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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ยุติสอบ ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้ พยาน

มีน้้าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ 
8 

2 สยามรฐัออนไลน์ “กกต.” ยุตสิอบ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้ 
พยานมีน้้าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ 

10 

3 MGR ออนไลน์ กกต. ยุติสอบ“เผดิมชัย”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้พยานมีน้้าหนักน้อย 12 
4 INN ออนไลน์ กกต.สั่งยุติสอบ”เผดิมชยั”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง 13 
5 ช่อง 3 ออนไลน์ กกต.ยุติสอบ ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง  

ชี้พยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 
14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ พปชร. ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 15 
2 มติชนออนไลน์ เปิดโผทัพใหม่เพ่ือไทย ‘สมพงษ’์ ยังปึ้ก! ‘ประเสริฐ’ เลขาพรรค ชง ‘อนุดิษฐ์’ 

นั่งรอง หน. 
16 

3 INN ออนไลน์ เพ่ือไทยปัดป่วนปมยื่นแก้รัฐธรรมนูญเหลว 17 
4 ไทยรัฐออนไลน์ เตรียมเลือก กก.บห. เพ่ือไทย-เปิดโลโก้ใหม่ “ชูศักดิ์” ยันทุกคนพร้อมเปลี่ยน 18 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "พท."ปัดรว่ม รบ. แห่งชาติบอกดีเอ็นเอเข้ากันไม่ได้ 19 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' เร่งตั้ง 'กก.บห. ใหม่' จ่อเปลี่ยนโลโก้พรรค 21 
7 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กป้อม สไตล์เดิม เสียงสงูปรี๊ด ตอบปมร้อน รฐับาลแห่งชาต ิ 22 
8 มติชนออนไลน์ บิ๊กป้อม ปฏิเสธเสียงสูง โบกมือไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ 23 
9 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ พล.อ.ประวิตรปัดตอบตั้งรัฐบาลแหง่ชาต ิ 24 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ดับฝนั 'รฐับาลแห่งชาติ' ชี้ขา่วลือ 25 
11 INN ออนไลน์ นายกฯ ไม่ถอดใจลาออกอึดอัดลือ รบ. แห่งชาติเมิน พท. 26 
12 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ ดับฝนัเพ่ือไทย บอกไม่เคยคุย หลังมีข่าวดึงรว่มงาน รบ. ลัน่ไม่เคยคิดถอด

ใจลาเก้าอ้ีนายกฯ 
27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘2 ป.’ เปลี่ยนเกม สั่ง ‘ปลัด ฉ.’ ดีลตั้งพรรคใหม่ 28 
14 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ "เทพไท" สวนผลโพล อย่าหาข้ออ้างไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 29 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ซัดกลุ่มขวางแก้ รธน.ฟังไม่ขึ้น อ้างคนไทยไม่อ่านรัฐธรรมนูญ 30 
16 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ ขออย่าห่วงร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ถูกตีตก 31 
17 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’เตือนอย่าคิดไปก่อนญัตติแก้ รธน. ถูกคว่้า ชี้’ปธ.รัฐสภา’ มีอ้านาจน้า

กลับมาพิจารณาได ้
32 

18 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน” ติงอย่าคิดมากญัตติแก้ รธน.ถูกคว่้า ชี้เหตุการณ์ยังไม่เกิด ระบุร่าง
ไอลอว์ขึ้นอยู่กับที่ประชุม 

33 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ ชวน ยนัยังไม่ตีตก 6 ญัตต ิแก้ รธน.เหตุยังตั้ง กมธ. ศึกษาอยู่ 34 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ อะไรคือความจริง.. พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้มีแต่ 'อนาคตใหม่' 35 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เจาะขุมก้าลังเลือกตั้งท้องถิ่น พลังประชารัฐวางขุนพล 10 หัวเมือง-ชิง
ผู้ว่าฯ กทม. 

38 

3 ไทยรัฐออนไลน์ เขี้ยวลากดิน 40 
4 คมชัดลึกออนไลน์ 'อ้อ' โมเดล สู่พรรคครอบครัว 41 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า 43 
6 สยามรัฐออนไลน์ เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ! 46 
7 MGR ออนไลน์ หญิงอ้อเอฟเฟกต์!! ฉากปรากฏการณ์ “พจมาน” อดีตภริยาทักษิณ 

ท้าเอาสะเทือนไปทั่วทั้ง “เพ่ือไทย” 
48 

8 ข่าวสดออนไลน์ ผลที่จะตามมา 52 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ผ่าตัดใหญ่ปรับทัพเพ่ือไทยกู้วิกฤติ 53 
10 มติชนออนไลน์ โฉมรัฐบาล รวมพลังสร้างชาติ เริ่มจาก ประยุทธ์ พลังประชารัฐ 55 
11 ข่าวสดออนไลน์ ร้าวลึก การเมือง ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย กรณี รัฐธรรมนูญ 56 
12 ข่าวสดออนไลน์ แผนสมคบคิด พลังประชารัฐ ประสานร่วมมือกับ 250 ส.ว. 57 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พร้อมด้วย นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  เ พ่ือสร้างความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์ 

เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ ครัง้ที ่2/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 27 กันยายน 2563 - 12:20 น. 

กกต.ยุติสอบ ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้ พยานมีน้ าหนักน้อย ไม่
น่าเชื่อถือ 
 

 
 
กกต.ยุติสอบ ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้ พยานมีน้ าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค้า
วินิจฉัย กกต.กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฏว่านางธนิดา 
ปิยวัชภาสุ ผู้ถูกร้องที่ 1 ตัวแทนหรือหัวคะแนนของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ถูก
ร้องที่ 2 กระท้าฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) คือ จัดท้า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค้านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานความว่า มีผู้แจ้งข้อมูลให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ้า
จังหวัดนครปฐมทราบว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น. ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ท่ีบ้านพัก ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้
น้าธนบัตรฉบับละ 500 บาท จ้านวน 5 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,500 บาท มามอบให้ และบอกให้ผู้แจ้งและบุคคลใน
ครอบครัวรวม 5 คน ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย จากการไต่สวนผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า ตนมิได้เป็นผู้แจ้งข้อมูลตามข้อ
กล่าวหา และไม่เคยลงลายมือชื่อในบันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 164 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่าตน
เป็นผู้แจ้งเหตุต่อผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ตนและขอให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยตน
ได้มอบธนบัตร ฉบับละ 500 บาทจ้านวน 4 ฉบับ ให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุผู้ถูกร้องที่ 1 มีบ้านพักใกล้กับบ้านพักของผู้แจ้งและ
มีความสนิทสนมกับผู้แจ้งมาประมาณ 20 ปีเป็นหุ้นส่วนในการท้าธุรกิจค้าขายที่ต่างประเทศ ผู้แจ้งไม่เคยพบเห็นผู้ถูก
ร้องที่ 1 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดในช่วงก่อนวันเลือกตั้งประมาณหนึ่งสัปดาห์ ผู้ถูกร้องที่ 1 
ได้น้าเงินที่เคยยืมจากผู้แจ้งจ้านวน 2500 บาทมาคืนให้แก่ผู้แจ้งที่บ้านพัก โดยผู้แจ้งได้น้าเงินดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน และไม่ได้น้าไปมอบให้แก่ผู้ใด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpeg
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นอกจากนี้ สามีของผู้แจ้งให้ถ้อยค าว่า เงิน 2500 บาทเป็นการช าระหนี้ระหว่างผู้แจ้งกับผู้ถูกร้องที่ 1 ส่วน
ที่เคยให้ข้อมูลว่าเป็นการแจกเงินซื้อเสียงนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดของตน เนื่องจากทราบภายหลังว่าผู้ถูกร้องที่ 
1 น าเงินมาช าระหนี้ที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินซื้อเสียง การให้ถ้อยค้าของผู้แจ้งและสามีผู้
แจ้งมีความขัดแย้งกันกับข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกการรับแจ้งเหตุ พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนจึงมีน้ าหนักน้อย 
ไม่น่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลท่าตลาด ให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่าไม่พบเห็นการแจกเงิน หรือ
บุคคลใดช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหาเสียง 

อีกท้ังจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 และจากการ
ตรวจสอบธนบัตรของกลางที่ได้มาพร้อมกับบันทึกการรับแจ้งเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
รายงานผลการตรวจเก็บวัตถุพยานไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธนบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองกระท้าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2368054 
 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2368054
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27 กันยายน 2563 14:01 น.    

 “กกต.” ยุติสอบ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้ พยานมีน้ าหนัก
น้อย ไม่น่าเชื่อถือ 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย 
กกต. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฏว่านางธนิดา ปิยวัชภา
สุ ผู้ถูกร้องที่ 1 ตัวแทนหรือหัวคะแนนของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ถูกร้องที่ 2 
กระท้าฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) คือ จัดท้า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค้านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานความว่า มีผู้แจ้งข้อมูลให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ้า
จังหวัดนครปฐมทราบว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น. ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ท่ีบ้านพัก ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้
น้าธนบัตรฉบับละ 500 บาท จ้านวน 5 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,500 บาท มามอบให้ และบอกให้ผู้แจ้งและบุคคลใน
ครอบครัวรวม 5 คน ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย จากการไต่สวนผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า ตนมิได้เป็นผู้แจ้งข้อมูลตามข้อ
กล่าวหา และไม่เคยลงลายมือชื่อในบันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 164 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่าตน
เป็นผู้แจ้งเหตุต่อผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ตนและขอให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยตน
ได้มอบธนบัตร ฉบับละ 500 บาทจ้านวน 4 ฉบับ ให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุผู้ถูกร้องที่ 1 มีบ้านพักใกล้กับบ้านพักของผู้แจ้งและ
มีความสนิทสนมกับผู้แจ้งมาประมาณ 20 ปีเป็นหุ้นส่วนในการท้าธุรกิจค้าขายที่ต่างประเทศ ผู้แจ้งไม่เคยพบเห็นผู้ถูก
ร้องที่ 1 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดในช่วงก่อนวันเลือกตั้งประมาณหนึ่งสัปดาห์ ผู้ถูกร้องที่ 1 
ได้น้าเงินที่เคยยืมจากผู้แจ้งจ้านวน 2500 บาทมาคืนให้แก่ผู้แจ้งที่บ้านพัก โดยผู้แจ้งได้น้าเงินดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน และไม่ได้น้าไปมอบให้แก่ผู้ใด 

นอกจากนี้ สามีของผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า เงิน 2,500 บาทเป็นการช้าระหนี้ระหว่างผู้แจ้งกับผู้ถูกร้องที่ 1 ส่วนที่
เคยให้ข้อมูลว่าเป็นการแจกเงินซื้อเสียงนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดของตน เนื่องจากทราบภายหลังว่าผู้ถูกร้องที่ 1 น้า
เงินมาช้าระหนี้ที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินซื้อเสียง การให้ถ้อยค้าของผู้แจ้งและสามีผู้แจ้งมี
ความขัดแย้งกันกับข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกการรับแจ้งเหตุ พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนจึงมีน้้าหนักน้อย ไม่

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200927/c3d05d7b1f3dd92a2aa241024343940cd2a40b9d96d7b657a810fd7fbc6230ad.jpg?itok=o41Q--nT


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

น่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ต้าบลท่าตลาด ให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่าไม่พบเห็นการแจกเงิน หรือบุคคลใด
ช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหาเสียง 

อีกท้ังจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 และจากการ
ตรวจสอบธนบัตรของกลางที่ได้มาพร้อมกับบันทึกการรับแจ้งเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
รายงานผลการตรวจเก็บวัตถุพยานไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธนบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองกระท้าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค้าสั่งให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185409  
 
  

https://siamrath.co.th/n/185409
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27 ก.ย. 2563 16:00    

 กกต. ยุติสอบ“เผดิมชัย”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ชี้พยานมีน้ าหนักน้อย 
เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. กรณีก่อนประกาศผลการ

เลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฏว่า นางธนิดา ปิยวัชภาสุ ผู้ถูกร้องที่ 1 ตัวแทนหรือ
หัวคะแนนของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ถูกร้องที่ 2 กระท้าฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) คือ จัดท้า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด อันอาจค้านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ 
นายเผดิมชัย 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานความว่า มีผู้แจ้งข้อมูลให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ งประจ้า
จังหวัดนครปฐมทราบว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น. ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ท่ีบ้านพัก ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้
น้าธนบัตรฉบับละ 500 บาท จ้านวน 5 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,500 บาท มามอบให้ และบอกให้ผู้แจ้งและบุคคลใน
ครอบครัวรวม 5 คน ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย จากการไต่สวนผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า ตนมิได้เป็นผู้แจ้งข้อมูลตามข้อ
กล่าวหา และไม่เคยลงลายมือชื่อในบันทึกการรับแจ้งเหตุตามมาตรา 164 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่าตน
เป็นผู้แจ้งเหตุต่อผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ตนและขอให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยตน
ได้มอบธนบัตร ฉบับละ 500 บาทจ้านวน 4 ฉบับ ให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุผู้ถูกร้องที่ 1 มีบ้านพักใกล้กับบ้านพักของผู้แจ้งและ
มีความสนิทสนมกับผู้แจ้งมาประมาณ 20 ปีเป็นหุ้นส่วนในการท้าธุรกิจค้าขายที่ต่างประเทศ ผู้แจ้งไม่เคยพบเห็นผู้ถูก
ร้องที่ 1 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดในช่วงก่อนวันเลือกตั้งประมาณหนึ่งสัปดาห์ ผู้ถูกร้องที่ 1 
ได้น้าเงินที่เคยยืมจากผู้แจ้งจ้านวน 2500 บาทมาคืนให้แก่ผู้แจ้งที่บ้านพัก โดยผู้แจ้งได้น้าเงินดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน และไม่ได้น้าไปมอบให้แก่ผู้ใด 

นอกจากนี้ สามีของผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า เงิน 2,500 บาทเป็นการช้าระหนี้ระหว่างผู้แจ้งกับผู้ถูกร้องที่ 1 ส่วนที่
เคยให้ข้อมูลว่าเป็นการแจกเงินซื้อเสียงนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดของตน เนื่องจากทราบภายหลังว่าผู้ถูกร้องที่ 1 น้า
เงินมาช้าระหนี้ที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินซื้อเสียง การให้ถ้อยค้าของผู้แจ้งและสามีผู้แจ้งมี
ความขัดแย้งกันกับข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกการรับแจ้งเหตุ พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนจึงมีน้้าหนักน้อย ไม่
น่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ต้าบลท่าตลาด ให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่าไม่พบเห็นการแจกเงิน หรือบุคคลใด
ช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหาเสียง  

อีกท้ังจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 และจากการ
ตรวจสอบธนบัตรของกลางที่ได้มาพร้อมกับบันทึกการรับแจ้งเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
รายงานผลการตรวจเก็บวัตถุพยานไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธนบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองกระท้าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค้าสั่งให้ยุติเรื่อง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000098868  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000098868
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27 กันยายน 2020 - 21:02 
กกต.สั่งยุตสิอบ”เผดิมชัย”ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง 
กกต.สั่งยุติ สอบ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง ช้ีพยานมีน้ าหนักน้อย 
 

 
 

เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต.กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฏว่านางธนิดา ปิยวัชภาสุ ผู้ถูกร้องที่ 1 ตัวแทนหรือหัวคะแนน
ของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ถูกร้องที่ 2 กระท้าฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) คือ จัดท้า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด อันอาจค้านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานแล้วพบว่าบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ 2 
ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 และจากการตรวจสอบธนบัตรของกลางที่ได้มาพร้อมกับบันทึกการรับแจ้งเหตุ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 7 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ รายงานผลการตรวจเก็บวัตถุพยานไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้อง
กับธนบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองกระท้าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 
วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค้าสั่งให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_782429/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_782429/
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28 ก.ย. 2563             กกต.ยุติสอบ ‘เผดิมชัย สะสมทรัพย์’ ปมแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้ง  
      ชี้พยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค้า
วินิจฉัย กกต.กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฏว่านางธนิดา 
ปิยวัชภาสุ ผู้ถูกร้องที่ 1 ตัวแทนหรือหัวคะแนนของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ถูก
ร้องที่ 2 กระท้าฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) คือ จัดท้า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค้านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานความว่า มีผู้แจ้งข้อมูลให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ้า
จังหวัดนครปฐมทราบว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น. ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ท่ีบ้านพัก ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้
น้าธนบัตรฉบับละ 500 บาท จ้านวน 5 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,500 บาท มามอบให้ และบอกให้ผู้แจ้งและบุคคลใน
ครอบครัวรวม 5 คน ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย  

จากการไต่สวนผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า ตนมิได้เป็นผู้แจ้งข้อมูลตามข้อกล่าวหา และไม่เคยลงลายมือชื่อในบันทึกการ
รับแจ้งเหตุตามมาตรา 164 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่าตนเป็นผู้แจ้งเหตุต่อผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าผู้ถูก
กล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ตนและขอให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โดยตนได้มอบธนบัตร ฉบับละ 500 บาทจ้านวน 4 
ฉบับ ให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุผู้ถูกร้องที่ 1 มีบ้านพักใกล้กับบ้านพักของผู้แจ้งและมีความสนิทสนมกับผู้แจ้งมาประมาณ 20 ปี
เป็นหุ้นส่วนในการท้าธุรกิจค้าขายที่ต่างประเทศ ผู้แจ้งไม่เคยพบเห็นผู้ถูกร้องที่ 1 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดในช่วงก่อนวันเลือกตั้งประมาณหนึ่งสัปดาห์ ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้น้าเงินที่เคยยืมจากผู้แจ้งจ้านวน 2500 
บาทมาคืนให้แก่ผู้แจ้งที่บ้านพัก โดยผู้แจ้งได้น้าเงินดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และไม่ได้น้าไปมอบให้แก่ผู้ใด 

