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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR Online กกต. ประชุม ผอ.กกต. จังหวัด-พนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ 

มอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
8 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เดินเครื่อง เลือกตั้ง อบต. จรุงวิทย์ติ้วเข้ม ผอ.กกต. จังหวัดป้องปรามทุจริต 9 
3 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯ กกต." ประชุมมอบนโยบาย "ผอ.กกต.จังหวัด - พนักงานสืบสวนฯ" 

รับมือเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ 
10 

4 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ประชุมพนักงานสืบสวนทั่วประเทศ มอบนโยบายป้องปรามทุจริต
เลือกตั้ง อบต. 

11 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวกรมประชา 

สัมพันธ์ออนไลน์ 
กกต.นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 12 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บุรีรัมย์คึก! เปิดโรงแรมแจงแนวทางเลือกตั้ง 145 อบต. 13 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" มั่นใจร่างแก้ รธน. ไม่ละเมิดสิทธิ์ ปชช. ชี้มีคนร้องถึงผู้ตรวจการ

แผ่นดิน ตาม กม."นายกฯ" ชะลอทูลเกล้าฯไม่ได้ 

14 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคฝ่ายค้านมั่นใจเลือกตั้งรอบหน้า ‘บิ๊กตู’่ หมดสิทธิ์! 15 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ แนะศาล รธน. ตีความก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระ 8 ปี 17 
4 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือนตู่" ทิ้ง พปชร. หอบ ส.ส. ใต้ ซบพรรค "ฉัตรชัย" เตรียมวางนโยบาย 30 ก.ย.นี้ 19 

5 มติชนออนไลน์ ‘พ.อ.สุชาติ’ เพ่ือนบิ๊กตู่ ขน พปชร. ใต้ ซบ ‘เศรษฐกิจไทย’ ของปลัดฉิ่ง 20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 มติชนออนไลน์ ‘วันชัย’ เย้ย รัฐบาลอยู่ได้ถึงวันนี้ ก็ฝีมือ ส.ส. ทั้งนั้น วิ่งหาอ านาจกัน  

ไม่เก่ียวกับ ส.ว. หรือทหารเลย 

22 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ หยุดทุกข้อครหา!! “หมอระวี” แนะ “บิ๊กตู”่ ต้องยื่นศาลตีความ บัตร 2 ใบ 24 

8 มติชนออนไลน์ ภาคีเ พ่ือ ปชต. ยื่น จม. แนะ ‘นายกฯ-ปธ.รัฐสภา’ ท าประชามติ   

เฟ้น ส.ส.ร.ร่าง รธน. ใหม่ 

26 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘จุรินทร์’ สะกิด ‘บิ๊กตู’่ แก้ปัญหา พปชร. อย่ากระทบพรรคอ่ืน ปมโอนงาน ก.เกษตร 27 

10 สยามรัฐออนไลน์ "สิระ" ซัด "พ.อ.สุชาติ" แรงลงนายก อบจ. ยังสอบตก ยันไม่มี ส.ส. ใต้ 

ถึง 13 คนลาออกจากพรรค 

28 

11 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ฉุน ‘สุชาติ’ หักหน้า น า 12 ส.ส. ใต้ ซบปลัดฉิ่ง ยัน 2 ป. รักกันดี 29 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดคูม่ือแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" ช่องทางจับทุจริต "เลือกตั้ง อบต." 30 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พรรคการเมือง+กองทัพ = อ านาจรัฐ 35 

3 สยามรัฐออนไลน์ พร้อมเล่นเกมใหม่ ! 38 

4 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือนรัก "ประยุทธ์" จับมือปลัดฉิ่งชูธงพรรคใหม่ 40 

5 คมชัดลึกออนไลน์ เงาของป้อม "ธรรมนัส" พร้อมรบพรรคปลัดฉิ่ง 42 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “นายกฯ” เกินเทอม จุดเสี่ยง วิกฤติการเมือง 44 

7 คมชัดลึกออนไลน์ ย้อนอดีตมองปัจจุบันเดินเกมบีบ "ประยุทธ์" ลาออก หรือ ยุบสภา 46 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดระยอง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ระยอง  
ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดระยองแห่งใหม ่ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
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วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
ร่วมประชุมกับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดจันทรบุรี ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี
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วันที่ 30 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่  7/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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วันที่ 30 กันยายน 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องปฏิบัติการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ 
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ข่าวอ้างอิง 
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29 ก.ย. 2564 13:35    
กกต. ประชุม ผอ.กกต.จังหวัด-พนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ มอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 

 
 
วันนี้ (29 ก.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม ชี้แจงและ 

มอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามท่ี กกต.เห็นชอบในหลักการแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ที่
จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ 

เลขาธิการ กกต. ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่สวน ให้
ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. ซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืน
หรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยาน
ในคดีเลือกตั้ง การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง
ปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับ
ส านักงาน กกต.ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000096441  
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000096441
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29 ก.ย. 2564 เวลา 15:02 น. 
เดินเครื่อง เลือกตั้ง อบต. จรุงวิทย์ติ้วเข้ม ผอ.กกต. จังหวัดป้องปรามทุจริต 
 

 
 
เดินเครื่อง “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.64 กกต.ติ้วเข้มผอ.กกต.จังหวัด-พนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ มอบ
นโยบายป้องปรามการทุจริต ตั้งเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส หากพบผิดด าเนินคดีทุกราย 

วันนี้ (29 ก.ย.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรมซูม ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจ
สืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ “เลือกตั้ง อบต.” ทั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ตามที่ กกต.เห็นชอบในแผนการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ 

โดยเลขาธิการ กกต. ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่สวน ให้
ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 
ทั้งนี้ หากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
ในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อง
ปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงาน กกต.ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/497734  
  

https://www.thansettakij.com/politics/497734
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29 กันยายน 2564 20:30 น.  
"เลขาฯ กกต." ประชุมมอบนโยบาย "ผอ.กกต.จังหวัด - พนักงานสืบสวนฯ" รับมือเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ 
 

 
 

วันที่ 29 ก.ย.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้ง
ผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กกต.เห็นชอบในหลักการแผนการ
จัดการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่
สวนให้ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การ
จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเพ่ือให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงาน กกต. ให้
มากยิ่งขึ้นด้วย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284886  
  

https://siamrath.co.th/n/284886
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/1913f34efe2fd29c53ff4495104e1cc6014fa4ff47c01ef2ad509687f4268441.jpg?itok=4VmjQ4jy
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วันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.40 น. 
กกต. ประชุมพนักงานสืบสวนทั่วประเทศ มอบนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
กกต.ประชุมพนักงานสืบสวนทั่วประเทศ มอบนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งอบต. 

29 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ชี้แจงมอบนโยบายผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบในหลักการ
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมีการเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ 

เลขาธิการ กกต. ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและพนักงานสื บสวนและไต่สวนให้
ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระ บวนการจัดการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบประกาศที่
เกี่ยวข้องเพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริตจะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย 
พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนได้
มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทุกจังหวัดหรือสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/605584  
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29 ก.ย. 2564  
กกต.นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 
            นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดย กกต.นครศรีธรรมราช ได้ด าเนินเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และก าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-
15 ตุลาคม 2564 ซึ่งทางส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม 

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องด าเนินการเลือกตั้งตั้งใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 130 องค์การบริหารส่วนต าบล จาก 23 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ข้อมูลจากศูนย์ทะเบียน ภาค 8 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีจ านวนผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ทั้งสิ้นจ านวน 821,148 คน และจะมีจ านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,612 หน่วย
เลือกตั้ง โดย อบต.ที่มีน้อยกว่า 6 หมู่บ้าน มีจ านวน 10 อบต. และอบต.ที่มี 6 หมู่บ้านขึ้นไป มีจ านวน 120 อบต. และ
การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีจ านวนนายก อบต. จ านวน 130 คน และจ านวน สมาชิก อบต. จ านวน 1,286 คน 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210929163954693  
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29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:16 น.      
 บุรีรัมย์คึก! เปิดโรงแรมแจงแนวทางเลือกตั้ง 145 อบต. 

 
 

29 ก.ย.64 - ที่โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 
แก่ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้มีเกี่ยวข้องจากทั้ง 145 อบต. ใน 23 อ าเภอของ จ.บุรีรัมย์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ขั้นตอนการรับสมัคร แผนการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนแนวทาง
และวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ทั้ง 145 แห่ง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ มีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ
นายก อบต. จ านวน 145 แห่ง ใน 23 อ าเภอ และ กกต.ได้มีมติเห็นชอบระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 
11-15 ต.ค.64 และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64 

น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าตามที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 ได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกและนายก อบต. เพ่ือให้การเตรียมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือ
ชี้แจงให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และอ านาจในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

“ปลัด อบต. มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบต. ทุก
ขั้นตอน จึงถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 
พฤศจิกายน นี้ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปด้วยเรียบร้อย 
และชอบด้วยกฎหมาย” 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/118215  

https://www.thaipost.net/main/detail/118215
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29 กันยายน 2564 13:25 น.  
"ไพบูลย์" ม่ันใจร่างแก้ รธน. ไม่ละเมิดสิทธิ์  ปชช. ชี้ มีคนร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ตาม กม."นายกฯ"  
ชะลอทูลเกล้าฯไม่ได้ 

 
 

วันที่  29 ก.ย.64 นายไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะอดีตประธาน
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พ.ศ... (แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา91 ว่าด้วยระบบ
เลือกตั้ง) รัฐสภา กล่าวต่อกรณีท่ีมีคณะผู้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้งนั้นกระทบต่อการใช้สิทธิประชาชน และเป็นการใช้สิทธิจากการแก้ไขบัตรเลือกตั้ง1 ใบ 
ให้เป็น 2 ใบ ว่า ส่วนตัวมองว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุระงับยับยั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญก าหนดขั้นตอน
ให้ นายกรัฐมนตรีน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 5 วันหลังจากที่รับร่างมาจากประธานรัฐสภา ซึ่งกรณี
ดังกล่าวตนมองว่าไม่ใช่นายกฯ ไม่ฟังเสียงประชาชน แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ท าตามรัฐธรรมนูญจะถือว่ากระท าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่าในมุมกฎหมายส่วนตัวมองว่าค าร้องของคณะบุคคลที่ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็น
ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับหรือไม่รับพิจารณาได้ หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ด าเนินการภายใน 60 
วันคณะผู้ยื่นสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุยับยั้งขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีต้องด าเนินการ
เช่นกัน 

เมื่อถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิฉัยในท านองเดียวกันต่อการแก้รัฐธรรมนูญที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ
ประชาชน เรื่องพิจารณา ที่จง23/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งศาลไม่รับค าร้อง ผู้ตรวจการสามารถเป็นบรรทัด
ฐานเพ่ือวินิจฉัยได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า อยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะพิจารณาค าร้องของคณะผู้ยื่นนั้นว่า เป็น
การละเมิดสิทธิหรือไม่ แต่ตนยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้งนั้นไม่ใช่การละเมิดสิทธิบุคคลใด และ
เป็นการท าหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาภายใต้การประชุมของรัฐสภา ซึ่งยึดรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาด าเนินการ ดังนั้นเรื่อง
ดังกล่าวหากฝ่ายเกี่ยวข้องพิจารณาว่าไม่เข้าข่าย อาจยกค าร้องได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284690  
 

https://siamrath.co.th/n/284690
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/f6c0183a1346292b148558e9aae056c6b179efe516325f009c457f0a49239592.jpg?itok=lMUU_EM3
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29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:09 น.       
พรรคฝ่ายค้านม่ันใจเลือกตั้งรอบหน้า ’บิ๊กตู’่ หมดสิทธิ์! 
   

