
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 
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          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 24 ตลุาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘นริศ’ รับไม่รู้ ‘นิพิฏฐ์’ มีคนส่งลงเขต 2 พัทลุง มั่นใจไร้ปัญหา เรื่องนี้

พรรคต้องรับฟัง 
4 

2 มติชนออนไลน์ ‘พิธา’ บุกใต้ รับฟังปัญหาท่องเที่ยว อัด ‘ประยุทธ์’ กลัวเสียหน้า มัดมือชก
เปิด ปท. 

5 

3 สยามรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" ชี้ทุกพรรคทำโพลเป็นเรื ่องปกติ "นฤมล" เผย "พปชร." 
พร้อมส่งสส.ลงนครราชสีมาทุกเขต 

6 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ชินวรณ์’ ฟันธงบัตร 2 ใบคนใต้เทคะแนน ปชป. จี้ กก.บห.เร่งเคลียร์
ปมส่งผู้สมัคร ส.ส.  

7 

5 แนวหน้าออนไลน์ ยี่ห้อ'บิ๊กตู่'ยังขายได้! ส.ส.ใต้ไม่สนโพลล์พปชร. ลั่นผล 'แพ้-ชนะ'ตัดสิน
กันตรงนี้ 

8 

6 แนวหน้าออนไลน์ โฆษกรัฐบาลสอนมวย'นายกฯทิพย์ 'คนจะเป็นผู ้นำประเทศต้องรู ้จัก     
ระวังปาก 

10 

7 ผู้จัดการออนไลน์ ดุสิตโพล ค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือรัฐ ร่วมคนละครึ่งมากสุด 
แนะเร่งควบคุมราคาสินค้า 

11 

8 สำนักข่าว INN ออนไลน์ นิด้าโพล คนอีสานยังหนุนพรรคเพื่อไทย 13 
9 สำนักข่าว INN ออนไลน์ “นิพนธ์”ยัน ปชป.ไร้ปัญหาวางตัวผู้สมัคร ส.ส. 14 
10 ข่าวสดออนไลน์ 'โฆษกรัฐบาล' ป้อง 'ประยุทธ์ ' ไม่ได้มัดมือชกเปิดประเทศ ฟาดกลับ    

‘พิธา’ ติงทุกเรื่อง 
15 

11 มติชนออนไลน์ ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. จี้ ‘คลัง’ เร่งพิจารณางบ ‘ประกันรายได้     
ปี 3’ หวั่นอนุมัติช้า กระทบราคาข้าว 

16 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘วัชระ’อัด ‘ธนาธร’หยุดวิจารณ์ศาล ปมไม่ให้ประกันตัวเด็กผิด ม.112 18 
13 มติชนออนไลน์ คลิปหลุด งานเข้า! ‘เรืองไกร’ จ่อร้อง กกต. ตรวจสอบ มีเหตุจะยุบ     

เพ่ือไทย หรือไม่ 
19 
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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ป้อมค่ายการเมือง “โหมโรง” เตรียมเลือกตั้ง : ตีฟองกระแส ปั่นตลาด

ส.ส. 
21 

2 ไทยรัฐออนไลน์ กลัวเด็กมากกว่า 25 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กางไทมไ์ลน์การเมือง จับตาเกมร้าย-สภาฯร้อน 27 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พลังลุงตู่ แนวรบ ภาคใต้ เปลี่ยน 30 
5 ข่าวสดออนไลน์ FootNote คลื่นใต้น้ำภายใน ประชาธิปัตย์ ท้าทายชัด จุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ 
32 

6 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX การนำ ภายใน พลังประชารัฐ ชัดว่า “ประวิตร” มิใช่     
“คนอ่ืน” 

34 

7 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ คู่มือ ยุบ-ย้ายพรรค พปชร.เปิดประตู รับ “ไพบูลย์โมเดล” 36 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ โทนี่รีแบรนด์เพื่อไทยขย่มเลือกตั้ง 38 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 – 15:23 น. 

‘นริศ’ รับไม่รู้ ‘นิพิฏฐ์’ มีคนส่งลงเขต 2 พัทลงุ มั่นใจไร้ปัญหา เรือ่งนี้พรรคต้องรับฟัง 

 
‘นริศ’ ยันไม่รู้ ‘นิพิฏฐ์’ ส่งคนลงเขต 2 พัทลุง เชื่อพรรคต้องฟัง ‘นิพิฏฐ์-โอกาสผู้สมัคร’ ไม่น่ามีปัญหา 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความขัดแย้งในการจัดสรรคนลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง ว่าเรื่องผู้สมัครเขต 2 นั้น นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคและอดีต ส.ส.
เขต 2 พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้พูดกับ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ไว้แล้ว แต่ไม่ได้พูดกับตน ตนจึงไม่ว่า
รู้นายนิพิฏฐ์เสนอใครลงสมัคร 

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเข้ากระบวนการของพรรค และในการประชุมที่พัทลุงอาจไม่ได้คุยกัน จึงทำให้มีปัญหา และไม่คิดว่า
จะมีการเปิดตัวผู้สมัคร เพราะเห็นว่าเวลาหัวหน้าพรรคไปจังหวัดไหนก็เปิดตัวผู้สมัครบ้างไม่ เปิดตัวบ้าง ซึ่งนายนิพนธ์ 
บุญญามณี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจและภาคใต้ ก็พูดในที่ประชุมว่าจังหวัดไหนพร้อมก็เปิดไป จึงเชื่อว่าจะ
ยุติตามข้อบังคับพรรค ไม่น่ามีปัญหาอะไร 

“เชื่อว่าเรื่องนี้พรรคต้องฟังนายนิพิฏฐ์ และดูโอกาสของผู้สมัครด้วยว่าจะมีโอกาสได้เป็น ส.ส.หรือไม่ และหลังจากนาย
นิพิฏฐ์คุยกับผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะลงเอยได้ ส่วนผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายนิพิฏฐ์” นายนริศกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005884 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 – 15:56 น. 

‘พิธา’ บุกใต้ รับฟังปัญหาท่องเที่ยว อัด ‘ประยุทธ์’ กลัวเสียหน้า มัดมือชกเปิด ปท. 

 
‘พิธา’ บุกใต้ รับฟังปัญหาการท่องเที่ยว อัด ‘ประยุทธ์’ มัดมือชกเปิดประเทศ เพราะไม่อยากเสียหน้า ผิดคำพูด 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ จ.กระบี่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ
พรรค และ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมประชุมรับฟังปัญหา และข้อกังวลจากตัวแทนภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ถึงความกังวลเกี่ยวกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

นายพิธากล่าวว่า รัฐบาลที่มีหน้าที่บริหารประเทศ จึงควรเป็นผู้ที่มีความคิด มีวิสัยทัศน์ เข้าใจถึงความเดือดเนื้อร้อนใจ
ของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ วิกฤตโควิดทำให้เราเห็นได้ชัดระหว่างรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ และรัฐบาลที่ไม่มี
วิสัยทัศน์ รัฐบาลที่ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และรัฐบาลที่ถือประโยชน์ของนายทุน ขุนศึก ศักดินา เป็นที่ตั้ง 
หากเรามีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ ตอนเราเปิดแซนด์บ็อกซ์เราจะได้ทดลองรูปแบบวิธีการป้องกันและอยู่ร่วมกับโควิดใน
รูปแบบต่างๆ เพราะตอนนี้วิธีการตรวจโควิดไม่ได้มีแค่การตรวจแบบ PCR หรือ ATK เพียงอย่างเดียวอีกแล้ว ยังมีวิธีการ
ตรวจด้วยลมหายใจอย่างที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้อยู่ตอนนี้ หรือการตรวจด้วยน้ำลายอย่างเช่นตอนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัด Tokyo 
Olympics 

“หากเราใช้วิธีการตรวจด้วยน้ำลาย โรงแรมที่มี 5 ชั้น มีคนพักอยู่ 100 คน อาจจะใช้วิธีการตรวจด้วยน้ำลายแบบกลุ่ม 
(Pool Saliva Covid Test) คือนำน้ำลายของคนท้ังชั้นมารวมกันเพ่ือตรวจเพียงครั้งเดียว แล้วชั้นไหนที่พบว่ามีคนติดโค
วิดเราก็ทำการตรวจด้วย ATK หรือ PCR แยกเฉพาะชั้นนั้นๆ อย่างละเอียดอีกที ถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องตรวจ 100 
ครั้ง แต่ตรวจเบื้องต้นเพียงแค่ 5 ครั้งเท่านั้น ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณไปได้อีกมาก” นายพิธากล่าว 

นายพิธากล่าวว่า การเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ผ่านมาจึงเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆ เราไม่ได้ทดลองอะไรเลย เป็นการ
เปิดแซนด์บ็อกซ์ที่ไร้วิสัยทัศน์ เป็นการเปิดแซนด์บ็อกซ์แบบตามยถากรรม พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเราต้องเปิดประเทศ 
แต่คำถามคือเราพร้อมแล้วหรือยัง การที่ พล.อ.ประยุทธ์กำลังมัดมือชกคนทั้งประเทศเพียงเพราะตนเองไม่อยากผิด
คำพูด ที่ตอนแรกพูดว่าจะฉีดให้ได้ 50 ล้านโดสก่อนเปิดประเทศ แต่สุดท้ายก็ฉีดไม่ถึง อย่างจังหวัดกระบี่มีผู้ได้รับวัคซีน
เข็มแรกเพียง 60% และเข็มที่สองเพียง 30% เช่นนี้คือเราพร้อมแล้วจริงๆ ใช่หรือไม่ 

“ที่น่าเป็นห่วงไปมากกว่านั้น คือในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์กำลังสั่งเปิดประเทศ กระบี่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับทางการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโควิดเพียง 1.7 ล้านบาท ผมไม่แน่ใจจริงๆ ว่า
รัฐบาลเอางบไปไหน ไปอุ้มใคร แต่ที่เห็นได้ชัดๆ ตอนนี้คือไม่ใช่ประชาชนแน่ๆ” นายพิธากล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3005936 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3005936
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23 ตุลาคม 2564 16:16 น.  

“ธรรมนัส” ชี ้ทุกพรรคทำโพลเป็นเรื ่องปกติ “นฤมล” เผย “พปชร.” พร้อมส่งสส.ลง
นครราชสีมาทุกเขต 

 
วันที่ 23 ต.ค.64 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทำ     
โพลของพรรคพลังประชารัฐ ที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดทำ และก็เป็นปกติที่ทุกพรรค
การเมืองได้จัดทำ เพ่ือให้ได้รู้ว่านโยบายของพรรคที่ได้ทำมาตลอดนั้นตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเพียงใด 
เพ่ือนำมาสู่การแก้ไขและวางแนวทางเพ่ือเข้าถึงปัญหาประชาชนอย่างแท้จริง 

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า จากข้อเสนอแนะของภาคประชาชนในการลง
พื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้เกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้ในการรับความ
ช่วยเหลือจากภาค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบเงื่อนไขการใช้ใหม่ โดย ส.ส.ในพื้นที่จะเข้ามาแจ้งให้
ประชาชนเข้าไปลงชื่อ คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน 

นางนฤมล กล่าวว่า การเข้ามาพบปะ ครั้งนี้ เพื่อมารับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ใน จ. นครราชสีมา ทั้งนี้พื ้นที่เขตการเลือกตั ้งใน จ.นครราชสีมา ปัจจุบัน มี 14 เขต หากมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำให้มี ส.ส เพ่ิมเป็น 16 เขต ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ในครั้งหน้า โดย พรรคพร้อมส่ง 
ส.ส เข้ามาดูแล เขตเลือกตั้ง ทุกเขต และ ขอให้พรรค พปชร. อยู่ในใจ ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราพร้อมแ ก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในทุกเรื่อง 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291553 
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23 ตุลาคม 2564  17:00 น.  

‘ชินวรณ์’ ฟันธงบัตร 2 ใบคนใต้เทคะแนน ปชป. จี้ กก.บห.เร่งเคลียร์ปมส่งผู้สมัคร ส.ส. 

