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รวมข่าว กกต. 
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 100/2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดสายด่วน 1444 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบ “เลือกตั้ง อบต.” 10 
2 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วน 1444 พร้อมสื่อโซเชียล อ านวยความสะดวก ปชช. 

รองรับเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. 
11 

3 MGR Online กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบเลือกตั้ง อบต. 12 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลฯ อ านวย ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.” 13 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. จังหวัดอ่างทอง จัดชี้แจง กฎ กติกาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. 

และสมาชิก อบต. ทั้ง 43 แห่ง 
14 

2 สยามรัฐออนไลน์ อบต.ดู่ทุ่ง พร้อมติดประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก-ส.อบต. 16 
3 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ย้ าผู้สมัครระวังผิด ก.ม. 17 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แนะแจ้งข้อมลู ผช.หาเสียง 18 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต้ังผู้ตรวจการเลือกตั้ง 19 
6 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต.ติวเข้ม “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน 20 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เมืองอุบลฯ เหล่าผู้สมัครเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. เริ่มออกสตาร์ทหาเสียงคึกคัก 21 

2 สยามรัฐออนไลน์ "น้องเจี๊ยบ" อัมรินทร์ อินจร ชูนสโลแกน "เลือกพลังใหม่ ท้องถิ่นทันสมัย  

ให้คนรุ่นใหม่ไปผลักดัน" ชิงเก้าอ้ี ส.อบต.แม่ท้อ 

23 

3 มติชนออนไลน์ ‘นิพนธ์’ มั่นใจ สธ. คุมระบาดโควิดใต้ได้ ไม่กระทบหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 24 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘จุรินทร์’ เปิดตัว ’สุกฤษณ’์ ชน ’ประเสริฐ’ เพ่ือไทย ชิง ส.ส. โคราช อ้า
แขนรับ ’ลูกสาวจ าลอง’ เข้าพรรคลุยเลือกตั้ง 

25 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ เปิดตัว ’อารี’ ลงสมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส.หนองจอก 27 

6 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" จ่อหารือ ฝ่ายเลือกตั้ง "พปชร." เคาะเนื้อหาสุดท้าย แก้ "2 พ.ร.ป." 28 

7 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชัยวุฒิ’ เผยส่ง ส.ส. ชิงเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ ดูที่ใครขอลง-ศักยภาพ-
คะแนนนิยม 

30 

บทความ / ซบุซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ การเมือง เคลื่อนไหว สัญญาณ ทางลึก ใกล้ยุบสภา 31 

2 สยามรัฐออนไลน์ กว่า "เพ่ือไทย" จะได้ลงสนาม ! 33 

3 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : กระชับ อ านาจ ของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ใน ประชาธิปัตย์ 35 

4 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX สถานะ เพ่ือไทย ในภาคอีสาน กับพันธมิตร ในแบบ ‘ก้าวไกล’ 36 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ไพบูลย์โมเดล” หนีตายบัตร 2 ใบ ช่องโหว่ กม. “ควบรวมพรรค” 37 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมื่อ “นักรบห้องแอร์” ไม่แคร์ “นักเลือกตั้ง” 39 

7 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ E-DUANG : เป้าหมาย ก้าวไกล พุ่งทะยาน สู่พลังประชารัฐ  ประชาธิปัตย์ 41 

8 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น : วันที่ 24 ตุลาคม 2564 42 

9 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น : วันที่ 23 ตุลาคม 2564 43 

10 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น : วันที่ 22 ตุลาคม 2564 44 
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วันที่ 27 กันยายน 2564  
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25 ต.ค. 2564 เวลา 11:56 น.  
กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบ “เลือกตั้ง อบต.” 
 

 
 
กกต.เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบ “เลือกตั้ง อบต.” ส าหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนที่จะถึงการ “เลือกตั้ง อบต.” ซึ่งก าหนดหย่อนบัตรใน
วันอาทิตย์ท่ี 28 พ.ย.2564 นี้  ขณะทีผู่้สมัคร อบต.ก็อยู่ระหว่างการหาเสียงกันนั้น 
  วันนี้ (25 ต.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ในวัน เวลาราชการ 

ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง 
ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล ส านักงานกกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลข
โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ 

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ 
สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของส านักงาน
กกต.ประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน  “สมาร์ทโหวต (Smart 
Vote)” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/500868  
  

https://www.thansettakij.com/politics/500868
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วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 12:15 น. 
กกต. เปิดสายด่วน 1444 พร้อมสื่อโซเชียล อ านวยความสะดวก ปชช.รองรับเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. 
 

 
 
กกต.เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลมีเดีย อ านวยความสะดวก ปชช.รองรับเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. โชว์สโลแกน 
‘ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ’ 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการ
สายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับส านักงาน กกต. เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

กรณีท่ีประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล ส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลข
โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ 

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ ส านักงาน กกต. เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ 
ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 

ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งแอพพลิเคชั่น “สมาร์ทโหวต 
(Smart Vote)” แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3008413  
  

https://www.facebook.com/EctThailand
http://www.ect.go.th/
https://www.matichon.co.th/politics/news_3008413
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25 ต.ค. 2564 12:23    
กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
กกต.เปิดสายด่วน 1444 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) พร้อมช่องทางติดต่อผ่านแฟนเพจ“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ 

วันนี้ (25 ต.ค.) ส านักงานกกต.แจ้งว่าได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนต าบล(อบต.)โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ในวัน เวลาราชการ และในกรณีที่ประชาชนต้องการ
ทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้
ข้อมูล ส านักงานกกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ 

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ 
สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของส านักงาน
กกต.ประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน “สมาร์ทโหวต (Smart 
Vote)” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000105504  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000105504
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25 ต.ค. 2564 เวลา 12:43 น. 
กกต. เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลฯ อ านวย ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.” 
 

 
 
“กกต.” เปิดสายด่วน 1444 พร้อม “โซเชียลมีเดีย” อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รองรับการเลือกตั้งนายกฯ-
สมาชิกสภา “อบต.” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้ง
ให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักงาน กกต. เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) และนายก อบต. โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

กรณีท่ีประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล ส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลข
โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ 

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ ส านักงาน กกต. เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/967802   

https://www.bangkokbiznews.com/news/967802
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25 ตุลาคม 2564 10:04 น.   
กกต. จังหวัดอ่างทอง จัดชี้แจง กฎ กติกาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ทั้ง 43 แห่ง 
 

 
 
กกต.จังหวัดอ่างทอง จัดชี้แจง กฎ กติกา และวิธีการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก 
อบต. ทั้ง 43 แห่งของจังหวัด 809 คน เน้นย้ าสมานฉันท์รักษาสัมพันธภาพของคนในท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง 

นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง เปิดการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ส.อบต.) 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(นายก อบต.)ผ่านระบบทางไกล ที่ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดออ่างทอง พร้อมด้วย นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อ านวยการฯ ถ่ายทอดไปยังห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะมีการเลือกตั้งทั้ง 43 แห่ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังการประชุมชี้แจงครั้งนี้ 809 คน 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ าจังหวัดอ่างทอง แจ้งตัวเลขการสมัครรับเลือกตั้ง ต าแหน่ง นายก อบต.
และสมาชิกสภา อบต.ทั้ง 43 แห่ง ของจังหวัดอุทัยธานี(ระหว่าง 11 -15 ตุลาคม 2564) มีผู้สมัคร ทั้ง นายก อบต. 
จ านวน 101 คน และสมาชิก อบต. จ านวน 708 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 809 คน บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 43 แห่ง ได้เห็นความส าคัญของการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และมีหลายเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิม ทั้งข้อห้ามและ
วิธีปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นที่ผู้สมัครจะต้องรู้ เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลายปี
โดยเฉพาะ อบต. ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วนั้น 

จังหวัดอ่างทองจึงอยากจะเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเท่ียงธรรม ซึ่งมีผู้ที่เก่ียวข้อง 3 
กลุ่ม คือ ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มี
ความเป็นกลางทางการเมือง , ผู้สมัครและผู้สนับสนุน จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211025/0bfeb8f407f9345afec979e04e95ac5506fdf7a41423be07ac3f35016cf5197e.jpg?itok=X-QJqoYn
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และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง และประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยไม่
มีการจูงใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ ที่ส าคัญผู้สมัครและ
ผู้สนับสนุนทุกคนจะต้องค านึงถึงการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้คงไว้ซึ่งความเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นเพ่ือนบ้านที่ดี มี
ความสมานสามัคคี หากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย ไม่มีการผ่าฝืนกฎหมาย ก็จะส่งผลให้มีกา รประกาศผลการ
เลือกตั้งภายใน 30 วัน ก็จะได้สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น โดยไม่ท าให้พี่น้องประชาชนต้องเสียโอกาส 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291858  
 
  

https://siamrath.co.th/n/291858
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25 ตุลาคม 2564 11:10 น.   
อบต.ดู่ทุ่ง พร้อมติดประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก-ส.อบต. 
 