 
 

29 ก.ย.2564 - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงเรื่องการด ารงต าแหน่งของนายกฯ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 158 ระบุชัดว่า นายกฯ จะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่ ฝ่ายค้านแทบไม่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะชัดเจนในตัวมันเองแล้ว ถ้าตีความแบบฝ่าย
ค้านตีความ ต้องนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และบทเฉพาะกาลมาตรา 264  ในรัฐธรรมนูญยังระบุว่า ครม.ที่เป็น 
ครม.อยู่ก่อน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในการยื่นร้อง ถ้ายังไม่มีเหตุเกิดขึ้น ศาลคงจะไม่
รับไว้ ฝ่ายค้านจึงจะไม่ยื่นในขณะนี้ เพราะยื่นไว้คงไม่เกิดประโยชน์   

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ประเด็นนี้ยึดโยงกันอย่างน้อย 3 มาตรา คือ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 158 ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ท าเอกสารอธิบายความมุ่งหมายไว้ชัดเจนว่า เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ผูกขาดอ านาจในทางการเมืองยาวเกินไป อันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤติทางการเมือง หากเรายังปล่อยให้พล.อ.ประยุทธ์ 
สืบทอดอ านาจนานเท่าไหร่ จะเป็นปัญหาทางการเมือง จนเกิดวิกฤติ , รัฐธรรมนูญมาตรา 170 ระบุไว้ชัดเจนว่า ความ
เป็นนายกฯของนายกฯสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ตามมาตรา 158 และบทเฉพาะกาลมาตรา 264 มีประเด็น
ส าคัญ 2 เรื่อง คือ 1.ครม.ที่ด ารงต าแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ก็ให้ถือเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ด้วย และ 2.หากเราดูบทเฉพาะกาลมาตรานี้จะมีการยกเว้นลักษณะต้องห้าม และเหตุที่ต้องพ้นจากต าแหน่งของ
รัฐมนตรี แต่ไม่มีมาตราไหนเลยที่จะยกเว้นมาตรา 170 เรื่องนี้ฝ่ายค้านไม่จ าเป็นต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญในตอนนี้ การ
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในตอนนี้โดยไม่จ าเป็นจะเป็นการขยายอ านาจให้ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินจ าเป็น หวังว่า 
นายกฯจะเคารพเจตจ านงของรัฐธรรมนูญที่ตนเอง และแม่น้ าหลายๆสายของตนเองยกร่างเอาไว้ เอาเข้าจริงๆแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องรอถึงสิงหาคม2565 ทุกวันนี้ รัฐบาลทราบดีว่า เราอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เร็วที่สุดทุกเวลา สิงหาคมปี
นี้ยังคิดว่าช้าเกินไป  
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เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่สามารถเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ใช่หรือไม่ 
นายประเสริฐ กล่าวว่า หากนับการด ารงต าแหน่งเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2557ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้แล้ว ขณะ
ที่พ.ต.อ.ทวี กล่าวเสริมว่า สามารถเสนอได้ แต่ประชาชนต้องตื่นรู้ว่าคุณเป็นรัฐมนตรี 7 ปี บ้านเมืองเราบอบช้ ามามาก
แล้ว ท่านบริหารประเทศมีแต่ความเหลื่อมล้ า มีแต่กู้เงินไปใช้แล้วไม่มีอนาคตใช้หนี้ได้ มีปัญหาสังคมมากมาย วันนี้ต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้น าที่ประชาชนเลือกจะดีกว่า  

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่หากฝ่ายรัฐบาลจะชิงยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นวาระการด ารงต าแหน่งของ
พล.อ.ประยุทธ์ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เป็นอ านาจของ กกต.และคณะรัฐมนตรี  ที่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญยื่น
ได้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า หากชิงยื่นก่อน จะเป็นการกลไกในการฟอกตัวนายกฯหรือไม่ หาก กกต.ยื่นอาจจะเป็นเจตนา
บริสุทธิ์ เพราะ กกต.ทราบจะทราบว่าหากจัดการเลือกตั้งจะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าเป็น ครม. อาจจะตีความว่าเป็นการฟอก
ตัวได้ เชื่อว่าถ้าหากมีการยื่นจริง มีแนวโน้มว่าศาลจะรับค าร้องไว้แน่ เพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว จาก
กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาฯ   

เมื่อถามว่า หากศาลตีความในช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระแล้ว จะเกิดเดตล็อกทางการเมืองหรือไม่ นพ.ชล
น่าน กล่าวว่า ถ้ามีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่า วาระการด ารงต าแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ และเมื่อมีการ
เลือกตั้งและด ารงต าแหน่งไปนั้น มันก็มีผลแน่นอนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ถามว่าใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะกกต. ที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้ามาสู่ต าแหน่ง   

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/118222  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/118222
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29/09/2564 20:22 
แนะศาล รธน.ตีความก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระ 8 ปี 
 

 
 

กรุงเทพฯ 29 ก.ย.-อ.เจษฎ์ แนะศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน “พล.อ.ประยุทธ์” ครบวาระด ารงต าแหน่งนายกฯ 
ครบ 8 ปี ส.ค.65 ป้องกันเกิดปัญหาภายหลัง 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะอดีตที่
ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 158 วรรคสี่ ว่า กรณีที่จะนับวาระการด ารงต าแหน่งได้ 3 แบบ คือ นับจากวันที่ 24 สิงหาคม 2557 สมัย คสช.ก็
จะครบ 8 ปี ในปี 2565 นับจากวันที่ 6 เมษายน 2560 คือวันที่รัฐธรรมนูญ60 มีผลใช้บังคับ นับวันที่ 9 มิ.ย.2562 เป็น
วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ หลังการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนตัวมองว่าควรนับวาระการด ารงต าแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ตั้งแต่ปี 2557 เพราะมีเงื่อนไขว่าประการที่หนึ่ง นายกฯ คือนายกฯ ไม่ว่าจะเป็นนายกฯ ที่มาจากเหตุใดก็แล้วแต่ก็ถือว่า
เป็นนายกฯ และการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารไม่ควรได้สิทธิพิเศษมากกว่านายกรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้ง ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาตา 171 วรรค4 ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 8 ปีไม่ได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รู้มาก่อนการรัฐประหารปี 2557 และความเห็นของตนมองว่า ตามรัฐธรรมนูญ 
60 นายกรัฐมนตรีทุกคนที่เคยด ารงต าแหน่ง เช่น นายชวน หลีภัย นายอานันท์ ปันยารชุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือแม้แต่ นายทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น จะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมากี่ปีต้องเอา 8 มาตั้งลบแล้วก็
เป็นนายกฯได้เท่าที่เหลือแต่อย่างนั้นอาจจะฮาร์ดคอเกินไป ถ้าเอาแบบพอประมาณคือนับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี หลัง
มีรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ประการที่สามคือ การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับคือ ปี 2550 กับปี2560 โดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 171 วรรคสี่ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นติดต่อกันเกิน 8 ปีไม่ได้ แต่มาตรา 158 วรรคสี่ ระบุนายกรัฐมนตรีจะ
ด ารงต าแหน่งรวมกันได้ไม่เกิน 8 ปีไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ นั่นแปลว่ามีความเข้มข้นกว่าปี 50 และในเชิง
เปรียบเทียบอีกจุดหนึ่ง คือ มาตรา 298 ของรัฐธรรมนูญ50 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญคงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ แต่ในมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญปี 60 ระบุ
ว่า คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินก่อนใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งมีความ
ต่างตรงค าว่า ณ วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญคือมีอยู่วันเดียว แต่ค าว่า “ก่อน” เป็นได้ย้อนมากกว่า 1 วันซึ่งกว้างมาก  
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อีกทั้งค าว่า คง เป็นจุดที่มีรอยต่อ แต่รัฐธรรมนูญ 60 เป็นรัฐธรรมนูญไปเลยไม่มีรอยต่อ และประเด็นที่สี่ เหตุที่ต้อง
ก าหนดเรื่องการด ารงต าแหน่งได้ 8 ปี เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจ ความมุ่งหมายชัดเจน ดังนั้นตนจึงคิดว่าควรจะนับ
รวมตั้งแต่ปี 2557 และไปครบวาระในเดือนสิงหาคม 2565 

ส่วนจ าเป็นต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ รศ.ดร.เจษฎ์ มองว่า ควรยื่นศาลตีความเพ่ือให้จบ ไม่เช่นนั้น
หลังวันที่ 24 สิงหาคม 2565 อาจเกินการตีรวนพล.อ.ประยุทธ์ กันได้ ซึ่งการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความอาจไม่ใช่การยื่น
ในช่วงนี้ แต่ควรยื่นก่อนเดือนสิงหาคม 2565 เพราะหากนับตั้งแต่การเป็นนายกรัฐมนตรี ปี 2557 จริงแล้วเป็นต่อไปเกิด
มีการพิจารณาหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเกิดการถกเถียงกันว่าเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายมิชอบหรือไม่ 
เพราะการควบคุมความชอบไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนก็ได้ เช่น กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ศาลรัฐธรรมนูญก็มีค าวินิจฉัยออกมาทั้งที่ยังไม่เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น ส.ว. รวมถึงการเสนอยกร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ยังไม่เกิดขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยว่าต้องท าประชามติก่อน นี่คือการควบคุมความชอบ
รัฐธรรมนูญแบบนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ควรด าเนินการ ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา เป็นเรื่องที่ทะเลาะกัน หากมีผู้ยื่นเรื่องให้
ตีความเกิดความชัดเจน เช่นนับตั้งแต่ปี 62 นายกรัฐมนตรีก็ยังท างานต่อไป และครั้งหน้าจะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อไปหรือไม่เพราะอยู่ได้ไม่ยาว แต่ถ้านับปี 57 ก็จะได้ชัดเจนว่าปีหน้านายกรัฐมนตรีจะหมดวาระ และจะท าอย่างไร
ต่อไป.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-791403  
  

https://tna.mcot.net/politics-791403
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29 กันยายน 2564 15:04 น.   
"เพื่อนตู่" ทิ้ง พปชร. หอบ ส.ส. ใต้ ซบพรรค "ฉัตรชัย" เตรียมวางนโยบาย 30 ก.ย.นี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กกลุ่มสีขาวบริสุทธิ์ หยุดสีเทา โดยทีมงานของ   
พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 
ความส าเร็จในครั้งที่ผ่านมา ของการเลือกตั้ง ส.ส.แห่งภาคใต้ ภายใต้การน าทัพของพ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต
ประธานยุทธศาสตร์พรรคพปชร. ประสบความส าเร็จอย่างล้นหลาม ไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน การมาใหม่ในครั้งนี้ เสียง
ปี่เสียงกลอง ดั่งลั่นแน่นอน กวาด ส.ส.ในภาคใต้ เพิ่มข้ึน 

พร้อมลงข้อความประกอบภาพพ.อ.สุชาติ ระบุว่า "ต้นเดือนต.ค.น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องพรรคใหม่ที่
สื่อเสนอกันมาตลอดว่า มี”ปลัดฉิ่ง” นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ 30 
ก.ย .ผลักดัน ส่ วนผมเองไม่ ได้ช่ วยงานพรรคพลั งประชารั ฐแน่นอนในการ เลื อกตั้ งครั้ งหน้ า  และวันที่   
30 ก.ย.นี้ จะเรียกทีมงานหารือวางแผนการท างานในพ้ืนที่ ส่วนส.ส.พปชร.ในภาคใต้ที่ได้รับเลือกมา 13 คน เพราะ
กระแสความนิยมในตัวของนายกฯ ผมยังมั่นใจว่า ในภาคใต้ความนิยมในตัวนายกฯไม่ได้ลดลง” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สุชาติ เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นเตรียม 12 กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รมว.กลาโหม และเป็น 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ และเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อเดือน
มี.ค.62 ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส. 13 คน และล่าสุดได้ลงสมัครนายกอบจ.สงขลา ขณะที่พรรคใหม่ที่คาดจะเข้าสังกัด มี
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นแกนน า จะเปิดตัวหลังนายฉัตรชัย เกษียณอายุราชการ โดยมีรายงานว่า พรรคใหม่ได้รับการ
สนับสนุนจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือถ่วงดุลกับพรรคพลังประชา
รัฐ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในพ้ืนที่ภาคใต้ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ด้วย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284745 
 
 

https://siamrath.co.th/n/284745
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/8cd7ca8f4a66e5fed382ef0e020bbea46e3943b031d883cf2e54bbb3cc63b22f.jpg?itok=Tn-fA7dY
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วันที่ 30 กันยายน 2564 - 08:51 น. 
 ‘พ.อ.สุชาติ’ เพื่อนบิ๊กตู่ ขน พปชร. ใต้ ซบ ‘เศรษฐกิจไทย’ ของปลัดฉิ่ง 
 

 
 
“พ.อ.สุชาติ” เพื่อนบิ๊กตู่ ขนพปชร.ใต้ ซบ”เศรษฐกิจไทย” ของปลัดฉิ่ง ยันพรรคใหญ่ หัวหน้า-ผู้บริหารขายได้ เชื่อ 
“นายกฯ” แฟนคลับเพียบ 

ความเคลื่อนไหวการตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ยังเป็นที่จับตาและเริ่มมีความชัดเจน 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค พปชร. กล่าวถึงการไปร่วมงานในพรรคใหม่กับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย หลังเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ว่า ตนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค พปชร.คนสุดท้ายที่ประกาศชัดเจน
แบบลูกทุ่ง ว่าจะไม่อยู่กับพรรค พปชร. และได้พูดคุยกับผู้บริหารการเลือกตั้งปี 2562 ในส่วนของภาคใต้ในเรื่องนี้ 
เบื้องต้นประมาณ 9 คน ที่จะไปร่วมงานด้วยกันกับพรรคใหม่ อาทิ นายทวี สุระบาล อดีต ส.ส.ตรัง อดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ส่วนบางคนเป็น ส.ว.และมีต าแหน่งทางการเมือง ยังไม่ขอเปิดเผย โดยพรรคใหม่ที่จะ
ไปสังกัดอยู่นั้นก็เป็นไปตามที่มีข่าวที่มีนายฉัตรชัยเป็นผู้ด าเนินการด้านธุรการให้เกิดข้ึน หากข้ันตอนต่างๆ แล้วเสร็จก็จะ
พูดคุยเพ่ือเข้าไปร่วมงานด้วย และเชื่อว่าผู้ก่อตั้งพรรคใหม่จะรอบคอบในการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนชื่อพรรคใหม่นั้นเบื้องต้นคือเศรษฐกิจไทย 
แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเพ่ือนหรือไม่ พ.อ.สุชาติกล่าวว่า 
เคยคุยกันเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา โดยตนระบุว่าจะไม่ขออยู่กับ พปชร.แล้ว และได้รับค าตอบกลับมาว่าถ้าไม่อยู่ก็หา
พรรคใหม่สังกัด ซึ่งเป็นการพูดคุยกันตามปกติด้วยความเข้าใจ และการจะไปอยู่พรรคใหม่ ตนไม่ได้คุยกับ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะกับหัวหน้าพรรค พปชร. เพระไม่ได้คุยกันมานานแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การไปตั้งพรรคใหม่ ถูกมองว่าเป็นการแยกเพ่ือถ่วงดุลของ พปชร.ที่ขณะนี้นักการเมืองเข้ามามี
บทบาทค่อนข้างมาก พ.อ.สุชาติกล่าวว่า ยอมรับว่า พปชร.มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ คนที่ชอบก็อยู่ไป และพรรคใหม่ที่ไป
ไม่ใช่เป็นพรรคส ารองอย่างที่มีข้อสังเกต ถ้าจะดูให้ดีหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ การจะไปเป็น
พรรคส ารองให้ใครคงท าไม่ได้ เพราะถ้าตั้งเป็นพรรคขนาดเล็กก็ตาย ถ้าเป็นพรรคขนาดกลาง ก็ลุ้นได้ ส.ส.ห้าสิบห้าสิบ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/0023998409238904823-1.jpg
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ดังนั้น พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ จะต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่สถานเดียว โดยที่คนเป็นหัวหน้าพรรคและผู้บริหารของพรรค
จะต้องขายได้ เป็นที่ยอมรับ เพราะถ้าชาวบ้านไม่เชื่อถือก็จบเหมือนกัน และจะมีผลถึง ส.ส.และสมาชิกของพรรคนั้นๆ ด้วย 