 
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า
คณะกรรมการบริหารพรรค ปชป.ต้องแก้ปัญหา ภายหลังเกิดความขัดแย้งในการจัดสรรคนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.     
ในพื้นที่ภาคใต้และต้องยอมรับความจริงภาคใต้พื้นฐานคะแนนเดิมเป็นของพรรค ปชป. เพราะจากที่ตนลงพื ้นที่ 
ประชาชนออกมายืนยันค่อนข้างตรงกันหากการเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ กลุ่มที่ลงคะแนนให้พรรคอื่นจะมาเทคะแนนให้
พรรค ปชป.เหมือนเดิม ส่วนเรื่องอุดมการณ์หลักของพรรค มีผลโดยตรงทำให้มีผู้ สนใจสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค 
อย่างรวดเร็ว และเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ เพราะพรรคมี
กระบวนการค่อนข้างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ตรวจสอบประวัติหรือบางเขตอาจ
ต้องทำโพลและต้องเตรียมทำไพรมารีโหวต ซึ่งพรรคไม่สามารถตอบได้ทันทีต้องให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ 

“ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมาก่อนเข้าใจดีว่าเวลาพรรคมีกระแสดีขึ้น คนสนใจอยากลงสมัครในนามพรรค เพราะ
เป็นการเล่นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ และพรรค ปชป. ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ขณะเดียวกันผู้บริหารพรรคต้อง
ลงมา สร้างความเข้าใจการมอบให้คนใดคนหนึ่งดำเนินการอาจมีข้อจำกัด ขณะนี้มีเสียงเรียกร้องขอให้พรรคดำเนินการ
อย่างมีเอกภาพ เพราะพรรคมีความสำคัญที่ประชาชนหวังในการพัฒนาประเทศ” นายชินวรณ์ กล่าว 

นายชินวรณ์ กล่าวว่าส่วนตัวเชื่อมั่น ขณะนี้มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรค ปชป. ได้รับความนิยมอีกครั้ง ประชาชนเริ่มพูด
พรรคที่เป็นสถาบันการเมืองคือประชาธิปัตย์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เป็นผู้นำทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตนเสนอต่อหัวหน้าพรรคต้องระดมอดีตรัฐมนตรีและเป็นสมาชิกพรรคเก่าแก่มารวมพลังในเชิง
อุดมการณ์ ทำให้ความเชื่อมั่นในภาคใต้เกิดขึ้นโดยเร็ว ก่อนขยายตัวไปพื้นที่อื่นๆ และกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่พรรคต้องเสนอบุคคลที่เป็นคนสะอาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำ
ทางการเมืองที่ประชาชนคาดหวัง.  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/404411/ 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/404411/
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วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.30 น. 

ยี่ห้อ’บิ๊กตู่’ยังขายได้! ส.ส.ใต้ไม่สนโพลล์พปชร. ลั่นผล’แพ-้ชนะ’ตัดสินกันตรงนี้ 

 
ส.ส.สายใต้“สายัณห์” ไม่สนโพลพรรคพปชร.โวลั่นตัวเองไม่ได้อยู่ในโพลล์ยังได้เป็นส.ส. ชี้ผลแพ้ -ชนะเลือกตั้งครั้ง
หน้าอยู่ท่ีปชช.อยากจะได้ใครเป็นนายกฯ ม่ันใจชื่อช้ัน”บิ๊กตู”่ยังขายได้ 

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวกรณีแกนนำ      
พปชร.ทำโพลประเมินความนิยม ส.ส.ใต้ ของพรรค า ตนไม่ทราบเรื่องโพล และไม่รู้สึกตื่นเต้น เสียใจหรือดีใจ ไม่ได้ติด
ใจเรื่องโพล อยู่ที่การกระทำต่อวันมากกว่า ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่มีอุปนิสัย วัฒนธรรม ประเพณีก็ไม่เหมือนกัน 
วันนี้เราทำหน้าที่ส.ส.อย่างดีที่สุด ส่วนส.ส.อีก 10 คน ที่ระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ได้พูดคุยกัน เพราะไม่ทราบถึงการทำ
โพล และไม่รู้ว่าเป็นโพลจริงหรือเท็จ แต่คิดว่าเป็นการปล่อยมาจากพรรคตรงข้าม 

“การเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้อยู่ในโพลที่จะได้เป็นส.ส.และโพลระบุว่าภาคใต้แพ้พรรคประชาธิปัตย์ แต่สุดท้ายก็ได้
เป็นทั้ง 14 คน เวลานี้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร”นายสายัณห์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าทำโพลเช่นนี้ จะบีบให้ส.ส.เข้าร่วมกลุ่มกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค หรือไม่ 
นายสายัณห์ กล่าวว่า ไม่เก่ียว คิดว่าคนที่เป็นส.ส.อยู่แล้ว หากไม่มีพฤติกรรมแย่ พรรคก็ต้องส่งลง ไม่มีเหตุปัจจัยใดที่จะ
ไม่ส่งเขา นอกจากจะย้ายพรรคเอง มีส.ส.หลายคนโทรไปหาตนบอกว่า เราก็ทำหน้าที่ส.ส.ให้ถึงนาทีสุดท้าย ถ้า
ประชาชนยอมรับเขาก็เลือกกลับมาเอง ไม่ใช่อยู่ท่ีโพล และคิดว่าร.อ.ธรรมนัส ก็มีความเมตตา คงไม่ถึงขั้นที่ทำโพลแล้ว
จะไม่ส่งลงสมัคร 

เมื่อถามว่า เชื่อว่าพรรคจะไม่เอาโพลมาเป็นเครื่องตัดสินว่าจะไม่ส่งคนลงสมัครเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายสายัณห์ กล่าวว่า 
หากไม่หนักจริง เช่น ไม่ลงพ้ืนที่ พรรคคงจะไม่มีเหตุผลถึงขนาดนั้น เวลานี้ทุกคนยังลงพื้นที่ทำงานกันทุกคนแต่สไตล์ของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน และการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่ากระแสอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
คนต่อไป ถ้าอยากได้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อก็จะเลือกพลังประชารัฐ หรือพรรคที่พล.อ.ประยุทธ์สังกัดเท่า
นั้นเอง ซึ่งเป็นระบบพรรคที่ใหญ่ขึ้น พรรคเล็กก็จะหมดลงไปเยอะเนื่องจากแข่งกันด้วยระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรค
ใหญ่ก็แข่งนายกรัฐมนตรี 2 คนด้วย ส่วนส.ส.ก็เป็นตัวประกอบ ขึ้นอยู่ที่ประชาชนเป็นคนเลือก และมองว่าคนที่ เลือก
นายกรัฐมนตรี ก็จะเลือกส.ส. 90 เปอร์เซ็นต ์
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“เลือกตั้งครั้งต่อไปชื่อของพล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังขายได้ และพรรคยืนยันแล้วว่าจะส่งพล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม  ผมคิดว่าคนใต้จะเลือก พล.อ.ประยุทธ์ มากกว่าเดิม และจะมีส.ส.ใต้ เพ่ิมอีกประมาณ 6 เขต 
ภาคใต้จะมีแค่พรรคเก่ากับพรรคพปชร.ที่จะแข่งขันกัน ไม่มีพรรคอื่น ซึ่งถือว่าไม่รุนแรงเพราะอยู่พรรครัฐบาลเดียวกัน
และนโยบายก็ซ้ำกันอยู่”นายสัยัณห์ กล่าว 

เมื ่อถามกรณีที ่นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคและรมช.มหาดไทย ระบุว่านายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์         
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี นายสายัณห์ กล่าวว่า 
คงพูดเล่นมากกว่า ความจริงก็เป็นพล.อ.ประยุทธ์ แต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะพรรคไหนก็ต้องพูดชื่อหัวหน้าพรรคนั้น เป็น
เรื่องปกติ และเชื่อว่านายนิพนธ์ไม่ได้พูดเอาจริง แค่พูดว่าประชาธิปัตย์ได้เต็มร้อย เขาก็หัวเราะกันทั้งประเทศแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/610903 
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วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.31 น. 

โฆษกรัฐบาลสอนมวย’นายกฯทิพย’์คนจะเป็นผู้นำประเทศต้องรู้จักระวังปาก 

 
“ธนกร”โต้”พิธา”คนจะเป็นผู้นำประเทศต้องระมัดระวังการแสดงความเห็น ย้อนทวงคืนความสงบให้ชาวดินแดง
ก่อน ทวงให้ปท. จี้แสดงจุดยืนหลังเปิดประเทศ ก่อนไม่มีที่ยืนในสายตาประชาชน 

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่า การสูญเสียบทบาทของไทยในเวทีโลก ไม่ใช่เพราะนักการทูตไทยไม่มีความสามารถ ไม่ใช่
เพราะไม่รู้กฎหมาย แต่เป็นเพราะไม่มีจุดยืนกรณีอาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาร์เข้าร่วมประชุมเพราะไม่ทำตาม
ฉันทามติ 5 ข้อ เราจึงไม่มีที่ยืนในเวทีโลก ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทวงคืนศักดิ์ศรีของการต่างประเทศไทยว่า 
ก่อนจะทวงคืนศักดิ์ศรีการต่างประเทศของไทย นายพิธาควรทวงคืนความสงบสุขให้ชาวดินแดงก่อนจะดีกว่าหรือไม่ 
เพราะไม่เคยเห็นนายพิธาออกมาห้ามปรามหรือแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุม
เลย 

ทั้งนี้ คนที่จะเป็นผู้นำประเทศต้องรู ้จักการประนีประนอม ยิ่งในเวทีระดับโลกด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีวุฒิภาวะ แสดง
ความเห็นด้วยความระมัดระว ังเหมือนที ่ พล.อ.ประยุทธ์ จ ันทร์โอ ชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม ดำเนินมาตลอด ไม่ใช่พูดเอามันส์ แต่ภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน แบบนั้นเรียกว่า
ใช้ไม่ได้ 

“ก่อนพูดเราเป็นนายตัวเราเอง แต่พอพูดไปแล้ว คำพูดจะกลายเป็นนายเรา ดังนั ้น คำพูดของเราต้องมีน้ำหนัก 
น่าเชื่อถือ ไม่ใช่พูดไปแล้วถูกมองว่าไม่มีราคา แค่พูดเพื่อเกาะกระแสหรือเรียกคะแนนนิยม ถ้าวันนี้คุณพิธาอยากจะ
แสดงจุดยืน ผมขอเรียกร้องให้คุณพิธาแสดงจุดยืนเป็นคนแรกในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่า หลังจากที่เราเปิด
ประเทศแล้ว นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งนั้น 
คุณพิธาและ ส.ส.พรรคก้าวไกลจะคัดค้านการชุมนุม และการแสดงความรุนแรง ทำลายทรัพย์สินราชการอย่างไร เพ่ือ
ไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศต้องเสียหายไปเพราะฝีมือของคนเพียงกลุ่มเดียว ไม่อย่างนั้นคุณพิธาเองที่จะไม่มีที่ยืนใน
สายตาประชาชน”นายธนกร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/610913 

https://www.naewna.com/politic/610913
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24 ต.ค. 2564 08:27 

ดุสิตโพล ค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือรัฐ ร่วมคนละครึ่งมากสุด แนะเร่งควบคุม
ราคาสินค้า 

 
สวนดุสิตโพล สำรวจมาตรการช่วยเหลือรัฐช่วงโควิด ส่วนใหญ่ร่วมคนละครึ่งเฟส3เยอะที่สุดและพอใจที่สุด     
มองโครงการรัฐช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง ค่อนข้างพึงพอใจ แต่คงใช้จ่ายเท่าเดิม แนะเร่งควบคุมราคาสินค้าและ    
ค่าครองชีพ 