 
 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่เร่งท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายก อบต.และต าแหน่ง ส.อบต.ดู่ทุ่ง โดยเฉพาะ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

นายสนิท จริงสุระ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร เปิดเผยว่า
ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ส านักปลัด อบต.ดู่ทุ่งเร่งจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 นี้ และในส่วนประชาชนที่มิสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานั้นมีจ านวน 4,408 คน มี 11 หมู่บ้าน 11 
หน่วยเลือกตั้ง แต่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมานานประชากรอาจจะคาดเคลื่อนได้เนื่องจากอาจเสียชีวิตหรือย้ายที่
อยู่ตลอดจนการย้ายกลับภูมิล าเนาดังนั้นจึงรอรายซื่อจากทางอ าเภอเมืองยโสธรแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้น าไปติด
ประกาศไว้ตามหน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื้อและตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหากรายชื่อตกหล่นก็จะ
ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะได้ใช้สิทธิของตนเองต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291879  
 

  

https://siamrath.co.th/n/291879
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211025/16e22a2729e8a1fe63956d8902ca2767162ee932b646c4225118c032f6f97952.jpg?itok=ehYx2HdI
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วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 16:44 น. 
เมืองอุบลฯ เหล่าผู้สมัครเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. เริ่มออกสตาร์ทหาเสียงคึกคัก  
 

 
 
อุบลราชธานี เหล่าผู้สมัครเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. เริ่มออกสตาร์ทหาเสียงคึกคัก 

เมื่อวันที่  24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสนามเลือกตั้ งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในพ้ืนที่   
จ.อุบลราชธานี 25 อ าเภอ จ านวนทั้ง 179 แห่ง หลัง กกต.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ครั้งแรกในรอบ 8 ปี 

โดยบรรยากาศของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างคึกคัก แม้ว่ากฎกติกาการหาเสียงตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จะสร้างความหวาดหวั่นต่อบรรดาพรรคการเมืองอยู่พอสมควร ท า
ให้หลายพรรคไม่กล้าส่งผู้สมัครลงในนามพรรค จึงปล่อยให้คนของตัวเองลงสมัครในนามอิสระแทน แต่กระนั้นก็ไม่ท าให้
การเลือกตั้ง อบต. ต้องดูจืดชืดลงไป เพราะทั้งผู้สมัครในนามของพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง ต่างงัดกลเม็ด
ออกมาสู้ศึกครั้งนี้อย่างดุเด็ดเผ็ดมัน 

ไปที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งที่ต าบลกุดลาด มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มี
ผู้สมัครนายก อบต. 2 คนระหว่างกลุ่มคนบ้านเฮาคือนางสาวกชกร ทองเรือง อายุ 44 ปี เป็นน้องสาวนายมนทร์ ทอง
เรือง อดีตนายก อบต.กุดลาด ที่มีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะ “เทียนทองค า” ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ ขอลงแข่งเพ่ือรักษาเก้าอ้ีเดิมของพี่ชาย กับนายสุวรรณ บุญจูง อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค
เพ่ือไทย ใช้นโยบายและโลโก้ของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียง 

นางสาวกชกร ทองเรือง กล่าวว่า ชูนโยบายสร้างท้องถิ่นสู่ต าบลแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรเชิงวัฒนธรรม
และต าบลต้นแบบสวัสดิการชุมชนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คนเข้าถึงเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้คนใน
ชุมชนเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร
ต าบลเข้มแข็งชุมชนพ่ึงตนเองส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยระบบสวัสดิการสหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง พัฒนา
เงินทุนถาวรจัดตั้งกองทุนชุมชนพัฒนาชุมชนกุดลาดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายส่งเสริมการจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ต าบลกุดลาดตั้งแต่เกิดจนตายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเด็กแรกเกิดโดยสนับสนุนเด็กแรกเกิดทุกคนทั่วต าบลเดือนละ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__2785316.jpg
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1,000 ถึง 2,500 บาท จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพรายละ 1 ล้านบาท 
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทุกคนในต าบลตั้งแต่เดือนละ 1,500 บาท ถึง 3,000 บาท 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยระบบสูบน้ าระบบท่อและรองรางวีให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วต าบล ,ส่งเสริม
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตรระบบท่อและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือลดต้นทุนในการใช้กระแสไฟฟ้า , ส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานถนนไฟฟ้าประปาล าน้ าคูคลองเพ่ือที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร, ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวกลางทางการเกษตรเชิงวัฒนธรรมเช่นหาดทรายทองท่าเรือสวนน้ าอ่าวโนนตาลหลังวัดท่าเรือสนามเรือใบและ
พารามอเตอร์เพ่ือการท่องเที่ยวและสันทนาการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุ มชนและการ
จัดการสุขภาวะทุกหมู่บ้านในต าบลเพ่ือสุขอนามัยในการอยู่อาศัยเพ่ือรองรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยจัดท าโฮมสเตย์ทุก
บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_3007371  
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25 ตุลาคม 2564 11:54 น.   
"น้องเจี๊ยบ" อัมรินทร์ อินจร ชูนสโลแกน "เลือกพลังใหม่ ท้องถิ่นทันสมัย ให้คนรุ่นใหม่ไปผลักดัน" ชิงเก้าอ้ี  
ส.อบต.แม่ท้อ 

 
 

น.ส.อัมรินทร์ อินจร หรือ น้องเจี๊ยบ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ส.อบต.)แม่ท้อ อ.เมือง  จ.
ตาก หมายเลข 3 กลุ่มอิสระ ชูความเป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนที่อยากได้คนรุ่นใหม่  
พลังใหม่โมเดล ไปท างานพัฒนาท้องถิ่นนต าบลแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยขอโอกาส ให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้าไปพัฒนา
หมู่บ้าน พัฒนาต าบล ด้วยความรู้ความสามารถท่ีเรียนมา มาพัฒนาบ้านเรา 

โดย น.ส.อัมรินทร์ อินจร หรือ น้องเจี๊ยบ ผู้สมัครส.อบต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก หมายเลข 3 อายุ 30 ปี จบ
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นบุตรสาวช่างลือ อินจร กับนางกอบแก้ว สีสะอาด เข้าสู่สนาม
การเมืองเพราะ อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความพร้อมที่มี ให้ทันสมัยไม่ล้าหลัง งมีอิสระ 
ในการท างาน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291897  
  

https://siamrath.co.th/n/291897
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211025/198db093d8ead69fe533351f4103a3d9cbb6538bcd2c6ed275c447984bcc6a3b.jpeg?itok=MmMRYqvp
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วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 09:06 น. 
‘นิพนธ์’ ม่ันใจ สธ. คุมระบาดโควิดใต้ได้ ไม่กระทบหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
‘นิพนธ์’ ม่ันใจ สธ.คุมระบาดโควิด-19 จว.ใต้ ไม่กระทบหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 

เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่  25 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีสถานการณ์โควิค-19 ที่แพร่ระบาดใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จะเป็นอุปสรรคในการลงพ้ืนที่หาเสียงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือไม่ ว่า ตน
คิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแล และมาตรการต่างๆ ต้องเข้มงวดขึ้น ทั้ง
การรวมตัวกันหาเสียงเลือกตั้งอบต. ก็ต้องระมัดระวัง ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่แต่ละจังหวัดก าหนดไว้ ซึ่งต้องขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ท าให้ตัวเลขต่างๆ ลดลงก่อนวันเลือกตั้ง รวมทั้งการเร่งรัดฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด ตนคิดว่า
ก่อนวันเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 พฤศจิกายนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
เมื่อถามว่า ขณะนี้การฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเร่งให้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ตามเป้าได้
หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะหากสามารถท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย 
จึงขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข ว่าเราจะสามารถดูแลความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนได้ ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ก็อยากจะให้ได้รับ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่า มีวัคซีนเพียงพออย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3008027  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3008027
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24 ตุลาคม 2564 เวลา 16:37 น. 
‘จุรินทร์’ เปิดตัว ’สุกฤษณ์’ ชน ’ประเสริฐ’ เพื่อไทย ชิง ส.ส. โคราช อ้าแขนรับ ’ลูกสาวจ าลอง’ เข้าพรรคลุย
เลือกตั้ง 

 
 

“จุรินทร์”ออนทัวร์โคราชเปิดตัว “สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล” อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ชน “ประเสริฐ”  เพื่อไทย  พร้อม
รับ “ลูกสาว” จ าลอง ครุฑขุนทด เข้าพรรคลุยสมัคร ส.ส. 

