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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าว 8 ออนไลน์ 'จรุงวิทย์' เผย กกต. ไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร - ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง อบต. 
6 

2 สำนักข่าวไทยออนไลน ์ “จรุงวิทย์” แจง กกต. ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. 7 
3 แนวหน้าออนไลน ์ 'อบต.' เช็คด่วน! กกต. เคลียร์ปมร้อนผู้ถูกกกัตัวโควิดลงสมัคร 

รับเลือกต้ังได้หรือไม่? 
9 

4 Thaipbs ออนไลน์ "จรุงวิทย์" แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วย COVID-19 สมคัร อบต. 11 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. แจงไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิดสมัคร - เลือกตั้ง อบต. ชี้ใช้ช่อง 

ก.ม. โรคติดต่อคุมตัว 
12 

6 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต. แจงไม่มอีำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัครหรือเลือกตั้ง อบต. 13 
7 ประชาไทออนไลน์ กกต. แจงไม่มอีำนาจห้ามผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. แต่ผู้ป่วย 

จะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
14 

8 มติชนออนไลน ์ กกต. แจงป่วยโควิดชิง อบต.ได้ สั่งจัดจุดแยกรับสมัคร 11-15 ตุลาฯนี ้ 15 
9 มติชนออนไลน ์ ‘จรุงวิทย์’ ยันพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. เตือนผู้สมัครเช็ก

คุณสมบัติให้ด ีฝ่าฝืนระวังเจอโทษ 
16 

10 สยามรัฐออนไลน์ กกต.ตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 17 
11 สยามรัฐออนไลน์ บุรีรัมย์ พร้อมสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. - นายก อบต. 145 แห่ง 

11-15 ตค. 
18 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 7 HD ออนไลน์ วันที่ 11-15 ต.ค. รับสมัครนายกฯ และสมาชิกสภา อบต. 19 
2 แนวหน้าออนไลน ์ เปิดตัว' ไทยภักดี 'คึกคัก! 'หมอวรงค์' ประกาศพร้อมนั่งนายกฯ 

ปักหลักปกป้องสถาบัน 
20 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
3 Workpointtoday 

ออนไลน์ 
เปิดตัว ‘พรรคไทยภักดี’ หมอวรงค์ พร้อมสู้ศึกชิงเก้าอ้ีนายกฯ ลุยส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกพื้นที่ 

22 

4 เนช่ันออนไลน์ หมอวรงค์ เปิดตัว "พรรคไทยภักดี" พร้อมรับตำแหน่งนายกฯ คน
ต่อไปจาก "บิ๊กตู่" 

24 

5 มติชนออนไลน ์ ‘ไพบูลย์’ เผย พปชร. มีร่าง กม.ลูกเลือกต้ังแล้ว รอคุยวิป 3 ฝ่าย 
จ่อยื่นหลัง รธน.โปรดเกล้าฯ 

26 

6 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘ไพบูลย์’ เผย พปชร.มีร่างกฎหมายลูกในมอืจ่อยื่นหลังโปรดเกล้าฯ 
รธน. 

27 

7 มติชนออนไลน ์ วิป รบ. เห็นพ้องเบื้องต้น ชงรื้อไพมารีโหวต รอขั้นตอน รธน. 
โปรดเกล้าฯ ก่อนชง กม.ลูก 

28 

8 มติชนออนไลน ์ ‘3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป.เมืองกาญจน์’ ประสานเสียงหนุน ‘จุรินทร์’ นั่ง 
‘นายกรัฐมนตรี’ สมัยหน้า 

29 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ 3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. เมืองกาญจน์ ประสานเสียงชู “จุรินทร์” เป็น
นายกฯ สมัยหน้า 

31 

10 มติชนออนไลน ์ ‘ชัยชนะ’ เผย ‘ประชาธิปัตย์’ พร้อมศึกเลือกตั้ง โว ปชป. กวาดเก้าอี้
เมืองคอนยกจังหวัด 

34 

11 ไทยรัฐออนไลน ์ รองโฆษก ปชป.ฟุ้ง เลือกตั้งครั้งหน้า พรรคกวาด ส.ส. นครศรีธรรมราช 
ทุกเขต 

35 

12 ข่าวสดออนไลน์ 'ชัยชนะ' เผย ปชป. เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตัง้ มั่นใจกวาดเก้าอี้เมืองคอน
ยกจังหวัด 

36 

13 มติชนออนไลน ์ หน.พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ระยอง พร้อมเปิดตัวว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.ภาคตะวันออก 

37 

14 NewTV ออนไลน์ "พิธา" นำทีม "ก้าวไกล" บุกระยองรับฟังปัญหาที่ดิน 39 
15 แนวหน้าออนไลน ์ 'ก้าวไกล' ยอดบริจาคสูงสุดเดือน ส.ค. พบ 'พิจารณ'์ เจ้าเก่าควัก 1.5 

ล้านบาท 
41 

16 มติชนออนไลน ์ ‘ธนาธร’ นำคณะก้าวหน้า เยือนอุตสากรรมบ่อวิน ชู 5 นโยบาย
ยกระดับคุณภาพชีวิต หวังชนะสนาม อบต. 

42 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
17 มติชนออนไลน ์ ‘พิจารณ์’ เผย ‘ก้าวไกล’ ทำร่างกม.ลูก คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว 

รอส่งประกบในช้ัน กมธ. 
43 

18 แนวหน้าออนไลน ์ โพลเปิดมุมมอง ปชช. ปม ‘บิ๊กตู่’ กับ 3 ประเด็นการเมือง ‘ยุบสภา-
ปรับครม.-นายกฯ8ปี’! 

44 

19 InnNews ออนไลน์ นิด้าโพล จี้นายกฯประกาศให้ชัดดำรงตำแหน่ง 8 ปีไม่เกนิ ส.ค.65 46 
20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ โพลแนะ "ประยุทธ์" ควรประกาศให้ชัดอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ส.ค.65 47 
21 มติชนออนไลน ์ กราฟิกมติชน : พิษศึกไม่ไว้วางใจ เพื่อไทยขบั 2 สมาชิกพรรค 48 
22 แนวหน้าออนไลน ์ พปชร. ยันเสนอ ‘บิ๊กตู่’ ชื่อเดียว ปัดวาง ‘พีระพันธุ์’ นายกฯสำรอง 49 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "แกนนำ พปชร."  ยินดี "พีระพันธุ์" ร่วมทำงานกับ พปชร. - ปัดมี

สัญญาณการเมือง 
51 

24 ผู้จัดการออนไลน ์ "อนุชา" โต้วาง "พีระพันธ์ุ" นายกฯสำรอง พปชร.ส่งแต่ช่ือ "บิ๊กตู่" 
ชี้แก้ รธน. มีผลยุทธศาสตร์ทกุพรรค 

52 

25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "โกวิทย์" โวย "กกต." ส่อ ละเมิด "รธน." ห้ามคนติดโควิด ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง "อบต." 

54 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ เปิดแคนดิเดต ชิง ‘เก้าอี้นายกฯ’ รับโหมดเลือกตั้ง 55 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ การเมืองผุกร่อน 3 นิ้วถลำเกินสันติ 'ประเทศติดหล่ม' ก้าวขาไม่ออก 58 
3 แนวหน้าออนไลน ์ บุคคลแนวหนา้...มือปราบ 61 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ โฟกัสการเมือง  “เคลื่อนตัวแรง” เตรียมเลอืกตั้ง : สัญชาตญาณ 

ตามไฟต์บังคับ 
63 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ เกมอำนาจร้อนยึด พปชร. กระชับศรัทธา “ประยุทธ์นิยม” 67 
6 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ยุทธศาสตร์ การเมือง การเลือกตั้ง ยุทธการดับ 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
70 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ เกมเพื่อไทยรอสัญญาณจากคนแดนไกล 72 
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'จรุงวิทย์' เผย กกต.ไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 
 วันที่ลงข่าว 9 ตุลาคม 2564 เวลา 15:15 น. 

 
'จรุงวิทย์' เผย กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. เผยผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ
อยู่แล้ว ย้ำให้หน่วยรับสมัคร-เลือกตั้ง เตรียมพร้อมสถานที่แยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้ว 
 วันที่ 9 ต.ค. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาธิการ กกต.) กล่าว
ชี้แจงกรณีออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้อสงสัยว่า สรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่างการ
รักษาโควิด-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด -19 หรือไม่ จึงมีการตั้ง
จุดคัดกรองในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วยโควิด ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะ กกต. ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้าย เป็นการอ้างข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ว่าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการหรือออก
คำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่
ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง  
 เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า  ตามหลักของพ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะ
ควบคุมผู้ป่วยโควิดอยู่แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้น จึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุม
ผู้ป่วย กกต.จะไปออกเป็นประกาศเองไม่ได้  
 "คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมาได้ 
เราก็ไม่รู้หรอก คนที่มาจึงต้องใส่แมสก์ตลอด แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วยหรือไม่
ป่วย ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต. ก็จะแยกบุคคล
เหล่านั้นออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้ " พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.thaich8.com/news_detail/101799/จรุงวิทย์-เผย-กกต-ไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19-ลง
สมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง-อบต 

https://www.thaich8.com/news_detail/101799/จรุงวิทย์-เผย-กกต-ไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19-ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง-อบต
https://www.thaich8.com/news_detail/101799/จรุงวิทย์-เผย-กกต-ไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19-ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง-อบต
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“จรุงวิทย์” แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. 
09/10/2564 15:50 
 

 
 
กรุงเทพฯ 9 ต.ค.-“จรุงวิทย์” แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. แต่ผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก 
พ.ร.บ.โรคติดต่อ ย้ำให้หน่วยรับสมัครเลือกตั้งเตรียมพร้อมสถานที่แยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้ว 
 วันนี ้ (9 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง กล่าวชี ้แจงกรณีออก
หนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจาก
การติดเช้ือโควิด-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง
ในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที ่ป่วยโควิด -19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคลวันนี้ (9 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม
มา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวช้ีแจงกรณีออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่ว
ประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ที่มีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้
หรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง
ในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที ่ป่วยโควิด -19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้ายเป็นการอ้างข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการหรือออก
คำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่
ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวชี้แจงว่าตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุม ผู้ป่วยโควิด
อยู่แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุมผู้ป่วย กกต. จะไป
ออกเป็นประกาศเองไม่ได้ 
 “คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมาได้ 
เราก็ไม่รู้หรอก คนที่มาจึงต้องใส่แมสก์ตลอด แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วยหรือไม่
ป่วย ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่ มเสี่ยง กกต.ก็จะแยกบุคคล
เหล่านั้นออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว.-สำนัก
ข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-800700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-800700
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'อบต.' เช็คด่วน! กกต. เคลียร์ปมร้อนผู้ถูกกักตัวโควิดลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่? 
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.12 น. 
 

 
 
"จรุงวิทย์"แจงกกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต.  เผยหนังสือเวียนกกต.เป็นการอ้างข้อมูลจาก
กรมควบคุมโรค  ซึ่งผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ ย้ำให้หน่วยรับสมัครเลือกตั้งเตรียมพร้อมสถานที่แยก
เฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้ว 
 วันที่ 9 ต.ค.64  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวชี้แจงกรณีออก
หนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้อสงสัยว่า สรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจาก
การติดเช้ือโควิด-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน!!! กกต.ห้ามผู้อยู่ระหว่างกัก
ตัวโควิด-19 ลงสมัคร-ใช้สิทธิเลือกตั้ง'อบต.') 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต. ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด -19 จึงมีการตั้งจุดคัด
กรองในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วยโควิด-19  ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้นเนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้ายเป็นการอ้างข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บโรคติดต่อ 2558  ในการพิจารณาดำเนินการหรือ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่
ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวชี้แจงว่าตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วยโควิด
อยู่แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุมผู้ป่วย กกต.จะไป
ออกเป็นประกาศเองไม่ได้ 
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 "คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล  เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว  เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมา
ได้  เราก็ไม่รู้หรอก  คนที่มาจึงต้องใส่แมสตลอด  แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วย
หรือไม่ป่วย  ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต.ก็จะแยก
บุคคลเหล่านั้นออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607739 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/607739
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"จรุงวิทย์" แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วย COVID-19 สมัคร อบต. 
 16:22 |  9 ตุลาคม 2564 
 

 
 
เลขาฯ กกต. ชี้แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วย COVID-19 ลงสมัคร อบต. แต่ผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.
โรคติดต่อ ย้ำให้หน่วยรับสมัครเลือกตั้งเตรียมพร้อมสถานที่และแยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
 วันนี้ (9 ต.ค.2564) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวชี้แจงกรณี
ออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ที่มีข้อสงสัยว่า สรุปแล้วผู้ที่
อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการติดเช้ือ COVID-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลใดป่วย COVID-19 จึงมีการตั้งจุดคัด
กรองในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วย COVID-19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้าย เป็นการอ้างข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่า ทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บโรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการ หรือ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรค หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าว
แพร่ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวชี้แจงว่า ตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วย 
COVID-19 อยู่แล้ว ห้ามกระทำพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุม
ผู้ป่วย กกต.จะไปออกเป็นประกาศเองไม่ได ้
 "คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมาได้
เราก็ไม่รู้หรอก คนที่มาจึงต้องใส่แมสตลอด แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วยหรือไม่ป่วย 
ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรอง หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต.ก็จะแยกบุคคลเหล่านั้นออกมา
รับสมัครเป็นการเฉพาะ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้" 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/308487 

https://news.thaipbs.or.th/content/308487
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กกต. แจงไร้อำนาจเบรกผู้ป่วยโควิดสมัคร - เลือกตั้ง อบต. ชี้ใช้ช่อง ก.ม.โรคติดต่อคุมตัว 
'จรุงวิทย์' แจง กกต.ไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิดลงสมัคร-เลือกตั้ง อบต. แต่ผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.
โรคติดต่อ ย้ำให้หน่วยรับสมัครเลือกตั้งเตรียมพร้อมสถานที่แยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
9 ตุลาคม 2564  16:37 น. 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีออก
หนังสือเวียนส่งถึง ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายก 
อบต. ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. ที่มีข้อสงสัยคนป่วยติดเชื้อโควิดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. และใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้หรือไม่ โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงว่า กกต.ไม่มีอำนาจห้ามผู้ป่วยโควิดสมัครและใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ใช้วิธีตั้งจุดคัด
กรองและจัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออก
ประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วยโควิด ห้ามสมัครหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจเนื่องจากเป็นการ
จำกัดสิทธิของบุคคล 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงประเด็นหนังสือเวียน กกต. ที่อ้างมาตรา 34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจออกคำสั่ง ให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว 
ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยเพื่อไม่ให้
โรคดังกล่าวแพร่ออกไปนั้น ไม่ใช่ประกาศของ กกต. แต่ตามหลัก พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วย
โควิด ห้ามมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นต้องอาศัยช่องทางนี้ควบคุมผู้ป่วย กกต.จะไปออกเป็น
ประกาศเองไม่ได้ 
 “คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมาได้ 
เราก็ไม่รู้ คนที่มาจึงต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา แต่คนในตำบลอาจรู้ คนที่นั่งรับสมัครไม่รู้ใครป่วยหรือไม่ป่วย ไม่รู้ว่าคน
นี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมาหรือไม่ เพียงแต่ กกต. มีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต.จะแยกบุคคลเหล่านั้น
ออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/359246/ 
 

https://www.dailynews.co.th/news/359246/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 
กกต. แจงไม่มีอำนาจเบรกผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัครหรือเลือกตั้ง อบต. 
เผยแพร่: 9 ต.ค. 2564 16:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวชี้แจงกรณีออกหนังสือเวียนถึง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีข้อสงสัยว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด -
19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ได้หรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ กกต. ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่ว ยเป็นโควิด-19 จึงมี
การตั้งจุดคัดกรองในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วยโควิด -19 ห้ามเดินทางออกมา
สมัครหรือใช้สิทธิ์เลือกตัง้ เพราะ กกต. ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้ายเป็นการอ้างข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำ เนินการหรือ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าว
แพร่ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต. เอง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วยโควิด-
19 อยู่แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เช้ือ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางน้ีในการควบคุมผู้ป่วย กกต. จะไป
ออกเป็นประกาศเองไม่ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000100191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000100191
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กกต. แจงไม่มีอำนาจห้ามผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. แต่ผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
Submitted on Sat, 2021-10-09 16:49 
 

 
 
เลขาธิการ กกต.แจงไม่มีอำนาจห้ามผู้ป่วยโควิด-19 ลงสมัคร อบต. แต่ผู้ป่วยจะถูกควบคุมจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
ย้ำให้หน่วยรับสมัครเลือกตั้งเตรียมพร้อมสถานที่แยกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้ว 
 9 ต.ค. 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กล่าวชี้แจงกรณีออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่าง
การรักษาตัวจากการติดเช้ือโควิด-19 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง
ในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที ่ป่วยโควิด -19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เพราะ กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิ์ของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้ายเป็นการอ้างข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการหรือออก
คำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว  ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่
ออกไป ซึ่งไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวชี้แจงว่าตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุม ผู้ป่วยโควิด
อยู่แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุมผู้ป่วย กกต. จะไป
ออกเป็นประกาศเองไม่ได้ 
 “คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมาได้ 
เราก็ไม่รู้หรอก คนที่มาจึงต้องใส่แมสก์ตลอด แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วยหรือไม่
ป่วย ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต.ก็จะแยกบุคคล
เหล่านั้นออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2021/10/95395 

https://prachatai.com/journal/2021/10/95395
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กกต. แจงป่วยโควิดชิง อบต.ได้ สั่งจัดจุดแยกรับสมัคร 11-15 ตุลาฯนี้ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 09:21 น. 
 

 
 
กกต.แจงป่วยโควิดชิง อบต.ได้ สั่งจัดจุดแยกรับสมัคร 11-15 ตุลาฯนี้ 
 จากกรณีที่การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายก อบต. จะ
เริ่มระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคมนั้น 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวชี้แจง
กรณีออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับสมัครเลือกตั้ง ส.
อบต. และนายก อบต.ที่มีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากการติด เชื้อโควิด-19 สามารถลงสมัครรับ
เลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ว่า เจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลใดป่วยเป็นโควิด จึงมีการตั้งจุดคัดกรองในวันรับ
สมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่
ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าผู้ที่ป่วยโควิด-19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะ 
กกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้น เนื่องจากจะไปเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล 
 ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้ายเป็นการอ้างข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่ าทาง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการหรือออก
คำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่
ออกไป ไม่ใช่ประกาศของ กกต. 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวชี้แจงว่า ตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วยโควิดอยู่
แล้ว ห้ามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้น จึงต้องอาศัยช่องทางนี้ในการควบคุมผู้ป่วย กกต.จะไป
ออกเป็นประกาศเองไม่ได้ 
 “คนป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออกมาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ได้ไม่ให้รับสมัคร แต่ถึงแม้เขาออกมา
ได้ ก็ไม่รู้หรอก คนที่มาจึงต้องใส่แมสก์ตลอด แต่คนในตำบลอาจจะรู้ คนที่นั่งรับสมัครอยู่ไม่รู้หรอกว่าใครป่วยหรือไม่
ป่วย ไม่รู้ได้ว่าคนนี้ถูกกักตัวแล้วหนีออกมา เพียงแต่ว่ามีจุดคัดกรองและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กกต.ก็จะแยกบุคคล
เหล่านั้นออกมารับสมัครเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ทำได้แค่นี้” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983277 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2983277


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

16 

 

 
‘จรุงวิทย์’ ยันพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต. เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติให้ดี ฝ่าฝืนระวังเจอโทษ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 11:49 น. 
 