นอกจากนี้สามีของผู้แจ้งให้ถ้อยค้าว่า เงิน 2500 บาทเป็นการช้าระหนี้ระหว่างผู้แจ้งกับผู้ถูกร้องที่ 1 ส่วนที่เคย
ให้ข้อมูลว่าเป็นการแจกเงินซื้อเสียงนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดของตน เนื่องจากทราบภายหลังว่าผู้ถูกร้องที่ 1 น้าเงินมา
ช้าระหนี้ที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินซื้อเสียงการให้ถ้อยค้าของผู้แจ้งและสามีผู้แจ้งมีความ
ขัดแย้งกันกับข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกการรับแจ้งเหตุ พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนจึงมีน้้าหนักน้อย ไม่น่าเชื่อถือ 
ประกอบกับผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ต้าบลท่าตลาด ให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่าไม่พบเห็นการแจกเงิน หรือบุคคลใดช่วยผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใดหาเสียง 

อีกท้ังจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1 และจากการ
ตรวจสอบธนบัตรของกลางที่ได้มาพร้อมกับบันทึกการรับแจ้งเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
รายงานผลการตรวจเก็บวัตถุพยานไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธนบัตรดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองกระท้าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) จึงมีค้าสั่งให้ยุติเรื่อง  
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/210265 

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/210265
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27 กันยายน 2563  

พปชร. ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

กรุงเทพฯ 27 ก.ย. – เลขาฯพปชร. ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้มีข้อมูลผู้สมัครแต่ละพื้นที่บ้างแล้ว เตรียม
ประชุมเลือกผู้สมัคร  ระบุ ยังไม่มีแคนดิเดตลงชิงผู้ว่าฯกทม. 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันถึง
ความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ได้มีการแบ่งคณะท้างานเป็นภาค 9ภาค และ 1 พ้ืนที่ 
กทม. รวมเป็น 10 ภาค ซึ่งในการสรรหาผู้ตัวผู้สมัคร กรรมการบริการพรรคจะเป็นคนคัดเลือก ซึ่งได้มีการหารือพูดคุย
กับบ้างแล้ว  โดยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพ่ือก้าหนดแนวทางเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป โดยเบื้องต้นขณะนี้
พรรคมีข้อมูลผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นมาใช้ประกอบการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรค 

ส่วนตัวผู้สมัครผู้ว่า กทม.ของพรรคพลังประชารัฐ นายอนุชากล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียด และ
ยังไม่มีการไปทาบทามบุคคลใดมาลงสมัครในนามของพรรค รวมถึงยังไม่มีรายชื่อพลต้ารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้
บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ ที่อาจจะเป็นแคนดิเดตผู้สมัครของพรรค เช่นกัน.-ส้านักข่าวไทย   
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-548480 

  

https://tna.mcot.net/politics-548480
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 07:17 น. 

เปิดโผทัพใหม่เพื่อไทย ‘สมพงษ์’ ยังปึ้ก! ‘ประเสริฐ’ เลขาพรรค ชง ‘อนุดิษฐ’์ นั่งรอง หน. 
 

 
 
แย้มโผกก.บห.ใหม่ “เพื่อไทย” ตั้ง “ประเสริฐ จันทรวงทอง” นั่งเลขาพรรค ดัน “ดร.หญิง” นั่งโฆษกฯ “อนุดิษฐ์-
อรุสรณ์” นั่ง รองหน.พรรค ขณะที่หน.ยังเป็น “สมพงษ”์ ปธ.วิปค้าน ยังเป็น “สุทิน” 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) ระบุชัดเจนด้วยว่า ในการปรับโครงสร้างของ
พรรคพท.ครั้งนี้ จะเป็นการปรับโฉมใหม่ของพรรค ให้มีกรรมการบริหารพรรคจ้านวน 26 ต้าแหน่ง ซึ่งผสมผสาน
ระหว่างคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่เข้ามาท้างาน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยต้าแหน่งส้าคัญอาทิ 
ต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคหลายต้าแหน่ง ต้าแหน่งเลขาธิการพรรค ที่จะมีการเปลี่ยนให้นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 
รองหัวหน้าพรรค มานั่งแทนน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ โดยจะดันให้น.อ.อนุดิษฐ์ นั่งต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคแทน และ
ต้าแหน่งโฆษกพรรค ที่จะให้ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ มานั่งในต้าแหน่งโฆษกพรรคแทนนายอนุสรณ์ ขึ้นนั่งต้าแหน่งรอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือดูแลงานในกรอบที่ใหญ่ และกว้างข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ส้าหรับต้าแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น ให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กลับมานั่งตามเดิม ขณะที่นายสุทิน 
คลังแสง ยังคงนั่งต้าแหน่งประธานวิป่ายค้านตามเดิมเช่นกัน ส่วนต้าแหน่งอ่ืนๆ มีการปรับออก และเพ่ิมเติม เข้ามาบ้าง
จ้านวนหนึ่ง นอกจากนี้ ส้าหรับโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้น จะยุบทิ้ง ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2368906 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2368906
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/FE97B519-496F-46C7-8D66-C24267E7082A-1.jpg
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 28 กันยายน 2020 - 07:21 

เพื่อไทยปัดป่วนปมยื่นแก้รัฐธรรมนูญเหลว 
"สุทิน" ยัน การเปลี่ยนแปลงในพรรคไม่เกี่ยวล้มเหลวแก้รธน. ย้ า ไม่มีขัดแย้ง ย้ ามีชื่อเอี่ยวต าแหน่งหัวหน้าคนใหม่
แค่ส.ส.พูดกัน ยังมอง "สมพงษ์" เหมาะสุด 
 

 
 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยกับส้านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณี นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ ลาออกจากต้าแหน่งหัวหน้าพรรค หลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และ
คณะท้างานทยอยลาออก เพ่ือปรับโครงสร้างใหม่ว่า พรรคจะมีการประชุมหารือกันในวันที่ 1 ต.ค. นี้ และยืนยันว่าการ
ลาออกของแกนน้าพรรคนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ส้าเร็จ หรือ ความขัดแย้งกันเอง แต่เนื่องจาก
พรรคมีเจตนาจะปรับปรุงโครงสร้างตามวาระอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ นายสุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อตนเอง จะได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นเป็น
เพียงการเสนอชื่อของสมาชิกพรรคบางส่วนเพียงเท่านั้น ซึ่งภายในพรรคก็ยังมีผู้ที่เหมาะสมกับต้าแหน่งอีกมาก และ
ส่วนตัวมองว่านายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็ยังเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดิมเนื่องจากเป็นผู้อาวุโสที่สุดของ
พรรค แต่ ทั้งนี้ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินใจทั้งสิ้น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_782415/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_782415/
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28 ก.ย. 2563 10:41 น. 

เตรียมเลือก กก.บห. เพื่อไทย-เปิดโลโก้ใหม่ “ชูศักดิ์” ยันทุกคนพร้อมเปลี่ยน 

 
“ชูศักดิ์ ศิรินิล” เผย ประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหาร ทุกคนในพรรคเพื่อไทยพร้อมเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น พร้อม
เตรียมเปิดโลโก้ใหม่ ปัดล้างไพ่รับทีมบริหารใหม่ 

วันที่ 28 ก.ย. 2563 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีเพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยคนใหม่ ในเวลา 10.00 
น. ภายหลังก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ส่วน นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ ก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เข้าใจว่ามี
วัตถุประสงค์เพ่ือท้าให้องคาพยพของพรรคเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และเข้าใจว่าองคาพยพ หรือบุคลากรทั้งหลายพร้อมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ถ้า
ถามว่าตัวบุคคลจะเป็นใครคงตอบไม่ได้ แต่เข้าใจว่าน่าจะมีการผนึกก้าลังบุคลากรของพรรคทุกภาคส่ วนและคงจะมีคน
รุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานพรรคมากพอสมควร 

“ย้้าว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง ฟังดูแล้วผมคิดว่าทุกส่วนของพรรคก็ให้ความร่วมมือ 
และคงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อยู่ตลอดเวลาสม่้าเสมอ ทุกฝ่ายทุกคนพร้อมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 

จากนั้น ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รวมไปถึงโลโก้พรรคเพ่ือไทย หมายถึง เปลี่ยนการ
ท้างานทุกอย่างในพรรคด้วยใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์ ตอบว่า โลโก้พรรคจะดูดีขึ้น สื่อความหมายต่างๆ ได้ดีขึ้น เป็นเรื่อง
ของสัญลักษณ์แต่ไหนๆ จะประชุมใหญ่แล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทันสมัยขึ้น ส่วนค้าถามว่าการเปลี่ยนโลโก้
พรรคเพ่ือไทยครั้งนี้จะสอดคล้องกับที่มีผู้ประเมินว่าต้องการที่จะล้างบางทุกอย่างในพรรคให้กับคนที่จะเข้ามาบริหาร
ใหม่ใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า “อย่าไปใช้ค้าว่าล้างเลย เป็นเรื่องของการผนึกก้าลังทุกภาคส่วนเข้ามาเพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์ และเชื่อว่าจะให้ความร่วมมือพร้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้พรรคดีขึ้น และจากนี้ ไปก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้อีกเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ อย่าคิดว่าว่าเป็นการล้างใคร หรือล้างไพ่ ผมว่าไม่ใช่” 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.THAIRATH.CO.TH/NEWS/POLITIC/1939315 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1939315
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จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.51 น. 

"พท."ปัดร่วม รบ. แห่งชาติบอกดีเอ็นเอเข้ากันไม่ได้ 
“ชูศักดิ์” เผย พท.เตรียมประชุมใหญ่วิสามัญ 1 ต.ค. แย้มหัวหน้าอาจเป็นคนเก่าก็ได้ ยันไม่มี รบ.แห่งชาติ-ไม่
เปลี่ยนขั้วการเมือง บอก”ดีเอ็นเอ” เข้ากันไม่ได้ จ่อเพิ่มหัวโลโก้พรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เวลา 09.30 น. ที่พรรคเพ่ือไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย โดยระบุว่าวาระส้าคัญมี 2 เรื่อง เรื่อง
แรกเป็นเรื่องที่บุคคลและแกนน้าส้าคัญของพรรคเห็นควรว่าจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรค ที่จะต้องน้าขอเข้า
เห็นชอบต่อท่ีประชุมพรรค ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไร ก็จะมีการเปิดเผยอีกครั้งหลังประชุม 

ส่วนเรื่องที่สอง เป็นการเตรียมการที่จะให้มีการประชุมใหญ่ ซึ่งตามข้อบังคับรักษาการคณะกรรมการบริหาร
พรรคจะเป็นผู้ก้าหนด วัน เวลา สถานที่ โดยจะมีการเสนอให้มีการประชุมใหญ่ในวันที่ 1 ต.ค. โดยองค์ประชุมจะต้องมี
ไม่ต่้ากว่า 250 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร ส.ส. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ้าจังหวัด หัวหน้าสาขา และสมาชิก
พรรค เพ่ือไปเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่  

เมื่อถามย้้าว่าหัวหน้าพรรคจะยังเป็นคนเดิมหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ในเรื่องหัวหน้าพรรค ค่อนข้างมี
ข้อจ้ากัดอยู่พอสมควร เพราะเป็นพรรคการเมืองใหญ่ หัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นฝ่ายค้าน จะต้องถูดแต่งตั้งให้
เป็นผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องเป็น หัวหน้าพรรค และเป็น ส.ส. ตามท่ีรัฐธรรมนูญก้าหนด ดั้งนั้นคนที่
จะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปก็จะต้อง 1. เป็น ส.ส. 2. ประสบการณ์ความยอมรับ ความอาวุโสทั้งหลายก็ต้องคิดค้านึง ก็
มีความเป็นไปได ้ 

"ส่วนจะเป็นใครอย่างไร น่าจะรอให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นท่านเก่าก็ได้ เป็นผู้น้าเสนอ เช่น จะมี
รองหัวหน้าพรรคกี่คน มีใครเป็นเลขาธิการพรรค ใครเป็นเหรัญญิกพรรค ใครเป็นรองเลขาธิการพรรค กรรมการบริหาร
ชุดใหม่ควรจะมีสักกี่คน หัวหน้าพรรคก็จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือขออนุมัติ และด้าเนินการเลือกตั้ง เท่าท่ีติดตามมา
ผมเข้าใจว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้น เข้าใจว่าวัตถุประสงค์เพ่ือท้าให้องคาพยพเปลี่ยนแปลง ให้ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และเข้าใจว่าองคาพยพของพรรคก็พร้อมให้เปลี่ยนแปลง 
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ส่วนตัวบุคคลเป็นใครคงตอบไม่ได้ แต่เข้าใจว่าน่าจะมีการผนึกก้าลังบุคลากรของพรรคทุกภาคส่วนและมีคนรุ่นใหม่เข้า
มาช่วยงานพรรคมากพอสมควร ที่ย้้าเพราะเป็นเรื่องปกติของความเปลี่ยนแปลง และทุกคนของพรรคให้ความร่วมมือ 
และการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปอย่างสม่้าเสมอ ทุกฝ่ายกพ็ร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา" นายชูศักดิ์ กล่าว 

เมื่อถามว่าการเปลี่ยนแปลงโลโก้พรรค หมายความว่าจะเป็นการยกเครื่องการท้างานทุกอย่างภายในพรรค
หรือไม่ นายชูศักดิ์ ระบุว่า  โลโก้พรรคจะดูดีและสื่อความหมายได้ดีขึ้น เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ เพราะไหน ๆ จะประชุม
ใหญ่ก็ถือโอกาสเปลี่ยนแปลงเลยตนไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้ แต่หากดูโลโก้ ท.ทหาร จะเห็นเป็นหัวแหลม ๆ เราก็ท้า
ให้กลมเป็น ท.ทหารแบบไทย ๆ เป็นต้น ก็ถือโอกาสนี้ เมื่อถึงโอกาสก็ท้าเลยทีเดียว  

ส่วนข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนเป็นการล้างบางทุกอย่างภายในพรรค ให้กับคนใหม่ที่เข้ามาดูแล
บริหารพรรค  นายชูศักดิ์ ระบุว่า อย่าใช้ค้าว่าล้างบาง แต่เป็นเรื่องการผนึกก้าลังทุกภาคส่วนเข้ามาเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 
และทุกคนก็ร่วมมือ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้พรรคดีขึ้น อย่าไปคิดว่าล้างใคร ล้างไพ่ ตนคิดว่าไม่ใช่ ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะน้าไปสู่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่น่าไปถึงขนาดนั้น  

เมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนแปลงในพรรคเพ่ือไทย อาจน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ นายชู
ศักดิ์ ยืนยันจุดยืนว่า ไม่น่าจะไปไกลถึงขนาดนั้น และคงเป็นการวิเคราะห์คาดเดาไปต่าง ๆ นานา ว่าจะไปร่วมกับพรรค
นั้น พรรคนี้ แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้น พร้อมระบุว่า "ตอนหลังเราฮิตค้าว่า ดีเอ็นเอ ก็ต้องดูดีเอ็นเอกัน
ด้วยพอสมควรเรื่องนี้" 

เมื่อถามย้้าว่ากระแสมาได้พอดีช่วงเปลี่ยนตัวแกนน้า และมีการปล่อยข่าวเดินสายเจรจา นายชูศักดิ์ ระบุว่า 
ความพยายามในการปรับโครงสร้างมีความพยายามมาช้านานแล้ว เพ่ือให้ดูดีขึ้น ท้างานได้มปีระสิทธิภาพ และมีเหตุการ
เปลี่ยนแปลงไปต่าง ๆ นานา ก็มาลงตัวช่วงปิดสมัยประชุมพอดี และผู้น้าฝ่ายค้านก็ไม่มีภารกิจอะไร ก็อาศัยจังหวะตรงนี้
ปรับเปลี่ยน คงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแห่งชาติใด ๆ ทั้งปวง ยืนยันว่าที่ได้ฟังมายังไม่มี และไม่ถึงขนาดจะปรับเปลี่ยนไปจับ
มือจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ตามท่ีเป็นข่าว.  