24 ต.ค.2564- นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์(ปชป.)พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  รมช.ศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  ลง
พ้ืนที่ จ. นครราชสีมา ทอดกฐินสามัคคี ที่วัดถ้ าเขาจันทร์แดง ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จากนั้น ประกาศเปิดตัว นาย
สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล เป็นผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่ นักธุรกิจชาวสีคิ้ว และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งจะลงชิงพ้ืนที่ กับ
นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เจ้าของพ้ืนที่เดิม ขณะเดียวกัน ยังได้เปิดตัว บุตรสาวของจ าลอง 
ครุฑขุนทด อดีต รมช.ศึกษาธิการ  น.ส.ปานราศรี ครุฑขุนทด เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค เพ่ือพิจารณาเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมาต่อไป 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การส่งนายสุกฤษณ์ลงชิงพ้ืนที่กับนายประเสริฐ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิม ตนไม่ขอพูดถึง
คู่แข่งทางการเมือง แต่นายสุกฤษณ์ได้ท างานร่วมกับพรรคมาระยะหนึ่ง และเห็นแล้วว่ามีความตั้งใจอยากท างานเพ่ือ
ประชาชนและท างานการเมืองต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างดี จึงมั่นใจว่านายสุกฤษณ์มีศักยภาพมีความ
พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ 

“การเตรียมผู้สมัคร ส.ส. ในพ้ืนที่จ.นครราชสีมา ขณะนี้ได้มีการเตรียมการไว้แล้วโดยมีผู้สมัครมาไม่น้อยกว่า 
10 คน แม้จะมีการเพ่ิมเขตเลือกตั้ง หากเป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคก็มีความพร้อม ซึ่ง
ผู้สมัคร มีทั้งอดีต ส.ส. และผู้สมัครหน้าใหม่ โดยพรรคจะเป็นผู้พิจารณาและพูดคุยกันแล้วว่าหากคนรุ่นใหม่มีศักยภาพ
มากกว่าคนเดิมก็พร้อมถอยให้ ครั้งนี้จึงมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมมากกว่าหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา” 

ถามถึงการลงพ้ืนที่ออนทัวร์ที่ได้ทยอยเปิดตัวผู้สมัครในแต่ละพ้ืนที่ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะท าไพรมารี่โหวต
หรือไม่ นายจุรินทร์ ระบุว่า จะมีไพรมารี่โหวตหรือไม่ก็ต้องรอกฎหมายก าหนด เพราะข้ันตอนการเปิดตัวต้องเป็นไปตาม
กฏหมายอยู่แล้วแต่ที่ทยอยเปิดเผยชื่อผู้สมัครในแต่ละพ้ืนที่ถือเป็นดุลยพินิจเบื้องต้นของผู้บริหารพรรค 
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นายจุรินทร์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคได้รับความสนใจในการลงสมัคร ส.ส. จากทั้งคนรุ่นใหม่และอดีต ส.ส. จ านวนมากว่า 
ขณะนี้พรรคประเมินตัวเองว่าพรรคน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น ผู้สนใจสมัครจึงมีมากขึ้น และแจ้งความจ านงค์ ในแต่
ละเขตเกิน 1 คน 

“พรรคมีประสบการณ์ในการพิจารณาตัวผู้สมัครอยู่แล้ว และยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ได้ท าให้มีปัญหาภายในพรรค 
ก่อนการเลือกตั้ง เพราะการที่พรรคจะพิจารณาให้ใครเป็นผู้ลงสมัคร เขตใด หรือ พ้ืนที่ใด จะต้องน าเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารพรรคและเมื่อพรรคมีมติตัดสินแล้วทุกคนต้องยอมรับ ซึ่งเป็นวิถีประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์ พรรค
จึงยั่งยืน มั่นคง มาถึงทุกวันนี้” 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/news-update/10773/  
  

https://www.thaipost.net/news-update/10773/
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24 ตุลาคม 2564 เวลา 14:34 น. 
‘หญิงหน่อย’ เปิดตัว ’อารี’ ลงสมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส.หนองจอก 
 

 
 
“สุดารัตน์” เปิดตัว “อารี สุขโข” ลงสมัครชิงเก้าอ้ีส.ส. หนองจอก อ้อนขอคะแนน โวดันพื้นที่ปลูกข้าวเชื่อท าคน
หายจนแน่ 

24 ต.ค.2564-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และทีมงานพรรคไทยสร้างไทย 
ร่วมงานเปิดศูนย์อ านวยการประสานงานพรรคไทยสร้างไทย เขตหนองจอก พร้อมกับเปิดตัวนายอารี สุขโข ผู้สมัครส.ส. 
หนองจอก โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า เขตหนองจอกเป็นพ้ืนที่ในการเป็นผู้แทนราษฎรในครั้งแรก เขตหนองจอก จึง
เปรียบเสมือนเป็นบ้านที่ให้ก าเนิด สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในทางการเมือง จึงส านึกบุญคุณของคนหนองจอก พรรคไทย
สร้างไทย เป็นพื้นที่ส าหรับคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสส าหรับทุกคน นายอารี มีประสบการณ์ท างานมากว่า 20 ปี และรู้จัก
พ้ืนที่เป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนเขตหนองจอก ในการ
แก้ไขปัญหาในสภา นโยบายพรรคไทยสร้างไทย บ านาญประชาชน 3,000 บาท จะสามารถตอบโจทย์พ่ีน้องประชาชน
เขตหนองจอก ที่จะช่วยลดภาระคนวัยท างานในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ตรากตร าท างานจ่ายภาษี เพ่ือพัฒนาประเทศมาชั่ว
ชีวิต พรรคไทยสร้างไทย ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เพราะมีคุณูปการกับประเทศชาติ 

“พ้ืนที่เขตหนองจอกกว่า 60 % เป็นพ้ืนที่เกษตรท านาปลูกนา ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายในการผลักดัน
ราคาข้าวไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท รวมถึงวิธีการในการช่วยเหลือ เพ่ือลดต้นทุน ให้เกษตรกรไทย หายจน หมดหนี้มี
รายได้ทั้งปี” 

นายอารี กล่าวว่า เขตพ้ืนที่หนองจอก มีจ านวนกว่า 99 ชุมชน มีทั้งพ่ีน้องชาวพุทธ มุสลิม และ คริสต์ อาศัยอยู่
บริเวณพ้ืนที่ 236 ตารางกิโลเมตร มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และ
โรงงานตามล าดับ ดังนั้นจากประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่มากว่า 20 ปี ประกอบกับนโยบายของพรรค ที่เข้าถึงพ่ีน้อง
ประชาชนคนตัวเล็กจะท าให้พ่ีน้องประชาชนเขตหนองจอกไว้วางใจเลือกพรรคไทยสร้างไทย เป็นตัวแทนในการบริหาร
ประเทศในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ 
 
https://www.thaipost.net/news-update/10713/  

https://www.thaipost.net/news-update/10713/
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24 ต.ค. 2564 เวลา 14:24 น. 
"ไพบูลย์" จ่อหารือ ฝ่ายเลือกตั้ง "พปชร." เคาะเนื้อหาสุดท้าย แก้ "2 พ.ร.ป." 
 