 
 
‘จรุงวิทย์’ ยันพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบต. เผยภาพรวมทั่วประเทศไร้อุปสรรค เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติให้ดี 
ฝ่าฝืนระวังเจอโทษได้ 
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า 
สำหรับการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 11-15 ตุลาคม ขณะนี้ภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าพื้นที่ใดพบปัญหาหรือ
อุปสรรคใด ซึ่งตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนของผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ตนมีความเป็นห่วงว่าจะมีผู้ที่ไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาลงสมัคร จึงอยากย้ำเตือนว่าขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย เพราะไม่อยาก
ให้เป็นเรื่องหรือคดีความ อยากให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่
จะมีการเลือกตั้งนั้น อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆอย่านอนหลับทับสิทธิ หากมีเหตุที่ไม่
สามารถไปใช้สิทธิได้ก็สามารถยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ แต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุก็จะเสียสิทธิหลายอย่าง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัครที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร แล้วมา
สมัคร มีโทษตามมาตรา 120 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983512 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2983512
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กกต.ตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. 
สยามรัฐออนไลน์  9 ตุลาคม 2564 19:29 น. 
 

 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาอย่างต่อเนื่อง และจะมีการเปิดรับสมัครผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในระหว่างวันที่ 
11-15 ตุลาคม 2564 หลัง กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง 
 ทั้งนี ้ ให้ผู ้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง
หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร อย่างไรก็ตาม การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/287681 
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บุรีรัมย์ พร้อมสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. - นายก อบต. 145 แห่ง 11-15 ตค. 
สยามรัฐออนไลน์  10 ตุลาคม 2564 11:09 น. 
 

 
 
กกต.ท้องถิ่น พร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 
145 แห่ง ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.นี้ จัดการเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้ ย้ำผู้สมัครฯให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบก่อนลง
สมัคร ขณะบรรดาผู้สมัคร ยังไม่มีการเปิดตัว คาดเป็นหน้าเดิม และแข่งเดือด 
 วันนี้ (10 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการอบรม กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 145 
แห่ง รวม 725 คน เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ มีองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ทั้งสิ้น 145 อบต.ใน 2 3 อำเภอ มี
จำนวนหมู่บ้าน 1,859 หมู่บ้าน จำนวนเขตเลือก 1,851 เขต จำนวนหน่วยเลือก 1,950 หน่วย และจำนวนผู้มีสิทธิ 
808,607 คน 
 ขณะนี้ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 145 แห่ง มีความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีการเปิดรับสมัครพร้อมกัน ที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล แต่ละแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564 และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 
28 พ.ย.2564 เวลา 08.00น.-17.00 น. 
 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีผู้มาสมัครในวันที่ 11 ต.ค.2564 ซึ่งเป็นวันแรกจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุก
คนจะต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาให้ครบตามที่มีการประกาศ
ไว้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นของการสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดตัวบรรดาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 145 แห่ง ใน 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ แต่คาดว่าจะเป็นผู้สมัครคนเดิมส่วน
ใหญ่ ลงป้องกันแชมป์อีกครั้ง อย่างไรก็ดี คาดว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ การ
บริหารส่วนตำบล ใน จ.บุรีรัมย์ จะมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เพราะมีการแบ่งขั้วการเมืองอย่างชัดเจน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/287775 
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วันที่ 11-15 ต.ค. รับสมัครนายกฯ และสมาชิกสภา อบต. 
วันที่ 10 ต.ค. 2564 
 

 
 
 พรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นวันแรก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ย้ำให้ผู้ที่ต้องการสมัครเตรียมเอกสารสำคัญการ
สมัครให้พร้อมและครบถ้วน พร้อมหลักฐานอื่นที่ผู ้สมัครต้องนำมาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และที่สำคัญต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะหากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
แต่ฝ่าฝืนลงสมัครจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับรวมถึงตัดสิทธิการเลือกต้ังด้วย 
 ทั้งนี้ กกต.จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคมนี้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
อบต. กำหนด โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 
อ้างอิง :  https://news.ch7.com/detail/520909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/520909


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 
เปิดตัว' ไทยภักดี 'คึกคัก! 'หมอวรงค'์ ประกาศพร้อมนั่งนายกฯ ปักหลักปกป้องสถาบัน 
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.39 น. 
 

 
 
"หมอวรงค์"ลั่นพร้อมรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จาก"บิ๊กตู่" และพร้อมสู้ทุกกฎกติกา ยันส่งผู้สมัครครบทุก
พื้นที่ ชี้ายกฯนำร่าง รธน. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถือเป็นการนำของร้อนทูลเกล้าฯ 
 เมื ่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2564 ที ่อาคารชื ่นฤทัยในธรรม จ.นนทบุรี พรรคไทยภักดี โดยหัวหน้า พรรค 
นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ถือฤกษ์ 09.09 น. แถลงเปิดตัวพรรคพร้อมประกาศรับสมัครสมาชิกและว่าที่ผู้สมัครส.ส. 
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบุคคลสำคัญทางการเมือง อาทิ นายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.คมนาคม และส.ส.
สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 
อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย  นายสาธิต เซกัล อดีตแกนนำ กปปส. 
นางหฤทัย ม่วงบุญศรี  หรืออุ๊ อดีตนักร้องดัง นายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน 
(ศปปส.) พร้อมคณะร่วมยินดี 
 นพ.วรงค์ กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา มีกระบวนการล้มล้างสถาบัน โดยเห็นชัดเจนที่จาบจ้วงเบื้อง
สูง อ้างจะปฏิรูปสถาบัน เพื่อที่จะแก้ไข ม.112 และแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการยุยงปลุกปั่นเยาวชนจาก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย กระบวนการเหล่านี้ขยายใหญ่โต เชื่อมโยงทั้งในสถา นอกสภา องค์กรต่างประเทศ และ
เครือข่ายต่างประเทศ ที่ผ่านมาเราทำได้เพียง 2 อย่างคือเปิดเผยความจริงและพยายามใช้ข้อกฏหมาย แต่ทำแค่ 2 อย่าง
นั้นไม่เพียงพอ โดยสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสถาบันหลักของชาติมากที่สุดคือ ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี 
รัฐบาลต้องซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เป็นรากเหง้าของประเทศในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากนักการเมือง นำไปสู่การ
ปฏิวัติรัฐประหาร มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา และจะเห็นได้ชัดว่าในรัฐธรรมนูญ 60 นั้น ระบุไว้ใน
หมวดของการเลือกตั้ง ว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ใช้บัตร 2 ใบ ส.ส.ไม่ได้มาจากประชาชน แต่ ส.ส.คือตัวเเทนของพรรค
การเมืองและนายทุนเจ้าของพรรค สิ่งที่ตนเศร้าใจคือ ขณะนี้ ส.ส.ในสภาคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบในอดีตที่สร้าง  
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ปัญหาให้กับประเทศ  ตนก็เสียดายผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและพยายามช่วย  ที่บางครั้งก็ไม่เข้าในความซับซ้อนทางการ
เมือง ทูลเกล้าฯของร้อนๆไปให้สถาบันเบื้องสูง เพราะมองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานที่ไม่เกิดขึ้น เป็นรัฐธรรมนูญลักไก่ ขัด
หลักการอย่างชัดเจน และขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนช่วยกันช่องทางก็ยังคงมี ทั้งการยืนศาล
รัฐธรรมนูญ โดยยื่นผ่านผู้ตรวจการเเผ่นดิน ซึ่งตนของชวนประชาชนใช้สิทธิ์ร้องผ่านผู้ตรวจการเเผ่นดินตั้งแต่สัปดาห์
หน้า ตาม ม.213 ของรัฐธรรมนูญ  
 "สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหารากฐานของประเทศเกิดมาตั้งแค่ พ.ศ. 
2475 ที่คณะราษฎร์ปล้นพระราชอำนาจมา ไม่ยอมวางโครงสร้างรากฐานจนนำไปสู่ การทุจริต ให้เงินสินบนมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ พรรคไทยภักดีสัญญาว่าจะเข้าไปปราบโกง รวมไปถึงปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปราคาพืชผลทาง
การเกษตร โดยจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นทั้งนั้น และขอยืนยันว่าพรรคไทยภักดี เป็นพรรค
ของประชาชนที่จะไม่ขอรับเงินทุนแบบผูกชาติ จะเอาเงินมาให้เป็นร้อยล้านก็ไม่เอา เพราะเชื่อว่านายทุนที่มีขนาดใหญ่
เมื่อลงทุนแล้ว ก็ต้องมาหาผลประโยชน์จากประชาชนอีก เงินของคนพวกนี้แพ้เงินของประชาชน ไทยภักดีจะหารูปแบบ
ในการระดมทุนไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่น เราจะระดมทุนด้วยการทำเสื้อยืด 1 ล้านตัว ราคาก็แล้วแต่ประชาชน"นพ.
วรงค์ กล่าว 
 นอกจากนี้ นพ.วรงค์ ยังประกาศพร้อมรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่
ย้ำว่าพล.อ.ประยุทธ์จะส่งไม้ต่อหรือไม่อยู่ที่เสียงของประชาชน และพร้อมสู้สนามเลือกตั้งในทุกกติกาไม่ว่าบัตรเลือกตั้ง
ใบเดียว หรือบัตรสองใบ รวมถึงยืนยันจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขต ไม่ว่ากฎหมายจะกำหนด 350 เขต หรือ 400 
เขต และเปิดเผยความคืบหน้าของพรรคในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครได้เกือบครบทั่วประเทศแล้ว และจะส่ง ส.ส.
บัญชีรายช่ือ 
 พร้อมกล่าวทักท้วงไปยังพล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย ที่นำร่าง
รัฐธรรมนูญเรื ่องระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ นำขึ ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทั ้งที ่ยังอยู่ในกระบวนการยื่นศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการทูลเกล้าฯของร้อน รวมถึงหมายมุ ่งที ่จะยื ่นตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญหากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งศาลวินิจฉัยชี้ขาด และชี้ว่าระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ จะเป็นปัญหาทาง
การเมืองอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา และจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองของประเทศ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607703 
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เปิดตัว ‘พรรคไทยภักดี’ หมอวรงค์ พร้อมสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกฯ ลุยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกพื้นที่ 
workpointTODAY | Writer 9 ต.ค. 2564 
 

 
 
หมอวรงค์ เปิดตัว ‘พรรคไทยภักดี’ พร้อมสู้สนามเลือกตั้งในทุกกติกา และขอรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลุยส่งผู้สมัครครบทุกพื้นที่ 
 วันที่ 9 ต.ค. 2564 อาคารชื่นฤทัยในธรรม จ.นนทบุรี พรรคไทยภักดี โดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า
พรรค แถลงเปิดตัวพรรคพร้อมประกาศรับสมัครสมาชิกและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมแสดง
ความยินดี อย่าง นายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม, นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ, นายอานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต รมว.แรงงาน, 
ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย, นายสาธิต เซกัล อดีตแกนนำ กปปส. และนาง
หฤทัย ม่วงบุญศรี 
 นพ.วรงค์ กล่าวว่า ช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา มีกระบวนการล้มล้างสถาบัน โดยเห็นชัดเจนที่จาบจ้วงเบื้องสูง 
อ้างจะปฏิรูปสถาบัน เพื่อที่จะแก้ไข ม.112 และแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการยุยงปลุกปั่นเยาวชนจากอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย กระบวนการเหล่านี้ขยายใหญ่โต เชื่อมโยงทั้งในสถา นอกสภา องค์กรต่างประเทศ และเครือข่าย
ต่างประเทศ ที่ผ่านมาเราทำได้เพียง 2 อย่างคือเปิดเผยความจริงและพยายามใช้ข้อกฏหมาย แต่ทำแค่ 2 อย่างนั้นไม่
เพียงพอ โดยสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสถาบันหลักของชาติมากที่สุดคือ ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี รัฐบาลต้อง
ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ปัญหาที่เป็นรากเหง้าของประเทศในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากนักการเมือง นำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร มีการ
ตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา และจะเห็นได้ชัดว่าในรัฐธรรมนูญ 60 นั้น ระบุไว้ในหมวดของการเลือกต้ัง ว่า
การเลือกต้ังในอดีตที่ใช้บัตร 2 ใบ ส.ส.ไม่ได้มาจากประชาชน แต่ ส.ส.คือตัวเเทนของพรรคการเมืองและนายทุนเจ้าของ
พรรค สิ่งที่เศร้าใจคือ ขณะนี้ ส.ส.ในสภา คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบในอดีตที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ 
 “สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหารากฐานของประเทศเกิดมาตั้งแค่ 
พ.ศ. 2475 ที่คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจมา ไม่ยอมวางโครงสร้างรากฐานจนนำไปสู่การทุจริต ให้เงินสินบนมา  
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จนถึงปัจจุบันนี้ พรรคไทยภักดีสัญญาว่าจะเข้าไปปราบโกง รวมไปถึงปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปราคาพืชผล
ทางการเกษตร โดยจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นทั้งนั้น และขอยืนยันว่าพรรคไทยภักดี เป็น
พรรคของประชาชนที่จะไม่ขอรับเงินทุนแบบผูกชาติ จะเอาเงินมาให้เป็นร้อยล้านก็ไม่เอา เพราะเชื่อว่านายทุนที่มีขนาด
ใหญ่เมื่อลงทุนแล้ว ก็ต้องมาหาผลประโยชน์จากประชาชนอีก เงินของคนพวกนี้แพ้เงินของประชาชน ไทยภักดีจะหา
รูปแบบในการระดมทุนไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่น เราจะระดมทุนด้วยการทำเสื้อยืด 1 ล้านตัว ราคาก็แล้วแต่
ประชาชน” นพ.วรงค์ กล่าว 
 นพ.วรงค์ กล่าวอีกว่า ประกาศพร้อมรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่
ย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะส่งไม้ต่อหรือไม่อยู่ที่เสียงของประชาชน และพร้อมสู้สนามเลือกตั้งในทุกกติกาไม่ว่าบัตรเลือกตั้ง
ใบเดียว หรือบัตรสองใบ รวมถึงยืนยันจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขต ไม่ว่ากฎหมายจะกำหนด 350 เขต หรือ 400 
เขต และเปิดเผยความคืบหน้าของพรรคในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครได้เกือบครบทั่วประเทศแล้ว และจะส่ง ส.ส.
บัญชีรายช่ือ 
 พร้อมกล่าวทักท้วงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย ที่นำ
ร่างรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทั้งที่ยังอยู่ในกระบวนการยื่นศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการทูลเกล้าฯของร้อน รวมถึงหมายมุ ่งที ่จะยื ่นตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญหากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งศาลวินิจฉัยชี้ขาด และชี้ว่ าระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ จะเป็นปัญหาทาง
การเมืองอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา และจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองของประเทศ 
 
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/politics-867/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://workpointtoday.com/politics-867/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

24 

 

 
หมอวรงค์ เปิดตัว "พรรคไทยภักดี" พร้อมรับตำแหน่งนายกฯ คนต่อไปจาก "บิ๊กตู่" 
 

 
 
“หมอวรงค์” ลั่น หลังเปิดตัวพรรคไทยภักดี พร้อมรับไม้ต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจาก“บิ๊กตู่” ประกาศพร้อมสู้ใน
ทุกกฎกติกาเลือกตั้ง ยืนยันส่งผู้สมัครครบทุกพื้นที่ ชี้กรณีนายกฯ นำร่าง รธน. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถือเป็นการนำของร้อน
ทูลเกล้าฯ 
 รายงานข่าวส่งตรงจากอาคารชื่นฤทัยในธรรม จ.นนทบุรี โดยหัวหน้าพรรค นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม 
หรือ "หมอวรงค์" ถือฤกษ์ 09.09 น. แถลงข่าว เปิดตัวพรรคไทยภักดี พร้อมประกาศรับสมัครสมาชิก และว่าที่ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 
 มีบุคคลสำคัญทางการเมือง อาทิ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และส.ส.สงขลา พรรค
ประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา อาจารย์คณะ
สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย
ไพฑูรย์ แก้วทอง ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย นายสุวินัย ภรณวลัย อดีตแกนนำ กปปส. นายสาธิต 
เซกัล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ นางหฤทัย ม่วงบุญศรี 
นายคชโยธี เฉียบแหลม แกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) นายจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว พร้อมคณะ 
ร่วมยินดี 
 ผู้สื่อข่าวรายงาน ในช่วงหนึ่งในการแถลงข่าวเปิดตัวพรรค นายเเพทย์วรงค์ กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีเศษที่ผ่าน
มา มีกระบวนการล้มล้างสถาบัน โดยเห็นชัดเจนที่จาบจ้วงเบื้องสูง อ้างจะปฏิรูปสถาบัน เพื่อที่จะแก้ไข ม.112 และ
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการยุยงปลุกปั่นเยาวชน จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กระบวนการเหล่านี้ขยาย
ใหญ่โต เชื่อมโยงทั้งในสถา นอกสภา องค์กรต่างประเทศ และเครือข่ายต่างประเทศ ที่ผ่านมาเราทำได้เพียง 2 อย่างคือ 
เปิดเผยความจริงและพยายามใช้ข้อกฏหมาย แต่ทำแค่ 2 อย่างนั้นไม่เพียงพอ โดยสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อ
สถาบันหลักของชาติมากที่สุดคือ ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี รัฐบาลต้องซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 นายแพทย์วรงค์ เผยอีกว่า ปัญหาที่เป็นรากเหง้าของประเทศในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากนักการเมือง นำไปสู่
การปฏิวัติรัฐประหาร มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา และจะเห็นได้ชัดว่าในรัฐธรรมนูญ 60 นั้น ระบุไว้
ในหมวดของการเลือกตั้ง ว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ใช้บัตร 2 ใบ ส.ส.ไม่ได้มาจากประชาชน แต่ ส.ส.คือตัวเเทนของพรรค
การเมืองและนายทุนเจ้าของพรรค 
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 สิ่งที่ตนเศร้าใจคือ ขณะนี้ ส.ส.ในสภาฯ คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบในอดีตที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ 
ตนก็เสียดายผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและพยายามช่วย ที่บางครั้งก็ไม่เข้าในความซับซ้อนทางการเมือง โปรดเกล้าของร้อนๆ 
ไปให้สถาบันเบื้องสูง เพราะมองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ไม่เกิดขึ้น เป็นรัฐธรรมนูญลักไก่ ขัดหลักการอย่างชัดเจน 
และขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนช่วยกันช่องทางก็ยังคงมี ทั้งการยืนศาลรัฐธรรมนูญ โดยยื่นผ่าน
ผู้ตรวจการเเผ่นดิน ซึ่งตนของชวนประชาชนใช้สิทธิ์ร้องผ่านผู้ตรวจการเเผ่นดินตั้งแต่สัปดาห์หน้ า ตาม ม.213 ของ
รัฐธรรมนูญ   
  "สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหารากฐานของประเทศเกิดมาตั้งแค่ พ.ศ. 
2475 ที่คณะราษฎร์ ปล้นพระราชอำนาจมา ไม่ยอมวางโครงสร้างรากฐานนำไปสู่การทุจริต ให้เงินสินบนมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ พรรคไทยภักดีสัญญาว่าจะเข้าไปปราบโกง รวมไปถึงปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปราคาพืชผลทาง
การเกษตร โดยจะเห็นว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นทั้งนั้น"  นายแพทย์วรงค์ หัวหน้าพรรคไทยภักดี 
กล่าว 
 นอกจากนี้ ทางนายแพทย์วรงค์ ยืนยันอย่างชัดเจน พรรคไทยภักดี ถือเป็นพรรคของประชาชน ที่จะไม่
ขอรับเงินทุนแบบผูกชาติ จะเอาเงินมาให้เป็นร้อยล้านก็ไม่เอา เพราะเชื่อว่านายทุนที่มีขนาดใหญ่เมื่อลงทุนแล้ว ก็ต้อง
มาหาผลประโยชน์จากประชาชนอีก เงินของคนพวกนี้แพ้เงินของประชาชน พรรคไทยภักดีจะหารูปแบบในการระดม
ทุนไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่น เราจะระดมทุนด้วยการทำเสื้อยืด 1 ล้านตัว ราคาก็แล้วแต่ประชาชน 
 ทั้งนี้ ทางนายแพทยวรงค์ ได้ประกาศชัดเจน พร้อมรับไม้ต่อ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เพียงแต่ย้ำว่า พลเอกประยุทธ์จะส่งไม้ต่อหรือไม่อยู่ที่เสียงของประชาชน ทางพรรคไทยภักดี พร้อมสู้สนาม
เลือกตั้งในทุกกติกา ไม่ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือบัตรสองใบ รวมถึงยืนยันชัดเจน จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบ
ทุกเขต ไม่ว่ากฎหมายจะกำหนด 350 เขต หรือ 400 เขต และเปิดเผยความคืบหน้าของพรรคในกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครได้เกือบครบทั่วประเทศแล้ว และจะส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ   
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/news/378845123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/news/378845123


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

26 

 

 
 
‘ไพบูลย์’ เผย พปชร.มีร่าง กม.ลูกเลือกตั้งแล้ว รอคุยวิป 3 ฝ่าย จ่อย่ืนหลัง รธน.โปรดเกล้าฯ 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 14:13 น. 
 

