จับกระแสการเมืองร้อน วิเคราะห์เจาะลึก "พลังประชารัฐ" หากไม่มี "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เสี่ยงเป็นพรรคต่ า
สิบ อาจท าให้ "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ไปต่อยาก? เช็คเปรียบเทียบ ส.ส. แบ่งตามรายภาคกับกระแสความนิยมของ "บิ๊ก
ตู่ "  ที่ ผ่ า น ม า  ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ภ า ย ใ น พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  อั น เ นื่ อ ง จ า ก  "บิ๊ ก ตู่ "   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเห็นไม่ตรงกันกรณีของ "ผู้กอง" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค 

ชั่วโมงนี้ ดูเหมือน พล.อ.ประวิตร จะคุมพรรคพลังประชารัฐเบ็ดเสร็จ จนมีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะต้อง
สร้างกองหนุนใหม่ไว้เป็นตัวขับเคลื่อนช่วงเลือกตั้งทั่วไปสมัยหน้า มีค าถามว่า หาก พล.อ.ประวิตร ถือธงน าพลังประชา
รัฐ เดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยไม่มี พล.อ.ประยุทธ์ จะเกิดอะไรขึ้น 

เมื่อ 26 ก.ย. 2564 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่องการส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 เฉพาะคะแนนนิยม พล.อ.
ประยุทธ์ ร้อยละ 17.54 ลดลงจากการส ารวจ 2 ไตรมาสแรก แต่ยังคงเหนือกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์ 

ส่วนคะแนนนิยมพรรคพลังประชารัฐ ได้อันดับ 4 ร้อยละ 9.51 ซึ่ง ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็นนิด้าโพล อธิบายว่า คะแนนนิยมของพลังประชารัฐ คือคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ หากวันข้างหน้า 
พลังประชารัฐไม่ชู พล.อ.ประยุทธ์ พรรคก็จะไม่เหลืออะไร 

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาผลคะแนนการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ไล่เรียงในแต่ละภาค ก็จะเห็นสภาพความเป็น
จริงทางการเมือง 
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'กรุงเทพมหานคร' 
พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.กรุงเทพมหานคร 12 คน ล้วนเป็นคนหน้าใหม่ ที่มากับกระแส "ความสงบจบที่ลุง

ตู่" ซึ่งสนามเมืองหลวง เป็นเรื่องของกระแสล้วนๆ คลี่คะแนนดูทีละเขต ก็จะทราบว่า คะแนนของ ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐนั้น ไหลมาจากผู้ที่เคยเลือกอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกัน คะแนนของ ส.ส.อนาคตใหม่ ก็เป็นคะแนนเดิม
ของอดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์หาเสียงของ ปชป. ได้กลายเป็นโอกาส และการแจ้งเกิด
ของ ส.ส.หน้าใหม่ พลังประชารัฐ  
'ภาคกลาง' 

หลายคนอาจไม่คาดคิดว่า พรรคพลังประชารัฐ เป็นแชมป์ภาคกลางในการเลือกตั้งทั่วไปหนที่แล้ว โดยมี ส.ส. 
เขต 36 คน จากทั้งหมด 90 คน ส.ส.ภาคกลางของพลังประชารัฐ แยกออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. ส.ส.บ้านใหญ ่ได้แก่สมุทรปราการ ของตระกูลอัศวเหม , สระแก้ว ของตระกูลเทียนทองและชลบุรี ของกลุ่มพลังชล  
2. ส.ส.สายซุ้ม ได้แก่ชัยนาท และราชบุรี ของกลุ่มสามมิตร , ฉะเชิงเทรา ของกลุ่มบ้านริมน้ า รวมถึงสิงห์บุรี และสระบุรี 
ของกลุ่มเมืองสิงห์ (ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ทั้ง ส.ส.บ้านใหญ่ และสายซุ้ม ต่างมีฐานคะแนนส่วนตัว บวกกับกระแสรัก
ประยุทธ์ จึงชนะคู่แข่งไม่ยาก 
3. ส.ส.หน้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มใหญ่ ได้รับอานิสงส์จากกระแสรักประยุทธ์ ในพ้ืนที่เพชรบุรี , กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, 
นครปฐม และนนทบุรี  
ตัวอย่าง สนามเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบคือ ชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ที่วางตัวผู้สมัครหน้าใหม่ สู้กับแชมป์เก่า
จาก ปชป. ผลปรากฏว่า กระแสรักประยุทธ์ ท าให้ กฤษณ์ แก้วอยู่ เขต 1 , สาธิต อุ๋ยตระกูล เขต 2 และสุชาติ อุสา
หะ เขต 3 เอาชนะ อดีต ส.ส.เพชรบุรี ปชป. ชนิดหักปากกาเซียน 
'ภาคเหนือ' 

ส าหรับพลังประชารัฐ สายเหนือ มี ส.ส.เขต 25 คน ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.เหนือตอนล่าง ได้แก่ สุโขทัย , ตาก, 
ก าแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก , นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ยกเว้นเหนือตอนบน พะเยาและล าปาง 

ส.ส.พลังประชารัฐ เหนือตอนล่าง ร้อยละ 80 เป็นอดีต ส.ส. ที่มีสังกัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มสามมิตร, ซุ้มก าแพงเพชร 
,ซุ้มนครสวรรค์ และซุ้มเพชรบูรณ์ ที่เป็น ส.ส.หน้าใหม่ 2 จังหวัดคือ พิจิตร 3 คน และพิษณุโลก 2 คน ซึ่งกระแสรัก
ประยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้พวกเขาได้รับชัยชนะ 
'ภาคอีสาน' 

สนามเลือกตั้งภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ ประสบความล้มเหลวมากที่สุด แม้จะมีอดีต ส.ส.หลายพรรค ย้าย
มาลงสมัครเกือบร้อยคน แต่ส่วนใหญ่สอบตก 

วันนี้ ส.ส.พลังประชารัฐ ภาคอีสาน มี 15 คน แยกเป็น ส.ส.เขต 12 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3 คน เฉพาะ
นครราชสีมา มี ส.ส.เขต 6 คน  

มีข้อน่าสังเกต พลังประชารัฐ มี ส.ส.นครราชสีมา 6 คน และชัยภูมิ 2 คน ซึ่งเป็นโซนอีสานล่าง ที่ได้กระแสรัก
ประยุทธ์ (พ่อโคราชแม่ชัยภูมิ) มาช่วยเติมคะแนน จึงฝ่าด่านเพื่อไทยเข้าสภาได้  
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'ภาคใต้' 
          พรรคพลังประชารัฐ ภาคใต้ มี ส.ส.เขต 14 คน ล้วนเป็นคนหน้าใหม่ ซึ่งได้กระแสรักประยุทธ์อุ้มเข้าสภาฯ  
ชัยชนะของ พปชร.ภาคใต้ ก็คล้ายสนามเมืองหลวง คะแนนของอดีต ส.ส.ปชป. ไหลมาที่ผู้สมัคร ส.ส. ค่าย พปชร.  
อันเนื่องจากยุทธศาสตร์หาเสียงที่ผิดพลาดของ ปชป. 