 
 
"ไพบูลย์" รอร่างแก้รธน. ประกาศใช้ก่อนจึงย่ืน ร่างแก้ไข2พ.ร.ป. ให้รัฐสภา ชี้ยังมีเวลารอ ระบุขั้นตอนท ากฎหมาย
ช้า-เร็ว อยูท่ี่การพิจารณาวาระสอง แย้มพร้อมหนุน ร่างแก้ไข ของพรรคร่วมรัฐบาล 
          นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ ฐานะประธานฝ่ายกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. พ.ศ.2561 และ การแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2561 ว่า หลังจากเปิดสมัยประชุมสภาฯวันที่ 1 พฤศจิกายน ฝ่ายกฎหมาย
ของพรรค จะหารือกับฝ่ายเลือกตั้งและผู้ดูแลการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือรับฟังความเห็นรวมถึงข้อเสนอ
ต่อการแก้ไข พ.ร.ป. ทั้งฉบับ ในการน าไปใช้ในการเลือกตั้ง ส่วนการยื่นร่างแก้ไขนั้น เบื้องต้นยังไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ เมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ตามท่ี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุคือ จะมีเวลา90 วัน
นับจากวันที่ทูลเกล้าฯ คือ  4 ตุลาคม 2564 และจะครบเวลาดังกล่าว วันที่ 2 มกราคม 2565 

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับการยื่นร่างแก้ไข 2พ.ร.ป.ในขั้นตอนของพรรคการเมือง ไม่จ าเป็นต้องรอร่าง
แก้ไขของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องรับฟังความเห็นของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ส่วนขั้นตอนของกกต.ที่
เสนอเนื้อหาตนไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ แต่พรรคการเมืองสามารถเข้าชื่อ จ านวน 1 ใน 10 ของสมาชิกสภาฯ 
ได้โดยไม่ต้องรอ 
          “ผมเชื่อว่าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกของรัฐสภายังมีเวลา และท าทัน หากท าไม่ทันในสมัยการประชุมหน้า ที่
จะครบก าหนดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถขอเปิดวิสามัญพิจารณาได้ หรือสามารถรอการเปิดสมัยประชุมครั้งถัดไป
ในปลายเดือนพฤษภาคม  ส่วนการรับฟังความเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ หลังรัฐสภาท า
เนื้อหาเสร็จ มีรายละเอียดเพียงเนื้อหาที่ไม่เป็นปัญหาต่อการท างานของ กกต. เท่านั้น และศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
พิจารณาถ้อยค าที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่จะท าให้กระบวนการท ากฎหมายช้าหรือเร็ว 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาวาระสอง คือ ชั้นกรรมาธิการ” นายไพบูลย์ กล่าว 
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นายไพบูลย์ กล่าวถึงรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละพรรคการเมืองที่จะเสนอแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่รวมกับพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ก าหนดการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ให้ใช้เศษคะแนน
ค านวณนั้น เบื้องต้นในหลักการการค านวณสอดคล้องกัน คือ น าคะแนนรวมทั้งประเทศ หารด้วย จ านวน ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 100 คน เพ่ือหาคะแนนส.ส.พึงมี  ส่วนจะให้มีพรรคปัดเศษ หรือคิดเศษคะแนนไม่ถือเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น
สามารถรับหลักการและพิจารณาวาระสองได้ แต่ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่จะให้ระบบ MMP นั้น ถือว่าขัดกับ
รัฐธรรมนูญ เชื่อว่าส.ส.ของพรรคพลังประะชารัฐ พรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สนับสนุน และส่วนตัวจะ
ไม่รับหลักการ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/967694  
 
  

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/967694
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วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.45 น. 
 ‘ชัยวุฒ’ิ เผยส่ง ส.ส. ชิงเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ ดูที่ใครขอลง-ศักยภาพ-คะแนนนิยม 
 

 
 
‘ชัยวุฒ’ิเผยส่งส.ส.ชิงเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงได้ ดูที่ใครขอลง-ศักยภาพ-คะแนนนิยม 

25 ตุลาคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(ดีอีเอส) ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจัดท าโพล
เพ่ือประเมินผลงานส.ส.ว่า ข่าวที่ว่าพรรคท าโพลประเมินส.ส.ใต้ เนื่องจากมี ส.สไม่ลงพ้ืนที่และจะไม่ส่งลงสมัครในนาม
พรรคนั้น ยืนยันว่าในพรรคยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ เพราะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้ง โดยปกติถ้าใกล้เลือกตั้ง จะมีการ
คัดเลือกผู้สมัครซึ่งถือเป็นกระบวนการพรรคอยู่แล้ว ถ้าใครเสียงไม่ดี ประชาชนไม่นิยม ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง
หลายพรรคก็มีการท าโพลแข่งกันในส่วนของผู้สมัคร ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนตัวถือว่ายังไม่ถึงเวลา ส่วนขณะนี้จะดูว่า
ใครเป็นอย่างไร คงไม่ถึงขั้นต้องท าโพล เราพูดคุยและถามคนในพื้นท่ีก็ได้แล้วว่าใครท าพ้ืนที่อย่างไรไม่จ าเป็นต้องท าโพล 

เมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าวส.ส.ใต้ พลังประชารัฐหลายคนประเมินไม่ผ่าน นายชัยวุฒิ กล่าวว่าไม่ทราบว่าสื่อไป
เอาข้อมูลมาจากไหน จากการสอบถามภายในพรรค ยังไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยืนยันส่วนตัว
ยังไม่ทราบจริงๆ 

เมื่อถามย้ าว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครในภาคใต้ถ้าไม่ผ่าน เช่นเดียวกับกทม.ที่ไม่ผ่าน
บางคน นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งและการจะส่งผู้สมัครก็ต้องดูว่ามีใครมาขอลงในนามพรรค
บ้าง  จากนั้นเป็นขั้นตอนการคัดเลือกหรือที่เรียกว่าไพรมารี่โหวต ซึ่งมันต้องท าอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องปกติ อย่าไปซีเรียส เมื่อพรรคมีคะแนนนิยมมีคนเข้ามาขอสมัครจ านวนมากเราก็ต้องคัดเลือก
ให้ดีที่สุด ถือเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าอยากจะส่งไปก็ส่ง เราต้องดูบุคคลที่มีความเหมาะสม ประชาชนนิยม และมีศักยภาพ
ในการท างาน 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/611129  
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วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - 14:35 น. 
การเมือง เคลื่อนไหว สัญญาณ ทางลึก ใกล้ยุบสภา 
 

 
 

คอลัมน์หน้า 3 : การเมือง เคลื่อนไหว สัญญาณ ทางลึก ใกล้ยุบสภา 
ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองทุกพรรคในช่วงเวลานี้ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้น  

โดยเฉพาะสัญญาณเรื่องการยุบสภา ทั้งนี้เพราะทุกพรรคการเมืองต่างลงพ้ืนที่อย่างเป็นจริงเป็นจัง หลายพรรคการเมือง
เริ่มเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.
นราธิวาส ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เป็นต้น พรรคก้าวไกล โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.
กาฬสินธุ์ 

แม้แต่พรรคไทยสร้างไทย โดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็เริม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น การเปิดตัว
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นจริงเป็นจัง ผู้ที่ได้ก็ดีใจ ส่วนผู้ไม่ได้รับความไว้วางใจ ย่อมเสียความรู้สึก 
กรณ ีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง แสดงความไม่พอใจที่การคัดเลือกผู้สมัครของพรรคในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
ไม่ยอมมาปรึกษาหารือกับ นายนิพิฏฐ์ เป็นตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็น ส าหรับพรรคพลังประชารัฐ เกิดกระแสความไม่
พอใจผลโพลวัดผลงานของ ส.ส. ที่จัดท าโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ผลที่ออกมาระบุว่า ส.ส.ของพรรค
พลังประชารัฐในพ้ืนที่ภาคใต้ สอบตก 10 คน จาก 14 คน เกิดเป็นค าถามเกี่ยวกับการคัดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค 