เมื่อถามย้ าว่า แสดงว่าพรรคใหม่มีหัวหน้าพรรคและผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของประชาชน พ.อ.สุชาติกล่าวว่า 
ต้องเป็นเช่นนั้น และจากการศึกษาข้อมูล คนจะเลือกเขาต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลนั้นด้วย และต้องมีการบริหารงานสอด
รับกับความต้องการกับกระแสของคนในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน เมื่อถามว่า มีการคาดการณ์ว่าคะแนนนิยมของ พปชร.ในการ
เลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่นิยมเหมือนเดิม จึงมีการตั้งพรรคใหม่มาเตรียมไว้ พ.อ.สุชาติกล่าวว่า ไม่จริง ถ้า  
พล.อ.ประยุทธ์อยู่พรรคไหนพรรคนั้นไปได้ คนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพนายกฯและยังมีแฟนคลับที่ค่อยสนับสนุนอยู่ 
ขณะเดียวกันตนมองว่าการเลือกตั้งคราวหน้าของ พปชร.ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกัน และเวลานี้คนมองที่ตัวของนายก
ฯไม่ใช่ที่พรรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สุชาติเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นเตรียม 12 กับ พล.อ.ประยุทธ์ และเป็น 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
พลังประชารัฐ และเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ให้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 13 คน 
โดยมีรายงานว่าพรรคใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ 
พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือถ่วงดุลกับพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ย้ายไป
สังกัดพรรคใหม่ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2965946  
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วันที่ 29 กันยายน 2564 - 23:32 น. 
‘วันชัย’ เย้ย รัฐบาลอยู่ได้ถึงวันนี้ ก็ฝีมือ ส.ส. ทั้งนั้น ว่ิงหาอ านาจกัน ไม่เกี่ยวกับ ส.ว. หรือทหารเลย 
 

 
 
‘วันชัย’ เย้ย รัฐบาลอยู่ได้ถึงวันนี้ ก็ฝีมือส.ส.ทั้งนั้น ว่ิงหาอ านาจกัน ไม่เกี่ยวกับส.ว.หรือทหารเลย 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นทาง
การเมือง ระบุว่า 
รักประชาธิปไตย รังเกียจเผด็จการและการสืบทอดอ านาจ……จริงหรือ? 

ผมว่านักการเมืองไม่ได้รักประชาธิปไตยจริงๆ และก็ไม่ได้รังเกียจเผด็จการที่มาจากทหารหรือการสืบทอด
อ านาจกันจริง เป็นเพียงแค่พูดให้ดูดี แสดงท่าทีให้น่าเชื่อถือเท่านั้น แต่เนื้อแท้ของนักการเมืองเหล่านั้นเขาชอบอ านาจ
มากกว่า ตรงไหนที่ไหนที่ท าให้เขามีอ านาจ อยู่กับอ านาจ เขาท าได้ทั้งนั้น แม้จะตระบัดสัตย์แล้วได้อ านาจ เขาก็ท า ใคร
จะด่าใครจะสาปแช่งก็ช่าง ขอให้มีอ านาจก็ไม่แคร์ หน้าใสๆ ตาใสๆ สลอนอยู่กับอ านาจ เราก็เห็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ แล้ว
ก็โยนความผิดให้คนอื่น 

ด่า ส.ว.250 บ้าง ด่ารัฐธรรมนูญบ้าง ด่าคสช.บ้าง แต่ไม่เคยด่าตัวเองและพรรคของตัวเอง ทั้งๆ ที่กินอยู่กับปาก
อยากอยู่กับท้อง เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืน ผมไม่ได้หมายถึงนักการเมืองทุกคน หรือทุกพรรคต้องเป็นเช่นนี้ แต่การมี
นักการเมืองส่วนหนึ่งออกมาแสดงพฤติกรรมภายใต้จิตส านึกอันเป็นธาตุแท้ดังกล่าว ท าให้ภาพของนักการเมืองถูกมอง
เป็นด้านลบ หรือใครบ้างจะปฏิเสธว่าไม่จริง 

หลังเลือกตั้งใหม่ๆ ส.ส.มี 500 คน ถ้ารักประชาธิปไตยจริง รังเกียจเผด็จการ ไม่ยอมให้สืบทอดอ านาจจริง แค่
รวมกันทุกพรรคการเมือง เว้นพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวก็ได้เสียงเกินกว่า 376 เสียง เป็นรัฐบาลได้แล้ว หรือจะ
รวมกันได้เกิน 251 เสียง ใครจะเป็นรัฐบาลก็อยู่ได้ไม่เกิน 2-3 เดือน เพราะทุกอย่างอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลจะอยู่
หรือไปก็อยู่ที่ส.ส.ทั้งนั้น 

ถ้าท าได้อย่างนี้จะเป็นประชาธิปไตย ปิดประตูการสืบทอดอ านาจดังที่กล่าวหาโจมตีกันได้เบ็ดเสร็จ ไม่
เกี่ยวกับคสช. ไม่เก่ียวกับส.ว.250 และก็ไม่เก่ียวกับรัฐธรรมนูญอะไรตรงไหนเลย 
ที่มันเป็นอย่างทีเ่ห็นทุกวันนี้ ก็เพราะส.ส.พรรคการเมืองต่างวิ่งหาอ านาจ เกาะอ านาจ ต่อท่อการสืบทอดอ านาจ แล้วจะ
ไปกล่าวหาใครล่ะ… 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/96%E0%B9%80%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%80.jpg
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ถ้าส.ส.ที่อ้างว่ามาจากประชาชน มาจากการเลือกตั้งไม่ยอมจ านนกับอ านาจเสียอย่าง มันก็จะไม่เป็นวงจร
อุบาทว์ทางการเมือง 

ทุกวันนี้รัฐบาลอยู่ได้ก็เพราะส.ส. ถ้าส.ส.ถอนตัว 40-50 คนรัฐบาลก็ล้มครืนแล้ว ไม่เกี่ยวกับส.ว. ไม่เกี่ยวกับ
ทหาร ไม่เกี่ยวกับอ านาจพิเศษใดๆทั้งสิ้น แม้ต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลกันเองโดยตัดพรรคการเมืองบางพรรคออกไปก็
รวมกันได้เกินครึ่ง ตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้ว… 

ผมจึงสรุปว่า อ านาจจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม เป็นความต้องการของนักการเมือง นักเลือกตั้ง มากกว่า
ประชาธิปไตยอย่างที่พูดอย่างที่เห็นและอย่างที่เป็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ 
ประชาธิปไตยจึงมีเอาไว้เป็นข้ออ้างของส.ส. บางกลุ่มบางพวกแบบมือถือสากปากถือศีลเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2965815  
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29 กันยายน 2564 12:31 น. 
หยุดทุกข้อครหา!! “หมอระว”ี แนะ “บิ๊กตู”่ ต้องยื่นศาลตีความ บัตร 2 ใบ 
"หมอระวี" แนะ "บิ๊กตู่"ต้องยื่นศาล ตีความร่างแก้ไข รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เชื่อมีแต่ได้กับได้ ระบุใช้เวลาแค่ 30 
วัน ม่ันใจจะหยุดทุกข้อครหา 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.  น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ  หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุว่า จากการที่รัฐบาลได้ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ที่จะแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ และก าหนดจ านวน 
ส.ส.เป็น 400 และ100 คน ต่อมา ส.ส.และ ส.ว. ส่วนหนึ่ง พยายามจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่ไม่สามารถรวบรวม
เสียงได้เพียงพอ จึงไม่สามารถยื่นได้ และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ท าหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย   ประธานรัฐสภา 
และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน ตามด้วย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้
ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความต่อไป ปรากฏว่าขณะนี้ ประธาน
รัฐสภาได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณาตัดสินใจภายใน 5 วัน ว่าจะยื่น ให้  ในหลวงลงพระปรมาภิไธย 
ประเด็นคือนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปดี 

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนจึงขอเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณาว่า ถ้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พล.อ.
ประยุทธ์ จะมีแต่ได้กับได้ เพราะศาลวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขขัดรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นฝ่ายได้  แต่ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขผ่านได้พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะเป็นฝ่ายได้เช่นกัน ที่รอบคอบให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วย
กลั่นกรองให้ ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพระปรมาภิไธย แต่ถ้าไม่ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญตีความ น าร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เลย พล.อ.ประยุทธ์ จะมีแต่เสียกับเสมอตัว เพราะถ้าผู้ตรวจการ
แ ผ่ น ดิ น  ยื่ น ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ตี ค ว า ม  แ ล้ ว ผ ล ป ร า ก ฏ ว่ า ศ า ล วิ นิ จ ฉั ย ว่ า  ร่ า ง แ ก้ ไ ข ขั ด รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  
พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะเป็นฝ่ายเสียถูกโจมตีว่า ทั้งๆที่รู้ว่าร่างแก้ไขไม่สมบูรณ์ ไม่พิจารณาให้รอบคอบ กลับน าร่ างแก้ไขข้ึน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม แต่ถ้าผลปรากฏว่า ศาลวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขผ่านได้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เสมอตัว 
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นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ อาจจะถูกกล่าวหาว่า ไม่จริงใจในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ความเป็นจริงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ผ่านเร็วขึ้น เพราะศาลรัฐธรรมนูญ จะใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน ในการวินิจฉัย ดังนั้นการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนจะเสียเวลาเพียง 30 วัน เพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญกลั่นกรองแล้วว่า ร่างแก้ไขไม่ขัด เมื่อนายกรัฐมนตรี 
ยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อม พระองค์ท่านสามารถลงพระปรมาภิไธยได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญก่อน กลับน าร่างยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเลย กลับเป็นการโยนเผือกร้อนให้พระองค์ท่านและองคมนตรี ซึ่ง
อาจจะต้องใช้เวลาถึง 90 วันกว่าพระองค์ท่านจะทรงลงพระปรมาภิไธย 

“ผมขอย้ าว่านายกรัฐมนตรีต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยด่วน เพ่ือให้การวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่าน าเผือกร้อนยื่นทูลเกล้าต่อพระองค์ท่านทั้งทั้งที่รู้ว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มีความไม่สมบูรณ์อยู่
หลายประการ # ชาติต้องการภาวะผู้น าของนายก # นายกยื่นศาลมีแต่ได้กับได้” นพ.ระวี กล่าว. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/324478/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/324478/
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วันที่ 29 กันยายน 2564 - 18:38 น. 
ภาคีเพื่อ ปชต. ยื่น จม. แนะ ‘นายกฯ-ปธ.รัฐสภา’ ท าประชามติ เฟ้น ส.ส.ร.ร่าง รธน. ใหม่ 
 

 
 
ภาคีเพื่อ ปชต. ยื่น จม. แนะ ‘นายกฯ-ปธ.รัฐสภา’ ท าประชามติ เฟ้น ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 

ภาคีเพ่ือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย น าโดย นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้ประสานงานภาคีฯ ได้เข้ายื่นหนังสือ
ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติให้มีหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาการใช้อ านาจ
ตามมาตรา 166 แห่งรัฐธรรมนูญ ด าเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือถามความเห็นของประชาชนว่า “เห็นชอบ
ให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกมาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
หลักการของร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สองแล้วหรือไม่” 

ในหนังสือดังกล่าวระบุเหตุผลว่า การเข้ายื่นหนังสือนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมภาคีเพ่ือรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพ่ือสถาปนาอ านาจการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน ฝ่ายนักการเมืองและฝ่ายประชาธิปไตยทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการออกเสียง
ประชามติ เพ่ือถามผู้ออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหลักการของมติที่ผ่านวาระที่สอง
ของรัฐสภา โดยด าเนินการในทั้งสามช่องทางที่กฎหมายประชามติเปิดไว้  ในช่องทางแรก การออกเสียงประชามติ
สามารถท าได้โดยมติของคณะรัฐมนตรี ภาคีฯขอให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพิจารณาให้รัฐมนตรีในสังกัดเสนอเรื่อง
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี 