ถ้าวันข้างหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จ าต้องเลือกทางเดินของตัวเอง ย่อมส่งผลกระทบต่อพรรคพลังประชารัฐอย่าง
รุนแรง เมื่อผลคะแนนการเลือกตั้ง ปี 2562 ชี้ชัดว่า ส.ส.พลังประชารัฐ ล้วนขี่กระแสรักประยุทธ์เข้าสภาฯ แม้แต่ ส.ส.
บ้านใหญ่ หรือสายซุ้ม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ บวกกับฐานเสียงตัวเอง จึงเอาชนะคู่แข่งมาได้  
หาก พล.อ.ประวิตร คิดการใหญ่ ไม่พ่ึง พล.อ.ประยุทธ์ จะขับเคลื่อนพลังประชารัฐ สู่สนามเลือกตั้ง ด้วยโมเดลเลือกตั้ง
ซ่อม ก็เท่ากับพา พปชร. สู่ความเป็นต่ าสิบ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/962354  
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/962354
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27 ก.ย. 2564-23:19 น. 
พลังประชารัฐ ร้าว แต่ไม่แตก ทางแยกของ ประยุทธ์-ประวิตร ในภาวะ “มังกรสองหัว” 
 

 
 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักการเมืองอาชีพต่างจับตาดูความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นกับรัฐบาลภายใต้การน าของพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าจะน าไปสู่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ของพ่ีน้องกลุ่ม “3 ป.” หรือไม่ 

“วันนี้ทุกคนมาในนามรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือดูแลทุกคน ใครจะรักหรือไม่รัก นายกฯไม่สนใจ เพียงขอท าหน้าที่
ให้ดีที่สุด” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวกับชาวสุโขทัยเมื่อ 26 ก.ย. ในระหว่าง
ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ส่วนสิ่งที่ผู้น ารัฐบาลบอกกล่าวกับ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ไปรอ
ต้อนรับเขาคือ “ไม่อยากให้มีข่าวความขัดแย้ง” และ “ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นท างานแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน” 

ก่อนการเลือกตั้งปี 2562 ผู้น าคณะรัฐประหารเลือกสืบทอดอ านาจผ่านรูปแบบ “ผู้น านอกพรรค” แม้เป็น
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของ พปชร. แต่ก็ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รายใดเปิดหน้า-เปิดตัวสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกิดใหม่ 

หนึ่งปีผ่านไป.. เกิดปฏิบัติการ “ยึดพรรค ก่อนยึดเก้าอ้ี ครม.” ผลคือนักการเมืองที่ถูกขนานนามว่ากลุ่ม  
“สี่กุมาร” ต้องเก็บข้าวของออกจากพรรค-รัฐบาลที่ตัวเองมีส่วนร่วมก่อตั้ง ก่อนปรากฏฉากจบในยกนี้เป็นภาพ  
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ารั้งเก้าอ้ีหัวหน้า พปชร. คนใหม่ 

สองปีผ่านไป.. เกิดขบวนการ “โหวตล้มนายกฯ กลางสภา” ในระหว่าง พล.อ. ประยุทธ์ต้องเผชิญกับศึก
อภิปรายไม่ไว้วางใจหนที่ 3 ของชีวิต ผลคือ 2 รัฐมนตรีที่ถูกวิจารณ์ว่าอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกสั่งปลด
พ้นเก้าอ้ี ทว่าจุดจบในยกนี้ ได้กลายจุดเริ่มต้นของภาพความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรัฐบาล 

รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับบีบีซีไทยว่า 
ภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นภาวะ “มังกรสองหัว” ในขั้วรัฐบาล หาก 2 นายพลท างานร่วมกัน จะดูน่าเกรงขามมาก แต่
ถ้าไม่ลงตัว ก็จะเกิดการปะทะกันอย่างที่สังคมเห็น 

“ที่พรรคคุมไม่ได้ เพราะ พปชร. มี ‘มังกรสองหัว’ พล.อ. ประยุทธ์ไม่ได้คุมอะไรในพรรคเลย สวนกล้วยก็ไม่ได้
ปลูก และยังมีทีท่าจะรังเกียจนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งด้วย คุมแต่ ครม. ส่วน พล.อ. ประวิตรในฐานะท่ีคุมพรรค ก็จะ
ถูก ส.ส. กดดันตลอด” ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเลือกตั้งและพรรคการเมืองไทยกล่าว 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/120704263_242864822_3123916867732801_742866669988269138_n.jpg
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สัดส่วน ครม. กับคลื่นใต้น้ าใน พปชร. 
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่จัดท าขึ้นในบรรยากาศหลังรัฐประหาร 2557 ก่อให้เกิดสิ่งที่ รศ.ดร. สิริพรรณ เรียกว่า 

“ระบอบทหารที่อ าพรางด้วยการเลือกตั้ง” ผ่านมากว่าครึ่งเทอมของรัฐบาล “ประยุทธ์ 2” เธอเห็นทั้งปัจจัยที่ทหารคุม
ได้และคุมไม่ได้ 
ปัจจัยท่ีควบคุมได้ 
-สร้างพรรคโดยใช้วิธีดึงให้มาเป็นพวก มีทั้งการให้รางวัล หรือข่มขู่ คุกคาม สร้างโอกาสของบทลงโทษหากไม่เข้าร่วม 
-มีนโยบาย โดยแปรผลงานของ คสช. ที่ติดหูติดตาคนแล้วให้เป็นแต้มต่อทางการเมือง จากกองทุนประชารัฐ และบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จึงกลายเป็นชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
-ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มทุน ช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล 
-ใช้สายสัมพันธ์ของทหารบริหารจัดการการเมือง 
-ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญที่ “ออกแบบมาเพ่ือพวกเรา” ท าให้พรรคอันดับ 2 ในสภากลายเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล 
-ท าให้องคาพยพของรัฐอยู่ภายใต้พรรคทหาร เช่น การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นระดับต่าง ๆ และขยายวาระ
ด ารงต าแหน่งของก านันผู้ใหญ่บ้านให้อยู่ได้จนเกษียณ 
ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ 
-สัดส่วน ครม. หลัง พปชร. จัดตั้งรัฐบาลผสม 19 พรรค รวม 254 เสียง โควต้ารัฐมนตรีควรอยู่ที่ 7 ส.ส./รมต. ตามสูตร
คณิตศาสตร์การเมือง ทว่าในส่วนของ พปชร. ที่หิ้ว ส.ส. เข้าสภาได้ 116 คน (ณ วันจัดโผ ครม. “ประยุทธ์ 2/1”) ได้
โควต้ารัฐมนตรีไป 18 ต าแหน่ง (รวมนายกฯ) กลับต้องกันเก้าอ้ีส่วนหนึ่งไว้ให้คนนอกพรรคท่ีมาในโควต้ากลางของนายก
ฯ ท าให้สัดส่วน ครม. ของพรรคเพี้ยนไป 

 
“การคุมสัดส่วน ครม. ไม่ได้ ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่จริง ๆ เป็นเรื่องใหญ่มาก และสั่นคลอนเสถียรภาพของ

รัฐบาล” รศ.ดร. สิริพรรณกล่าว 
เมื่อเก้าอ้ีรัฐมนตรีเป็นปัจจัยที่ ผู้น ารัฐบาล-ผู้น าพรรค ควบคุมไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ บรรดาหางมังกรจึงก่อคลื่นใต้

น้ าอยู่เนือง ๆ และแอบฝังระเบิดเวลาเอาไว้ ท าให้หัวมังกรต้องหันมาแยกเข้ียว-พ่นไฟใส่กันเอง 
นักรัฐศาสตร์หญิงจากรั้วจามจุรี ชี้ให้เห็นว่า การปรับโฉม พปชร. อย่างน้อย 3 ครั้ง ได้น าไปสู่การปรับ ครม. 

และกระจายที่นั่งในรัฐบาล ไล่ตั้งแต่ การยึดอ านาจจากกลุ่ม “สี่กุมาร” ได้เก้าอ้ีรัฐมนตรีคืนมา 3 ต าแหน่ง, การอาศัย
สถานการณ์จากค าพิพากษาศาลคดีชุมนุมการเมืองปี 2556-2557 บีบให้ขั้ว กปปส. ออกจากพรรค ทั้งที่เป็นสายหลักที่
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ท าให้เกิด คสช. ได้เก้าอ้ีรัฐมนตรีคืนมา 3 ต าแหน่ง (พปชร. 2 ต าแหน่ง และ ปชป. 1 ต าแหน่ง) และล่าสุด การอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นแรงกดดันจาก ส.ส. ที่ต้องการต าแหน่งและที่ทางในพรรคมากขึ้น 

“ครั้งหลังนี้เป็นแรงกระเพ่ือมใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ท าให้เห็นว่ามังกรสองหัวที่เคยเดินไปด้วยกัน หันมา
ปะทะกันบ้าง แต่ถึงขั้นแตกแยกไหม คงไม่ แต่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่ พปชร. ไม่สามารถควบคุมได้ และ พล.อ. 
ประยุทธ์ก าลังจะเข้ามาควบคุม จากที่ไม่เคยคิดจะควบคุมเลย กลายเป็นเงื่อนปมในอนาคตต่อไปว่า พปชร. จะอยู่ภายใต้
การควบคุมของนายพลคนไหน มังกรหัวไหน” รศ.ดร. สิริพรรณกล่าว 
ก าเนิด “มังกรสองหัว” 

ภาวะ “สองหัวในขั้วเดียว” ที่เกิดขึ้นกับ พปชร. เป็นผลจากการแบ่งบทก าหนดให้ พล.อ. ประยุทธ์ ก ากับดูแล
งานราชการ-เป็นผู้คุมฝ่ายบริหาร ขณะที่ พล.อ. ประวิตร คอยบงการ-สั่งการงานการเมือง ดูแลฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสภา
ล่างและสภาสูง คนการเมืองหลายคนระบุตรงกันว่าพวกเขามีโอกาสพบชายที่ถูกเรียกว่า “นายป้อม” หรือ “หัวหน้า” 
ก่อนเข้าสังกัด พปชร. 