 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/797947 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/797947
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28 กันยายน 2563 

'เพื่อไทย' เร่งตั้ง 'กก.บห. ใหม่' จ่อเปลี่ยนโลโก้พรรค 
 

 

 
"ชูศักดิ์" เผย เร่งแต่งตั้ง "กก.บห.เพื่อไทย" ชุดใหม่โดยเร็ว จ่อเปลี่ยนโลโก้พรรค ให้สอดคล้องสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ยัน ไม่ได้ล้างบางกลุ่มไหน ปัดข่าว ร่วม "รัฐบาลแห่งชาติ" เป็นไปไม่ได้ ขอให้รอดู  "สมพงษ์" นั่ง
หัวหน้าพรรคต่อหรือไม่ 

นายชูศักดิ์  ศิรินิล  รักษาการหัวหน้าพรรคเ พ่ือไทย  กล่าวว่าการประชุมรักษาการคณะกรรมการ
บริหาร (กก.บห.) พรรคเพื่อไทยในวันเดียวกันนี้ ว่า มีเรื่องส้าคัญ 2 วาระ คือ 1.รับทราบกรณีกรรมการบริหารพรรคบาง
คนลาออก และ2.หารือเพ่ือที่จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใหม่แทนโดยเร็วที่สุด วันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่วนวาระส้าคัญอีกหนึ่ง
เรื่องคือ หารือเพ่ือเตรียมเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคเพ่ือไทยใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง หลาย
อย่างที่เกิดขึ้นในพรรค แต่ยืนยัน การเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพรรคในครั้งนี้ ไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนเก่าออก และจะมีคน
ใหม่มาแทน หรือต้องการจะล้างบางกลุ่มไหน  เพราะการเปลี่ยนแปลงของเพ่ือไทยครั้งใหม่ นั้นจะมีกลุ่มคนหลากหลาย
อายุ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันท้างาน และมั่นใจว่าทุกคนในพรรคต้องการจะให้พรรคเกิดความเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้ทันกบัยุคสมัยที่เปลี่ยน เพ่ือให้พรรคขับเคลื่อนไปพร้อมกันและทุกคนจะได้ มาผนึกก้าลังร่วมกัน 

ส่วนกระแสข่าว การเปลี่ยนแปลงพรรคเพ่ือไทยเพ่ือตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้น  นายชูศักดิ์ กล่าวว่ายืนยันจุดยืน
พรรคเพ่ือไทยยังเหมือนเดิม ข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวที่ปล่อยออกมาจากคนบางกลุ่มเท่านั้น พรรคเพ่ือไทยยังมีจุดยืน
ชัดเจน ซึ่งกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลแห่งชาติถูกปล่อยออกมาเป็นประจ้า ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได ้ที่เพ่ือไทยจะเปลี่ยนจุดยืน 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899804?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-528250 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/521414 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/78838 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/185534 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-548984 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899804?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899804?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.prachachat.net/politics/news-528250
https://www.naewna.com/politic/521414
https://www.thaipost.net/main/detail/78838
https://siamrath.co.th/n/185534
https://tna.mcot.net/politics-548984
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28 ก.ย. 2563-10:09 น. 

บิ๊กป้อม สไตล์เดิม เสียงสูงปรี๊ด ตอบปมร้อน รัฐบาลแห่งชาติ  
    

 
 

บิ๊กป้อม สไตล์เดิม เสียงสูงปรี๊ด ตอบปมร้อน รัฐบาลแห่งชาติ  
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ท้าเนียบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

เพียงสั้นๆ เมื่อผู ้สื ่อข่าวถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย จะมาร่วมท้างานการเมืองกับรัฐบาลโดยตั้งเป็นรัฐบาล
แห่งชาติ "ไม่ม๊ี" โดยที่พล.อ.ประวิตร ทั้งเน้นเสียงดังกล่าวด้วยเสียงสูงและเข้ม พร้อมโบกมือปฏิเสธ  
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5000081 

  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5000081
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5000081
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5000081
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5000081
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 10:14 น. 

 
บิ๊กป้อม ปฏิเสธเสียงสูง โบกมือไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ 
 

 
 
“บิ๊กป้อม” โบกมือปฏิเสธ บอก” ไม่ม๊ี” รัฐบาลแห่งชาติ 

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 28 กันยายน ที่ท้าเนียบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพียง
สั้นๆเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย จะมาร่วมท้างานการเมืองกับรัฐบาลโดยตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติ “ไม่มี๊” 
โดยที่พล.อ.ประวิตร ทั้งเน้นเสียงดังกล่าวด้วยเสียงสูงและเข้ม พร้อมโบกมือปฏิเสธ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2369050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2369050
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__13140032.jpg
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28 กันยายน 2563 10:37 am 

พล.อ.ประวิตรปัดตอบตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 
 

 
 

ท าเนียบฯ 28 ก.ย.- “พล.อ.ประวิตร” ปฎิเสธ ตอบปมตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และไม่มีท่าที เพื่อไทยร่วมพปชร.หลังเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โบกมือปฏิเสธแสดงความ
คิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในพรรคเพ่ือไทย รวมถึงการตั้งรัฐบาลแห่งชาติด้วย 

ต่อข้อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่พรรคเพ่ือไทยจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวเพียงสั้นว่า ไม่มี และไม่แสดงความคิดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต.-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-548930 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207409 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/521423 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/78830 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/185539 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-548930
https://www.banmuang.co.th/news/politic/207409
https://www.naewna.com/politic/521423
https://www.thaipost.net/main/detail/78830
https://siamrath.co.th/n/185539


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.47 น. 

'บิ๊กตู่' ดับฝัน 'รัฐบาลแห่งชาติ' ชี้ข่าวลือ 
นายกฯ ลั่นไม่เคยถอดใจลาออก ชี้เพื่อไทยปรับทัพเป็นเรื่องปกติพรรคการเมือง ปัดข่าวลือ"รัฐบาลแห่งชาติ"บอก
อึดอัดใจเขียนตั้งกันเอง 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด–19) ถึงกรณีกระแสข่าวพรรคเพ่ือไทยจะมาร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาติ ว่า "ไปเขียนกนัเอาเองมั้ง ผมยังไม่เห็น
เขาท้าอะไรเลย เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ผมนึกอยู่แล้วว่าท่านต้องมาถามผม ก็เป็นเรื่องของพรรค
การเมืองที่เขามีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการก็เป็นปกติ ไม่ใช่เหรอ และผมไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กับใครทั้งสิ้น ดังนั้น
อย่าไปตั้ง ประเด็นกันขึ้นมาบางครั้ง ผมก็อึดอัดใจ ไปตั้งโน้นตั้งนี่ เขียนกันออกมามันไม่ใช่ผม ถ้าผมพูดอะไรก็เป็นไป
ตามท่ีผมพูดนี่แหละเพราะผมคือผม" 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพัฒนาอะไรก็ตามหากเป็นในทางที่ดีต่อประเทศชาติ ก็
ขอให้ท้าไป ตนไม่ได้ไปว่าอะไรใคร ส่วนการร่วมหรือไม่ร่วมอะไรไปว่ากันวันหน้า เพราะวันนี้ยังเป็นรัฐบาลนี้อยู่ และเป็น
พรรคการเมืองกันอยู่แบบนี้ ดังนั้นการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคซึ่ง
แต่ละพรรคก็มีการปรับกันมาตลอด 

เมื่อถามว่า กระแสข่าวลือถึงขนาดว่า นายกฯถอดใจลาออก  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ใจไม่เคยถอด อยู่แล้วถ้า
ประเทศชาติ ไม่มีถอดใจ ท้าเพ่ือประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นายกฯ ไม่เคยถอดใจเรื่องเหล่านี้ เพราะ
ต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขและมีการพัฒนาไปตามข้ันตอนและตามกฎหมายที่มีอยู่ ดังนั้นยืนยันว่าไม่มีถอดใจอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่าข่าวลือที่ออกมาในช่วงนี้มาจากอะไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ข่าวลือจะรู้ที่มาหรือไม่. 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/797960 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/797960
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 28 กันยายน 2020 - 12:11 

นายกฯ ไม่ถอดใจลาออกอึดอัดลือ รบ. แห่งชาติเมิน พท. 
นายกฯ ดับฝันรัฐบาลแห่งชาติ ปัด ดึงเพื่อไทยร่วม บอกอึดอัดใจถูกปล่อยข่าวลือ ยัน ไม่เคยถอดใจลาออกยุบสภา 
 

 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง กระแสข่าวที่พรรค
เพ่ือไทยมีการปรับกรรมการบริหารพรรคเป็นการส่งสัญญาณจะมาร่วมในรัฐบาลแห่งชาติ ว่า เป็นการคาดการณ์กันเอง 
ซึ่งการปรับกรรมการบริหารพรรคถือเป็นเรื่องปกติของการเมือง โดยตนไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้กับใครทั้งสิ้น ขออย่าไปตั้ง
ประเด็นกันขึ้นมาเอง พร้อมยอมรับว่า รู้สึกอึดอัดใจ ที่มีการคาดคะเนและเขียนเรื่องต่างๆ ออกมาทั้งที่ไม่ใช่มาจาก
นายกรัฐมนตรี ถ้าตนพูดอะไรก็เป็นไปตามที่ตนพูด เพราะถ้าการปรับปรุงพัฒนาท้าให้ประเทศชาติเป็นไปในทิศทางที่ดีก็
ท้าไป ส่วนการจะร่วมหรือไม่ร่วมเป็นเรื่องของวันข้างหน้า วันนี้ยังเป็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่ถอดใจและเตรียมลาออกประกาศยุบสภา ยืนยันว่าไม่
เคยถอดใจอะไรที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นายกรัฐมนตรี ไม่เคยถอดใจ เพราะต้องการ
ให้บ้านเมืองสงบสุขและพัฒนาไปตามขั้นตอน ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบว่าข่าวลือที่ออกมา ออกมาจากไหน 
 
อ้างอิง  : HTTPS://WWW.INNNEWS.CO.TH/POLITICS/NEWS_782713/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_782713/
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 12:25 น. 

 ‘บิ๊กตู่’ ดับฝันเพ่ือไทย บอกไม่เคยคุย หลังมีข่าวดึงร่วมงาน รบ. ลั่นไม่เคยคิดถอดใจลาเก้าอี้
นายกฯ 
 

 
 
‘บิ๊กตู่’ ดับฝันเพื่อไทย ระบุไม่เคยคุยกับใครหลังมีกระแสข่าวดึงเข้าร่วมท างานกับรัฐบาล บอก เป็นแค่เรื่องเปลี่ยน 
กก.บห.พรรค ลั่น ไม่เคยคิดถอดใจลาเก้าอ้ีนายกฯ 

เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 28 กันยายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพ่ือไทยจะเข้ามาร่วมงานกับรัฐบาลหลังมีการ
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ว่า ผมว่าไปเขียนกันเอาเองมั้ง ผมยังไม่เห็นเขาท้าอะไรเลย ก็เป็นเรื่อง
ของพรรคเพ่ือไทย เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ผมก็นึกอยู่แล้วว่าสื่อจะต้องมาถามผม สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของพรรค
การเมือง ที่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นเรื่องปกติ ยืนยันผมไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กับใครทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปตั้งประเด็นกันขึ้นมา บางครั้งผมเองก็อึดอัดใจเหมือนกันบางทีไปตั้งโน่นตั้งนี่ เขียนกันออกมา 
แต่มันไม่ใช่ผมนี่นา 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าผมพูดอะไรก็เป็นไปตามที่ผมพูด นี่แหละ เพราะผมคือผม เพราะฉะนั้นการจะ
ปรับปรุงพัฒนาถ้าเป็นไปในทางที่ดีกับประเทศชาติก็ท้าไปเถอะ ผมไม่ได้ว่าอะไรท่าน ส่วนไอ้การที่จะร่วมหรือไม่ร่วม  
เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันวันข้างหน้า เพราะวันนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลนี้อยู่เลย มันก็เป็นพรรคการเมืองกันอยู่แบบนี้นั่นแหละ จะ
เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทุกพรรคก็มีการปรับมาโดยตลอด 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีกระแสข่าวลือถึงขั้นว่าถอดใจและเตรียมลาออกจากเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าวว่า ใจไม่เคยถอดอยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติไม่มีถอด ถ้าเพื่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน 
นายกฯไม่เคยถอดใจในเรื่องเหล่านี้ เพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบสุข และมีการพัฒนาไปตามขั้นตอน ตามกฎหมายที่
มีอยู่ เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าไม่มีถอดใจอยู่แล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามท้าไมถึงมีข่าวลือในช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า จะรู้หรือไม่ล่ะก็มันเป็นข่าวลือ และข่าวลือจะรู้
ถึงท่ีมาหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มี 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2369362 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2369362
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-2.jpg
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 ‘2 ป.’ เปลี่ยนเกม สั่ง ‘ปลัด ฉ.’ ดีลตั้งพรรคใหม่ 
 

 

 
2 ป. เคาะตั้งพรรคส ารอง โดยมอบหมายให้ “ปลัด ฉ.” ได้ดิบได้ดีในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ คอยเดินเกมดีลลับ 

การเมืองเริ่มขยับปรับเปลี่ยนยกเครื่องกันครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่บรรดาแกนน้าพรรค
ทยอยลาออกจากต้าแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เพ่ือเปิดให้ทางให้คัดเลือก กก.บห. พรรคพท.ชุดใหม่ในวันที่ 1 ต.ค. 

สถานการณ์ของพรรคพท.ส่อเค้าร้าวหนัก แตกต่างจากสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ดู
ภายนอกยังแข็งแกร่ง บรรดานักเลือกตั้งสนับสนุน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.
กลาโหม ให้นั่งเก้าอ้ีสร.1 ชนิดไม่แตกแถว แถม “บิ๊กทหาร” สั่งการให้ลูกพรรคซ้ายหันขวาหันไม่มีใครแตกแถว  

แต่ขึ้นชื่อว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน “มิตร” อาจจะกลายเป็น “ศัตรู” ได้ภายในพริบตา “ฝ่ายเสธ.” ที่คอย
คิด-วางเกมร่วมกับ “บิ๊กตู่” ทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง ไม่ไว้ใจ “ขุนพลพปชร.” เต็มร้อย โดยเฉพาะ “กลุ่มสามมิตร” ที่
ทั้งต่อ-ทั้งรอง จน “บิ๊กทหาร” ออกอาการอึดอัดใจหลายครั้ง 

ล่าสุดมีกระแสข่าว “บิ๊กป.” ผู้ยิ่งใหญ่คุมกระทรวงดูแลคนทั่วประเทศ ชงไอเดียตั้งพรรคส้ารองเอาไว้ โดยอ่าน
เกมการเมืองกับ “บิ๊กป.” น้องรัก ลงความเห็นตรงกันว่า “พรรคพปชร.” อาจจะใช้สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้ เพราะ
แบรนด์ถูกตีตราว่าเป็นพรรคที่ถูกใช้หาผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า ท้าประโยชน์เพื่อประเทศ 
หลังหยั่งกระแสอยู่สักระยะ ทั้ง “2 ป.” หารือกันทางลับ เคาะตั้งพรรคส้ารอง โดยมอบหมายให้ “ปลัด ฉ.” ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ก๊วนการเมือง แถมยังเคยร่วมงานกับพรรคพท. และเป็นใหญ่ในยุค “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นั่งเก้าอ้ี
นายกฯ 
อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899765?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899765?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899765?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:51 น. 

"เทพไท" สวนผลโพล อย่าหาข้ออ้างไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 
"เทพไท" ชี้คนไทยไม่อ่านรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติ บอกตอนท าประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่มีคนอ่าน
เหมือนกัน ลั่นจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่แก้ไขไม่ได้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ผลการส้ารวจของโพลบางส้านัก 
เกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า มีประชาชนจ้านวน 71.7% ที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญปี 
2560 และ 85.3% จะแก้รัฐธรรมนูญเพราะฟังคนอ่ืนเขาว่ามา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนไทยที่มีความตื่นตัวในการ อ่าน
หนังสือน้อยกว่าปกติ 

เพราะจากข้อมูลที่เคยระบุว่า คนไทยอ่านหนังสือปีละไม่เกิน8บรรทัดนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่
ไม่นิยมการอ่านหนังสือ ยิ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีความยาวจ้านวน279มาตรา ก็ยิ่งท้าให้คนไทยไม่อยากอ่านเลย 
เช่นเดียวกับตอนท้าประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็มีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกัน แต่ก็
ลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ด้วยเหตุผลจากการสร้างกระแสวาทะกรรมว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญ
ปราบโกง และจากเหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว จึงจ้าใจต้องรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อน 
ด้วยคะแนนเสียง 16.8 ล้านเสียง โดยไม่ได้ฉุกคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นการสืบทอดอ้านาจให้กับ คสช. 