 
 
‘ไพบูลย์’ เผย ‘พลังประชารัฐ’ มีร่างกฎหมายลูกในมือแล้ว แต่ต้องรอ ‘วิรัช’ คุยวิป 3 ฝ่ายก่อน ตกลงหาร่างจริง 
ชี้ยื่นแก้กฎหมายลูกก่อนโปรดเกล้าฯ ไม่เหมาะสม 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในประเด็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ทั้งตัว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมืองว่า พรรคพลังประชารัฐมีร่าง
ของเราไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องรอนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุม
ร่วมรัฐสภา ในการเสนอแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนั้นอย่างไร ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการภายในครบ ต้องรอ
ให้นายวิรัชไปคุยกับวิปทั้ง 3 ฝ่ายก่อน มีการคุยและได้แนวทางแล้วก็จะมีการดำเนินการต่อไป ส่วนรายละเอียดของร่าง
พรรคพลังประชารัฐนั้น ตนยังไม่อยากพูดถึง อยากให้เป็นไปตามขั้นตอน 
 นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องไพรมารีโหวตนั้น มีการพิจารณากันไว้แล้ว แต่ต้องลองให้เขาพูดคุยกันใน
วิปทั้ง 3 ฝ่ายก่อนประกอบกันด้วย เพราะการที่จะยื่นไม่ยากอยู่แล้ว ซึ่งมีประเด็นเดียวคือ การแก้ไข พ.ร.ป.การเลือกตั้ง 
ทั ้งนี ้ ในการยื ่นแก้ไขกฎหมายลูกต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ซึ ่งหากมีการยื ่น นายชวน หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ก่อนโปรดเกลัาฯรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982395 
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‘ไพบูลย์’ เผย พปชร.มีร่างกฎหมายลูกในมือจ่อยื่นหลังโปรดเกล้าฯ รธน. 
'ไพบูลย์'เผย พปชร. มีร่างกฎหมายลูกในมือทั้ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. รอยื่นหลังโปรด
เกล้าฯ รธน. ปชป.ย้ำพรรคร่วมเห็นพ้องแก้ปมไพรมารีโหวต-บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
9 ตุลาคม 2564  15:45 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงการแก้ไขร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเรื่องระบบ
เลือกตั้งว่าพรรค พปชร. มีร่างกฎหมายลูก แต่ต้องรอนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายลูก
ทั้ง 2 ฉบับ ต้องนำเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาและต้องรอขั้นตอนโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพราะหากยื่น
แก้กฎหมายลูกก่อนโปรดกล้าฯ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
 เช่นเดียวกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และรองประธาน
วิปรัฐบาล กล่าวว่าต้องรอขั้นตอนโปรดเกล้าฯ ร่างรัฐธรรมนูญก่อนเสนอแก้กฎหมายลูก ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกัน
เรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และแก้เรื่องการหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขั้นต้นของพรรคการเมืองหรือ “ไพรมารี
โหวต” 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/359036/ 
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วิป รบ. เห็นพ้องเบื้องต้น ชงรื้อไพมารีโหวต รอขั้นตอน รธน.โปรดเกล้าฯ ก่อนชง กม.ลูก 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 15:19 น. 
 

2  
“ชินวรณ์” เผย ต้องรอโปรดเกล้าฯร่างแก้ รธน. ก่อนเสนอกฎหมายลูก เห็นพ้องแก้การทำไพรมารีโหวต -บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และรอง
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใน
ประเด็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมืองว่า ขณะนี้ต้องรอขั้นตอน หลังจากที่ พล.อ .ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ทูลเกล้าฯแล้วก็จะมีเวลาอีก 90 วันสำหรับพระราชอำนาจวินิจฉัยว่าจะส่งกลับมาหรือไม่อย่างไร ซึ่งต้องรอรายละเอียด
ในส่วนตรงนี้ โดยหลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯลงมาแล้ว เข้าใจว่าจะมีการเตรียมการในเรื่องการเสนอ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส.และพรรคการเมือง แต่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ทุกภาคการเมืองได้เตรียมความพร้อมที่จะเสนอ ในฐานะที่
ตนเป็นรองประธานวิปรัฐบาลและทำเรื่องนี้มาต่อเนื่อง ก็ได้มีการหารือบางเรื่องกับพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีประเด็นที่
เห็นตรงกันเกี่ยวกับ พ.ร.ป.กฎหมายการเลือกตั้ง คือเราจะต้องแก้ไขให้อนุวัติไปตามรัฐธรรมนูญ คือการเลือกตั้งด้วย
ระบบ 2 ใบและกฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่มีประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องแก้ไขระบบการจัดทำเรื่องไพรมา
รีโหวต เพื่อให้มีตัวแทนจังหวัดหรือตัวแทนเขตหรือสาขาพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982504 
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‘3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป.เมืองกาญจน์’ ประสานเสียงหนุน ‘จุรินทร์’ นั่ง ‘นายกรัฐมนตรี’ สมัยหน้า 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 15:20 น. 
 

 
 
‘3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป.เมืองกาญจน์’ ประสานเสียงหนุน ‘จุรินทร์’ นั่ง ‘นายกรัฐมนตรี’ สมัยหน้า ‘จุรินทร์’ แจง
นโยบายปลีกย่อยอยู่ที่แต่ละพื้นที่ 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กิจกรรม “จุรินทร์ออนทัวร์” ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องผู้สมัครในภาคตะวันตกของพรรค ว่าถ้าพูดถึง 3 จังหวัดในภาคตะวันตก ประกอบด้วย นครปฐม 
กาญจนบุรี และราชบุรีนั้น ในทุกจังหวัดมีแกนนำรับผิดชอบแล้วอย่างชัดเจน สำหรับจุดขายของพรรคเราที่จะช่วยดึง
ฐานเสียงเก่า และที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกนั้น อย่างน้อยที่สุดก็คือผู้สนับสนุนพรรคเดิม ซึ่งเราเสียไปจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
ด้วยอุบัติเหตุทางการเมือง ตนก็หวังว่าจะกลับมา ขณะเดียวกันสมาชิกใหม่ๆ คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรค
ก็มีเยอะ ไม่ใช่ไม่มี และไม่ได้แปลว่าพอเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเขาจะไม่มาเลือกพรรค ปชป. ที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น และ
ผู้สมัครของเราก็มีศักยภาพ เคยเป็นอดีตผู้แทนราษฎรก็มี เป็น ส.ส.ปัจจุบันก็มี ที่สำคัญคือลงพื้นที่ต่อเนื่องในระยะเวลา
ที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดสำคัญ นอกจากนั้นทิศทางในเรื่องการทำหน้าที่ของผู้แทนของพรรคก็มีความชัดเจน อย่างใน จ.
กาญจนบุรี ก็มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะอยู่แล้วว่าจะมุ่งเน้นในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรทั้งในสภา และในขณะที่เรา
เป็นรัฐบาล เราก็จะทำหน้าที่ของเราทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและโควิดไปพร้อมกัน 
 นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์โควิดที่ จ.กาญจนบุรี นั้นถือว่าขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ครบแล้ว 
และเข็ม 2 ก็มีความคืบหน้าไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์ แต่สำคัญที่สุดคือทิศทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับทั่ว
ประเทศ สำหรับ จ.กาญจนบุรี มีเป้าหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ข้อ 1.เรื่องการเกษตร 2.การท่องเที่ยว 3.การค้าชายแดน 
ทั้ง 3 เรื่องนี้ก็คือจุดที่พรรคประชาธิปัตย์จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้สมัครของพรรคที่จังหวัดนี้ด้วย 
 เมื่อถามว่าพรรคจะมีนโยบายหาเสียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือไม่นั้ น นายจุรินทร์กล่าวว่า เรื่อง
นโยบายปลีกย่อยนั้นจะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ แต่ในภาพรวมพรรคก็มีนโยบายอยู่แล้ว แต่จะประกาศเมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสม 
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 “ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ คงไม่เอานโยบายว้าวเป็นหลัก แต่เอาประเด็นที่สามารถแก้ปัญหาประชาชน และ
โดนใจประชาชนในพืน้ที่นั้นจริงๆ เช่น ที่เมืองกาญจน์ การท่องเที่ยวคือสิ่งที่ชาวกาญจนบุรีรอคอย เพราะจะมีผลที่จะทำ
ให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้ และฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง ซึ่งก็ต้องรอวัคซีน ถ้าวัคซีนครบตามเงื่อนไขเมื่อไหร่ การ
ท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มต้นได้ ผู้ประกอบการก็มีความพร้อม และตั้งตารออยู่ ซึ่งผู้แทนของพรรค และผู้สมัครของพรรคก็จะ
ได้ช่วยกันผลักดันต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว 
 เมื่อถามถึงภาพรวมของการเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคแกนนำ
รัฐบาลได้กระจายเดินสายทั่วประเทศนั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า ประชาธิปัตย์เราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้ว อย่างของตนก็มี 
“จุรินทร์ออนทัวร์” เดินสายไปทั่วประเทศ และเพราะมีผู้สมัครที่มีศักยภาพมาร่วมลงในนามพรรคหลายคน 
 ด้านนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรค ปชป. กล่าวว่า ตนในฐานะ ส.ส.ที่ได้ทำหน้าที่ทั้ง
ในสภาและในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าทุกจังหวัดประสบปัญหาโควิด และเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการค้าธุรกิจ 
และท่องเที่ยวหยุดชะงักเกือบ 100% จึงได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลให้หัวหน้าพรรคไปแล้วเพื่อจะได้ร่วมกันหาทาง
แก้ปัญหาต่อไป 
 ส่วนนายปารเมศ โพธารากุล ว่าที่ผู้สมัครเขต 3 กล่าวว่า ในพื้นที่เขต 3 ของ จ.กาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่เกษตร 
ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไร่อ้อยกว่า 17,000 คน จะได้มีการยื่นหนังสือเพื่อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.
อ้อย ซึ่งมีการพิจารณาผ่านวาระที่ 1 ไปแล้ว และกำลังอยู่ในการพิจารณาของ กมธ.อ้อยและน้ำตาลเป็นรายมาตรา หาก
การพิจารณาดังกล่าวผ่านไปได้ก็จะเป็นตัวนำทางสำคัญที่จะทำให้ราคาอ้อยมีราคาดีขึ้น 
 “พร้อมเห็นด้วยกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ที่ชูนายจุรินทร์เป็นแคนดิเดตนายกฯของ
พรรค เนื่องจากสามารถดูแลเรื่องการค้าขาย ทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างสถิติใหม่เรื่องการส่งออก ส่วน
ด้านการเกษตร จากการที่มีโครงการประกันรายได้ทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่มีราคาลอย
สูงขึ้นไป จากปกติที่เมื่อมีราคาสูงขึ้นจะมีการปรับราคาลง แต่งวดนี้ท่านจุรินทร์สามารถส่งออกมันสำปะหลังได้มาก ทำ
ให้มีราคาลอยตัว เกษตรกรมีความยินดี” นายปารเมศกล่าว 
 ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัคร จ.กาญจนบุรี ทั้ง 3 คนยืนยันว่า พวกตนทั้ง 3 คนพร้อมประกาศให้นายจุรินทร์เป็น
นายกรัฐมนตรี เพราะผลงานที่ได้ทำมาเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982512 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

31 

 

 
 
3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. เมืองกาญจน์ ประสานเสียงชู “จุรินทร์” เป็นนายกฯสมัยหน้า 
“จุรินทร์” ลงพื้นที่ออนทัวร์เมืองกาญจน์ 3 ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. ประสานเสียง กระแสตอบรับหัวหน้าและพรรค
ประชาธิปัตย์ดีขึ้นมากหลังลงพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมชู “จุรินทร์” เป็นนายกฯ สมัยหน้า 
9 ตุลาคม 2564  16:43 น. 
 

 
 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่จังหวัดกาญจนบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนลงพื้นที่ “จุรินทร์ ออนทัวร์” จังหวัดกาญจนบุรี ถึง
การเตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สมัครในภาคตะวันตกของพรรค ว่า 3 จังหวัดในภาคตะวันตก ประกอบด้วย นครปฐม 
กาญจนบุรี และราชบุรี นั้น ในทุกจังหวัดมีแกนนำรับผิดชอบแล้วอย่างชัดเจน อย่างจังหวัดราชบุรี มี ส.ส.อัครเดช วงษ์
พิทักษ์โรจน์ จังหวัดนครปฐม ส.ส.สินธพ แก้วพิจิตร สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มี 5 เขต ก็มีผู้สมัครที่พรรคเคาะแล้ว 3 
เขต เขต 1 ส.ส.ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เขต 2 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร เขต 3 นายปารเมศ โพธารากุล อย่างน้อย
ที่สุดทั้ง 5 ท่านนี้ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมาย และจะได้ช่วยกันหาผู้สมัครเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับเขตที่เหลือด้วย ทั้งนี้หวัง
ว่าผู้สนับสนุนพรรคเดิม ซึ่งเราเสียไปจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองจะกลับมา ขณะเดียวกั น
สมาชิกใหม่ๆ คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคก็มีเยอะ ไม่ใช่ไม่มี และไม่ได้แปลว่าพอเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเขา
จะไม่มาเลือกประชาธิปัตย์ ที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น และผู้สมัครของเราก็มีศักยภาพ เคยเป็นอดีต ส.ส. หรือเป็น ส.ส. 
ปัจจุบันก็มี ที่สำคัญคือลงพื้นที่ต่อเน่ืองในระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดสำคัญ 
 นอกจากนั้นทิศทางในเรื่องการทำหน้าที่ของผู้แทนของพรรคก็มีความชัดเจน อย่างในจังหวัดกาญจนบุรี ก็
มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะอยู่แล้วว่าจะมุ่งเน้นในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรทั้งในสภา และในขณะที่เราเป็นรัฐบาล เรา
ก็จะทำหน้าที่ของเราทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและโควิดไปพร้อมกัน สำคัญที่สุดคือทิศทางในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับทั่วประเทศ สำหรับกาญจนบุรีมีเป้าหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ข้อ 1. เรื่องการเกษตร 2. การ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

32 

 