“หัวหน้านี่ล่ะครับ ท่านส่งซิก (ส่งสัญญาณ) ว่าเชิญเอกราชมาพบหน่อยที่บ้าน… ท่านว่ามาช่วยกันผลักดันให้
นายกฯ ประยุทธ์เป็นนายกฯ ต่อ ช่วยขับเคลื่อนสร้างความสงบในบ้านเมือง ภาพตอนนั้นเราก็มองไม่เห็นใครเหมาะสม
จะเป็นนายกฯ ได้ ก็ยินดีมาร่วมงาน มาช่วยหัวหน้า เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ในการขับเคลื่อน” นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พปชร. กลุ่ม “เพ่ือนธรรมนัส” กล่าวกับบีบีซีไทย ย้อนนาทีมุดรังมังกรเมื่อปี 2561 
เช่นเดียวกับ พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคคนล่าสุด ผู้ออกตัวว่าไม่สันทัด
การเมือง แต่มาด้วยใจที่อยากช่วยงาน “พ่ีรัก” อย่าง พล.อ. ประวิตร และช่วยให้ พปชร. เกิดความรักใคร่กลมเกลียว 
เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าและได้เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง 

“วันนี้ท่าน (พล.อ. ประวิตร) ขาดคนท างานที่แบบมองตารู้ใจ จึงขอให้มาช่วย” พล.อ. วิชญ์กล่าวกับสื่อมวลชน
ที่รัฐสภา หลังเข้าร่วมประชุมกับ ส.ส. พปชร. นัดแรกเม่ือ 23 ก.ย. 

ไม่ว่าบังเอิญหรือจงใจ พล.อ. วิชญ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 11 (ตท. 11) เคยเป็นคู่ชิงเก้าอ้ีผู้บัญชาการทหารบก 
( ผ บ . ท บ . )  ค น ที่  37 กั บ  พ ล . อ .  ป ร ะ ยุ ท ธ์  ต ท .  12 ม า ก่ อ น เ มื่ อ ปี  2553 อี ก ทั้ ง ยั ง เ ป็ น เ พ่ื อ น ข อ ง  
พล.อ. ไตรรงค์ อินทรทัต หรือ “เสธ. ไอซ์” ตท. 10 ผู้เป็น “นายเก่า” ของ ร.อ. ธรรมนัส ท าให้ผู้สังเกตการณ์ทาง
การเมืองจับตาดูว่าเป็นกลเกมของผู้น าพรรค เพ่ือตีกันนายกฯ นอกพรรค ไม่ให้เข้ามาแทรกซึมกิจการการเมืองของ พป
ชร. หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.อ. วิชญ์ขอปฏิเสธบทบาท “กันชน” พร้อมการันตีว่าพ่ีน้อง 2 ป. ยังรักใคร่กันดี ไม่มี
ความขัดแย้งใด ๆ 

ขณะที่ รศ.ดร. สิริพรรณเห็นว่าการแบ่งบทการเมืองของ พล.อ. ประยุทธ์ -พล.อ. ประวิตร เป็นยุทธศาสตร์ที่
ผิดพลาด และเป็นเหมือน “ระเบิดเวลา” ถ้ามองว่าพรรคเป็นกลไกหลักในการจัดตั้งรัฐบาล วัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้ง พปชร. ก็เพ่ือให้ได้เป็นรัฐบาล แต่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว ตัวพรรคกลับไม่สามารถคุมภารกิจส าคัญอย่างการเลือก 
ครม. ของพรรคได้ แล้วไปให้อ านาจคนหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค และไม่มีความผูกพันอะไรกับพรรค ท าให้เกิด
แรงเสียดทาน จนต้องปรับโครงสร้างพรรคถึง 3 ครั้ง 
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ระเบิดเวลาเดินทางมาถึงจุดระเบิดในช่วงต้นเดือน ก.ย. โดยมีผลการลงมติในศึกซักฟอก 6 รัฐมนตรีเป็นชนวน 
เมื่อผู้น าสูงสุดของฝ่ายบริหารได้รับคะแนนไว้วางใจต่ าสุดในหมู่ผู้ถูกอภิปราย เป็นผลให้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า กับนาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการเขย่าเก้าอ้ีนายกฯ ต้องสังเวยเก้าอ้ีรัฐมนตรี 

“อาจเพราะมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอ านาจ และเป็นการรักษาหน้าด้วย พล.อ. ประยุทธ์ต้องบริหาร
อ านาจ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้รับความเคารพเชื่อถือจาก ครม. และสภา” อาจารย์สิริพรรณให้ความเห็น 

พลันที่ พล.อ. ประยุทธ์สั่งปลด 2 รัฐมนตรีพ้นจากรัฐบาล พล.อ. ประวิตรกลับอุ้มคนทั้งคู่ให้ร่วมวงฝ่ายบริหาร
พรรคต่อไป ท าให้อาจารย์สิริพรรณเห็นว่าอนาคตของนายพลผู้น้องเริ่มไม่ชัดเจนว่าจะสามารถเป็นแคนดิเดตนายกฯ ใน
นาม พปชร. ได้อีกหรือไม่ หรือ พปชร. ต้องเตรียมแคนดิเดตส ารองเอาไว้ 

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ พล.อ. ประยุทธ์กลายเป็นสินค้าเสื่อมคุณค่าทั้งในสายตาประชาชนทั่วไป กลุ่มทุน และ
ชนชั้นน าทางการเมือง เพียงแต่ยังหาคนที่จะขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนไม่ได้ ณ จุดนี้จึงยังต้องให้โอกาสต่อ แต่ในอนาคต 
หากมีแคนดิเดตนายกฯ คนใหม่ผ่านคอนเนคชัน (สายสัมพันธ์) ของ ร.อ. ธรรมนัส สามารถหาคนที่ได้รับการยอมรับของ
ชนชั้นน าทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ พล.อ. ประยุทธ์ก็อาจถูกบีบให้หมดบทบาทลง” เธอวิเคราะห์ 
เอกภาพที่ต้องประคอง vs พรรคใหม่ 

แม้อนาคตทางการเมืองเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา แต่ภาวะ “ขาลอย” ที่ผู้น ารัฐบาลก าลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน 
ท าให้เขาต้องลดระยะห่างทางสังคมกับบรรดาผู้แทนราษฎร 

หลังเสร็จศึกซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์เดินสายลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ จ.สมุทรปราการ ชัยนาท ชลบุรี 
เพชรบุรี และสุโขทัย นอกจากนี้ยังเตรียมยกคณะไปเยือนชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ในสัปดาห์นี้ 

อย่างไรก็ตามต้องรับว่าการเข้าหามวลชน เพ่ือสร้างและหยั่งกระแสนิยมทางการเมือง จ าเป็นต้องใช้บริการของ
นักเลือกตั้งอาชีพในการช่วยจัดฉาก และเชื่อมต่อระหว่างนายพล-คนการเมือง-มวลชน จึงไม่แปลกหากฉากเหยียบ
เพชรบุรีของนายกฯ จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับการย่ าพระนครศรีอยุธยาของรองนายกฯ ในวันเดียวกัน (22 ก.ย.) 
พร้อมนับหัว ส.ส. ที่รุดไปร่วมคณะของ 2 ป. ได้ที่ 9 ต่อ 55 