นายเทพไทกล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ ที่มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็น่าจะมาจาก
กระแสทางโซเชียลมีเดีย มากกว่าการอ่านรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่การที่ประชาชนจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่กระแสสังคม และข้อเท็จจริงในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากกว่า การอ้างเหตุผลเรื่อง
การที่ประชาชนไม่อ่านรัฐธรรมนูญ แต่มีความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาอ้างความชอบธรรม เพ่ือเป็นเหตุผลที่ไม่อยาก
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ข้ึน 

 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.POSTTODAY.COM/POLITIC/NEWS/634136 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/634136
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ซัดกลุ่มขวางแก้ รธน.ฟังไม่ขึ้น อ้างคนไทยไม่อ่านรัฐธรรมนูญ 
 

 

 
"เทพไท" ย้ า รธน.60 สืบทอดอ านาจ คสช. ฉะกลุ่มขวางแก้ไข อ้างคนไทยไม่อ่านรัฐธรรมนูญ 
นำยเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรธีรรมรำช พรรคประชำธิปัตย(์ปชป.) กลำ่วถึงผลกำรส ำรวจของโพลบำงส ำนกั เก่ียวกบัควำมเห็น

ประชำชนตอ่กำรแกไ้ขรฐัธรรมนญูวำ่ มีประชำชนจ ำนวน 71.7% ที่ไมเ่คยอำ่นรฐัธรรมนญูปี 2560 และ 85.3% จะแก้รัฐธรรมนูญ

เพรำะฟังคนอื่นเขำวำ่มำ ก็เป็นเรือ่งปกติของคนไทยที่มคีวำมตื่นตวัในกำรอำ่นหนงัสอืนอ้ยกวำ่ปกติ เพรำะจำกขอ้มลูทีเ่คยระบุ

วำ่ คนไทยอำ่นหนงัสอืปีละไมเ่กิน 8 บรรทดัยอ่มแสดงใหเ้ห็นวำ่คนไทยสว่นใหญ่ไมน่ิยมกำรอำ่นหนงัสอื ยิ่งเป็นกฎหมำยรฐัธรรมนญู

ที่มีควำมยำวจ ำนวน 279 มำตรำ ก็ยิง่ท ำใหค้นไทยไมอ่ยำกอำ่นเลย 

"เช่นเดียวกบัตอนท ำประชำมติรบัรฐัธรรมนญูฉบบันี ้มีประชำชนสว่นใหญ่ไมไ่ดอ้ำ่นรฐัธรรมนญูฉบบันี ้แตล่งประชำมติรบั

รฐัธรรมนญูดว้ยเหตผุลจำกกำรสรำ้งกระแสวำทกรรมวำ่ รฐัธรรมนญูฉบบันีเ้ป็นรฐัธรรมนญูปรำบโกง และจำกเหตผุลที่คนไทยสว่น

ใหญ่ ตอ้งกำรใหม้ีกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ จงึจ ำใจตอ้งรบัรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ปก่อน ดว้ยคะแนนเสยีง 16.8 ลำ้นเสยีง โดยไมไ่ดฉ้กุคิดวำ่

รฐัธรรมนญูฉบบันี ้เป็นกำรสบืทอดอ ำนำจใหก้บั คสช."นำยเทพไท ระบุ 

นายเทพไท กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ ที่มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ น่าจะมาจาก
กระแสทางโซเชียลมีเดียมากกว่าการอ่านรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่การที่ประชาชนจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่กระแสสังคม และข้อเท็จจริงในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมากกว่า การอ้างเหตุผลเรื่อง
การที่ประชาชนไม่อ่านรัฐธรรมนูญ แต่มีความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาอ้างความชอบธรรม เพื่อเป็นเหตุผลที่ไม่
อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น 

อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899805?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899805?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899805?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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28 กันยายน 2563 11:25 am 

ขออย่าห่วงร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ถูกตีตก 
 

 
 

รัฐสภา 28 ก.ย.-“ชวน” ขออย่าห่วงร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ถูกตีตกหาก 6 ร่างไม่ผ่าน ยันประธานรัฐสภามี
อ านาจดึงกลับมาพิจารณาใหม่ในสมัยประชุมเดียวกันได้ 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงข้อกังวลว่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับที่จะพิจารณาในสมัย
ประชุมหน้าในเดือนพฤศจิกายน จะไม่ผ่าน และส่งผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
กฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ไม่สามารถพิจารณาในสมัยประชุมหน้าได้ ว่า อย่าเพ่ิงกังวล เพราะเหตุการณ์นี้ยังมาไม่ถึง 
และแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์เป็นร่างกฎหมายในหลักการเดียวกันกับของฝ่ายค้าน แต่ยืนยันว่าตามข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภาข้อ 41 ประธานรัฐสภามีอ้านาจที่จะน้าเรื่องที่ตกไปกลับมาพิจารณาซ้้าได้ เมื่อพิจารณาแล้วว่า
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป แต่ขอว่าอย่าเพิ่งไปสมมุติว่าสมัยหน้าจะมีการลงมติอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความหวังจะอยู่ที่ประธานรัฐสภาใช่หรือไม่หากถูกตีตก นายชวน กล่าวว่า ใช่ แต่ยังไม่ถึง
ขั้นตอนนั้น อย่าเพ่ิงไปตั้งสมมุติฐานให้เป็นปัญหา ส่วนเหตุการณ์ใดที่จะเป็นเงื่อนไขให้สามารถน้าญัตติที่ตกไปแล้ว
กลับมาพิจารณาใหม่นั้น ขออย่าเพิ่งเดา เพราะยังไม่เกิดเรื่อง.-ส้านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-548960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-548960
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 11:30 น. 

 ‘ชวน’เตือนอย่าคิดไปก่อนญัตติแก้ รธน. ถูกคว่ า  ชี้’ปธ.รัฐสภา’ มีอ านาจน ากลับมา
พิจารณาได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.บางฝ่าย
และกลุ่มเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกังวลว่าญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส. ทั้ง 6 ญัตติ 
และญัตติของภาคประชาชนที่เสนอโดยกลุ่มไอลอว์ จะถูกตีตกในสมัยประชุมหน้าในเดือนพฤศจิกายน และอาจยื้อไป
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ว่า ขณะนี้ทั้ง 6 ญัตติยังไม่ถือว่าถูกตีตก เพราะยังไม่มีการลงมติ จึงยังเป็นกฎหมายที่ค้าง
การพิจารณาไว้อยู่ที่ต้องพิจารณาต่อไป ส่วนญัตติของกลุ่มไอลอว์ หาพิจารณาตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องแล้วเสร็จก็
สามารถเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ โดยขึ้นอยู่กับที่ประชุม และขออย่าสมมติว่าญัตติทั้งหมดจะถูกตีตกในสมัยประชุม
หน้าเพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้น 

นายชวน กล่วต่อว่า ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 บัญญัติว่า ญัตติที่ถูกตีตกไปแล้วจะไม่สามารถ
น้ามาเสนอใหม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประธานก็มีสิทธิจะอนุญาตน้าขึ้นมา
พิ จ า ร ณ า ใ ห ม่ ไ ด้  ข อ อ ย่ า เ พ่ิ ง ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น ไ ป ก่ อ น เ พ ร า ะ เ ว ล า นี้ ญั ต ติ ยั ง ไ ม่ ต ก ไ ป  
เมื่อถามว่า ความหวังจะอยู่ที่ประธานรัฐสภาใช่หรือไม่หากถูกตีตก นายชวนกล่าวว่า ใช่ แต่ยังไม่ถึงตอนนั้ น อย่าเพ่ิงไป
ตั้งสมมุติฐานให้เป็นปัญหา ส่วนเหตุการณ์ใดที่จะเป็นเงื่อนไขให้สามารถน้าญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาใหม่นั้น 
นายชวนกล่าวว่ายังไม่เกิดเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2369263 
 
 
 
 

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2369263
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__4522000.jpg
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28 กันยายน 2563 11:33 น.   

"ชวน” ติงอย่าคิดมากญัตติแก้ รธน.ถูกคว่ า ชี้เหตุการณ์ยังไม่เกิด ระบุร่างไอลอว์ขึ้นอยู่กับที่
ประชุม 
 

 
 

เมื่อวันทื่ 28 ก.ย.เวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา   ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส.ส.บาง
ฝ่ายและกลุ่มเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกังวลว่าญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส. ทั้ง 6 
ญัตติ และญัตติของภาคประชาชนที่เสนอโดยกลุ่มไอลอว์ จะถูกตีตกในสมัยประชุมหน้าในเดือนพฤศจิกายน และอาจยื้อ
ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ว่า ขณะนี้ทั้ง 6 ญัตติยังไม่ถือว่าถูกตีตก เพราะยังไม่มีการลงมติ จึงยังเป็นกฎหมายที่
ค้างการพิจารณาไว้อยู่ที่ต้องพิจารณาต่อไป ส่วนญัตติของกลุ่มไอลอว์ หาพิจารณาตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องแล้ว
เสร็จก็สามารถเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ โดยขึ้นอยู่กับที่ประชุม และขออย่าสมมติว่าญัตติทั้งหมดจะถูกตีตกในสมัย
ประชุมหน้าเพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้น 

นายชวน กล่วต่อว่า ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 บัญญัติว่า ญัตติที่ถูกตีตกไปแล้วจะไม่สามารถ
น้ามาเสนอใหม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประธานก็มีสิทธิจะอนุญาตน้าขึ้ นมา
พิจารณาใหม่ได้ ขออย่าเพิ่งตั้งสมมติฐานไปก่อนเพราะเวลานี้ญัตติยังไม่ตกไป 

เมื่อถามว่า ความหวังจะอยู่ที่ประธานรัฐสภาใช่หรือไม่หากถูกตีตก นายชวนกล่าวว่า ใช่ แต่ยังไม่ถึงตอนนั้น 
อย่าเพ่ิงไปตั้งสมมุติฐานให้เป็นปัญหา ส่วนเหตุการณ์ใดที่จะเป็นเงื่อนไขให้สามารถน้าญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณา
ใหม่นั้น นายชวนกล่าวว่ายังไม่เกิดเรื่อง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185541 
  

https://siamrath.co.th/n/185541
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200928/5b0e666656ca927ee05d6b02504cc3be724f4ca710f343a18bf3a28a3218800a.jpg?itok=b5jcYKL6
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" 
จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.43 น. 

ชวน ยันยังไม่ตีตก 6 ญัตติ แก้ รธน.เหตุยังตั้ง กมธ. ศึกษาอยู ่
"ชวน"ยันยังไม่ตีตกญัตติแก้รธน. 6 ฉบับ เหตุยังอยู่ระหว่างการศึกษาของกรรมาธิการ   กรีดคนที่กังวลควรอ่าน
ข้อบังคับสภาฯ ให้ครบถ้วน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ญัตติการพิจารณา
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและยังไม่มีการลงมติทั้ง 6 ญัตติ ยังไม่ถือ
ว่าถูกตีตกไป โดยเรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะยังไม่มีการลงมติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาศึกษาญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาท้ัง 6 ญัตติ  ซึ่งขอยืนยันว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกตีตก 

เมื่อถามถึง กรณีที่ ส.ส.บางคนมีความกังวลว่าหากญัตติถูกตีตกจะต้องเลื่อนการพิจารณาไปเข้าสู่สมัยประชุม
ถัดไปในเดือนพ.ค.64 เพราะไม่สามารถเสนอญัตติที่ถูกตีตกในสมัยประชุมเดียวกัน นายชวน กล่าวว่า ตามข้อบังคับนั้น
ยืนยันว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกตีตก ส่วนญัตติใดที่ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมนี้ ก็สามารถเสนอ
ได้ในสมัยประชุมหน้า หากประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยและอนุญาต จึงอยากแนะน้าว่าเมื่อมีการอ่านข้อบังคับแล้ว
ก็ขอให้ไปอ่านให้จบ เพ่ือจะได้รับทราบข้อความที่ครบถ้วน 

นายชวน กล่าวต่อว่า ในส่วนของกฎหมายอ่ืนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการ
พิจารณาตามปกติ ทั้งนี้มีเรื่องที่ประชาชนเสนอเข้ามาจ้านวนมากกว่า 40 เรื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ
รายชื่อ ส่วนกรณีการตรวจสอบรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของกลุ่มไอลอว์นั้น หากมีการเลื่อนวาระการ
พิจารณาญัตติใดของสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถน้าขึ้นมาตรวจสอบก่อน หากเรื่องที่เสนอนั้นเกี่ยวข้องกับญัตติที่บรรจุ
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้ โดยไม่จ้าเป็นต้องเรียงตามล้าดับก่อนหลัง. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797959 
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27 กันยายน 2563 - 20:07 น. 

อะไรคือความจริง.. พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้มีแต่ 'อนาคตใหม่' 
 

 
 
กกต.ชี้ว่า 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่ผิด แต่พรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพราะกู้เงิน"
ธนาธร"  จึงมีเสียงวิจารณ์และพูดเชิงประชดประชันว่า"พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้.มีแต่"อนาคตใหม่"แต่ความเป็น
จริงคืออะไร เป็นการพูดความจริงไม่หมดหรือไม่ 

 กรณี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง เห็นชอบตามที่ส้านักงานเสนอให้มีการยุติเรื่องตรวจสอบกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบว่า พรรคการเมืองจ านวน 31 พรรคการเมือง มีการกู้ยืมเงินมาใช้ใน
กิจการของพรรคการเมือง เป็นการกระท้าหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษ 
ยุบพรรค เช่นเดียวกับท่ีมีการยุบ"พรรคอนาคตใหม่" หรือไม่ 

ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบงบการเงินทั้ง 31 พรรคการเมืองตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2562 ของ กกต.พบว่า ทุกพรรค
มีการกู้ยืนเงินหรือยืมเงินทดรองจ่ายดังกล่าว จากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท/คน/
พรรค/ปี  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ จึงถือว่าการ
กู้ยืมเงินดังกล่าวของทั้ง 31 พรรค ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
 " ปิยบุตร แสงกนกกุล" อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชี้ว่า กกต.วินิจฉัยโดยไม่ได้ใช้บรรทัดฐานเท่าเทียม
กัน  หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าพรรคการเมืองกู้เงินไม่ผิด ก็ไม่ผิดกันทั้งหมดทุกพรรคการเมือง รวมทั้งพรรคอนาคต
ใหม่  ทั้งนี้ในความเห็นของ"ปิยบุตร" ซึ่งเคยเป็นมือกฎหมายคนส้าคัญของพรรคอนาคตใหม่ บอกว่าตนเองยืนยันมาโดย
ตลอดว่า กฎหมายปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้พรรคการเมืองกู้เงินและพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน หาก
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จะห้ามพรรคการเมืองกระท้าการใดก็ต้องมีกฎหมายเขียนเอาไว้ หากกฎหมายไม่ได้ห้ามอย่างชัดแจ้ง แสดงว่าเป็น
เสรีภาพของพรรคการเมืองที่สามารถเลือกท่ีจะกระท้าการใดก็ได้  
 
 

ดังนั้นตามความเห็นของ" ปิยบุตร"ทุกพรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้และจะกู้เงินเท่าไหร่ก็ได้และชี้ว่า แต่ กกต. 
และศาลรัฐธรรมนูญ พยายามจะอธิบายเรื่องการกู้เงินและการก้าหนดอัตราดอกเบี้ ยว่าเป็น “การให้ประโยชน์อ่ืนใด” 
จึงอยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดห้ามให้และรับจากบุคคลเกิน10 ล้านบาทตาม ม. 66 วรรคสอง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 
ที่ระบุว่า พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกิน 10ล้านบาทต่อปีมิได้  

"ผมเห็นว่าทุกพรรคการเมืองที่กู้เงินไม่ถือว่ามีความผิดเลย กกต. ไม่ควรวินิจฉัยอย่างนี้ แต่ควรต้องวินิจฉัยว่า ไม่
ว่าจะเป็น31 พรรคการเมืองหรือพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิดเลยทั้งนั้นและถ้าหากเห็นว่าการกู้เงินเป็นปัญหา ใน
อนาคตก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง เพ่ือระบุให้ชัดว่าไม่ให้พรรคการเมืองกู้เงินหรือถ้าจะให้กู้ ต้องระบุเลยว่ากู้
ได้ไม่เกินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ากฎหมายคลุมเครือแบบนี้ แล้วตีความเอาโทษเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ ส่วนพรรคการเมืองอ่ืนๆ 
ไม่เอาโทษ " และหลังจาก กกต. มีค้าวินิจฉัยออกมาว่า 31 พรรคการเมืองกู้เงินไม่ผิด แต่พรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ถูก
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพราะกู้เงิน"ธนาธร" จึงมีเสียงวิจารณ์และพูดเชิงประชดประชันว่า "พรรคการเมืองกู้เงิน
ไม่ได้ มีแต่พรรคอนาคตใหม่" แต่ในความเป็นจริงคืออะไร  เป็นการพูดความจริงไม่หมดหรือไม่เพราะหากพิจารณาดูจาก
ค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะเห็นว่า การกู้เงินของ"อนาคตใหม่"มี
ความผิดปกติอยู่หลายประการ จนน่าสงสัยว่ามีการกู้เงินกันจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่ "นิติกรรมอ้าพราง" 

-งบการเงินของพรรคอนาคตใหม่ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เพียง 1.4 ล้านบาท คือมีหนี้แค่ 1 ล้านกว่า
บาท แต่เพราะเหตุใดถึงท้าสัญญากู้เงินจากนายธนาธรถึง 191 ล้านบาท 

-การช้าระหนี้ครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2562 คืนเงินสดจ้านวน 14 ล้านบาทหลังท้าสัญญากู้เงินเพียง 2 
วัน จึงผิดปกต ิ

-สัญญากู้เงินฉบับที่ 2 รับเงินเพียง 2.7 ล้านบาท จากที่ท้าเรื่องกู้ 30 ล้าน   
-มีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่้ามากร้อยละ 2 เท่านั้น 
-ให้กู้เงินใหม่ทั้งท่ีมีเงินกู้เดิมค้างอยู่ ไม่เป็นไปตามปกติการค้าและปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน 
-ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่าการท้าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีพฤติการณ์ในการเอ้ือประโยชน์ ช่วยเหลือ"พรรค

อนาคตใหม่"เป็นกรณีพิเศษ ไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยในการให้กู้เงิน และการช้าระหนี้เงิน
กู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า 

- จึงถือเป็นการให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคอนาคตใหม่และเมื่อรวมเงินกู้ยืมจ้านวน 191.2ล้านบาท กับเงินที่
นายธนาธรบริจาคให้กับพรรคเมื่อปี 62 จ้านวน 8.5ล้านบาท ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสองของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 

-จากข้อเท็จจริงพฤติการณ์เห็นว่าการที่นายธนาธรให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ เข้าข่ายเป็นการบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการที่นายธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้ยืมเงินจ้านวนมาก กรรมการบริหาร
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พรรคอนาคตใหม่ ควรที่จะรู้ว่าการเป็นหนี้จ้านวนมากต่อบุคคลใด ย่อมก่อให้เกิดการครอบง้า ชี้น้าโดยบุคคลที่เป็น
เจ้าหนี้ โดยอาศัยอ้านาจแห่งหนี้นั้น มาเป็นผู้บงการ ครอบง้าพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลให้พรรค
การเมืองเป็นธุรกิจการเมือง 

-การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเข้าข่ายการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนตามมาตรา 66 เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มามิชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรค
อนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ด้ารงต้าแหน่งอยู่ในช่วงที่มีการท้า
สัญญากู้เงินเป็นเวลา 10 ปีได ้

สรุป ก็คือ การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ มีลักษณะผิดปกติไปจากการกู้เงินตามปกติและการกู้เงินดังกล่าวอาจ
ท้าให้เกิดการเข้าครอบง้าพรรคได้ ในขณะที่ 31 พรรคการเมืองที่รอดจากการถูกยุบพรรค สัญญากู้เงิน เป็นไปตามปกติ
ทั่วไป และไม่มีพรรคการเมืองใดแม้แต่พรรคการเมืองเดียวกู้เงินถึง 10ล้านบาทในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ท้าสัญญากู้
เงินจากนายธนาธร เกิน 10 ล้านบาท นี่คือ ความต่างระหว่าง 31 พรรคการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/444539 
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 07:03 น. 