 
ท่องเที่ยว 3. การค้าชายแดน ทั้ง 3 เรื่องนี้ก็คือจุดที่ประชาธิปัตย์จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้สมัคร
ของพรรคที่จังหวัดนี้ด้วย ซึ่งนอกจากการเกษตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญแล้ว ก็คือการค้าชายแดนซึ่งจะมีส่วนช่วยในการทำ
รายได้ให้คนทั้งจังหวัด โดยเฉพาะด่านเจดีย์สามองค์ที่เป็นจุดสำคัญ ในปีหนึ่งสามารถส่งออกไปได้เป็นหลักพันล้าน อันนี้
ก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจของเมืองกาญจน์เดินหน้าได้คู่ไปกับการท่องเที่ยว โดยมีการเกษตรเป็นพื้นฐาน 
ซึ่งจากนี้การเกษตรก็จะได้รับประโยชน์มากจากนโยบายประชาธิปัตย์ เพราะจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช 
5 ชนิด ที่เมืองกาญจน์มีครบทุกตัว ทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด ถือว่าเมืองกาญจน์ได้รับ
ประโยชน์เต็มๆ จากนโยบายประกันรายได้ 
 นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า เรื่องนโยบายหาเสียงปลีกย่อยนั้นจะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ แต่ในภาพรวม
พรรคก็มีนโยบายอยู่แล้ว แต่จะประกาศเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ คงไม่เอานโยบายว๊าว เป็นหลัก แต่
เอาประเด็นที่สามารถแก้ปัญหาประชาชน และโดนใจประชาชนในพื้นที่นั้นจริงๆ เช่น ที่เมืองกาญจน์ การท่องเที่ยวคือ
สิ่งที่ชาวกาญจนบุรีรอคอย เพราะจะมีผลที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้ นมาได้ และฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง ซึ่งก็ต้องรอ
วัคซีน ถ้าวัคซีนครบตามเงื่อนไขเมื่อไหร่ การท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มต้นได้ ผู้ประกอบการก็มีความพร้อม และตั้งตารออยู่ 
ซึ่งผู้แทนของพรรค และผู้สมัครของพรรค ก็จะได้ช่วยกันผลักดันต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงภาพรวมของการเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งแต่ละพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคแกน
นำรัฐบาลได้กระจายเดินสายทั่วประเทศนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ประชาธิปัตย์เราก็ทำมาก่อนหน้านั้น
แล้ว อย่างของตนก็มี “จุรินทร์ ออนทัวร์” เดินสายไปทั่วประเทศ เมื่อวานก็อยู่จันทบุรี ตราด วันนี้ก็มาเมืองกาญจน์ 
ถัดไปก็จะไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกันก็จะมีอีกทริปคือ ตรัง สตูล พัทลุง สำหรับภาคเหนือก็จะมีเชียงราย 
แพร่ น่าน พะเยา ภาคอีสานประมาณวันที่ 24 ต.ค. จะได้ไปโคราช เพราะมีผู้สมัครที่มีศักยภาพมาร่วมลงในนามพรรค
หลายคน และจะไปยังจังหวัดอืน่ๆ อีกด้วย 
 ด้านนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตนในฐานะ ส.ส. ที่ได้ทำหน้าที่ทั้งในสภา 
และในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าทุกจังหวัดประสบปัญหาโควิด และเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการค้าธุรกิจ และ
ท่องเที่ยวหยุดชะงักเกือบ 100% จึงได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลให้หัวหน้าพรรคไปแล้วเพื่อจะได้ร่วมกันหาทางแก้ปัญหา
ต่อไป 
 นายปารเมศ โพธารากุล ว่าที่ผู้สมัครเขต 3 กล่าวว่า ในพื้นที่เขต 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เกษตร 
ส่วนใหญ่ปลูกอ้อยเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไร่อ้อยกว่า 17,000 คน จะได้มีการยื่นหนงัสือเพ่ือเสนอแก้ไข พ.ร.บ.
อ้อย ซึ่งมีการพิจารณาผ่านวาระที่ 1 ไปแล้ว และกำลังอยู่ในการพิจารณาของ กมธ.อ้อยและน้ำตาลเป็นรายมาตรา หาก
การพิจารณาดังกล่าวผ่านไปได้ก็จะเป็นตัวนำทางสำคัญที่จะทำให้ราคาอ้อยมีราคาดีขึ้น 
 ขณะที่นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ผู้สมัครเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดกาญจนบุรี มี 3 
เรื่องหลักคือการเกษตร ท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ตอนนี้จากการลงพื้นที่พบว่าพี่น้องเกษตรกรพึงพอใจมากคือ
โครงการประกันรายได้ และยังมีโครงการปุ๋ยราคาถูก ที่ให้เกษตรกรรวมกลุ่มซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกที่เกษตรจังหวัด นอกจากนี้
ยังมีเรื่องที่ดินทำกิน ที่นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้มอบหมายให้ดูแลนั้น มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในหลายพื้นที่  
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ซึ่งชาวบ้านรอมาหลาย 10 ปี รอบนี้สามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำของจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ท่านหัวหน้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูล และใช้กลไกของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้แก่พี่น้อง
จังหวัดชาวกาญจนบุรีต่อไป 
 ทั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 3 คน ยืนยันว่าพวกเราทั้งสามคนพร้อมประกาศให้ ท่านจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะผลงานที่ได้ทำมาเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/359308/ 
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‘ชัยชนะ’ เผย ‘ประชาธิปัตย์’ พร้อมศึกเลือกตั้ง โว ปชป.กวาดเก้าอี้เมืองคอนยกจังหวัด 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 16:06 น. 
 

 
 
‘ชัยชนะ’ เผย ‘ประชาธิปัตย์’ พร้อมศึกเลือกตั้ง โว ปชป.กวาดเก้าอี้เมืองคอนยกจังหวัด มติ 80 เสียงให้ ‘อภินันท์’ 
นั่งเก้าอี้ ตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งเขต 7 นครศรีฯ 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อสรรหาสมาชิกพรรค เพื่อเป็นตัวแทนพรรคในการเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าพรรค ปชป.ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุ มสาขาพรรค 
ปชป.จ.นครศรีธรรมราช เขต 7 โดยนางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกพรรค 
ปชป.กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. และ
กำหนดที่ตั้งพรรคตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560 ระบุว่า จะต้องจัดให้มีกรรมการสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคประจำเขตการเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้ได้ทำการคัดเลือก
เฉพาะตัวแทนเขต ซึ่งนายสุชาติ หมินหมัน สมาชิกพรรค ปชป. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อ นายอภินันท์ เชาวลิต เป็น
ตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.นครศรีธรรมราช และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมประชุม จำนวน 80 
คน รับรองให้นายอภินันท์เป็นตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งเขต 7 จ.นครศรีธรรมราช 
 โดยนายชัยชนะกล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้ตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งพรรคแล้ว ตนขอให้ประชาชนทุกคน
มั่นใจในพรรค ปชป.ยุคใหม่ ซึ่งมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ละคนก็มีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่าง
กันไป และเชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมในหลายๆ ด้าน เรามีพลังเครือข่ายที่
ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน พร้อมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. และสมาชิกพรรค ปชป.ทุกท่าน
ที่อยู่เคียงข้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของพรรค ปชป.ตลอดมา ซึ่งตนเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า คาดว่า จ.
นครศรีธรรมราช จะมี ส.ส.เพ่ิมขึ้นมาเป็น 9 คน โดยในขณะนี้นอกจากประชาชนมีความพึงพอใจในผลงานที่พรรค ปชป.
ได้ลงมือทำและประสบความสำเร็จแล้ว ตัวบุคคลที่ทำงานให้กับพรรคก็เป็นคนที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ ดังนั้น ตนจึง
เชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมี ส.ส.ของพรรคใน จ.นครศรีธรรมราช ครบทุกเขตอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982588 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2982588
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รองโฆษก ปชป.ฟุ้ง เลือกตั้งครั้งหน้า พรรคกวาด ส.ส.นครศรีธรรมราช ทุกเขต 
ไทยรัฐออนไลน์  9 ต.ค. 2564 17:37 น. 
 

 
นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ฟุ้ง เลือกตั้งครั้งหน้า พรรคกวาด 
ส.ส.ทุกเขต ของจ.นครศรีธรรมราช 
 วันที ่ 9 ต.ค. ที ่จ.นครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสรรหาสมาชิกพรรคเพื่อเป็นตัวแทนพรรคในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า พรรคมอบให้ตนเป็นประธานประชุมสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขต 7 ตามที่กฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมได้
เลือกนายอภินันท์ เชาวลิต ให้เป็นตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 นครศรีธรรมราชด้วยมติเอกฉันท์เพื่อขับเคลื่อน
มวลสมาชิกพรรคในพื้นที่ต่อไป ให้สอดรับกับแนวนโยบายของพรรค 
 ทั้งนี้ ส่วนตัวมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคจะมี ส.ส.เพิ่มขึ้นมาเป็น 9 คน 
ครบทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2215541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2215541
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'ชัยชนะ' เผย ปชป. เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ม่ันใจกวาดเก้าอี้เมืองคอนยกจังหวัด 
9 ต.ค. 2564  18:21 น. 
 

 
 
‘ชัยชนะ’ เผย ปชป. เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจกวาดเก้าอี้เมืองคอนยกจังหวัด ชี้ประชาชนพอใจในผลงาน
พรรคที่ลงมือทำและประสบความสำเร็จ 
 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสาขา
พรรคประชาธิปัตย์ จ.นครศรีธรรมราช เขต 7 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อสรรหาสมาชิกพรรคเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 โดยนางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ
กำหนดที่ตั้งพรรคตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ระบุว่า จะต้องจัดให้มีกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำเขตการเลือกต้ัง 
 นายชัยชนะ กล่าวว่า ในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกเฉพาะตัวแทนเขต ซึ่งนายสุชาติ หมินหมัน สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ ผู ้เข ้าร่วมประชุมได้เสนอชื ่อนายอภินันท์ เชาวลิต เป็นตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั ้งที ่ 7 
นครศรีธรรมราช และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมประชุม จำนวน 80 คน รับรองให้นายอภินันท์ เชาวลิต เป็น
ตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง เขต 7 นครศรีธรรมราช 
 นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้ตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งพรรคแล้ว ตนได้กล่าวกับสมาชิกฯ ว่า 
ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ซึ่งมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ละคนก็มีความ
ถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป และเชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมในหลายด้าน 
 นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า เรามีพลังเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน พร้อมกับ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่อยู่เคียงข้าง สนับสนุนการขับ เคลื่อนนโยบายของ
พรรคตลอดมา ซึ่งตนเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า คาดว่า จ.นครศรีธรรมราช จะมี ส.ส.เพิ่มขึ้นมาเป็น 9 คน นอกจาก
ประชาชนมีความพึงพอใจในผลงานที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ลงมือทำและประสบความสำเร็จแล้ว ตัวบุคคลที่ทำงานให้กับ
พรรคก็เป็นที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่  ตนจึงเชื่อมั่นว่า ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ใน จ.
นครศรีธรรมราช ครบทุกเขตอย่างแน่นอน 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6667876 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6667876
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หน.พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ระยอง พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคตะวันออก 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 16:31 น. 
 

 
 
หน.พรรคก้าวไกลพร้อมคณะลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ระยอง พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคตะวันออก 
 เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายชัยธวัช 
ตุลาธน เลขาธิการพรรค นางเบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหารพรรค นายรังสิมันต์ โรม และทีม ส.ส.พรรคก้าวไกล 
เปิดตัวว่าที่ ส.ส.ภาคตะวันออก “วาระเปลี่ยนตะวันออก สู่บูรพาแห่งความสุข” และพบกลุ่มประชา ชนผู้มีความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ต.สำนักท้อน-ต.ห้วยโป่ง ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.
ระยอง โดยมีกลุ่มประชาชนให้การต้อนรับ 
 ชาวบ้าน กลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ต.สำนักท้อนและ ต.ห้วยโป่ง กล่าวว่า
ประชาชนอาศัยอยู่ในที่ดิน ต.สำนักท้อนและ ต.ห้วยโป่ง มาก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2492 เคยยื่นหนังสือ
เรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินมานานกว่า 50 ปี อยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งที่พวกเราอยู่กันมาก่อน
ประกาศ ต่อมามติ ครม.ลงวันที่ 19 มกราคม 2514 ให้ประกาศเพิกถอนแปลงดังกล่าว แต่บางแปลงกลับออกโฉนดได้ 
แต่ที่ดินของชาวบ้านจะให้เป็นที่ราชพัสดุ ทั้งที่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2492 เช่นเดียวกัน 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาพบกลุ่มชาวบ้าน ต.สำนักท้อนและ ต.
ห้วยโป่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนในที่ดินทำกินมาก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2492 เนื่องจากชาวบ้านมีหลักฐาน
ว่าเขาอยู่มาก่อน วัดสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2467 และผมรู้ว่ามติ ครม. 2514 อนุญาตให้ที่ดินบางส่วนมีโฉนดบางส่วนไม่ได้
โฉนด มันเกิดความเหลื่อมล้ำ ถ้าเราเอามติ ครม. 2514 มาเป็นตัวตั้งเราก็จะสามารถผลักดันเพื่อให้ได้สิทธิที่ดินทำกิน 
แม้จะช้าไป 50 ปี แต่ความยุติธรรมช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเลย 
 พร้อมประกาศตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลภาคตะวันออก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ
ตราด สำหรับ จ.ระยอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 1 นางบุศรินทร์ ธงศรีเจริญ เขต 3 นางสว่างจิตต์ เลาหะโร
จนพันธ์ เขต 4 นายกฤช ศิลปะชัย สำหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 และเขต 5 อยู่ระหว่างพิจารณา สำหรับว่าที่ผู้สมัคร 
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ส.ส.ระยองทั้ง 3 คน ช่วยงานมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีกล้วยแต่มาด้วย
อุดมการณ์ที่ผมมั่นใจแล้วว่าจะได้คนทั้งคนรุ่นใหม่ ชัดเจนและมีความซื่อสัตย์ต่อพี่น้องชาวระยอง สำหรับการเลือกตั้ง
สมัยหน้าผมมีความมั่นใจจากภายในและมั่นใจจากปัจจัยภายนอกด้วยสถานการณ์โควิด-19 เรื่องน้ำท่วม ทำให้ราคา
สินค้าที่มาจากระยองและปัญหาของพี่น้องชาวประมง รวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ เป็นวิกฤตซ้อน
วิกฤตมาหลายครั้ง ทำให้ประชาชนหิวโหยอยากเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ใช่แต่เฉพาะที่ จ.ระยอง และภาคตะวันออก 
แต่ทั่วประเทศที่ผมไปมาเขาต้องการการเปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2982654 
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"พิธา" นำทีม "ก้าวไกล" บุกระยองรับฟังปัญหาที่ดิน 
 

 
 
"พิธา" นำทีม  "ก้าวไกล" บุกระยองรับฟังปัญหาที่ดิน  ระบุหากมีโอกาสเป็นรัฐบาล พร้อมแก้มติ ครม.ปี 2514  
 เมื่อวันที่ 9  ต.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รอง
หัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองเลขาธิการพรรค นางอมรัตน์ โชคป
มิตต์กุล  นายธีรัจชัย พันธุมาศ นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลง
พื้นที่  "ก้าวไกลสัญจรภาคตะวันออก" เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี 
ว่าที่ผู้สมัครภาคตะวันออกพรรคก้าวไกล ร่วมด้วย  
 นายพิธา กล่าวว่า ทุกครั้งที่ได้กลับมาระยองจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องชาวระยอง ในครั้งนี้พรรค
ก้าวไกลมาเพื่อติดตามปัญหาของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับที่ดิน ขอขอบคุณคะเเนนเสียง 95,666 คน คือ 25% ของคน
ระยองที่ไว้วางใจพวกเรา  ถึงเเม้เราไม่มี ส.ส. เขตในระยอง เเต่จิตใจของผมอยู่กับพี่น้องชาวระยอง พรรคของเราไม่
ได้มาหาเสียง เเต่พรรคของเรามารับฟังเรื่องราวของพี่น้องประชาชน เพื่อผลักดันเเละเเก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนใน
รัฐสภา ในสมัยที่เป็นประธาน กมธ.ที่ดิน  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลสะท้อน ซึ่งผมได้ส่งไม้ต่อให้ นาย
อภิชาติ ศิริสุนทร ติดตามเรื่องนี้ต่อ ปัญหาเรื่องนี้แก้ง่ายนิดเดียว หากพรรคก้าวไกลมีโอกาสเป็นรัฐบาล การแก้มติ
คณะรัฐมนตรีปี 2514 จะทำให้เราสามารถออกโฉนดให้พี ่น้องประชาชนได้ภายใน 1 ปี แก้ปัญหาได้ สามารถทำ
การเกษตรได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 “ภาคตะวันออกกับระยอง โชคดีในเรื่องภูมิศาสตร์ ข้างหน้าเป็นทะเล ด้านหลังเป็นภูเขา มีถนนตัด 4 -5 
เลน มีสนามบิน โชคดีมากที่มีทุกอย่าง เเต่ในความโชคดีมีความโชคร้าย คือยกเว้นแต่การมีผู้นำที่ดี ที่อยู่เคียงข้าง
ประชาชน ที่จะรับฟงัปัญหาประชาชน นี่คือสาเหตุที่ผมต้องมาระยอง มาภาคตะวันออกเพื่อรับฟังปัญหา เเละขอฝากว่า
ที่ผู้สมัครของพ่ีน้องชาวระยองจากพรรคก้าวไกล ให้ได้เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน"นายพิธา กล่าว  
 ด้านอภิชาติ กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร ว่า ปัญหาของพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ตราบใดที่พรรคก้าวไกลยังอยู่ในเวทีทางการเมือง 
เราจะไม่ทอดทิ้งแน่นอน เรายึดอยู่เสมอว่าในการติดกระดุมเม็ดเเรกเป็นการปลดปล่อยพันธนาการด้านที่ดินทำกินคือ 
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การทำให้พ่อแม่พี่น้องที่ทำมาหากินในภาคการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือประชาชน
ประสบปัญหาที่ดินทำกินทั้งในส่วนข้อกฎหมายเเละกลไกของอำนาจรัฐ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ ได้รับเรื่อง
พร้อมยื่นข้อเสนอต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ขอ
รับปากกับพี่น้องประชาชนว่าจะติดตามเรื่องราวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือประชาชนอย่างถึงที่สุด 
 ด้าน นายวิโรจน์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลมองว่า ประเทศคือประชาชน มองทุกคนเป็นคนเสมอมา รัฐบอก
เราเสมอว่าให้สำนึกคุณแผ่นดินเเล้ว แต่รัฐกลับไม่ให้ที่ดินทำกินให้กับพวกเขา พวกเราขอสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่า 
เราจะช่วยเรียกร้องนำคืนแผ่นดินของปู่ย่าตายายของพวกท่านที่สืบทอดกันมา ทำเเผ่นดินนี้ให้พวกท่านทำกินเเละเป็น
แผ่นดินของทุกคน 
 ขณะที่ รังสิมันต์ โรม กล่าวว่า ประเทศของเราประกอบด้วยคนที่ไร้แผ่นดินเยอะเหลือเกิน เราอยู่กับระบบ
ของประเทศบ้านเมืองที่วิปริต เรามีตั๋วช้าง เรามีบ้านเมืองที่มีความอยุติธรรมต่อประชาชน เราจะไม่ปล่อยให้พ่อน้อง
ประชาชนต้องทนอยู่อย่างเดียวดายอีกต่อไป เเละถ้าในวันนี้เรายังทำไม่สำเร็จ เราสัญญา ว่าเมื่อเรามีอำนาจเราจะ ทำ
ตามคำสัญญา เเละผลักดัน รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
 ขณะที่ นางอมรัตน์ กล่าวว่า ความเป็นธรรมไม่เคยเกิดจากการร้องขอ จากอำนาจอยุติธรรมที่เกิดขึ้น ทุก
อย่างเราจะต้องต่อสู้ การที่เรามีผู้นำชุมชนที่เข้มเเข็ง ตนเห็นเเสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะนำให้เกิดค วามสำเร็จ การที่
พรรคก้าวไกลมีความสามารถในเรื่องของที่ดิน เเละมีหัวหน้าพรรคที่เข้มเเข็ง ความจริงใจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ หาก
ท่านติดตามงานเราในสภาเราไม่เคยปล่อย เราทำหน้าผู้แทนราษฎรของประชาชนอย่างเต็มที่ คำมั่นสัญญาที่หัวหน้า
พรรค เเละประธาน กมธ.ที่ดิน ให้โอกาสให้พรรคก้าวไกลได้ทำงานรับใช้ในสมัยหน้า ให้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพี่น้อง
ประชาชนต่อไป 
 น.ส.เบญจา กล่าวว่า หลายครั้งที่ตนได้รับรู้ถึงความรู้สึกเเละความเจ็บปวดกับพี่น้องประชาชน ในวันนี้พวก
เราพรรคก้าวไกลได้มายืนหยัดร่วมกันว่าเราจะยืนยันหมุดในการเปลี่ยนเเปลงวาระของภาคตะวันออก นำไปสู่บูรพาเเห่ง
ความสุข ที่ดิน เป็นประเด็นที่เราติดตามเเละแก้ไขปัญหานี้มาตลอด ภาคตะวันออกของเราเคยมีความสุข แต่มันขาด
หายไป ทั้งในประเด็นด้านสิ่งเเวดล้อม กฎหมายประมง การจัดการน้ำ เเละกฎหมายเเรงงาน ช้างป่า รวมถึงกรณีการ
ทวงคืนพื้นที่ป่าเเต่กลับนำไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับนายทุนได้ ขอยืนยันว่า เราจะนำว่าที่ผู ้สมัครของภาค
ตะวันออกเข้ารัฐสภา เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสร้างวาระภาคตะวันออก เปลี่ยนตะวันออก
ร่วมกัน นำไปสู่บูรพาเเห่งความสุข เพื่อคืนชีวิตให้ประชาชน 
 นายชัยธวัช กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวระยองในนามพรรคก้าวที่ประชาชนมาให้การต้อนรับ ประเด็น
เรื่องที่ดิน อยากสะท้อนว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างแยกไม่ออก เเม้ว่าเราจะมีระบบรัฐสภา แต่
ไม่ได้รับใช้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศ รับใช้แต่ผู้มีอำนาจผู้มีบารมีซึ่งไม่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เวลาพวกเราลุกขึ้นพูด 
เราภูมิใจเสมอที่ได้เเนะนำว่าเป็นผู้แทนราษฎร มาจากผู้เเทนของประชาชน โดยประชาชนต้องเป็นใหญ่ อำนาจต้องเป็น
ของประชาชน ถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไตย ที่ดินของประชาชนก็จะไม่ได้เป็นของประชาชน ขอให้พี่น้องชาวระยองให้
พรรคก้าวไกลมีโอกาสได้เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/89521 
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'ก้าวไกล' ยอดบริจาคสูงสุดเดือน ส.ค. พบ 'พิจารณ์' เจ้าเก่าควัก 1.5 ล้านบาท 
วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.41 น. 
 