เช่น เดียวกับบรรดาพรรคเล็กที่ ก าลั งสนใจในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี  นายไพบูลย์   
นิติตะวัน ยุบพรรคตัวเองแล้วโยกมาสมัครอยู่พรรคพลังประชารัฐ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากรณี นายไพบูลย์ ท าได้ 
พรรคเล็กอ่ืนๆ ก็น่าจะท าได้ พรรคเล็กพรรคไหนอยู่ไม่ไหว หากยุบพรรคตัวเองแล้วไปรวมกับพรรคใหญ่ก็น่าจะท าได้  
ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเช่นนี้ ตอกย้ ากระแสข่าวที่เคยสะพัด กระแสข่าวที่ว่า อีกไม่นานจะยุบสภา จังหวะ
เดียวกันกับที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคต้องมีการประชุมใหญ่ 

พรรคเพื่อไทยจัดการประชุมในวันที่ 28 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยก่อนการประชุมมีข่าวฮือฮาเรื่องผู้น าพรรค ซึ่งมีผู้
เสนอชื่อ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้น า การเสนอชื่อครั้งนั้นท าให้เกิดแรงกระเพ่ือม กลายเป็นการเสนอชื่อหลาย
ต่อหลายชื่อขึ้นมา 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-24-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
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นอกจากชื่อ คุณหญิงพจมาน แล้ว ยังมีชื่อ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ชื่อ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี
ของ นางพินทองทา ชินวัตร รวมถึงชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ซีอีโอ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) พร้อมกันนั้นยังมี
กระแสข่าวว่ามีชื่อว่าที่ นายกรัฐมนตรี ที่พรรคเพ่ือไทยเตรียมเสนอชิงเก้าอ้ีภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขณะเดียวกัน ยังมีกระแสข่าวว่าพรรคเพ่ือไทยมีแนวคิดจะดึงอดีตแกนน าพรรคกลับบ้าน โดยพุ่งไปที่  คุณหญิง
สุดารัตน์ กระแสข่าวดังกล่าวกระหึ่มขึ้นภายในพรรค แต่ก็ถูกปฏิเสธจากคนในพรรค การประชุมวันที่ 28 ตุลาคม จะไม่
มีอะไรเซอร์ไพรส์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตามที่เป็นข่าว ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามปกติ ส่วนรายชื่อว่าที่นายกฯ 3 ชื่อ
ที่จะเสนอหลังการเลือกตั้งทั่วไปนั้น พรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวก็ต่อเมื่อระยะเวลาการเลือกตั้งปรากฏชัดเจนขึ้น  

ส าหรับพรรคการเมืองอ่ืน ที่แน่ๆ คือ พรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค พรรคก้าว
ไกลเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 

ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ครั้งก่อนเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เพียงคนเดียวแต่ดูเหมือนว่าหลังการเลือกตั้งครั้ง
หน้าจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ครั้งหน้า พรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อว่าที่นายกฯมากกว่า 1 คน ก่อนหน้านี้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า ไม่ยุบสภา ไม่ปรับ ครม.  แต่จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา บรรดาพรรคการเมืองต่างรู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ นิยมใช้กลยุทธ์ “ลับ ลวง พราง” ในการบริหาร 
ย้อนอดีตไปเมื่อเป็น ผบ.ทบ.บอกไม่ปฏิวัติ แต่ในที่สุดก็ยึดอ านาจ เมื่อยึดอ านาจ บอกว่าอยู่ไม่นาน แต่ก็นั่งเป็นนายกฯ
มาจนถึงบัดนี้ หลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยบอกว่าจะปรับ ครม. แต่ทุกครั้งก็มี
การปรับ ครม. 

ดังนั้น เมื่อรัฐบาลบริหารประเทศมาจนถึงเวลานี้ ใกล้จะหมดวาระในปี 2566 และเกิดปัญหาภายในพรรคพลัง
ประชารัฐที่ เป็นรอยร้าวยากจะสมาน  พรรคการเมืองแต่ละพรรคจึงประเมินว่า สถานการณ์เช่นนี้สุ่มเสี่ ยง  
สุ่มเสี่ยงต่อการยุบสภา เดือนพฤศจิกายน เปิดสมัยประชุมรัฐสภา กฎหมายต่างๆ ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในบรรดากฎหมายต่างๆ ที่น าเข้าสู่การพิจารณา มีกฎหมายหลายฉบับที่หากสภาไม่เห็นชอบ
แล้ว รัฐบาลอยู่ไม่ได้ ตัวแปรส าคัญคือพรรคพลังประชารัฐ 

ความแตกร้าวในพรรคพลังประชารัฐอาจมีผลต่อการลงมติกฎหมายส าคัญๆ ที่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 
แม้ว่าแรงปะทะกันระหว่างขั้ว พล.อ.ประยุทธ์ กับขั้ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะคล้าย
กับเงียบหาย แต่สังเกตจากการตรวจราชการของ บิ๊กตู่ และ บิ๊กป้อม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไป
ตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรี มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐร่วมคณะ 11 คน ขณะที่ พล.อ.ประวิตร เดินทางไปตรวจ
ราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปต้อนรับ 40 คน จ านวน ส.ส.ที่ร่วมคณะกลายเป็นข้อ
วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เช่นเดียวกับการจัดการภายในพรรคภายหลังจากที่มี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มี นายพี
ระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นตัวละครส าคัญภายในพรรค ทุกตัวละคร ทุกจังหวะก้าว คล้ายกับเป็นสัญญาณลับทาง
การเมือง เป็นสัญญาณทางการเมืองที่นักการเมืองด้วยกันเองอ่านออก อ่านออกจนกระทั่งเกิดความเคลื่อนไหว เร่งหา
เสียงก่อนที่จะยุบสภา 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3004803  
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24 ตุลาคม 2564 23:00 น.   
กว่า "เพื่อไทย" จะได้ลงสนาม ! 
 

 
 

อีกไม่กี่วัน จะถึงก าหนดวันประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ที่จ.ขอนแก่น แต่จนถึงวันนี้
นอกจากการปรับเปลี่ยนโลโก้ของพรรคไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยใช้ขื่อสีแดงเพียงสีเดียวแล้ว ก็ดูเหมือนว่า 
พรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็น "ไฮไลท์"ให้ต้องลุ้น ! 

โดยเฉพาะการเปิดตัว "หัวหน้าพรรคคนใหม่" หรือ "แคนดิเดตนายกฯ" เพราะแกนน าในพรรคหลายคน ต่างพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า จะเอาไว้เปิดตัวเมื่อใกล้ๆช่วงเลือกตั้งเลยทีเดียว เนื่องจากต้องการรักษา "ตัวบุคคล" เอาไว้ ไม่ให้ตก
เป็น "เป้าโจมตี" 

ส่วนพรรคไหน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่พากันโหมโรงเปิดตัว "ว่าที่แคนดิเดตนายกฯ" กันอย่างคึกคัก 
แต่พรรคเพื่อไทยบอกเลยว่า เรื่องแบบนี้ "หัวเราะทีหลัง ดังกว่า" 

"สิ่งที่ประชาชนเลือกพรรคเพ่ือไทยในวันนี้คือการเลือกที่ตัวนโยบายและเลือกคณะผู้บริหารงานของพรรคที่เป็น
มืออาชีพที่มีประสบการณ์" ส่วนการเปิดแคนดิเดตนายกฯที่มีประสบการณ์ "เป็นตัวเสริม" ดังนั้นจะเปิดจังหวะที่
เหมาะสม "หัวเราะ" ทีหลังดังกว่าได้ "อรุณี" กาสยานนท์" โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุ (24ต.ค.64) 

อย่างไรก็ดี การปรากฏตัวของอดีตนายกฯ ทักษิณ ที่เข้าร่วมสนทนาผ่านคลับเฮ้าส์ เมื่อวันที่ศุกร์ที่  22 ต.ค.ที่
ผ่านมา หลักใหญ่ใจความที่ทักษิณ ต้องการสื่อสารถึงคือ "พ่ีน้องชาวอีสาน" มากกว่าที่จะพูดถึง "จุดขาย" ของพรรคเพ่ือ
ไทย ผ่าน "ตัวบุคคล" ไม่ว่าจะเป็น "หัวหน้าพรรค" หรือ "แคนดิเดตนายกฯ" 