สื่อมวลชนหลายส านักไม่เพียงพาดหัวข่าวว่าเป็นศึกวัดก าลังของ 2 พ่ีน้อง แต่ยังชี้ให้เห็นศักยภาพทางการเมือง
ของเลขาธิการ พปชร. ผู้ไร้สถานะในฝ่ายบริหาร 

ทว่าอีก 4 วันต่อมา (26 ก.ย.) พล.อ. ประยุทธ์สามารถกู้หน้าคืนได้ในระดับหนึ่ง ระหว่างลงพ้ืนที่ติดตาม
สถานการณ์อุทกภัยที่สุโขทัย เมื่อรัฐมนตรี และ ส.ส. ราว 30 ชีวิตร่วมลงพ้ืนที่ด้วย นอกจากนี้รองนายกฯ ยังสับหลีกคิว
ตรวจราชการไม่ให้ชนวันกับนายกฯ เพ่ือลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปิด “ศึกสายเลือด” ของพ่ีน้อง  
3 ป. แล้วการแยกกันลงพ้ืนที่ จะน าไปสู่การแยกกันท าพรรคหรือไม่ รศ.ดร. สิริพรรณกล่าวว่า หาก พล.อ. ประยุทธ์ต้อง
สู้ทางการเมือง ก็จ าเป็นต้องแยกท าพรรค คุมพรรคเอง เป็นหัวหน้าพรรคเอง แต่ภาพทั้งหมดจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อมี
นักการเมืองย้ายเข้า-ย้ายออก เมื่อมีสัญญาณว่ามีการท าพรรคใหม่จริงจัง 

ทั้งนักรัฐศาสตร์ และนักเลือกตั้ง วิเคราะห์ตรงกันว่า ภาพ พล.อ. ประยุทธ์เดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่ต่าง 
ๆ โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พ่ีคนรองของกลุ่ม “สาม ป.” และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย คอยขยาบซ้าย-ขวา สื่อนัยส าคัญทางการเมืองท่ามกลางเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่อง “ปลัดคน
ดัง” ซุ่มตระเตรียมการตั้งพรรคการเมืองน้องใหม่ 
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ส.ส. กลุ่ม “เพ่ือนธรรมนัส” อย่างนายเอกราช ช่างเหลา ยอมรับว่าได้ยินข่าวนี้ แต่ไม่ขอก้าวล่วง และไม่คิดว่า
จะท าให้คนใน พปชร. สับสนหรือหวั่นไหว 

“คนข้างนอกคิดว่าสร้างพรรคมันง่าย ส่วนใหญ่โดนหลอกกันหมด พวกข้าราชการมาตั้งพรรค เจ๊งหมด เจอนัก
เลือกตั้งเขี้ยวลากดิน ก็ต้องบอกว่าอย่าเคลิ้ม แต่ผมสนับสนุนให้ตั้งพรรคนะ จะได้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไร” นายเอกราชกล่าว 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ตั้งโต๊ะแถลงวิจารณ์ข้ามพรรค ให้จับตาการเกิดขึ้นของ
พรรค พล.อ. ประยุทธ์ สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้ เห็นว่า พปชร. เป็นของ  พล.อ. ประวิตร และกลุ่มกบฏของ  
ร.อ. ธรรมนัส ซึ่งยังไม่สลายไปและไม่มีท่าทีสมานฉันท์กับนายกฯ หาก พล.อ. ประยุทธ์จะเล่นการเมืองต่อ จึงต้องมี 
“พรรคของลุงฉิ่ง” เกิดขึ้นหลังเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. ให้จับตาดู 2 ป. พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ. อนุพงษ์ ใช้ 
“พรรคลุงฉิ่ง” สู้ศึกเลือกตั้งสมัยหน้า ที่บอกว่า 3 ป. รักกันมาก จึงไม่น่าเชื่อ 

ขณะที่ รศ.ดร. สิริพรรณมองเห็น “รอยร้าว” และ “ความบาดหมางใจ” ในรัฐบาล พปชร. แต่ยังไม่เชื่อว่าพ่ี
น้อง “สาม ป.” จะแตกหักกันจริง หรือต่อให้มีการตั้งพรรคใหม่ ก็เป็นพรรคอะไหล่ พรรคส ารอง ที่อาจมารวมกันตอน
จัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าก็ได้ 

“อ านาจของเครือข่ายทหารชุดนี้ น่าจะเกาะกุมกันได้อยู่ เพราะถ้าเขาแตกเมื่อไร มันจะพังทั้งระบบ ซึ่งถือเป็น
ต้นทุนสูงเกินกว่าที่เขาจะรับได้ มันเหมือนกับความอยู่รอดของพวกเขาเอง ก็แขวนอยู่บนเอกภาพที่ต้องประคับประคอง
ให้มากที่สุดด้วย” รศ.ดร. สิริพรรณกล่าว 
รื้อระบบเลือกตั้ง เพื่อคลาย “เชือกผูกคอตัวเอง” 

หนึ่งในบทสรุปที่เกิดขึ้นจากสายตาของนักวิชาการผู้ศึกษาพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งคือ “รัฐสภาจะ
มีเสถียรภาพได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องคุมเสียงข้างมากของ ส.ส. ได้ ซึ่งการจะท าเช่นนั้นได้ย่อมหมายถึงเป็นหัวหน้า
พรรคการเมือง” นั่นหมายความว่าภาวะไร้เสถียรภาพที่เกิดขึ้น เป็นผลจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เปิดช่องให้เสนอชื่อคน
นอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เสมือนเป็นการ “กึ่งเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง” 

“ถึงตอนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นการออกแบบที่ล้มเหลว และรัง เกียจนักการเมือง ถือเป็นบทเรียนของ
ผู้ออกแบบระบบเลือกตั้งว่าหากออกแบบแล้วไม่สามารถสร้างดุลยภาพทางการเมืองได้ ที่สุดสถาบันการเมืองที่คุณ
ออกแบบ ก็จะเป็นเหมือนเชือกผูกคอคุณเอง จะบีบรัด และท าร้ายตัวคุณเอง แล้วที่สุดคุณก็ต้องเปลี่ยนมัน และใช้
ต้นทุนสูงพอสมควร” รศ.ดร. สิริพรรณกล่าว 

พปชร. เข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน า
กลุ่ม “สามมิตร” พปชร. บอกว่า “ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” 

อย่างไรก็ตามระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เพ่ิงใช้ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวั ติศาสตร์การ
เมืองไทย ก าลังจะถูกยกเลิกไป หลังรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (มาตรา 83 และมาตรา 91) โดยให้
กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือก ส.ส. 2 ระบบ และเปลี่ยนสัดส่วนใหม่โดยก าหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน 
และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดตามรัฐธรรมนูญ 2560 นายกฯ ต้องน าร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 
25 ก.ย. หลังพักร่างครบ 15 วัน 
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ในการรื้อกติกาเลือกตั้ง มี ส.ส. พปชร. ยกพรรค และ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. 149 คน จากทั้งหมด 
250 คน ร่วมลงมติสนับสนุนด้วย 

รศ.ดร. สิริพรรณเชื่อว่า ผู้มีอ านาจคิดลึก-คิดมาก-ชั่งน้ าหนักอยู่นาน ก่อนยอมให้ล้มกติกาที่ผู้น าทหารมีส่วนร่วม
ก าหนด เนื่องจากโจทย์ทางการเมืองเปลี่ยนไป และระบบที่มีอยู่ไม่เป็นคุณอีกต่อไป 

“ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พปชร. ไม่ใช่พรรคใหม่ และมีสถานะเป็นแกนน ารัฐบาล ซึ่งพรรคต้องใหญ่ขึ้น ท าให้
บัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่ตอบโจทย์ในการท าให้พรรคเติบโตขึ้น เปรียบเหมือนซื้อกางเกงไซส์เอ็มมา แต่ตัวโตขึ้น ต้อง
เปลี่ยนเป็นไซส์แอล ไม่อย่างนั้นจะจัดรัฐบาลได้อย่างไม่มีศักดิ์ศรี ดังนั้นเมื่อตัวขยายไปแล้ว ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนกางเกง” 

