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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป๊อก' เผย 1 ต.ค.หารือเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 6 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป๊อก'เผย 1 ต.ค.หารือเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 7 
3 มติชนออนไลน์ ‘อนุพงษ์’ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนแถลงข่าว 8 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ยังไม่มีในความคิด" อนุพงษ์ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง 9 
5 สยามรัฐออนไลน์ “อนุพงษ์” เผย 1 ต.ค.หารือ กกต.เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนชง ครม. 10 
6 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป๊อก” คาด 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม กกต.เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น 11 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ "อนุพงษ์"เผย 1 ต.ค.หารือ กกต.เคาะวันเลือกตั้งก่อนชงเช้า ครม. 12 
8 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กป๊อก" เผย 1 ต.ค. หารือร่วม กกต. แถลงความพร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น 13 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'มท.-กกต.' ได้ฤกษ์ถกเตรียม 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เป็นทางการ 1 ต.ค.นี้ 14 
10 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘อนุพงษ’์ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนแถลงข่าว 15 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์  ภูมิใจไทยสะดุ้ง! 'อดีต กกต.สมชัย' แจ้งด่วนพบแล้วเอกสารที่หายไป 1 หน้า 16 
12 INN ออนไลน์ “สมชัย” พบหลักฐานแล้ว! เตรียมร้อง กกต. 17 
13 สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย"พบแล้ว! หลักฐานเอกสารการเงินพรรคภูมิใจไทย จ่อร้องกกต. 18 
14 มติชนออนไลน์ พรรคการเมืองดังงานเข้า! สมชัย เจอแล้ว เอกสารงบเงินกู้ยืม หายจากเว็บ กกต. 19 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แจ้งพบแล้วเอกสารงบการเงิน 'ภท.' ที่หายไป 1 หน้า 20 
16 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เร่ือง 21 
17 INN ออนไลน์ “อนุพงษ์” ปัดข่าว 2 ป.ดีลลับตั้งพรรคส ารอง 22 
18 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป๊อก'สยมกระแส 2 ป. สั่ง ปลัด ฉ.ตั้งพรรคส ารอง ยันไม่มีในความคิด 23 
19 INN ออนไลน์ ‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เร่ือง 24 
20 มติชนออนไลน์ ‘ปลัดฉิ่ง’ ปัดข่าว 2 ป. สั่งตั้งพรรคส ารอง  25 
21 MGR ออนไลน์ ปลัด มท.ปัดไม่จริง 2 ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองส ารอง ลั่นเป็น ขรก.36 ปี 

รู้อะไรควรไม่ควร 
26 

22 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กฉิ่ง’ปัดไม่จริง2ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองส ารอง ยันเป็น ขรก.36ปี รู้อะไร
‘ควร-ไม่ควร’ 

27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 แนวหน้าออนไลน์ 'สมพงษ'์พ้นต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ หลังไขก๊อก'หน.เพ่ือไทย' 28 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แคร์' ไปไม่รอด 'คุณหญิงอ้อ' ดึงกลับเพ่ือไทย 29 
25 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’พลิ้วเมินหน้าหนี! ไม่ตอบค าถามโอกาสมี‘รัฐบาลแห่งชาติ’ ในอนาคต 30 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์  บิ๊กป้อม'ไม่ปลื้ม! เดินหนีรัฐบาลแห่งชาติ 31 
27 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เมินหน้าหนี ไม่ตอบปม "รัฐบาลแห่งชาติ" 32 
28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ประวิตร” ย้ าอีกคร้ังไร้สัญญาณตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 33 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอสุกิจ'ยันร่าง รธน.6 ฉบับยังอยู่ครบ ส่วนฉบับไอลอว์ตรวจสอบอยู่  34 
30 สยามรัฐออนไลน์ "หมอสุกิจ”ตอบไม่ได้ร่างรธน.ฉบับไอลอว์เข้าสภาเมื่อไหร่ 35 
31 เดลินิวส์ออนไลน์ "หมอสุกิจ" ยัน ร่าง รธน.ทุกฉบับยังไม่ตก 36 
32 แนวหน้า ศาลจ าคุก 50 ปี ‘อดีตผู้สมัคร สส.’กับพวก ขนไอซ์ 985 กก.ขายฟิลิปปินส์ 37 
33 เดลินิวส์ คุกตลอดชีวิต'สุบรรณ'อดีตผู้สมัคร ส.ส. ค้าไอซ์ข้ามชาติ 39 
34 ไทยพีบีเอส ศาลตัดสินจ าคุก 50 ปี นายสุบรรณ มหาชนนท์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเสรีรวม 
41 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ลต.ท้องถิ่นศึกวัดฐานเสียง 42 
2 มติชนออนไลน์ ท่วงท่า อาการ ยกหิน ทุ่มขา ตนเอง พลังประชารัฐ 44 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "สุทิน” หลุด พิษตาสว่าง "ประเสริฐ" แซง 46 
4 ข่าวสดออนไลน์ บทบาท การเมือง บทบาท เยาวชน ปลดแอก บทบาท “เพ่ือไทย” 48 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'รัฐบาลแห่งชาติ' ค าตอบจาก 'ประยุทธ์-ประวิตร'  49 
6 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" คืนฟอร์ม!? 51 
7 ไทยรัฐออนไลน์ สัญญาณภาพถึง "บิ๊กตู่" 53 
8 มติชนออนไลน์ มองข้าม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปยังการเคลื่อนไหว ตุลาคม 55 
9 ข่าวสดออนไลน์ เสริมจุดแข็ง สร้างทัพ เพ่ือไทย เรียนรู้จาก "เยาวชนปลดแอก" 56 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โลโก้ 3 ยุค 'ทรท.-พปช.-พท.' 57 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครปฐม 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.49 น. 

'บิ๊กป๊อก' เผย 1 ต.ค.หารือเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 
 

 
 

“อนุพงษ์” เผย 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม มท.-กกต.เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้าครม.สัปดาห์หน้า ประกาศ
ทางการ 

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์
ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า  ในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการและจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย  

เมื่อหารือว่าพร้อมแล้วจากนั้นกกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้ งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุมครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดกกต.ก็ต้องไปก าหนด
วันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือ
รองปลัด 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521629 

  

https://www.naewna.com/politic/521629
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วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.49 น. 

'บิ๊กป๊อก'เผย 1 ต.ค.หารือเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 
 

 
 

“อนุพงษ์” เผย 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม มท.-กกต.เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนน าเข้าครม.สัปดาห์หน้า ประกาศ
ทางการ 

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์
ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า  ในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการและจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย  

เมื่อหารือว่าพร้อมแล้วจากนั้นกกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุมครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดกกต.ก็ต้องไปก าหนด
วันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือ
รองปลัด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521629 
  

https://www.naewna.com/politic/521629
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วันท่ี 29 กันยายน 2563 - 10:02 น. 

 ‘อนุพงษ’์ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนแถลงข่าว 
 

 
 
‘อนุพงษ์’ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.เลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมแถลงข่าว 

เมื่อเวลา 09.10 น.วันที่ 29 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์
ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการ และจะแถลงข่าวร่วมกันหลังหารือเสร็จที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อ
หารือว่าพร้อมแล้ว จากนั้น กกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุม ครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใด กกต.ก็จะไปก าหนดวันเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ เมื่อ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ให้เป็นหน้าที่ของปลัด หรือรองปลัด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2370833 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2370833
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg
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วันท่ี 29 ก.ย. 2563 เวลา 10:25 น. 

"ยังไม่มีในความคิด" อนุพงษ์ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง 
 

 
 

อนุพงษ์ สยบกระแส2ป.สั่งปลัด ฉ.ตั้งพรรคการเมืองส ารอง ยันไม่มีในความคิด 1ต.ค.หารือร่วมมท.-กกต.เคาะวัน
เลือกตั้งท้องถิ่น 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวว่า 2 ป. มอบหมายให้นายฉัตรชัย 
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ป.ไหน ป. นี้ไม่รู้เร่ืองเลย ป. นี้ไม่สันทัดการเมือง แต่
ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวและไม่ได้อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว ไม่ได้รู้เร่ืองด้วยเลย 
เมื่อถามว่าถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวการมั่วไปหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า สื่อว่าเองนะตนไม่รู้ 

ความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการและจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อ
หารือว่าพร้อมแล้วจากนั้นกกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุมครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดกกต.ก็ต้องไปก าหนดวันเลือกตั้ง 
ทั้งนี้เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634234 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/634234
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29 กันยายน 2563 10:35 น.    

 “อนุพงษ”์ เผย 1 ต.ค.หารือ กกต.เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนชง ครม. 
 

 
 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในวันที่ 1 
ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการและจะแถลง
ข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้วจากนั้นกกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้ง
วันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุมครม.และมีมติจะให้มีการ
เลือกตั้งรูปแบบใดกกต.ก็ต้องไปก าหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ทันทีให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด 
 

อ้างอิง : HTTPS://SIAMRATH.CO.TH/N/185784 

  

https://siamrath.co.th/n/185784
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/39bcd177c7f04b0220acfe9e47ea7745b9d114e5c9f51c992a5aca0d5fcaf707.jpeg?itok=e4h71EKA
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29 ก.ย. 2563 11:07  

   “บิ๊กป๊อก” คาด 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม กกต.เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น 
  

 
 
มท.1 เผย 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม กกต.พร้อมแถลงข่าวความพร้อม ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า ประกาศวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

วันนี้ (29 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.10 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) อย่างเป็ นทางการ และจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้วจากนั้น 
กกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อ
ผ่านที่ประชุม ครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใด กกต.ก็ต้องไปก าหนดวันเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ เมื่อ กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือ
รองปลัด 
 

อ้างอิง : HTTPS://MGRONLINE.COM/POLITICS/DETAIL/9630000099473 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099473


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 

อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.14 น. 

"อนุพงษ์"เผย 1 ต.ค.หารือ กกต.เคาะวันเลอืกตั้งก่อนชงเช้า ครม. 
"อนุพงษ์"เผย 1 ต.ค.นี้ หารือร่วมกกต. ก่อนชงครม.สัปดาห์หน้าประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมปัดตั้งพรรค
ส ารอง บอก ป.ไหนไม่รู้ แต่ ป.นี้ไม่สันทัดการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
อย่างเป็นทางการและจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้วจากนั้นกกต.จะ
ก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่
ประชุมครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดกกต.ก็ต้องไปก าหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด 

พล.อ.อนุพงษ์ ยังได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ามี 2 ป. เตรียมตั้งพรรคส ารอง โดยมอบหมายให้“ปลัด ฉ.” ยุค
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คอยเดินเกมดีลลับ ว่า ป.ไหน ป.นี้ไม่รู้เร่ืองเลย ไม่สันทัดการเมือง และ
ตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวและเร่ืองนี้ไม่เคยอยู่ในความคิด จึงขอให้ไปถามคนให้ข่าวเอง  

ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ าว่า ถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวมั่วใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า "อันนี้คุณพูดเองนะ" ก่อนจะ
เดินเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทันที  

 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/798165 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798165
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29 ก.ย. 2563 12:20 น. 
"บิ๊กป๊อก" เผย 1 ต.ค. หารือร่วม กกต. แถลงความพร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
“มท1.” เผย 1 ต.ค.นี้ หารือร่วม กกต. แถลงความพร้อม ก่อนน าเข้า ครม.สัปดาห์หน้า ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น 
ปัดไม่ยุ่ง-ไม่มีความคิดเกี่ยวกับการเมือง หลังมีข่าวมอบ “ปลัดมท.” ตั้งพรรคส ารอง 

วันที่ 29 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็น
ทางการ และจะแถลงข่าวร่วมกันในวันดังกล่าวที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้ว จากนั้นกกต.จะก าหนดเอง
ว่า จะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุม ครม.
และมีมติ จะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใด กกต.ก็ต้องไปก าหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด 

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่า 2 ป. มอบหมายให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ป.ไหน ป.นี้ไม่รู้เร่ืองเลย ป.นี้ไม่สันทัดการเมือง แต่ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวและไม่ได้
อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว ไม่ได้รู้เร่ืองด้วยเลย เมื่อถามว่า ถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวการมั่วไปหรือไม่ พล.อ.อนุ
พงษ์ กล่าวว่า สื่อว่าเองนะ ตนไม่รู้. 
 