เจาะขุมก าลังเลือกตั้งท้องถิ่น พลังประชารัฐวางขุนพล 10 หัวเมือง-ชิงผู้ว่าฯ กทม. 

 

 
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้ารัฐประหาร 22 

พฤษภาคม 2557 การเลือกตั้งท้องถิ่นถูก “แช่แข็ง” ไปพร้อมกับนักเลือกตั้งระดับชาติผ่านมา 6 ปี รัฐบาลจ่อคืนอ้านาจ
นักเลือกตั้งภูธร-ปักหมุด “สนามเล็ก” เลือกตั้งท้องถิ่น ในเดือนธันวาคม 2563 การเมืองท้องถิ่นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี มือกฎหมายประจ้ากราบขวาตึกไทยคู่ฟ้า กาปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น 
“สนามแรก” ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 หรืออาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ด้วยการเลือกสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.)ตั้งแต่ยุค คสช. นักการเมืองท้องถิ่นถูกปลด-ย้าย จากค้าสั่ง-ประกาศ และ “ม.44” ด้วยข้อกล่าวหา
ทุจริต-ไม่ไว้วางใจ และงดการจัดให้มีการเลือกตั้ง ออกไป “ไม่มีก้าหนด” ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.)-นายกเมืองพัทยา 
ถูกเด้งและแต่งตั้ง “ขัดตาทัพ” ด้วยอ้านาจรัฏฐาธิปัตย์ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ “ว่างลง” ให้อยู่
รักษาการต่อไป 

ขณะนี้ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศ “แบ่งเขตเลือกตั้ง” ครบ 76 จังหวัด และทยอย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ 1.อบจ.ล้าพูน 24 เขต 2.อบจ.สุราษฎร์ธานี 36 เขต 3.อบจ.
สุพรรณบุรี 30 เขต 4.อบจ.สิงห์บุรี 24 เขต 5.อบจ.สตูล 24 เขต 6.อบจ.ราชบุรี 30 เขต 7.อบจ.ระนอง 24 เขต 8.อบจ.
ยะลา 30 เขต 9.อบจ.ภูเก็ต 24 เขต 10.อบจ.พัทลุง 30 เขต 11.อบจ.พังงา 24 เขต 12.อบจ.พระนครศรีอยุธยา 30 เขต 
13.อบจ.ปัตตานี 30 เขต 14.อบจ.ปราจีนบุรี 24 เขต 15.อบจ.นครปฐม 30 เขต 16.อบจ.ตราด 24 เขต 17.อบจ.ตรัง 
30 เขต 18.อบจ.ชุมพร 30 เขต 19.อบจ.ชัยนาท 24 เขต 20.อบจ.กระบี่ 24 เขต 
ส่องความพร้อม-ไม่พร้อมของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลัง “เปลี่ยนหัว” เป็น พี่ใหญ่-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ขยับโครงสร้างการบริหารทุกระดับชั้น จัดสรรสมดุลอ้านาจ “สารพัดก๊ก” 

ขณะที่ระดับท้องที่ วางตัว “ขุนพล-ส.ส.ภูธร” ที่คลุกคลีในพ้ืนที่ 10 หัวเมืองใหญ่ ภาค 1 นายยงยุทธ สุวรรณ
บุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 หัวหน้าภาค นางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.นนทบุรี เขต 2 รองหัวหน้าภาค นางกัลยา รุ่งวิจิตร
ชัย ส.ส.สระบุรี เขต 1 เลขาฯ 
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ภาค 2 นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 1 หัวหน้าภาค นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 
รองหัวหน้าภาค นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เลขาฯ 

ภาค 3 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 หัวหน้าภาค นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา 
เขต 1 รองหัวหน้าภาค นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 เลขาฯ 

ภาค 4 นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าภาค นายสมศักดิ์ คุณเงินส.ส.ขอนแก่น เขต 7 รอง
หัวหน้าภาค นายจ้าลอง ภูนวนทา อดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 เลขาฯ 

ภาค 5 นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 หัวหน้าภาค นายปัญญา จีนาค้า ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รอง
หัวหน้าภาคนายนเรศ ธ้ารงค์พิทยคุณ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8  เลขาฯ 

ภาค 6 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 3 หัวหน้าภาค นางพรรณสิริ กุลนาถสิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 
รองหัวหน้าภาค นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เลขาฯ 

ภาค 7 นายสุชาติ อุตสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 หัวหน้าภาค นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 รอง
หัวหน้าภาค น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เลขาฯ 

ภาค 8 นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 หัวหน้าภาค นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต 
เขต 1 รองหัวหน้าภาค นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 เลขาฯ 

ภาค 9 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 หัวหน้าภาค นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1 
รองหัวหน้าภาค ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา เขต 4 เลขาฯ 

ภาค กทม. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. เขต 30 หัวหน้าภาค นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.กทม. เขต 19 
รองหัวหน้าภาค น.ส.กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ ส.ส.กทม. เขต 1 เลขาฯ 

ส่วนการเลือกตั้งสนามผู้ว่าฯ กทม. พลังประชารัฐ โดย “สามเกลอ กทม.” ยัง “อุบไต๋” ตัวจริง-ตัวหลอก “ไม่
รีบเปิดตัว” เพราะวัน ว. เวลา น. ชิงธงพ่อเมืองเสาชิงช้า “ไม่นิ่ง” แต่ได้วางเครือข่าย ส.ข.- ส.ก. พร้อมรบ-รุก 
ทว่า บิ๊กแป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติจะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 ขึ้น-ลง
ตึกไทยคู่ฟ้า ชิงเหลี่ยม-เป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 13 จนถูกจับสัญญาณว่าอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
หลังเกษียณในนาม “อิสระ” โดยมี “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ 

“อนุชา นาคาศัย” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ “พร้อมมาก” ที่จะสู้ทุกศึกเลือกตั้งท้องถิ่น “หัวหน้าภาค” 
ทั้ง 10 ภาค ก้าลังเฟ้นหาผู้สมัครลงเลือกตั้ง อบจ. แต่ยัง “ไม่สะเด็ดน้้า” 

“การตั้งหัวหน้าภาคเพ่ือการกระจายอ้านาจการตัดสินใจ ให้แต่ละภาคมีบทบาท เพราะแต่ละหัวหน้าภาคมี
ความใกล้ชิด สันทัด จัดเจนในพื้นท่ี” 

หลังจากระฆังเลือกตั้งท้องถิ่นดังขึ้น พรรคพลังประชารัฐแม้จะชนะในการเลือกตั้งระดับชาติ  แต่การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น “พ่อบ้านพลังประชารัฐ” ลั่นวาจาไว้ว่า “เอาจริงแน่นอน” 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-528124 

 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-528124


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

 

 

28 ก.ย. 2563 05:01 น. 

เขี้ยวลากดิน 
 
 

การเล่นเกมซูเอ๋ียของ ส.ส.พรรค รัฐบาลกับ ส.ว.ลากตั้ง เพ่ือเลื่อนการ ลงมติญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญออก ไปอีก 
30 วันด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่าย พิจารณาศึกษารายละเอียดญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ให้แจ่มแจ้ง
ชัดเจนทุกแง่ทุกมุม ก่อนน้ากลับเข้าที่ประชุมร่วม 2 สภาฯ ลงมติอีกครั้งหลังเปิดเทอมใหม่กลางเดือนพฤศจิกายน“แม่
ลูกจันทร์” มองว่าเหตุผลเบื้องต้นที่ ส.ว.ลากตั้งต้องการยื้อการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ลากยาวออกไป น่าจะมีอยู่ 3 
ประการคือ... 
1, ส.ว.ลากตั้ง ปอดแหก ไม่กล้าโหวตคว้่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายเดียว กลัวโดนโจมตีว่าเป็นตั วการเทน้้ามันราดกอง
ไฟ เป็นตัวจุดชนวนให้วิกฤติม็อบต้านรัฐบาลลุกลามบานปลาย 
2, ส.ว.ลากตั้ง เตรียมแผนจะยื่นค้าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร. 200 คน เป็นผู้ยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เข้าข่ายเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง?? หวังใช้อ้านาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งเบรกญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้ตายท้องกลมก่อนคลอดออกมาเป็นตัว 
3, ส.ว.ลากตั้ง หวังจะใช้มติเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่าย ล้มญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ก้าหนดให้
มี ส.ส.ร. 200 คน จากการเลือกตั้งของประชาชนไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่  โดยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะเป็นราย
มาตรา และให้แก้ไขได้เฉพาะประเด็นที่ ส.ว.ลากตั้ง ยินยอมพร้อมใจ 

“แม่ลูกจันทร”์ ชี้ว่าการท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศถอนตัว ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่าย เท่ากับโยน
เผือกร้อนให้ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่าย ส.ว.ลากตั้งไปสมคบคิดหาทางออกกันเอง ถ้าหากพรรคร่วมรัฐบาลกลับล้า 
ยอมถอนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงชื่อเสนอเข้าสภาฯ คงได้ฮากันท้องแตกแหกกระจาย  

เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ “นายกฯลุงตู่” ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภา พรรคร่วม
รัฐบาลจึงต้องเดินหน้าให้สุดซอยต้องโหวตเห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง ส่วน ส.ว.ลากตั้ง ถ้ากล้ารวมหัว
โหวตคว้่าญัตติแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ... ก็เชิญพระคุณท่านตามสบาย ดีเหมือนกันจะได้เห็นกันชัดๆว่า ใครเป็นตัวการ
ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ้านาจตัวจริง  “แม่ลูกจันทร์” ได้ฟัง ส.ว.ลาก
ตั้งบางคน อภิปรายไม่อายปากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีเลิศประเสริฐศรี ไม่จ้าเป็นต้องแก้ไขอะไรเลย ท่าน ส.ว.ลากตั้งบาง
คน อ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ิงใช้บังคับมาแค่ 3 ปี จะต้องรีบแก้ไขไปท้าไม?? ท่าน ส.ว.ลากตั้งปากรั่วบางคน โฆษณา
ค้าโตว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ควรแก้ไขอย่างเด็ดขาด เพราะเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” “แม่ลูกจันทร์” ขอค้านหัว
ชนฝาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงไม่ได้อย่างที่ฉายหนังโฆษณา นอกจากปราบโกงไม่ได้ ยังโกงอ้านาจประชาชนไป
บานตะเกียง เกมแก้รัฐธรรมนูญจะจบอย่างไร รออีกอึดใจพระพุทธนะคุณโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1938588  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1938588
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27 กันยายน 2563 - 15:35 น. 

'อ้อ' โมเดล สู่พรรคครอบครัว 

 
 

เพ่ือไทยยุคคุณหญิงอ้อ เน้นเอกภาพ ผู้น้าพรรค "สมพงษ์" จะกลับมาอีกครั้ง 
        ได้ฤกษ์ผ่าตัดเพื่อไทย ต้นเดือน ต.ค.2563 หลังรักษาการหัวหน้าพรรค เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการ
บริหารพรรค ในวันที่ 28 ก.ย.2563 เพ่ือก้าหนดการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
       สื่อเกือบทุกส้านักวิเคราะห์ตรงกัน การปรับองค์กรเพ่ือไทยครั้งนี้ โดยการคุมบังเหียนของ “คุณหญิงพจมาน ณ 
ป้อมเพชร”ทีพ่รรคเพื่อไทย ต้องปรับโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วย 
       1.ความเป็นเอกภาพ เพราะก่อนหน้านั้น คล้าย “พรรค 2 หัว” หรือพรรคอกแตก คือ กลุ่มสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ กับกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

2.ความเป็นไทยรักไทย แม้ในอดีต พรรคไทยรักไทยจะมี 20-30 มุ้ง แต่ก็รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ “ทักษิณ ชิน
วัตร” ดังนั้น โครงสร้างพรรคเพื่อไทย หลังผ่าตัดใหม่ อาจมีหลายกลุ่มก๊วน แต่ผู้มีอ านาจตัวจริง ก็มีหนึ่งคือ 
“คุณหญิงอ้อ” 

3.เล็กแต่จิ๋ว โครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ “จ านวน”จะไม่มาก แต่กระจายตัวบุคคลไปสู่ทุก
ภูมิภาค 

4.คุณหญิงพจมาน จะเข้ามาน าทัพ และเป็นผู้ประสานงานด้วยตัวเอง โดยจะไม่รับต าแหน่งทางการเมือง
ใดๆทั้งสิ้น 

เหนืออ่ืนใด “คุณหญิงอ้อ” ต้องการรวบรวมนักการเมืองที่แตกออกไปทั้งหมดให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นเอกภาพ 
สมพงษ์หัวหน้าพรรค 

ส้าหรับหัวหน้าพรรค ก็คาดหมายว่า สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จะได้รับเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง 
เนื่องจาก “สมพงษ์” อาวุโสที่สุด มีบารมี ประนีประนอม และมีคอนเนกชั่นกว้างขวาง  ถ้าสมพงษ์เป็นหัวหน้า
พรรค “อ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย แกนน้ากลุ่มแคร์ ก็จะกลับมา พร้อมกับ “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล  
มินับได้รับการสนับสนุนจาก “คุณหญิงอ้อ” และเจ๊แดง-เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ผู้มากบารมีสายเหนือ 
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อย่างไรก็ตาม ส.ส.อีสานส่วนหนึ่ง พยายามผลักดัน สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้าน 
เป็นหัวหน้าหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส.อีสาน พรรคเพ่ือไทย มีจ้านวนเยอะก็จริง แต่ก็มีหลายก๊วนหลายก๊ก และบางกลุ่ม
ยังภักดีต่อ “เจ๊แดง” 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444513?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B
1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B
8%95 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/444513?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444513?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444513?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444513?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 

 

28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

 'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า 
 

 
 

"คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร" หรือ "ชินวัตร".......... 
ไม่แค่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "เหนือพรรคเพ่ือไทย" เท่านั้น ชั่วโมงนี้ ไปถึงขั้นผู้ทรงอิทธิพล "เหนือ

เหตุการณ์บ้านเมือง" ระดับนั้นไปแล้ว!  คือฉับพลันที่คุณหญิงพจมาน และบุตรสาว แต่งกายชุดเหลือง เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี" ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๓  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย "รถรักษา
อัมพาตเคลื่อนที่" ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เพ่ือบริการสังคม "สึนามิ" ยกตัว ซัดตูม สะท้าน-สะเทือนพสุธา 
ทันที! ยอดยางถึงรากหญ้า ตื่นแตกโกลาหลทางคิดเห็น เตลิดเปิดเปิงไปต่างๆ นานากัน 

"พรรคเพ่ือไทย" และกลุ่มบริวารระบอบทักษิณ หน้าไพ่-โดยนายสมพงษ์ บ้าง นายภูมิธรรม บ้าง ในเส้นทางน้้า
เลี้ยงโดยตรง "ถอนราก-ถอนโคน" พลิกคว่้าคะม้าหงายไปคนละทิศ-ละทาง หัวหน้าและเลขาฯ พรรค "นายสมพงษ์-อนุ
ดิษฐ์" เขียนใบลาออกแทบไม่ทัน กระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์ ผู้พยายามเบ่งบารมีเป็นเจ้าแม่เหนือพรรค ลอยๆ อยู่แค่ 
"ประธานยุทธศาสตร์พรรค" ยังต้องหงายท้อง-หงายไส้ เป็นไหปลาร้าแตก 

นัยว่า "เหนือพรรค-เหนือไพ่" ผู้บันดาลความเป็นไปของพรรคของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น "คุณหญิงพจมาน" คือตัว
จริง-เสียงจริง! จริง-ไม่จริง ก็เห็นชัด ยังไม่ทันลงมือซักกระบวนท่า แค่สวมเสื้อเหลืองเข้าเฝ้าฯ ให้เห็นเท่านั้น 
            ทั้งพญามาร กเฬวรากมาร ขี้เยี่ยวราดหนีตายกันจ้าละหวั่น! ทางนิตินัย ทราบกันว่า "พจมาน-ทักษิณ" หย่าร้าง
การเป็นสามี-ภรรยากันแล้ว แต่ทางพฤตินัย โลกรู้ เหมือนทุกคนรู้ ทักษิณเหนือทุกคนในเพ่ือไทย ในทุกเครือข่ายแดง 
กระทั่งแดงอมส้มธนาธร มีคนเดียวเท่านั้น ที่ข่ีเหนือทักษิณได้ คือ "คุณหญิงพจมาน" หรือ "หญิงอ้อ" แห่งจันทร์ส่องหล้า 
"หนึ่งเดียว" คนเดียว! ฉะนั้น มองตามหน้าเสื่อ-หน้าไพ่ ก็ไม่ผิด ที่พลัน "เจ้าแม่พรรคมารแดง-มารส้ม" ตัวจริง ลูกสาว-
ลูกเขย  เปลี่ยนจากเสื้อแดง..... 
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สวมเสื้อเหลือง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ปรากฏต่อสังคมสาธารณะ ในท่ามกลางบรรยากาศ 
ขบวนการ "เสื้อแดง-เสื้อส้ม" ใต้ระบอบทักษิณ-ธนาธร ก้าลังเหลิงหลุดกรอบ ออกปลุกระดมนักเรียน-นักศึกษาและขน
คนออกมาชุมนุม กระท้าการหยาบช้า ทุราจาร ประกาศ "ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์"...... 