ในช่องทางที่สอง รัฐสภาสามารถริเริ่มได้โดยให้ความเห็นชอบการออกเสียงประชามติ และส่งมติของรัฐสภาไป
ยังคณะรัฐมนตรี 

และในช่องทางที่สาม ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน เข้าชื่อกันเพ่ือขอให้
คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ 
ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาแล้ว ทางภาคีฯยังเข้ายื่นหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน ยื่นถึงนายกฯให้ ครม.
ใช้อ านาจตามมาตรา 166 เพ่ือด าเนินการออกเสียงประชามติเพ่ือถามความเห็นประชาชนในประเด็นเดียวกันด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2965548  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2965548
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/242494122_580338510086602_1604891609055882997_n.jpg
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29 กันยายน 2564 13:35 น. 
‘จุรินทร์’ สะกิด ‘บิ๊กตู’่ แก้ปัญหา พปชร. อย่ากระทบพรรคอ่ืน ปมโอนงาน ก.เกษตร 
“จุรินทร์”สะกิด“บิ๊กตู่”แก้ปัญหา พปชร. อย่าให้กระทบพรรคอ่ืน หลัง ครม.โอนงาน 4 กรม ก.เกษตรฯให้“บิ๊ก
ป้อม”คุม เตือนอย่าสร้างปัญหาเพิ่มโดยไม่จ าเป็น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ก ากับดูแล 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเคยเป็นงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรฯ จาก
เดิมที่ให้นายจุรินทร์เป็นผู้ดูแลว่า ตนขอพูดโดยรวม เห็นใจพรรคพลังประชารัฐที่ต้องแก้ไขปัญหาภายพรรค ซึ่งให้
ก าลังใจมาตลอดแต่การแก้ไขปัญหาควรยุติ ไม่กระทบถึงส่วนอ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืน มิฉะนั้นอาจกลายเป็นเรื่อง 
แทนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงจะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งโดยไม่จ าเป็น ซึ่งตนสื่อสารเรื่องนี้
กับนายกรัฐมนตรี และท่านรับทราบ หลังจากนี้มั่นใจเรื่องนี้จะคลี่คลายไปได้ 

เมื่อถามว่าในทางการเมืองการที่ พล.อ.ประวิตรเข้ามาในลักษณะเช่นนี้ อาจถูกมองเตรียมยึดกระทรวงเกษตรฯ 
ไปจากพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะไม่เคยคุยเรื่องนี้ และเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้น  

เมื่อถามย้ าที่ระบุว่า อาจเกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ตอนนี้กังวลเรื่องอะไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า “ผมพูดตาม
หลักการเท่านั้นเพราะเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลว่ามีปัญหาอยู่หลายด้าน ฉะนั้นไม่ควรท าอะไรที่จะสร้างปัญหาเพ่ิมโดยไม่
จ าเป็นและผมเชื่อทุกอย่างจะออกมาได้ด้วยดี” 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/324837/  
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/324837/
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30 กันยายน 2564 09:52 น.   
"สิระ" ซัด "พ.อ.สุชาติ" แรงลงนายก อบจ. ยังสอบตก ยันไม่มี ส.ส. ใต้ถึง 13 คนลาออกจากพรรค 
 

 
 

"สิระ" ซัด "พ.อ.สุชาติ" แรงลงนายก อบจ.ยังสอบตก ยันไม่มี ส.ส.ใต้ถึง 13 คนลาออกจากพรรค เชื่อ แค่หวัง
ปล่อยข่าวสร้างราคาให้ตัวเอง แนะ ท าตัวให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนถูกถอนหงอก 

วันที่ 30 ก.ย.64 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ
กุล อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ออกมาประกาศว่า จะพาสมาชิกพรรคซึ่งส่วนใหญ่ที่อยู่สายใต้จ านวน 
13 คน ลาออกจากพรรคว่า ตนได้มีการพูดคุยกับ ส.ส.ภาคใต้ทั้ง 13 คน ซึ่งทุกคนปฎิเสธการกล่าวอ้างของ พ.อ.สุชาติ 
ยังไม่มีใครตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ นี่คือขบวนการปล่อยข่าวว่ามี ส.ส.อยู่ในมือถึง 13 คน เพ่ือหวังสร้าง
ราคา และเครดิตให้กับตัวเอง และท้ายที่สุดจะหวังต าแหน่งอะไรด้วยหรือไม่ 

"การออกมาพูดเช่นนี้ของ พ.อ.สุชาติ เพราะจงใจให้เกิดแรงกระเพ้ือมใต้น้ า แต่พ.อ.สุชาติ ลืมไปหรือไม่ว่า เมื่อ
ครั้งลงสมัครนายก อบจ.ที่จังหวัดสงขลา ชาวบ้านที่นั่นเขายังไม่เลือกเลย แล้วจะมี ส.ส.ถึง 13 คนมาให้ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจจริงหรือ พฤติกรรมแบบนี้ ผมไม่รู้ว่า พ.อ.สุชาติ หวังอะไรอยู่ และไม่อยากก้าวล่วง เพราะท่านถือเป็นผู้อาวุโส แต่ 
พ.อ.สุชาติ ต้องท าตัวให้น้อง ๆ เคารพ ไม่ใช่ออกมาเล่นเกมการเมืองแบบนี้ ท าให้พรรคและ ส.ส.ที่ท่านอ้างถึงได้รับความ
เสียหาย ผมขอให้ท่านประพฤติตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี อย่าให้เด็กเมื่อวานซืนต้องออกมาถอนหงอกท่าน เพราะฉะนั้นหยุด
พฤติกรรมเช่นนี้ได้แล้ว"นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284945  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/284945
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210930/5db94298f09e46343864854f41a0315ff4680c661970d96cd3102356d6d2030a.jpg?itok=ynDHVMsX
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วันที่ 30 กันยายน 2564 - 10:25 น. 
‘บิ๊กป้อม’ ฉุน ‘สุชาติ’ หักหน้า น า 12 ส.ส. ใต้ ซบปลัดฉิ่ง ยัน 2 ป. รักกันดี 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’ ฉุน ‘สุชาติ’ หักหน้า น า 12 ส.ส.ใต้ ซบปลัดฉิ่ง ยัน 2 ป.รักกันดี 

คนใกล้ชิดลุงป้อม เผย ‘บิ๊กป้อม’ ฉุน ‘สุชาติ’ หักหน้า น า 12 ส.ส.ใต้ ซบอก ‘ปลัดฯฉิ่ง’ พร้อมถามต้องการ
อยากให้พี่น้องร้าวฉานหรือ ย้ าเป็นไปไม่ได้ ‘พ่ีป้อม-น้องตู’่ รักกันดี เข้าใจกันดี จี้สมัยน า ส.ส.ใต้หาเสียงใครเป็นคนดูแล 

แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า กรณี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต
ประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือนร่วมรุ่น ตท.12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันจับมือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งพรรคใหม่
พร้อมชูจุดขาย ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนั้น จะยิ่งท าให้สถานการณ์ความไม่เข้าใจต่อกันระหว่าง พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กับ พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งหมางเมินกัน ทั้งที่ตอนนี้ บิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ ต่างเข้าอกเข้าใจกัน มี
การโทรหา พูดคุย พบปะกันทุกวัน 

“การออกมาให้ข่าวของ พ.อ.สุชาติ ในช่วงนี้เหมือนไม่รู้จักกาลเทสะ เหมือนจะมาท าลายบรรยากาศระหว่าง พ่ี
น้อง 2 ป. ที่ก าลังไปได้สวย และพ่ีน้องคู่นี้ก็ไม่มีวันแตกคอ ไฉนจะรีบมาเปิดตัว น า ส.ส.พลังประชารัฐ ไปซบอกพรรค
ของปลัดฯฉิ่ง มันเหมือนเป็นการหักหน้า พล.อ.ประวิตร ที่นั่งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่” 

แหล่งข่าวใกล้ชิดบิ๊กป้อม เผยต่อว่า พ.อ.สุชาติจะท าอะไรก็ท าไป อย่าท าให้ พล.อ.ประวิตร ต้องล าบากใจ ท่าน
เคยช่วยอะไร พ.อ.สุชาติ อยู่ก็รู้ดีแก่ใจ และใครเป็นผู้สนับสนุน ส.ส.ภาคใต้เมื่อครั้งลงสมัคร หาเสียง การออกมาให้ข่าว
เหมือนต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรค แตกคอพ่ีน้อง ลักษณะแบบนี้ใช่ไม่ได้ พวกเราเป็นทหาร ท าอะไรต้องให้
เกียรติรุ่นพ่ี ไม่ใช่มาสร้างความร้าวฉาน และหากมองลึกๆ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ค่อยให้ราคา พ.อ.สุชาติเท่าไหร่ เและเรื่อง
นี้ พล.อ.ประวิตร ทราบแล้ว เพียงแต่บอกมันจะมาท าอะไรช่วงนี้ สร้างข่าวเก่งจัง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2966066  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2966066
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%97%E0%B8%97000001.jpg
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ช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต่อการตรวจสอบ "เลือกตั้งท้องถิ่น" พร้อมตาราง "เงินรางวัล" แจ้งเบาะแส
น าจับไปสู่การเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

เหลือเวลาอีก 61 วัน จะถึงวันหย่อนบัตร เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,300 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 เป็นการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ล าดับ
ที่ 3 ต่อจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เมื่อ 20 ธ.ค.2563 และเลือกตั้งเทศบาล เมื่อ 28 มี.ค.2564  

ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด และกทม.เตรียมความพร้อมปฏิทินจัดเลือกตั้ง อบต. ซึ่งจะเริ่มวันสมัครเลือกตั้งครั้งแรกระหว่าง
วันที่ 11-15 ต.ค.64 

นอกจากนี้ กกต.ได้ออกแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" เป็นช่องทางแจ้งพบเห็นการทุจริตและการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง และเป็นช่องทางรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ  
ส าหรับวิธีใช้แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด "กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวม มีดังนี้ 
1.เมื่อเปิดแอพพลิ เคชั่นตาสับปะรด  จะพบช่องให้  "เข้าสู่ ระบบ"  และ "ลงทะเบียน"  โดยให้ เริ่มต้นใช้งานที่
ช่อง "ลงทะเบียน"  
2.เมื่อกดช่อง "ลงทะเบียน" จะเข้ามาที่หน้าข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งานให้กด "ยินยอม" หากไม่เห็นด้วยให้กด "ไม่
ยินยอม" 
3.หากกด "ยินยอม" เพ่ือใช้งานจะมีช่องให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งานส าหรับผู้ใช้ใหม่  โดยเป็นข้อมูลเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อท่ีใช้เป็นบัญชีผู้ใช้งานและการก าหนดรหัสเข้าใช้งาน  
4.ระบบจะแจ้งหมายเลข OTP ใน SMS เพ่ือให้ใส่ตัวเลข 4 หลักเพ่ือยืนยันตัวตน 
5.น าบัญชีผู้ใช้กรอกในช่องเริ่มต้นการใช้งาน เมื่อกรอกบัญชีเสร็จสิ้นจะเช้ามาที่หน้าหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ต่างๆ ให้กดช่อง "รายงานทุจริต"  
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จากนั้นจะเป็นข้อตกลงการใช้บริการรายงานการทุจริตเลือกตั้ง ที ่กกต.ก าหนดไว้มีดังนี้  
1.ผู้ใช้งานต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่แจ้งข้อมูลที่มีลักษณะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออ่ืนใดที่มีลักษณะ
เช่นว่ามาแล้ว 
2.ผู้ใช้งานจะต้องด าเนินการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอื่น 
3.ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งเหตุการณ์การทุจริตเลือกตั้ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่องเท่านั้น 
4.การแจ้งรายงานทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรจะส่งรูปมาด้วยทุกครั้ง 
5.เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
6.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสงวนสิทธิในการด าเนินการยุติเรื่องกับรายงานที่มีข้อมูลลักษณะเป็นเท็จ กลั่น
แกล้ง ใส่ร้ายใส่ความ หรืออ่ืนใดที่มีลักษณะเช่นฉ่ ามาแล้ว รวมทั้งรายงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น โดยเฉพาะกติกาที่ก าหนดไว้ชัดว่าผู้แจ้งที่
ส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได ้จึงควรตรวจสอบก่อนที่จะกดปุ่ม "ส่งข้อมูล" 
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มาถึงขั้นตอนส าคัญของแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" ผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้งต้องระบุข้อมูล ดังนี้ 
1.จังหวัด ที่เกิดเหตุ 
2.วัน/เวลา ที่เกิดเหตุ 
3.สถานที่เกิดเหต ุให้กรอกข้อมูล แขวง หรือ ต าบล/เขต หรืออ าเภอ เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้งที่ทราบ 
4.รายละเอียดการกระท าผิด ให้กรอกรายละเอียดการกระท าผิด เช่น เป็นใคร มีพฤติกรรม อย่างไร ยานพาหนะที่
ใช้ ยี่ห้อ สีรถ 
5.อัพโหลดหลักฐานประกอบ ตั้งแต่ ไฟล์ภาพ บันทึกเสียง และเลือกไฟล์วีดีโอ  
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จากนั้น "กกต." จะไปด าเนินการสอบสวนตามหลักฐานและข้อเท็จจริงในส านวนการร้องเรียนทั้งหมด แต่
ส าหรับ "ผู้แจ้งเบาะแส" นั้นหากการสอบสวนน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิด สามารถรับเงินรางวัลกรณี "กกต." มี
ค าสั่งให้เลือกตั้งใหม ่โดย กกต.จะปกปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ 
ทั้งนี้ ในเงินรางวัลดังกล่าวถูกก าหนดไว้ที่ "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  พ.ศ.2562" โดย
มี "บัญชีอัตราการให้รางวัล" ในหมวด "กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น" แบ่งเป็น
ดังนี้ 
1.กรณ ีกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ ได้เงินรางวัลตั้งแต่ 2.5 หมื่นบาทไม่เกิน 1 แสนบาท  
2.กรณ ีกกต.ระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว ได้เงินรางวัลตั้งแต่ 2.5 หมื่นบาทไม่เกิน 2 แสนบาท 
3.กรณ ีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ได้เงินรางวัลตั้งแต่ 2.5 หมื่นบาทไม่เกิน 4 แสนบาท  
4.กรณ ีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ ์เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ได้เงินรางวัลตั้งแต่ 2.5 หมื่น
บาทไม่เกิน 5 แสนบาท  
ทั้งหมดเป็นช่องทางเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ต่อการตรวจสอบการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการออกเสียงประชาธิปไตย เพ่ือเลือกผู้ที่มีความซื่อสัตย์เข้ามาบริหารท้องถิ่นให้โปร่งใสมากท่ีสุด. 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/037/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/037/T_0006.PDF
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ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ระบบ Andriod และ ระบบ iOS 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962822  
 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.pineapple&hl=th
https://apps.apple.com/th/app/id1060014842?l=th
https://www.bangkokbiznews.com/news/962822