อ้างอิง : HTTPS://WWW.THAIRATH.CO.TH/NEWS/POLITIC/1940336 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1940336
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29 กันยายน 2563 

'มท.-กกต.' ได้ฤกษ์ถกเตรียม 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เป็นทางการ 1 ต.ค.นี ้
 

 

  
"บิ๊กป๊อก" เผย "มท.-กกต." ถก เตรียมการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" 1ต.ค. อย่างเป็นทางการ ก่อนน าเข้า "ครม." ปัดสั่ง 
"ปลัดมท." ลุยตั้งพรรค แจง ป.นี้ไม่สันทัด ไม่อยู่ในความคิด อุบ สื่อวิเคราะห์ม่ัวหรือไม่ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น
ว่า กระทรวงมหาดไทยจะหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 1 ต.ค.นี้อย่างเป็นทางการ ก่อนจะแถลง
ข่าวหลังการประชุมที่กระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตามตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อ
ผ่านที่ประชุมครม. ว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดนั้น กกต.ก็ต้องไปก าหนดและประกาศวันเลือกตั้งต่อไป โดย
เมื่อกกต. ได้ประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที จะหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด
รับผิดชอบ 

อย่ าง ไรก็ตาม  พล .อ .อนุพงษ์  ได้ปฏิ เสธกระแสข่ าวว่ า  2ป . ได้มอบหมายให้นายฉัตรชั ย  พรหม
เลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปด าเนินการตั้งพรรคการเมือง โดยได้ย้อนถามกลับว่า ว่าป.ไหน ป.นี้ไม่รู้เรื่องเลย ป.นี้ไม่
สันทัดการเมือง ยืนยันว่าไม่เก่ียว ไม่ได้อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว 

เมื่อถามว่า เป็นการวิเคราะห์ที่มั่วหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ ์กล่าวว่า สื่อว่าเองนะตนไม่รู้ 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899970 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899970
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วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 

‘อนุพงษ์’ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนแถลงข่าว 
 

 
 

‘อนุพงษ์’ เผย 1 ต.ค.นี้ ร่วมหารือ กกต.เลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมแถลงข่าว 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการ และจะแถลงข่าวร่วมกัน หลังหารือเสร็จที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้ว 
จากนั้น กกต.จะก าหนดเองว่าจะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตนจะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์
ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุม ครม.และมีมติจะให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใด กกต.ก็จะไปก าหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ เมื่อกกต.
ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ให้เป็นหน้าที่ของปลัด หรือรองปลัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352060 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352060
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29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:37 น.     

  ภูมิใจไทยสะดุ้ง! 'อดีต กกต.สมชัย' แจ้งด่วนพบแล้วเอกสารที่หายไป 1 หน้า 
 

 
 

29 ก.ย.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์รูปภาพเอกสารและข้อความระบุ
ว่า "พบแล้ว เอกสารที่หายไป 1 หน้าจากงบการเงินในเว็ปของ กกต. 

รายงานงบการเงินของพรรคภูมิใจไทย ปี 2561 อยู่ในหน้าที่ 457-461 ของรายงานงบการเงินพรรคการเมือง ปี 
2561 ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม 30.1 ล้านบาท โดยควรจะปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าว ซึ่งผม
เข้าใจไปว่าน่าจะมีคนไปดึงออก 

เมื่อตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง 608 หน้า พบว่า เอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่หน้า 556 ในส่วน
ของพรรคเพ่ือไทย โดยอาจมีเจตนาใดหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดไม่ทราบได้ 

ดังนั้น ในวันนี้ ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้อง กกต. ในเวลา 10.30 น. เร่ืองคนดึงเอกสารออกเพ่ือช่วยเหลือพรรค
การเมืองบางพรรคจึงขอยกเลิก 
ส่วนประเด็น กู้มาก กู้น้อย ยืมมาก ยืมน้อยก็สมควรยุบพรรคนั้น มีท่านศรี ไปยื่นแล้ว ผมจึงไม่จ าเป็นต้องไปยื่นซ้ า 
จึงเรียนมาเพ่ือประชาชนทราบ 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
9.00 น. 29 กันยายน 2563" 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78944 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/78944
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29 กันยายน 2020 - 10:19 

 “สมชัย” พบหลักฐานแล้ว! เตรียมร้อง กกต. 
"สมชัย" พบหลักฐานแล้ว เตรียมร้อง กกต.เอาผิดคนดึงเอกสารออกเพื่อช่วยบางพรรค ยัน กู้น้อย กู้มากก็สมควร
ยุบพรรค 
 

 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุข้อความและรูปภาพเอกสารผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 
“สมชัย ศรีสุทธิยากร” ว่า พบแล้ว เอกสารที่หายไป 1 หน้าจากงบการเงินในเว็ปของ กกต.รายงานงบการเงินของพรรค
ภูมิใจไทย ปี 2561 อยู่ในหน้าที่ 457-461 ของรายงานงบการเงินพรรคการเมือง ปี 2561 ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม 
30.1 ล้านบาท โดยควรจะปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าว ซึ่งผมเข้าใจไปว่าน่าจะมีคนไปดึงออก 

เมื่อตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง 608 หน้า พบว่า เอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่หน้า 556 ในส่วน
ของพรรคเพ่ือไทย โดยอาจมีเจตนาใดหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดไม่ทราบได้ ดังนั้น ในวันนี้ ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้อง 
กกต. ในเวลา 10.30 น. เร่ืองคนดึงเอกสารออกเพ่ือช่วยเหลือพรรคการเมืองบางพรรคจึงขอยกเลิก ส่วนประเด็น กู้มาก 
กู้น้อย ยืมมาก ยืมน้อยก็สมควรยุบพรรคนั้น มีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไปยื่น
แล้ว ตนจึงไม่จ าเป็นต้องไปยื่นซ้ า 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783333/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_783333/
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29 กันยายน 2563 11:06 น.    

"สมชัย"พบแล้ว! หลักฐานเอกสารการเงินพรรคภูมิใจไทย จ่อร้องกกต. 
 

 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ สมชัย ศรีสุทธิยากร 
ระบุว่า...พบแล้ว เอกสารที่หายไป 1 หน้าจากงบการเงินในเว็ปของ กกต. 

รายงานงบการเงินของพรรคภูมิใจไทย ปี 2561 อยู่ในหน้าที่ 457-461 ของรายงานงบการเงินพรรคการเมือง ปี 
2561 ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม 30.1 ล้านบาท โดยควรจะปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าว ซึ่งผม
เข้าใจไปว่าน่าจะมีคนไปดึงออก 

เมื่อตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง 608 หน้า พบว่า เอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่หน้า 556 ในส่วน
ของพรรคเพ่ือไทย โดยอาจมีเจตนาใดหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดไม่ทราบได้  

ดังนั้น ในวันนี้ ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้อง กกต. ในเวลา 10.30 น. เร่ืองคนดึงเอกสารออกเพ่ือช่วยเหลือพรรค
การเมืองบางพรรคจึงขอยกเลิก 

ส่วนประเด็น กู้มาก กู้น้อย ยืมมาก ยืมน้อยก็สมควรยุบพรรคนั้น มีท่านศรี ไปยื่นแล้ว ผมจึงไม่จ าเป็นต้องไปยื่น
ซ้ า 

จึงเรียนมาเพ่ือประชาชนทราบ 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
9.00 น. 29 กันยายน 2563 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185789 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/185789
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/6dc2f67d71e32e6f22dfafb94b44c5cea9213a6fd9014b67f1969719a40845f9.jpg?itok=OW6YHS2s
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วันท่ี 29 กันยายน 2563 - 12:27 น. 

พรรคการเมืองดังงานเข้า! สมชัย เจอแล้ว เอกสารงบเงินกู้ยืม หายจากเว็บ กกต. 
 
 
 
 
 
 

 
พรรคการเมืองดังงานเข้า! สมชัย เจอแล้ว เอกสารงบเงินกู้ยืม หายจากเว็บกกต. 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์หนังสือเอกสารงบการเงินของ
พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้นายสมชัย ได้ออกมาเปิดเผยว่า พบมีเจ้าหน้าที่กกต. แอบถอดเอกสารดังกล่าว
ออกจากเว็บไซต์ โดยนายสมชัย ระบุว่า 
พบแล้ว เอกสารที่หายไป 1 หน้าจากงบการเงินในเว็บของ กกต. 
รายงานงบการเงินของพรรคภูมิใจไทย ปี 2561 อยู่ในหน้าที่ 457-461 ของรายงานงบการเงินพรรคการเมือง ปี 2561 
ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม 30.1 ล้านบาท โดยควรจะปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าว ซึ่งผมเข้าใจ
ไปว่าน่าจะมีคนไปดึงออก  เมื่อตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง 608 หน้า พบว่า เอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่
หน้า 556 โดยอาจมีเจตนาใดหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดไม่ทราบได้ 
ดังนั้น ในวันนี้ ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้อง กกต. ในเวลา 10.30 น. เร่ืองคนดึงเอกสารออกเพ่ือช่วยเหลือพรรคการเมืองบาง
พรรคจึงขอยกเลิก  ส่วนประเด็น กู้มาก กู้น้อย ยืมมาก ยืมน้อยก็สมควรยุบพรรคนั้น มีท่านศรี ไปยื่นแล้ว ผมจึงไม่
จ าเป็นต้องไปยื่นซ้ า 
จึงเรียนมาเพ่ือประชาชนทราบ 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
9.00 น. 29 กันยายน 2563 

  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2371094 

 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/photos/a.1529535067095891/3210906718958709/?type=3&theater
https://www.matichon.co.th/politics/news_2371094
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/14%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%B3.jpg
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29 กันยายน 2563 

แจ้งพบแล้วเอกสารงบการเงิน 'ภท.' ที่หายไป 1 หน้า 
 

 

  
"สมชัย" ยกเลิกไป กกต. แจ้งพบแล้วเอกสารงบการเงิน "ภูมิใจไทย" หายไป 1 หน้า 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์รูปภาพเอกสารและข้อความระบุว่า พบ
แล้ว เอกสารที่หายไป 1 หน้าจากงบการเงินในเว็ปของ กกต. รายงานงบการเงินของพรรคภูมิใจไทย ปี 2561 อยู่ใน
หน้าที่ 457-461 ของรายงานงบการเงินพรรคการเมือง ปี 2561 ขาดเอกสารที่ระบุว่ามีเงินยืม 30.1 ล้านบาท โดยควรจะ
ปรากฏเรียงอยู่ในหน้าแรกของเอกสารชุดดังกล่าว ซึ่งผมเข้าใจไปว่าน่าจะมีคนไปดึงออก 
เม่ือตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดทั้ง 608 หน้า พบว่า เอกสารชิ้นดังกล่าวไปเรียงสลับอยู่ที่หน้า 556 ในส่วนของ
พรรคเพื่อไทย โดยอาจมีเจตนาใดหรือความผิดพลาดทางเทคนิคใดไม่ทราบได้ 

ดังนั้น ในวันนี้ที่ผมตั้งใจว่าจะไปร้อง กกต.ในเวลา 10.30 น. เรื่องคนดึงเอกสารออกเพ่ือช่วยเหลือพรรค
การเมืองบางพรรคจึงขอยกเลิก ส่วนประเด็น กู้มาก กู้น้อย ยืมมาก ยืมน้อยก็สมควรยุบพรรคนั้น มีท่านศรี ไปยื่น
แล้ว ผมจึงไม่จ าเป็นต้องไปยื่นซ้ า 
จึงเรียนมาเพ่ือประชาชนทราบ 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
9.00 น. 29 กันยายน 2563 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899973?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899973?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899973?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 29 กันยายน 2563 - 10:02 น. 

 ‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เรื่อง 
 

 
 
‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เรื่อง 

เมื่อเวลา 09.10 น.วันที่ 29 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปฏิเสธ
กรณีที่มีข่าวว่า 2 ป.มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ป.ไหน 
ป.นี้ไม่รู้เร่ืองเลย ป.นี้ไม่สันทัดการเมือง แต่ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวและไม่ได้อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว ตนไม่ได้รู้

เร่ืองด้วยเลย เมื่อถามว่า ถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวมั่วไปหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า สื่อว่าเอง ตนไม่รู้  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2370836 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2370836
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

29 กันยายน 2020 - 10:07 

 “อนุพงษ”์ ปัดข่าว 2 ป.ดีลลับตั้งพรรคส ารอง 
มท.1 แจงไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. นี้ชัดเจน ก่อนเข้า ครม. และประกาศวันเป็นทางการ ไม่รู้เรื่องตั้งพรรค
ส ารอง 
 

 
 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า วันที่ 1 
ต.ค. กระทรวงมหาดไทยจะหารืออย่างเป็นทางการ กับ กกต. ที่กระทรวงมหาดไทย และแถลงข่าวในวันเดียวกัน 
จากนั้นคาดว่า อีก 1 สัปดาห์ต่อมา จะน าเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว และก าหนดประเภทการ
เลือกตั้ง จากนั้น กกต. จะประกาศวันเลือกตั้ง และเมื่อประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
โดยให้ปลัดในหน่วยงานนั้นๆ รักษาการณ์แทน 

พร้อมกันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าว 2 ป. เคาะตั้งพรรคส ารอง โดยมอบหมายให้ “ปลัด ฉ.” ยุค
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คอยเดินเกมดีลลับ ว่า ป.ไหน ป.นี้ ไม่รู้เร่ืองเลย ไม่สันทัดการเมือง และตนเองไม่ยุ่ง
เกี่ยวและเร่ืองนี้ ไม่เคยอยู่ในความคิด จึงขอให้ไปถามคนให้ข่าวเอง 

และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ าว่า เป็นการวิเคราะห์ข่าวมั่วใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า “อันนี้คุณพูดเอง
นะ” ก่อนจะเดินเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทันที 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783312/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_783312/
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วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.59 น. 