จ้วงจาบหยาบช้า ใส่ร้าย-ป้ายสี อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์พระมหากษัตริย์ 
ต่างๆ นานา โจ่งแจ้ง  และฮึกเหิมกันไปถึงขั้น...... 

จะ "แยกประเทศ" เปลี่ยนจากราชอาณาจักรไทย ไปเป็นระบบ "สาธารณรัฐ" วางตัวบุคคล ระหว่าง "ทักษิณ-
ธนาธร" คนใด-คนหนึ่งขึ้นเป็น "ประธานาธิบดี" คนแรก แทนองค์ "พระมหากษัตริย์"!  

นี่......... จะเห็นว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน จากกลุ่มบุคคลเดียวกัน เกิด ๒ เหตุการณ์แตกต่าง "ตรงกันข้าม" ที่เรียก 
Contrast กันชัดเจน กลางตัวและส่วนหาง เหยงๆ "ล้มเจ้า-ล้มสถาบัน" 

แต่หัว........ จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน ก้มกราบแทบเบื้องพระบาท "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" แล้วแบบนี้ 
จะให้สังคมคิดเป็นอ่ืน-มองเป็นอ่ืนไปได้อย่างไร นอกจากมองตามหน้าเสื่อไปทางเดียวกัน ว่ า "คุณหญิงพจมาน" ส่ง
สัญญาณ "ลอยแพ" พรรคเพื่อไทยและกลุ่มธนาธร ที่ก้าลัง "เหาะเกินลงกา" เกินรับได้ ขณะนี้ 

แต่ผมมองว่า....... คุณหญิงอ้อไม่ได้ลอยแพ เพียงแต่ส่งสัญญาณ "ลอยตัว" เหนือเหตุการณ์ ซึ่งเธออ่านขาด "เกม
นี้ไม่มีทางชนะ" เพราะขณะนี้ มันไปถึงข้ัน "พูดก็ไม่ฟัง-สั่งก็ไม่ได้" แล้ว! 

ทุกวันนี้ ต่อให้อมพระมาพูด คนก็ไม่เชื่อ....... ว่าคุณหญิงไม่ได้เป็นท่อน้้าเลี้ยงเพ่ือไทย กระบวนการเสื้อแดง-เสื้อ
ส้ม ที่ชุมนุมล้มสถาบัน มันหนักหนา "เกินแบกรับได้" ไปแล้ว ดังนั้น ปลอดภัยที่สุด ต้องท้าอย่างใด-อย่างหนึ่ง ในทาง
สัญญาณให้สังคมได้เห็น ได้รับรู้ว่า เธอไม่เกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า-เปลี่ยนระบบประเทศ เธอและลูกๆ ยังยึดมั่นใน 
"ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์"              

"ชุดเหลืองกราบเบื้องพระบาท"......... ภาพเดียวจึงสะท้านยุทธภพ ลบค้าว่า "ท่อน้้าเลี้ยงเพ่ือไทย-เสื้อแดง ไม่
เอาเจ้า" มีผลร้อนแรงกว่าน้้ามันในกระทะปาท่องโก๋การบินไทย! 

"หญิงอ้อ" สมแล้วที่เป็น "ช้างเท้าหน้า" ตัวจริง ในความส้าเร็จทั้งธุรกิจการค้าและการเมืองของทักษิณ ฉากหน้า 
ใครๆ ก็นึกว่าทักษิณ แต่ฉากหลัง..... "ทุกอย่างที่ทักษิณมีวันนี้ เพราะ 'หญิงอ้อ' " น้า! 

เกมนี้ "หญิงอ้อ" อ่านขาด รบกับเจ้า ไม่มีทางชนะ มีแต่ทางพินาศ มีบทเรียนเจ็บปวดมาแล้วถึงวันนี้ เพราะไม่
เหิมเกริม "ตีตนเสมอเจ้า" ตอนเป็นนายกฯ ดอกหรือ  ทักษิณจึงต้องเป็นสัมภเวสีอยู่ทุกวันนี้ แล้วจะให้ธนาธรมาท้า
สงครามตัวแทน "ล้มเจ้า-ล้มสถาบัน" ถึงข้ันเปลี่ยนประเทศเป็นระบบ "ประธานาธิบดี" ตายเป็นผี ๑๐ ชาติกลับมาเกิด ก็
ไม่มีทาง!  

ปี ๕๓ ระดม "แดงทั้งแผ่นดิน" เผาบ้าน-เผาเมืองขนาดนั้น ยังท้าอะไรไม่ได้ แล้วนี่ มุดใต้กระโปรงเด็กเชิด ไปขน
คนหน้าเดิม อาชีพรับจ้างสวมเสื้อแดงมาชุมนุม ทั้งหยาบช้า  ถ่อยสถุล ทั้งวิปริตผิดเพศ มาเป็นมันสมอง-เป็นขุนพล "ล้ม
สถาบันกษัตริย์" 

มันยิ่งกว่า "ตุ๊กตาเสียกบาล" ซะอีก....... ไม่แค่หญิงอ้อส่ายหน้า กระทั่งองค์การนอกชาติ ที่ขับเคลื่อนเอ็นจีโอ
และนักวิชาการ ท้าหน้าที่บ่อนท้าลายชาติยังร้อง...ฮ่วย อิหยังวะ! 

รีบออกตัว เข้าไปพูดจาภาษาทูตกับรัฐบาลที่ท้าเนียบฯ ให้เป็นภาพ-เป็นข่าวปรากฏ ว่าตะวันตกสนับสนุน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไล่เลียงกันดู ก็จะเห็น "คบเด็กสร้างบ้าน-คบมารแดงมารส้มผลาญเมือง" ท่อน้้าเลี้ยงเขาก้าลังคิด
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อย่างนั้น เรื่องส้าคัญระดับ "ล้มสถาบัน-เปลี่ยนประเทศ" แต่ใช้เด็กวิปริตผิดเพศ-ผิดพันธุ์ ไร้ส้านึกมนุษย์ น้าครู-อาจารย์ 
น้าพรรคการเมือง น้าคนทั้งประเทศ ๖๐-๗๐ ล้าน ก่อการ "กบฏชาติ" 

แค่หวังต้มเงินต่างชาติ หรือฮอร์โมนเพศ ท้าพวกมึงบ้าไปแล้วจริงๆ? ก็คงบ้าด้วยโรค "แฮชแท็กขึ้นสมอง" นั่น
แหละ อย่าว่าแต่คุณหญิงอ้อเลย องค์การนอกชาติที่เคยชักใย ก็เห็น มองว่า "คบเด็กสร้างบ้าน" ไม่เป็นการแน่ 
ก็เลย "ตัดหางปล่อย" พวกนี้ ตอนนี้! คอยดูแล้วกัน ท้าเป็นคึก นัดชุมนุมใหญ่ ๑๔ ตุลาว่ามาเป็นแสน-เป็นล้าน ๗ วัน ๗ 
คืน ยึดบ้าน-ยึดเมือง              

ดูอะไรน่ะหรือ?  ก็ดูว่า ศึกใหญ่ครั้งนี้ ไอ้ที่ซุกง่ามตูดเด็ก เช่น "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" จะกล้าออกหน้าน้า
ทัพครั้งสุดท้ายมั้ย? ถ้าเอาตัวเองรอด เจ้าเล่ห์ "หลอกใช้เด็ก" น้าหน้าเหมือนเดิม ก็อยากดูว่า ใครออกค่าใช้จ่าย ค่ากินอยู่
หลับนอนกลางถนนหลายวัน-หลายคืน ค่าเดินทาง ที่ส้าคัญ ม็อบผสมพันธุ์ส้ม-แดงคราวนี้ ที่ผ่านมา จะเห็นว่า มี
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ให้ดื่มตลอดรายการ  ก็ท้านอง ย้อมประสาทให้กร้านหนา ม็อบพวกนี้ เขาฝึกมาแค่ชุดวาทกรรม
บิดเบือนด่าสถาบัน กับชุดค้าหยาบช้าให้ตะโกนด่าเท่านั้น จึงจ้าเป็นต้องท้าให้มึนเมาเข้าไว้ 

ก็ต้องระวัง ที่หน้าสภาวันก่อน...... ปฏิบัติการเถื่อนท้านองล้มประชุมสุดยอดอาเซียนที่พัทยา เมื่อปี ๕๓ ก็ส่อ
แนวให้เห็นร้าไรบ้างแล้ว ถ้าชุมนุม ๑๔ ตุลายืดเยื้อหลายวันตามที่คุย ชุมนุมท่ีไม่มีหัว-มีหางแบบนี้ โอกาส "มือที่ ๓" สร้าง
สถานการณ์มีสูงมาก "เป็น-ตาย" ขึ้นมาละก็ โทษรัฐบาลไม่ได้เชียว ต้องแขวนป้าย "สามสัส" นั่นแหละ รับผิดชอบ! 

สรุป ก็คือ.......... อย่าไปให้ "ปฏิบัติการกราบ" ของหญิงอ้อ เกินราคาเป็นจริงไปนัก! เรื่องเพ่ือไทย นั้น ไม่ใช่ 
"พรรคแตก" หากแต่ "แตกพรรค" ตามมุกเดิมนั่นแหละ เพราะถึงตอนนี้ พรรคเพ่ือไทย "ใหญ่นอก-กลวงใน" มี ส.ส.เป็น
ร้อย แต่เดินแต้มการเมืองแป้กซ้้าซาก ดีแต่โชว์เขา ใต้เขา ไม่มีสมอง 

ในฐานะพรรค "ผู้น้าฝ่ายค้าน" แต่ถ้าเป็นควาย ก็เป็นควายที่เดินต่อท้าย-ดมตูด "พรรคฝูงธนาธร"! เพ้อเจ้อแต่จะ
ใช้ขบวนการนอกสภาบีบให้เป็นอย่างนั้น-อย่างนี้ จะเอาลูกพ่ีกลับบ้าน อยากครองอ้านาจเป็นรัฐบาล ช่องทางตามระบบ
รัฐสภามีให้เดิน เสือกไม่เดิน กลับไปต้อนควายลุยคันนา! 

นายสมพงษ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพ่ือ "ปูเสื่อใหม่" ก็ถูกแล้ว ก็สมพงษ์นั่นแหละ กลับมาเป็นใหม่ เชื่อเหอะ 
เพราะมีต้าแหน่งโปรดเกล้าฯ ทางการเป็น "หัวหน้าฝ่ายค้าน" ในสภาอยู่ แล้วจะไปไหน เว้นแต่ได้กราบบังคมทูล ขอ
ลาออกจากต้าแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายค้าน" แล้วเท่านั้น! 

การเปลี่ยนแปลงในกรอบใหญ่ของระบอบทักษิณยังไม่เห็น ที่จะมี ก็อาจเป็นเพียง "พรรคเพื่อไทย" เปลี่ยนท่าที 
"ไม่ร่วมปฏิบัติการล้มเจ้ากับคณะพรรคธนาธร" เต็มตัว เท่านั้น! พร้อมกับ "แตกพรรค" รองรับการเลือกตั้ง ทั้งสภาใหญ่
และสภาท้องถิ่น เรียกเก็บคะแนนที่เทจาก "พรรคไทยรักษาชาติ" ไปให้พรรคอนาคตใหม่ของธนาธรกลับมา  แค่ 
"ปฏิบัติการกราบ" ก็อย่าเพิ่งเททั้งกระเป๋าแทง เดี๋ยวจะหมดตูด เดี๋ยวจะว่าไม่บอก! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78818 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/78818
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เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ! 
 

 
 

อย่าคิดว่า "ความวุ่นวาย" ที่ก้าลังปกคลุมอยู่ท่ี "พรรคเพ่ือไทย" จะไม่เกิด เอฟเฟ็กซ์ ส่งแรงสะเทือนมาถึง "พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน" รวมทั้ง "ม็อบปลดแอก" ที่เปิดเกมรบ ไล่รัฐบาลอยู่นอกสภาฯ ด้วยความฮึกเหิม เพราะแท้จริงแล้วนี่คือหนังม้วน
เดียวกัน ! 

อาการแพแตก ที่พรรคเพ่ือไทยยามนี้ ท้าให้บรรดา "แม่ทัพนายกอง" พากันอยู่ในความตื่นตระหนกไม่น้อย 
เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นกะทันหัน ส.ส.จ้านวนไม่น้อย ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพ่ือ "ตั้งรับ" กับการปรับทัพ ปรับโหมดการเดิน
ข้างหน้าของพรรคเพื่อไทย ที่อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  

การประกาศลาออกจากต้าแหน่ง "ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย" ของ "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" เมื่อ
คืนวันที่ 25 ก.ย.เป็นต้นมา ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้ "แกนน้าพรรค" ทยอยประกาศลาออกจากต้าแหน่งต่างๆในพรรค
เพ่ือไทย คงเหลือเอาไว้เพียงสถานะ "สมาชิกพรรค" ไม่เว้นแม้แต่ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ที่ต้องทิ้งต้าแหน่งหัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย เพ่ือเปิดทางให้ "ทุกต้าแหน่ง" ในคณะกรรมการบริหารพรรค ยุติลงตามไปด้วย เมื่อวันที่ 26 ก.ย. โดยสมพงษ์ 
ให้เหตุผลว่า เมื่อ function ต่างๆในพรรคเปลี่ยนไปแล้ว 

"ถ้าหากว่าฟังก์ชั่นของพรรคอาจจะปรับในเรื่องของรูปแบบการบริหารใหม่ ถ้าจะต้องท้า ทางที่ดีที่สุดก็คือถ้า
หัวหน้าพรรคลาออกสักคน ต้าแหน่งต่าง ๆ ก็ต้องออกไปหมด ก็มีการจัดสรร"  ลมที่เปลี่ยนทิศ พรรคเพ่ือไทยไม่ใช่แค่
เพียง พรรคแกนน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น แต่ยังต้องไม่ลืมว่า ภารกิจของ  "6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ยังต้องต่อสู้
กับ "รัฐบาล-ส.ว."เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ส้าเร็จ 

นอกจากนี้อย่าลืมว่า การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และแนวร่วมพันธมิตรทั้งเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ท้อง
สนามหลวง และการชุมนุมกดดันรัฐบาล 250 ส.ว.ให้โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่หน้ารัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 24 ก.ย.ที่
ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า ม็อบเยาวชนได้รับ การสนับสนุนจากคนของพรรคเพ่ือไทยที่พา "คนเสื้อแดง"เข้ามาสมทบ จนท้า
ให้ม็อบเยาวชนเองถูกเยาะเย้ยว่างานนี้มีแต่ "คนเสื้อแดง" รวมทั้งยังใช้รูปแบบการชุมนุมที่เรียกว่า "เสื้อแดงโมเดล" และ
เมื่อพรรคเพ่ือไทยจ้าต้องเปลี่ยนท่าที ปรับโหมดการเล่นด้วยการ "ถอย" ออกจากความขัดแย้ง แล้วปล่อยให้ "พรรคก้าว

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200927/62e51a81ec93e35ec810785e6e4adf7670cb1e4079e4d19e9a02cef1acfa1a48.jpg?itok=Cj1GyC-w
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ไกล+คณะก้าวหน้า" กับ "ม็อบเยาวชน" เปิดเกมรุกไล่รัฐบาล ไปตามล้าพังแล้ว โอกาสที่จะเกิด "ม็อบเบิ้มๆ" ภาค 2 
ตามท่ีแกนน้าม็อบ นัดหมายกันเอาไว้ว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ 

เมือ่แนวร่วมนอกสภาฯ ตัวหลักๆอย่างพรรคเพ่ือไทย สละเรือ เพราะประเมิน "ทิศทางลม"แล้วรู้ดีว่าบัดนี้หลาย
สิ่งหลายอย่าง จ้าต้อง "เปลี่ยน" เพื่อรักษาตัวรอด ไม่ยอม "ตายหมู่" กับม็อบที่มีจุดหมายก้าวล่วงไปถึงสถาบันแล้ว จากนี้
ไป พรรคก้าวไกล และม็อบเยาวชน คงต้องออกแรงพายเรือกันไปตามล้าพัง ! 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185455 