 
 
กกต.แจงยอดบริจาคพรรคการเมืองเดือนส.ค. "พรรคก้าวไกล"ยอดสูงสุด พบ "พิจารณ์"เจ้าเก่า ควัก 1.5 ล้านบาท 
 วันที่ 9 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ยอดเงิน
บริจาคพรรคการเมือง ประจำเดือนส.ค. 2564 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 11 
พรรคการเมือง โดยพรรคที่ได้รับบริจาคสูงสุดคือพรรคก้าวไกล เป็นจำนวนเงินรวม 3,481,836.17 บาท  รองลงมาเป็น
พรรคภูมิใจไทย 2,100,000 บาท  พรรคประชาธิปัตย์ 1,386,026 บาท พรรคกล้า 1,000,000 บาท พรรคเส้นทางใหม่
(ไทยเป็นธรรม) 1,000,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บาท  พรรครวมพลังประชา ชาติไทย 130,000 บาท  
พรรคประชา ชาติ 50,000 บาท  พรรคพลังปวงชนไทย 37,430 บาท  พรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท และพรรคเป็น
ธรรม 16,000 บาท 
 สำหรับเงินบริจาคพรรคการ เมืองในเดือนส.ค.ที่น่าสนใจนั้น เป็นที่น่าสนใจว่าพรรคก้าวไกล ปรากฎชื่อนาย
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล รองหัวหน้าพรรค บริจาคเงิน 1,500,000 บาท  และนายพร
พิพัฒน์ เทียนชัยกุล บริจาค 1,000,000 บาท พรรคกล้าปรากฎชื ่อนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค บริจาค 
1,000,000 บาท พรรคเส้นทางใหม่(ไทยชอบธรรม) ปรากฏชื่อนายไพศาล วิมลนัตน์ บริจาค 1,000,000 บาท 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607788 
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‘ธนาธร’ นำคณะก้าวหน้า เยือนอุตสากรรมบ่อวิน ชู 5 นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต หวังชนะสนาม อบต. 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 20:24 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า ประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายชำนาญ จันทร์เรือง นายสุนทร บุญยอด และนายไกลก้อง ไวทยการ 
ลงพื้นที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
 โดย นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบต. บ่อวิน กล่าวว่า ตนตั้ง เป้าหมายพร้อมสานต่อ
ภารกิจเดิมที่เคยทำไว้ในอดีตสมัยเคยดำรงตำแหน่งนายกฯ อบต. และยก 5 นโยบายเร่งด่วนเพื่อผลิกโฉมบ่อวิน ให้เป็น
เมืองใหม่สำหรับประชาชนคนทำงานและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เริ่มจาก การปรับปรุงระบบประปา 
พัฒนาสวนสุขภาพ กำจัดขยะ-ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดอบต. และเพิ่มระบบขนส่งมวลชน แก้ปัญหา
การจราจรติดขัด โดยปกติอบต. บ่อวินจะมีการจ้างบริษัทเอกชนสำหรับจัดการขยะ ทำให้อบต. ต้องเสียงบประมาณ
จำนวนมาก หากตนได้รับเลือก จะออกแบบนโยบายการจัดการขยะ ให้จัดเก็บรวดเร็ว และไม่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชน 
คณะก้าวหน้าเช่ือมั่นว่า หากรากฐานในการพัฒนาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และได้รับการแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหา ก็จะ
สามารถพัฒนาบ่อวินให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983035 
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‘พิจารณ์’ เผย ‘ก้าวไกล’ ทำร่างกม.ลูก คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว รอส่งประกบในชั้น กมธ. 
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 - 23:09 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า พรรค ก.ก. เห็นว่าร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และนายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วนั้น ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่า
จะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างไร จึงต้องมาทำกันในกฎหมายลูก ซึ่งพรรค ก.ก. ก็มีร่างของตัวเองแล้ว แต่ยังอยู่ใน
กลั่นกรองให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมส.ส. พรรคอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปว่าเราจะเสนอวิธีการ
คำนวณอย่างไรในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) แล้วหารือเพื่อตกผลึกหารูปแบบที่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ออกมาใช้สิทธิใช้
เสียงให้มากที่สุด เมื่อยังมีการถกเถียงเรื่องระบบการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ อยู่ พรรคก.ก. ก็จะเสนอแนวทางที่เราคิด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม พรรคก.ก. ก็พร้อมสู้กับทุกระบบกติกา
เลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ระบบที่เป็นประโยชน์ต่อเสียงผู้ออกมาใช้สิทธิ คือระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP ใช่
หรือไม่ นายพิจารณ์ กล่าวว่า ระบบ MMP ในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนั้นระบบที่พรรค 
ก.ก. จะเสนอจึงไม่ใช่ระบบ MMP เสียทีเดียว แต่เราจะถอดแนวคิดของระบบ MMP มา 
 เมื่อถามว่า พรรคก.ก. จะเสนอแก้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ประเด็นระบบไพรมารีโหวตหรือไม่ นาย
พิจารณ์ กล่าวว่า ประเด็นนี้พรรค ก.ก. จะเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ส่วนตัวคิดว่า ระบบไพรมารีโหวต มีเจตนาดี ที่
ต้องการให้พรรคการเมือง กลายเป็นสถาบันพรรคการเมือง และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง 
แต่ปัญหาคือการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมือง ไม่ได้เริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเดียวกัน 
เพราะบางพรรคเพิ่งจะก่อตั้งไม่นาน มีจำนวนสมาชิกไม่มาก เท่าพรรคการเมืองที่มีมานาน ดังนั้นการมาบังคับใช้
กฎหมายให้ทุกพรรคทำเหมือนกันหมดจึงเป็นทำให้เกิดความยากง่ายในทางปฏิบัติไม่เหมือนกัน ตนจึงคิดว่า การบังคับ
แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม แต่ควรจะเป็นการส่งเสริมให้ทำมากกว่า เช่น การให้ กอง ทุนพัฒนาการเมือง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีงบให้พรรคกการเมืองนำไปสร้างพรรคให้เข้มแข็ง หรือการให้ความรู้แก่สมาชิก
พรรค เพื่อให้พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริง 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983128 
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โพลเปิดมุมมอง ปชช. ปม ‘บิ๊กตู่’ กับ 3 ประเด็นการเมือง ‘ยุบสภา-ปรับครม.-นายกฯ8ปี’! 
วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 07.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพลเปิดมุมมองปชช. ปม‘บิ๊กตู่’กับ 3 ประเด็นการเมือง ‘ยุบสภา-ปรับครม.-นายกฯ8ปี’! 
 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย
ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 
2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 
1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุ
ว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 38.37 ระบุว่า นายก ฯ 
ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว , ร้อยละ 15.03 ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร และร้อย
ละ 5.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 40.35 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา ร้อยละ 30.05 ระบุว่า ควรประกาศยุบ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ , ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่
ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี , ร้อยละ 5.72 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อน
การถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.34 
ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 18.92 ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. , ร้อยละ 12.36 ระบุว่า 
ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ , ร้อยละ 11.82 ระบุว่า ควรมี
การปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 6.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607803 
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นิด้าโพล จี้นายกฯประกาศให้ชัดดำรงตำแหน่ง 8 ปีไม่เกิน ส.ค.65 
10 ตุลาคม 2021 - 07:45 

 
 
นิด้าโพล จี้นายกฯประกาศชัดเจนดำรงตำแหน่ง 8 ปี คือไม่เกิน สิงหาคม 2565 แนะปรับครม.ครั้งใหญ่ และยุบสภา
โดยเร็ว 
 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 
จำนวน1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง เมื่อถามถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิ น 8 ปี ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ใน
ตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 38.37 ระบุว่า นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว 
ร้อยละ 15.03 ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 40.35 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา ร้อยละ 30.05 ระบุว่า ควรประกาศยุบ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่
ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.34 
ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 18.92 ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. ร้อยละ 12.36 ระบุว่า 
ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_208287/ 
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โพลแนะ "ประยุทธ์" ควรประกาศให้ชัดอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ส.ค.65 
วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 08:08 น. 

 
 
นิด้าโพลแนะ "พล.อ.ประยุทธ์" ควรประกาศวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปี อยู่ไม่เกิน ส.ค.65 และควรประกาศยุบ
สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว 
 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของ
ประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 
หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง 
 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระ
การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
40.73 ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 38.37 ระบุว่า 
นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว ร้อยละ 15.03 ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่ เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร 
และร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 40.35 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา ร้อยละ 30.05 ระบุว่า ควรประกาศยุบ
สภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่
ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี ร้อยละ 5.72 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อน
การถูกอภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.34 
ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 18.92 ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. ร้อยละ 12.36 ระบุว่า 
ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 11.82 ระบุว่า ควรมี
การปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 6.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/665199 

https://www.posttoday.com/politic/news/665199
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กราฟิกมติชน : พิษศึกไม่ไว้วางใจ เพื่อไทยขับ 2 สมาชิกพรรค 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 07:52 น. 
 

 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983193 
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พปชร. ยันเสนอ ‘บิ๊กตู่’ ชื่อเดียว ปัดวาง ‘พีระพันธุ์’ นายกฯสำรอง 
วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.53 น. 
 

 
 
“อนุชา” ชี้เป็นเรื่องดี “พีระพันธุ์” รับเป็นกุนซือ “บิ๊กป้อม” ปัดข่าววางตัวนายกฯสำรอง ยัน พปชร.ส่ง “บิ๊กตู่” 
ชื่อเดียว ชี้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข มีผลต่อยุทธศาสตร์ทุกพรรค 
 10 ตุลาคม 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐด้วย ว่า เป็นเรื่องดีที่นายพีระพันธุ์เข้ามาร่วมกันทำงาน 
 เมื่อถามว่าดูเหมือนเริ่มมีคนมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐมากขึ้น เพราะยังมีนายชื่นชอบ คงอุดม บุตรชาย
ของนายชัชวาล คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นายอนุชา กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่ามีคน
เข้า-ออกพรรคเป็นจำนวนมาก ยังเป็นส่วนน้อย  
 เมื่อถามว่ากรณีของนายชื่นชอบนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ และจะมีการยุบพรรคพลังท้องถิ่นไทมา
รวมกับพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ต้องดูว่าการเมืองในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มันต้องอ่าน
บริบทการเมืองตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญว่าถ้าแก้ไขแล้ว ใครจะคิดอย่างไร พรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง และขนาด
เล็กจะคิดอย่างไร ก็ต้องไปว่ากันตอนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะเด็ดน้ ำแล้ว โดยตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขออกมา เราจึงยังพูดอะไรไม่ได้ เพียงแต่ทุกคนรอดูแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าถือเป็นความเคลื่อนไหวตามปกติของพรรคการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เป็นเรื่อง
ปกติ แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยขอให้รอดูแล้วกันว่าหลังจากมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขออก
มาแล้ว  พรรคการเมืองต่างๆ จะต้องขยับตัวในเรื่องความคิดต่อประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรลงคะแนน
เลือกตั้ง 2 ใบที่ถือประเด็นสำคัญสำหรับแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในวันข้างหน้า 
 เมื่อถามว่าตอนนี้หลายๆคนประเมินกันว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว  นายอนุชา กล่าวว่า  ไม่จริง 
ไม่มีสัญญาณ ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียว เป็นการประเมินกันเอง 
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 ผู้สื่อข่าวถามว่าการได้ร่วมคณะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไปลงพื้นที่
ต่างๆ หลายครั้ง คิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ประชาชนจะยังเลือกพล.อ.ประยุทธ์อีกหรือไม่  นายอนุชา กล่าวว่า ตน
คิดว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังรักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่ตนเชื่อว่ามีประชาชนเยอะมากที่ยังรัก
นายกฯ  ตนคิดว่าถ้าในอนาคตได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ หรือได้ทราบในวิถีทางต่างๆ  ตนคิดว่ามีประชาชนที่รัก
นายกฯเพิ่มขึ้น  
เมื่อถามว่าพื้นที่ใดที่เป็นจุดอ่อนซึ่งนายกฯ ต้องรุกเข้าไปเพ่ิม  นายอนุชา กล่าวว่า  ยังไม่รู้ ยังไม่มีจุดอ่อน 
 เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐยังเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกฯ เพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่  
นายอนุชา กล่าวว่า  ใช่ๆ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรเป็นอย่างอื่น  
 เมื่อถามต่อว่ามีบางฝ่ายมองว่านายพีระพันธุ์อาจมาเป็นนายกฯสำรอง  นายอนุชา กล่าวว่า “ไม่มี ไม่เคยได้
ยิน นิดเดียวก็ยังไม่เคยได้ยิน บอกหน่อยว่าไปได้ยินกันมาจากไหน” 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/607813 
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"แกนนำ พปชร."  ยินดี "พีระพันธุ์" ร่วมทำงานกับ พปชร. - ปัดมีสัญญาณการเมือง 
10 ต.ค. 2564  เวลา 9:45 น. 
 

 
 
"อนุชา" ยินดี "พีระพันธุ์" ร่วมทำงานกับ "พปชร." ย้ำ ไม่มีสัญญาณยุบสภา-เลือกตั้ง ประเมิน "นายกฯ" ลงพื้นที่ 
จะมีคนรักเพิ่มหากทำความเข้าใจกับประชาชน 
  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ กล่าวยินดีที่
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกัน
ทำงาน ทั้งนี้ตนไม่มองว่ามีนัยยทางการเมืองใดๆ  ส่วนกรณีที่นายชื่นชอบ คงอุดม บุตรชายนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.
บัญชีรายช่ือและหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ย้ายเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนั้น ตนตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะมีการ
ควบรวมพรรคหรือไม่ เพราะต้องดูสถานการณ์การเมืองในอนาคต  
 นายอนุชา ยังกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เร็วๆ นี้ ว่า ตนไม่เชื่อว่าจะ
มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็ว เพราะไม่มีสัญญาณใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ตามระบบเลือกตั้งที่ปรับแก้ให้มี
บัตรเลือกตั้ง2 ใบนั้น เช่ือว่าพรรคการเมืองได้เตรียมแผนวิธีคิด และวางยุทธศาสตร์เพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 เมื่อถามถึงกระแสการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แกนนำ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า   "มีคนรักพล.อ.ประยุทธ์ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ แต่มีจำนวนเยอะหรือไม่นั้น เชื่อ
ว่าหากพล.อ.ประยุทธ์ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ จะมีคนรักเพิ่มขึ้น" 
 เมื่อถามว่าจากการประเมินมีพื้นที่ใดที่เป็นจุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐ บ้าาง นายยอนุชา กล่าวว่า "ยัง
ไม่รู้ ยังไม่มีจุดอ่อน" 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/964982 
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"อนุชา" โต้วาง "พีระพันธุ์" นายกฯสำรอง พปชร.ส่งแต่ชื่อ "บิ๊กตู่" ชี้แก้ รธน. มีผลยุทธศาสตร์ทุกพรรค 
เผยแพร่: 10 ต.ค. 2564 10:26   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
รมต.สำนักนายกฯ ปัดข่าววาง "พีระพันธุ์" ให้เป็นนายกฯสำรอง ย้อนได้ยินมาจากไหน ยัน พปชร.ส่งชื่อ "ประยทุธ์" 
ชื่อเดียว ชี้ รธน.ฉบับแก้ไขมีผลต่อยุทธศาสตร์ทุกพรรค 
 วันนี้ (10ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำ
พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐว่า เป็นเรื่องดีที่นายพีระพันธุ์เข้ามาร่วมกันทำงาน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ดูเหมือนว่าเริ่มมีคนมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐมากขึ้น เพราะยังมีนายชื่นชอบ คงอุดม 
บุตรชายของนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ย้ายจากพรรคพลังท้องถิ่นไทมาอยู่กับพรรคพลังประชา
รัฐด้วย นายอนุชากล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่ามีคนเข้า-ออกพรรคเป็นจำนวนมาก ยังเป็นส่วนน้อย 
เมื่อถามว่า กรณีของนายชื่นชอบนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ และจะมีการยุบพรรคพลังท้องถิ่นไทมารวมกั บพรรค
พลังประชารัฐด้วยหรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า ต้องดูว่าการเมืองในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มันต้องอ่านบริบทการเมือง
ตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญว่าถ้าแก้ไขแล้ว ใครจะคิดอย่างไร พรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง และขนาดเล็กจะคิดอย่างไร 
ก็ต้องไปว่ากันตอนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะเด็ดน้ำแล้ว โดยตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขออกมา เรา
จึงยังพูดอะไรไม่ได้ เพียงแต่ทุกคนรอดูแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นความเคลื่อนไหวตามปกติของพรรคการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า เป็นเรื่อง
ปกติ แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยขอให้รอดูแล้วกันว่าหลังจากมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขออก
มาแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ จะต้องขยับตัวในเรื่องความคิดต่อประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรลงคะแนน
เลือกตั้ง 2 ใบ ที่ถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ของพรรคการเมื องในวันข้างเมื่อถามว่า ตอนนี้
หลายๆ คนประเมินกันว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว นายอนุชากล่าวว่า ไม่จริง ไม่มีสัญญาณ ไม่มีอะไรแม้แต่นิด
เดียว เป็นการประเมินกันเอง 
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 ผู้สื ่อข่าวถามถึงการได้ร่วมคณะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงกลาโหม ไปลงพื้นที่ต่างๆ หลายครั้ง คิดว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ประชาชนจะยังเลือก พล.อ.ประยุทธ์อีก
หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า คิดว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังรักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่ตนเชื่อว่ามี
ประชาชนเยอะมากที่ยังรักนายกฯ ตนคิดว่าถ้าในอนาคตได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ หรือได้ทราบในวิถีทางต่างๆ ตน
คิดว่ามีประชาชนที่รักนายกฯเพิ่มขึ้น 
 เมื่อถามว่า พื้นที่ใดที่เป็นจุดอ่อนซึ่งนายกฯต้องรุกเข้าไปเพิ่ม นายอนุชากล่าวว่า ยังไม่รู้ ยังไม่มีจุดอ่อน เมื่อ
ถามว่า พรรคพลังประชารัฐยังเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกฯเพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่ นายอนุชากล่าว
ว่า ใช่ๆ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรเป็นอย่างอื่น 
 เมื่อถามว่า มีบางฝ่ายมองว่านายพีระพันธุ์อาจมาเป็นนายกฯสำรอง นายอนุชากล่าวว่า ไม่มี ไม่เคยได้ยิน 
นิดเดียวก็ยังไม่เคยได้ยิน บอกหน่อยว่าไปได้ยินกันมาจากไหน 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000100325 
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"โกวิทย์" โวย "กกต." ส่อ ละเมิด "รธน." ห้ามคนติดโควิด ใช้สิทธิเลือกตั้ง "อบต." 
10 ต.ค. 2564 เวลา 10:30 น. 
 