'บิ๊กป๊อก'สยมกระแส 2 ป. สั่ง ปลัด ฉ.ตั้งพรรคส ารอง ยันไม่มีในความคิด 
 

 
 

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.10 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  กล่าวปฏิเสธ
กรณีท่ีมีกระแสข่าวว่า 2 ป.มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ป.
ไหน ป.นี้ไม่รู้เร่ืองเลย ป.นี้ไม่สันทัดการเมือง แต่ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวและไม่ได้อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว ไม่ได้
รู้เร่ืองด้วยเลย 

เมื่อถามว่าถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวการมั่วไปหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า สื่อว่าเองนะตนไม่รู้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521633 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/521633
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วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 

‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เรื่อง 

 

‘บิ๊กป๊อก’ ปัดข่าวตั้งพรรคส ารอง แจงสื่อว่าเอง ตนไม่รู้เรื่อง 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่า 

2 ป.มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ป.ไหน ป.นี้ไม่รู้เร่ืองเลย 
ป.นี้ไม่สันทัดการเมือง แต่ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวและไม่ได้อยู่ในความคิด ต้องไปถามคนให้ข่าว ตนไม่ได้รู้เร่ืองด้วยเลย เมื่อ
ถามว่าถือเป็นการวิเคราะห์ข่าวการมั่วไปหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า สื่อว่าเอง ตนไม่รู้ 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352058 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099478 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352058
https://mgronline.com/politics/detail/9630000099478
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 13:24 น. 

 ‘ปลัดฉิ่ง’ ปัดข่าว 2 ป.สั่งตั้งพรรคส ารอง ย้ ารับราชการ 36 ปี รู้อะไรควรไม่ควร ยันหน้าที่
ตอนน้ีคือดูแล ปชช. 
 

 
 
ปลัดฉิ่ง ปัดกระแส 2 ป. สั่งตั้งพรรคการเมืองส ารอง แจงไม่ท าแน่นอน หน้าที่ตนตอนนี้ดูแลประชาชน คอนเฟิร์
มจากประสบการณ์รับราชการกว่า 36 ปี ไม่ท าเกินหน้าที่แน่นอน 

เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 28 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้
สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ 2 ป. มอบหมายให้ตั้งพรรคการเมืองส ารอง ว่า ตอนนี้ตนยังเป็นข้าราชการอยู่ ไม่สามารถที่
จะไปท าอะไรแบบนั้นได้ และไม่เคยมีใครมาพูด มาชักชวนแต่อย่างใด หน้าที่ของตนตอนนี้คือการช่วยเหลือประชาชน 
การดูแลประชาชนในขอบข่ายงานของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีท าเกินหน้าที่ นอกจากนี้ ตนรับราชการมา 36 ปี รู้ดีว่า
การเป็นข้าราชการควรจะท าอะไร การครองตน ครองคน ครองงาน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร เพราะฉะนั้นตนไม่ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับพรรคการเมือง ตอนนี้มีแต่ค าสั่งให้ดูแลพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อน ตนมีอาชีพเป็นข้าราชการ 
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ตั้งแต่เป็นปลัดอ าเภอ กระทั่งมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ตนจะท าหน้าที่ในวันนี้ให้
ดีที่สุด 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2369500 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2369500
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8.jpg
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28 ก.ย. 2563 13:54   

 ปลดั มท.ปัดไม่จริง 2 ป.สัง่ตั้งพรรคการเมืองส ารอง ลั่นเป็น ขรก.36 ปี รู้อะไรควรไมค่วร 
  

 
 
วันนี้ (28 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.25 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ 

สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ 2 ป. มอบหมายให้ตั้งพรรคการเมืองส ารองว่า ตอนนี้ตนยังเป็นข้าราชการอยู่ ไม่สามารถที่จะ
ไปท าอะไรแบบนั้นได้ และไม่เคยมีใครมาพูดมาชักชวนแต่อย่างใด หน้าที่ของตนตอนนี้คือการช่วยเหลือประชาชน การ
ดูแลประชาชนในขอบข่ายงานของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีท าเกินหน้าที่ นอกจากนี้ ตนรับราชการมา 36 ปี รู้ดีว่าการ
เป็นข้าราชการควรจะท าอะไร การครองตน ครองคน ครองงาน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร เพราะฉะนั้น ตนไม่ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับพรรคการเมือง ตอนนี้มีแต่ค าสั่งให้ดูแลพ่ีน้องประชาชนที่เดือดร้อน ตนเองเป็นข้าราชการอาชีพ 
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ตั้งแต่เป็นปลัดอ าเภอกระทั่งมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ตนจะท าวันนี้ในหน้าที่ให้
ดีที่สุด 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000099154 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000099154
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วันจันทร์ ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.18 น. 

 ‘บิ๊กฉิ่ง’ปัดไม่จริง2ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองส ารอง ยันเป็น ขรก.36ปี รู้อะไร‘ควร-ไม่ควร’ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.25 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ 2 ป. มอบหมายให้ตั้งพรรคการเมืองส ารองว่า ตอนนี้ตนยังเป็นข้าราชการอยู่ ไม่สามารถที่
จะไปท าอะไรแบบนั้นได้ และไม่เคยมีใครมาพูด มาชักชวนแต่อย่างใด หน้าที่ของตนตอนนี้คือ การช่วยเหลือประชาชน 
การดูแลประชาชนในขอบข่ายงานของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีท าเกินหน้าที่ 

“ผมรับราชการมา 36 ปี รู้ดีว่า การเป็นข้าราชการควรจะท าอะไร การครองตน ครองคน ครองงาน รู้ว่า อะไรควร
ไม่ควร เพราะฉะนั้น ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับพรรคการเมือง  ตอนนี้มีแต่ค าสั่งให้ดูแลพ่ีน้องประชาชนที่
เดือดร้อน ผมเองเป็นข้าราชการอาชีพ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ตั้งแต่เป็นปลัดอ าเภอกระทั่งมาเป็น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผมจะท าวันนี้ในหน้าที่ให้ดีที่สุด” ปลัดมท. กล่าว 
 
อ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/521463 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1939648 
 
  

https://www.naewna.com/politic/521463
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วันจันทร์ ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.03 น. 

'สมพงษ์'พ้นต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ หลังไขก๊อก'หน.เพื่อไทย' 

 
 

"สมพงษ์"พ้นต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯโดยปริยาย หลังไขก๊อกหน.พรรค ด้าน"เพื่อไทย"เตรียมชงช่ือใหม่
หลังเลือก"กก.บห." 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่พรรคเพ่ือไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ถึงกรณี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย จะท าให้พ้นไปจากต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้าน โดยปริยายหรือไม่ ว่า ต าแหน่งผู้น าฝ่านค้านคือหัวหน้าพรรคท่ีใหญ่
ที่สุด ซึ่งไม่ได้ร่วมรัฐบาล เมื่อลาออกก็เท่ากับพ้นไปทันที วันนี้พรรคจะท าหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 
เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า นายสมพงษ์ลาออก จากนี้เมื่อมีประชุมใหญ่วิสามัญและได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ พรรคจะท าหนังสือ
แจ้งไปยังนายชวนอีกคร้ัง เพื่อน ารายชื่อหัวหน้าพรรคคนใหม่ข้ึนทูลเกล้าฯ เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ ต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521479 
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29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:29 น.      

 'แคร'์ ไปไม่รอด 'คุณหญิงอ้อ' ดึงกลับเพื่อไทย 

 

 
 

29 ก.ย.63 - รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทยแจ้งว่า การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เพ่ือเลือก 
กรรมการบริหาร(กก.บห.)ชุดใหม่ จะมีการฟอร์มทีม “คณะกรรมการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย” ที่คล้ายๆ 
ซูเปอร์บอร์ด ขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการ แต่คนในพรรครับรู้ว่ามีอยู่จริง โดยอาจให้ประชุมกันเดือนละ 1-2 คร้ัง และอาจ
ได้เห็น คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มาร่วมวงหารือนั่งหัวโต๊ะ  

นอกจากนี้อาจมีอดีตขุนพลการเมืองคู่ใจทักษิณ ที่ไปตั้งกลุ่ม CARE แต่ล้มเหลว ไม่ได้รับการขานรับ ทั้ง นพ.สุ
รพงษ ์สืบวงษ์ลี, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, ภูมิธรรม เวชยชัย รวมถึงบางคนที่เคยไปร่วมตั้งพรรคไทยรักษาชาติ อย่าง 
พิชัย นริพทะพันธ์ุ ทั้งหมดจะถูกดึงให้กลับมาช่วยงานเพ่ือไทยมากขึ้น หลังที่ผ่านมาเฟดตัวเองออกไป ท่ามกลางข่าวว่า
เพราะบางคนท างานกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ไม่ได้. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78949 
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วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.14 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’พลิ้วเมินหน้าหนี! ไม่ตอบค าถามโอกาสมี‘รัฐบาลแห่งชาติ’ในอนาคต 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุจะได้ รมว.คลังคนใหม่สัปดาห์หน้า 
ได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่ว่า ไม่ได้คุย 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติยังคงมีต่อเนื่อง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ไหน คุณต้องไปถามกับคนที่ให้ข่าว 
มาถามตนๆ ไม่ได้ให้ข่าว จะไปรู้ได้อย่างไร 

เมื่อถามย้ าว่า อนาคตข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร เมินหน้าหนีและไม่ตอบค าถามดังกล่าว 
พร้อมกับเดินออกจากวงผู้สื่อข่าวทันที 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/521639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/521639
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29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:41 น.     

  'บิ๊กป้อม'ไม่ปลื้ม! เดินหนีรัฐบาลแห่งชาติ 
 

 
 

29 ก.ย.63-   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุจะได้ รมว.คลังคนใหม่สัปดาห์หน้า ได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่ ว่า ไม่ได้คุย   

เมื่อถามถึงกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติยังคงมีต่อเนื่อง รองนายกฯตอบว่า ที่ไหน คุณต้องไปถามกับคนที่ให้ข่าว 
มาถามตนๆ ไม่ได้ให้ข่าว จะไปรู้ได้อย่างไร  
ถามย้ าว่า อนาคตข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร เมินหน้าหนีและไม่ตอบค าถามดังกล่าว พร้อมกับ
เดินออกจากวงผู้สื่อข่าวทันที.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78951 
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อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.57 น. 

"บิ๊กป้อม" เมินหน้าหนี ไม่ตอบปม "รัฐบาลแห่งชาติ" 
“บิ๊กป้อม” เมินหน้าหนี ไม่ตอบปม “รัฐบาลแห่งชาติ” ด้าน"ธรรมนัส" เชื่อรัฐบาลแห่งชาติ ไม่น่าเป็นไปไม่ได้ บอก
ไม่รู้ "บิ๊กแดง-บิ๊กจิ๋ว" ถกกันมีนัยหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที ่29 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุจะได้ รมว.คลังคนใหม่ในสัปดาห์หน้า ได้มีการพูดคุยกันบ้าง
หรือไม่ ว่า ไม่ได้คุย 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติ ที่ยังคงมีต่อเนื่อง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ที่ไหน คุณต้องไปถามกับคน
ที่ให้ข่าว มาถามผม ๆ ไม่ได้ให้ข่าว จะไปรู้ได้อย่างไร” เมื่อถามย้ าว่า อนาคตข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.
ประวิตร เมินหน้าหนีและไม่ตอบค าถามดังกล่าว พร้อมกับเดินออกจากวงผู้สื่อข่าวทันที 

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ในการจะมีรัฐบาลแห่งชาติ ว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่รู้ก็ต้องฟังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ส่วน
สถานการณ์ในประเทศขณะนี้ ควรจะมีรัฐบาลแห่งชาติเข้ามาช่วยกู้วิกฤติเศรษฐกิจและบ้านเมืองหรือไม่ ก็ต้องคุยกัน
หลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องพูดคุยกัน แต่ตนมองว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะยังไม่เห็นมีการคุยอะไรกัน ตอนนี้
ต่างคนต่างท างาน 

เมื่อถามย้ าว่า หากเพ่ือไทยปรับโครงสร้างใหม่แล้วจะท าให้การท างานในสภา รวมถึงการท างานกับรัฐบาล
ราบร่ืนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย อย่างไรก็ตาม 
โดยปกติตนกับทางนายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็พูดคุยกันอยู่แล้ว ถ้าทุกฝ่ายเห็นแก่ประเทศชาติ
ก็ต้องพูดคุยกันไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ก็น่าจะเป็นเร่ืองที่ดี 

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ ์ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พูดคุยกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยออกมาพูดเร่ืองรัฐบาลแห่งชาติ ถือเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบใน
เร่ืองนี้เลย เพราะ 4-5 วันที่ผ่านมาตนไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798157 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/798157
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29 กันยายน 2563 

 “ประวิตร” ย้ าอีกครั้งไร้สัญญาณตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 
 

 

 
“ประวิตร” ย้ าอีกครั้งไร้สัญญาณตั้งรัฐบาลแห่งชาติ โยนถามคนปล่อยข่าว วอนแกนน าม็อบหันมาพูดคุยหลังบุก ม.
พัน 4 รอ. 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคน
ใหม่ว่า ตนยังไม่ได้คุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวการจัดตั้ง
รัฐบาลแห่งชาติ และขอให้ไปถามคนที่ปล่อยข่าวเอง 

ส าหรับกรณีที่แกนน าแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมบุกปาไข่ สาดสี ถามความคืบหน้าเหตุทหารล็อคคอ
ประชาชน ที่หน้ากองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ หรือ ม.พัน4รอ. วานนี้ (28ก.ย.63) ว่า หากไม่ท าผิดกฎหมายก็ไม่
เป็นไร ซึ่งตนขอให้มาพูดคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่า คงไม่มีอะไรหรอก 

ส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎหมายเอาจริงเอาจังกับกลุ่มผู้ชุมนุม อย่างข้อเรียกร้องและการปราศัย
ใหญ่ที่ผ่านมานั้น มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899969 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-528857 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378798057?utm_source=homepage&utm_medium=internal_r
eferral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/185772 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_783310/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352074 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899969
https://www.prachachat.net/politics/news-528857
https://www.nationtv.tv/main/content/378798057?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378798057?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://siamrath.co.th/n/185772
https://www.innnews.co.th/politics/news_783310/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_352074
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29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:56 น.  