วันนี้ (24ต.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของ
รัฐในช่วงโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,309 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 พบว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 
ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.61 รองลงมาคือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 
34.76 มองว่ามาตรการต่าง ๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง ร้อยละ 62.10 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการก็
ยังใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม ร้อยละ 43.45 โดยภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ร้อย
ละ 49.81 โดยพึงพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด ร้อยละ 78.66 และนอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ไปแล้วประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วน คือ ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ ร้อยละ 75.25 ลดค่าน้ำ 
ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ร้อยละ 70.61 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผย จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าประชาชนเท
ใจให้มาตรการ “คนละครึ่ง” เพราะอย่างน้อยก็เป็นเงินที่เข้ากระเป๋าโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ ถึงจะ
ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับ การบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 
ที่ไม่แน่นอนทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยา
ประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยจากผลสำรวจ พบว่า ประชาชน
ได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด และได้รับการตอบรับจากประชาชนมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากข้อมูล
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มีจำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 27.86 ล้านคน จากสิทธิที่เข้าร่วมได้ 28 ล้านสิทธิ คิดเป็น 99.5% ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากประชาชนสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการข้ันพ้ืนฐาน 
คือ ปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค เสื ้อผ้า และที่อยู ่อาศัย นอกจากนี้เมื ่อดำเนินการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบก่อนและหลังที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังคงพบว่าประชาชนก็ยังใช้จ่ายรายเดือน เท่าเดิม 
สาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังคงเกิดความกังวลกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทำให้ต้องมีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เมื่อพิจารณาภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ 
และมาตรการที่อยากให้ทำอย่างเร่งด่วนคือการควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ เนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิต ประชาชนต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000105176 
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24 ตุลาคม 2021 – 08:50 

นิด้าโพล คนอีสานยังหนุนพรรคเพื่อไทย 

 
นิด้าโพล คนอีสานยังหนุนพรรคเพื่อไทย เตรียมโหวตให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เรื ่อง “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยใน
อีสาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 

เมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพ่ือไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 81.14 ระบุว่า เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย รองลงมา ร้อยละ 
12.65 ระบุว่า ไม่เคยเลือกท้ัง 3 พรรค ร้อยละ 4.24 ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย 

สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือ
พรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.59 ระบุว่า เลือกพรรคเพื่อไทย ขณะที่ ร้อยละ 
29.41 ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย 

ซึ่งในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.49 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ รองลงมา ร้อยละ 
19.05 ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐและไม่ได้ไปเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 15.87 ระบุว่า เลือกพรรค
อนาคตใหม ่

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.33 ระบุ
ว่า จะเลือกพรรคเพ่ือไทย รองลงมา ร้อยละ 37.12 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.35 ระบุว่า จะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย 
ร้อยละ 0.91 ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_217896/ 
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24 ตุลาคม 2021 – 09:10 

“นิพนธ์”ยัน ปชป.ไร้ปัญหาวางตัวผู้สมัคร ส.ส. 

 
“นิพนธ์”ยัน ปชป.ไร้ปัญหาวางตัวผู้สมัครส.ส. มีอะไรคุยกันได้เป็นคนในครอบครัว มีกระบวนการพิจารณาตาม
ขั้นตอน 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับสำนัก
ข่าว INN กรณี ปัญหาการวางตัวผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 พัทลุงว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคให้ทุกฝ่ายก็เร่งหา
ตัวผู้สมัคร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารไม่เข้าใจกัน แต่คนในครอบครัวก็คุยกันได้ มีอะไรก็คุยกัน 
เพราะเขต 2 พื้นที่เดิมของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่จะไม่ลงสมัคร ส.ส.แล้ว ก็ได้หารือกัน และมอบหมายให้นายนริศ 
ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ที่เป็นส.ส.คนเดียวของพรรค และน.ส.สุพัชรีธรรมเพชร อดีตส.ส.พัทลุง  พัทลุง เขต 1 ดูว่า ใครจะ
ลงกับพรรค และทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการของพรรค ในการคัดเลือกของคณะกรรมการสารรหาตัวผู้สมัครของพรรค
ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสารรหาตัวผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ มี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน จะพิจารณาว่าใคร
จะได้ลงสมัครในเขตบ้าง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_217768/ 
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24 ต.ค. 2564 - 10:52 น. 

'โฆษกรัฐบาล' ป้อง 'ประยุทธ์' ไม่ได้มัดมือชกเปิดประเทศ ฟาดกลับ 'พิธา' ติงทุกเรื่อง 

 
‘โฆษกรัฐบาล’ ป้อง ‘ประยุทธ์’ ไม่ได้มัดมือชกเปิดประเทศ ฟาดกลับ ‘พิธา’ อย่าติงทุกเรื่อง ย้อนคนไทย-ต่างชาติ 
แห่เที่ยวภูเก็ต พิสูจน์เห็นชัด 

วันที่ 24 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มัดมือชกคนทั้งประเทศ เพราะ   
ไม่อยากผิดคำพูดที่พูดว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านโดส ก่อนเปิดประเทศ แต่สุดท้ายยังฉีดไม่ถึง ว่า พล.อ.ประยุทธ์      
มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชนไทย 

และขณะนี้ยอดการฉีดวัคซีนสะสมของไทยกว่า 70 ล้านโดส ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนได้ตามแผนที่วางไว้      
50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้อยา่งแน่นอน 

นายธนกร กล่าวว่า ส่วนที่ระบุว่าน่าเสียดายกับการเปิดภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ เป็นการเปิดที่ไร้วิสัยทัศน์ เปิดตามยถากรรม 
จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวกิจการร้านค้า เปิดให้บริการเกือบปกติ 

และมีจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1-21 ต.ค.ที่ผ่านมาถึง 53,120 คน มียอดเงินใช้จ่ายกว่า 3,192 ล้านบาท    
ถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่ทุกคนชื่นชม แต่นายพิธา สมองเหมือนไม่รับรู้อะไร อยู่ในกลุ่มพวกไม่อยากให้
รัฐบาลทำสำเร็จ 

“ที่บอกว่ารัฐไม่ยอมจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับคนกระบี่ และเพ่ิงจะมาเร่งฉีดในช่วง 3-4 วัน มานี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง 
เพ่ือหวังสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเอง การฉีดวัคซีนสะสมของไทยมากกว่า 70 ล้านโดส ย่อมไม่ใช่การเปิดประเทศแบบ
มัดมือชก 

ขนาด รัสเซล โครว์ ดาราฮอลลีวูด ยังชื่นชมรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  ไม่อยากให้ฝ่ายค้านนำเรื่อง
ละเอียดอ่อนแบบนี้ มาโยงเป็นเรื่องการเมืองหมด ไปภาคเหนือก็บอกว่ารัฐไม่ยอมจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับคนภาคเหนือ 
ไปภาคอีสาน ก็บอกว่ารัฐไม่ยอมจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับคนภาคอีสาน ถ้าเป็นแบบนั้นจริง คงไม่ได้เห็นภาพ ส.ส.ก้าวไกล 
วิ่งไปขอฉีดวัคซีนเป็นรายแรกๆ” นายธนกร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6693200 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6693200
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วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 11:00 น. 

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. จี้ ‘คลัง’ เร่งพิจารณางบ ‘ประกันรายได้ ปี 3’ หวั่นอนุมัติช้า 
กระทบราคาข้าว 

 
‘ทีมเศรษฐกิจทันสมัย’ ปชป. จี้ ‘คลัง’ เร่งพิจารณางบ ‘ประกันรายได้ ปี 3’ หวั่นหากอนุมัติช้า อาจส่งผลกระทบราคา
ข้าว 

24 ต.ค.2564 นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย และนางดรุณวรรณ 
ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีที่ 3 โดยนโยบายประกัน
รายได้เกษตรกรถือเป็นนโยบายหลัก 1 ในเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลและนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศเดินหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ติดขัดอยู่ที่กระทรวงการคลังยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องงบประมาณ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้จึงเกรงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ 

นายปริญญ์ กล่าวว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร ถือเป็นการช่วยบรรเทาความ
เจ็บปวดให้พี่น้องเกษตรกร โดยที่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด และไม่สร้างความเสียหายในภายหลัง การที่นายจุริ
นทร์ให้ความสำคัญกับพ่ีน้องเกษตรกร จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และทีมเศรษฐกิจทันสมัยก็ได้สนับสนุนแนวทางดังกล่าว
มาโดยตลอด การที่รัฐบาลประกาศนโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายหลักและคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบมา
ตลอดระยะเวลา 2 ปี กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ฉับไว ตามแนวทาง      
“ทำได้ไว ทำได้จริง” ของนายจุรินทร์ 

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศที่ทำได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่ประเทศไทย
ไม่ได้ถังแตก ไม่ได้ขาดเงินหรือขาดงบประมาณแต่อย่างใด โดยเห็นได้จากการออก พ.ร.ก.1 ล้านล้าน และพ.ร.ก.เงินกู้
เพิ่มอีก 5 แสนล้าน รวมไปถึงการขยับเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70% และจะมีเงินกู้เพิ่มเติมอีก      
เม็ดเงินเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องใช้ให้ทันท่วงที และตรงกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจากวิกฤติโควิด ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มผู้ส่งออกข้าวด้วย 

“เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ข้าวราคาตก ถ้าเราช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในระยะสั้นเหมือนที่ทำมาแล้วในโครงการ
ประกันรายได้ ปีที่ 1 และปีท่ี 2 ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ ท่าน รมว.คลัง มีความเข้าใจในบริบทและกฎหมายดีอยู่แล้วว่าอยู่
ในขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีที่ต้องเซ็นอนุมัติงบประมาณให้จ่ายออกมาเป็นเงินส่วนต่างสำหรับโครงการประกันรายได้
เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที แม้ในการอนุมัติโครงการของปีที่ 1 และปีท่ี 2 จะมีความล่าช้าทำให้ต้องมีการดำเนินการจ่าย
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ย้อนหลังอยู่บ้าง แต่สำหรับในปีที่ 3 หากมีความล่าช้าในการจ่ายเงินประกันรายได้จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าว และ
กระทบข้าวที่กำลังจะออกมาในเดือนพฤศจิกายน สร้างความเจ็บปวดให้พี่น้องเกษตรกรมากขึ้นไปอีก” นายปริญญ์ 
กล่าว 

พร้อมกับเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวแทนเกษตรกรจาก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ได้ร้องเรียนถึงทีม
เศรษฐกิจทันสมัย โดยขอให้ ครม. ได้เร่งดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีที่ 3 การจ่ายเงินส่วนต่างล่าช้า
นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้พ่ีน้องเกษตรกรแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อมาตรการคู่ขนานที่เป็นมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกร หรือที่เรียกว่า     
“ค่าเก็บเกี่ยว” ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ จนถึง
ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครการดังกล่าวแต่อย่างใด หากไม่จ่ายเงินประกันรายได้ จะกระทบ
โครงการคู่ขนานตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลลบที่เกิดเป็นห่วงโซ่ เป็นวัฎจักรที่กระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ กระทรวงการคลัง
จึงไม่ควรล่าช้าในการอนุมัติเม็ดเงิน เพ่ือมาจ่ายให้ทันท่วงที และต้องเร่งทำการเบิกจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตามท่ีรัฐบาลได้ให้สัญญาไว้กับประชาชน 

ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายประกันรายได้ สินค้า
เกษตร 5 ชนิดนี้ ถือว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ และใน 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการรวมทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน นโยบายดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ
ให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีแน่นอนและวางแผนในการดำเนินชีวิตได้ 

“ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ขอให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณา เนื่องจากมีเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่กำลังรอคอยอยู่พร้อมกับชื่นชมนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นนโยบายที่
ช่วยประกันรายได้ให้เกษตรกร หากดำเนินการพิจารณาล่าช้า ก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความไม่เ ข้าใจ พร้อมกับเกิด
ความไม่มั่นใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่อย่างไร จึงอยากให้ออกมาสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรใน
เรื่องดังกล่าวด้วย เพราะจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีพี่น้องเกษตรสอบถามกันมามาก เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน 
ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ และพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า ต้องการเดินหน้าโครงการประกัน
รายได้เป็นปีที่ 3 ตามนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงอยากให้ รมว.คลัง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการพูดคุยและเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้พวกเขาได้มีการเตรียมความพร้อม
รวมถึงวางแผนการเพาะปลูกไปพร้อม ๆ กัน” นางดรุณวรรณกล่าว 

ข้าวไทยไม่เป็นสองรองใคร แต่เป็นที่ทราบดีว่าราคาสินค้าเกษตรนั้นแกว่งตัวตามอุปสงค์ อุปทาน ที่ส่วนใหญ่มาจาก
ความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด ที่ความต้องการในตลาดสินค้าเกรดพรีเมียมบางเวลาอาจจะ
ลดลงเพราะกำลังซื้อต่ำลง รวมถึงคู่แข่งในเรื่องข้าวมีมากขึ้นทั้งเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ อินเดีย ในระยะยาวจึง
จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อแข่งขันต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ความรับผิ ดชอบ
ของพรรคได้ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3006860 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3006860
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24 ตุลาคม 2564  11:22 น. 