 
 
ส.ส.พลังท้องถิ่นไท แนะ กกต. ออกมาตรการใช้สิทธิ์นอกคูหา-ทางออนไลน์ ให้ “ผู้ป่วยโควิด” ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
อบต. 
 นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีการเปิดรับสมัครผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ นายก อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เปิดรับสมัครในวันที่ 11- 15ตุลาคม ว่า จากกรณีที่ กกต.ส่วนกลาง ได้ออกหนังสือชี้แจงไปยัง กกต. จังหวัด 
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกต้ังดังกล่าวว่า หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะถูกห้ามเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตน
มองว่ากรณีดังกล่าวเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดไว้ แม้ กกต. จะอ้าง
ถึงการควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง แต่ไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดเป็นบทยกเว้นห้ามใช้สิทธิ์ ยกเว้นจะออกกติกากำหนดไว้
อย่างชัดเจน 
 "ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา กกต.ควรกำหนดรายละเอียด และมาตรการที่เกี่ยวข้องหากผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19 
หรือกลุ่มเสี่ยงต้องการใช้สิทธิ์เลือกต้ัง เช่น การออกแบบให้เลือกตั้งนอกคูหาเลือกตั้ง หรือ การใช้สิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น" นายโกวิทย์ กล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/964986 
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เปิดแคนดิเดต ชิง ‘เก้าอี้นายกฯ’ รับโหมดเลือกตั้ง 
09 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 น.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดแคนดิเดต ชิง ‘เก้าอี้นายกฯ’ รับโหมดเลือกตั้ง : รายงาน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,721 หน้า 12 
วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2564 
 สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ ให้ความรู้สึกเสมือนว่ากำลังจะเข้าสู่ “โหมดเลือกตั้ง” มีการ “เลือกตั้ง 
ส.ส.” เกิดขึ้น เพราะฝ่ายรัฐบาล รัฐมนตรีแต่ละคนไล่ไปตั้งแต่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พล.อ. ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
ต่างเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดถี่ยิบ 
 แน่นอนว่า ส่วนหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี ที่ต้องดูแลทุกข์สุข แก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่ ก็
อาจแฝงไว้ด้วยการ “หาเสียง” เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในปี 2565 นี้ 
 ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มเปิดชื่อบุคคลที่พรรคจะเสนอให้อยู่ใน “บัญชีนายกรัฐมนตรี” ของ
พรรค เพื่อเสนอตัวชิงเก้าอ้ีนายกฯภายหลังการเลือกตั้ง ที่แต่ละพรรคเสนอได้ 3 รายช่ือ 
 ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสำคัญกับผู้ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อชิงเก้าอี้นายกฯ 
ไม่ต่างจากความรู้สึกของประชาชนในห้วงที่การเมืองร้อนระอุจากสารพัดปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาล กดดันให้บิ๊กตู่ “ถอดใจ” 
ยุบสภา หรือลาออก เปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่  
 แมย้ังไม่มีความชัดเจนจะมีเลือกตั้งเมื่อไร แต่แกนนำพรรคการ เมืองทั้งซีกฝ่ายค้านและรัฐบาล ต่างออกมา
เปิดชื่อ “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” ของแต่ละพรรคอย่างต่อเนื่อง ยกเว้น พรรคเพื่อไทย ยังอุบชื่อไว้ก่อน หวั่นว่าจะตก
เป็นเป้าถูกทำลาย บอกแต่เพียงว่าเมื่อเปิดออกมาแล้วมี “เซอร์ไพรส์”  
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พปชร.ชู“บิ๊กตู่”นายกฯต่อ 
 สำหรับพรรคที่เปิดแคนดิเดต นายกฯ ออกมาแล้ว โฟกัสที่ พรรคพลังประชารัฐ  มีความพยายามสมานรอย
ร้าวในพรรค หลังเกิดปรากฏการณ์“เขย่าเก้าอี้นายกฯ” จากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี และล่าสุดมีเสียงจาก 
พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคยืนยันว่า พรรคจะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นแคนดิเดตนายกฯ ต่อไปอีก พร้อมยํ้าว่า เป็นคนเสนอช่ือ “บิ๊กตู่” ด้วยตัวเอง    
 มีเสียงจาก นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล ออกมายืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยินดีและขอบคุณที่
พรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจและทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนว่าคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งครั้งหน้าท่ามกลาง
กระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไปพรรคใหม่ของ บิ๊กฉิ่ง-ฉัตรชัยพรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปชป.เสนอ“จุรินทร์” 
 ขณะที่ท่าทีจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณีรมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ชี้ชัดว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือแคนดิเดต นายกฯ ของพรรค เพราะเป็นหัวหน้าพรรค และเชื่อว่า 
นายจุรินทร์ พร้อมที่จะเป็นนายกฯ หากได้รับเสียงไว้วางใจอย่างเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล  
 “ด้วยประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเกือบทุกกระทรวง ตั้งแต่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ดูแลการปราบปรามยาเสพติด ดูแลด้านการท่องเที่ยวกีฬา ดูแลกระทรวงพาณิชย์ ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข จนกระทั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว” 
 นายนิพนธ์ การันตีอีกว่า เรื ่องความรู้ความสามารถ เรื่องเศรษฐกิจผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะ
นโยบายประกันรายได้เกษตรกร รวมทั้งทีมที่ปรึกษาต่างๆ ก็มีความพร้อมเรื่องบุคลากรของพรรค รวมถึงผู้ หลักผู้ใหญ่
ของพรรค อาทิ  นายชวนหลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นาย ศุภชัย พานิชภักด์ิ ยังคงอยู่กับพรรคอย่างครบถ้วน  
ภท.ดัน“เสี่ยหนู” 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ระบุ
ว่า พรรคภูมิใจไทย ชู นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว และหากมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่พรรคพร้อมทุกอย่าง  
“พิธา”พร้อมชิงนายกฯ 
 สอดคล้องกับพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุชัดเจนพร้อมเป็น“แคนดิ
เดตนายกรัฐมนตรี” ทั้งชี้ว่าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นการส่งสัญญานความพร้อมข องพรรค ให้เห็น
กระบวนการทำงาน  
 ส่วน พรรคไทยศรีวิไลย์ ไม่ตกเทรนเช่นกันเมื่อ นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค ประกาศว่า 
การเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวหรือบัตร 2 ใบ ก็จะได้ นายมงคลกิตติ์สุขสินธารานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย 
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ทสท.ชู“หญิงหน่อย”  
 ดูเหมือนว่า พรรคน้องใหม่ อย่าง “พรรคไทยสร้างไทย” หรือ ทสท. มีความเคลื่อนไหวคึกคักไม่แพ้กัน โดย 
นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้าง ยืนยันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของพรรคคือ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” และหลังจากนี้พรรคพร้อมเปิดรับบุคคลทุกรุ่นทุกกลุ่ม เข้ามาร่วมงาน
การเมืองกับพรรคไทยสร้างไทย   
กล้าชี้“กรณ์”เหมาะ 
 เช่นเดียวกับ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ระบุว่า ทางพรรคเสนอ กรณ์ จาติกวณิช 
หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรมว.คลัง เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่ประเทศกำลัง
เผชิญกับวิกฤติิรอบด้าน 
 “ความสามารถด้านเศรษฐกิจด้านการเงิน การคลัง คุณกรณ์มีอยู่เต็ม เคยได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐมนตรี
คลังโลก ซึ่งสมัยที่เป็น รัฐมนตรีคลังก็ทำให้ไทยได้พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วและจากที่ผมรู้จักคณุกรณ์
มาเป็นสิบปีคือ คุณกรณ์มีความคิดร่วมสมัย มีใจพร้อมรับฟังคนทุกรุ่น” เลขาธิการพรรคกล้า ระบุ 
25ส.ส.เสนอชื่อชิงนายกฯ 
 สำหรับการเสนอชื่อแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งนั้น 
พรรคที่มีสิทธิเสนอได้ต้อง มีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือ 500 คน หรือ มีส.ส. 25 คนขึ้นไป 
 เมื่อแต่ละพรรคมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 159 กำหนดที่มา
ของ “นายกรัฐมนตรี” ว่า ต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือ 500 คน 
เท่ากับว่า พรรคที่ได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป มีสิทธิเสนอช่ือจากบัญชีพรรคเป็นนายกฯ   
 นอกจากนี้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ต้องมี ส.ส.รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ หรือ ส.ส. อย่างน้อย 50 คน  
 มติของสภาผู ้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั ้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร คือ 
250 เสียง 
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้ 
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดช่องให้ที่ประชุมร่วมระหว่าง ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อโหวต
เลือกนายกฯ   
 โดยสองสภา จะมีสมาชิกทั้งสิ้น 750 คน แบ่งเป็น ส.ส. 500 คนและส.ว. 250 คน โดยผู้ที่จะได้รับเลือก
เป็นนายกฯ ต้องมีเสียงสนับ สนุนของสมาชิกรัฐสภามากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ นั่นคือ 376 เสียง 
 ขณะนี้แต่ละพรรคการเมืองมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ กันแล้ว เหลือแต่ต้องลุ้นว่า จะได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง
เมื่อไหร่ ในสถานการณ์ที่ “บิ๊กตู่” ประกาศสู้ต่อ ไม่ลาออก ไม่ยุบสภา!!  
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/498906 

https://www.thansettakij.com/pr-news/politics/498906
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การเมืองผุกร่อน 3 นิ้วถลำเกินสันติ 'ประเทศติดหล่ม' ก้าวขาไม่ออก 
10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น. 
 

 
 
 การเมืองสัปดาห์หน้านี้อยู่ในสภาวะทรงๆ ปมร้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างประเด็นระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ต้องนับหนึ่งจาก
ตอนไหน ระหว่างปี 57, 60 หรือ 62 ซาไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังมีเวลาให้หาคำตอบ 
             ความคลุมเครือเรื่องระยะเวลาครองตำแหน่ง บิ๊กตู่ จะไปตื่นเต้นกันอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคม 65 ที่จะ
ครบ 8 ปี ตามสูตรนับถอยไปเริ่มกันตั้งแต่ปี 57 ถึงตอนนั้นน่าจะมีเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญนำวินิจฉัยได้ แต่ตอนนี้ปัญหา
มันยังไม่เกิด 
             กับอีกส่วนหนึ่ง เป็นเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างปิดสมัยประชุมสภา ไม่มีวาระร้อนๆ ให้ต้องจับจ้อง หรือทำให้
สถานการณ์เปลี่ยนได ้
             ประกอบกับเวลานี้บรรดานักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต่างยกขบวนกันไปโกยคะแนนจาก
ประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ด้วยการแย่งกันช่วย แย่งกันแจก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ อุทกภัย
การเมือง 
                ยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหนังสือถึงทุกพรรคการเมืองให้เตรียมการแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดตั้งสาขาพรรค, แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด, การประชุมใหญ่สาขาพรรค, การประชุมใหญ่ของพรรค, การ
สรรหาผู้สมัครโดยกระบวนการไพรมารีโหวต ยิ่งทำให้นักการเมืองหูผึ่ง ประเมินว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ ต่างพากันไป
สร้างความนิยม 
                เรียกว่านาทีนี้ใครนั่งนิ่งถือว่าตกขบวน พลาดโอกาสซื้อใจ หาเสียงทางอ้อมกับประชาชน โดนอีกฝ่าย
เบิ้ลบลัฟ ทำคะแนนแซงไม่รู้ตัว 
             บางพรรคการเมืองรีบโยนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาขายของตั้งแต่ไก่โห่ ไล่ตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์ ที่
ประกาศชัดว่าชูหัวหน้าพรรค จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทย ที่
โปรโมตหัวหน้าพรรค อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 
             ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังความอึมครึมจากลิ่มความขัดแย้งระหว่าง บิ๊กตู่ กับ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรค ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพิ่งจะชัดเจนว่าเข็น บิ๊กตู่ อีกสมัย หลัง บิ๊กป้อม 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค เปิดปากว่าเป็นคนดันเอง 
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             อย่างไรก็ดี แม้บิ๊กป้อมจะยืนยัน และบิ๊กตู่ตอบรับในไมตรีด้วยความยินดี จนดูเหมือนเรื่องราวความกิน
แหนงแคลงใจระหว่างพี่น้อง 3 ป.ถูกสมานแผลแล้ว แต่กระนั้นมันก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่า เมื่อถึงเวลานั้นจะเป็น
อย่างที่พูดกันวันน้ีหรือไม ่
             เพราะการออกมายืนยันว่าสนับสนุน บิ๊กตู ่ มันอาจเป็นแค่เจตนาที่ต้องการกลบเกลื่อนข่าวลือต่างๆ 
ระหว่างพี่น้อง 3 ป.ที่เกิดขึ้นตลอดมา ไม่ว่าจะเรื่อง 2 ป. พล.อ.ประยุทธ์ และ บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย จะออกไปตั้งพรรคเอง โดยมี ปลัดฉิ่ง ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเพลย์เมกเกอร์ให้ 
หรือการลงพื้นที่เพ่ือวัดพลังกัน 
             อีกทั้งชั่วโมงนี้ พรรคการเมืองต่างๆ รีบเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ กันตั้งแต่เนิ่นๆ หากพรรคพลังประชารัฐ 
หรือ บิ๊กป้อม นิ่ง ยิ่งจะสร้างความเคลือบแคลงมากขึ้นไปอีก 
             ขณะเดียวกัน กลิ่นความขัดแย้งมันไม่ได้หายไปเสียทีเดียว ร.อ.ธรรมนัส เองทุกวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวใน
ลักษณะที่ถูกตีความว่ายังขึงขังกับ บิ๊กตู่ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม ตลอดจนคำพูดบางคำพูดที่เหมือนต้องการ
กระแทกกระทั้นใคร 
             หรือแม้แต่เรื่องการโอน 4 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ร.อ.ธรรมนัส เคยดูแลสมัยเป็น 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไปให้บิ ๊กป้อมกำกับดูแลแทน จนสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่มี เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์อยู่ กระทั่งผ่านไปสัปดาห์เดียว บิ๊กตู่
ต้องพลิกลำ รีบเซ็นยกเลิกคำสั่งของตัวเองเพ่ือไม่ให้กระเพ่ือมไปกว่านี้ 
             และเรื่องดึง 4 กรมในกระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์ดูแลมาให้ บิ๊กป้อม ดูแทน มันไม่ได้มีผลกระทบแค่
เสถียรภาพภายในรัฐบาลเท่านั้น หากแต่มันสุ่มเสี่ยงจะผิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย เพราะไม่เคยมีที่ไหนที่
ให้รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลกรมโดยตรง 
             ซึ่งต้นตอเรื่องดังกล่าวก็มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐเอง เพราะมีข่าวลือออกมา
เหมือนกันว่า อดีตรัฐมนตรีที่เคยดูแล 4 กรมนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง บิ๊กป้อม ให้เอ่ยปากขอ บิ๊กตู่ ที่อย่างไรก็ปฏิเสธเสีย
ไม่ได ้
             ขณะที่การแต่งตั้ง พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ สมศักดิ์ เทพสุทิน 
รมว.ยุติธรรม ให้เป็นเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในช่วงเวลานี้ก็เกี่ยวพันกับความขัดแย้งของพรรคพลัง
ประชารัฐที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน้ีทั้งสิ้น 
             โดยเฉพาะในรายของ พีระพันธุ์ ที่เป็นคนโปรดของ บิ๊กตู่ ถูกมอบหมายให้ทำงานสำคัญมาตลอดนับตั้งแต่
ถอดเสื้อพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ยังเป็น เซนต์คาเบรียลคอนเน็กชัน ของ บิ๊กป้อม เรียกว่าได้รับความไว้วางใจจาก
ทั้ง 2 สาย ก็ถูกมองว่าแต่งตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ากับพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับทั้ง 
บิ๊กตู่ และ บิ๊กป้อม  
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 หลายเรื่องที่บานปลายล้วนมาจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ หรือแม้แต่วงศ์วาน 3 ป.เอง
ทั้งนั้น 
             ขณะที่สถานการณ์ นอกสภา แม้จะยังไม่มีเงื่อนไขไปสร้างจุดร่วมจนก่อให้เกิดการลุกฮือ แต่ถือว่าเป็นจุดที่
น่าห่วง เพราะมันเลยเถิดไปถึงความรุนแรงที่เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หลังเมื่อคืนวันที่ 6 ต.ค. มีผู้ก่อความไม่สงบใช้
อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ ส.ต.ต.เดชวิทย์ เลทเท็สสัน หรือ หมู่เดวิด ผบ.หมู่ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. จนบาดเจ็บสาหัส 
จากการเข้าควบคุมพื้นที่ใต้แฟลตดินแดง 
             ขณะเดียวกัน การชุมนุมของกลุ่ม 3 นิ้วในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ก็ดูจะไกลห่างกับคำว่า สันติ อหิงสา ไป
เรื่อยๆ จนบางครั้งเหมือนชุมนุมเพื่อต้องการทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
             ภาพการเผาสิ่งของ สถานที่ กลายเป็นภาพชินตาของคนทุกครั้งที่มีการชุมนุม ในขณะที่มวลชนก็กังวล
ความปลอดภัย เปลี่ยนไปให้กำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียแทน ภาพการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่อุดมการณ์พรั่งพรูกำลัง
กลายสภาพเป็นแก๊งป่วนเมือง ไม่ต่างอะไรกับการทำลายความชอบธรรมของตัวเอง 
             และเป็นสัญญาณอันตรายอย่างมากหลังมีการใช้อาวุธจริงยิงใส่เจ้าหน้าที่ เพราะมันกำลังสร้างความคับ
แค้นให้กับทั้งสองฝ่าย บทเรียนที่ผ่านมาในอดีต เหตุการณ์ในลักษณะนี้มักนำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายใหญ่อยู่เสมอ 
             ผลลัพธ์สุดท้ายคือ ความสูญเสีย 
             ในขณะที่ประชาชนเองก็สิ้นหวังกับการเมืองในสภาที่นักการเมืองขัดแย้ง แย่งผลประโยชน์กัน ยังมาเจอ
การเมืองภาคถนนที่เสี่ยงจะเกิดความรุนแรงทุกเมื่อ 
             ไม่ว่ายุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ผลลัพธ์ที่ได้ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากเดิม ไม่ว่ าฝ่ายใดเป็นผู้
ชนะในสนามเลือกตั้ง 
                ประเทศไทยยังติดหล่ม ก้าวขาไม่ออกสักที. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/119256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/119256
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บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 
มือปราบ  วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 02.00 น. 
 