 'หมอสุกิจ'ยันร่างรธน.6ฉบับยังอยู่ครบ ส่วนฉบับไอลอว์ตรวจสอบอยู่ ยังบอกไม่ได้เข้าสภา
วันไหน 
 

 
 

29 ก.ย.63 -นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีร่างแก้
รัฐธรรมนูญฉบับใดตกแม้แต่ฉบับเดียว โดยเฉพาะญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับ ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรค
ฝ่ายค้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก่อนลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุม
ร่วมรัฐสภา ข้อที่ 121 วรรคสาม ซึ่งเป็นมติของที่ประชุมรัฐสภา ไม่ใช่ความคิดนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
หลังจากที่คณะกมธ.พิจารณาเสร็จแล้วจะน ากลับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า เพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม ่

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ ที่มีประชาชนร่วมเข้าชื่อกันจ านวนแสนคนนั้น 
อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ที่ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ขณะนี้รัฐสภาเร่งรัดการท างานให้
เสร็จโดยเร็วที่สุด ได้รับการแจ้งว่าตรวจสอบเสร็จไปแล้วกว่า 5 หมื่นรายชื่อ จากนั้นก็ต้องส่งให้กรมการปกครอง
ตรวจสอบว่าผู้ลงชื่อเป็นผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งหรือไม่ อีกท้ังต้องท าหนังสือไปยังเจ้าตัวว่าได้ลงชื่อจริงหรือไม่ ถ้าท าไม่ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนอาจถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงต้องท าให้ถูกต้องที่สุด ยังบอกไม่ได้ว่าร่างฉบับไอลอว์จะน ากลับเข้าสู่
สภาได้เมื่อไหร่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78959 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/78959
https://www.icmarkets.com/th/?camp=29990&utm_source=Taboola&utm_medium=Tab08&utm_campaign=Taboola&utm_term=Taboola&utm_content=Taboola&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s
https://www.icmarkets.com/th/?camp=29990&utm_source=Taboola&utm_medium=Tab08&utm_campaign=Taboola&utm_term=Taboola&utm_content=Taboola&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s
https://www.icmarkets.com/th/?camp=29990&utm_source=Taboola&utm_medium=Tab08&utm_campaign=Taboola&utm_term=Taboola&utm_content=Taboola&tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyDPp0s
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29 กันยายน 2563 12:01 น.    

"หมอสุกิจ”ตอบไม่ได้ร่างรธน.ฉบับไอลอว์เข้าสภาเมื่อไหร่ ชี้ตรวจสอบเสร็จแล้ว 5 หมื่นกว่า
รายชื่อเท่านั้น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.เวลา 11.10 น. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลง
ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับใดตกแม้แต่ฉบับเดียว โดยเฉพาะญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับ ของ
พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก่อนลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่ง 
หลังจากที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้วจะน ากลับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในสมัยประชุมสมัยหน้า เพ่ือลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม ่

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ที่
ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ขณะนี้รัฐสภาเร่งรัดการท างานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ได้รับการแจ้งว่าตรวจสอบเสร็จไป
แล้วกว่า 5 หมื่นรายชื่อ จากนั้นก็ต้องส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบว่าผู้ลงชื่อเป็นผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งหรือไม่ อีกทั้งต้อง
ท าหนังสือไปยังเจ้าตัวว่าได้ลงชื่อจริงหรือไม่ ถ้าท าไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนอาจถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงต้องท าให้
ถูกต้องที่สุด ยังบอกไม่ได้ว่าร่างฉบับไอลอว์จะน ากลับเข้าสู่สภาได้เมื่อไหร่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185803 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/185803
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200929/a1a8aa8758f900247dbee742d3b938beea832bccec4c4321c1b54a164ff2181c.jpg?itok=1q6hx6nu
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อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.16 น. 

"หมอสุกิจ" ยัน ร่าง รธน.ทุกฉบับยังไม่ตก 
“หมอสุกิจ” ยัน ร่างรธน.ทุกฉบับยังไม่ตก เผย ฉบับไอลอว์ตรวจสอบเสร็จแล้ว 5 หม่ืนกว่ารายชื่อเตรียมส่งให้
กรมการปกครองตรวจสอบว่ามีสิทธิเลือกตั้งไหม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยัง
ไม่มีร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับใดตกแม้แต่ฉบับเดียว โดยเฉพาะญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับ ของพรรคร่วมรัฐบาล
และพรรคฝ่ายค้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ศึกษาก่อนลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่ง ตาม
ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อที่ 121 วรรคสาม ซึ่งเป็นมติของที่ประชุมรัฐสภา ไม่ใช่ความคิดนายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา หลังจากที่คณะกมธ.พิจารณาเสร็จแล้วจะน ากลับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในสมัยประชุมหน้า เพ่ือลงมติว่า
จะรับหลักการหรือไม่ 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ ที่มีประชาชนร่วมเข้าชื่อกันจ านวนแสนคนนั้น 
อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ที่ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ขณะนี้รัฐสภาเร่งรัดการท างานให้
เสร็จโดยเร็วที่สุด ได้รับการแจ้งว่าตรวจสอบเสร็จไปแล้วกว่า 5 หมื่นรายชื่อ จากนั้นก็ต้องส่งให้กรมการปกครอง
ตรวจสอบว่าผู้ลงชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ อีกท้ังต้องท าหนังสือไปยังเจ้าตัวว่าได้ลงชื่อจริงหรือไม่ ถ้าท าไม่ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนอาจถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงต้องท าให้ถูกต้องที่สุด ยังบอกไม่ได้ว่าร่างฉบับไอลอว์จะน ากลับเข้าสู่
สภาได้เมื่อไหร่ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/798180 

 
 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/798180
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วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ศาลจ าคุก 50 ปี ‘อดีตผู้สมัคร สส.’กับพวก ขนไอซ์ 985 กก.ขายฟิลิปปินส์ 
 

 
 
ศาลอาญาพิพากษาสั่ง จ าคุก 50 ปี“สุบรรณ มหาชนนท์”อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กับพวก

ชาวจีน ลักลอบส่งไอซ์หนัก 985 กิโลกรัม ขายฟิลิปปินส์ เมื่อปี’62 ศาลชี้เป็นการกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทลงโทษฐานสมคบกัน สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 ที่ห้องพิจารณา 910 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้อ่านค าพิพากษา
คดีอดีตผู้สมัคร ส.ส.ลักลอบส่งยาเสพติด ไปจ าหน่ายในต่างประเทศท่ีพนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด 9 เป็นโจทก์ฟ้อง
1.นายฮวง เกาเซียง(Mr.Huang guoxiong) ชาวจีนอายุ25ปี,2.นายสุบรรณ มหาชนนท์ อายุ 58 ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 50 พรรคเสรีรวมไทย,3.นายจ้อยว่า แซ่โฟ้ง อายุ 62 ปีและ 4.นายโชว ชิงชู่ (Mr.Zhou qingchu) 
ชาวจีน อายุ45 ปี 

ร่วมกันเป็นจ าเลยที่1-4 ในความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมทแอมเฟจามีนไฮโดรคลอ
ไรด์ หรือ ยาไอซ์ อันเป็นยาเสพติดประเภท1 ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และพยายามส่งออกนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย 

โดยอัยการโจทก์ฟ้อง ระบุพฤติการณ์ความผิดพวกจ าเลยสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.2562 ต่อเนื่องกัน 
จ าเลยกับพวก ที่ยังหลบหนีได้วางแผนและแบ่งหน้าที่กันท าในการจัดหาเมทแอมเฟตามีน ไฮโรคลอไรด์ หรือยาไอซ์ซึ่ง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 985ถุง น้ าหนัก 985 กก.เศษเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ให้แก่
ลูกค้า โดยจ าเลยที่ 1 และ4 ได้ซุกซ่อนยาไอซ์ในถุงชาสีทองตราจักรพรรดิปะปนไปกับสินค้าประเภทรองเท้า34กล่อง
และกระสอบตะเกียบบอนามัยจ านวนหนึ่ง ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออก ไปประเทศฟิลิปปินส์ 

ส่วนจ าเลยที่ 2-3 เป็นผู้ติดต่อว่า จ้างให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือมาบรรจุยาเสพติดแต่การกระท าของพวกจ าเลย ไม่
บรรลุผล เนื่องจากมีเหตุเพลิงไหม้ตู้สินค้าอ่ืนที่ท่าเรือ อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรีท าให้ไม่สามารถส่งออกยาเสพติดออกนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายไปยังประเทศฟิลิปปินส์ได้สมดังเจตนาเหตุเกิดที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีและที่อ่ืนเกี่ยวพันกัน 
ต่อมา เจ้าหน้าที่ติดตาม จับกุมพวกจ าเลยได้ พร้อมของกลางหลายรายการ ส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.ด าเนินคดี 
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โดยในวันนี้ศาลได้เบิกตัวจ าเลยทั้งหมดออกจากทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง มาฟังค าพิพากษาซึ่งจ าเลยให้การ
ปฏิเสธ 

ศาลพิเคราะห์ค าเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีหลักฐานแน่นหนา 
มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าจ าเลยที่ 1,4 ซึ่งเป็นชาวจีนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือประสงค์จะส่งยา
เสพติดออกนอกราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับยาไอซ์จ านวน 985ถุงที่พบในตู้ตอนเทนเนอร์ จึงมีความผิดฐานสมคบกัน
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

พิพากษา ให้ลงโทษฐานประหารชีวิต จ าเลยที่ 1 และ4 ส่วนจ าเลยที่ 2,3 พยานหลักฐานโจทก์มีน้ าหนักรับฟังได้ว่า
จ าเลยที่ 2-3ได้แจ้งภายหลังไฟไหม้ที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยทราบว่าสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีเกล็ดเมทแอมเฟตามีน 
บรรจุอยู่ในถุงชาสีทองปะปนอยู่กับสินค้ากล่องรองเท้าด้วย ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีอัตราโทษสูง แต่ก็ยังติดต่อเพ่ือจะ
ช่วยเหลือ จ าเลยที่ 1,4 ในการขอคืนสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระท าความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษฐานสมคบกัน สนับสนุน ช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด พิพากษาให้ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต จ าเลยที่ 2 
และ3 

อย่างไรก็ตาม ค าให้การของจ าเลยทั้งหมด เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา โดยให้ความรู้แก่ศาล ลดให้คนละ 1 ใน 
3 คงจ าคุกจ าเลยที่ 1,4 ไว้ตลอดชีวิต ส่วนจ าเลยที่ 2,3 คงจ าคุกคนละ50 ปี สั่งให้ริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/521592 
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จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 12.42 น. 