อีกประเด็นที่นักรัฐศาสตร์รายนี้เห็นว่าเป็นบทเรียนของขุนทหารคือ การจัดตั้งรัฐบาลด้วยการกวาดต้อนเอา
พรรคเสียงเดียวมาร่วม มีต้นทุนสูง หากกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็ได้ก าจัด “พรรคจิ๋ว” แล้วไปดีลพรรคใหญ่ ๆ แทน 
อีกท้ังยังได้ลดอิทธิพลของพรรคเกิดใหม่อ่ืน ๆ ด้วย 

แต่ประเด็นส าคัญคือภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์สิริพรรณระบุว่า ในสมการเดิมของบัตร
เลือกตั้งเดียว มุ่งลดอิทธิพลของพรรคเพ่ือไทย แต่สิ่งที่ได้คือพรรคอนาคตใหม่/พรรคก้าวไกล ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามชน
ชั้นน ามากกว่าเพ่ือไทย 

“ถ้าปล่อยให้ก้าวไกลโตจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าในสายตาอนุรักษนิยมไทย เมื่อชั่งน้ าหนักตรงนี้แล้ว บัตร
สองใบ จะท าให้ก้าวไกลหายไปเกินครึ่ง ส าหรับฝั่งอนุรักษนิยมก็ถือว่าคุ้มนะ ดังนั้น ส.ว. 149 คน เลยโหวตเห็นชอบ 
สายทหารทั้งนั้น รวมถึง พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา ด้วย สัญญาณนี้คิดว่าไม่ผิดนะ” ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเลือกตั้งให้
ข้อสังเกต 

แม้สมรภูมิเลือกตั้งคือการต่อสู้ภาคถนัดของ “พรรคทักษิณ” ทั้งที่อยู่ในรูปพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน และพรรคเพ่ือไทย สะท้อนผ่านการก าชัยชนะ 5 สมัยติดต่อกันไม่ว่าอยู่ภายใต้กติกาใด (2544, 2548, 2550, 
2554, 2562) แต่ รศ.ดร. สิริพรรณชี้ว่า ขณะนี้ภูมิทัศน์การเมืองเปลี่ยนไปแล้ว ต่อให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็ยาก
ที่จะเกิดการชนะแบบถล่มทลาย อย่าลืมว่าความยิ่งใหญ่ของ “พรรคทักษิณ” มาจากความสามารถในการส่งมอบ
นโยบาย แต่ครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคฝ่ายค้าน ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่จะดึงดูด เว้นเป็นความผูกพันและความเชื่อมั่น
ในแบรนด์เดิมของพรรค 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิด “ศึกสามเส้า” เพ่ือไทย-ก้าวไกล-พลังประชารัฐ ต่อสู้กัน ซึ่งที่สุดแล้ว 2 พรรคแรกจะ
ตัดคะแนนกันเอง ท าให้ พปชร. มีโอกาสชนะ 

อย่างไรก็ตามการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน อาจารย์สิริพรรณจึงตั้งข้อสังเกตว่าหาก พล.อ. ประยุทธ์คิดสู้-ลุยท า
พรรคการเมืองใหม่ ย่อมไม่ชอบใจบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่นายกฯ ก็ไม่สามารถไม่น าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ 
เธอจึงแนะให้จับตาดูแทคติกทางกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อชะลอการบังคับใช้กติกาใหม่ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุการเมืองและต้อง
เลือกตั้งเร็ว เช่น ท าให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ล่าช้า เสร็จไม่ทัน  
แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ พล.อ. ประยุทธ์ ก าอ านาจยุบสภาไว้ในมือ 

“ถ้าจะยุบ ก็ต้องยุบในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งยังไม่เห็นว่าจะเร็วกว่าต้นปีหน้า… ปัจจุบันดูเหมือนเป็นช่วงขาลง
โควิด ซึ่งอาจผันแปรเป็นขาขึ้นรัฐบาล แม้ไม่อัตโนมัติ แต่ถ้าสถานการณ์โควิดลดลง ความคับข้องใจอึดอัดของคนก็
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น้อยลง แต่สถานการณ์เศรษฐกิจถ้าดิ่งเหว ก็ต้องรอให้การอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจท างานก่อน ซึ่งต้องใช้เวลา 3-5 
เดือน” รศ.ดร. สิริพรรณกล่าวทิ้งท้าย 
3 ปีพลังประชารัฐ กับฉากช่วงชิงอ านาจทางการเมือง 

ก.ย. 2561 เปิดตัวพรรค โดยรวบรวมเอานักเลือกตั้งจากหลากหลายกลุ่มการเมืองเข้าไว้ภายใน มีรัฐมนตรีใน
รัฐบาล “ประยุทธ์ 1” นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่ง
ทั้งคู่ถือเป็นสมาชิกกลุ่ม “สี่กุมาร” อันหมายถึง 4 นักการเมืองคนสนิทของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

ก.พ. 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบรับเทียบเชิญเป็นนายกฯ ในบัญชีของ พปชร. ท าให้พรรคเข้าสู่
สนามเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 โดยชูค าขวัญ “เลือกความสงบจบที่ลุงตู่” 

มิ.ย. 2562 พปชร. ปิดดีลตั้งรัฐบาลผสม 19 พรรคได้ส าเร็จ โดยอ้างความชอบธรรมจากการมีคะแนนมหาชนสูง
ที่สุด แม้เป็นพรรคอันดับ 2 ในสภาก็ตาม 

ก.ค. 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ถูกเพ่ือนร่วมพรรคล่าชื่อถอดถอนจากต าแหน่งเลขาธิการพรรค ในช่วงจัด
โผ ครม. “ประยุทธ์ 2/1” ด้วยข้อหา “เป็นภัยต่อความมั่นคงของพรรคและรัฐบาลเป็นอย่างสูง” หลังหนึ่งในแกนน า
กลุ่ม “สามมิตร” พลาดหวังจากเก้าอ้ีรัฐมนตรี เนื่องจาก พปชร. มีโควต้า 18 ต าแหน่ง (รวมนายกฯ) ไม่พอรองก้นผู้
ประสงค์เป็นเสนาบดีของพรรค 

มิ.ย. 2563 กก.บห. ชุดนายอุตตม สาวนายน ถูกยึดอ านาจ เมื่อจู่ ๆ 18 จาก 34 กก.บห. พร้อมใจลาออกจาก
ต าแหน่ง ยัดเยียดสถานะรักษาการให้ ก่อนที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ และนายอนุชา นาคาศัย จากกลุ่ม “สามมิตร” เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ 

ก.ค. 2563 กลุ่ม “สี่กุมาร” ลาออกจากรัฐบาล ส่งผลให้เก้าอ้ี รมว.คลัง, รมว.พลังงาน และ รมว.การอุดมศึกษา 
วิจัย และนวัตกรรม ว่างลง และน าไปสู่การปรับ ครม. “ประยุทธ์ 2/2” ในอีก 1 เดือนหลังจากนั้น 

ก.พ. 2564 ศาลพิพากษาจ าคุก กปปส. ตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 9 ปี 24 เดือน ในคดีชุมนุมการเมืองปี 2556-2557 
ส่งผลให้ 3 รัฐมนตรีกลุ่ม กปปส. ประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ , นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ต้องพ้นจากต าแหน่งทันที น าไปสู่การปรับ 
ครม. “ประยุทธ์ 2/4” ในอีก 1 เดือนหลังจากนั้น 

มิ.ย. 2564 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ส่งผลให้ กก.บห. 27 ชีวิต ต้องพ้น
จากเก้าอ้ีโดยปริยาย ทั้งนี้เป้าหมายแอบแฝงคือการปลดนายอนุชา นาคาศัย พ้นจากการเป็นพ่อบ้านพรรค ต่อมา พล.อ. 
ประวิตรได้รับเลือกให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคดังเดิม แต่ได้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคคนที่ 3 

ก.ย. 2564 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ถูก
ปลดพ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรี หลังมีเสียงวิจารณ์ว่าอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของ “ขบวนการล้มนายกฯ” ในช่วงอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล ทว่า พล.อ. ประวิตรไม่อนุมัติให้ทั้งคู่ทิ้ง พปชร. และขอให้ท างานพรรคต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6643165  
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27 ก.ย. 2564 
ส่องชัยภูมิ "สุริยะ" ต่อยอดสามมิตรอีสาน 
 