‘วัชระ’อัด ‘ธนาธร’หยุดวิจารณ์ศาล ปมไม่ให้ประกันตัวเด็กผิด ม.112 

 
‘วัชระ’เตือน’ธนาธร’ อย่าวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมแบบเหมาเข่ง ปมไม่ให้ประกันตัวเด็กทำผิดม.112 ย้อนแสบฝาก
แม่อบรมเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้สำนึกในบุญคุณแผ่นดิน 

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาวิจารณ์ว่าวันนี้เป็นยุคมืดของกระบวนการยุติธรรม การทำงานของตำรวจ อัยการ ศาล
ราชทัณฑ์ บิดเบี้ยว เพราะรับใช้กลุ่มอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน กรณีศาลไม่ให้ประกันผู้ต้องหาคดี ม.112 คนหนึ่ง
ว่า นายธนาธรกำลังหาเสียงกับเยาวชนกลุ ่มหนึ ่งโดยโจมตีกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดซึ ่งไม่เป็นธรรมต่อศาล
ยุติธรรม หากนายธนาธรกล่าวหาตำรวจ อัยการ ก็พอเข้าใจได้ เพราะประชาชนเห็นอยู่ทุกวัน อยากให้นึกกรณีของนาย
สกุลธร  จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชายของตัวเอง ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ก็ได้ประโยชน์
จากตำรวจ และอัยการบางคนด้วยใช่หรือไม่ 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า ส่วนกรมราชทัณฑ์ก็ถูกกล่าวหาด้วยทั้งๆที่อยู่กับนักโทษและผู้ต้องหานับแสนคน  ศาลไม่ให้
ประกันตัวนักกิจกรรมคดี ม.112 คนหนึ่ง นายธนาธรก็หาว่าศาลบิดเบี้ยวรับใช้กลุ่มอำนาจ คิดว่าน่าจะเข้าข่ายหมิ่น
ศาล  แต่อยากจะอธิบายให้นายธนาธรเข้าใจว่า การที่ศาลไม่ให้ประกันอาจเป็น เพราะเกรงว่าจะไปกระทำความผิด
ซ้ำๆ ไปก่อม็อบ ร่วมม็อบกระทำความผิดในม.112 อีก ซึ่งนายธนาธรก็น่าจะรู้ดีว่าใครหรือคนคณะไหนไปชี้นำ ปลูกฝัง
ครอบงำทางความคิดให้กับเยาวชนกลุ่มหนึ่งให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โดยคณะคนชักใยเป็นสปอนเซอร์ดูแล
ตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย ในม็อบจนถึงในคุกเหมือนๆกับบางคนที่ชักนำมวลชนไปในที่ผิดแล้วตัวเองร่ำรวยลอยนวลโดยไม่
ต้องรับผิดชอบอะไร  ดังนั้นอยากขอร้องให้นางสมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร  ช่วยปรับทัศนคติบุตรชาย
ด้วย เพ่ือเป็นการแสดงความสำนึกในบุญคุณแผ่นดินนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/405656/ 
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วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 11:32 น. 

คลิปหลุด งานเข้า! ‘เรืองไกร’ จ่อร้อง กกต. ตรวจสอบ มีเหตุจะยุบเพ่ือไทย หรือไม่ 

 
คลิปหลุด งานเข้า! ‘เรืองไกร’ จ่อร้อง กกต. ตรวจสอบ มีเหตุจะยุบเพื่อไทย หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ได้ดูทั้งภาพและเสียงระหว่างนายเกรียง กัลป์ตินันท์    
ที่วิดีโอคอลกับอดีตนายกฯทักษิณ แล้ว เมื่อถอดคำพูดออกมาพิจารณา ทำให้มีเหตุที่ต้องขอให้ กกต. ตร วจสอบว่า 
ข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ม.28 หรือไม ่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ประกอบกับการพิจารณาเพ่ิมเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม.45 , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
5/2563 , ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย , คำวินิจฉัยและหนังสือ กกต. ต่างๆ และมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งความหมาย
จากพจนานุกรม จึงต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไป 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ข้อความในคลิปที่นายเกรียงถามอดีตนายกฯทักษิณ เช่น เรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ , ที่นายเกรียง
บอกว่าสิ้นเดือนจะไปพบเจ้านาย , ที่อดีตนายกฯทักษิณบอกว่า ผมมีหลายแนวทางอยู่ รับรองว่า แต่ละแนวทางเนี่ย 
ส.ส.ที่คิดจะออก เพราะรับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน และที่บอกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ยังอยู่ร้อยกว่า
สามสิบหกคนเนี่ย ก็แข็งแรงทุกคน แล้วก็สามารถขยายเส้น ขยายเขต ในจังหวัดใกล้เคียงกันได้อีก เป็นต้น ล้วนแต่เป็น
การสนทนาที่มีนัยทางการเมือง 

นายเรืองไกร กล่าวต่อมาว่า พรป.พรรคการเมือง ม.28 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใด
อันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองใน
ลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” 

แต่จากคลิปดังกล่าว ซึ่งนายเกรียงได้มีการยอมรับข้อเท็จจรืงต่อสื่อไปแล้ว อาจจะมีลักษณะในทางที่เข้าข่ายเป็นการ
ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง อีกท้ังต่อมา ยังมีการนำลายมือชื่อที่สื่อระบุว่าเป็นของอดีตนายกฯทักษิณ ที่เขียนคำ
ว่า “พรรคเพื่อไทย” หรือคำว่า “พรุ่งนี้เพิ่อไทย” มาใช้ในเฟซบุ๊กของพรรคและเฟซบุ๊กของสมาชิกพรรค ซึ่งข้อความ
ในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่น่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคการเมือง รวมทั้งน่าจะยังมีการนำลายมือ
ดังกล่าวไปใช้ในการประชุมพรรคเพ่ือไทยที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ต.ค.ศกนี้ ด้วย 

กรณีจากข้อเท็จจริงตามคลิปดังกล่าว และการนำลายมือดังกล่าวมาใช้กับกิจกรรมของพรรค นั้น ถ้าเทียบเคียงกับคำ
วินิจฉัย กกต. ที่ 20/2564 กรณีหัวหน้าสาขาและสมาชิกพรรคเพื่ออนาคตใหม่ ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.30 ซึ่ง 
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กกต.มีคำสั่งให้ดำเนินคดีไปแล้วนั้น กรณีคลิประหว่างนายเกรียงกับอดีตนายกฯทักษิณ จึงควรมีการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในแนวทางท่ี กกต. เคยปฏิบัติ 

นายเรืองไกร สรุปว่า ด้วยข้อเท็จจริงตามคลิปและลายมือดังกล่าว จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไปว่า จะเป็น
กรณีท่ีอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.28 หรือไม่ และมีเหตุจะร้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคเพ่ือไทย
หรือไม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ โดยตนจะไปยื่นหนังสือที่ กกต. ด้วยตนเอง ในอังคารวันที่ 26 ต.ค. 
ศกนี้ เวลา 10.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3006890 
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24 ต.ค. 2564 06:40 น. 

ป้อมค่ายการเมือง “โหมโรง” เตรียมเลือกตั้ง : ตีฟองกระแส ปั่นตลาด ส.ส. 

 
ลมโชยปลายฝนต้นหนาว แต่ยังต้องเฝ้าระวังพายุส่งท้าย 

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงอุทกภัย เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ต้องเตรียม พร้อมกู้
สถานการณ์น้ำฝนรอระบาย หลายจังหวัดน้ำยังท่วมบ้าน เรือกสวนไร่นาเสียหาย 

ภัยพิบัติท่ีมาซ้ำโจทย์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากมหาวิกฤติโควิด 

เพิ่มความยากลำบากในการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทยที่ต้องเผชิญสถานการณ์โรคระบาดไวรัสมรณะมาใกล้ครบ 2 ปี 
ในภาวะปากท้องฝืดเคือง 

สภาพปิดเมือง ทำมาหากินไม่ได้ ในสถานการณ์การเงินการคลังที่รัฐบาลภายใต้การนำของทหารอาชีพอย่าง     
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ก็กำลังตกอยู่ในภาวะใกล้ถังแตก 

ต้องแจกแล้วแจกอีก อัดเงินประคองชาวบ้านฐานรากจนหมุนไม่ทัน 

ไฟต์บังคับจำเป็นต้องเปิดเมือง 1 พฤศจิกายนนี้ ไฟเขียวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดส จากประเทศ
ต้นทางที่กำหนดไว้ 46 ประเทศ บินเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว 

กล้าๆกลัวๆไวรัสระบาดหนัก แต่อีกทางก็หวังติดเครื่องยนต์หลักฟ้ืนเศรษฐกิจ 

เรื่องของเรื่องตอนนี้เริ่มออกฤทธิ์ พิษภัยทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดล้อมเมืองมานาน พอเริ่มแง้มประตูเปิด
เมืองก็เจอวิกฤติราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงจนส่งผลต่อภาคขนส่ง 

และโดยอัตโนมัติจะลามถึงราคาสินค้าและบริการ 

สถานการณ์ถึงจุดที่ม็อบสิงห์รถสิบล้อปิดถนน กดดันรัฐบาลให้กดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 25 บาทต่อลิตร 

แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน
ดีเซลที่ปรับตัวขึ้น โดยปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล เพ่ือลดค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล
แต่ละชนิดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 

โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณ 9.2 พันล้านบาท เข้าพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท
ต่อลิตร 
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ตามสถานการณ์ที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.พลังงาน ยืนยันรัฐบาลต้องมีภาระใช้เงินจำนวนมาก
ในการตรึงราคาแก๊สหุงต้มไว้ที ่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สรุปคือ รัฐบาลก็ถังแตกจำเป็นต้องเลือกคนหมู่มากไว้ก่อน 

แต่แน่นอน โดยสถานการณ์ร้อนๆคงไม่จบง่ายๆ ตามเงื ่อนไขผู้ประกอบการขนส่งคงต้องเพิ่มแรงกดดัน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเอง 

และผลกระทบหนีไม่พ้นตกอยู่ที่ประชาชนตาดำๆ 

ที่แน่ๆตามประวัติศาสตร์การเมือง น้ำมันคือปัญหาปราบเซียน ทำพังมาหลายรัฐบาล 

โดยจังหวะเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ก็กำลังอยู่ในจุดแกว่งไปแกว่งมา จากอาฟเตอร์ช็อก
ศึกปราบกบฏพลังประชารัฐ 

ฝ่ายหนุน “บิ๊กตู่” ยังยึดเกมกุมสภาพใน พปชร.ไม่ได้ 

ตามภาพข่าวที่เปรียบเทียบกัน พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะกรวดน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรี มี ส.ส.พลังประชารัฐไปรอต้อนรับ
นับหัวได้ 11 คน 

ขณะที่วันเดียวกัน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นำทีมลงพื้นที่ตรวจ
สถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรี มี ส.ส.ตามแห่ขบวนกว่า 40 คน 

ตัวเลขห่างกัน 3-4 เท่าแบบเห็นชัดๆ 

สะท้อนว่า “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยังโชว์ฟอร์มได้สมฐานะ “ผู้คุมฟาร์ม
ลิง” ดูแลฐานกำลังให้ “บิ๊กป้อม” ได้แน่น 