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

  

29 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 น. 
พรรคการเมือง+กองทัพ = อ านาจรัฐ 
 

 
 

เหตุการณ์บ้านเมือง ที่มีความเก่ียวข้องกับอนาคตของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คงไม่มีเรื่อง
อะไรน่าสนใจมากไปกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของพ่ีน้อง 3 ป. โดยมีศูนย์กลางของปัญหาอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐ พรรค
แกนน าหลักที่เป็นฐานค้ ายันอ านาจรัฐบาลของพ่ีน้อง 3 ป.  

ภายหลังที่นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น้องเล็กของ 3 ป. ใช้อ านาจตามความในมาตรา 171 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปลดสองรัฐมนตรีช่วยว่าการ คือ  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ ผู้มีความสนิทสนมใก้ลชิดกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่บางสื่อเปรียบว่าเหมือนกล่องดวงใจของพ่ีใหญ่ 3 ป. 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา สื่อทุกส านัก ประชาชนทุกสายตา ต่างจับจ้องเฝ้ามองและติดตามความเป็นไปของพรรคพลังประชา
รัฐ และรอยปริร้าว ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง 3 ป. ว่าจะพัฒนาการไปอย่างไร จะส่งผลให้รัฐนาวา พล.อ.ประยุทธ์ ต้อง
เผชิญชะตากรรมอย่างไร 

ทุกคนทราบดีว่าท าไมและเพราะเหตุใด สองรัฐมนตรีจึงถูกปลด แต่ที่ผู้คนสนใจมากยิ่งกว่านั้นคือ  หลังจากนี้
นายกรัฐมนตรี จะจัดการกับพรรคพลังประชารัฐอย่างไร เพราะการก่อหวอดเป็นคลื่นใต้น้ า กระทั่งรวบรวมมือ ส.ส.มา
กดดันและต่อรองกับนายกฯ รวมถึงการโหวตคะแนนไว้วางใจจนนายกฯ ได้คะแนนต่ าสุด แบบท าให้เสีย เครดิตทาง
การเมืองนั้น ล้วนมาจากกลุ่มความเคลื่อนไหวจากภายในพรรค ที่มีรัฐมนตรีผู้ถูกปลดมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

บทเรียนนี้สอนว่า การเมืองหลังรัฐประหาร เมื่อใช้รัฐธรรมนูญฯ และเข้าสู่การเลือกตั้ง อ านาจรัฐมิได้ขึ้นอยู่ที่
กระบอกปืน หรือ กองทัพ แต่เพียงอย่างเดียว อ านาจรัฐที่จะอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความชอบธรรม ต้องอาศัย
เสียงสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากพรรคการเมือง และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นส าคัญ กล่าว
อย่างถึงที่สุดแล้ว อ านาจรัฐเกิดจากพรรคการเมือง+กองทัพ และต้องมีประชาชนสนับสนุน รัฐบาลจึงจะมีความมั่นคง
และมีเสถียรภาพที่ดี ผู้ใดยึดกุมพรรคการเมือง ผู้ใดยึดกุมกองทัพ ผู้นั้นย่อมมีอ านาจรัฐ 

สัจจธรรมทางการเมืองดังกล่าว เป็นสัจจธรรมโดยทั่วไปส าหรับใครก็ตามที่คิดจะอยู่ในต าแหน่งอ านาจทาง
การเมือง เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่ก าลังปรากฎขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ คงจะให้บทเรียนและท าให้
นายกรัฐมนตรี ได้เข้าใจลึกซึ้งด้วยประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เพราะระบบการเมืองปัจจุบัน นอกจากต้องบริหาร
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ประเทศ ดูแลประชาชนแล้ว ท่านยังต้องบริหารพรรคการเมือง ก ากับดูแลกองทัพและกลไกราชการ ให้ขับเคลื่อนไป
พร้อมๆ กันด้วยความสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ภายใต้แนวทางนโยบายเดียวกันอีกด้วย ความซับซ้อนของปัญหาใน
ช่วงเวลาที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กับช่วงเวลาของการเมืองในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

นับแต่วันแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง สถานภาพของท่านคือ บุคคลที่
กระโจนเข้าสู่การเมืองแล้ว เพียงแต่เป็นการเมืองที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองโดยมี
กองทัพสนับสนุน และเมื่อมีการเลือกตั้ง เมื่อท่านยอมรับการเสนอชื่อจากพรรคการเมือง ให้เป็นนายกรัฐมนตรี และ
ได้รับเสียงโหวตสนับสนุนในสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญฯ ท่านก็คือ นายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวอย่างมิ
อาจปฎิเสธได้  

แม้มิได้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยตรง แต่ผู้คนก็ทราบว่าท่านคือ หัวหน้าตัวจริง ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
นามพรรคพลังประชารัฐ ใช้ท่านเป็นผู้น าในการหาเสียงกับประชาชน เลือกพลังประชารัฐได้  “ลุงตู่” เป็นนายกฯ หรือ 
“เลือกความสงบจบที่ลุงตู่” ส่วน “ลุงป้อม” เป็นหัวพรรคแต่เพียงตัวแทนจากท่าน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
ความคิด “ลุงป้อม” จะเหมือนเดิมหรือไม่ จึงมีค าถามที่สื่อและสังคมสนใจติดตา 

ความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ในการเมืองปัจจุบัน ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 พรรคการเมืองจึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หาก พล.อ.ประยุทธ์ น้องเล็กของพ่ีน้อง 3 ป. 
คิดท่ีจะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางทางการเมือง ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือ พี่น้อง ที่จะก้าวเข้ามาสืบต่ออ านาจต่อไป การสร้าง
พรรคการเมืองที่มั่นคง เข้มแข็ง ภายใต้การน าของตน และคณะบุคคลที่มีความคิดและอุดมการณ์เดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได ้

แบบอย่างของพรรคการเมืองที่ประสบผลส าเร็จนั้น มีตัวอย่างให้ศึกษามากมาย ที่น่าศึกษาและสอดคล้องกับ
สภาพการเมืองและสังคมไทย คือแบบอย่างจาก พรรคคอมมิวนิสต์ ที่ก่อตั้งและอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันครบ 100 ปี 
เบื้องหลังและปัจจัยแห่งความส าเร็จของพรรคการเมือง มีเหตุปัจจัยอย่างไรบ้าง ล้วนเป็นบทเรียนที่ดี ที่ควรเลือกศึกษา 
น ามาประยุกต์ใช้ของพรรคการเมืองไทย ส าหรับประเทศที่ปกครองลักษณะเผด็จการประชาธิปไตย นั่นคือการสร้าง
สมดุลย์ระหว่างความเป็นประชาธิปไตย กับความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย ทุกคนมีเสรีภาพ แต่ต้องมีวินั ยคือ
เคารพกฎหมายและต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

แต่ที่ส าคัญที่สุดคือ แบบอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรูปแบบการปกครองจีน สอนให้เข้าใจสัจจธรรม
ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งว่า "พรรคการเมืองกับกองทัพ เท่ากับอ านาจรัฐ" ปราศจากอ านาจในพรรคการเมือง ไร้สิ้น
กองทัพคอยค้ าจุน ก็ไร้สิ้นอ านาจรัฐ การศึกษาอย่างจ าแนกและเลือกเอาบทเรียนที่ดีมาใช้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบัน พูดแบบฟันธง คือความเคลื่อนไหวเพ่ือชิงอ านาจทาง
การเมือง อันมีที่มาจากสัจจธรรมว่า ใครกุมอ านาจพรรค ผู้นั้นย่อมกุมอ านาจรัฐ การที่พรรคการเมืองทุกพรรค แย่งชิง
กันเป็นหัวหน้าพรรค เป็นเลขาธิการพรรค แย่งชิงกันเป็นผู้บริหารสูงสุดในพรรค จึงเป็นธรรมชาติของพรรคการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่พรรคการเมืองเป็นกลไกหลักส าคัญตามรัฐธรรมนูญ ผู้มีอ านาจทางการเมืองในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแทบทุกคน น้อยนักที่จะปล่อยให้บุคคลอื่นมาควบคุมพรรคการเมืองที่เป็นฐานอ านาจของตน แม้แต่คนที่
ไร้แผ่นดินอยู่ นักการเมืองที่หลบหนีคดี ยังต้องเอาญาติพ่ีน้องตนเองมาเป็นหัวหน้าพรรค เพราะไม่อาจวางใจคนอ่ืน เคย
เอานอมินีมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนตน สุดท้ายก็ต้องหาทางปลดจากต าแหน่ง  
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อ านาจทางการเมืองเป็นสมบัติชนิดพิเศษ ที่ฝากให้ใครดูแลไม่ได้จริงๆ ผู้กุมอ านาจรัฐจึงต้องกุมอ านาจพรรค
เท่านั้น นี่คือสัจจธรรมทางการเมือง จะก่ีร้อยปีก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง อ่านและฟังข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เช่นนี้แล้ว 
ก็คิดเองตัดสินใจเองน่ะครับลุง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/497705  
  

https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/497705
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29 กันยายน 2564 23:00 น.  
พร้อมเล่นเกมใหม่ ! 

 
 

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากฟากแนวรบ พรรคพลังประชารัฐ พลิกกลับมาระอุอีกครั้ง เมื่อ เพ่ือนบิ๊กตู่  
อย่าง พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้โพสต์ข้อความที่ก าลังให้
เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ ภายในพรรคพลังประชารัฐ เองจะมีการ ขยับขยาย เกิดการย้าย
พรรคกันเกิดขึ้น ! 

ต้นเดือนต.ค.น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องพรรคใหม่ที่สื่อเสนอกันมาตลอดว่า มีปลัดฉิ่ง นายฉัตรชัย 
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายนผลักดัน ส่วนผมเองไม่ได้ช่วยงานพรรค
พลังประชารัฐแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

และวันที่30 กันยายนนี้ จะเรียกทีมงานหารือวางแผนการท างานในพ้ืนที่ ส่วนส.ส.พรรคพลังประชารัฐในภาคใต้
ที่ได้รับเลือกมา 13 คน เพราะกระแสความนิยมในตัวของนายกฯ ผมยังมั่นใจว่า ในภาคใต้ความนิยมในตัวนายกฯไม่ได้ลดลง 

หากเป็นนักการเมืองคนอ่ืนที่ออกมาส่งสัญญาณ เช่นนี้คงไม่สามารถกระตุกความสนใจขึ้นมาได้ แต่ส าหรั บ 
พ.อ.สุชาติ คือเพ่ือนร่วมรุ่น12 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยเป็น 1 ในผู้ร่วม
ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ เป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อเดือนมี.ค. 2562 ส่งผลให้พรรคได้ส.ส. 
ภาคใต้13 คน และล่าสุดได้ลงสมัครนายกอบจ.สงขลา 

ส าหรับพรรคใหม่ที่พ.อ.สุชาติ เพ่ือนนายกฯ ประกาศท่าทีว่าจะย้ายไปร่วมงานด้วยนั้นก็ไม่ใช่ใครอ่ืน หากแต่
เป็นพรรคที่มี ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เกษียณอายุราชการวันนี้ 30 ก.ย. ซึ่งมีรายงานว่าหนาหูมา
โดยตลอดว่า ปลัดฉิ่ง ได้รับค าสั่ง จาก 2ป. ทั้ง บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะ พี่รอง และ  
บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ไปเตรียมการสร้างบ้านหลังใหม่ หากที่สุดแล้ว พี่น้อง 2ป. ไม่สามารถยึดพรรคพลังประชารัฐ ที่มี 
บิ๊กป้อมพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค ได้ส าเร็จ 