 
 
2 หน่อสามมิตรศิษย์ "สุริยะ" รอรับขบวนนายกฯประยุทธ์ ลงตรวจพื้นที่น้ าท่วมชัยภูมิ วัดใจค่ายผู้กองจะมารับ
หรือไม่  

น้ าท่วมสุโขทัย “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม บินไปรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เคียงข้างแกนน าสามมิตรอย่าง สมศักดิ์ เทพสุทิน และอนุชา นาคาศัย ก่อนเลือกตั้ง 2562 “สุริยะ” ร่วมกับสมศักดิ์ ตั้ง
กลุ่มสามมิตร เดินสายพบปะนักการเมืองท้องถิ่น เฉพาะในพ้ืนที่อีสาน กลุ่มสามมิตรได้รวบรวมอดีต ส.ส. และ
นักการเมืองท้องถิ่นไว้ได้จ านวนหนึ่ง หลังเลือกตั้ง กลุ่มสามมิตร มี ส.ส.อีสานในมือเพียง 2 คน และหนึ่งในนั้น เป็นสาย
ตรงของ “สุริยะ” 

วันที่ 29 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะเดินทางไปตรวจราชการที่ 
จ.ชัยภูมิ เพ่ือติดสถานการณ์น้ าท่วม 8 อ าเภอ และให้ก าลังใจชาวบ้าน ปลายปี 2561 พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาเปิด
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง ที่บ้านนาเจริญ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และปีถัดมา พล.อ.ประยุทธ์ 
ได้มาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ชัยภูมิ การเดินทางไปชัยภูมิครั้งใหม่ ย่อมจะถูกจับตามองจากสื่อเป็นพิเศษ 
เนื่องจากสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐ ยังคุกรุ่น 
 ‘สามมิตรอีสาน’ 

สนามเลือกตั้งอีสานครั้งที่แล้ว “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ 
แต่ความเป็นจริง ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 20 จังหวัด ได้รับการดูแลจากสมศักดิ์ เทพสุทิน, วิรัช รัตนเศรษฐ, เอกราช ช่างเหลา, 
สุพล ฟองงาม และสุชาติ ตันเจริญ 

เนื่องจากอดีต ส.ส. และนักการเมืองท้องถิ่นสายกลุ่มสามมิตร สอบตกเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความพยายามของ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ที่จะเข้ามาดูแลภาคอีสานทั้งหมด โดยมี วิรัช รัตนเศรษฐ และเอกราช  
ช่างเหลา เป็นแม่ทัพ 
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ร.อ.ธรรมนัส เชื่อว่า หากมีการลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง และคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ หน่วยก้านดี ก็จะสามารถ
เบียดพ้ืนที่พรรคเพ่ือไทยได้ น่าจับตาว่า วันที่นายกฯประยุทธ์ เดินทางมาชัยภูมิ ทีมงานของเอกราช ช่างเหลา และวิรัช 
รัตนเศรษฐ จะมาต้อนรับหรือไม่ 
‘สองหน่อชัยภูมิ’ 

ปี 2561 “สุริยะ” และแกนน าสามมิตร เดินทางมาพบกับ วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีต ส.ส.ชัยภูมิ และอดีต รมช.
อุตสาหกรรม เพ่ือชักชวนไปท างานการเมืองร่วมกัน แต่วุฒิชัยไม่ลงเล่นเอง โดยสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่นให้ลงสมัคร 
ส.ส.ในนามพลังประชารัฐ 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ชัยภูมิ พลังประชารัฐ ได้ ส.ส. 2 คน คือ เชิงชาย ชาลีรินทร์ อดีต ส.อบจ.ชัยภูมิ  
เขต อ.จัตุรัส และสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ อดีตนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต 

ชัยภูมิ เขต 2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ เป็นบุตรชาย พ.ท.อรุณ ชาลีรินทร์ อดีต ส.ส.ชัยภูมิ ซึ่ งมีทีม ส.อบจ.ใน  
อ.จัตุรัส, อ.เนินสง่า, อ.บ้านเขว้า และอ.หนองบัวระเหว ให้การสนับสนุน 

เขต 3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเทพสถิต และนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต มี  
ส.อบจ.ใน อ.บ าเหน็จณรงค์, อ.เทพสถิต และ อ.ภักดีชุมพล สนับสนุน รวมถึงวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย 

“สุริยะ” ได้ปั้นสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ให้เป็นแกนหลักของชัยภูมิ และเคยได้รับต าแหน่งกรรมการบริหารพรรค
พลังประชารัฐ ธงสามมิตรผืนสุดท้ายที่ปักอยู่บนแผ่นดินอีสานคือ ชัยภูมิ จับตาดู “สุริยะ” จะขยายพ้ืนที่ออกไปได้มาก
น้อยแค่ไหน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485596  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/485596
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28 ก.ย. 2564 05:24 น. 
ศึกภายในประชาธิปัตย์รอวันปะทุ 
 

 
 

ผ่านไปได้สวยงามกับการไล่เก็บเลเวล “ผู้น าคลุกฝุ่น” ลงพื้นที่ร่วมรับรู้ปัญหากับบรรดา ส.ส. ตรวจสถานการณ์น้ า
ท่วมที่ จ.สุโขทัย 

แก้มือจากครั้งแรกที่ไปเพชรบุรี มี ส.ส.ไปต้อนรับขับสู้ จิ๊บจ๊อยอยู่ 9 หน่อ คราวนี้ กลุ่มสามมิตร “สุริยะ-
สมศักดิ์-อนุชา” จัดทัพเต็มอัตราศึก ขนทีมรัฐมนตรี และ ส.ส.ในพ้ืนที่ สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก และชัยนาท 

ปูพรมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่น าคณะประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ก็ถือว่าเข้ากับ
สถานการณ์พอดี เพราะสุโขทัยก าลังเข้าขั้นวิกฤติ น้ าทะลักท่วมหลายพ้ืนที่ แม้แต่บ้านของนายสมศักดิ์ เจ้าของพ้ืนที่เอง
ยังอ่วม ท าให้นายกฯประยุทธ์ต้องเปลี่ยนโปรแกรม ปรับก าหนดการใหม่หมด จากเดิมจะไปแค่รับฟังรายงานสถานการณ์
น้ า จากนั้นจะเข้ากราบสักการะ “หลวงพ่อสามพี่น้อง” วัดบ้านซ่าน อ.ศรีส าโรง เอาเคล็ดไปพร้อมกับการสร้างภาพว่าพ่ี
น้อง 3 ป. ยังกลมเกลียวกันดี 
เป็นปฏิบัติการ “Mission : Impossible” ของ “ลุงตู่โฉมใหม่” 

ที่ต้องบริหารจัดการอ านาจในมือให้ได้ ก่อนจะถึงไพ่ใบสุดท้าย คือ อ านาจยุบสภา เชื่อว่าไพ่ใบแรกที่จะถูกตีลง
มาก่อนก็คือ การปรับ ครม. เนื่องจาก ทีมห้องเครื่องของนายกฯ มองว่า ขืนยังดันทุรังใช้งานมือไม้ทีมเศรษฐกิจประเภท
เทคโนแครตที่ใช้อยู่ในตอนนี้ ทั้ง นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รมว.คลัง คงไม่สามารถขับเคลื่อนงาน หรือออกนโยบายใหม่ๆมาตีตลาดครองใจประชาชนในศึกเลือกตั้งใหญ่ที่รออยู่
เบื้องหน้าได้ 