คุกตลอดชีวิต'สุบรรณ'อดีตผู้สมัคร ส.ส. ค้าไอซ์ข้ามชาติ 
จ าคุกตลอดชีวิต "สุบรรณ มหาชนนท์" อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสรีรวมไทย กับพวกชาวจีน ลักลอบส่งไอซ์
เกือบพันโลไปขายฟิลิปปินส์  
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ห้องพิจารณา 910 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังค าพิพากษาคดีอดีตผู้สมัคร ส.ส.
ลักลอบส่งยาเสพติดไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด 9 เป็นโจทก์ฟ้อง นายฮวง เกาเซียง 
(Mr.Huang guoxiong) อายุ 25 ปี ชาวจีน, นายสุบรรณ มหาชนนท์ อายุ 58 ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 
50 พรรคเสรีรวมไทย, นายจ้อยว่า แซ่โฟ้ง อายุ 62 ปี และนายโชว ชิงชู่ อายุ 45  ปี ชาวจีน (Mr.Zhou qingchu) 
ร่วมกันเป็นจ าเลยที่ 1-4  ในความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมทแอมเฟจามีนไฮโดรคลอไรด์ 
หรือยาไอซ์ อันเป็นยาเสพติดประเภท 1 ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักร
เพ่ือจ าหน่าย 

โดยอัยการโจทก์ฟ้องระบุพฤติการณ์ความผิดพวกจ าเลยสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.2562 ต่อเนื่องกัน 
จ าเลยกับพวกที่ยังหลบหนีได้วางแผนและแบ่งหน้าที่กันท าในการจัดหาเมทแอมเฟตามีนไฮโรคลอไรด์ หรือ ยาไอซ์ ซึ่ง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 985ถุง น้ าหนัก 985 กก.เศษ เพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักรให้แก่
ลูกค้า โดยจ าเลยที่ 1 และ 4 ได้ซุกซ่อนยาไอซ์ในถุงชาสีทองตราจักรพรรดิปะปนไปกับสินค้าประเภทรองเท้า 34 กล่อง 
และกระสอบตะเกียบอนามัยจ านวนหนึ่งไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์  

ส่วนจ าเลยที่ 2-3 เป็นผู้ติดต่อว่าจ้างให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือมาบรรจุยาเสพติด แต่การกระท าของพวกจ าเลย
ไม่บรรลุผล เนื่องจากมีเหตุเพลิงไหม้ตู้สินค้าอ่ืนที่ท่าเรืออ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ท าให้ไม่สามารถส่งออกยาเสพติดออก
นอกราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายไปยังประเทศฟิลิปปินส์ได้สมดังเจตนา เหตุเกิดที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และท่ีอ่ืนเกี่ยวพัน
กัน 
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ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมพวกจ าเลยได้พร้อมของกลางหลายรายการ ส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. 
ด าเนินคดี ชั้นสอบสวนพวกจ าเลยให้การปฏิเสธ 

โดยวันนี้ศาลเบิกตัวจ าเลยทั้งหมดจากทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลางและมีทนายพร้อมญาติของจ าเลยเดินทาง
มาร่วมฟังค าพิพากษา  

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีหลักฐานแน่นหนา พิสูจน์ได้ชัดเจนว่า จ าเลยที่ 1, 4 ซึ่งเป็น
ชาวจีน เดินทางเข้ามาเพ่ือประสงค์จะส่งยาเสพติดไปนอกราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับยาไอซ์ จ านวน 985 ถุง ที่พบในตู้
ตอนเทนเนอร์ จึงมีความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย พิพากษาให้
ลงโทษฐานประหารชีวิต ส่วนจ าเลยที่ 2, 3 พยานหลักฐานโจทก์น้ าหนักรับฟังได้ว่า จ าเลยที่ 2-3 ได้แจ้งภายหลังไฟไหม้
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยทราบว่าสินค้าท่ีอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีเกล็ดเมทแอมเฟตามีนบรรจุอยู่ในถุงชาสีทองปะปนอยู่กับ
สินค้ากล่องรองเท้าด้วย ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีอัตราโทษสูง  

แต่ก็ยังติดต่อเพ่ือจะช่วยเหลือจ าเลยที่ 1, 4 ในการขอคืนสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระท าความผิด
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานสมคบกัน สนับสนุน ช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด พิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต แต่ค าให้การของจ าเลยทั้งหมดเป็นประโยชน์ให้ความรู้แก่ศาล ลดโทษให้ 1 ใน 3  คงจ าคุกจ าเลยที่ 1, 
4 ตลอดชีวิต ส่วนจ าเลยที่ 2, 3 คงจ าคุก 50 ปี และให้ยึดของกลางทั้งหมด. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/crime/797983 
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28 กันยายน 2563  

ศาลตัดสินจ าคุก 50 ปี นายสุบรรณ มหาชนนท์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวม
ไทย หนึ่งในผู้ต้องหาคดีลักลอบขายยาไอซ์ 985 กิโลกรัม ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
 

วันนี้ (28 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 ที่ห้องพิจารณา 910 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาล
ได้อ่านค าพิพากษาคดีอดีตผู้สมัคร ส.ส.ลักลอบส่งยาเสพติด ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพ
ติด 9 เป็นโจทก์ฟ้องนายฮวง เกาเซียงชาวจีน อายุ 25 ปี นายสุบรรณ มหาชนนท์ อายุ 58 ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ล าดับที่ 50 พรรคเสรีรวมไทย นายจ้อยว่า แซ่โฟ้ง อายุ 62 ปี และนายโชว ชิงชู่ ชาวจีน อายุ 45 ปี ร่วมกันเป็น
จ าเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมทแอมเฟจามีนไฮโดรคลอไรด์ หรือยาไอซ์ อัน
เป็นยาเสพติดประเภท 1 ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย 

อัยการโจทก์ฟ้องระบุพฤติการณ์ความผิดพวกจ าเลยสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.2562 ต่อเนื่องกัน 
จ าเลยกับพวกที่ยังหลบหนีได้วางแผน และแบ่งหน้าที่กันท าในการจัดหาเมทแอมเฟตามีน ไฮโรคลอไรด์ หรือยาไอซ์ ซึ่ง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 985 ถุง น้ าหนัก 985 กิโลกรัม เศษ เพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร
ให้แก่ลูกค้า 

โดยจ าเลยที่ 1 และ 4 ได้ซุกซ่อนยาไอซ์ในถุงชาสีทองตราจักรพรรดิปะปน ไปกับสินค้าประเภทรองเท้า 34 
กล่อง และกระสอบตะเกียบบอนามัยจ านวนหนึ่ง ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนจ าเลยที่ 2-3 เป็นผู้ติดต่อว่าจ้างให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือมาบรรจุยาเสพติด แต่การกระท าของพวกจ าเลยไม่
บรรลุผล เนื่องจากมีเหตุเพลิงไหม้ตู้สินค้าอ่ืนที่ท่าเรือ อ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ท าให้ไม่สามารถส่งออกยาเสพติดออกนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายไปยังประเทศฟิลิปปินส์ได้ สมดังเจตนา เหตุเกิดท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และท่ีอ่ืนเกี่ยวพันกัน 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/296907 
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อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. 

ลต.ท้องถิ่นศึกวัดฐานเสียง 
ที่น่าสนใจคือ สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เมืองหลวงใจกลางของประเทศเชื่อมโยงกับการเมือง
ระดับชาติ ซึ่งหลายพรรคต้องการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าว จึงไม่แปลกใจสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯเป็นสนามแข่งขัน
ที่ดุเดือดพอสมควร 
 

 
 

ต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์การเมืองพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก พักรบแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ถกกันในสมัย
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคร้ังหน้า ยังไม่วายเจอกับเหตุการณ์แพแตกของพรรค  “เพ่ือไทย” บรรดาแกนน าและ
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ทยอยลาออกต าแหน่ง เพ่ือเขย่าปรับโครงสร้างภายในกันใหม่ 

แต่ที่แน่นอนและวางคิวไว้ชัดเจน หนีไม่พ้นการ “เลือกตั้งท้องถิ่น” หลังจากเว้นวางไปนาน นับตั้งแต่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้าท ารัฐประหาร และมีค าสั่งไม่ให้มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหารชุดเดิมต้องท า
หน้าที่รักษาการณ์บริหารงานในพื้นที่ 2 วาระจนถึงปัจจุบัน 

โดยเงื่อนไขสถานการณ์หลบเลี่ยงไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2562 รวมถึงองค์ประกอบส าคัญก็พร้อมหมดแล้ว เช่น 
งบประมาณก็ผ่านสภาฯแล้ว กฎระเบียบต่าง ๆ เร่ิมมีผลบังคับใช้ และห้วงสถานการณ์โควิดในประเทศเบาบางลงจน
สามารถควบคุมได ้

สอดรับกับ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่า  “ทุกอย่างพร้อมแล้วจึงก าหนดให้
วันที่ 13 ธ.ค.เป็นวันที่เหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เป็นสนามแรก เนื่องจากได้มี การ
พูดคุยกันและคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศแบ่งพ้ืนที่ใดมีผู้แทนสมาชิกอบจ.กี่คนมาก่อนหน้านี้แล้ว” 

อีกด้าน “ผู้น าประเทศ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยังออกอาการแบ่งรับแบ่ง
สู้ ว่า “วันเลือกตั้งท้องถิ่นวันไหนก็ได้ ไม่มีปัญหาให้กกต.เสนอเข้ามา ต้องรอให้กกต.เสนอเข้ามาก่อน” 
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ทว่ากระทรวงมหาดไทยก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ใน 76 ต าแหน่งและสมาชิกอบจ.2,316 คน ใน
ล าดับถัดไปจึงจะเป็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆไล่ระดับกันไปทั้งนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลต่างๆ
จ านวน 2,444 แห่ง ต่อด้วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)ทั่วประเทศจ านวน  5,330 แห่ง คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในช่วงปี 2564 

ที่น่าสนใจคือ สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่เมืองหลวงใจกลางของประเทศเชื่อมโยงกับ
การเมืองระดับชาติ ซึ่งหลายพรรคต้องการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพรรค  “ประชาธิปัตย์”
แชมป์เก่ายึดครองพ้ืนที่มาหลายสมัย  จึงไม่แปลกใจสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯเป็นสนามแข่งขันท่ีดุเดือดพอสมควร 

โดยเฉพาะพรรคเมืองใหญ่น้องใหม่อย่างพรรค “พลังประชารัฐ” เพ่ิงเข้ามาชิมลางสนามท้องถิ่นคร้ังแรก
ภายใต้ “พ่ีใหญ”่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้คุมบังเหียนบัลลังก์ มีความพร้อมมากท่ีจะส่งผู้สมัครสู้
ศึกคร้ังนี้ผ่าน “หัวหน้าภาค” ทั้ง 10 ภาค ก าลังเฟ้นหาผู้สมัครลงเลือกตั้ง อบจ. แต่ยังขณะนี้ “ไม่สะเด็ดน้ า” 

เหนือสิ่งอ่ืนใดพรรคการเมืองต้องการขยายบทบาทจากระดับชาติ ลงไปสู่ท้องถิ่น วัดพลังฐานเสียงเจ้าของพ้ืนที่
เดิมจะต้องรักษาฐานเสียงตัวเองไว้ได้หรือไม่   อีกนัยพรรคน้องใหม่ต้องได้พ้ืนที่ระดับท้องถิ่นผ่านผู้บริหารที่ได้รับเลือก
เป็นตัวเชื่อมต่อกลไกลการท างานเช่นกัน   

จากนี้คงต้องจับตาบรรดาพรรคใหญ่จะส่งใครลงชิงสนามท้องถิ่นต่างจังหวัดและสนามเมืองหลวง ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของฐานเสียง อีกไม่นานเกินรอ. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/798051 
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 - 13:00 น. 

ท่วงท่า อาการ ยกหิน ทุ่มขา ตนเอง พลังประชารัฐ 
 

 
 
จากสถานการณ์การประชุมรัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนค าพูดที่จะทรงความหมายเป็นอย่างสูงในทางการเมืองคือ
ค าพูดจากปาก นายชวน หลีกภัย 
“ผมเองยังถูกหลอก” 

ทาง 1 เป็นการพูดในสถานะแห่ง “ประธานรัฐสภา” ขณะเดียวกัน อีกทาง 1 ที่ไม่ควรมองข้ามย่อมเป็น
รากฐานอันเป็นตัวตนของ นายชวน หลีกภัย นั่นก็คือ การเป็น ส.ส.ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งมิได้เป็น ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์อย่างธรรมดา หากแต่เป็น ส.ส.ต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2512 ทั้งยังเคย
เป็น “หัวหน้าพรรค” ทั้งยังเป็นหัวหน้าพรรคที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ไม่
ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 
ค าถามก็คือ “ใคร” หลอก นายชวน หลีกภัย 

ไม่จ าเป็นต้องฟังค าตอบจาก นายชวน หลีกภัย การเคลื่อนไหวในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน ก็
บ่งบอกความนัยออกมาอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะท่วงท่าอาการของ “วิป” ไม่เพียงแต่ นายชวน หลีกภัย ในฐานะ
ประธานรัฐสภาเท่านั้น หากแต่วิปจากพรรคภูมิใจไทย วิปจากพรรคประชาธิปัตย์ วิปจากพรรคชาติไทยพัฒนาล้วน
ถูก “หลอก” อย่างถ้วนหน้า ไม่มีเว้น โดยภาพที่ปรากฏจากการแถลงของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ตามด้วยข้อเสนอ
จาก นายไพบูลย์ นิติตะวัน สามารถมองได้ว่าเป็นกระบวนท่าของพรรคพลังประชารัฐ 
แต่กลยุทธ์นี้ร่วมมือกับ 250 ส.ว. ความหมายอันออกมาจากข้อเสนอและการลงมติให้จัดตั้ง “กรรมาธิการ” จึงเท่ากับ
เป็นการสามัคคีกันระหว่าง 250 ส.ว.กับพรรคพลังประชารัฐ 
ครานี้ทุกคนก็ถึง “บางอ้อ” ว่าใครคือ “ตัวการ” 