ท่ามกลางความคลุมเครือ กระแสข่าวที่สะพัดมาก่อนหน้านี้ ว่าความขัดแย้งระหว่าง 3ป. ยังไม่จบ แม้ 
พล.อ.ประวิตร กับพล.อ.ประยุทธ์ จะออกมาปฏิเสธ อยู่หลายครั้ง แต่ล่าสุดเมื่อ พ.อ.สุชาติ ในฐานะเพ่ือนร่วมรุ่น ของ
พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาประกาศตัวชัดเจน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/cce82b3c3312edfd45f509c2150a156c1cbc46dda07e092cc3efc516db3c2f2a.jpg?itok=PW8HpEgL
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เท่ ากับว่ านี่ คือการตอกย้ าว่ า  มีการตั้ งพรรคการเมืองกันจริ ง เกิดขึ้น  เ พ่ือเป็น ทางเลือก ให้กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ ที่พร้อมจะลุยต่อบนสนามการเมือง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ทั้งข่าวการตั้งพรรคใหม่ หรือการตัดสินใจเล่น
การเมืองต่อในสมัยหน้าของพล.อ.ประยุทธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องท่ีไม่มีความชัดเจน และถูกปฏิเสธซ้ าไปซ้ ามา 

เมื่อ พ.อ.สุชาติ เพื่อนร่วมรุ่นนายกฯ เปิดตัว เปิดหน้าเล่นเช่นนี้แล้ว สิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมาคือ เอฟเฟกซ์ ที่ 
พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค จะต้องเจอกับ
ความหวั่นไหว ไปจนถึงอาการ ผึ้งแตกรัง ตามมาหรือไม่ !? 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284851  
 
  

https://siamrath.co.th/n/284851
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29 ก.ย. 2564 
เพื่อนรัก "ประยุทธ์" จับมือปลัดฉิ่งชูธงพรรคใหม่ 
 

 
 
สไตล์คนจริง เพื่อนรัก "ประยุทธ์" ยกทีมเสนาธิการภาคใต้ ทิ้ง พปชร. ร่วมงานปลัดฉิ่ง ก่อการพรรคใหม่ สร้างดาว
คนละดวง  

ใกล้จะวันที่ 30 ก.ย.2564 เพ่ือนรักของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประกาศทิ้งพลังประชารัฐ ก่อการตั้ง
พรรคใหม่ จุดยืนชัดหนุน  “ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย  พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตนายทหาร  
ตท.12 รุ่นเดียวกับ “พล.อ.ประยุทธ์” อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ แถลงผ่านเฟซบุ๊คว่า เลือกตั้ง
ครั้งหน้า จะไปร่วมงานกับ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ 30 
ก.ย.นี้ ท างานการเมืองยกใหม่ 

ด้วยความเชื่อที่ว่า กระแสความนิยมในตัว “พล.อ.ประยุทธ์” ทางภาคใต้ ยังไม่ได้ลดลง และหากมีพรรค
การเมืองใหม่ที่ชู “ประยุทธ์” เป็นนายกฯ ก็จะประสบความส าเร็จอีกครั้ง ดังที่ทราบกัน การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว พลัง
ประชารัฐ ประสบความส าเร็จอย่างเหลือเชื่อ ได้ ส.ส.ใต้ 13 คน (คนที่ 14 มาจากเลือกตั้งซ่อม) ซึ่งกระแสความนิยมใน
ตัว “พล.อ.ประยุทธ์” ส่งผลให้ผู้สมัครหน้าใหม่ในภาคใต้ ชนะคู่แข่งค่าย ปชป. พรรคการเมืองของปลัดฉิ่ง จึงจะเริ่มต้นที่
ภาคใต้ เพราะมีฐานเสียง มีประชาชนยังชื่นชอบ “พล.อ.ประยุทธ์” อยู่ 
‘ทีมผู้การชาติ’ 

วันที่ 30 ก.ย.2564 พ.อ.สุชาติ เพ่ือนรัก “ประยุทธ์” จะนัดทีมงานเดิม 9 คน อาทิ สานันท์ สุพรรณชนะบุรี 
อดีตนายก อบจ.พัทลุง และทวี สุระบาล อดีต ส.ส.ตรัง รวมถึง ส.ว.บางคน มาประชุมวางแผนด าเนินการขับเคลื่อน
พรรคการเมืองใหม ่

ส าหรับพรรคใหม่นั้น มีทีมงาน “ปลัดฉิ่ง” เป็นผู้ด าเนินการด้านธุรการ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน 
ต.ค.นี้ พ.อ.สุชาติยังไม่แน่ใจว่า จะใช้ชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย หรือพรรคใด ต้องรอฟังจากปลัดฉิ่ง 
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การเลือกตั้งปี 2562 พ.อ.สุชาติ แม่ทัพภาคใต้ ใช้ตึกใหญ่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น
ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ ภาคใต้ โดยชัยชนะในภาคใต้ มาจาก 2 ปัจจัยคือ กระแสของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และการบริหารจัดการเลือกตั้ง ที่ดูกระแสความต้องการในพื้นท่ีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

ส าหรับ ส.ส.ใต้ 14 คน ของพรรคพลังประชารัฐ พ.อ.สุชาติ จะไม่ไปชวนให้ออกจากพรรคเดิม แต่หากใครอยาก
ร่วมงาน ก็มาได้ทันที 
‘พรรคเศรษฐกิจไทย’ 

มีรายงานข่าวเรื่องพรรคการเมืองใหม่ที่จะสนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์” มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยปลัดฉิ่ง ก็ถูก
ถามจากนักข่าวอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับค าตอบสักที มิหน าซ้ า บทวิเคราะห์การเมืองบางส านัก ยังโยงเรื่องพรรคใหม่
ของปลัดฉิ่ง กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยประเมินว่า บิ๊กป๊อกแอบหนุนลับๆให้ปลัดฉิ่งตั้งพรรค 

ว่ากันว่า อดีตผู้ว่าฯคนดัง แถวอีสานใต้ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งพรรคเศรษฐกิจไทย และมีการด าเนินการประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคครบทั้ง 4 ภาค ชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย อาจถูกเปลี่ยนในภายหลัง ซึ่งแกนน าพรรคตัวจริงก าลังคิดชื่อ
พรรคใหม่อยู่ และที่ส าคัญ ต้องรอให้ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย เกษียณอายุราชการเสียก่อน จึงจะมีการเคลื่อน
ทัพเต็มตัว 

พลิกแฟ้ม กกต. พรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองล าดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 
โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน โดยมี ประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค และเมธาวี เนตรไสว 
เป็นเลขาธิการพรรค มีการจัดตั้งสาขาพรรคแห่งแรกที่ภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามมาด้วยภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคใต ้

การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 
500 คน โดย อรรถชา กัมปนาทแสนยากร ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรค ซึ่งอรรถชา เป็นอดีตนายอ าเภอแม่ริม 
และอ าเภอดอยสะเก็ด 

สีสันของการประชุมหนนั้นคือ การปรากฏตัวของ “แม่เลี้ยง ว.” นักธุรกิจด้านพลังงาน มีชื่อเสียงในเชียงใหม่ 
และล าพูน นักการเมืองสายเพื่อไทย รู้จักมักคุ้นแม่เลี้ยง ว.เป็นอย่างดี 

คีย์แมนพรรคเศรษฐกิจไทย จะมีหน้าตาอย่างไร เพ่ือนรักของ “พล.อ.ประยุทธ์” จะประสบความส าเร็จเหมือน
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ คงต้องรอความชัดเจนอีกสักพัก 

เชื่อว่า ทันทีที่มีการเปิดตัวพรรคปลัดฉิ่ง จะถูกประทับตราว่า พรรค 2 ป.ทันที เพราะภาพ พ.ท.สุชาติ และ
เครือข่าย บอกยี่ห้อ ป.ประยุทธ์ ชัดแจ้งอยู่แล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485957  
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29 ก.ย. 2564 
เงาของป้อม "ธรรมนัส" พร้อมรบพรรคปลัดฉิ่ง 
 

 
 
ร้าวแต่ไม่แตก "ธรรมนัส" สู้เพื่อประวิตรคนเดียว จัดแถวพลังประชารัฐ คัดเลือดแท้ ไม่หว่ันไหวพรรคปลัดฉิ่ง  
ชิงตัว ส.ส.  

หลังกลับบ้านพะเยาไปรับขวัญก าลังใจจากชาวบ้าน “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
เตรียมขับเคลื่อนพรรคพลังประชารัฐเต็มที่ วางคนสร้างเครือข่าย สร้างนโยบาย เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง 

“ธรรมนัส” พูดชัดเจนว่า ชั่วโมงนี้เรื่องของพรรคอยู่ที่  “นายป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ  
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โดยตัวเขาจะท าหน้าที่วางยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีทั้งหมด 

วันนี้ “ธรรมนัส” บอกพลังประชารัฐยังสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ แต่หลังเลือกตั้งครั้งหน้า จะสนับสนุนใครเป็น
นายกรัฐมนตรี ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้ชี้ขาด 
วันอังคารที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวจากท าเนียบรัฐบาล ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบค าสั่งนายกฯ แก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่2) 

โดยมอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี แทนจุ
รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เฉพาะกรมพัฒนา
ที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  พูด
ง่ายๆ พล.อ.ประวิตร ดูแล 4 กรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “ธรรมนัส” เมื่อครั้งเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพียง
มีข่าวนี้ออกมา ก็พอจะดูออกแล้วว่า “ธรรมนัส” คือรัฐมนตรีเงา ผู้จะลงมือปฏิบัติการจริงแทน “นายป้อม” 
‘พลังป้อม’ 

หลัง “ธรรมนัส” ได้รับต าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เมื่อเดือน ก.ค.2564 พล.อ.ประวิตร หัวหน้า
พรรค ได้แต่งตั้ง 10 หัวหน้าภาค เพ่ือเตรียมการรองรับการเลือกตั้งใหญ่และเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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 ภาค 1 พ้ืนที่ภาคกลาง มี ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 สายบ้านใหญ่อัศวเหม เป็นหัวหน้าภาค ,ภาค 
2 พ้ืนที่ภาคตะวันออก ฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 1 สายบ้านใหญ่สระแก้ว เป็นหัวหน้าภาค 
ภาค 3 พ้ืนที่อีสานใต้ ทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 ภรรยาวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นหัวหน้าภาค , 
ภาค 4 พ้ืนที่อีสานเหนือ เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ สายตรงธรรมนัส เป็นหัวหน้าภาค 
ภาค 5 พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน จีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 สายตรงธรรมนัส เป็นหัวหน้าภาค ,ภาค 6 พ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภรรยาสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นหัวหน้าภาค 
ภาค 7 พ้ืนที่ภาคตะวันตก สุชาติ อุตสาหะ ส.ส. เพชรบุรี เขต 3 เป็นหัวหน้าภาค ,ภาค 10 พ้ืนที่ กทม. จักรพันธ์ พร
นิมิตร ส.ส.กทม.เขต 30 สายตรงธรรมนัส เป็นหัวหน้าภาค 
ภาค 8 พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นหัวหน้าภาค ,ภาค 9 พ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 เป็นหัวหน้าภาค ประเมินว่า บรรดาหัวหน้าภาคของ “ธรรมนัส” จะยัง
ภักดีกับ “นายป้อม” ไม่ทิ้ง พปชร. ไปสังกัดพรรคใหม่ของปลัดฉิ่ง 
‘ขายนโยบาย’ 

“ธรรมนัส” กล่อม พล.อ.ประวิตรว่า ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พปชร. มีสถานะเป็นแกนน ารัฐบาล พรรคจะ
ใหญ่ขึ้น บัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่ตอบโจทย์ในการท าให้พรรคเติบโตขึ้น จึงสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยกติกา
เลือกตั้ง หันไปใช้บัตร 2 ใบแทนบัตรใบเดียว 

ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐ จึงต้องปรับกระบวนการท างานในพ้ืนที่ และสร้างนโยบายชุดใหม่เพ่ือเข้าถึงคนราก
หญ้า “ธรรมนัส” มองว่า พรรคของทักษิณกับพรรคก้าวไกล จะต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น โอกาสจึงเป็นของพลัง
ประชารัฐ 

หากว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ จะเกิดมีพรรคเศรษฐกิจไทย ของ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ขึ้นมาสนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้องแข่งกับพรรคพลังประชารัฐ ก็ว่ากันไปตามกติกา 

สุดท้ายหลังเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเศรษฐกิจไทย ก็ต้องรวมเสียงจากขั้วรัฐบาลเดิม จัดตั้ง
รัฐบาลชุดใหม่ ด้วยการสนับสนุนของ ส.ว. 250 คน 

ถ้ารวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ นายกรัฐมนตรีอาจไม่ใช่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนที่ “ธรรมนัส” ให้สัมภาษณ์ผ่าน
สื่อก็เป็นได ้

 
อ้างอิง   : https://www.komchadluek.net/scoop/485919   

https://www.komchadluek.net/scoop/485919


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 

 

30 ก.ย. 2564 เวลา 8:18 น. 
“นายกฯ” เกินเทอม จุดเสี่ยง วิกฤติการเมือง 
 

 
 