  

https://siamrath.co.th/n/185455
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หญิงอ้อเอฟเฟกต์!! ฉากปรากฏการณ์ “พจมาน” อดีตภริยาทักษิณ ท าเอาสะเทือนไปทั่วทัง้ 
“เพื่อไทย” ที่เข้าโหมดเซตซีโร **ความจริงอกีด้านจาก “ซูเปอร์โพล” คนไทยกว่าร้อยละ 
70 ไม่ไดอ้่านรัฐธรรมนญู จะแก้หรือไมแ่ก้ แลว้แต่กระแสพาไป 
 

 

 
ขา่วปนคน คนปนขา่ว 
**หญิงอ้อเอฟเฟกต์!! ฉากปรากฏการณ์ “พจมาน” อดีตภริยาทักษิณ ท าเอาสะเทือนไปทั่ว ทั้ง “เพื่อไทย” ที่เข้า
โหมดเซตซีโร ส่วน “ม็อบ” ก็มองหน้ากันเลิ่กลั่ก จะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ “ชักฟืนออกจากไฟ” ก็คงไม่ผิดนัก 
ส่วน “สายมโน” ลุ้น “รัฐบาลแห่งชาติ” ร้องเพลงรอไปก่อน 

เรียกว่าสร้างอิมแพ็กทางการเมืองได้เลย กับการปรากฏกายอีกครั้งของ “นายหญิงใหญ่” คุณหญิงพจมาน ณ 
ป้อมเพชร อดีตภริยาของ “นายใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร ที่ปรากฏกายในห้วงเวลา “ได้-เสีย” ที่อุณหภูมิการเมืองก้าลัง
ทะยานสู่จุดเดือด จากทั้งม็อบข้างถนน จากทั้งการเมืองในสภา ที่ก้าลังโรมรันพันตูกับเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
ครั้นจะมองผิวเผินว่า ไม่มีนัยใดๆ คงไม่ได้อิมแพ็กท่ีจับต้องได้คงเป็น “ค่ายเพ่ือไทย” ที่เรียกว่า แตกเป็นเสี่ยงๆ เมื่อแกน
น้าระดับหัวแถวในปีก “เจ้าแม่นครบาล” ทยอยไขก๊อกพ้นต้าแหน่งบริหาร-เก้าอ้ีส้าคัญภายในพรรค ... น้าทีมโดย “เจ๊
หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่วันนี้กลายเป็น อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยไปแล้ว 

ขณะที่บรรดาลูกหาบใน “ก๊วน กทม.-ทีมยุทธศาสตร์” ต่างทยอยไขก๊อกตาม “เจ๊หน่อย” เป็นแถว ไม่ว่าจะเป็น 
“เสี่ยยุ” จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ลูกหม้อในแก๊งเด็กเจ๊ หรือทีมมันสมอง “โภคิน พลกุล-พงศ์เทพ เทพกาญจนา”หรือ
รายของ “เสี่ยป๊อบ” น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ร่อนใบลาจากเลขาธิการพรรคไม่ทัน แต่ก็โพสต์ซึ้ง บอกว่า “ใจผมออก
ตามพ่ีหน่อยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ” ที่สุดหัวหน้าพรรค “เสี่ยพงษ์” สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่บัดนี้กลายเป็นอดีต ต้อง
ถ อ ด ส ลั ก เ พ่ื อ เ ปิ ด ท า ง ใ ห้  “ เ ซ ต ซี โ ร ”  เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค ชุ ด ใ ห ม่ ทั้ ง ก ร ะ บิ 
ขณะเดียวกัน “หญิงอ้อเอฟเฟกต์” ก็กระเทือนไปถึงฟากฝั่ง “ม็อบปลดแอก-ม็อบเพนกวิน” อย่างมีนัยส้าคัญเช่นกัน 
เหตุ เพราะ “สายมโน” ตีความกันไปไกล ถึงว่าประเทศไทยอาจจะได้  “รัฐบาลแห่งชาติ” กันในเร็วๆ นี้ 
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การคัมแบ็กมาอยู่กลางสปอตไลต์ ของ “หญิงอ้อ” อดีตภรรยาสุดที่รักของ “นายใหญ่” ก็ท้าเอา “ม็อบไต่เพดาน” ที่
ก้าลังไล่กดดันรัฐบาล จุดพลุข้อเรียกร้องหวือหวา อย่างเมามัน มีอันต้อง “ชะงัก” หันมามองหน้ากันเอง เลิ่กลั่กว่า “เกิด
อะไรขึ้น” เช่นกัน 

อย่างไรก็ดี ในความจริง การผ่าตัดพรรคเพ่ือไทยครั้งใหญ่นี้ เดิมทีจะมีการเปรับปลี่ยนกันตั้งแต่เมื่อครั้งประชุม
ใหญ่ ตั้งแต่เมื่อเดือน ก.ค. 63 ทว่าติดเรื่องต้าแหน่งส้าคัญของ “เฮียพงษ”์ ที่สวมหมวก “ผู้น้าฝ่ายค้านในสภา” อยู่อีกใบ 
จึงยื้อกันไปก่อน จนมาถึงช่วงปิดสมัยประชุมนี้ พอดิบพอดีกับที่ “ทีมเจ๊” ไส่เกียร์ถอยจาก “ความไม่สบายใจบาง
ประการ” ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน พรรคเพ่ือไทย ก็เลยได้ทีเข้าโหมด “เซตซีโร” ปรับทัพกันใหม่ แน่นอนว่า 
หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่ติดล็อก ว่าต้องเป็น ส.ส.เพ่ือด้ารงต้าแหน่งผู้น้าฝ่ายค้านในสภา ย่อมมีนัยกับการขับเคลื่อน
การเมืองของ“ค่ายเพ่ือไทย” 

ในการที่จะประเมินว่าจะยังอยู่เป็น “เสาหลัก” เกมการเมือง “ในระบบ” หรือไปเป็น “ลูกไล่” ให้กับ “พรรค
ข้างบ้าน” ที่พยายามปั่นกระแส“ข้างถนน”มีการปล่อยข่าว โยนหินถามทางกันเพียบ โดยเฉพาะ “แก๊ง ส.ส.อีสาน” 
ที่มาตามนัด รีบออกมาเขย่า โยนชื่อบรรดา ส.ส.ที่มีความอาวุโสมากดดัน โดยเฉพาะ “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม 
ที่มีการปล่อยข่าวโยนหินถามทางว่าเหมาะควรกับเก้าอ้ี  “ผู้น้าพรรค” ทาง “ครูสุทิน” เองก็ “ไม่มีเหนียม” จัดแจงแชร์
ข่าวคนในพรรคผลักดันให้เป็นหัวหน้าพรรคในเฟซบุ๊กตัวเอง แถมหล่นค้าสัมภาษณ์ ก็ไม่มีวรรคตอนไหนที่จะ “ปฏิเสธ” 
ตามธรรมเนียม อาจจะเพราะช่วงที่ผ่านมาได้รับการโปรโมต ให้เป็นประธานวิปรัฐบาล ได้อภิปรายปิดบ่อยๆ เลยอาจ
หลงตัวว่า วันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ในความเป็นจริง สาเหตุที่ได้ขึ้นวอ ก็เพราะภายในพรรคขาดแคลนมืออภิปรายเก่งๆ เลย
โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางพวก “ส.ส.รุกกี”้ เท่านั้น 

ทั้งที่ความเป็นจริงว่ากันด้วยชื่อชั้น พรรษา โปรไฟล์ทางการเมือง “ชั้นยังไม่ถึง” เมื่อเทียบกับบรรดาหัวๆ ใน
พรรค ไม่ใช่แค่ “สุทิน” แต่ ส.ส.อีสาน ที่ก้าลังท้าตัวเป็นปลากระดี่ได้น้า ก็ส่อแห้วกันหมด สุดท้ายท้าได้แค่ร้องแรกแหก
กระเชอ ตีรวนกันไป อาศัยคนเยอะเสียงดัง แต่กี่ครั้งกี่หนที่ไม่เคยได้อยู่ในสายตา หรือแม้แต่หางตา “นายใหญ่-นาย
หญิง” 

ดูแล้ว “เสี่ยพงษ”์ ที่สะสมบารมีเก่าเก็บ คอนเนกชันกว้างขวาง น่าจะคัมแบ็กเก้าอ้ีหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยอีกครั้ง 
เพราะถ้านับๆ กันดู ดีกรีเหนือกว่าทุกคน เป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้กี่สมัย ไม่รู้กี่กระทรวง แถมมีบุคลิกประนีประนอม 
พูดคุยได้กับทุกฝ่าย ที่ก้าลังเป็น “สเปกส้าคัญ” ท่ามกลางกระแสข่าวมโน “รัฐบาลแห่งชาติ” 

ส่วนตัว “แม่บ้าน” เลขาธิการพรรค น่าจะไม่ได้เป็นสมบัติของก๊วน กทม.แล้ว อาจจะเจียดไปให้กลุ่มอีสาน ตาม
คิวที่มีข่าว “เสี่ยโจ้” ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ที่ชื่อแรงกว่าเพ่ือน ไหนยังจะมีคอนเนกชันกับนายทุนใหญ่
ด้านพลังงานของประเทศ สามารถท้าหน้าที่เป็นมือประสานได้อยู่ แต่ขึ้นอยู่กับว่า “เสี่ยโจ้” จะเอาหรือไม่ หากไม่อยาก
รับภาระ หรือมารองรับแรงกระแทกจากลูกพรรค ก็อาจจะโยนไปให้ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา คู่ซี้ 
“เสี่ยโจ้” ที่พอมีดีกรีเป็นถึง อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาแล้ว ส่วนที่ว่า “หญิงอ้อ” จะโดดลงมาคุมพรรค
เองเบ็ดเสร็จ บอกเลยว่า “ยาก” อีกท้ังไม่จ้าเป็นต้องเปิดหน้าให้ “เปลืองตัว” ก็กุมอ้านาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว 

ขณะที่ “ก๊วนเจ๊” น่าจะปลีกตัวออกไป ท้าสนาม กทม. อย่างเดียว หลังปี่กลองเลือกตั้งท้องถิ่นดังขึ้น อาจจะไป
ทุ่มเทอยู่กับสนามเมืองหลวงเต็มตัว อย่างวันก่อน ก็เพ่ิงจะลงไปตรวจไฟไหม้ในย่านเมืองกรุง ท้าคะแนนกันแต่หัววัน 
และท่ีต้องจับตาต่อไป คือ จะลงเองหรือส่งเด็กๆ ในคาถาไปประกวด 
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เอาว่า สายมโน “รัฐบาลแห่งชาติ” ยังท้าได้แค่มโน เพราะไทม์ม่ิงวันนี้ ยังไม่ได้ และยังไม่เอ้ือ ยกเว้นเดือน ต.ค.
นี้ ที่มีวันสัญลักษณ์มากมาย การเมืองบนถนนจะร้อนแรงและล่อแหลมมากแค่ไหน  ถ้าขัดแย้งจนเกิดโกลาหล สูตร 
“รัฐบาลแห่งชาติ” ที่เป็นเฟส 2 ของยุทธการ “ชักฟืนออกจากกองไฟ” ก็ยังพอพูดถึงได้ มีความเป็นไปได้ขึ้นมาหน่อย 
แต่ถ้ายังเป็นม็อบกันแบบ “มุ้งมิ้ง” หรือเร้าแรงๆ “ปีนบันได ไต่เพดาน” ที่ท้าเอาบรรดา “แรวร่วม” เบือนหน้าหน้า 
อย่างที่เป็นอยู่ ก็เข้าทางรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างท่ีเป็นอยู่ 

หากเป็นดังว่า “การ์ดรัฐบาลแห่งชาติ” ก็คงไม่มีความจ้าเป็นต้องงัดออกมาใช้ พอเปิดสมัยประชุมสภา 1 พ.ย. 
ทุกอย่างก็กลับจากถนน ไปสู่รัฐสภาเหมือนเดิม ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้น. 

** ความจริงอีกด้านจาก “ซูเปอร์โพล” คนไทยกว่าร้อยละ 70 ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญ จะแก้หรือไม่แก้ 
แล้วแต่กระแสพาไป เชื่อมีต่างชาติเข้าแทรกแซง 

ถ้าจะวัดกันตามกระแส ทั้งในโซเชียลมีเดีย และในโลกความจริง ก็ต้องบอกว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น คง
ยากที่จะมีใครมาทัดทานได้ ถึงแม้ “ก๊วนลุงตู่” และ ส.ว. จะดึงเกมด้วยการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา 6 ญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เป็นเวลา 1 เดือน แล้วค่อยเอาเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาใหม่ ตอนสมัยประชุมหน้า ก็คงยื้อเวลาได้
ร ะยะหนึ่ ง เ ท่ านั้ น  ส่ ว นจะแก้ ร ายมาตรา  หรื อตั้ ง  ส . ส . ร . ขึ้ น มายกร่ า ง ใหม่  ก็ ต้ อ งติ ดตามดู กั น อีกที 
กระนั้นก็ดี ก็ยังมีค้าถามอยู่กระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดังเซ็งแซ่ไปทั่วประเทศในเวลานี้นั้น มันมาจาก
พ้ืนฐานอะไรกันแน่ ... “ซูเปอร์โพล” โดย “ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา” ก็เลยได้ท้าการส้ารวจภาคสนามช่วงระหว่างวันที่ 
21-26 ก.ย.ที่ผ่านมา และน้ามาเปิดเผยต่อสื่อเมื่อวานนี้ (27 ก.ย.) ก็ได้ผลสรุปออกมาชนิดที่ท้าเอาหลายคนถึงกับอ้ึงไป
เหมือนกัน... เห็นเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งประเทศ นึกว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ทะลุปรุโปร่งทุก
รูขุมขน จนรู้จุดเด่น เห็นจุดโหว่ตรงไหนที่ต้องแก้ไข แต่เอาเข้าจริง เมื่อทีมส้ารวจของซูเปอร์โพล ถามว่า ใครเคยอ่าน
รัฐธรรมนูญมาบ้าง ปรากฏว่า คนส่วนใหญ่ “ไม่เคยอ่าน” รัฐธรรมนูญเลย แยกเป็น รัฐธรรมนูญปี 2540 คนร้อยละ 
81.5 บอกว่าไม่เคยอ่านเลย ร้อยละ 2.5 เคยอ่านบางมาตรา และร้อยละ 16.0 เคยอ่านทั้งฉบับ ส่วนรัฐธรรมนูญ 2560 
ที่ก้าลังจะถูกแก้ไขในเร็วๆนี้ ปรากฏว่าผู้คนร้อยละ 71.7 บอกว่า “ไม่เคยอ่านเลย” ร้อยละ 2.1 เคยอ่านบางมาตรา และ
ร้อยละ 26.2 เคยอ่านทั้งฉบับ... และเมื่อถามเจาะในกลุ่มคนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยิ่งน่าตกใจเพราะคนกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ คือ ร้อยละ 85.3 บอกว่า อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ “ฟังคนอ่ืนเขาว่ามา” มีเพียงร้อยละ 14.7 ที่บอกว่า อยาก
แก้หลังจากอ่านด้วยตนเองอย่างละเอียด ครบถ้วนทุกมาตรา ...และท่ีน่าพิจารณาก็คือ ผู้ตอบแบบส้ารวจส่วนใหญ่ หรือ
ร้อยละ 75.1 ระบุว่า “มีต่างชาติแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศไทย” เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การชุมนุมม็อบ
ต่ า ง ๆ  ใ น ข ณ ะ ที่  ร้ อ ย ล ะ  24.9 ร ะ บุ  ไ ม่ มี 
อย่างไรก็ตาม ผลส้ารวจของ “ซูเปอร์โพล” รอบนี้ ยังพบว่าสิ่งที่คนไทยเห็นพ้องต้องกัน ไม่ว่าจะเคยอ่านหรือไม่เคยอ่าน
รัฐธรรมนูญ ก็คือ การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เห็นได้จากผู้ตอบแบบส้ารวจเกือบทั้งหมด หรือ ร้อยละ 95.6 บอก
ว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แก้ได้บางมาตรา แต่ ห้ามแตะต้องล่วงละเมิด หมวด 1 และ 2 ที่เก่ียวกับ “พระมหากษัตริย์” 
เด็ดขาด มีเพียงร้อยละ 4.4 ที่ระบุว่า ให้แก้ไขได้...  

เมื่อผลส้ารวจออกมาแบบนี้ ผอ.ซูเปอร์โพล จึงมีความเห็นทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า มีความเป็นไปได้ท่ีประเทศ
ไทยจะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความสุข เมื่อทุกคนส้านึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันหลักของ
ชาติ โดยการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแท้จริง “#ใครไม่รักแต่อย่าท้าลาย” เพราะประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีเสา
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หลักของชาติ... แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกภาพหนึ่ง คือ บ้านเมืองวุ่นวาย เสาหลักของชาติถูกสั่นคลอน ไร้ระเบียบ ไม่มี
ใครคุมใครได้ เพราะปล่อยให้มีการคุกคามสถาบันหลักของชาติต่อเนื่อง จนเกิดการเลียนแบบอย่างกว้างขวาง บ้านเมือง
มีแต่ซากปรักหักพัง และการสูญเสีย จากนั้นประเทศมหาอ้านาจจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบประเทศไทย
ใหม่ แต่พวกเขามักจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติไทยออกไปด้วย...เชื่อว่า คนไทยทุกคนต้องอยากจะเลือกแนวทาง
แรก คือ การรักษาเสาหลักของชาติเอาไว้อย่างแน่นอน แต่จะรักษาเสาหลักของชาติ ไว้ด้วยวิธีการไหนนั้น ก็เป็นเรื่องที่
จะต้อง ปุจฉา-วิสัชนา กันต่อไป 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098955 
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28 ก.ย. 2563-06:24 น. 