อย่าลืมว่าสถานการณ์ของพรรคเพ่ือไทย วันนี้ แม้ "นายใหญ่" จะประกาศเสียงดังฟังชัดว่าพรรคเพ่ือไทยจะต้อง
ชนะแบบแลนด์สไลด์เท่านั้น ไม่อย่างนั้นพรรคเพ่ือไทย จะไม่มีทางได้เป็น "แกนน าตั้งรัฐบาล" ก็ตาม แต่ปัญหาใหญ่ ของ
พรรคเพ่ือไทย คือความอ่อนล้า อ่อนแรง ลูกพรรคไม่น้อยที่มองหาที่หมายใหม่มองหน้าพรรคใหม่สังกัดในการเลือกตั้ง
รอบหน้า ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าน่าจะอีกราว 1ปีครึ่ง 

ดังนั้นหมายความว่า หากในการประชุมใหญ่ของพรรค ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง
พรรคด้วยการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เป็นเพราะเจ้าของพรรคเอง ยังไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพ่ือม ภายในพรรค ใน
ยามที่ พรรคเองก็ยังไม่สามารถ "หาตัวผู้เล่น" ได้ลงตัว ! 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211024/1cd219df1d9580773b2d3527dfc89aae316a896b5bd7a99ef91f5be5227abb13.jpg?itok=AuhHApNu
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แต่ทว่าในขณะเดียวกัน อดีตนายกฯทักษิณ เองยังต้องประเมินด้วยว่า ยิ่งการเปิดตัว "สินค้า" ล่าช้าออกไปมาก
ขึ้น จะยิ่งกลายเป็น "จุดอ่อน" ท าให้ลูกพรรคเกิดความไม่มั่นใจ ว่าเมื่อถึงนาทีสุดท้ายแล้วพรรคเพ่ือไทย จะมีใครที่
เปิดตัวขึ้นมาแล้วสามารถต่อกร ดึงคะแนนจาก "แคนดิเดตนายกฯ" จาก "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
และรมว.กลาโหม ไปจนถึง "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่นับวันคะแนนนิยมดีวันดีคืน จนกลายเป็นว่า 
วันนี้ พรรคก้าวไกล คือคู่แข่ง ของพรรคเพื่อไทยที่โดดเด่น ขึ้นมาเทียบเคียง พรรคใหญ่ แล้วด้วยซ้ า 
ด้วยรูปการณ์ภายในพรรคเพ่ือไทย วันนี้ที่ เหมือนกับว่าไร้หัว ขาดแรงขับเคลื่อนให้ลูกพรรคได้ฮึกเหิมกันแล้ว  
ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า บรรดา "คดีความ" ที่ "ฝ่ายตรงข้าม" น าไปร้องต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ "ยุบ
พรรค" โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าอดีตนายกฯทักษิณ ครอบง าพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ จะเดินไปสู่ "จุดพีค" ก่อนถึงวันที่
พรรคเพื่อไทย จะได้ลงสนามเลือกตั้งหรือไม่ ? 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/291770  
 
  

https://siamrath.co.th/n/291770
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25 ต.ค. 2564-07:37 น. 
วิเคราะห์การเมือง : กระชับ อ านาจ ของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ใน ประชาธิปัตย์ 
 

 
 
กระชับ อ านาจ ของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ใน ประชาธิปัตย ์

สถานการณ์อันเกิดขึ้น “ภายใน” พรรคประชาธิปัตย์ สะท้อนความขัดแย้ง แตกแยก คล้ายกับเป็นความขัดแย้ง
ระหว่าง นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ นายอันวาร์ สาและ กับกลุ่มน าที่กุม “อ านาจ” ในพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน 
คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี แต่หากมองไปยังเงาทะมื่นอันยืนอยู่ข้างหลัง นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ และ นายอันวาร์ สาและ ก็จะมองเห็นร่องรอยแห่งความขัดแย้งที่ด ารงอยู่ นี่คือ ความขัดแย้งอันสะท้อนถึง
การ “ปรับ” กระบวนแถวต่างหาก 

ถามว่าเมื่อมองไปยัง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายอันวาร์ สาและ จะเห็น “ใคร” เด่นชัดในกรณีของ นาย
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ว่าจะต้องเห็นเงาของ นายชวน หลีกภัย ทอดทับมาจากจังหวัดตรังอย่างมิอาจปฏิเสธได้ และยังมี
เงาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ขณะที่ข้างหลังกายของ นายอันวาร์ สาและ อาจมิได้เห็น นายชวน หลีกภัย อย่างเด่นชัด หากแต่ที่มิอาจปัด
ปฏิเสธได้เลยคือ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นี่คือ ร่องรอยแห่ง “อิทธิพล” ที่ตกค้างอยู่ ในพรรคประชาธิปัตย์   
หากมองจากด้านของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็เห็นถึงความจ าเป็นทางการเมือง โดยพ้ืนฐานการเป็นหัวหน้าพรรค
ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อาจสะท้อนถึงการยอมรับและรับรองจาก นายชวน หลีกภัย ตามกระบวนการของพรรค 
และการไปของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็มีเหตุผล 

ขณะเดียวกัน เมื่อมาอยู่ในสถานะแห่งหัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็จ าเป็นต้องจัดแถวร่วมกับ นาย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค  และดึง นายนิพนธ์ บุญญามณี มาเป็น ก าลังส าคัญ  ระหว่าง นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ กับ นายอันวาร์ สาและ เส้นทางจะเป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่พรรคประชาธิปัตย์จะยังให้เกียรติต่อ  
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ แต่กล่าวส าหรับ นายอันวาร์ สาและ เด่นชัดว่าอาจต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรม เพราะอยู่
ในจุดอันเรียกว่า “กู”่ ไม่กลับแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6693928  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6693928
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/hungtong111-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 08:23 น. 
09.00 INDEX สถานะ เพื่อไทย ในภาคอีสาน กับพันธมิตร ในแบบ ‘ก้าวไกล’ 
 

 
 
09.00 INDEX สถานะ เพื่อไทย ในภาคอีสาน กับพันธมิตร ในแบบ ”ก้าวไกล”  

ผลส ารวจ ”นิด้าโพล” ที่ระบุว่าร้อยละ 81.14 ของสุ่มตัวอย่างเคยเลือกพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน 
พรรคเพื่อไทย แม้จะมาจาก 1,320 หน่วยตัวอย่าง 

กระนั้น นี่คือผลส ารวจที่ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ จ าเป็นต้องกัดฟัน
ยอมรับ เพราะมิได้ด ารงอยู่อย่างเลื่อนลอย หากเป็นตามความจริง 

ความจริงของการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 อันถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานอย่างส าคัญจากชัยชนะของพรรค
ไทยรักไทยแม้จะเพ่ิงก่อตั้งได้เพียงไม่ถึง 3 ปี ประสานเข้ากับชัยชนะอย่างชนิดถล่มทลายซ้ าอีกค ารบหนึ่งถึง 377 จาก 
500 เสียงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 อันเป็นชนวนส าคัญน าไปสู่การรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 อัน
ถือกันว่าเป็นเชื้อน ามาสู่รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 

เพราะถึงจะมีทั้งรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 มีการปราบคนเสื้อแดงในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 แต่
พรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือไทยก็ยังคงก าชัยในทางการเมือง ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน 
ต่อเนื่องมายังพรรคเพ่ือไทย แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีพ้ืนฐานมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ
เป็นส าคัญ 

แม้จะมีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐเพ่ือหวังจะเข้าไปแย่งยื้อในพ้ืนที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ ก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จ าเป็นต้องมี 250 ส.ว.มาเป็นฐานในทางการเมืองส าคัญ การเลือกตั้งที่จะมีข้ึนครั้งหน้าหากมิใช่ปี 2565 ก็เป็น
ปี 25666 พรรคเพ่ือไทยก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ เป็นยุทธศาสตร์ส่งคราบทุกพ้ืนที่ เป้าหมายก็เพ่ือปิดสวิตช์ 250 ส.ว.
เป็นด้านหลัก หากพรรคเพ่ือไทยสามารถก าชัยในภาคอีสาน ภาคเหนือ และ ประสานเข้ากับพรรคพันธมิตรนั่นย่อม
หมายถึง ”พลานุภาพ” 