จะเข้าใจเร่ืองราวเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์จ าเป็นต้องเข้าใจถึงรากฐานและความเป็นจริงในทาง
การเมือง 2 องค์ประกอบ 
1 ใครตั้ง 250 ส.ว. 1 ใครคุมพรรคพลังประชารัฐ  ไม่จ าเป็นต้องเป็น นายชวน หลีกภัย ก็ตอบได้ว่า 250 ส.ว.มาจากลง
นามแต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช.  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/p-3-28-963.jpg
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250 ส.ว.คือพรรคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่จ าเป็นต้องเป็น นายชวน หลีกภัย ก็ตอบได้ว่า พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ คือคนที่กุมอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปฏิบัติการ “หลอก” นายชวน หลีก
ภัย จึงมาจาก 2 คนนี้ ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการ “หลอก” คร้ังนี้พรรคพลังประชารัฐมิได้กระท าต่อพรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนาเท่านั้น 
หากแต่ยัง “หลอก” แม้กระทั่งตัวเอง 

เพราะว่าญัตติที่พรรคพลังประชารัฐร่วมมือกับ 250 ส.ว.เลื่อนออกไปผ่านการตั้ง “คณะกรรมาธิการ” นี้มีของ
รัฐบาลรวมอยู่ด้วย ตรงนี้แหละที่เป็น “พฤติการณ์” อันเลวร้าย เป็นพฤติการณ์ท่ีไม่เพียงทรยศต่อพันธมิตรภายในพรรค
ร่วมรัฐบาล หากแต่ยังเท่ากับเป็นพฤติการณ์ในแบบทรยศต่อหลักการของตนอย่างน่าอัปยศ 
ไม่ต่างอะไรจากยกก้อนหินทุ่มใส่ขาของตนเอง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2368888 
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28 กันยายน 2563 - 13:09 น. 

"สุทิน” หลุด พิษตาสว่าง "ประเสริฐ" แซง 
 

 
 
"สุทิน"  หลุด พิษตาสว่าง "ประเสริฐ" แซง ดับฝันสายอีสาน "ตาสว่าง" เจ้าของพรรคเพื่อไทย เคาะชื่อ "ประเสริฐ" 
นั่งแม่บ้านคนใหม่   

ท าไปท ามา การผ่าตัดใหญ่พรรคเพ่ือไทย อาจจะมีแค่เปลี่ยนโลโก้พรรค จากเดิมอักษรย่อม ‘พท.’ ที่มีการตัด
เป็นเหลี่ยมและมีคมแหลมๆ อยู่ตรงหัวอักษรทั้งสอง ปรับมาใช้หัวแบบกลมและปรับหางที่ตัดให้ตรงเท่ากัน  

หัวหน้าพรรค ก็คงเป็นคนเดิมคือ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” และกรรมการบริหารพรรค จะไม่มีการล้างบางคน
กลุ่มไหน แต่จะให้มีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อหัวหน้าพรรคมาจากสายเหนือ เลขาธิการพรรคก็ต้องเป็นสายอีสาน 
และชื่อท่ีถูกเคาะมาแต่แรกคือ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา  
แม่บ้านคนใหม่ 

ตระกูล “จันทรรวงทอง” มีบทบาททางการเมืองใน อ.สีคิ้ว มายาวนาน ตั้งแต่ ประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น 
ส.อบจ.นครราชสีมา และปรีชา จันทรรวงทอง เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว 
นับแต่ “ประเสริฐ” เป็น ส.ส.สมัยแรก ปี 2544 ในนามพรรคไทยรักไทย ก็ไม่เคยย้ายพรรค และไม่เคยสอบตก ตลอด 5 
สมัย แม้เขตเลือกตั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนหลายรอบ อ.สีคิ้ว ถูกจับโยกไปอยู่เขตโน้น เขตนี้  
สมัยเสื้อแดงแรงฤทธ์ิ ประเสริฐ เปิดหน้าเป็นแม่ทัพแดงโคราช จนได้ต าแหน่ง รมช.คมนาคม สมัยรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ประเสริฐเป็น ส.ส.สายตรง “นายใหญ่” และในบ้านพักของเขาที่ อ.สีคิ้ว จึงมีภาพถ่ายเขากับทักษิณ ที่เมืองเสิน
เจ้ิน ประดับบ้าน เพ่ือยืนยันการเป็นนายกฯ ในดวงใจ  
การเลือกตั้งคร้ังที่แล้ว ประเสริฐรับบทแม่ทัพโคราช คุมเลือกตั้ง 14 เขต จึงไม่แปลกที่เขาจะได้รับความไว้วางใจเป็น
ตัวแทนภาคอีสาน ซิวโควตาเลขาธิการพรรคฯ  
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แม้ อดิศร เพียงเกษ พยายามตีฆ้องร้องป่าว ดัน สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เข้าชิงต าแหน่งหัวหน้า
พรรคเพ่ือไทยคนใหม่ แต่ “เจ้าของพรรค” ตัวจริง ไม่ส่งสัญญาณบวก หัวหน้าคณะร าวงสวรรค์บ้านนา เลยต้องวืด จะ
ว่าไปแล้ว สุทิน มีภาพความเป็นนักสู้ประชาธิปไตย และเป็นขวัญใจเสื้อแดงสายบู๊   

ในอดีต สุทิน คลังแสง เป็นนักการเมืองสายเสื้อแดงคนหนึ่ง ที่เคลื่อนไหวอิสระ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแกนน า 
นปช.มากนัก  

หลังเลือกตั้ง 2554 สุทิน ได้ร่วมคณะกับ “ส.ตาสว่าง” ประกอบด้วย ส.สุรชัย แซ่ด่าน ,ส.สุทิน คลังแสง ,ส.สุ
นัย จุลพงศธรและ ส.สมยศ พฤกษาเกษมสุข เดินสายอภิปรายการเมืองเชิงลึก และมีเนื้อหาคาบลูกคาบดอก ดังนั้น ส.สุ
นัย กับ ส.สุทิน จึงรักใคร่ผูกพันกันมาก ในช่วงหลังๆ สุนัยยังต่อสายมาให้ก าลังใจสุทินเป็นประจ า  ปม “ส.ตา
สว่าง” กลายเป็นตราประทับ จนมาถึงวันนี้ เหมือนนายใหญ่-นายหญิง ไม่ปลื้ม 
 
อ้างอิง :  
HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/SCOOP/444587?UTM_SOURCE=HOMEPAGE&UTM_MEDIUM
=INTERNAL_REFERRAL&UTM_CAMPAIGN=SECTION_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%
A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/444587?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444587?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/scoop/444587?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
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28 ก.ย. 2563-20:59 น. 

บทบาท การเมือง บทบาท เยาวชน ปลดแอก บทบาท “เพื่อไทย” 
 

 
 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทยมี “เป้าหมาย”ทางการเมืองอยู่ที่ใด เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผลสะเทือน
จาก คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวาระที่เมื่อถึงเวลาก็สมควรต้องเปลี่ยนแปลง หลาย
คนมองไกลไปถึงการจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ พลันที่มีการวิเคราะห์ไปในแนวทางเช่นนี้ค าว่า รัฐบาลแห่งชาติ ค าว่า
รัฐบาลในลักษณะพิเศษ และ ค าว่า รัฐบาลรวมพลังสร้างชาติไทย ก็พาเหรดขึ้นมาบนสนามข่าวสะท้อนให้เห็นถึง“พลัง”
ของพรรคเพ่ือไทย สถานการณ์เช่นนี้จะประเมินท่าที คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อย่างไร  

ต้องยอมรับว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เข้ามามีบทบาทในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย ใน
สถานการณ์การเลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ผ่านไปบทบาทก็ค่อยๆน้อยลง พลันที่ประสบเข้ากับ
สถานการณ์“เยาวชนปลด แอก”มีความจ าเป็นที่พรรคการเมืองใหญ่ระดับพรรคเพ่ือไทยต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์
ในทางการเมือง 
ตรงนี้แหละที่เป็นกาละอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 

ขอให้ติดตามบทบาทของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในจังหวะก้าวต่อไป หากภายหลังการยื่นใบลาออกจาก
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  แล้วทุกอย่างก็ จบสิ้น เหมือนกับการกลับลาดปลาเค้า
ของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นั่นหมายความว่ายุคของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จบไปแล้ว 
แต่ถ้าหากการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายังปรากฏชื่อของ  นาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคอยู่ นั่นหมายความถึงยังเป็นยุคของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ปมเงื่อนส าคัญ
ของพรรคเพ่ือไทยในอนาคตอันใกล้คืออะไร 

ต้องยอมรับว่า พรรคเพ่ือไทยคือธงน าของพรรคฝ่ายค้านที่จะต่อกรกับการด ารงอยู่ของ“ระบอบประยุทธ์” และ
การปรากฏขึ้นของ“เยาวชนปลดแอก” “เยาวชนปลดแอก”ต่างหาก คือปัจจัยส าคัญส าหรับพรรคเพื่อไทย 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/ANALYSIS-TODAY-POLITICS/NEWS_5003567 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5003567
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/vi-1.jpg
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28 กันยายน 2563  

'รัฐบาลแห่งชาติ' ค าตอบจาก 'ประยุทธ์-ประวิตร' ปฏิกิริยา 'เพื่อไทย-ก้าวไกล’? 
 

 

 
จับประเด็นร้อน "รัฐบาลแห่งชาติ" ค าตอบจาก "ประยุทธ์-ประวิตร" ปฏิกิริยา "เพื่อไทย-ก้าวไกล" ? 

ปฏิกิริยาหลัง "คุณหญิงอ้อ" คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพ็ชร ปรากฎตัวเป็นข่าวใหญ่ ตาม
ด้วยชอท "คุณหญิงหน่อย" สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย และ สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) ลาออกเพ่ือเปิดทางในการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
เกิดประเด็นร้อนสอดรับว่าสถานการณ์ว่า เป็นปูทางสู่ "รัฐบาลแห่งชาติ" หรือไม่ กลายเป็นข่าวร้อนในโซเชียลทั้งฝ่ายที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่างเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของนักการเมืองทั้ง 2 ขั้ว แม้ว่าจะมีกระแสข่าวจากพรรคเพื่อไทย
ว่าปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของพรรคก็ตาม 

วันนี้ (28 ก.ย.) ความชัดเจนเกิดขึ้นจากฝ่ายรัฐบาล "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม แถลงชี้แจงสื่อว่า ไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กับใคร การที่จะร่วมหรือไม่ร่วม เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันวัน
ข้างหน้า 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกสื่อถามเรื่องนี้ 
ตอบเสียงแข็งว่า ไม่มีเรื่องนี้ ต่างจาก ช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า มองว่า การรวมกันของพลัง
ประชารัฐและเพ่ือไทย ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าเป็นไปได้ เพราะการเมืองไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร แต่เชื่อว่าเพ่ือ
ไทยคงไม่ยอมไปเป็นหางเครื่องให้กับกลุ่มคนที่เคยท าลายล้างพรรคมาตัวเองมาก่อน  แต่ส าหรับ รังสิมันต์ โรม ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เชื่อว่า เป็นโยนหินถามทางเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมอ่อนไหวกับความขัดแย้ง ซึ่ง
โอกาสที่จะเป็นรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่เรื่องง่าย 
กระแสจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ในมุมของ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ พป
ชร. ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น และมองว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ไปล่วงหน้า ไม่มีแก่นสารในเรื่องนี้ พร้อม
ปฏิเสธกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณร่วมขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติด้วย  

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

ทว่า คนในพรรคเพ่ือไทย ถือเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคฯ อย่าง สุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคามและ
ประธานวิปฝ่ายค้าน มองว่า คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ภริยา ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะมาดูแลพรรค 
เรื่องนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน ทราบเพียงแต่ว่าคุณหญิงพจมาน มีความห่วงใยพรรค แต่ก็เป็นไปได้ในเวลาที่จ าเป็นคุณหญิง
พจมานก็อาจเข้ามาช่วยแนะน าเรื่องการบริหารงานพรรค เพราะถือว่ามีประสบการณ์อยู่กับพรรคการเมือง  เหนืออ่ืนใด 
ฟังค าอธิบายของนักการเมืองทั้งสองฝ่ายแล้ว อนุมานสรุปว่า เป็นการคาดการณ์ หรือพูดการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ แบบมา
ก่อนกาล เพราะความขัดแย้งยังไม่ถึงขั้นที่จะเกิดการรวมตัวของ พปชร. กับ พท. 
แต่อย่าลืม หลายครั้งที่ข่าวลือการเมืองมักเป็นจริงก็บ่อยครั้ง เหมือนมีควันย่อมมีไฟ ซึ่งบางอย่างอาจยังไม่ตกผลึก
ยังไม่ถึงเวลา สถานการณ์ยังไม่สุกงอม จึงยังไม่เกิดรัฐบาลแห่งชาติ แต่เม่ือฟังนักการเมืองย่อมต้องรู้ว่า "การกระท า
ชัดเจนกว่าค าพูด" จริงม้ัย?? 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899849?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899849?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899849?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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29 กันยายน 2563 00:10 น.    