 
 
 เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้าwww.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา
...nn ตามโปรแกรม พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนวันอาทิตย์นี้ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ ของไทย ได้รับผลกระทบสภาพฝนตก แต่จะมากหรือน้อยซ้ำเติมอุทกภัยหรือไม่ ต้อง
รอลุ้นกัน กระนั้นก็ตาม ทาง บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งเตรียมพร้อมรบัมือเต็มกำลังแล้ว... 
 ขณะนี้ รัฐบาลได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พุทธศักราช …. โดย
สาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกลับไปใช้สัดส่วนจำนวน สส. เป็นแบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 
คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ผ่านวาระ 3นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามการเปิดเผยของ 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี... 
 ทั้งนี ้ ขั ้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา 256 (7) ที ่ระบุให้นำความในมาตรา 81 ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา มาใช้บังคับโดยอนุโลม... 
 ทั ้งนี ้ 2-3 สัปดาห์ที ่ผ ่านมา ปรากฏว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างโยนชื ่อบุคคลที ่เหมาะสมที ่เป็น
นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้า เช่น พรรคพลังประชารัฐ ก็ยืนยันว่า จะเสนอชื่อ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ก็ชูนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพอย่าง อู๊ดด้า-จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 
เป็นผู้ท้าชิง ส่วนพรรคภูมิใจไทย ก็เสนอ เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนพิจารณา ฯลฯ... 
 “มือปราบ” เห็นว่าการประกาศตัวของแต่ละพรรคการเมือง ถึงผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกรั ฐมนตรีให้
ประชาชนรับรู้ก่อนการเลือกตั้งที่มีในช่วงราวๆ ปี 2566 นั้น ก็ถือเป็นเรื่องดี สำหรับทุกๆฝ่าย เพราะนอกจากเป็นการให้
เวลาสำหรับประชาชนในการพิจารณามากขึ้นแล้ว ยังเป็นการบอกใบ้ให้บรรดานักการเมืองรีบพิจารณาตัดสินใจเพื่อ
อนาคตของตัวเองด้วย (ฮา)... 
 แต่ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม จนถึง 15 ตุลาคมนี้ ถือเป็นวันที่ผู ้ประกาศตัวรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น 
จะต้องแสดงเจตจำนงในการสมัครเป็นนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 5,300 แห่ง ท่ามกลาง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และอุทกภัยในหลายพ้ืนที่!!!!... 
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 โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้งอบต.ต้นแบบ โดยมีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่มีการตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการจัดหน่วยเลือกต้ังแบบน้ีทั่วประเทศ ในวันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายนนี้... 
โดย พญ.วลัยรัตน์ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า คงต้องเน้นย้ำว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นๆ ที่
เข้ามาเกี่ยวข้องในหน่วยเลือกตั้งจะต้องช่วยกัน สิ่งแรกคือต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้น้อย
ที่สุด... 
 คือเมื่อใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้านทันที เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่
จัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้น ขอให้มั่นใจกระบวนการคัดกรองที่หน่วยเลือกตั้งว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 และอย่าวิตก
จนเกินไป... 
 ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ระบุว่า ในเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิด-19 กกต.ได้มีการ
เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วซึ่งในวันรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา ก็ให้แยกออก เพราะถือว่าเป็น
กลุ่มเสี่ยง... 
 เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลที่ไม่ ได้มีความเสี่ยง รวมทั้งต้องขอความร่วมมือว่าผู้ที ่มีความ
ประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเช้ือ
โควิด และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกำหนด จึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือมาใช้สิทธิเลือกต้ังได้... 
 สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั้น ซึ่งหากไม่สามารถจัดการรับสมัครหรือถึงที่สุดแล้วไม่
สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็มีกฎหมายให้อำนาจสามารถขยับหรือเลื่อนและย้ายสถานที่ได้ เป็นดุลยพินิจของแต่ละ 
อบต.ว่าจะใช้วิธีการใด... 
 “มือปราบ” เห็นว่า ผู้ที่ตั้งใจอาสาเข้ามาทำงานให้ท้องถิ่นในการเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้ ควรที่จะมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองให้มากเป็นพิเศษ โดยมีการแสดงผลตรวจต่อคณะกรรมการรับสมัครฯ เพราะถือเป็นการแสดงความ
พร้อมต่อประชาชนในท้องถิ่นให้หายจากความกังวลที่เกิดจากไวรัสฯ... 
 รวมทั้งต้องไม่ลืมว่า การเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นผู้สมัครฯ จะต้องแข่งขันด้วยนโยบายที่
เป็นไปได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพิจารณา ไม่ใช่อาศัยสายสัมพันธ์หรืออามิสสินจ้าง และยอมตนเป็นบันไดให้กับ
นักการเมืองระดับชาติโดยไม่สนใจเสียงของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นสิ่งน่ารังเกียจและควรช่วยกันขจัดออกไปใน
การเลือกต้ัง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้...nn สวัสดีครับ 
 
มือปราบ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/49285 
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โฟกัสการเมือง  “เคลื่อนตัวแรง” เตรียมเลือกตั้ง : สัญชาตญาณ ตามไฟต์บังคับ 
ทีมข่าวการเมือง  10 ต.ค. 2564 06:25 น. 
 

 
 
กรมอุตุฯเตือนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ก่อตัวต่อเนื่อง เฝ้าระวังปริมาณฝนตกหนักเป็นระยะ 
ในภาวะน้ำยังท่วมขังในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน ไหลเอ่อจากแม่น้ำนองเต็มทุ่งพื้นที่ลุ่มภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ 
ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา ฯลฯ 
มวลน้ำมหาศาลจากเขื่อนป่าสัก เขื่อนเจ้าพระยา ไหลมาถึงปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ มีคำเตือนประชาชนอาศยัพื้นที่
นอกคันกั้นน้ำขนของขึ้นที่สูง 
สถานการณ์ไม่ถึงขั้นน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แต่ก็ใกล้เคียงเต็มที 
นั่นสะท้อนว่า ตลอด 6-7 ปี ยุครัฐบาล คสช.มาถึงรัฐบาลเลือกตั้งพลังประชารัฐ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำที่มี 
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ นั่งเป็นประธานใหญ่ ยังไม่กระเตื้อง 
ทั้งที่ทุ่มงบประมาณนับหมื่นนับแสนล้าน 
เป็นความผิดพลาดในเชิงบริหารจัดการที่มาซ้ำกับวิกฤติโรคระบาด ไวรัสโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังทรงๆ ทรุดๆตัวเลขผู้
ติดเชื้อใหม่ลดลงในระดับหมื่นต้นๆ ยอดตายหลักร้อยต่อวัน 
นั่นเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นมานานหลายเดือน ที่ต้องแลกด้วยตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจต้องปิดกิจการ คนตกงานจำนวนมาก 
แต่ยังดีที่เริ่มมีสัญญาณบวกจากการเร่งฉีดวัคซีนโควิดได้วงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการขยายกลุ่มฉีดวัคซีนมาที่กลุ่ม
นักเรียนมธัยมอายุระหว่าง 12-17 ป ี
เพื่อให้มีโอกาสกลับไปเปิดเรียนตามปกติแทนเรียนออนไลน์มานาน 
สถานการณ์ต้องสวดมนต์ตามท่านผู้นำ โควิดไม่ทันซา มหาอุทกภัยซ้ำ คนไทยไม่ได้มีเวลาหายใจหายคอ เสี่ยงตายจาก
โรคระบาด อันตรายจากน้ำ และกำลังอดตายจากวิกฤติสารพัดถาโถม 
ทำมาหากินยากลำบาก สภาพปัญหาปากท้องหนักขึ้นทุกวัน 
นั่นเป็นโจทย์หินซ้อนโจทย์ยาก ในภาวะที่รัฐบาลภายใต้การนำของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ 
รมว.กลาโหม ต้องจัดโปรแกรมลงตรวจน้ำท่วมแทบจะรายวัน อีกทางก็เป็น พล.อ.ประวิตร ที่ยกหางเครื่องคณะใหญ่ลง
ไปสำรวจสถานการณ ์
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ทางหน่ึงคือภารกิจตามหน้าที่เร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
แต่อีกนัยมันก็ก่อกระแส“น้ำท่วมแฝงน้ำการเมือง” ตามฉากสถานการณ์ที่มองยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาติ กับการที่ผู ้มี
อำนาจในรัฐบาล ปาดหน้า แย่งซีนกันลงพืน้ที่ตรวจน้ำท่วม 
โชว์พลัง ส.ส.ที่แห่ไปรอรับ วัดบารมีกันเป็นข่าวครึกโครมบนหน้าหนังสือพิมพ์ 
“บิ๊กตู่” ไปที่หนึ่ง ก็มีทีมสามมิตร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม กับ 
“เสี่ยเฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เกณฑ์พลไปต้อนรับ 
“บิ๊กป้อม” ไปอีกที่หนึ่ง ก็มี “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค “มาดามบิ๊กอาย” นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และ “เสี่ยปาน” นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ระดม ส.ส.ในคาถา ไปเข้าแถว
ประดับฉากเสริมพลัง 
ประชันกันแบบที่ “บิ๊กตู่” นั่งบนเรือโฉบไปโฉบมา แต่ “ผู้กองนัส” ลงทุนลุยน้ำลากเรือเข้าแจกของถึงมือชาวบ้าน มีช็อ
ตดราม่า สั่งทีมงานไม่บอกให้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 
ตั้งใจทำให้เห็นใครคลุกโคลน ถึงลูกถึงคนมากกว่าบรรยากาศแฝงแรงแค้นกลบไม่มิด อาฟเตอร์ช็อกศึกปราบกบฏ “บิ๊ก
ตู่” กับ “ผู้กองนัส”ยังจ้องหักเหลี่ยมเฉือนคมกันทุกช็อต เตะตัดขากันทุกจังหวะ 
ป่วยการที่จะให้ลูกหาบ ขอร้องอย่ามองเป็นการชิงเหลี่ยม ขัดแย้ง 
อย่างไรก็ตาม จับสัญญาณล่าสุดที่ “บิ๊กป้อม” ยอมสารภาพตรงๆตอนนี้เดินยังไม่ไหว 
ไม่ขอแข่งชิงเก้าอ้ีนายกฯกับใคร ประกาศชัดถ้อยชัดคำอย่างเป็นทางการ ชูช่ือของ พล.อ.ประยุทธ์ “ใส่พาน” อยู่ในบัญชี
นายกรัฐมนตรีของค่ายพลังประชารัฐ 
ตัดจบศึกสายเลือดทหารเฒ่า 3 ป. ผ่อนดีกรีลงหลายองศา 
แต่ในมุมตรงกันข้ามอาการ “บิ๊กป้อม” ไม่แข็ง ส่ออ่อนแรง น่าจะทำให้ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ
พรรค “ใจฝ่อ” เช่นเดียวกับ “มาดามบ๊ิกอาย”นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ที่ต้อง“ใจแป้ว” 
ตามแนวโน้ม “พี่ใหญ่” เปิดทาง “น้องเล็ก” ยึดค่ายพปชร.แน่ 
และสถานะกบฏของ “ผู้กองนัส” กับ “มาดามบิ๊กอาย” ที่ประกาศไปกันไม่ได้กับการบริหารตามแนวทางของ พล.อ.
ประยุทธ์ ก็คงไร้ที่ยืนในพรรคพลังประชารัฐ จำเป็นต้องแตกพ่าย หนีไปหาต้นสังกัดใหม่ 
ปัญหาในพลังประชารัฐใกล้จบ ตามไฟต์บังคับ “บิ๊กตู่” ต้องลุยยึดให้ได้สถานเดียว 
และมันก็คือโอกาสเดียวที่ขุมอำนาจ 3 ป. จะประคองเกม ลากกระเตงอำนาจไปได้ ให้กล้ำกลืนยังไงก็ต้องฝืนทนสาน
สัมพันธ์กระท่อนกระแท่น ตามรูปการณ์ที่ 
“พี่ใหญ่” กับ “น้องเล็ก” ต้องทำสัญญาใจ 
“น้องนอกไส้” กับ “น้องในไส้” ต้องรักษาระยะห่าง ประกันความปลอดภัย ไม่มีคิวเสียบกันเอง 
เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอ สำหรับ “พี่ใหญ่” ที่ขออยู่แบบสบายๆในบั้นปลาย 
เกมบีบให้ 3 ป. ต้องกอดคอกันสู้ ไม่อย่างน้ันก็เจ๊งทั้งกระดาน 
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แต่สถานการณ์ป่วนน่าจะยังไม่จบง่ายๆ ตราบใดที่ “ผู้กองนัส” ยังมีกองกำลังแฝงอยู่ในค่ายพลังประชารัฐ อย่างน้อยก็
ต้นทุนชัวร์ๆ ส.ส.พะเยา 2 คน บวกน้องรัก อย่างนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และแนวร่วมอย่างนายเอกราช ช่างเหลา 
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่นับ ส.ส.ปักษ์ใต้ โดยเฉพาะนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ “ผู้กองนัส” พาฝ่าด่าน
เลือกตั้งซ่อม โค่นแชมป์เก่าประชาธิปัตย์คาบ้าน 
อย่างขี้เหร่สุด 6-7 เสียง มีอยู่ในคาถาของ “ป.แป้ง” แน่ 
ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ทำให้ “บิ๊กตู่” ต้องลุ้นฉี่เหนียวทุกรอบที่ต้องใช้เกมโหวตในสภาผ่านกฎหมายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเงินที่ ครม.จำเป็นต้องขออนุมัติ “กู้” สู้โควิด 
ถ้าผิดพลาด โดนคว่ำในสภา “บิ๊กตู่” ต้องลาออกทันที 
ไม่นับอาการเหยียบตาปลาพรรคร่วมรัฐบาล ตามอาการรุกหนักของค่ายเซราะกราวภูมิ ใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ใน
สถานการณ์แย่งชิงรถเสบียง เตรียมกล้วยแจกเลือกตั้ง 
อย่างที่เห็นบิ๊กข้าราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่อนไปลาออกหนี
ใบสั่งการเมือง ทั้งๆที่เหลืออายุราชการอีกหลายป ี
หรือแม้แต่ในทีมพลังประชารัฐเองก็มีจุดผิดสังเกต การเร่งปิดกล่องสัมปทานท่อส่งน้ำดิบในโครงการอีอีซี ปมร้อนของ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
มหกรรมเขย่า “เงินทอน” ถอนทุนเลือกตั้งลุยกันแบบไม่ยั้งมือ 
แน่นอน โดยสภาพการณ์เยี่ยงนี้ มันกัดกร่อนต้นทุนหน้าตักก้อนสุดท้าย ในเรื่องของความซื่อสัตย์ มือสะอาดอ่านใจ 
“บิ๊กตู่” คงไม่ปล่อยให้เสือหิวเสือโหยปล้นรถเสบียง ทำ ครม.เสี่ยงติดคุกในภายหลัง 
ซึ่งนั่นก็ต้อง “ขวางคลอง” ขัดใจขัดคอกับพรรคร่วมรัฐบาล 
สถานการณ์ยั่วเกมซ่อนแต้ม ผู้นำเสี่ยงโดนขู่กรรโชกเรียกค่าประคองเสียงในสภา 
ตามสภาพการณ์ ต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ออกมาประสานเสียงยืนยัน ไม่มี
สัญญาณยุบสภา รัฐบาลยังพร้อมเดินหน้าต่อ 
อย่าว่าแต่ประชาชนทางบ้านจะไม่เชื่อ ตาสีตาสาอ่านเกมขาด 
ให้สังเกตสัญชาตญาณนักเลือกต้ังอาชีพที่จมูกไวยิ่งกว่ามด ปลวก แมลงสาบ พากันขยับแต่งตัวแต ่
หัววัน ถึงขั้นเปิดหน้า โชว์ตัวนายกฯในบัญชีพรรคกันคึกคัก 
ทั้งประชาธิปัตย์ที่แห่“อู๊ดด้า”นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามด้วยค่ายภูมิใจไทยก็ภูมิใจนำเสนอ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล ทีมก้าวไกล ก็ขาย “หนุ่มทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กวาดแต้ม “นิวโหวตเตอร์” 
ทีมไทยสร้างไทยก็ไม่ตกขบวน โชว์หน้า “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ล้อตามโพล แม้แต่พวกที่เงียบไปพัก
ใหญ่อย่างพรรคกล้า ก็ตีปี๊บช่ือ “กรณ์ จาติกวณิช” เป็นผู้นำ 
และที่ฮือฮา กล้ามาก ก็คือการไขก๊อกของนายวินท์ สุธีรชัย ร่อนใบลาออกจาก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคก้าวไกล เปิดตัว
พรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “รวมไทย ยูไนเต็ด” 
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สินค้าหน้าใหม่ ยี่ห้อเก่าค้างสต๊อก เปิดไพ่กันคึกคัก ตามจังหวะเชิดฉิ่งโหมโรง 
อาการนักการเมืองแต่งตัว พร้อมลงสนามเลือกตั้ง 
ล้อตามเงื่อนไขไฟต์บังคับเรือเหล็ก “บิ๊กตู่” เสี่ยงคว่ำได้ทุกจังหวะ ในสถานการณ์ที่เดาทางผู้นำกำลังดีดลูกคิด บวกลบ
คูณหาร ในจังหวะที่ยังมีโอกาสเลือกห้วงเวลา ล็อกกติกาเข้าเหลี่ยมเข้าทางมากที่สุด 
ถึงจุดถอนสมอ คงไม่มีการบอกล่วงหน้าแน่. 
 
“ทีมการเมือง” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2215326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2215326
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เกมอำนาจร้อนยึด พปชร. กระชับศรัทธา “ประยุทธ์นิยม” 
จะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ “บิ๊กตู่” จะกู้ศรัทธาจากพรรคพลังประชารัฐ และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน กลับมา
ได้ทันสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันหรือไม่ 
10 ตุลาคม 2564  7:30 น.. 