ผลที่จะตามมา 

 
 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 
ไม่มีใบสั่ง ไม่ได้ยืดเยื้อ เป็นถ้อยค้ายืนกรานมาจากรัฐบาล ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและวุฒิสมาชิก มีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมฯ แทนที่จะเป็นการลงมติรับร่างแก้ไขที่มี
พรรคต่างๆ เสนอไว้ 6 ฉบับ 

แต่การเลือกเส้นทางนี้ท้าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านรู้สึก
คล้ายกันว่าถูกต้ม จากที่ท้าให้ประชาชนรับทราบว่ารัฐสภาเปิดสวิตช์ประเด็นส้าคัญของประเทศแล้ว สวิตช์กลับถูกปิดไป
พร้อมกับสมัยประชุมไปได้อย่างง่ายดาย 
ดังนั้นถึงแม้ประธานรัฐสภากล่าวว่า ‘ทุกคนท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว อย่าหว่ันไหวกับเสียงภายนอก’ ก็ใช่ว่าจะ
ท าให้สถานการณ์ดีขึ้น 

ส้าหรับส.ว. การแสดงท่าทีที่ไม่แยแสอะไรกับการปิดสวิตช์ ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะส.ว.เป็นคณะบุคคล
ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และออกจะมีทัศนคติแง่ลบต่อผู้ชุมนุม แต่ส้าหรับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล การตัดสินใจเลือก
เส้นทางนี้จะมีผลตามมาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพรรคที่เคยหาเสียงว่าจะเข้าสภาด้วยนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วย
ท่าทีขึงขังไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร และถ้อยค้าที่มุ่งมั่นจะร่วมปฏิรูปประเทศในรูปแบบที่ประชาชนต้องการมีส่วน
ร่วม เวลาหนึ่งเดือนส้าหรับการหยุดขั้นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจดูไม่นานเกินไป และไม่น่าเป็นผลกระทบทางการเมือง
ส้าหรับพรรคที่อยู่ในฐานะรัฐบาลอันเป็นฝ่ายได้เปรียบ 
แต่หากนับรวมเวลาแช่แข็งประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2557 การเฝ้ารออย่างอดทนจึงแปรเปลี่ยนเป็นการชุมนุมที่ไม่มี
ว่ีแววจะอ่อนแรง 

ก้าวย่างต่อไปในช่วง 1 เดือนจากนี้ไป หลายคนคาดการณ์ว่าจะท้าให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น เพราะผู้ชุมนุม
อาจเพ่ิมจ้านวนมากขึ้นและเพ่ิมการเคลื่อนไหวมากขึ้น วิธีการแช่แข็งของฝ่ายมีอ้านาจ อาจถูกละลายจากกระแสความ
ร้อนแรงของประชาชนที่รู้สึกว่าก้าลังถูกต้มจากผู้แทนของตนเอง 

ส าหรับรัฐบาล แม้ยืนยันว่าไม่ได้มีใบสั่งให้ส.ส.ของพรรคตนเองเลือกเส้นทางนี้ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการแบก
รับแรงกดดันนี้ได้ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4991935 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4991935
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/p2-4.jpg
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จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. 

ผ่าตัดใหญ่ปรับทัพเพื่อไทยกู้วิกฤติ 
แต่เรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่"คุณหญิงพจมาน"จะยอม เพราะท้ายที่สุดการจัดทัพใหม่รีโนเวทบ้านหลังเก่าโดย  
"คุณหญิงพจมาน"ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้น าพรรคก็ต้องเป็นคนใกล้ชิด"ตระกูลชินวัตร"
อย่างแน่นอน 
 

 
เป็นที่ทราบกันดีว่าพรรคเพ่ือไทยมีรอยร้าวในพรรคมาตลอด และภาพที่เห็นชัดคือการที่ส.ส.ภาคอีสานของ

พรรค ออกมาขย่มเก้าอ้ีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยมาเป็นระยะพร้อมมีการ
สร้างแรงกระเพ่ือมให้มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคมาแล้วหนึ่งถึงสองครั้ง แต่สุดท้ายแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังยึด
เก้าอ้ีประธานยุทธศาสตร์มาได้ จนเวลาล่วงเลยมาปัญหาเดิมๆ กลับไม่ได้รับการแก้ไข 

ล่าสุดหลังผ่านแมทซ์การเมืองส้าคัญการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ ไขเพ่ิมเติม 6 ฉบับ
ที่เพ่ิงปิดฉากลงไป ก็มีแรงเขย่าจากคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ส่ง
สัญญาณจะเข้ามาน้าทัพปรับปรุงพรรคใหม่ ซึ่งเรื่องนี้"คุณหญิงพจมาน" ก็ได้เคลียร์กับ"คุณหญิงสุดารัตน์"จนโอเคและ
เห็นด้วย จนสุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์ ก็ได้ประกาศลาออกจากต้าแหน่ง 

ทั้งนี้ว่ากันว่าในการมาครั้งนี้ของ"คุณหญิงพจมาน" จะพาอดีตสมาชิกไทยรักไทย ไทยรักษาชาติ และกลุ่มแคร์ 
ซึ่งเป็นเป็นสายตรงของ"อดีตนายกทักษิณ"กลับมาด้วย 

ดังนั้นการที่จะกลับมาใหม่ภายใต้การคุมทัพของ"คุณหญิงพจมาน"นั้น ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนเหล่านี้ไปต่อท้าย
แถวส.ส.เพ่ือไทยในปัจจุบัน จึงคาดกันว่าจะมีการล้างไพ่ใหม่หมด 

แต่ในขณะเดียวกันก็ท้าให้มีรอยแยกทันทีโดยมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็มองว่าภายในพรรคตอนนี้หลาย
อย่างเริมจะเข้าที่เข้าทาง และมองว่าการไม่มีเจ้าของพรรค ทุกคนหรือ ส.ส. ในพรรคมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น 

ส่วนอีกกลุ่มก็มองว่า ข้อดีของการมีคนน้าทัพ คือทุกอย่างจะคอนโทรลด้วยคนๆ เดียวรอยร้าวรอยแยกในพรรค
ที่มีก็จะหายไป พรรคแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีและข้อเสียที่"คุณหญิงพจมาน"ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเดิน
อย่างไรต่อไปหลังจากนี้ 

อย่างไรก็ตามหากย้อนมองจากกติกาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ก้าหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวพลิกโฉม
การเมืองใหม่ ที่ท้าให้พรรคใหญ่แตกตัว เหมือนบริษัทแม่ ที่มีบริษัทลูก  
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ซึ่งในบริบทนี้ก็เปรียบพรรคไทยรักษาชาติที่ถือเป็นบริษัทลูกที่มีมืออาชีพไปร่วมปั้น แต่มีอันต้องเจ๊ งล้มเลิก
กิจการไป ขณะที่พรรคเพื่อไทยที่เป็นบริษัทแม่ยังอยู่ แต่ยังไม่มีผลประกอบการที่ดีงามเป็นที่น่าพอใจ  

ดังนั้นเมื่อจะรีโนเวทพรรคใหม่ จึงต้องมองว่าจะใช้โครงสร้างเดิมที่ไม้เริ่มพุแล้วนี้ต่อไปได้อีกหรือไม่  ถ้า 
"คุณหญิงพจมาน"เลือกใช้บริบทเดิม ในพรรคยังแบ่งเป็นก๊กมุ้งเหมือนเดิม แล้วจะคุมส.ส.ได้หรือไม่?  

ซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีส.ส.อีสานออกมาเคลื่อนไหวขย่มกันแล้วโดยเตรียมดันนายสุทิน คลังแสง ประธานวิป
ฝ่ายค้านและส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพราะมองว่าอีสานเป็นหัวใจหลักของพรรค ดังนั้น
หากเปลี่ยนผู้น้าพรรคก็ต้องมาจากกลุ่มอีสาน 

แต่เรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่"คุณหญิงพจมาน"จะยอม เพราะท้ายที่สุดการจัดทัพใหม่รีโนเวทบ้านหลังเก่าโดย"
คุณหญิงพจมาน"ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้น้าพรรคก็ต้องเป็นคนใกล้ชิด"ตระกูลชินวัตร"อย่าง
แน่นอน 

ต้องจับตาว่าพรรคเพ่ือไทยภายใต้ปีก"คุณหญิงอ้อ"ต่อจากนี้ จะเดินต่อไปในทิศทางใด สามารถกู้วิกฤติกลับมา
ผงาดเหมือนพรรคไทยรักไทยในอดีตได้หรือไม่... 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/797841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/797841
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 09:17 น. 

โฉมรัฐบาล รวมพลังสร้างชาติ เริ่มจาก ประยุทธ์ พลังประชารัฐ 
 

 
การท้าความเข้าใจต่อรูปการแห่ง “รัฐบาลรวมพลังสร้างชาติ” โดยมูลฐานที่สุด ต้องท้าความเข้าใจให้ได้ว่าข่าวลือนี้ถูก 
“ปล่อย” ให้หลุดออกมาจากไหนและด้วยกรรมวิธีใด เพียงเริ่มต้นด้วยรัฐบาลอันมีวลีที่ว่า “รวมพลังสร้างชาติ” ต่อท้าย
ก็สัมผัสได้ใน “กลิ่นอาย” อันมาพร้อมกับค้าว่า “วิถีใหม่”  

วิถีใหม่หรือ “นิว นอร์มัล” หลังสถานการณ์โพสต์-โควิด เมื่อตามมาด้วยการที่จะน้าเอาพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมี
จ้านวนมากถึง 136 มาเสริมต่อสร้อยห้อยท้ายกับพรรคพลังประชารัฐที่มีเพียง 116 ส.ส.ก็แจ่มชัด เป็นไปได้หรือที่พรรค
เพ่ือไทยอันมีเกียรติประวัติจากพรรคพลัง ประชาชน พรรคไทยรักไทย เคยเป็นรัฐบาลต่อเนื่องจาก นายทักษิณ ชินวัตร 
นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะยินดีเป็น “หางเครื่อง” ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ต้องดูให้ออกว่ารากฐานอันแท้จริงของ “ข่าวลือ” นี้ปล่อยออกมาได้อย่างไร ผ่านกระบวนการใด 

หากเริ่มต้นกระแสการต่อยอดจากดร.สานุศิษย์  “เปรตกู้” ประสานเข้ากับอดีตกรรมการผู้ช่วยรอง
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็จะอ่านออกแทงทะลุ คนเหล่านี้ล้วนอยู่ในเครือข่ายของ “ทิศทาง
ไทย” อันแนบแน่นยิ่งกับพลัง “ประชารัฐ” ที่พัฒนามาเป็น “รวมไทยสร้างชาติ” พลันที่ปิดท้ายด้วยค้าท้านายจากโหร
เชียงใหม่ ซึ่งนั่งทางในแนบแน่นอยู่กับฤาษีเกวาลันแห่งเทือกเขาหิมาลัยที่รับบทโยนหินถามทางให้กั บคสช.มาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรคชาติ ไทยพัฒนาก็อ่านออก แทงทะลุว่า กระสวนแห่ง
ข่าวปล่อยเหล่านี้ล้วนเพ่ือเล่นบทเป็นคุณห้อยคุณโหนให้กับใคร ใครกันเล่าที่ปรารถนาจะเห็น “รัฐบาลรวมไทยสร้าง
ชาติ” ไม่น่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าที่น้าโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่ว่าที่น้าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
ค้าตอบสุดท้ายของเรื่องนี้จึงต้องท้าความเข้าใจต่อสถานะและความ เป็นจริงในทางการเมือง  นี่คือสถานการณ์ต่างไป
จากหลังเดือนพฤษภาคม 2557 
คือสถานการณ์อันเป็นช่วง “ขาลง” และยากล าบากยิ่งที่จะลงได้อย่างงดงาม แม้จะพึ่งบริการ “รัฐบาลรวมพลัง
สร้างชาติ” ก็ตาม 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2368972 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2368972
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/p3-3-1162-1.jpg
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28 ก.ย. 2563-10:05 น. 

ร้าวลึก การเมือง ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย กรณี รัฐธรรมนูญ 
 

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
พลันที่มีการเสนอจัดตั้ง“กรรมาธิการ”รอยยิ้มอ้ามหิตก็ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด เป็นรอยยิ้มอันแสดงความม่ันใจเป็นอย่าง
สูง ไม่ว่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมาจากแกนก้าลังแห่ง 250 ส.ว.ว่าจะเป็นไม้เด็ดในทางการเมือง เป็นการ
“ซื้อเวลา”อย่างน้อยก็ 45 วัน เวลาจากวันที่ 24 กันยายนเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน นั่นคือเวลาในการเริ่ม
มาตรการเข้มเพ่ือสยบลดทอนกระแสการเคลื่อนไหวของ“เยาวชนปลดแอก” 
จากนั้นค่อยคว่ าญัตติแก้ไขเพิ่มเติม “รัฐธรรมนูญ” 

เป็นการวางแผนจากสมองก้อนโตของเกจิแห่งพรรคพลังประชารัฐเด่นชัด แต่หากใครที่ติดตามการประชุม
รัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนก่อนมีการลงมติ ก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภา ก็จะสัมผัสได้ในร่องรอยอันเป็นสภาวะ 
“ร้าวลึก” เห็นได้จากการแถลงจาก“วิป”พรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากบทสรุปจากปากของ นายชวน หลีกภัย ไม่ว่าใน
ฐานะประธานรัฐสภา ไม่ว่าในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 
“ผมก็ถูกหลอกเหมือนกัน” 

เด่นชัดว่าปฏิบัติการนี้มิได้ผ่านการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ตรงกันข้าม เป็นการสมคบคิดจาก 2 พลัง
การเมืองส้าคัญในรัฐสภา พลัง 1 คือพรรคพลังประชารัฐ พลัง 1 คือ 250 ส.ว.อันถือว่าเป็นมือไม้ให้กับคสช. พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่รู้ พรรคภูมิใจไทยไม่รู้ พรรคชาติไทยพัฒนาไม่รู้  สะท้อนให้เห็นว่าในยามหน้าสิ่วหน้าขวานทางการเมือง 
รัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐก็พร้อมที่จะหลอกแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลอันเป็นพันธมิตรของตน 
นี่คือรอยร้าวที่นับวันจะ“ร้าวลึก”ภายในของรัฐบาล 

ระยะแห่งการซื้อเวลาอย่างน้อยอีก 45 วันจึงเป็นเวลาแห่งความร้อนแรง ไม่เพียงแต่จะถูกกระแทกอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคมจากการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนเท่านั้น 
หากพรรคร่วมรัฐบาลก็หงุดหงิด และไม่พอใจ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5000274 
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แผนสมคบคิด พลังประชารัฐ ประสานร่วมมือกับ 250 ส.ว. 
 

 
FootNote:แผนสมคบคิด พลังประชารัฐ ประสานร่วมมือกับ 250 ส.ว. 

เหมือนกับการร่วมมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.ในการเสนอจัดตั้ง"คณะกรรมาธิการ"ศึกษา
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะเป็น"ทางออก" ก่อนจะลงมติไปในทางหนึ่งทางใดต่อร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 ทั้ง 6 ฉบับที่อยู่ในรัฐสภา  

กระนั้น สิ่งที่เรียกว่า"ทางออก"ก็มี"ปัญหา"ตามมา ไม่เพียงแต่จะถูกมองจากสังคมว่า หนทางออกอย่างที่พรรค
พลังประชารัฐสมคบคิดร่วมกับ 250 ส.ว.เช่นนี้ด้าเนินไปภายใต้กลยุทธ์ เตะถ่วง หน่วงและซื้อเวลา หากที่ล่อแหลมเป็น
อย่างยิ่งก็คือ 1 ใน 6 ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นร่างอันได้ชื่อว่าเสนอโดยรัฐบาล อันเป็นไปตามผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการชุดที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ค้าถามก็คือ การปฏิเสธต่อร่างแก้ไขเพ่ิมเติมอันเสนอ
โดยพรรค ร่วมรัฐบาลถือได้ว่ามากด้วยความอ่อนไหวในทางการเมือง เพราะเท่ากับเป็นการปฏิเสธร่างของตนเองโดย
อัตโนมัติ ยิ่งกว่านั้น ท่าทีอันส้าแดงออกเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนของพรรคพลังประชารัฐกับของ 250 ส.ว.สะท้อนให้
เห็นเครือข่ายและความสัม พันธ์อันซับซ้อนยิ่งในทางการเมือง 

เนื่องจาก 1 รากที่มาของ 250 ส.ว.มีความสัมพันธ์กับอ้านาจของคสช.อย่างแนบแน่น โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง ขณะเดียวกัน การด้ารงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐก็มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีอยู่
อย่างเต็มเปี่ยมของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคไปได้ ท่าทีที่สัมผัสได้จากการลงมติของ ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐและ 250 ส.ว.เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมของ 2 คนนี้ นั่นคือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ 250 ส.ว. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือ พรรค
พลังประชารัฐ ความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงเป็น
ความรับผิดชอบที่มีความต่อเนื่องและยาวนาน ต่อเนื่องไปถึงอนาคตของรัฐธรรมนูญ ต่อเนื่องไปถึงชะตากรรมของ
รัฐบาล 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5001048 
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