นอกจากนี้ยังต้องจับตาว่าจะมีการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ภายในของ 3 ป. “พ่ีใหญ่-พ่ีรอง-น้องเล็ก” กัน
ใหม่หรือไม ่ภายใต้สมการพิเศษ “บิ๊กฉ่ิง” คือตัวเสริมที่จะมาคานอ านาจ “พ่ีป้อม” ของน้องๆ ปัญหาภายในขั้วอ ามาตย์
ใหม่ยังต้องเขย่ากันอีกเยอะ ขณะที่ปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ ก็เริ่มมีคลื่นใต้น้ าก่อหวอด ที่ดูจะ
ร้อนตัวที่สุดน่าจะเป็น “เสี่ยตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ออกตัวมาก่อนใคร ขอเกาะเก้าอ้ีตัวนี้เอาไว้แน่น หลัง
ถูกจับไต๋ได้ว่าแม้ตัวจะอยู่ประชาธิปัตย์ แต่ใจโบยบินจะไปหารังใหม่มานานแล้ว 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ขณะที่อีก 2 เก้าอ้ี คือ “เสี่ยไก่” จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาฯ 
ก็ร้อนไม่แพ้กัน ถูกกลุ่มยังเติร์ก “ทีมอเวนเจอร์ส” กดดันหนัก เพราะมองว่าทั้ง 2 เก้าอ้ี น่าจะปั่นผลงานให้พรรคออกมา
โชว์ได้ แต่กลับท าตัวหายไปกับสายลม โดยมี “แม่เลี้ยงติ๊ก” ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ออกแรงวิ่งสู้ฟัดหนัก เกาะติด
ขบวน “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาฯ ลงพ้ืนที่แถบภาคเหนือ รอเสียบถ้าโอกาสเปิด  ก็ต้องรอดูว่าภูเขาไฟภายใน
ประชาธิปัตย์จะปะทุข้ึนอีกเมื่อไหร่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2204026  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2204026
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28 ก.ย. 2564 เวลา 7:00 น. 
“ไผ่ แพงเพชร” เลือดแท้ “ธรรมนัส” เต็ง 1 พปชร. ส่งประกวด “รัฐมนตรี” 
 

 
 

หลายคนในพลังประชารัฐ ก าลังจับตา อาจได้เห็นสูตรคนละครึ่ง คือเลือกคนของพรรค 1 คน กับ คนนอก 1 
คน คือ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่ก าลังจะเกษียณจากต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ก.ย.2564 นี้ จะลอยมา
กินโควตารัฐมนตรี เก้าอ้ี “มท.2” โดยตัดเก้าอ้ี รมช.แรงงาน ที่ว่างลงทิ้งหรือไม่ 

สปอตไลท์การเมืองก าลังส่องมาไปยัง  “ไผ่ ลิกค์” ส.ส.ก าแพงเพชร รองเลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐ เต็มๆ เมื่อมีชื่อเป็น Waiting list อันดับ 1 ของพรรค ที่เตรียมเสนอให้เป็นรัฐมนตรีแทนต าแหน่งที่ว่างลง “ไผ่” ได้
ชื่อเป็นน้องรักของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่กับ “นายใหญ่” ที่เพ่ือ
ไทย ก่อนเปลี่ยนขั้วมาเป็นอยู่กับ “นายใหม่” จนบทบาททางการเมืองของทั้งคู่ชัดเจนขึ้นตามล าดับ ทั้งสองคนต่าง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ต่างก็รู้มือ มองตาก็รู้ใจ ไผ่จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มส.ส.เลือดแท้สาย  ธรรมนัส นับว่ามีเครดิต
พอสมควร เวลาตกปากรับค าอะไรกับคนในพรรค หลายคนก็เชื่อมั่น เพราะรู้ว่าไผ่ คือตัวแทนของธรรมนัสในการเดิน
เกม และเดินงานต่างๆ การขับเคลื่อนการเมืองของ ธรรมนัสที่สะดุดลงหลังโดนปลดพ้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใช่ว่า
ทุกอย่างจะหยุดลง เมื่อขุมก าลังในพลังประชารัฐ ในปีกของเขายังแน่นปึ้ก  

เก้าอ้ีแม่บ้านพรรคยังมั่นคง เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค ยังไว้วางใจ
ลูกน้องคนนี้ เก็บไว้ใช้งาน โดยแกนน าหลายคนในพรรคพูดตรงกันว่า ยังไม่มีสัญญาณการประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือปรับ
โครงสร้างพรรคแต่อย่างใดในปีนี้ นั่นเท่ากับการันตีว่า ธรรมนัสจะยังเป็นเลขาฯพรรค ต่อไปอีกระยะ ยกเว้นจะมีเง่ือนไข
เปลี่ยนแปลง จนต้องกระเด็นหลุดเก้าอ้ี 

ส่วนการประชุมกรรมการบริหารพรรค สามารถเรียกประชุมได้ทุกเมื่อ วาระส าคัญท่ีคอการเมืองจับตา คือ การ
พิจ า รณารายชื่ อผู้ ที่ เ หมาะสมด า ร งต า แหน่ ง รั ฐ มนตรี  “เ ต็ ง  1” ที่ พ ร รคจะ เสนอให้ พล . อ .ประยุ ทธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณา คือ “ไผ่ แพงเพชร” 

โดยมีแนวโน้มจะไปแทนที่ต าแหน่งเดิมของ ธรรมนัส คือ รมช.เกษตรฯ เมื่อดูจากโปรไฟล์และคุณสมบัติของไผ่
ที่มีพ่ีเลิฟสนับสนุนแล้ว ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่อาจติดตรงคะแนนจิตพิสัย ที่นายกฯ ต้องคิดหนักว่า จะให้ผ่านและตั้งเป็น
รัฐมนตรีหรือไม่ 
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เนื่องจากความแค้นฝังหุ่นที่ ธรรมนัส ประสบพบเจอ ก็พาลท าให้คนในกลุ่มก๊วนจ าขึ้นใจว่า ใครเป็นคนเด็ดปีก
ขาใหญ่ของพรรค และนายกฯ ก็รู้ดีว่า ในสายตาไผ่ ที่มองมานั้น เต็มไปด้วยความรู้สึกอะไร 

ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ คงได้เห็นความชัดเจนก่อนสมัยประชุมสภาจะเปิดในเดือน พ.ย. ที่ความได้เปรียบในทาง
การเมืองของพลังประชารัฐจะมีมากกว่าพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยจ านวนมือ ส.ส.ในก๊วนธรรมนัส สามารถก าหนดเกมของ
รัฐบาลได้เลยว่าจะอยู่หรือไป 

ถ้าการประชุมสภา ต้องเจอกับสถานการณ์ที่องค์ประชุมไม่ครบ  จนต้องล่มบ่อยๆ กฎหมายส าคัญต้อง
สะดุด หรือโหวตกฎหมายแพ้ฝ่ายค้าน จะเป็นไฟต์บังคับให้นายกฯ ต้องเลือกระหว่างลาออก หรือยุบสภา ไม่ว่าทางไหน
ย่อมไม่ดีแน่ๆ 

หมากตาต่อไปของนายกฯ ต้องพิจารณาในรอบคอบตั้งแต่วันนี้ การจะปฏิเสธคนของธรรมนัสอย่าง ไผ่ โดย
สิ้นเชิง จะเป็นผลดีหรือผลเสียกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คงมีค าตอบในใจ ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งต่อไป 

ทว่า หลายคนในพลังประชารัฐ ก็ก าลังจับตา อาจได้เห็นสูตรคนละครึ่ง คือเลือกคนของพรรค 1 คน กับ คน
นอก 1 คน คือ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่ก าลังจะเกษียณจากต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ก.ย.2564 นี้ จะ
ลอยมากินโควตารัฐมนตรี เก้าอ้ี “มท.2” โดยตัดเก้าอ้ีรมช.แรงงาน ที่ว่างลงทิ้งหรือไม ่

หากชื่อ “ปลัดฉิ่ง” เข้ามาจริงตามคาด ย่อมหมายถึงการมาเป็นมือเป็นไม้ในพรรคให้กับนายกฯและ   
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และยังสะท้อนได้ว่า “3 ป.” เคลียร์กันจบ พร้อมเดินหน้าต่อ สอดรับกับการ
ที่ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกฯ สายตรง พล.อ.ประยุทธ์มีอยู่ในรายชื่อที่ พล.อ.ประวิตร เตรียมแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