วาระ8ปี ของการด ารงต าแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" ฝ่ายค้าน ใช้เป็นประเด็นทวงถาม "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" 
ว่า จะมีส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้อยู่ภายใต้ "รัฐธรรมนูญ" หรือไม่ หากอยู่เกินตัวบท วิกฤติการเมือง ที่ถูก
คาดการณ์ และเปิดปมจาก "ฝ่ายค้าน" อาจเกิดขึ้นได้ 

ประเด็น “วาระ 8 ปี” ของ นายกรัฐมนตรี ดูท่าว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” จะไม่ยี่หระ
เท่าไร หลังให้ “ธนกร วังบุญคงชนะ” โฆษกรัฐบาล ออกมาตอบค าถามแทนในประเด็นนี้ ว่า “ให้ไปดูการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีมาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใด” ถอดรหัสนี้ จะพบว่า กติกาที่ให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ในคราบนักการเมือง อยู่
เป็นนายกฯ ปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  

แต่สิ่งที่ต้องตีความ คือ มาตรา 158  ที่ก าหนด วาระด ารงต าแหน่ง "รวมกันเกิน 8 ปีไม่ได้”  ไม่ว่าจะเป็นการ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ และไม่น าระยะรักษาการตามต าแหน่ง มานับรวม  ความตามนี้ มีคนมองวาระด ารง
ต าแหน่งของมุมกฎหมาย ใน 3 ทาง  คือ 1.นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 หลังการเลือกตั้งทั่วไป, 2.  นับตั้งแต่เมษายน 
2560 คือ วันที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 บังคับใช้ และ 3. นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 วันที่ด ารงต าแหน่งจากการยึดอ านาจ 

ถือเป็นประเด็น "ข้อขัดแย้งทางกฎหมาย” ที่เข้าข่ายอ านาจของ  “ศาลรัฐธรรมนูญ” ต้องตีความ  และช่องทาง
ที่เกิดขึ้นได้ คือ ครม. , กรรมการการเลือก (กกต.) หรือ สมาชิกแห่งสภาเข้าชื่อ 1 ใน 10 เพ่ือยื่นเรื่องได้ท่าทีของฝ่าย
สภาฯ ล่าสุด “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ประกาศจะไม่ขอใช้สิทธิตอนนี้  

เพราะหวั่นว่าจะเข้าทางใช้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ประทับรับรอง-ขยายอ านาจของ “พล.อ.ประยุทธ์” โดยใช่เหตุ 
แต่จังหวะที่จะยื่นนั้น ถูกก าหนดไว้โดยแน่ชัดคือ หลัง 24 สิงหาคม2565 เมื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” ด ารงต าแหน่งครบ 8 ปี 
นับจากสิงหาคม 2557 ที่ เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการยึดอ านาจ 

ส าหรับกติกาที่ล็อกวาระของ “นายกรัฐมนตรี”  มี มุมมองจาก "นักกฎหมายของรัฐสภา" ว่า หากจะถกเรื่องนี้ 
อย่ามองแค่ มาตรา 158 เท่านัน้ เพราะมีเนื้อหาเก่ียวข้องหลายมาตรา  

ได้แก่  มาตรา 170 ว่าด้วยการสิ้นสุดของ นายกฯ, มาตรา 264 ก าหนดความให ้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่บริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คือ 6 เมษายน 2560 เป็น ครม.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
จนกว่ามีครม. ที่ตั้งใหม่หลังการเลือกตั้งทั่วไป และก าหนดให้การท าหน้าที่เป็นวาระต่อเนื่อง “ไร้การรักษาการ- ไร้รอยต่อ”  
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มาตรา 279 วรรคสอง ที่รับรองบรรดาการใดๆ ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  รวมถึงฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ทั้ง 2 ฉบับ  ในปี 2558 และ ปี 2559 นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของบรรดาการ
ใดๆ ที่รวมถึง การท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหาร และ นายกฯ และ ที่ส าคัญคือ "กลุ่มมาตราว่าด้วย วาระด ารงต าแหน่ง
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ" เช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.), กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ก าหนด "วาระด ารงต าแหน่งแบบจ ากัด” คือ 7 ปี และเป็นได้วาระ
เดียวชั่วชีวิต เช่นเดียวกับการก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของ ผู้น าฝ่ายบริหาร 

ที่ผ่านมาการด ารงต าแหน่งของ องค์กรอิสระ ที่คาบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ “คสช.” ประกาศ
ให้มีผลใช้บังคับ  และ ฉบับปี 2560 แต่การด ารงต าแหน่ง ไม่พบว่า “องค์กรอิสระใด” ถูกนับวาระด ารงต าแหน่ง
แบบ “เริ่มใหม่” เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บังคับ แต่จะให้นับวาระต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ไปจน
ครบตามกติกา ประเด็นนี้ “ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภา” ยกตัวอย่างด้วยว่า เช่น การสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ 4 ซึ่ง
เข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564  หลังจากที่ กสม. ชุดที่3  ด ารงต าแหน่งครบวาระ เมื่อ  24 พฤษภาคม 
2564 โดยประเด็นนี้  หากให ้“กสม.” ชุดที่3 เริ่มนับวาระใหม่ จะต้องไม่มีการสรรหาใหม่ เพราะสามารถอยู่ท าหน้าที่ได้
อีก 7 ปีตามรัฐธรรมนูญใหม่ 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ กสม. ชุดที่สาม ซึ่งมาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ “คสช.”ออกประกาศให้มีผลบังคับ
ใช้ ต้องพ้นไปเมื่อครบวาระตามที่รัฐธรรมนูญ 2550ก าหนด คือ6 ปี ไม่มีการนับใหม่เมื่อมีกฎหมายใหม่ใช้บังคับ หรือ 
กรณีการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี 2563  ที่ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบวาระ 6 
ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2550 และวุฒิสภา เลือก “อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์” ด ารงต าแหน่งแทน  เมื่อ พฤษภาคม 
2564  จะเห็นว่าไม่ได้นับวาระใหม่ เมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บังคับ เช่นกัน หากน ามาเปรียบกับข้อถกเถียงถึงวาระด ารง
ต าแหน่ง “นายกฯ” ในปัจจุบัน แทบไม่แตกต่าง  

เพราะนายกฯ  ถูกจ ากัดวาระด ารงต าแหน่ง เฉกเช่นเดียวกับ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  แม้รัฐธรรมนูญจะเขียน
บทบัญญัติต่างกันในบริบท  แต่บรรทัดฐานการใช้หรือตีความกฎหมาย ย่อมไม่ต่างกัน หรือ ให้สิทธิองค์กรใด ได้รับสิทธิ
พิเศษ เหนือกว่า ฝ่ายบริหาร ถือเป็น 1 ใน 3เสาหลักของอ านาจอธิปไตย  หาก “ผู้น า” ไม่ยึดกติกาสูงสุดของประเทศ 
และคิดจะครองอ านาจทางการเมือง “อยู่เกินรัฐธรรมนูญ” ความขัดแย้งและวุ่นวายทางการเมืองอาจเกิดขึ้น เหมือนค า
ท านาย ที่ “กรธ.” เขียนความมุ่งหมายของมาตรา 158 ไว้ในบรรทัดท้าย ที่ว่า “การก าหนดระยะเวลา 8 ปีเพื่อไม่ให้เกิด
การผูกขาดอ านาจทางการเมืองยาวเกินไป อันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤติการเมืองได้". 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/962991  
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30 ก.ย. 2564 
ย้อนอดีตมองปัจจุบันเดินเกมบีบ"ประยุทธ์" ลาออก หรือ ยุบสภา 
 

 
 
อ่านใจ"ประยุทธ์"กับกลเกมเกียกกาย"ลาออกหรือยุบสภา" จะเกิดขึ้นจริงไหม...พลิกย้อนดูจุดจบของผู้น าไทยคู่ฟ้า
ในอดีต ล้วนเดินเกมภายใต้สถานการณ์บีบเค้นอย่างไร  

หลายพ้ืนที่เมืองไทยก าลังประสบปัญหาฝนตก "น้ าท่วม" จนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน-กลุ่มการเมือง-ภาคประชาสังคม
ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านกันแบบไม่เว้นวัน เป็นสัญชาตญาณ"คนการเมือง"ที่ต้องไปดูแลมวลชน  หากใครไม่สัมผัสพ้ืนที่  คือ 
ความแปลกและสุ่มเสี่ยงหมดลุ้นเข้าสภาหินอ่อนในการหย่อนบัตรเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้า  นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ 

ยามนี้จะพบตามหน้าสื่อถึงกระแสข่าวและแรงปั่นจากหลากวิธีที่ก าลังลดทอน-ด้อยค่าการบริหารราชการ
แผ่นดินของ"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติว่า"ล้มเหลว"รวมทั้งรอยแยกในพรรคพลังประชารัฐที่
คล้ายว่าแบ่งฝ่ายระหว่างปีกพลเอกประยุทธ์+พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กับขั้วพลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร. ภาพที่สังคมพบคือ การที่ผู้แทนฯพปชร.แบ่งฝ่ายในการรอรับแกน
น า 3 ป.ในการลงพ้ืนที่แบบชัดแจ้ง  จนฝ่ายตรงข้ามหยิบไปขย้ า  

"การลดทอนราคาทางการเมือง"นั้นไม่แปลกหากจะมาจากขั้วตรงข้ามรัฐบาล เพราะทุกยุคสมัยก็เกิดเหตุแบบนี้ 
อยู่ที่ภูมิต้านทานของสร.1ว่าจะยืนระยะไหวไหม..และจะพลิกเกมกลับชิงจังหวะอย่างไร แต่"การด้อยค่าจากคนกันเอง"
นั้น  ส่อให้เห็นรอยร้าวของพรรคแกนน าตั้งรัฐบาล และหลายคราวท าให้เหตุยุบสภาบังเกิด จนวันนี้บางพรรคยังหา
รันเวย์กลับมาเป็นเบอร์1 ตึกไทยคู่ฟ้า(จากการเลือกตั้ง)ไม่ได้-บางพรรคสูญพันธุ์ไปแล้ว นายกฯลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จ.ชัยภูมิท่ามกลางเสียงเชียร์ "ลุงตู่" สู้ๆ หากใครมีโอกาสสวมบทสร.1เหมือน "พลเอกประยุทธ์"
จะเลือกการลาออกหรือยุบสภา(ครบวาระ/ก่อนครบวาระ)กันดี 

ย้อนหลังการเมืองไทย เอาเฉพาะหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 พบค าตอบของผู้น าทีม่าจากการเลือกตั้งว่า 
ปลายทางของสร.1แต่ละชีวิตนั้นจบลงอย่างไรบนถนนการเมือง  

https://www.komchadluek.net/news/485965


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

รัฐบาล"ชวน หลีกภัย "ผู้แทนฯมือหนึ่งของจ.ตรังและหัวหน้าพรรคสีฟ้าคนที่5 ชนะเลือกตั้งครั้งแรกและครั้ง
เดียวคือหลังเหตุพฤษภาทมิฬ (รัฐบาลชวน 1 ท าหน้าที่วันที่ 23 กันยายน  2535 - 13 กรกฎาคม  2538)   โดยช่วง
ปลายรัฐบาลเจ้าของฉายามีดโกนอาบน้ าผึ้ง โดนมรสุมแจกที่ดินสปก.4-01ให้คนรวย และก่อนการลงมติการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล(กรณีการแจกเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.4-01) พรรคพลังธรรมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล   

ท าให้นายกรัฐมนตรีในตอนนั้น ตัดสินใจตราพระราชกฤษฎีกา"ยุบสภา" ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538  ก่อนที่
จะมีการลงมติศึกซักฟอก1ชั่วโมง 30 นาที และในช่วงอภิปรายฯคราวนั้นอย่าลืม"กระจงวิ่งในป่าละเมาะ ณ ไข่มุกแห่ง
อันดามั น "  อันลื อลั่ น จ ากคน โต อีส าน ใต้  และ เมื่ อพรรคสี ฟ้ า ได้ คั มแบ็ กตั้ ง รั ฐ บาลชวน 2เ มื่ อ วั นที่   9 
พฤศจิกายน  2540  จากภาวะ"ชาวนากับงูเห่าภาคแรก"     อายุของครม.ชวน2 นั้นลากได้สามปีจนยุบสภาเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2543 และก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2544  พบว่าพรรคไทยรักไทยชนะพรรคสีฟ้าใน
ค ร า ว นั้ น จ น ก ล า ย เ ป็ น คู่ แ ค้ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง ม า จ น ถึ ง วั น นี้  ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป คื อ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง วั น ที่  2 
3 กันยายน 2535 คือการชนะด้วยระบบเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของปชป. 