"เพื่อไทย" คืนฟอร์ม!? 
 

 
 

หลังจากท่ีอึมครึม อยู่ในความไม่ชัดเจน มากพักใหญ่ ที่สุดแล้ว "พรรคเพ่ือไทย" ได้มองเห็น "แสงสว่าง" ที่ปลาย
อุโมงค์แล้ว เมื่อล่าสุดมีการปรับทัพกันยกใหญ่ อีกทั้งยังมีข่าวสะพัดว่า "คุณหญิงอ้อ" คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีต
ภริยา "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี จะลงมาก ากับด้วยตนเอง ยิ่งท าให้เกิดความฮึกเหิม เรียกความเชื่อมั่นจาก
ลูกพรรคมาก 

โดยเฉพาะมีข่าวว่า เมื่อปรับทัพ ปรับโครงสร้างพรรคกันเสร็จสรรพ "เพื่อไทย"จะกลับมาเป็นพรรคการเมืองที่
ยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองเหมือนเมื่อคร้ังที่ "พรรคไทยรักไทย" เคยผงาดเหนือทุกพรรคการเมืองมาแล้ว เมื่อปี 2544 เป็นต้นมา 
ก่อนถูกรัฐประหาร ในปี 2549 

การกลับมาคืนฟอร์มของพรรคเพ่ือไทยที่ก าลังอยู่ในความหวังของสมาชิกพรรค และ "กองเชียร์" ที่สนับสนุน
เพ่ือไทย แต่ดูเหมือนว่า สิ่งที่ตามมาคือ "ข่าวลือ" ที่ว่าด้วยการตั้ง "รัฐบาลแห่งชาติ" จะมีการจับมือกันทั้งฝ่ายค้านและ 
รัฐบาล โดยชัดเจนว่า พรรคเพ่ือไทย จะได้รับเทียบเชิญเป็นพรรคส าคัญ ให้เข้าไปท างานร่วมกับ "พรรคพลังประชารัฐ" 
ด้วยซ้ า ! 

แน่นอนว่า ไม่ว่าเร่ืองนี้จะมีความจริง มากน้อยแค่ไหน แต่ย่อมน ามาซึ่ง "แรงสั่นสะเทือน" ทั้งต่อปีกรัฐบาลเอง 
ว่าพรรคพลังประชารัฐ ก าลังจะเล่นเกมอะไร จะดึง "พรรคเพ่ือไทย" เข้าร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่ ? 

ขณะเดียวกัน ทางด้าน "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ยิ่งระส่ า เมื่อพรรคเพ่ือไทย พรรคแกนน าฝ่ายค้าน ก าลังจะ
แปรเปลี่ยนทิศทางถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ดูเหมือนสถานการณ์ของ "พรรคก้าวไกล" จะยิ่งล าบากมากกว่าใครเพื่อน! 
เพราะอย่าลืมว่าในการชุมนุมเคลื่อนไหว ของม็อบประชาชนปลดแอกหลายต่อหลายคร้ังที่ผ่านมา ก็ได้แรงสนับสนุนจาก 
"คนเสื้อแดง"ที่มีคนของพรรคเพ่ือไทยจัดหามา จนท าให้ม็อบต่อต้านเผด็จการ ขับไล่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

ดังนั้นเมื่อท่าทีของพรรคเพ่ือไทย จะแปรเปลี่ยนจากที่เคยยืนอยู่ขั้วตรงข้ามรัฐบาล ไปยืนอยู่ในระนาบเดียวกับ
พล.อ.ประยุทธ์ จะท าให้ พรรคก้าวไกล -คณะก้าวหน้า และ ม็อบประชาชนปลดแอก ต้องยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือไม่ ? 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200928/b14c3e1f59762b086009eeebad158e76930fef960a03d1c40dec121d3a13c5ce.jpg?itok=bxr805Xh
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การปรับโหมด เปลี่ยนแผนเล่นของพรรคเพ่ือไทย ในท่ามกลางกระแสข่าว "รัฐบาลแห่งชาติ" แม้จะได้รับการ
ปฏิเสธจาก พล.อ.ประยุทธ์ ก็ตาม 

" ผมยืนยันไม่เคยคุยเร่ืองเหล่านี้กับใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นก็อย่าไปตั้งประเด็นกันขึ้นมา บางคร้ังผมเองก็ อึดอัด
ใจเหมือนกันบางทีไปตั้งโน่นตั้งนี่ เขียนกันออกมา แต่มันไม่ใช่ผมนี่นา ถ้าผมพูดอะไรก็เป็นไปตามที่ผมพูด นี่แหละ" 

รัฐบาลแห่งชาติ จะเกิดได้หรือไม่ ยังเป็นเร่ืองของอนาคต แต่ศึกท่ีรออยู่เบื้องหน้าส าหรับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของ
พล.อ.ประยุทธ์ และจงใจพาดพิงสถาบันผ่านการชุมนุม ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ก าลังถูกตั้งข้อสังเกตว่า จากนี้ไปการ
เคลื่อนไหวจะออกมาในรูปไหน 

เมื่อฝ่ายสนับสนุนอย่างส.ส.ในพรรคเพ่ือไทย หลายต่อหลายคนได้ถูก "ตัดตอน" กดดันให้ ลาออกจาก
คณะกรรมการชุดต่างๆของพรรคเพ่ือไทย เพราะไม่ต้องการให้พรรคถูกดึงลงมาเผชิญกับความสุ่มเสี่ยง ประเด็นการก้าว
ล่วงสถาบัน ด้วยแล้ว จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร หรือจะต้องแบกรับ ความเดียวดายตามล าพัง ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/185687 
  

https://siamrath.co.th/n/185687
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29 ก.ย. 2563 05:15 น. 

สัญญาณภาพถึง "บิ๊กตู่" 
 

 
 

ร้อยละ 54.13 ไม่มีตัวเลือก “โดนใจ” ตามตัวเลขล่าสุดของ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
น าเสนอ “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส คร้ังที่ 3” ระหว่างวันที่ 18–23 กันยายน 2563 เน้นค าถาม
ตรงๆถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มตัวอย่างประชาชนอันดับหนึ่งชี้เปร้ียง “ยังหาคนที่
เหมาะสมไม่ได้” 

โดยสถิติท่ีออกมาน่าจะท าให้ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม “ใจแป้ว” กว่าใคร 
แม้แต้มตามมาอันดับสอง ร้อยละ 18.64 เหนือกว่าแคนดิเดตคนอ่ืนๆ แต่ก็ยังห่างมากกับคะแนน “ยังหาคนที่เหมาะสม
ไม่ได้” แถมย้อนกลับไปเทียบกับนิด้าโพลก่อนหน้าก็เป็น “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่ยึดแป้นแชมป์ คร้ันพอหัวหน้าทีม
ก้าวไกลโดนแบน “บิ๊กตู่” ก็ยังไม่สามารถทะยานขึ้นแท่นอันดับหนึ่งได้ แต้มตามมาอันดับสองในการส ารวจทั้ง 3 รอบ 
ภายใต้กรอบตัวเลือกเดิมๆ อารมณ์เหมือนคนไม่มีทางเลือก ไฟต์บังคับ ต้องยอมรับสภาพตัวเลือก “หวยล็อก” ตัวเลข
นิด้าโพลมันสะท้อนประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความหวังกับผู้น าที่ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่ได้หวังใน
ตัว พล.อ.ประยุทธ์กันแล้ว ตามแนวโน้มสถานการณ์มันยิ่งกดทับภาวะ “ขาลง” ตอกย้ าต้นทุนหน้าตักของผู้น ารัฐบาล 3 
ป. ที่ก าลังเผชิญวิกฤติศรัทธา ตกอยู่ในวงล้อมม็อบรวมพลไล่  

โหรตรวจดวงชะตา ผู้สันทัดเกมอ านาจคาดไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ตั้งนาฬิกาทรายนับถอยหลังได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น 
จุดสังเกตเกมอ านาจเมื่อใกล้จุดเปลี่ยน “ขุนคลัง” คนใหม่จะเป็นใคร ก็ไม่ได้กระตุ้นความมั่นใจนักลงทุน กระตุ้น
บรรยากาศกระปร้ีกระเปร่าให้ทีมเศรษฐกิจรัฐบาล ด้วยมาตรฐาน “ก้ ากึ่ง” ทีมตึกไทยกับบ้านป่ารอยต่อฯ ความมั่นใจ
มันไม่เหลือแล้ว นายกฯควานหามือบริหารอาชีพช่วยงานไม่ได้ คนดีไม่กล้าเอาเกียรติภูมิมาเสี่ยง เรือเหล็กหมดสภาพไป
ต่อ ส่อแววม้วนเสื่อ 

ขณะที่ความคึกคัก กระแสเกมอ านาจการเมืองตามท้องเร่ืองที่ก าลังเข้าโปรแกรมฉายใหม่ มุ่งเป้าโฟกัสไปที่
ปรากฏการณ์ “หนึ่งภาพแทนล้านค าพูด” 

ตัวละครส าคัญที่ไม่มีบทพูดอย่าง “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีกลายมาเป็นจุดสปอตไลต์ฉายส่อง “นายหญิงแห่งจันทร์ส่องหล้า” กลับมาออร่าเปล่งประกายกระตุก
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คลื่นอ านาจประเทศไทย แรงจากฝั่งอ่าวไทยไปถึงฝั่งอันดามัน อาการแบบที่บรรดา “นายหน้า” เกมอ านาจประเทศไทย 
“ตัวจ๊ีด” อย่างนายไพศาล พืชมงคล กุนซือคู่บุญ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือนายสุวินัย ภรณ
วลัย นักวิชาการฝ่ายต้านชุมนุมนักศึกษา พากันนั่งไม่ติด เกาะติดสถานการณ์ด้วยอาการตื่นตาตื่นใจ โดดเกาะกระแส 
โหนหมากเกมของนายหญิงจันทร์ส่องหล้ากันยกใหญ่ 

แม้แต่ “ตัวพ่อ” หัวขบวนต้านระบอบทักษิณอย่าง พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ 
ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ยังต้องยอมยกนิ้วให้ “นายหญิง” ขอขอบคุณคุณหญิงพจมานในความกล้า
หาญคร้ังนี้ แนวต้านระบอบทักษิณสะดุ้ง ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ “คดีพลิก” แต่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งระบบก็คือ
ภายในค่ายเพ่ือไทย แบบที่ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ต้องไขก๊อกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย 
ตามติดมาด้วยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่ลาออกจากหัวหน้าพรรค เปิดทางล้างไพ่กรรมการบริหารกันใหม่ ท่ามกลาง
เสียงซุบซิบ จัดก าลังตามสายเจ๊แดง น้องปู เกลี่ยโพยเสียบรัฐมนตรี รองรับเซอร์ไพรส์ รัฐบาล 2 พรรคใหญ่ “พลังประชา
รัฐ” กับ “เพ่ือไทย” 

ตามยุทธศาสตร์เกมอ านาจประเทศไทย แยก “แดง” ออกจาก “ส้ม” ล้อไปกับการเอาฤกษ์เอาชัย ล่าสุดมีการ
เปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคเพ่ือไทยใหม่ จาก พท.ที่ไร้หัว เป็น พท.ที่มีหัวกลมใหญ่ สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดข้ึนในพรรค สอดรับกับ “คุณหญิงอ้อ” รับบทหัวขบวนเต็มตัว. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1939936 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1939936
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วันท่ี 29 กันยายน 2563 - 07:51 น. 