ทำให้แผนไปต่อของ “บิ๊กตู่” ยังลุ่มๆดอนๆ 

แม้แต่สถานภาพ “นายกฯบัญชีพรรคพลังประชารัฐ” ก็ยังไม่ชัดว่าจะเป็น “หนึ่งเดียว” หรือมีชื่อพ่วงต่อ ตามเสียงโยน
หินให้ใส่ชื่อ พล.อ.ประวิตร ด้วย ตามสถานะหัวหน้าพรรค 

ยุทธการ “หักดิบ” ในทีม 3 ป.ยังต้องลุ้นกันอีกหลายยก 

ที่แน่ๆภายใต้เงื ่อนไขสถานการณ์ สัญญาณเร้าปี ่กลองเลือกตั ้ง ทั ้งกระบวนการร่างกฎหมายประกอบร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ทำให้นักเลือกตั้งอาชีพทั้งพรรคเก่าค่ายใหม่ ต้องเตรียมแผนรองรับกติกาใหม่ 

อีกทั้งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติฟันธงนายไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่ต้องพ้นสถานภาพ ส.ส.หลังการยุบพรรคประชาชน
ปฏิรูป มาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 

เปิดบรรทัดฐานให้พรรคเล็ก คนเดียวเสียงเดียว ได้วิ่งซบค่ายใหญ่ หนีตายกติกาบัตร 2 ใบ 
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ทำให้ตอนนี้ตลาดนัด ส.ส.เริ่มเปิดตัวคึกคัก 

และก็เป็นโคตรเซียนการตลาดยี่ห้อ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่ชิงเคลมกระแส “แลนด์สไลด์” ตามฟอร์มกระตุกพวกคิดย้าย
หนี กับยุทธการโหมโรง ทีมงานอีสานชงชื่อ “นายหญิงจันทร์ส่องหล้า” อย่าง “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
อดีตภริยาของอดีตนายกฯทักษิณ ขึ้นแท่นแม่ทัพพรรคเพื่อไทย 

รั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี “นอมินีรุ่นลิมิเต็ด” 

แต่ก็เจอเบรกทันทีจาก “นายใหญ่” ยืนยัน “นายหญิงจันทร์ส่องหล้า” ไม่ชอบออกหน้า และนั่นก็น่าจะเป็นคำตอบที่รู้
กันทุกวงการ มันคือ “มิชชันอิมพอสซิเบิล” 

แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็นคุณหญิงพจมานลงสนามเอง 

และต่อเนื่องด้วยชื่อของ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร.พี่ชายของ “หญิงอ้อ” รวมไปถึง “ลูกเขย” ของ 
อดีตนายกฯทักษิณ ถูกปล่อยชื่อออกมาโยนหิน “นอมินี” รุ่นต่อไป 

สรุปเกมนี้ยังเป็นแค่รายการ “ตีฟอง” 

ค่ายเพื่อไทยยังไม่ปักหมุดชื่อของ “นายกฯในบัญชี” ตามเหลี่ยม “ทักษิณ” ต้องลากไปเปิดนาทีท้ายๆ ลากยาว เลี้ยง
กระแส ปั่นเซอร์ไพรส์ 

แต่ยุทธการตีฟองของ “นายใหญ่” ก็ทำให้ทีมแห่ “บิ๊กตู่” อยู่เฉยไม่ได้ ต้องรีบให้ทีมโทรโข่งรัฐบาลออกมาตีปี๊บผลโพล 
คะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ยังรั้งอันดับหนึ่ง ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯอยู่จนครบเทอม และได้ต่ออีกสมัยในการ
เลือกตั้งรอบหน้า 

โชว์ต้นทุนหน้าตักโปร่งใส ขายของเก่าสู้ “นอมินี” ดูไบ 

และไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยกับทีมแห่ พล.อ.ประยุทธ์ที่เปิดยุทธการ “ตีฟอง” รองรับเงื่อนไขสถานการณ์เลือกตั้ง ที่อ าจ
เกิดข้ึนเมื่อไหร่ก็ได้ 

ภายใต้ภาวะผู้นำรัฐบาลไร้ฐานกำลังของตัวเองในสภา 

สังเกตว่า จอมเก๋าเล่ายี่ห้ออย่างค่ายประชาธิปัตย์ก็ขยับขับเคลื่อนแรง เห็นได้จากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์      
รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าค่าย ปชป. 

เดินสายเปิดตัวผู้สมัคร ประกาศทวงคืนพ้ืนที่ปักษ์ใต้ 

ในภาวะรอยร้าวที่ยังสมานไม่มิด แบบที่นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาแนะให้ผู ้บริหาร
ประชาธิปัตย์ปรับท่าทีทางการเมืองใหม่ ตามสัญญาณของการบริจาคภาษีท่ีเสียแชมป์ให้กับพรรคก้าวไกลสะท้อนกลุ่มผู้
เสียภาษี ชนชั้นกลาง ฐานเก่า ปชป.หนีไปหนุนทีมเด็กก้าวไกล 

ปั่นแต้มยังไม่ข้ึน แต่ประชาธิปัตย์ก็จำเป็นต้อง “ตีฟอง” ไว้ก่อน 

รวมถึงป้อมค่ายใหม่ที่เปิดตัวเป็นทางเลือก ทั้ง “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็นำขบวนพรรคไทยสร้างไทย
บุกตลาดอีสาน ปักฐานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น เช่นเดียวกับพรรคกล้าภายใต้การนำของนายกรณ์ 
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จาติกวณิช ก็ลุยเสริมทีม รับกระแสนิยมที่ตัวเลขผู้บริจาคภาษีให้เป็นพรรคอันดับสาม 

และตามรูปการณ์ พรรคที่กระแสแรงสุด วัดจากโพลผู้บริจาคภาษี ยี่ห้อก้าวไกลก็เร่งเครื่องตีฟองแรงกว่าใคร ตามจังหวะ
ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค นำทีมลุยน้ำท่วม เก็บแต้มทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยเฉพาะเมือง
มหาวิทยาลัย พ้ืนที่ “นิวโหวตเตอร์” รุ่นใหม่ประกาศตัวพร้อมชิงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี 

สรุปทุกป้อมค่าย รุ่นเก๋า รุ่นใหม่ ค่ายเก่า ค่ายกลาง ต่างขยับ “ตีฟอง” ตามกระแส และสถานะความไม่แน่น อนทาง
การเมืองของผู้นำรัฐบาล 

ตามประวัติศาสตร์ไม่ค่อยมีใครอยู่ครบเทอม ต้องยุบสภาก่อน 

แต่ทั้งหมดทั้งปวง ทุกอย่างก็ต้องรอดูเงื่อนไขกติกาใหม่ กฎหมายลูกประกอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบไหน 

นับคะแนน หารสัดส่วน ปัดเศษซิกแซ็กกันอย่างไร 

เพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญของนักเลือกตั้งอาชีพที่จะเลือกปักหลักกับป้อมค่ายที่ตัวเองจะลงสมัครลุ้นเก้าอ้ีผู้แทนราษฎร 
และนั่นยังรวมไปถึงกลุ่มทุนที่ต้องเลือกแทงพรรคที่มีโอกาสเข้าป้ายเป็นรัฐบาล 

สถานการณ์ยังอยู่ในขั้นปั่นตลาด ส.ส. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2225925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2225925


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

25 

 

 
24 ต.ค. 2564 06:45 น. 

กลัวเด็กมากกว่า 

 
ลิเกตั้งวิกประชันกลางน้ำท่วม เชิด ฉิ่งโหมโรงแย่งคนดูเพื่อไทยขวัญใจแม่ยกพ่อยกเสื้อแดง เล่นใหญ่ ตีปี๊บโชว์
นางเอกหม่ืนล้าน ดัน “นายหญิงจันทร์ ส่องหล้า” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ออกหน้าฉากมาเรียกแขก ข่มวิกตรง
ข้าม 

เล่นเอาวิกทหารเฒ่า 3 ป.ผวา เพราะนี่ไม่ใช่ “นอมินี” แต่เจ้าของคณะมาเอง 

เลยได้เห็นทีมโทรโข่งตึกไทยฯ รีบออกแขก โชว์ผลโพลหนุน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลากยาวจนครบ 

เทอม ต่อโปรโมชัน “เบิ้ลแฮตทริก” นายกฯรอบสาม 

ไม่รู้ไปแอบถามกันมาจากซอกหลืบไหนของประเทศไทย 

แต่มันก็แค่ “มิชชันอิมพอสสิเบิล” ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ กับภารกิจดันทุรัง 

เพราะลืมไปได้เลยที่จะเห็น “นายหญิง จันทร์ส่องหล้า” ออกมาหน้าฉากมาล่อเป้า เอาจริงก็แค่เหลี่ยมการตลาด มุก
เก่าของ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่เบิ้ลกระแส “แลนด์สไลด์” บลัฟอีกฝั่งคือ “บิ๊กตู่” ที่ต้องดันทุรังลุยต่อ “ขายของเก่า” งัด
เอาเครดิตหน้าตักสุจริตโปร่งใสมาประชัน 

ปัญหาคือวันนี้ไม่ได้มีแค่ 2 ขั้ว 2 ค่ายที่แข่งแย่งคนด ู

ในเมื่อมันมีคณะ “ดาวรุ่ง” มาแรง ขวัญใจเด็กรุ่นใหม่อย่างทีมก้าวไกลที่แทรกมาเป็นตัวแปรสำคัญ 

แย่งส่วนแบ่งตลาด สั่นสะเทือนฐานต้นทุนของยี่ห้อเพ่ือไทย 

ตามปรากฏการณ์เด็กข้ามหัวทีม “ลุงโทนี่” อาการห้าวเป้งของทีมสีส้มประกาศท้ารบค่ายพลังประชารัฐ 

ท้าฟัดคู่กัดตัวจริงในสนามเลือกตั้ง 

ไม่เห็นหัวฟากฝั่งพรรคเพื่อไทยที่ “นายใหญ่” กำลังโหมโรง ปั่นกระแส “แลนด์สไลด์” มั่นอกมั่นใจกติกาบัตรเลือกตั้ง     
2 ใบ ไหลมาแบบถล่มทลาย 

ถึงข้ันดักคอ ท้าทาย “มัน” ไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่งแน่ 

“ทักษิณ” ฝันข้ามช็อตไปไกลถึงแผนชิงพลิกขั้วอำนาจกลับคืนมาอยู่ในกำมือแล้ว 
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แต่กลายเป็นเด็กเมื่อวานซืนที่มาปลุก “ลุงโทนี่ วูดซัม” ตื่นจากภวังค์ 

ทำลายความหวัง “แลนด์สไลด์” 

ก็เลยเจอระเบิดสังหารโยนออกมา ล็อกเป้าถล่ม “หนุ่มทิม”  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่เดินสาย
ประกาศตัวพร้อมเป็นนายกฯ 

โพสต์ถามดังๆออกอากาศ ขอทราบนโยบายแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นนัยกระตุกคดีเก่าๆว่าด้วยปมความ
รุนแรงหย่าเมีย แย่งลูก 

แคนดิเดตนายกฯทีมก้าวไกลถูก “ชกใต้เข็มขัด” การเมืองเน่าล้ำแดนครอบครัว 

สัญญาณเตือนให้รู้ตัว กำลังโดน “หมายหัว” 

สะท้อนอาการกองเชียร์ทีมดูไบ ผวาเด็กทีมสีส้มเบียดแย่งแต้มในหัวเมืองใหญ่ภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยเฉพาะเมือง
มหาวิทยาลัย เด็กรุ่นใหม่ที่เพ่ิงมีสิทธิเลือกตั้ง 

โดนใจ “นิวโหวตเตอร์” 

จำเป็นต้องสกัดดาวรุ่ง ตามสภาพเด็กไม่รับมุกการเมืองแบบเก่าเพราะมันคนละวัย คนละเจนเนอเรชัน 

นั่นยังลามไปถึงคนชั้นกลางในเมืองใหญ่ ตามข้อมูลการบริจาคภาษีให้พรรค การเมือง ที่พรรคก้าวไกลได้ไปเนื้อๆ 12 
ล้านกว่าบาท ทิ้งขาดประชาธิปัตย์แชมป์เก่า 3–4 เท่าตัว 

โพลภาษีแม่นๆ ชัวร์กว่าโพลมาตรฐาน ไม่มั่วแบบโพลไอโอเด็กมันแรงจริง “พิธา” เลยต้องเจอธาตุแท้พวกตัวจริงเสียง
จริง 

อย่าได้แปลกใจที่วิถีกระสุนปืนใหญ่จะมุ่งไปที่ทีมก้าวไกล ล็อกเป้าตำบลกระสุนตกไปที่เด็กรุ่นใหม่แทน ที่จะเป็นทีม
ทหารเฒ่า 3 ป. 