การต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับพรรคเพ่ือไทยจักต้องประหมัดกับพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจ
ไทย พรรคประชาธิปัตย์ แต่ยิ่งใกล้ถึงเวลาแห่งการเลือกตั้งภูมิทัศน์ทางการเมืองยิ่งเปลี่ยน มิได้สะท้อนว่าพรรคเพ่ือไทย
ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ตรงกันข้าม จะเป็นการต่อสู้โดยมีพรรคก้าวไกลเป็นทะยานมาเหนือกว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรค
ภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และจะกลายเป็น ”พันธมิตร” กับพรรคเพื่อไทยจนได้ในท่ีสุด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3007974  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3007974
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25 ต.ค. 2564 เวลา 8:30 น. 
“ไพบูลย์โมเดล” หนีตายบัตร 2 ใบ ช่องโหว่ กม. “ควบรวมพรรค” 
 

 
 
"ไพบูลย์โมเดล" ศาลรัฐธรรมนูญรับประกัน ถูกต้องถามกฎหมาย เปิดช่องพรรคเล็กหนีตายบัตร 2 ใบ ช่องโหว่ กม. 
”ควบรวมพรรค” 

“แล้วมันผิดตรงไหน” เป็นค าพูดของ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่คน
นึกถึงหลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าเขาไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ในคดียุบพรรคประชาชนปฏิรูป และสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร. โดยที่สถานะการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังคงอยู่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าสามารถท าได้
ตามกฎหมาย 

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลิกด าเนินการของพรรคประชาชนปฏิรูปนั้น ถูกต้อมตามข้อบังคับพรรคและ พ.ร.ป.
พรรคการเมือง โดยหลังยุบพรรคตัวเองแล้ว นายไพบูลย์ จึงเข้าไปสังกัดพรรค พปชร.ภายใน 60 วัน 

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า นายไพบูลย์ ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญรายชื่อ ของพรรค พปชร.ก่อนวันเลือกตั้งนั้น 
ศาลเห็นว่า ถือเป็นคนกรณีกับการย้ายพรรค เพระการย้ายพรรคของนายไพบูลย์นั้น เกิดข้ึนหลังการเลือกตั้ง ตอนที่นาย
ไพบูลย์ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.แล้ว 

แม้กระนั้น ก็ยังเกิดข้อสงสัยหลายประการ โดยเฉพาะข้อสงสัยอันมาจากระบบเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวที่ใช้กัน
ในปี 2562 ที่ต้องน าคะแนนทั้งหมดมาเฉลี่ยหาจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้น เมื่อพรรค พปชร.มี คะแนนทั่วประเทศ 
8.43 ล้านคะแนน ขณะที่พรรคประชาชนปฏิรูปมี 4.5 หมื่นคะแนน ค าถามคือจะต้องเอามารวมกันหรือไม่ ซึ่งถ้ารวมกัน
แล้ว จ านวน ส.ส.จะลดลงหรือเพ่ิมข้ึนอย่างไร 

พร้อมกันนี้ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับการควบรวบพรรค ที่ไม่สามารถท าได้ตามกฎหมาย หากแต่นายไพบูลย์ อาศัย
วิธีการยุบพรรคตัวเอง แล้วเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอื่น จึงไม่ผิดกระนั้นหรือ 
หลังศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ว่า การยุบพรรคตัวเองของนายไพบูลย์ ไม่ผิด สามารถท าได้ จึงเป็นที่จับตา “ไพบูลย์โมเดล”ที่
พรรคการเมืองขนาดเล็กอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติ ยุบพรรคตัวเองไปซบพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ที่มีทุนหนากว่า มั่นคงกว่า 

โดยขณะนี้ มีพรรคที่เดินตามรอย “ไพบูลย์โมเดล” แล้วอย่างน้อย 1 พรรค นั่นก็คือ พรรคประชาธรรมไทย ที่
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย  ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้
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อนุมัติการเลิกพรรคแล้ว และก าลังรอการประกาศเลิกพรรคอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเข้าสังกัดพรรค พปชร. หลังจากท่ี
ได้ตกลงกับ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค เรียบร้อยแล้ว 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี แสดงความเห็นต่อ “ไพบูลย์โมเดล” ว่า ไม่สบายใจกับสิ่งที่
เกิดข้ึน เราต้องป้องกันการทุจริต กระบวนการยุติธรรมต้องให้สังคมยอมรับ ไม่ควรมีการใช้อ านาจที่ไม่ชอบเหนือองค์กร
อิสระ แต่ทิศทางหลายอย่างก าลังเดินเหมือน 20 ปีที่ผ่านมา “ไพบูลย์โมเดล” ก าลังจะดึงประเทศย้อนหลัง 
“อยากให้ท่าน(พล.อ.ประยุทธ์) เตือนสติใครก็ได้ ที่ท่านคิดว่ามีอ านาจเป็นผู้เล่น อย่าดึงประเทศถอยหลังอีกเลย เพราะ
ทิศทางการเดินมันดูคุ้นๆ คล้ายๆ กับระบอบทักษิณ ผมยังเชื่อมั่นในตัวท่านนายก ว่าท่านคิดดีต่อชาติ แต่ชักเริ่มไม่ไว้ใจ
คนที่ก าหนดเกมท่ีก าลังจะเดินไปสู่ปัญหาใหม่ของประเทศ” 

ด้าน “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีต
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งข้อสังเกตกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนในเชิงนิติศาสตร์ แต่
ไม่มองในเชิงรัฐศาสตร์ เพราะกรณีเช่นนี้มีความคล้ายกับการควบรวมพรรคการเมือง ซึ่งถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ  
“โดยตรรกะของการเลือกตั้ง ประชาชนที่เลือกพรรคประชาชนปฏิรูป ก็มีเหตุผลหนึ่ง ส่วนผู้ที่เลือกพรรคพลังประชารัฐก็
อีกเหตุผลหนึ่ง ดังนั้น เมื่อยุบพรรคของตัวเองก็เท่ากับการทรยศต่อคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกคุณ เพราะเขา
อาจจะเลือกคุณด้วยสาเหตุที่ต้องการให้น้อมน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ ที่เขาไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐ เขา
อาจจะไม่ชอบ แต่กลับยุบพรรคตัวเองไปรวมกับพรรคอ่ืน ซึ่งถือว่าขัดกับเจตนารมย์ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา” 

นายสมชัย มองถึง “ไพบูลย์โมเดล” ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ท าให้พรรคเล็ก
ไม่มีโอกาสได้ ส.ส. ดังนั้นหนทางรอดของพรรคเล็ก จึงต้องรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรวมกันเองระหว่างพรรคเล็ก   ซึ่ง
กฎหมายเปิดทางให้ตั้งเป็นพรรคใหม่ได้ หรือไปรวมกับพรรคขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 

อดีต กกต. ชี้ว่า แต่การรวมกันเองของพรรคเล็กนั้น แทบไม่ส่งผลให้มีคะแนนเพ่ิมขึ้นมาแต่อย่ างใด ขณะที่
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ ส.ส.พรรคเล็กมากนัก เพราะมีผู้สมัคร ส.ส.เขตอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยัง
จะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับต้นๆ ดังนั้น การไปอยู่กับพรรคการเมืองขนาดกลาง จึงอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก เพราะมโีอกาสได้ลงสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรืออาจได้อยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับที่มีโอกาสได้เป็น ส.ส. 

“แต่สูตรไพบูลย์โมเดลเป็นการเมืองไทยที่ถอยหลัง เป็นการเมืองแบบศรีธนญชัย ที่กฎหมายห้ามควบรวมพรรค 
แต่ก็ใช้วิธีการยุบพรรคแล้วย้ายไปอยู่พรรคอ่ืน ซึ่งสุดท้ายก็จะกลับกลายเป็นว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีอ านาจบารมี
และมีเงินก็สามารถครอบง าพรรคเล็กได้ เป็นการย้อนหลังกลับไปสู่การเมืองสมัยที่เคยเป็นปัญหา เหมือนกับย้อน
การเมืองกลับไปสู่สมัยทักษิณ ที่พรรคใหญ่ครอบง าพรรคเล็ก” สมชัย สรุป 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/967727  
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25 ต.ค. 2564 เวลา 9:53 น. 
เมื่อ “นักรบห้องแอร์” ไม่แคร์ “นักเลือกตั้ง” 
 

 
 
"นักรบห้องแอร์" เรียกส.ส.เพื่อไทยบางกลุ่มไปท าความเข้าใจถึงทิศทางการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ซักกันหลาย
ประเด็นแต่ยังไม่ตกผลึก ทั้งยังข้องใจว่า เหตุใดเวลาลงพื้นที่ ส.ส.เพื่อไทยบางกลุ่มไม่ยอมสวมเสื้อพรรค 