มองข้าม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปยังการเคลื่อนไหว ตุลาคม 
 

 
มองข้าม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปยังการเคลื่อนไหว ตุลาคม 

อาการ ‘มโน’ ทางการเมืองเมื่อเห็นภาพ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อม เพชร เมื่อมองเห็นภาพการลาออกจาก
ต าแหน่งในพรรคของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ กระทั่งจินตนาการถึงการกลับมาเพ่ือ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศของ นายทักษิณ ชินวัตร บนพ้ืนฐานแห่งการร่วมมือกันเพ่ือก่อตั้ง ‘รัฐบาลรวมพลังสร้าง
ชาติ’ ระหว่างพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเป็น ‘รัฐบาลแห่งชาติ’ ตามค าชี้แนะจากฤาษีเกวาลันแห่ง
เทือกเขาหิมาลัย สะท้อนให้เห็นความรู้สึกลึกๆ ที่ด ารงอยู่ภายในสังคมไทย กล่าวคือ 1 ยอมรับในความสามารถในเชิง
บริหารของ นายทักษิณ ชินวัตร ที่เคยท าเอาไว้ในห้วงแห่งรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
1 ยอมรับในบทบาทของพรรคเพ่ือไทย แม้จะเคยไม่ชอบ นายทักษิณ ชินวัตร แม้จะเคยไม่ชอบพรรคไทยรักไทย พรรค
พลังประชาชน พรรคเพ่ือไทย ทั้งๆ ที่จินตนาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยละเลยและมองข้ามบท บาทและความหมายของ 
‘เยาวชนปลดแอก’ ที่ปรากฏขึ้นนับแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ไปอย่างน่าเสียดาย 

น่าประหลาดที่จินตนาการทั้งหมดล้วนมีรากฐานมาจากบรรดาผู้คนซึ่งเป็น ‘กองเชียร์’ รัฐประหาร แวดล้อม
อยู่โดยรอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เจตนาอาจเพื่อก าราบไปยังพรรคประชาธิปัตย์ ไปยังพรรคภูมิใจไทย ไป
ยังพรรคชาติไทยพัฒนา เจตนาอาจเพื่อ ‘ด้อยค่า’ ปรากฏการณ์ ‘เยาวชนปลดแอก’ อาจเพราะสังคมได้เกิดความตื่นรู้
จากปรากฎการณ์ ‘เยาวชนปลดแอก’ มาแล้วเป็นอย่างดี จึงแทบไม่มีใครหลงเชื่อนอกจากบรรดาคนขวัญอ่อนในทาง
การเมือง แต่ด้านหลักยังตระหนักถึงยุทธศาสตร์ของ ‘เยาวชนปลดแอก’ ที่มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยน”โครงสร้าง”ทาง
การเมืองเป็นอย่างดี จึงมองข้าม ‘ตัวบุคคล’ เหมือนเป็นเพียงองค์ประกอบ ‘รอง’ 

ความเป็นจริงที่จะปรากฏผ่านการเคลื่อนไหวของ ‘เยาวชน’ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนในเดือน
ตุลาคม จะเป็นค าตอบอันเด่นชัดและตรงเป้าที่สุด  เป็นสัญญาณเตือนไปยังพรรคการเมือง นักการเมือง  
โดยไม่เพียงมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น หากแต่อยู่ที่ 250 ส.ว.และเส้นทางของ ‘รัฐธรรมนูญ’ คือเป้าหมาย
ส าคัญ เส้นทางของ ‘เยาวชนปลดแอก’ จึงมากด้วยความหมาย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2370779 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2370779
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29 ก.ย. 2563-12:04 น. 

เสริมจุดแข็ง สร้างทัพ เพื่อไทย เรียนรู้จาก "เยาวชนปลดแอก" 
 

 
 
การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทยในเดือนตุลาคมที่จะมาถึง คือการปรับขบวนและจัดทัพคร้ังใหญ่นับแต่

พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนถูกยุบ หากมองอย่างเข้าใจรากฐานของพรรคเพ่ือไทย ที่สัมพันธ์กับพรรคไทยรัก
ไทย พรรคพลังประชาชนอย่างแนบแน่น มิได้เป็นเร่ืองแปลกหากหัวขบวนจะยังเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะที่
เป็นผู้อาวุโส ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและนอกพรรคเป็นอย่างดี มิได้เป็นเร่ืองแปลกหากพรรคจะคัดสรรบุคคลที่ดีเลิศ
อันเป็นตัว แทนมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นที่เหนียวแน่นและมั่นคงมาเป็นเลขาธิการพรรค เพราะ
ไม่ว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่ว่าต าแหน่งเลขาธิการพรรคคือสดมภ์หลักอันยืนยันลักษณะประวัติศาสตร์ของพรรคที่มี
มา ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน 

กระนั้น ที่ควรให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษก็คือจะเชื่อมร้อยกับ"คนรุ่นใหม่"อันเป็นเลือดใหม่ในทางการเมือง
อย่างไร การเมืองไทยหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จ าเป็นต้องให้
ความสนใจต่อปรากฎ การณ์ส าคัญอย่างน้อยก็ 2 ปรากฎการณ ์
1 คือปรากฏการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ ปรากฎการณ์ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
1 คือปรากฏการณ์ของ"เยาวชนปลดแอก" 

ต้องยอมรับว่า ไม่ว่าปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าปรากฏการณ์"เยาวชนปลดแอก"มีความสัมพันธ์ 
ต่อเนื่อง เชื่อมร้อยระหว่างกัน จ าเป็นที่พรรคเพ่ือไทยจักต้องให้ความสนใจ ศึกษาค้นหากรรมวิธีอันเหมาะสมที่จะท า
ความเข้าใจ เรียนรู้ผลดีจากความส าเร็จของพรรคอนาคตใหม่ และเยาวชนปลดแอก นั่นก็คือ ต้องเปิดประตูต้อนรับ"คน
รุ่นใหม่"ให้เข้ามามีบทบาท ที่แล้วมา พรรคไทยรักไทยเคยสร้างปรากฏการณ์"คิดนอกกรอบ"ภายใต้สโลแกน"คิดใหม่ ท า
ใหม่" ภายใต้การน าอันมีประสิทธิภาพของ นายทักษิณ ชินวัตร 
จึงไม่ยากหากพรรคเพ่ือไทยจะสืบทอด"มรดก"นี้อย่างพัฒนา 

นั่นก็คือ เรียนรู้จากพรรคอนาคตใหม่ นั่นก็คือ ท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์"เยาวชนปลดแอก" 
และสร้างพรรคเพ่ือไทยเพ่ือรับกับศตวรรษท่ี 21 ให้จงได ้
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/HOT-TOPICS/NEWS_5008307 
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29 กันยายน 2563  

โลโก้ 3 ยุค 'ทรท.-พปช.-พท.' 
 

 

 
“โลโก้พรรค” หรือภาพเครื่องหมายพรรค มักจะมีความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่า จะมีผลต่อ “ดวงการเมือง” ของ
พรรคนั้นๆ  

ความเปลี่ยนแปลงของพรรคเพ่ือไทย ที่นอกจากการลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรค ของคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธ์ และลาออกจากหัวหน้าพรรค ของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างพรรคใหม่
แล้ว พรรคเพ่ือไทยยังใช้สถานการณ์นี้ ปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ไปพร้อมกัน 

น่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลง “โลโก้พรรค” หรือภาพเครื่องหมายพรรค มักจะมีความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่า 
จะมีผลต่อ “ดวงการเมือง” ของพรรคนั้นๆ  

กว่าจะมาเป็นพรรคเพ่ือไทย ต้องย้อนกลับไปถึงดูพัฒนาการของพรรคการเมืองในเครือข่ายของอดีตนายกฯ 
ทักษิณ ชินวัตร ที่ยืนหยัดอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมานานกว่า 20 ปี และมีการเปลี่ยนหัวพรรคจากการถูกยุบ
ต้นก าเนิด และต่อเนื่องมาแล้วถึง 2 พรรค 

“สายพันธุ์” ของพรรคเพ่ือไทย เริ่มต้นมาจากพรรคไทยรักไทย ชื่อย่อคือ “ท.ร.ท.” จดทะเบียนก่อตั้งพรรค 
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2541 น าโดย ทักษิณ ชินวัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งติดต่อกัน 2 สมัย ก่อนจะถูกยุบพรรคในอีก 
9 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิ์การเมือง เป็นเวลา 5 ปี 

โลโก้ของพรรคไทยรักไทย ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวย่อชื่อพรรค “ท.ทหาร” ซึ่งมีการน าแถบสีของธงชาติไทยมาติด
ไว้ตรงกลางตัวอักษร และส่วนหัวของตัวอักษร “ท” จะเป็นลักษณะเหลี่ยมและแหลม ซึ่งแนวคิดการออกแบบโลโก้ไทย
รักไทยในช่วงเริ่มต้น มาจากการให้ความส าคัญกับความเป็นไทยเป็นหลัก โลโก้ตัว ท.ทหาร ที่มีส่วนหัวแหลมคมทั้งสอง
ตัว สื่อความหมายถึงการมุ่งไปข้างหน้า แล้วน าธงชาติไทยที่ออกแบบในรูปแบบที่สื่อว่าก าลังมุ่งไปข้างหน้า 

ที่น่าสนใจคือ หัวตัวอักษร ท.ทหาร หัวตัด ที่ทักษิณชินวัตร ตีความว่าคล้ายกับเลขหนึ่งอารบิก จึงเลือกรูปแบบ
ดังกล่าว และเน้นสามสี ซึ่งเป็นสีของ “ธงชาติ” หลังจากที่พรรคไทยรักไทยล่มสลายลง บรรดา นักการเมืองแถวสอง
ของพรรค ก็ได้กลับมารวม “ดีเอ็นเอ” ก่อนจะก่อก าเนิดพรรคใหม่ขึ้นเป็น “พรรคพลังประชาชน” มีชื่อย่อพรรรค
ว่า “พปช.” ก่อนจะถูกยุบพรรคเมื่อ 2 ธันวาคม 2551 โดยโลโก้ของพรรค ใช้ตัวอักษร “พ.พาน” 
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สีน้ าเงิน โดยเส้นทแยงจากล่างซ้ายขึ้นบนขวาเป็นสีแดง และขาว  ตัวอักษร “พ” ลักษณะหัวแหลมคล้ายกับ
ไทยรักไทย ภายใต้รูปลักษณ์อักษร “พ” ที่มีสองสี คือสีน้ าเงินหมายถึงความรู้สึกสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ  สีแดง 
หมายถึงความเป็นชาติไทย  

แม้พรรคการเมือง “สายพันธุ์ทักษิณ” จะถูกยุบลงอีก ถึง 2 ครั้ง 2 ครา แต่บทบาททางการเมืองก็ไม่ได้จบสิ้น 
เพราะนักการเมืองกลุ่มนี้ กลับมารวมตัวกันอีกในนาม “พรรคเพื่อไทย” ใช้ชื่อย่อว่า “พท.” 

โลโก้ของพรรคเพ่ือไทย แทบจะไม่แตกต่างจาก 2 พรรคก่อนหน้านี้  โดยใช้ตัวอักษร  “พ.พาน” มี  
“ท.ทหาร” พ่วงมาด้วย และยังคงใช้แถบสีของธงชาติไทยมาประกอบไว้ตรงกลางตัวอักษรทั้งสอง โดยส่วนหัวของ
ตัวอักษร “พท.” จะเป็นลักษณะหัวแหลมไม่ต่างกับโลโก้พรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน  มีการอธิบาย
ความหมายชื่อ พรรคเพ่ือไทยว่า คือการรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  ส่วนตัว
อักษรไทยพรรคเพ่ือไทย หมายความว่าความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา ก าหนดนโยบาย
ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 
ภาพ:โลโก้พรรคเพื่อไทยแบบเก่า-ใหม่ 

ล่าสุด พรรคเพ่ือไทยได้มีมติให้เปลี่ยนโลโก้ของพรรคใหม่ โดยปรับใช้รูปแบบตัวอักษร หรือฟอนต์ที่ชื่อว่า “อู่
ทอง” ซึ่งตัวอักษร มีหัวกลมชัดเจนทั้งสองตัว และก าหนดให้ส่วนหางของตัวอักษรตรงเท่ากัน 

การเปลี่ยนโลโก้หรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆ ถือเป็นการช่วยเสริมเคล็ดหรือ
ดวงชะตาให้พรรคการเมืองหรือไม่ ได้โทรศัพท ์สอบถาม ซินแสภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล โหรชื่อดัง ถึงความหมายในการ
เปลี่ยนแปลงโลโก้พรรค ก็มีค าอธิบายว่า รูปทรงของตัวอักษรจะสามารถบ่งบอกได้ถึงธาตุต่างๆ เช่น รูปทรงแหลม จะ
หมายถึงธาตุไฟ รูปทรงกลม จะหมายถึงธาตุน้ า 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรย่อของพรรคเพ่ือไทย จึงอาจเป็นไปได้ว่าทางพรรคต้องการสื่อว่าสามารถ
ปรับตัวได้ทุกสถานะเหมือนกับน้ า เพราะหากน้ าไปอยู่ในแก้ว ก็จะกลายรูปร่างเป็นแก้วน้ า แต่หากเข้าไปอยู่ในขวด ก็จะ
กลายเป็นรูปขวด ส่วนแถบสีแดง แสดงถึงธาตุไฟ และแถบสีน้ าเงิน แสดงถึงธาตุน้ า แต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการใช้
สีสันเพื่อสร้างการจดจ าให้กับคนทั่วไปได้ง่ายด้วย 

ซินแส ภาณุวัฒน์ สะท้อมุมมองว่า การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพรรคเพ่ือไทย ส่วนหนึ่งอาจมาจากความ

ต้องการลดกระแสการไม่ยอมรับจากสังคม หลังถูกมองว่า เป็นพรรคการเมืองที่เข้าร่วมกับกลุ่มการเมืองคนรุ่นใหม่ที่มี
การแสดงออกต่อสถาบันเบื้องสูงในทางลบ จึงต้องการน าเอาตัวเองออกจากกระแสสังคมเหล่านี้ 
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