เพราะลึกๆคนแก่คุยกับแก่ มันเข้าใจกันง่ายกว่า 

เด็กข่ีพายุทะลุฟ้า สะกดคำว่า “ซูเอ๋ีย” ไม่เป็น. 

“ตะวัน ทรงกลด” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2225915 

 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2225915
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24 ตุลาคม 2564  7:30 น.  

กางไทม์ไลน์การเมือง จับตาเกมร้าย-สภาฯร้อน 

 
เกมการเมืองในสภาฯ ขณะนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างถือมีดคนละเล่ม พร้อมที่จะแทงข้างหลัง หักหลัง โค่นอำนาจกันได้
ตลอดเวลา เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอุบัติเหตุการเมืองในสภาฯ ให้เห็นหรือไม่! 

กางไทม์ไลน์การเมืองออกมาให้เห็นกันชัดๆ ด้วยคำพูดของ “เนติบริกร” วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่แจกแจง
กลางวงประชุมครม. เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื ่อให้สาระสำคัญสอดคล้องกับร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่มีการทูลเกล้าฯ ไปแล้ว 

โดยขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุม กกต. จะมีการนำไปรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะเสนอมาให้ ครม.ให้ความ
เห็นชอบประมาณช่วงเดือน ธ.ค.2564 จากนั้นจะมีการส่งไปให้สภาพิจารณาประมาณช่วงเดือน ม.ค.2565 ซึ่งคาดว่าจะ
พิจารณาวาระ 1 และ 2 เสร็จแล้วในเดือน มี.ค.2565 จากนั้นสภาจะต้องส่งให้ กกต.ตรวจสอบรายละเอียด โดย
คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือน เม.ย.2565 อาจจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อแก้ไขรายละเอียดตามที่ กกต.เสนอ
กลับมาและลงมติวาระ 3 โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 วัน ก่อนส่งร่างกฎหมายให้รัฐบาลเพ่ือนำขึ้นทูลเกล้าฯ เว้นแต่จะมี
การส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยที่จะต้องรออีก 1 เดือน และเมื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว ร่างกฎหมายจะอยู่ในพระราช
อำนาจ 90 วัน ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือน ก.ค.2565 ซึ่งก็จะเป็นช่วงรัฐบาลใกล้ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี เดือน มี.ค. 
2566 ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา 167 ประกอบมาตรา 99 

ซึ่งก็ถือเป็นการการันตีว่า งานนี้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  สามารถ        
“อยู่ยาว” ได้จนถึงปี 2565 

แต่กลับไม่มีใครเชื่อว่า “บิ๊กตู่” จะสามารถอยู่ยาวได้ถึงขนาดนั้น แม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาล
เอง เพราะต่างฝ่ายต่างพากันแทงหวยว่า “สนามเลือกตั้ง” มีโอกาสจะเปิดเร็วๆนี้ จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาพรรคการเมือง
ต่างๆมีความเคลื ่อนไหวคึกคักเป็นพิเศษ ทั ้งการแข่งกันโชว์ แข่งกันดราม่า ไล่ตั ้งแต่  พรรคพลังประชารัฐ จาก
ปรากฎการณ์แยกกันลงพ้ืนที่ของ “น้องตู่” กับ “พ่ีป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ จนทำให้ถูกจับตามองว่าเป็นการวัดกำลังทางการเมือง หรือกรณีที่  “ผู้กองธรรมนัส” ธรรมนัส พรหม
เผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่โชว์ภาพลุยน้ำท่วม 
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ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีการลงพื้นที่หลายจังหวัดพร้อมเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรค ที่ฮือฮาที่ สุดหนี          
ไม่พ้น “เมธี อรุณ” นักร้องดัง วงลาบานูน ที่สวมแจ็คเก็ตประชาธิปัตย์ ในนามว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนราธิวาส ขณะที่    
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีเรื่องให้หน้าบาน เพราะผลโพลสนับสนุนเหมาะที่จะเป็น
นายกฯคนต่อไป ซึ่งมีคะแนนสูสีพอๆ กับ “บิ๊กตู่” ขณะที ่พรรคภูมิใจไทย ที่นำทัพโดย “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ก็มี
การสั ่งว่าที ่ผ ู ้สมัคร และ ส.ส. ของพรรค ลงพื ้นที ่ให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมย้ำว่า  “เรื ่องการยุบสภา
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจ แต่การเลือกตั้งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่
จะต้องมีการเลือกตั้ง พรรคการเมืองก็ต้องเตรียมความพร้อมและทำให้ดีที่สุด” 

แม้แต่ละพรรคจะเริ่มโชว์ความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง แต่ขณะเดียวต่างก็มีรอยร้าวภาย ใน ที่จะกลายเป็นแรงเสียด
ทานในอนาคต ทั้งในส่วนของ พรรคพลังประชารัฐ กับปัญหาที่แก้ไม่ตก โดยเฉพาะ “เกมร้อนเกมร้าย” ระหว่าง “บิ๊กตู่-
ผู้กองธรรมนัส” ที่ยังไม่สงบลงง่ายๆ แม้ที่ผ่านมาจะใช้เวลาประสานใจ แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีกาวยี่ห้อไหนจะมาต่อติด
รอยร้าวที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งก็จะทำให้เกิดภาพการต่อสู้ ขับเค่ียวกันภายในพรรคต่อไป 

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ สถานการณ์ภายในเริ่มคุกรุ่น หลังจาก นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรค ออกมา
โพสต์เฟซบุ๊กเตือนทำนองว่า วันนี้คนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติกันแล้ว ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้มา
จาการจัดตัวผู้สมัคร ส.ส. ลงในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ที่มีการนำคนใหม่ เข้ามาเบียดพื้นที่ของอดีต ส.ส.รายนี้ แบบไม่ได้
แจ้งให้เจ้าตัวรู้ จนถึงกับประกาศกลางวงหารือว่า “ในเมื่อไม่ให้เกียรติกัน เหมือนกับพรรคไล่ผม ไม่ใช่ผมไม่เอาพรรค 
และถ้าผมจะไปที่อื่นผมก็มีความชอบธรรม” ซึ่งงานนี้ก็คงจะทำเอาเดือดร้อนไปถึง “หลวงพ่อชวน” ชวน หลีกภัย ที่ถือ
เป็นยาสามัญประจำบ้านของพรรคประชาธิปัตย์ จะสามารถสยบรอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ 

ซึ่งปัญหาภายใน พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียว แต่มีอีกหลายพื้นที่ โดยมีการเม้าท์มอยกันในพรรคว่า    
กลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ก็จะถูกตอนไม่ให้มีที่ยืนในสนามเลือกตั้ง ซึ่งก็
ต้องจับตาดูกันต่อไป  นอกจากนั้นยังมีกระแสข่าวแว่วมาว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาจจะกลับมาสู่เส้นทางการเมืองอีก
ครั้ง โดยอาจจะมีการตั้งพรรคใหม่หากข่าวนี้เป็นเรื่องจริง กลุ่มก๊วนในพรรคประชาธิปัตย์บางกลุ่ม อาจจะพร้อมตบเท้า
ออกจากบ้านเก่า ไปร่วมหอลงโรงกับอภิสิทธิแทน ซึ่งหากเป็นไปตามโจทย์นี้เกมการเมืองหลังจากนี้จะยิ่งร้อนแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

ปรับโฟกัสมาที่เกมในสภา ที่จะมีการ “เปิดเทอม” ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเปิดในวันที่ 1 
พ.ย.นี้ ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีแรงเสียดทานที่รออยู่ โดยจะมีกฎหมายสำคัญที่จะถูกนำเข้าพิจารณาในสภา ซึ่งจะเป็นบท
พิสูจน์สำคัญว่า “บิ๊กตู่” สามารถเก็บแต้มบุญในสภา ฟ้ืนศรัทธาจากกลุ่ม ส.ส.ได้ขนาดไหน แต่ดูแล้วงานนี้ “บิ๊กตู่” เองก็
ยังไม่ค่อยมั่นใจ ถึงขนาดที่ต้องกำชับให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคกำชับ ส.ส. อย่าขาดประชุมโดยเด็ดขาด 

ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายสำคัญที่ค้างอยู่ในสภา และจะถูกนำขึ้นมาพิจารณาหลังจากเปิดสภา ก็คือ กฎหมายการปฏิรูป
ประเทศ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนด 5 ปีในเดือน เม.ย. 2565 หาก
งานนี้การทำกฎหมายดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ อาจจะมีปัญหาเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งกระทบต่อรัฐบาลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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เกมการเมืองในสภาฯ ขณะนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างถือมีดคนละเล่ม พร้อมที่จะแทงข้างหลัง หักหลัง โค่นอำนาจกันได้
ตลอดเวลา เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอุบัติเหตุการเมืองในสภาฯ ให้เห็นหรือไม่! 

อีกเรื่องที่น่าจับตามองไม่แพ้กันคือ “ไพบูลย์โมเดล” จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า 
สมาชิกภาพของ ไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 
วรรคหนึ่ง (5) จากกรณียุบพรรคประชาชนปฏิรูป แล้วเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

งานนี้กลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานการเมืองใหม่ และเป็นโอกาสให้บรรดาพรรคการเมืองขนาดเล็ก สามารถยุบพรรค
ตัวเองไปรวมกับพรรคใหม่ได้ทุกเมื่อ หรือพรรคการเมืองที่ต้องการสร้างเสถียรภาพ อำนาจต่อรองในสภามอกขึ้น 
สามารถดึง ส.ส.จากพรรคเล็กด้วยวิธีการนี้เข้าบวกเสียง ส.ส.ของพรรคได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย 

ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นซ้ำรอยเผด็จการรัฐสภา! จากการควบรวมพรรคการเมืองในช่วงปี 2544-48 ซึ่งจะยิ่งเป็นปัจจัยที่
ทำให้การเมืองในสภาฯ มีแนวโน้มร้อนแรงมากยิ่งข้ึนไปอีก 

ปิดท้ายกันด้วยความอกสั่นขวัญแขวนของประชาชนคนไทย จากโจทย์ท้าทายเรื่องการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ 
ตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางไว้ ท่ามกลางความกังวลว่าจะกลายเป็นการเปิดโอกาสให้  “เชื้อไวรัสนรกโควิด-19” เข้ามา
โจมตีคนในประเทศได้อีกระรอก ซ้ำร้ายประชาชนคนตาดำๆ ยังต้องเจอกับสารพัดปัญหา ทั้งน้ำมั นแพง การเตรียมขึ้น
ค่าทางด่วน ปัญหาน้ำท่วม รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ดูดเงิน 

ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความทุกข์ระทมของประชาชนที่ รอให้ “บิ๊กตู่” ก้าวข้ามเกมการเมือง เข้ามาแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง…เห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมากกว่าปัญหาของตัวเอง 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/405039/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/405039/
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24 ต.ค. 2564 เวลา 8:40 น. 