รัฐบาล"บรรหาร ศิลปอาชา"   แห่งเมืองสุพรรณ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2538  นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยและยังนั่งเก้าอ้ีมท.1ไป
ด้วย     เพ่ือสยบแรงกระเพ่ือมในพรรคชาติไทย เพราะสองบิ๊กจาก สองก๊วนคือ "เสนาะ เทียนทอง" แห่งกลุ่มวังน้ าเย็น
กับวัฒนา อัศวเหมจากขั้วปากน้ า ต่างอ้างสิทธิในเก้าอ้ีรมว.มหาดไทย ท าให้เจ้าของฉายาเติ้งเสี่ยวหาร นั่งควบสร.1-มท.
1เอง โดยส่งเสนาะไปเป็นรมว.สาธารณสุข  

ส่วนวัฒนาไปนั่งรมว.แรง งานฯ จนเป็นรอยร้าวในพรรคปลาไหล ต่อมาวันที่18-20 กันยายน 2538 พรรค
ประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการบริหารประเทศของบรรหารไร้ประสิทธิภาพ(สื่อมวลชนตั้งฉายาให้รับบาลนี้ว่า"
ครม.ยี้") และยังเจอประเด็น"ปมสัญชาติ"ในศึกซักฟอก  ประกอบกับพรรคร่วมรัฐบาลได้แก่ พรรคความหวังใหม่ พรรค
น าไทย และพรรคมวลชน ได้ขอให้มังกรเมืองสุพรรณลาออกจากต าแหน่งภายใน 7 วัน   

ตอนนั้นบรรหารรับปาก  แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจ"ยุบสภา" เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2539 แทน และจัดให้มีการ
เลือกตั้งในล าดับต่อไป  จากนั้นพรรคชาติไทยลดขนาดเป็นพรรคขนาดกลาง จนโดนยุบพรรคแล้วแจ้งเกิดใหม่ในนาม
พรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้ โดยดูวี่แววแล้วโอกาสกลับไปเป็นแกนน ารัฐบาลอีกคราวนั้น..ยากยิ่ง 

รัฐบาล"พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ"  ผลการเลือกตั้งส.ส.วันที่ 17 พฤศจิกายน  2539 (การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 19) 
พรรคความหวังใหม่  ได้ส.ส. 125 ที่นั่ง จึงตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ หลังพ่อใหญ่จิ๋วน าทัพลงสนามเลือกตั้งเป็นครั้งที่สามด้วย
แคมเปญ "ได้เวลา กินดี อยู่ดี" ส่งผลให้"บิ๊กจิ๋ว"รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ควบกับรมว.กลาโหมต่อจากมังกร
เมืองสุพรรณ   

ช่วงนั้นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกบานปลายและฟองสบู่แตก เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชียกลายเป็นคนป่วยแห่ง
เอเชียจากวิกฤตต้มย ากุ้ง และเกิดแรงประท้วงทั่วไทยเพราะวิกฤตศรัทธาผู้น าที่ลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้เจ้าของฉายา
ขงเบ้งแห่งกองทัพบกโดนสังคมบีบให้"ลาออก" ส่งผลให้ครม. คณะที่ 52 สิ้นสุด  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2540   

ตอนนั้นขั้วพรรคร่วมรัฐบาลเดิม เสนอชื่อ "พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ" หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเป็นแคนดิ
เดต 3ช.ในการฟอร์มรัฐบาลใหม่ขึ้นมา (3ช.ในยามนั้นคือ พลเอกชวลิต ,พลเอกชาติชาย,ชวน หลีกภัย) สามารถเป็น
นายกรัฐมนตรีได้ แต่สุดท้ายพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พ่อบ้านพรรคปชป.ในตอนนั้นสามารถหักด่านเสนาะ   เทียนทอง 
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อดีตรมว.มหาดไทย ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลและเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ยุคนั้นที่ชูชื่อน้าชาติแทน"บิ๊กจิ๋ว"ใน
การคัมแบ็กไทยคู่ฟ้า เวลาถัดจากนั้นพรรคดอกทานตะวันลดระดับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและยุบพรรครวมกับพรรคไทย
รักไทยจวบจนเลือนหายจากบันทึกการเมืองไทย และการลาออกของ  "บิ๊กจิ๋ว"ในครั้งนั้นเสมือนเป็นบทเรียนของคน
การเมืองทุกชีวิตว่า"หากมีอ านาจแล้ว ยุบสภาดีกว่าลาออก" 

ทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซั่ม อดีตนายกฯและผู้ต้องหาคดีทุจริตหลายคดีที่หลบหนีการจับกุมไปอยู่
ต่างประเทศ รัฐบาล "ทักษิณ ชินวัตร"  ผลการเลือกตั้ งวันที่  4 มกราคม 2544 กระแส"ทักษิณฟีเวอร์ "ท าให้ 
"พรรคไทยรักไทย"ในฐานะพรรคน้องใหม่ชนะเลือกตั้งและเป็นแกนน าตั้งรัฐบาล การท างานสี่ปีเต็มนั้น ท าให้ "อัศวิน
ควายด า"ได้คะแนนนิยมแบบทะลักจุดแตก แม้ช่วงต้นจะเจอมรสุมซุกหุ้นให้เป๋ไปบ้างแต่เมื่อพ้นมลทินความอหังการ์
แบบ "เศรษฐีเหลิงลม" ตามท่ีสื่อท าเนียบฯมอบฉายาให้  ที่มักปะ-ฉะ-ดะแทบทุกฝ่ายในสังคมแต่ได้ใจชาวบ้านและเมื่อมี
การเลือกตั้งวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2548 เกิดขึ้นกับการหาเสียง"จังหวัดไหนเลือกทรท.ดูแลพิเศษ จังหวัดไหนไม่เลือก รอไป
ก่อน  "ท าให้ทรท.ได้ส.ส.สองระบบ(ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ) ราว 377 คน จนตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ ท าให้"ทักษิณ"ติดลมบนจนด าเนินการหลายสิ่งหลายอย่างที่หมิ่นเหม่ผิดกฎหมายและขัดความรู้สึกสังคม 
เมื่อภาวะหลายอย่างที่คาบเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนปรากฏจนเกิดการชุมนุมของคนเสื้อ เหลือง   นายกรัฐมนตรีใน
ตอนนั้นประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2549 และส่อเค้าการเผชิญหน้าจนอาจปะทะกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และ
ท่าทีของคนหน้าเหลี่ยมในตอนนั้นที่ชักเข้า-ชักออกทางการเมืองและน็อตหลุดหลายครั้งจนเกิดวาทะผู้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญแทรกแซงการเมือง และเกิดเหตุยึดอ านาจโดย คมช.วันที่ 19 กันยายน 2549 ที่เป็นส่วนหนึ่งให้"โทนี่ วู้ด
ซั่ม" ต้องไปปักหลักคุมการเมืองที่ต่างแดนจนถึงยามนี้  และในห้วงที่คมช.ยึดอ านาจนั้นพรรคไทยรักไทยโดนยุบพรรค
ด้วยสาเหตุจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 

รัฐบาล"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"  อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่  7 ได้ท าหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เจ้าของฉายาโฆษกเทวดาในอดีต  ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนที่27   โดยเป็นสร.1 ต่อจากสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (สมชายเป็นนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมต่อจากสมัคร สุนทรเวช 
หัวหน้าพรรคพลังประชาชน)  ซึ่งพรรคพลังประชาชนมีความวุ่นวายในช่วงก่อนและหลังตั้งรัฐบาล เช่น  "ยงยุทธ ติยะ
ไพรัช" ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองหัวหน้าพรรค  โดนกล่าวหาทุจริตเลือกตั้งและส่งผลให้พรรคโดนยุบ ส่วน"
สมัคร"มีความผิดในการจัดรายการอาหาร"ชิมไป บ่นไป"ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ เพราะหลังจากเข้าด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแล้ว  สมัครยังคงได้รับค่าตอบแทนในการเป็นพิธีกรที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินจากเอกชน   จึงเป็นการ
รับจ้างการท างานตามความหมายของค าว่า “ลูกจ้าง” ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 จนท าให้เกิดตัวเก็ง 3ส.คั่ว
เก้าอ้ีสร.1ต่อจากสมัคร( คือ สมชาย,สมพงษ์ อมรวิวัฒน์,นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี) ในตอนนั้น"งูเห่าภาคสอง"เกิดขึ้นอีกจาก
การขยับของ"สุเทพ  เทือกสุบรรณ" พ่อบ้านพรรคสีฟ้าในยามนั้นที่ทาบทาม"เนวิน ชิดชอบ" แกนน าแก๊งออฟโฟร์จาก
ค่ายพลังประชาชนให้สวิทช์ขั้ว   เพราะเนวินผิดหวังคนแดนไกลที่ไม่ดันสมัครให้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้งและไปหนุน
สมชายแทน   

โดยเนวินระดมส.ส.พลังประชาชนกว่ายี่สิบคนมาขึ้นพรรคภูมิใจไทยและหนุนอภิสิทธิ์ได้เป็นสร.1  โดยคนโต
อีสานใต้ได้กล่าววาทะ"มันจบแล้วครับนาย"อันลือลั่น....และตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร โดยตอนนั้นมีการพาดพิงว่า 3ป.ใน
วันนี้คือคีย์แมนในวันนั้นที่ดีลพรรคสีฟ้าจับมือกับพรรคสีน้ าเงิน โดยมีการลือกันว่า "บิ๊กป้อม"จะเป็นผู้ทรงบารมีทาง
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การเมืองอีกคนหนึ่ง และเมื่อมีการยุบสภาวันที่ 10 พฤษภาคม   2554 เพ่ือให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 
กรกฎาคม   2554 หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งอีกคราว(อภิสิทธิ์เเพ้สมัคร/ยิ่ง
ลักษณ์/พลเอกประยุทธ์) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ น้องสาวทักษิณ เป็นอีกหนึ่งผู้น าหญิงหนีตามพ่ีชายไปอยู่ต่าง
แดนจากคดีทุจริต 

รัฐบาล"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"  นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมหญิงคนแรกของเมืองไทย ใช้เวลาหาแต้มบท"นารีขี่
ม้าขาว" เพราะกระแสคนเสื้อแดงที่ก าลังมาแรงเหตุเพราะที่นปช.ประท้วงรัฐบาลอภิสิทธิ์สองปีติดต่อกันจนเกิดเหตุ
รุนแรง นายกฯปูสังกัดพรรคเพ่ือไทย (พรรคล าดับที่สามของพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน)และลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้
ลิสต์อันดับ1เริ่มงานด้วนยโยบายรับจ าน าข้าว/แท็บเล็ตนักเรียน/กองทุนสตรีฯลฯ  

เริ่มโดนโจมตีการทุจริตเพ่ือพวกพ้องจากนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะจ าน าข้าวตั้งแต่ปีการผลิต 2554-57 มีคดี
กว่า 1,000 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท รวมทั้งการลักหลับผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษ
กรรม จนเกิดมวลชน กปปส.ขับไล่นายกฯปู และทวีความรุนเเรงขึ้น ท าให้นายกฯปูประกาศ "ยุบสภา" เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2556  และให้มีการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์2557 แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นก็โมฆะเพราะเกิดการประท้วงและ
หลายพรรคบอยคอต  รวมทั้งยังมีความปั่นป่วนตามมาเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายกฯปูให้พ้นจากการรักษาการ 
สร.1ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2557 เนื่องจากการย้ายถวิล เปลี่ยนศรี จากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดย
มิชอบ จนเกิดภาวะสูญญากาศทางการเมืองหลากด้านและเริ่มมีการตอบโต้กันของฝ่ายหนุน-ฝ่ายไล่นายกฯปู วันที่ 20 
พ.ค.2557   

เมื่อเวลา 03.00 น.  ได้มีประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/ 2557 เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.
2457  ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในตอนนั้นและวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 มีการเจรจาของ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือยุติความขัดแย้งทางการเมืองแต่ตกลงกันไม่ได้ ผบ.ทบ.ในตอนนั้นจึงประกาศยึดอ านาจในช่วงเวลา
16.00น. วันที่ 22 พฤษภาคม2557 จนเป็นบ่อเกิดของคสช.และแม่น้ าห้าสายรวมทั้งพรรคพลังประชารัฐที่หนุนพลเอก
ประยุทธ์ให้เป็นแคนดิเดตนายกฯจากการเลือกตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2561 เเม้พรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.อันดับหนึ่ง เเต่พปช
ร.กลับได้สิทธิการตั้งรัฐบาลเพราะดีลกับพรรคอ่ืนๆได้เกิน250ส.ส.เเละเกิดต านานงูเห่าภาคสาม/การเเจก กล้วย 

เห็นได้ว่า ในบรรดาผู้น าทางการเมืองในอดีตต้องเผชิญแรงต่อต้านจากการบริหารงานที่ไม่เป็นสัปปะรด ขณะที่
บางรายแสดงให้เห็นพฤติกรรมเจตนาทุจริตกอบโกยผลประโยชน์ชาติให้ตนเองและพวกพ้อง จนในที่สุดก็เกิดแรงต้าน
ครั้งรุนแรง ไม่สามารถ "เอาอยู่" ที่จะรักษาบัลลังก์ท าเนียบรัฐบาลต่อไปได้ ต้องตัดสินใจล้างกระดาน "ยุบสภา" เป็นส่วน
ใหญ่แต่ทว่า กรณีของพล.อ.ประยุทธ์ ตรงกันข้ามกับเหล่าอดีตผู้น าที่มีบาดแผลอ้ือฉาวนัก ถึงกระนั้นวาระการด ารง
ต าแหน่งก าหนดไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  ขณะเดียวกัน มรสุมรุมกระหน่ าจากนักการเมืองรอบตัวถาโถมใส่พล.อ.
ประยุทธ์ ให้ยืนระยะไปได้ไกลขนาดไหน  ถึงท่ีสุดแล้วต้องมีค าตอบในไม่ช้าเช่นกันว่า จะ"ยุบสภาหรือลาออก"  

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485987  
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