 
 ท่ามกลางบริบททางการเมืองในขณะนี้ ที่มีการส่งสัญญาณทางการเมืองจากทั้งรัฐบาลและบรรดาคน
การเมือง ก็ทำให้การเมืองในช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นช่วงที่จะต้องจับตามองกันให้ดี 
 เริ่มตั้งแต่การเปิดเกมชิงธง เตรียมสู้ศึกสนามเลือกตั้งกันชุดใหญ่ โดยที่พรรคการเมืองมีการออกมาตีปี๊บ
เสนอชื่อนายกฯ ทั้ง พรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอชื่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม พรรคภูม ิใจไทย เสนอชื ่อ “เส ี ่ยหนู” อนุท ิน ชาญวีรกูล  รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข  พรรค
ประชาธิปัตย์ เสนอชื่อ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ พรรคก้าวไกล เสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้าพรรค นอกจากนั้นยังมีชื่อคนการเมืองที่ถูกเสนอต่อสาธารณะ ทั้ง “หญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า เป็นต้น 
 โดยการเปิดเกมชิงธงเสนอชื ่อนายกฯที ่ เก ิดขึ ้นในครังน ี ้  เน ื ่องจากการที ่หลายๆ พรรคเร ิ ่มจับ
สัญญา “ปะทุ” ของภูเขาไฟที่ใกล้จะระเบิดได้ จากโจทย์ร้อนที่กำลังรุมสกรัม  “บิ๊กตู ่” ทั้งสถานการณ์โควิด-19 
ภายในประเทศ ที่ถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังอยู่ในช่วงลูกผีลูกคน  ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ 
ขณะเดียวกันก็ยังมีโจทย์การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามที่รัฐบาลวางไว้ เพื่อขยับไปสู่เป้าหมายการเปิด
ประเทศนั้น ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายและค้ำคอรัฐบาลอยู่ นอกจากนั้นยังจะต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายลุ่มน้ำ
ทั่วประเทศ ซ้ำร้ายยังมีพายุลูกใหม่ เคลื่อนตัวเข้าถล่มประเทศไทย ในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค.นี้ อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์น้ำ
ท่วมในหลายพื้นที ่
 รวมทั้ง “น้ำเน่าการเมือง” ภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ยังคงคาราคาซังด้วยเกมโค่นอำนาจกันภายใน
พรรค จนทำเอาเป็นปัญหาฝุ่นตลบกันไปทั้งรัฐบาล 
 เพราะเก ือบจะมี  “งานงอก”  จากป ัญหาความส ัมพ ันธ ์ของพรรคร ่วมร ัฐบาล อย ่าง  พรรคค
ประชาธิปัตย์ หลังจาก “บิ๊กตู่” เซ็นต์โอนนำนาจดูแล 4 กรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับ “บิ๊กป้อม” แบบ
ข้ามหัว-ข้ามหน้าข้ามตา “จุรินทร์” ในฐานะรองนายกฯที่คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อง้องอนพี่ใหญ่ 
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 แต่สุดท้ายถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบเจ็บๆ จุกๆ ว่า ถนัดปฏิวัติ ยึดอำนาจ-รวบอำนาจ จนในที่สุด “บิ๊กตู่” 
ต้องชักฟื้นออกจากกองไฟก่อนจะร้อนแรงเป็นไปลามทุ่ง โดยที่ “พี่น้อง 3ป.” มีการปิดห้องลับคุย “จุรินทร์” สุดท้ายจึง
ได้ข้อยุติด้วยการคืนอำนาจ 4 กรม ให้กลับไปอยู่ในอำนาจพรรคประชาธิปัตย์ตามเดิม 
 สิ ่งที ่เกิดขึ ้นสะท้อนถึงความระหองระแหงในความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ ่งซ้ำรอยกับกรณี
ของ พรรคภูมิใจไทย ที่เคยกล้ำกลืนฝืนทนจากการโดนยึดอำนาจ จากการโอนอำนาจรัฐมนตรี ตามกฎหมาย 31 ฉบับ 
ไปให้ “บิ๊กตู่” สั่งการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงฟื้นฟู ช่วยเหลือ จนเกิดปัญหาการบริหารจัดการวัคซีน แ ละ
กลายเป็นการโยนความผิดกันไปมา 
 จากบริบทการเมืองที่เกิดขึ้น แม้ “บิ๊กตู่” จะพูดกลางวงประชุม ครม.ชัดว่า รัฐบาลยังทำงานร่วมกัน
ตามปกติ ได้ร่วมงานกันมากว่า 2 ปี 3 เดือน และรัฐบาลยังทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นเหมือนการส่งสัญญาเดินหน้าต่อในเกม
อำนาจ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ห้วงเส้นทางการเมืองหลังจากนี้ ของ “บิ๊กตู่” จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่จะเหมือนการ
เดินเหยียบอยู่บนระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุเมื่อไหร่ก็ได้! 
 เพราะขณะนี ้“บิ๊กตู่” ยังอยู่ในสถานะ “ขาลอย” ขาดการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ มิหนำซ้ำไม่ว่า
หันไปทางไหนก็มีแต่คนถือหอกดาบคอยทิ่มแทง รุมทึ้งจ้องโค่นบัลลังก์อำนาจ โดยเฉพาะเกมอำนาจในเวทีสภา
ผู้แทนราษฎร ที่ “บิ๊กตู่” ยังคุมไม่อยู่ เนื่องจากจะต้องใช้เสียง ส.ส. ในสภา แต่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในอาณัติ
ของ “บิ๊กตู่” กลับมีแบบนับเรียงตัวได้ ขณะที่จำนวน ส.ส. ที่อยู่กับขั้วอำนาจตรงข้าม กลับมีจำนวนมากเกือบ 60 ชีวิต 
 ซึ ่งจ ุดนี ้จะกลายเป็นพายุล ูกใหญ่ ที ่รอฟาดฟัน “บิ ๊กตู ่” ในอนาคต เพราะหมากเกมนี ้ “ผู ้กอง
ธรรมนัส” ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คงไม่หลบฉากให้อย่างแน่นอน ประกอบกับลีลาการลง
พื้นที่น้ำท่วม ที่เล่นใหญ่ลงทุนดราม่า ลงแช่น้ำครึ่งอก เหมือนกับทำให้คนในตึกไทยคู่ฟ้าดูว่า การจะลงพื้นที่ให้ได้ใจ
ประชาชนต้องทำอย่างไร ซึ่งเหมือนเป็นการข่มอยู่ในที ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการส่งสัญญาณชัดว่า “ผู้กองธรรมนัส” ยัง
ไม่ถอดใจจากเกมชิงอำนาจในพรรคพลังประชารัฐที่ได้เริ่มไว้แล้ว 
 งานนี้แม้ “บิ๊กตู่” จะพยายามฮึดสู้ โดยการจับมือกับ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
โดยให้ “ปลัดฉิ่ง”ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดมหาดไทยเดินเกมตั้งพรรคสำรอง แต่หากนับนิ้วคำนวนระยะเวลาที่เหลือ
ในวาระของรัฐบาล กับกระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งพรรคตามกฎเกณฑ์ของ กกต. ทั้งการหาสมาชิกพรรค การตั้ง
สาขาพรรค รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้พรรคสำรองพร้อมเข้าสู ่การเลือกตั้ง ก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานหิน
พอสมควร 
 ดังนั้นโอกาสเดียวที่ “บิ๊กตู่” จะไปต่อได้บนเส้นทางอำนาจ แบบอยู่ยาว มีเพียงทางเดียวคือการกลับมายึด
พรรคพลังประชารัฐให้กลับมาอยู่ในอาณัติให้ได้ 
 ซึ่งคีย์แมนตอนนี้ก็หนีไม่พ้น “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่รับบท “ขงเบ้ง” กำหนดทิศทางเกมอำนาจ ที่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายไหน ระหว่าง  “บิ๊กตู่-บิ๊
กป๊อก” กับ “ผู้กองธรรมนัส” เพราะทุกวันนี้ยังใช้ “ธรรมนัส-นฤมล” เป็นหนามแทงอก “น้องเลิฟ 2 ป.” ย่างต่อเนื่อง 
แต่อีกมุมหนึ่งก็ยังเดินจับมือโอบไหล่โชว์หวานกับ “น้องตู่”  ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
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 จับอาการตอนนี้เกมอำนาจในพรรคพลังประชารัฐเริ่มมีการขยับหมากบนกระดานกันอีกครั้ง  เมื่อ “บิ๊ก
ป้อม” แต่งต้ัง สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม  และ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็น
ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั ้ง 2 คนถือได้ว่าอยู่ในขั้วอำนาจ ”บิ๊กตู ่” ที่ถูกตั ้งขึ ้นมาคานอำนาจใน
พรรค ดังนั้นสุดท้ายต้องรอดูว่าการเดินเกมของ “บิ๊กป้อม” จะมีตอนจบอย่างไร เพราะการเดินเกมครั้งนี้ไม่ธรรมดา ถึง
ขนาดที่ “น้องเลิฟ 2 ป.” เอง ยังตามเกม “พี่ป้อม” ไม่ทัน! 
 ซึ่งตอนนี้จะเป็นช่วง “ลำหักลำโค่น” ที่ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งคงเป็นช่วงที่  “บิ๊ก
ตู่” จะต้องยอมผันตัวเอง 360 องศา เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยในเกมอำนาจหลังจากนี้ ส่วนจะมีการกำจัดศัตรูทางการ
เมือง แบบที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาผยอง คอยโค่นอำนาจได้อีกเลยหรือไม ่ต้องรอดูกัน 
 ส่วนสัญญาณที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มยุบสภาน้ัน ประเมินแล้วการยุบสภาตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับ “บิ๊ก
ตู่” ด้วยคะแนนนิยมที่หดหายลงไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึง
ต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่สร้างคะแนนนิยมในหมู่ประชาชน คู่ขนานกับการแก้ปัญหาขาลอยของตัวเอง  จนถึงจุดที่สุก
งอมแล้วค่อยตัดสินใจยุบสภา น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
 โจทย์การเมืองตอนนี้ “บิ๊กตู่” ต้องสร้างศรัทธาภายในพรรคพลังประชารัฐ ควบคู่ไปกับการสร้างศรัทธาจาก
ประชาชน ซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าขั้นเสพติด “ระบอบประยุทธ์นิยม” กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะเห็นได้จากการลงพื้นที่
ของ “บิ๊กตู่” ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนให้ต่ออายุโครงการคนละครึ่ง ตลอดจนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 กลุ่มต่างๆ 
 ดังนั้นจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ “บิ๊กตู่” จะกู้ศรัทธาจากพรรคพลังประชารัฐ และสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชน กลับมาได้ทันสู้ศึกเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันหรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/360248/ 
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09.00 INDEX ยุทธศาสตร์ การเมือง การเลือกตั้ง ยุทธการดับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 09:10 น. 

 
 
09.00 INDEX ยุทธศาสตร์ การเมือง การเลือกตั้ง ยุทธการดับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ.2560 ขึ้นทูลเกล้าฯ 
ความคลุมเครือในเรื่องการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เริ่มคลี่คลาย 
 ในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับเป็นการให้คำตอบถึงฐานที่มาของการเดินสายไม่ว่าจะที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะที่
นครศรีธรรมราช 
 ปรากฎการณ์เปิดตัวของแต่ละพรรคการเมืองจึงกลายเป็นเรื่อง ธรรมดาอย่างปรกติยิ่ง โดยเฉพาะการสร้าง
ความแจ่มชัดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 
 แนวโน้มหนึ่งอันอาจถือว่าเป็นแนวโน้ม “ใหม่” ก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรีมิได้จำกัดเพียง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เหมือนกับ เมื่อตอนเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 อีกแล้ว 
 จุดเปลี่ยนอย่างสำคัญน่าจะมาจาก “แบบวิธี” ของการเลือกต้ังที่หวนกลับไปใช้รูปและโครงสร้างเหมือนกับ
การเลือกต้ังเมื่อปี 2544 
เพียงแต่ที่ยกระดับสูงยิ่งขึ้นไปอีกคือการเลือก “นายกรัฐมนตรี” 
โอกาสที่ผลการเลือกต้ังจะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกจะมีสูงอย่างยิ่ง 
 การเลือกต้ังเมื่อเดือนมกราคม 2544 อาจไม่แจ่มชัดว่าจะนำไปสู่การ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือไม่ 
หากแต่เมื่อ นายทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เริ่มมีความแจ่มชัด 
เป็นความแจ่มชัดจากผลการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และจากน้ันความแจ่มชัดนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยน 
 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ส่งให้ นายสมัคร สุนทรเวช ได้เป็น ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม  2554 ที่ส่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็น 
 การเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อาจพลิกผันแปรเปลี่ยนไปบ้าง แต่พลันที่มี
การแก้ไขก็หวนกลับมา 
การเลือกต้ังครั้งต่อไปคือ การเลือกตั้ง “นายกรัฐมนตรี” ตรง 
 หากเมื่อรูปการเลือกตั้งดำเนินไปเหมือนกับการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ก็มั่นใจได้เลยว่าการกำหนด
ตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมี ความหมายอย่างแหลมคมยิ่ง 
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ความหมายโดยตรงคือสกัด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ความหมายโดยตรงคืออาศัยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคกำหนดเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในการเอาชนะ
การเลือกต้ังให้จงได้ 
ปิดสวิตช์ ส.ว. ปิดสวิตช์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2983262 
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เกมเพื่อไทยรอสัญญาณจากคนแดนไกล 
สถานการณ์ภายในพรรคเพื่อไทย เรียกได้ว่า “ขาดท่อน้ำเลี้ยง” นายใหญ่กำลังเล่นหลายหน้า มีหลายคดีที่ต้อง
เคลียร์ ล่าสุดในคดีฟอกเงินทุจริตกู้แบงก์กรุงไทยก็เพิ่งสะสางไปเสร็จ จึงต้องรออยู่ที่นายใหญ่ว่าจะจิ้มเลือกใคร และ
ต้องจับตาดูว่าจะพลิกเกมกลับมาเหมือนในอดีตที่ส่งน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ 
10 ตุลาคม 2564  10:00 น. 
 

 
 
 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้เห็นได้ว่าพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้ว หลังจากมี
กระแสข่าวการยุบสภาดังหนาหูขึ้นเรื่อยๆ แต่ละพรรคการเมืองต่างโชว์ศักยภาพชูบุคคลเด่นที่เหมาะสมชิงเก้าอี้ประมุข
ฝ่ายบริหาร 
 พรรคพลังประชารัฐ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ชายสุดเลิฟประกาศกร้าวพร้อมดันน้องชาย
ที่รักอย่าง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคอีกสมัย สยบรูรั่วของเรือเหล็ก
สนิทเกาะมานาน หวังสานกาวใจระหว่าง 3 ป. แน่นปึกอีกครั้ง เพื่อให้เรือลำนี้แล่นจนถึงฝั่งฝันตามใจหมาย 
 ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ลูกพรรคเองก็เดินหน้าเต็มกำลังชู  “อู๊ดด้า” นายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะการันตีว่า “อู๊ดด้า” มีประสบการณ์ ผลงานเพียบ รอบรู้ทั้ง
เศรษฐกิจ ฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ เรียกได้ว่า คุณสมบัติพร้อม!! ด้านพรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ตกขบวน ส่งชื่อ “เสี่ย
หนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเช่นกัน 
 ขณะที่พรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลก็ดัน “ทิม” นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รับประกันว่า คุณสมบัติครบเครื่อง 
แต่ปัญหาภายในพรรคเองก็มีเลือดไหลอยู่บ้าง หลังจาก “วินท์” นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกาศลาออกเพื่อ
ไปต้ังพรรครวมไทยยูไนเต็ด แถมมีข่าวแว่วๆ ว่า จะหอบส.ส.ก๊วนฝั่งธนขนาบข้างไปด้วย 
 ส่วนพรรคน้องใหม่ที่มาแรงอย่างพรรคไทยสร้างไทยก็ดัน“เจ๊หน่อย”  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และ
พรรคกล้าไม่แพ้กันส่งชื่อนายกรณ์ จาติกวณิช ลงชิงชัย ซึ่งทั้งคู่ต่างมีดีกรีอดีตรัฐมนตรีกันทั้งนั้นประสบการณ์คงไม่ต้อง
พูดถึงกันมาก 
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 แต่ที่น่าสงสัยคือ… เหตุใดพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคขนาดใหญ่ไม่เปิดชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกับเขา
บ้าง? ใครๆ เขาก็ต่างชูนโยบาย โยนโจทย์ประชาชนให้ได้คิด แต่เพื่อไทยกลับได้คำตอบจาก “หมอชลน่าน” นายชลน่าน 
ศรีแก้ว ว่า “สำหรับพรรคเพื่อไทย ยังขอไม่เปิดเผยขอให้รอเซอร์ไพรส์ ว้าวแน่นอน เพราะเปิดตอนนี้ก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์กับพรรคเพื่อไทย และบุคคลที่จะถูกเปิดชื่อก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ถูกทำลายได้ เพราะการเมืองขณะนี้ไม่ใช่
การเมอืงภาวะปกติ ต้องระมัดระวังตัว” 
 อีกกระแสข่าวก็แว่วๆ มาว่า จะมีการทาบทามลูกเขยตระกูลชินมาเสียบ และเริ่มเผยสเป็กแล้วว่าเป็น “นัก
ธุรกิจ” เป็นที ่รู ้จักของคนทั่วไป แต่เป็นที ่รู ้กันดีว่าวัฒนธรรมภายในพรรคต้องรอสัญญาณจากคนแดนไกลก่อน 
ยกตัวอย่างเช่น เสนอช่ือน้องสาว คอื“ปู” น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เพิ่งจะมาเปิดเผยรายชื่อก่อนการเลือกตั้งเพียง 49 วัน 
และก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศในที่สุด ดังนั้นมาคราวนี้ก็ไม่แปลกที่จะมาเปิดเผยชื่อในไม่กี่วัน
สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเป็นแน่ 
 สถานการณ์ภายในพรรคเพื่อไทย เรียกได้ว่า “ขาดท่อน้ำเลี้ยง” นายใหญ่กำลังเล่นหลายหน้า มีหลายคดีที่
ต้องเคลียร์ ล่าสุดในคดีฟอกเงินทุจริตกู้แบงก์กรุงไทยก็เพิ่งสะสางไปเสร็จ จึงต้องรออยู่ที่นายใหญ่ว่าจะจิ้มเลือกใคร และ
ต้องจับตาดูว่าจะพลิกเกมกลับมาเหมือนในอดีตที่ส่งน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องรอฟังคำสั่งของคนแดน
ไกลก็เท่านั้น 
 คนภายในพรรคก็ต่างเอาตัวรอด ไร้สัญญาณเดินเกมการเมืองปล่อยให้  “เสี ่ยโจ้” นายยุทธพงศ์ จรัส
เสถียร เป็นโต้โผเปิดประเด็นทางการเมืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งหัวหน้าพรรคอย่าง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่ผ่านมาก็ไร้
ท่าทีทางการเมือง ทำตัวน่ิงไร้สัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกมาโดยตลอด 
 นี่เป็นเกมการเมือง ที่ต้องรอสัญญาณจากใครที่สั่งมาลงก่อน หรือว่ายังหาคนที่เหมาะสมยังไม่ได้ หรือคน
นั้นอาจวางตัวไว้แล้วแต่ยังไม่โดนจิ้มเลือกในทันที 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/359661/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/359661/