พลังลุงตู่ แนวรบ ภาคใต้ เปลี่ยน  

 
จากการปรับเปลี่ยนกติกาเลือกตั้ง ใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบ ให้มีส.ส.เขต400 และ บัญชีรายชื่อ 100 ทำให้ “พรรค” ที่เคย
ยึดครองพ้ืนที่ภาคใต้ ต้องเร่ิมกลยุทธ์ชิงพ้ืนที่คืน แต่การสู้กันครั้งนี้ ไม่ใช่ระหว่าง “ปชป.” กับ “พปชร.” แต่คือ “ปชป.” 
ที่ต้องเปิดแนวรบกับ “บิ๊กตู”่ 

ไม่ต้องอ้างอิงโพลสำนักไหน สมรภูมิการเมืองภาคใต้ เปลี่ยนแปลงไปเยอะ 

นับแต่การเลือกตั้งทั่วไป 2562 และการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช ความขลังของแชมป์เก่าลดลงพอควร 

เมื่อเร็วๆ นี้ เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวมติชนว่า คนใต้ยัง
กลัว “ผีทักษิณ” แต่ก็ยังไม ่“เบื่อประยุทธ์” เพราะชื่นชอบประชานิยมสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาโควิด โครงการคน
ละครึ่ง รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ไม่แปลกที่ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตแกนนำพลังประชารัฐ ภาคใต้ จึงกล้าพูดว่า ส.ส.ใต้ พลังประชารัฐ ถ้าไม่หนุน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สอบตก 

แม้ปัญหาภายในพลังประชารัฐ จะทำให้ 14 ส.ส.ใต้ กระอักกระอ่วนใจ เนื่องจากไม่มีแกนนำชัดเจน ต่างคนต่างอยู่ วิ่ง
ซุ้มโน้นซุ้มนี้ แต่ความจริงเป็นทางการเมือง พวกเขาก็ต้องอาศัยบารมีลุงตู่ และอาศัยลุงป้อมเป็นที่พ่ึงทางใจ 

 ความวุ่นวายในพลังประชารัฐ บั่นทอนความนิยมในตัวพรรคลงไปเยอะ แต่กระแสความชื่นชมลุงตู่ยังคงที่ หากมีพรรค
ใหม่สาย “ปลัดฉิ่ง” เกิดข้ึนจริง ก็คงสร้างความลังเลใจในหมู่ผู้สนับสนุนลุงตู่มากทีเดียว 

สำหรับแชมป์เก่าหลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ยังเดินหน้าโครงการ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ภาคใต้ อดีต ส.ส.ที่ย้ายไปอยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้กลับบ้านเก่าแล้วหลายคน 

เมื่อค่ำวันที่ 20 ต.ค.2564 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับ ส.ส.ภาคใต้ ประชุมหารือ
เกี่ยวกับการจัดทัพเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ จ.พัทลุง มีข้อสรุปอยู่ 2 เรื่องหลักๆ คือ ส.ส.ภาคใต้ 21 คน จะได้
ร่วมมือกันเพ่ือทวงคืนจำนวน ส.ส.ให้ได้มากที่สุด  

อีกเรื่องคือ ที่ประชุม ส.ส.เห็นพ้องต้องกันว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
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 พลิกแฟ้มเลือกตั้งทั่วไป 2562 เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ที่พรรคประชาธิปัตย์ เสียพ้ืนที่มากที่สุด ได้มาแค่ 22 ที่นั่ง
จาก 50 ที่นั่ง (เสียอีก 1 ที่นั่งจากเลือกตั้งซ่อม) 

พรรคพลังประชารัฐ มีแรงหนุนจากกระแสเลือกลุงตู่ คว้ามาได้ 13 ที่นั่ง (ได้เพ่ิมจากเลือกตั้งซ่อม 1 คน) พรรคภูมิใจไทย 
8 ที่นั่ง พรรคประชาชาติ  6 ที่นั่ง และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่ง 

สำหรับการเลือกตั้งหน้า ถ้ายึดกติกาที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และ ส.ส.เขต 400 คน บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ และพรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศ ส.ส.ภาคใต้ จากที่มี 50 คน 50 เขต ก็จะเพ่ิมเป็น 57 คน 57 
เขต 

ไล่เป็นรายจังหวัดที่ได้ ส.ส.เพิ่ม ประกอบด้วยนครศรีธรรมราช จาก 8 เป็น 9 เขต สงขลา จาก 8 เป็น 9 เขต นราธิวาส 
จาก 4 เป็น 5 เขต ตรัง จาก 3 เป็น 4 เขตกระบี่ จาก 2 เป็น 3 เขตภูเก็ต จาก 2 เป็น 3 เขต และพังงา จาก 1 เป็น 2 
เขต 

ด้วยเหตุนี้ ปชป.จึงเคลื่อนไหวจัดทัพ เตรียมรับมือกับการเพ่ิมจำนวน ส.ส. และสร้างผลงานให้เข้าตาชาวใต้ ในช่วงเวลา
ที่เหลืออยู่ ก่อนการยุบสภา 

ดังที่เทพไทให้สัมภาษณ์ คู่แข่งของ ปชป. ไม่ใช่พลังประชารัฐ หากแต่เป็น  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องรอดู
ว่า “ปลัดฉิ่ง” จะขยับพรรคใหม่ลงสนามเมื่อใด และจะประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ตามท่ี พ.อ.สุชาติ โปร
โมตล่วงหน้าไว้หรือไม่ 

หากมีพรรคใหม่ของ “ปลัดฉิ่ง” เกิดข้ึน ส.ส.ใต้ พลังประชารัฐ 14 คน จะเดินเกมอย่างไร อยู่พรรคเก่าหรือไปพรรคใหม่ 
คงวุ่นวายพิลึก 

อีกตัวแปรในภาคใต้คือ พรรคก้าวไกล ที่ได้ฐานเสียงเยาวชนคนหนุ่มสาว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว พรรคอนาคตใหม่ 
ไม่ได้ ส.ส.เขต แต่คะแนนเสียงในแต่ละพ้ืนที่ก็น่าสนใจ แต่จุดอ่อนของก้าวไกลก็หนีไม่พ้นเรื่องทะลุฟ้าทะลุเพดาน 

ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งของ ปชป.ที่จะทวงคืนเก้าอี้ ส.ส.ในภาคใต้ ก็ยังอยู่ที่เรตติ้งของลุงตู่ จะขึ้น จะลงอย่างไร ตามมาด้วย
ปัญหาทางใจของพ่ีน้อง 3 ป. เคลียร์จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ 

ถ้าพลังประชารัฐ ยังเล่นเกมซ่อนมีดซ่อนดาบ หรือแตกแบงก์พันเป็นพรรคปลัดฉิ่ง โอกาสก็จะเป็น ปชป. ในสมรภูมิ
ภาคใต้. 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blogs/politics/967656 
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24 ต.ค. 2564 – 08:45 น. 

FootNote คลื่นใต้น้ำภายใน ประชาธิปัตย์ ท้าทายชัด จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

 
หากไม่มีพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล ปัญหา “ภายใน” ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการจัดสรร “บุคคล” แต่ละ
พ้ืนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างปรกติ 

ไม่ว่าจะในกรณีอันกำลังเกิดขึ้นที่ปัตตานี ไม่ว่าจะในกรณีอันกำลังเกิดขึ้นที่พัทลุง ไม่ว่ากรณีอันกำลังเกิดขึ้นที่พังงา  
มิได้เป็นเรื่องแปลกที่ “ผู้ใหญ่” ในพรรคจะแสดงอาการเพิกเฉยต่อความต้องการของ นายอันวาร์ สาและห์ และไม่ให้
ความสนใจต่อ ท่าทีของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ หรือ นายราเมศ รัตนะเชวง 

เพราะทุกอย่างล้วนเข้าไปในรูปรอยอัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สรุปออกมาอย่างรวบรัด
เพราะนีค่ือรูปธรรมสะท้อนอาการ “ขาขื้น” ของพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่สิ ่งที่หลายคนในพรรคประชาธิปัตย์พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่เนือยหน่ายก็คือ ความเป็น “สถาบัน” ของพรรค
ประชาธิปัตย์ 

ความเป็น “สถาบัน” อันมีหลักเกณฑ์แน่นอนในการเลือก “คน” 

ตรงนี ้แหละที่ “กระบวนการ” ของพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล สร้างความต่างพลันที ่มองเข้าไปในพรรค
ประชาธิปัตย์ 

ในยุคแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องรีบเร่งในการเลือกสรรคนอาจมีช่องว่างรอยโหว่ และต่อมาได้เกิดสภาพ “งูเห่า” 
ขึ้นเมื่อพรรคถูกโจมตี อย่างเป็นระบบจากฝ่ายตรงกันข้าม 

แต่เม ื ่อเข ้าส ู ่ย ุคพรรคก้าวไกล ช ่องว ่างรอยโหว ่อ ันเคยมีในย ุคอนาคตใหม่ก ็เร ิ ่มได ้ร ับการปร ับปร ุงแก ้ ไข  
บนพื้นฐานที่ไม่คำนึงถึง “หัวคะแนน” หรือ “ทรัพย์ศฤงคาร” 

แต่การที่พรรคประชาธิปัตย์เพิกเฉยนักการเมืองอย่าง นายอัน วาร์ สาและห์ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ตลอดจน นายรา
เมส รัตนะเชวง กำลังก่อให้เกิดคำถาม 

พลันที่มีการประกาศ “คนใหม่” ก็จะนำไปสู่การเปรียบเทียบขึ้น 

มากับ “คนเก่า” โดยอัตโนมัติ 
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สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเข้าสู่สนาม “การเลือกตั้ง” ครั้งต่อไปจึงไม่เพียงแต่ท้าทายต่อสถานะแห่งความ
เป็น “สถาบัน” ในทางการเมืองยัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

เพราะไม่เพียงแต่จะประสบกับกระแสความไม่พอใจจากคนอย่าง นายอันวาร์ สาและห์ และ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ 
เท่านั้น 

หากแต่ยังมี “คลื่นใต้น้ำ” ภายใน “ประชาธิปัตย์” รออีกหลายคลื่น 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6693119 
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วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 08:26 น. 

09.00 INDEX การนำ ภายใน พลังประชารัฐ ชัดว่า “ประวิตร” มิใช่ “คนอื่น” 

 
09.00 INDEX การนำ ภายใน พลังประชารัฐ ชัดว่า “ประวิตร” มิใช่ “คนอ่ืน” 

ไม่ว่าสื่อ “ใหม่” ที่อยู่บนโลกออนไลน์ ไม่ว่าสื่อ “เก่า” ที่อยู่บนโลกหนังสือพิมพ์ โลกโทรทัศน์ ล้วนปรากฏ “เรื่อง” 2 
เรื่องในห้วงเวลาอันใกล้เคียงกัน 

1 เป็นเรื่องของ “โพล” ซึ่งจัดทำโดยพรรคพลังประชารัฐ 1 เป็นเรื่องของ “ฐาน” ที่มาแห่งการจัดทำโพลอย่างเป็นการ
จำเพาะ 

ข่าวส่วนใหญ่เน้นอย่างหนักแน่นว่าเป็นโพลอันจัดทำขึ้นตามแผน “ยุทธศาสตร์” ของพรรคซึ่งกำหนดโดยประธาน
คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ขณะเดียวกัน คณะดำเนินงานตัดสินใจเลือกสำนักในการทำโพลเป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกตัวผู้สมัครส.ส.ซึ่ง
มี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้า 

ไม่ว่าการแถลงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ไม่ว่าการแถลงของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปตรง
กัน 

นั่นก็คือ ทุกอย่างต้องนำเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

นั่นก็คือ อำนาจการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเป็นของ พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

รูปธรรมแห่งการขับเคลื่อนแผนงานตาม “ยุทธศาสตร์พรรค” เช่นนี้ยืนยันให้เห็นว่าอำนาจเบ็ดเสร็จภายในพรรคพลัง
ประชารัฐอยู่ในมือของใครและฝ่ายใด 

ที่ว่ามีการตระเตรียมเข้ายึดพรรคโดยมีใครบางคน “นำร่อง” เข้ามาเจาะทะลวงเสมอเป็นเพียง “ข่าวลือ” 

ที่ว่าในแต่ละกลุ่มและมุ้งซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐเป็น “หน่วยขึ้นตรง” (นขต.) กับคนบางคนที่อยู่
นอกพรรคและรับแผนเข้ามาชำระสะสางเพ่ือกุมการนำเป็นจริงหรือไม่ 

การแสดงออกของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เด่นชัดยิ่งว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน “ยุทธศาสตร์” และล้วนอยู่ภายใต้การ
สั่งการ 

ในที่สุดก็คือ การตัดสินใจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
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ปฏิกิริยาที่จะปรากฏจากบางพวกบางฝ่ายภายในพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากมาจากกลุ่มที่ไม่
ยอมขึ้นต่อการนำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ทั้งๆท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อยู่ในฐานะ “หัวหน้าพรรค” 

นี่ย่อมเป็นความละเอียดอ่อนอย่างสูงภายในพรรคพลังประชารัฐที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคจักต้องเข้าไป
จัดการ 

จัดการเพ่ือสร้าง “เอกภาพ” ภายในพรรค “พลังประชารัฐ” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3006670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3006670


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

36 

 

 
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 10:00 น. 