กลุ่มคนเบื้องหลัง ที่กลับมามีบทบาทบริหารจัดการพรรคเพ่ือไทย (พท.) หลังจาก”คุณหญิงหน่อย” สุดา
รัตน์ และพรรคพวกแยกตัวออกไป  ถูกนิยามว่าเป็น “นักรบห้องแอร์” ก ากับดูแลทุกอย่าง คุมทิศทางพรรค พร้อมกับ
จับตาทุกความเคลื่อนไหว ไม่ว่า ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. และคนในเครือข่ายพรรค ชนิดที่ว่า จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใด 
ๆ ต้องมีรายงานไปถึง "นายใหญ่-นายหญิง" รับทราบ 

ในที่สุด ก็รับรู้กันว่า “นักรบห้องแอร์”คือทีม"กลุ่มแคร์" ซึ่งประกอบด้วย "เสี่ยอ้วน" ภูมิธรรม เวชย
ชัย "หมอเลี้ยบ" สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี "หมอมิ้ง" พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช และเครือข่าย ผลงานที่โดดเด่นมาตั้งแต่ต้นปี คือ
การจัดแจงให้ "โทนี่ วู้ดซัม" ในนาม ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีช่องทางพบปะ สื่อสารแฟนคลับ ผ่านคลับ
เฮาส์ จนกลายเป็นอีเวนท์ประจ า 

นอกจาก งานจัดแจงให้ “นายใหญ่”ได้ถล่มหัวหน้ารัฐบาลเป็นหลักแล้ว ในระยะหลัง "กลุ่มแคร์" ยังมีภารกิจ
คอยรายงานข้อมูลลึก ข้อมูลลับ ให้ "นายใหญ่"โดยตรง เสมือนท่อกรองข้อมูลก่อนจะเสิร์ฟให้ "นายใหญ่" ทั้งข้อมูลจริง 
บางครั้งยังหลุด มีข้อมูลเท็จผสมปนเปกันไป 

เป็นที่รู้กันดีในพรรคว่า ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล "นักรบห้องแอร์" ยึดหัวโต๊ะกลั่นกรองประเด็นที่ 
ส.ส.เพ่ือไทยเตรียมซักฟอกรัฐบาล แถมยังทุ่มเทซักซ้อม นั่งฟังลีลาการอภิปรายเสมือนจริงทุกคน หากใครไม่ผ่าน จะถูก
ตีตก หมดโอกาสแจ้งเกิด 

แต่ที่สร้างความระแวงให้ ส.ส.เพ่ือไทย หลายกลุ่ม คือความสงสัยว่า มีข้อสอบรั่วจากห้องแอร์ ไปยัง"ขั้วรัฐบาล" 
หรือไม่ อีกฝ่ายถึงรู้ทันเกือบทุกเม็ด เห็นทุกทางแก้ จึงท าให้ข้อมูลอภิปรายแทบไร้น้ าหนัก เอาผิดรัฐบาลแทบไม่ได้ 

ล่าสุด "นักรบห้องแอร์" เรียกส.ส.เพ่ือไทยบางกลุ่มไปท าความเข้าใจถึงทิศทางการลงพ้ืนที่หาเสียง ซักกันหลาย
ประเด็นแต่ยังไม่ตกผลึก ทั้งยังข้องใจว่า เหตุใดเวลาลงพ้ืนที่ ส.ส.เพ่ือไทยบางกลุ่มไม่ยอมสวมเสื้อพรรค  เรื่องนี้มี
ค าอธิบายจาก ส.ส.กลุ่มนี้ว่า ปกติการลงพ้ืนที่ ทีมงานที่ลงพ้ืนที่จะสวมเสื้อพรรคทุกคน แต่ ส.ส. จะสวมเสื้อที่แตกต่าง
กันออกไป เพ่ือเป็นจุดเด่นเมื่อลงพ้ืนที่หาเสียง โดดเด่นเมื่อถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย แต่ "นักรบห้องแอร์" ไม่เข้าใจ และไม่เห็นด้วย 
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ว่ากันว่า ประเด็นนี้ มีการอธิบายตอบโต้ไปมากันหลายชอต จน "เฮีย พ." สายตรงนายใหญ่ เริ่มเลือกอยู่ข้าง 
ส.ส. แต่กลับโดน "เสี่ย อ." หักหน้า สอยกลางอากาศ จนหวิดกลายเป็นศึกระหว่าง "ผู้บริหารพรรค" ด้วยกันเอง  น่าจับ
ตาว่า "เพ่ือไทย" นับจากนี้ การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน อาจแรงขึ้นเรื่อยๆ  เพราะมั่นใจว่า "บัตร 2 ใบ" เป็นโอกาสแลนด์
สไลด์ ได้จัดตั้งรัฐบาลได้แน่ๆ ทั้งคนเบื้องหน้า เบื้องหลังมองข้ามชอต แอบจองโควตา เก้าอ้ี กันล่วงหน้าชนิดไม่มีใครแคร์ใคร 
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วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 
E-DUANG : เป้าหมาย ก้าวไกล พุ่งทะยาน สู่พลังประชารัฐ  ประชาธิปัตย์ 
 

 
 

คล้ายกับว่าโดยกระบวนการเลือกตั้ง 400 ระบบเขต 100 ระบบบัญชีรายชื่อ จะเป็นผลดีให้กับพรรคใหญ่อย่าง 
พรรคเพื่อไทยและ พรรคพลังประชารัฐ 

หรือแม้กระทั่งพรรคระดับ”กลาง”อย่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ และประเมินว่าอาจเป็นผลเสีย
แก่พรรคก้าวไกล แต่ค าถามที่เสนอเข้ามาก็คือ การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่อันเป็น”ตันธาร”
แห่งพรรคก้าวไกลในปัจจุบันเป็นพรรคที่ได้รับเลือกมาระดับไหน  

ค าตอบก็คือได้รับเลือกมาด้วยจ านวนสูงถึง 80 ซึ่งเหนือกว่าพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้มากว่า 
50 จึงเท่ากับจะเป็นรองก็เพียงพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น แม้ว่าในระหว่างการเดินทางจากเดือนมีนาคม 
2562 กระทั่งถูก  ยุบพรรคในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะประสบกับสถานการณ์”งูเห่า” ตลอด 2 รายทาง กระนั้น ใน
ความเป็นจริงพรรคก้าวไกลมิใช่พรรคใหม่เอ่ียมอ่อง 

ความเป็นจริงที่ส าคัญก็คือ พรรคก้าวไกลต่อยอดมาจากผลงานและ ความส าเร็จของพรรคอนาคตใหม่ ทุก
ผลงานที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระท าล้วนอยู่ในมือของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  รวมทั้งคนที่โดดเด่นไม่ว่า น.ส.ศิริ
กัญญา ตันสกุล ไม่ว่า นายวิ โรจน์ ลักขณาอดิศร ไม่ว่า นายรังสิมันต์ โรม เป็นต้น การด ารงคงอยู่ของ ส.ส.ทั้งระบบบัญชี
รายชื่อและระบบเขตรวมแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ถือได้ว่าเป็นการด ารงคงอยู่ของเนื้อแท้ในทาง การเมืองผ่านร้อนผ่านหนาว
มาด้วยกัน ความโดดเด่นของพรรคก้าวไกลที่สังคมสัมผัสได้ก็คือ ความโดดเด่นในการท าหน้าที่”ฝ่ายค้าน”ในรัฐสภา ผ่าน
กระบวนการ”นโยบาย”และกระบวนการ”เคลื่อนไหว” 

แนวโน้มของพรรคก้าวไกลจึงเป็นแนวโน้มเหมือนที่พรรคพลังประชา รัฐแสดงความวิตก และเห็นอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านกระบวนการบริจาคของผู้เสียภาษีจ านวนมากถึง 12.6 ล้านบาท เหนือกว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลัง
ประชารัฐ 

แนวโน้มนี้ก าลังสะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลก าลังทะยานข้ามพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคพลัง
ประชารัฐ ไปยืนเรียงอยู่เคียงข้างกับพรรคเพ่ือไทยแนบแน่น มั่นคง 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_478917  
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