เวลานี้ แรงกระเพ่ือมในพลังประชารัฐ ดูเหมือนจะเบาความแรงลงไปพอสมควร เมื่อหลายกลุ่มก๊วน เลือกเก็บ
เนื้อเก็บตัว ไม่ปะฉะดะ ขนาดกลุ่มธรรมนัส ที่มีไผ่ เป็นผู้ประสาน ส.ส. ต้อนรับนายกฯ ลงพ้ืนที่ ก็ไม่รู้ท าเพ่ือเอาใจ หรือ
ท าเพ่ือให้ตายใจ หรือหวังผลอะไรบางอย่างหรือไม่ 

หรือที่สุดแล้ว ทั้งพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ ต่างก็ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันต่อไป  เพ่ือประคอง
อ านาจ และผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะมีตัวเลือกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/962471 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/962471
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28 ก.ย. 2564-08:08 น. 
วิเคราะห์การเมือง : เส้นทาง การเมืองเส้นทาง สุชาติ ชมกลิ่นอนิจจัง การเมือง 
 

 
 

ใช่ว่า “เส้นทาง” ของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ จะด าเนินไปด้วยความราบรื่น แม้ว่าจะได้รับการหนุนเสริมอย่าง
อบอุ่น ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็ตาม  ขอให้ดูเส้นทางของ 
นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นตัวอย่าง แม้จะเดินสายไปพร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่าจะอบอุ่นอย่างยิ่งเมื่อยืน
เรียงอยู่เคียงข้างกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็ตาม เพราะค าตอบสุดท้ายอยู่ที่ภายในพรรคพลัง ประชารัฐ ความเป็น
จริงหนึ่งของ นายสุชาติ ชมกลิ่น คือสายสัมพันธ์โดยพื้นฐาน 

หากประเมินจากปากของ นายสุชาติ ชมกลิ่น เอง สายสัมพันธ์ของเขาคือสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นอยู่กับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ มายาวนาน เดินเข้าบ้าน“ป่ารอยต่อ”ราวกับบ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตาม พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นการตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเพชรบุรี ล้วนได้รับการพยักหน้าจาก 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

ถามว่าแล้วเหตุใดจึงไม่มี นายสุชาติ ชมกลิ่น ในขบวนที่ไปตรวจราชการสุโขทัย  จะว่าเป็นเพราะงานนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานโดยตรงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิใช่
หรือ ท าไมบทบาท ความหมายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น จึงถูกลดทอน นั่นย่อมเป็นผลจากมติของที่ประชุม ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ นั่นเพราะว่าบทบาททั้งหมดในการประสานได้ตกไปอยู่ในมือของ นายไผ่ ลิกค์  

นายไผ่ ลิกค์ ซึ่งแนบแน่นอยู่กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เมื่อน าภาพ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มาเรียงเคียงกับ 
นายสุชาติ ชมกลิ่น ก็ต้องเหนื่อย เหนื่อยเพราะไม่แน่ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น จะสามารถรักษาเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานไว้ได้ในท่ามกลางการปรับครม.ครั้งใหม่ได้หรือไม่ นั่นหมายถึงการเข้ามาของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6644210  
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6644210
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/Untitled-3-11.jpg
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วันที่ 28 กันยายน 2564 - 08:13 น. 
09.00 INDEX ปรับ ครม. ทดสอบพลังการเมือง ในมือแกร่ง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
 
ปรับ ครม. ทดสอบพลังการเมือง ในมือแกร่ง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

แม้ว่าความหวาดเสียวอย่างที่สุดจะอยู่ที่การน าเสนอ ‘พระราชก าหนด’ ส าคัญอย่างเช่น การยกระดับเพดาน
หนี้สาธารณะและเงินกู้อีกไม่ต่ ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท แต่ด่านอันแหลมคมอย่างที่สุดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็
คือ ด่านว่าด้วย ‘การปรับ ครม.’ เนื่องจากนี่คือเงื่อนไขอย่างชนิดที่เรียกว่า ‘เดดล็อก’ การเมือง 

เนื่องจากเมื่อมีการใช้อ านาจตามมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งคนใหม่เข้าไป  ประกอบกับการ
แสดงออกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายหลังสถานการณ์วันที่ 8 กันยายน เด่นชัดว่าไม่เพียงแต่จะน าไปสู่การปรับ 
ครม. หากแต่ยังต้องการจัดระเบียบพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย ชื่อ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปรากฏ ค าถามอยู่ที่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คิดอย่างไร ค าถามอยู่ที่ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐคิดอย่างไร 

หากดูจากความชอบธรรมในเมื่อมีการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากต าแหน่งในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จากต าแหน่งในกระทรวงแรงงาน ก็ชอบที่จะแต่งตั้งบุคคล 2 คนเข้าไปแทนที่ 
และบุคคลนั้นก็สมควรจะมาจากพรรคพลังประชารัฐ แต่หากส ารวจกระแสและความเรียกร้องต้องการไม่ว่าจะมาจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐล้วน
สับสน ความสับสนในที่นี้ท าให้กระบวนการปรับ ครม.จะด าเนินไปด้วยความสลับซับซ้อนและยากล าบากเป็นอย่างสู ง 
เป็นความยากล าบากในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

อ านาจในการปรับ ครม.อาจถือได้ว่าเป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จ าเป็นต้องฟังความเห็นจากพรรคพลังประชารัฐ  ความหมายก็คือฟังความเห็น  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็จ าเป็นต้องเคารพความเห็นอันมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐ  นี่คือ
พ้ืนที่ในการประลองพลังอันแหลมคมยิ่งทางการเมือง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2961992  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2961992
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%95%E0%B8%95000003.jpg
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วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 
E-DUANG : คะแนน ความนิยม ก้าวไกล ทะยาน เหนือ พลังประชารัฐ 
 

 
 

ข้อห่วงใยในท่ีประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจากปากของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อการทะยานขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วของพรรคก้าวไกล มิได้เป็นความห่วงใยในลักษณะวิตกจริต  ตรงกันข้าม เป็นความห่วงใยที่มีหลักฐานในทาง
วิทยาศาสตร์รองรับในสภาพที่ภายในพรรคพลังประชารัฐก าลังปั่นป่วนรวนเร เป็นความห่วงใยจากการส ารวจของ”นิด้า 
โพล” เป็นการเปลี่ยนแปลงในห้วง 3 ไตรมาสที่มีการส ารวจอย่างต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม ไปยังเดือนมิถุนายนและ
ล่าสุดก็คือผลที่ปรากฏในเดือนกันยายน 

คะแนนนิยมต่อพรรคการเมืองอันดับ 1 เป็นของพรรคเพ่ือไทย อย่างต่อเนื่อง ไม่มีใครชิงได้ โดยพรรคพลัง
ประชารัฐรั้งอันดับ 2 ในการส ารวจเดือนมีนาคม การแปรเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในการส ารวจใน 2 ไตรมาสหลัง นั่นก็คือ 
เดือนมิถุนายนพรรคก้าวไกลได้ 1451 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้ 10.70 และเดือนกันยายน พรรคก้าวไกลได้ 15.11 
ขณะที่พรรคพลังประชารัฐหล่นลงไปเป็น 9.51 

การทะยานขึ้นมาของพรรคก้าวไกลในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน ท่ามกลางการหล่นร่วงของพรรคพลัง
ประชารัฐมิได้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือความบังเอิญ  ตรงกันข้าม มีความสัมพันธ์กับคะแนนและความนิยมของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ การส ารวจเดือนมีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ 28.79 

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เพียง 6.26 แต่ความน่าสนใจอยู่ที่ การลดลงและการทะยานขึ้น  เดือน
มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลดลงมาเป็น 19.32 และเดือนกันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลดลงมาเป็น 
17.54 ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จาก 5.45 เป็น 11.45 

หากมองจากตัวเลขคะแนนและความนิยมของ นายพิธา ลิ้มเจริญ รัตน์ อาจยังเป็นรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นอย่างมาก แต่อย่าลืมคะแนนของพรรคก้าวไกล กับ พรรคพลังประชารัฐ  และอย่าลืมมรสุมที่   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบ ทั้งยังเป็นการประสบจากการปะทะและขัดแย้งกับพรรคพลังประชารัฐในลักษณะ
ประลองพลังอย่างแหลมคม ขณะที่พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก้าวไปข้างหน้า 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_469380  
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