คู่มือ ยุบ-ย้ายพรรค พปชร.เปิดประตู รับ “ไพบูลย์โมเดล” 

 
บรรดาพรรคเล็ก 10 พรรค ที่มี 1-2 เสียง ร่วมรัฐบาลเรือเหล็กของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจดีใจเป็นปลา
กระดี่ได้น้ำ 

เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กรณีของ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ      
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จากการยื่นยุบพรรคตนเองแล้วไปเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ สามารถทำได้ 

ดังนั้น พรรคเล็กสามารถปฏิบัติตามได้ ไม่ผิดกติกา หากใช้ “ไพบูลย์โมเดล” เป็น play book มาปรับใช้ด้วย 4 ขั้นตอน 

1.มติที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูป เป็นไปโดยชอบตามข้อบังคับพรรค 

2.เมื่อยกเลิกพรรคแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
โดยจะต้องเข้าสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 60 วัน นับแต่มีคำสั่งให้เลิกพรรคการเมือง 

3.เมื่อเลิกกิจการพรรคการเมืองแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูล         
ส่งบัญชี และงบดุล รวมทั้งส่งเอกสารของพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ และ  
ห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในพรรคที่สิ้นสภาพไปแล้ว แต่ไม่ห้ามทำกิจกรรมพรรคการเมืองในนามพรรคการเมืองอ่ืน 

4.เข้าเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใหม่ เพราะศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ไม่
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อ ส.ส.ก่อนเลือกตั้งของพรรคที่จะไปสังกัดใหม่ 

อาจกล่าวได้ว่า ต้นตำรับ “ไพบูลย์โมเดล” ที่ศาลรัฐธรรมนูญประทับตราว่าทำได้ ประหนึ่งกวักมือพรรคเล็ก 10 พรรค 
11 เสียงให้มาเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐในทันที หลังจากพรรคพลังชาติไทย และพรรคประชานิยมถูกผนวกรวมกับ
พรรคพลังประชารัฐมาแล้วโดยโมเดลนี้ 

พรรคเล็ก 1-2 เสียง 10 พรรค รวม 11 เสียง มีดังนี้ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียงพรรคพลังชาติไทย 1 เสียง 
พรรคประชาภิวัฒน์ 1 เสียง พรรคพลังไทยรักไทย 1 เสียง พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 เสียง พรรคพลเมืองไทย 1 
เสียง พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง พรรคพลังธรรมใหม่ 1 เสียง พรรคประชาธรรมไทย 1 เสียง พรรคไทรักธรรม 1 
เสียง 

ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้พรรคเล็ก ๆ กำลังหาวิธี “เอาตัวรอด” เพราะบรรดาพรรคใหญ่เตรียมแก้กฎกติกาเลือกตั้งจาก
บัตรใบเดียวแบบสัดส่วนผสมมาเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบตามสูตรรัฐธรรมนูญ 40-50 อาจทำให้พรรคเล็ก 1 เสียง สูญพันธุ์ 
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“นพ.ระวี มาศฉมาดล” หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ตัวแทนพรรคเล็กชี้ว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความพร้อมของแต่ละ
พรรคว่าจะทำตามไพบูลย์โมเดลหรือไม่ และต้องดูการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเป็น 2 ใบที่มีกฎหมายลูกแบบไหน    
ก็จะเริ่มชัดแล้วว่าพรรคเล็กท้ังในและนอกสภาเดินไปสู่ทิศทางใด 

ด้าน นายพิเชษฐ สถิรชวาล พรรคประชาธรรมไทย ที่ยื่น กกต.ยกเลิกกิจการพรรคตนเองเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
เตรียมซบพรรคพลังประชารัฐ 18 พฤศจิกายน 2564 อ้างถึงคำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค           
พลังประชารัฐ ว่า 

“ผมได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส ที ่เขาดูแลพรรคเล็กมาตลอด ได้ส่งสัญญาณว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บอกว่าเราไม่ทิ้งกัน ถ้าคิดว่าจะมาอยู่ด้วยก็ยินดีต้อนรับ” 

ด้าน “ไพบูลย์” ตัวต้นเรื่องกล่าวว่า พรรคจิ๋ว 1 เสียง บางพรรคที่ไม่สามารถดำรงสถานะของพรรคได้ เพราะมีค่าใช้จ่าย
จำนวนมาก ถ้าเขาจะเลิกพรรคก็ทำตามข้อบังคับพรรค แต่ถ้าเขาไหวก็ไปต่อ เห็นมีบางกลุ่มว่าจะรวมพรรคเล็ก ๆ 
ด้วยกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซ้ำ แต่ท่าทางจะยากเพราะแต่ละคนอยากเป็นผู้นำ 

และพรรคเล็ก ๆ ที่มี ส.ส. 1 เสียง รวมกันประมาณ 10 พรรค คะแนนก็ยังไม่ถึง 3 แสนเสียง ยังไม่ได้ ส.ส. 1 คนอยู่ดีใน
กติกาเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัตร 2 ใบ แล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรจะไปสมัครเป็น ส.ว.สรรหาตาม
สาขาอาชีพในปี 2567 ดีกว่า 

“สภาผู้แทนราษฎรอาจหมดยุคของพรรคจิ๋วแล้ว ธรรมชาติการเมืองต่อไปจะเป็นอย่างนี้” 

หากพรรค 1 เสียงจะใช้ไพบูลย์โมเดลเข้าพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่ “ไพบูลย์” กล่าวว่าถ้าพรรคไปไม่ไหวก็เลิกได้ 
เมื่อเลิกแล้วจะหาพรรคอะไรอยู่ก็หาเอา ส่วนจะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ 

ต่อไปพรรคพลังประชารัฐจะมีเกณฑ์อะไรในการคัดพรรคเล็กที่ขอเข้าร่วมหรือเปิดรับทุกพรรค “ไพบูลย์” ตอบว่า 
ส่วนตัวไม่เก่ียวเรื่องนี้ และไม่ได้พูดคุยกับใครใด ๆ 

“เรื่องท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไพบูลย์โมเดลอะไรหรอก เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเขียนมาแต่ไหนแต่ไร นิติบุคคลทุกนิติบุคคล
ต้องเขียนกระบวนการเลิกไว้หมด” 

…แต่ประตูการเลิกพรรค-รวมพรรค ได้เปิดประตูขึ้นแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-787088 
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24 ตุลาคม 2564  11:01 น.  

โทน่ีรีแบรนด์เพื่อไทยขย่มเลือกตั้ง 

 
28 ต.ค. นี้ ต้องจับตาการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยว่า จะมีบทสรุปอย่างไร ใครจะเป็น “แคนดิเดตนายกฯ” ในนาม
พรรค ที่มี “พ่ีโทนี่” 

สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้กำลังคลุกฝุ่น หลายพรรคการเมืองเริ ่มแสดงท่าทีประกาศตัวเตรียมความพร้อมใน     
การเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาถึง ท่อน้ำเลี้ยงที่เหือดแห้งอยู่อย่างสงบมานาน  มีแต่“พี่โทนี่ วู้ดซัม” นายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่ตกกระแสโผล่คุยจ้อในคลับเฮ้าท์ขย่มรัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แทบ
ทุกเดือน สร้างความชุ่มชื้นหัวใจให้กับคนในพรรคเพ่ือไทยและพ่ีน้องชาวเสื้อแดงอยู่ไม่น้อย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “พี่โทนี่” คือบุคคลที่ชูนโยบายประชานิยมเอาใจคนรากหญ้า จนได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่าง
ถล่มทลายมากแล้วในอดีต บุกเบิกมาตั้งแต่โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคตอบโจทย์คนไทย มางานนี้จะเห็นได้ว่า พรรค
เพื่อไทย เริ่มการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคตามกระแสสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยการรีแบรนด์พรรคเพื่อไทยใหม่ 
สยบปัญหางูเห่าโผล่ยั้วเยี้ย 

พรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนโลโก้เป็นสีแดงมีตัวหนังสือเป็นสีขาว ซึ่งต่างจากโลโก้เดิมที่เป็นสีน้ำเงิน และมีลายธงชาติอยู่ที่ตัว 
พ.พาน และ ท.ทหาร พร้อมระบุว่า “เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ตอกย้ำความเป็นปึกแผ่นของพรรคโดยไม่มีสีใดมา
เจือปน ไม่มีแตกแบงก์ร้อยย่อยแบงก์พัน มุ ่งหน้าสู ้การเลือกตั้งที ่กำลังจะมาถึ ง ไม่ใช่แค่นั ้นพรรคเพื่อไทยยังจัด
แคมเปญ “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพ่ือชีวิตใหม่ประชาชน” คิกออฟพ้ืนที่ขอนแก่นแสดงศักยภาพในฐานที่มั่น ว่าจ้างรถสองแถว
และรถตุ๊กตุ๊ก ติดป้ายสโลแกนนี้วิ่งว่อนทั่วเมือง นับถอยหลังวันประชุมใหญ่เพื่อไทยในวันที่  28 ต.ค.นี้ ที่น่าสนใจอีก
อย่าง คือ คำว่า “พรุ่งนี้เพื่อไทย” ยังเป็นลายมือของ “พ่ีโทนี่” เสียเองด้วย 

ทามกลางกระแสว่าที ่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื ่อไทยที ่ย ังไม่ม ีความชัดเจน จนเกิดคลิปหลุดที่                
“เฮียเกรียง”  นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค และแกนนำภาคอีสานจากจ.อุบลราชธานี พูดที่เล่นที่จริง 
เสนอ “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน มาดาพงศ์ อดีตภริยาของพี่โทนี่ มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่ก็ถูกตัดบท
จาก “พ่ีโทนี่” ว่า “คุณหญิง (พจมาน) อาจจะอายุมากไปนะ และถ้าไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวด คุณหญิงจะไม่ขอลงการเมือง 
เพราะไม่ชอบ ปราศรัยไม่ถนัด ไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ นั่งเป็นประธานในที่ประชุมได้ แต่ว่าไปขึ้นปราศรัย   
ขึ้นเวทีทักทายประชาชนทำไม่เป็น” 
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เมื่อลองพิจารณารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ถูกปล่อยออกมานอกจาก  “หญิงอ้อ” ล้วนแต่เป็น
เครือญาติและคนสนิทกันทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พี่ชายของ “หญิงอ้อ” นายเศรษฐา     
ทวีสิน นักธุรกิจชื่อดัง และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี “เอม” พินทองทา ลูกสาวคนโตของพี่โทนี่  หากรายชื่อ         
ที่ออกมามีหนึ่งในนี้จริงก็แบบนี้เรียกได้ว่า เพียงแค่กระพริบตาก็รู้ใจกัน เข้าทาง “พ่ีโทนี่” ทุกประตู 

28 ต.ค. นี้ ต้องจับตาการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยว่า จะมีบทสรุปอย่างไร ใครจะเป็น  “แคนดิเดตนายกฯ” ในนาม
พรรค ที ่มี “พี ่โทนี ่” คอยเป็นกุนซือวางแผนรบเดินหมากหวังชนะแบบ  “แลนด์สไลด์” สอดรับกติกาใหม่บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ เอื้อพรรคเพื่อไทยขย่มพรรคพลังประชารัฐ ส่วนสะเทือนถึงพี่น้องตระกูล  3 ป. ได้ขนาดไหนต้องคอยดู   
กันต่อ 
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