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ข่าวประจ าวันที่ 26  ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 101/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบเลือกตั้ง อบต. 10 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดสายด่วน 1444 เอ้ือ ปชช. ขอข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 11 
3 news.ch7 online กกต. เปิดสายด่วน 1444 บริการประชาชนขอข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 12 
4 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดสายด่วนตอบข้อม ก.ม. เลือก อบต. 13 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘กกต. บุรี รัมย์ ’  ตัดสิทธิผู้ สมัคร ‘นายก อบต. -  ส.อบต. ’ 25 คน  

ไม่ไปเลือกตั้ง-ต้องค าพิพากษา 
14 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ขอนแก่น ตัดสิทธิ์การรับสมัคร นายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 ราย 15 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 news.ch7 online "เรืองไกร-สนธิญา" ยื่น กกต. สอบพรรคเพ่ือไทย กรณีคลิป "ทักษิณ"  

คุยเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ เข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่ 

17 

2 Innnews online อีกดอก! “สนธิญา” ยื่น กกต. ยุบเพ่ือไทย 18 

3 มตชินออนไลน์ ‘สนธิญา’ ร้อง กกต. ยุบเพ่ือไทย ปมคลิป ‘ทักษิณ’ วิดีโอคอล เข้าข่ายขัด กม. 
พรรคการเมือง ชี้น าอย่างชัดเจน 

19 

4 Innnews online “เรืองไกร” ยื่น กกต. สอบคลิป “เกรียง กัลป์ตินันท์” 20 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

5 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. ยุบเพ่ือไทย สอบปมคลิป ‘โทนี่’ วิดีโอคอล ‘เกรียง’ 

อ้างจัดเลี้ยงวันเกิด 

21 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ จุรินทร์ ยัน ปชป. ได้คนลงสมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว 23 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 28 ต.ค. “เพ่ือไทย” กก.เลือกผู้สมัคร ส.ส.-ต้ัง กก.บริหารเพ่ิมจากต าแหน่งว่าง 24 

8 ข่าวสดออนไลน์ 3 ป. ถก 6 รมต. พปชร. ปม ร.อ.ธรรมนัส จ่อรื้อโครงสร้างใหญ่ “บิ๊กป้อม”

เปิดทาง กก.บห. ลาออก 

25 

9 แนวหน้าออนไลน์ ‘สิระ’ เฉลยแล้ว! ปรับโครงสร้างใหญ่ ‘พปชร.’ วางตัวหมดแล้วใครอยู่ใครไป 27 

10 มติชนออนไลน์ “สมชัย” แบไต๋ เกมล้างบาง “ธรรมนัส” หากเอาจริง “บิ๊กป้อม” ลาออกจาก

หัวหน้าพรรคก็จบ 

29 

11 มติชนออนไลน์ “พรพิมล” ควง “สมบัติ” อดีต ส.ส.อุบลฯ ซบภูมิใจไทย “อนุทิน” ต้อนรับอบอุ่น 30 

 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทสรุป ของโพล ในมือ ธรรมนัส พรหมเผ่า ย่อมเป็น ‘อาวุธ’ 31 

2 คมชัดลึกอนไลน์ ไร้หัวตัวจริง "พงษ์ศักดิ์" ไม่แคร์รุ่นน้อง สามสหาย 33 

3 สยามรัฐออนไลน์ ยังจบไม่ลง ! 35 

4 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ท าโพล 37 

5 ไทยรัฐออนไลน์ กลัวเหมือนกัน 38 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ตลาด ส.ส. คึกคักรับศึกเลือกตั้ง 40 

7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมืองทอ้งถิ่น : 26 ตุลาคม 2564 42 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางสาวพรกมล พรหมเท้า ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23  
นายณัฐวุฒิ จุ้ยส าราญ ผู้อ านวยการส านักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าพบเพ่ือมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส  
วันคล้ายวันสถาปนาส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 106 ปี ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือความสัมพันธ์อันดีแก่ทั้ง 2 องค์กร จะได้ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับองค์กรเช่นนี้ตลอดไป 
ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรบัคณะผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย  
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมความพร้อมในการหารือระดับนโยบาย ระหว่างกรรมการ 
การเลือกตั้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ  นายวีระ ยี่แพร  
ผู้ตรวจการ ผู้บริหารส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง และส านั กประชาสัมพันธ์ 
ณ ห้องกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมในการหารือระดับนโยบาย 
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เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมาย นายแสวง บุญมี  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง  
ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง โดยมี  ผู้บริหารและพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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25/10/2564 13:50 
กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

ส านักงานกกต. 25 ต.ค.- กกต. เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตอบเลือกตั้ง อบต. ย้ าสื่อฯโซเชียลของ กกต.ยังพร้อม
ใช้สื่อสาร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.แจ้งว่าได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ และในกรณีที่ประชาชนต้องการ
ทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้
ข้อมูล ส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้   

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ   “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพ่ือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
ต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของ
ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน “สมาร์ท
โหวต”  (Smart Vote) แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่บริการสายด่วน 
1444 .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-809714  
  

https://tna.mcot.net/politics-809714
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25 ตุลาคม 2564 14:08 น. 
กกต. เปิดสายด่วน 1444 เอื้อ ปชช. ขอข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 
กกต. เปิดสายด่วน 1444 อ านวยความสะดวก ปชช. ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร การเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับส านักงาน กกต. เพ่ือรองรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 
เวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน เวลาราชการ) และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล ส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟน
เพจ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการ
ที่ว่า “ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุกค าตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”     

ทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ สามารถ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  www.ect.go.th เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอพพลิเคชั่น 
“สมาร์ทโหวต (Smart Vote)” แอพพลิเคชัน่ “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่บริการสาย
ด่วน 1444. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/408840/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/408840/
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25 ต.ค.2564 
กกต. เปิดสายด่วน 1444 บริการประชาชนขอข้อมูลเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

วันนี้ (25 ต.ค.64) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้บริการประชาชนโดย เปิดให้บริการสายด่วน 1444 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ เพ่ือรองรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 
เวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน เวลาราชการ) และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความซัดเจนเกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล ส านักงาน กกต.จะด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ 

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ "ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" เพ่ือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า "ทุกค าถาม มีค าตอบ ทุ กค าตอบ เราติดตาม
ด้วยความใส่ใจ" 

ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด เว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน "สมาร์ตโหวต 
(Smart Vote)" แอปพลิเคซัน "ตาสับปะรด" และ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/524625  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ect.go.th/
https://news.ch7.com/detail/524625
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25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37 น. 
‘กกต. บุรีรัมย์’ ตัดสิทธิผู้สมัคร ‘นายก อบต.- ส.อบต.’ 25 คน ไม่ไปเลือกตั้ง-ต้องค าพิพากษา 
 

 
 
“ผอ.กต.อบต.”บุรีรัมย์ ตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 2 คน ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. และต้องค า
พิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิดกฎหมาย ขณะที่สมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ ตัดสิทธิ 23 คน 

25 ต.ค.2564- ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์(กกต.บุรีรัมย์) รายงานว่า หลังจาก
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล(ผอ.กต.อบต.) แต่ละแห่ง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ส.อบต.) 145 แห่ง ใน 23 
อ าเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 28 พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้ หลังปิดรับสมัครได้มีผู้สมัคร
ทั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 4,443 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต.บุรีรัมย์ 346 คน และ
ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 4,097 คน ในจ านวนนี้ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์สมัครนายก อบต. 2 คน มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 50(20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ เพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ส่วนอีกรายมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 50(10) เนื่องจากเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ ได้ตัดสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 23 คน ส่วนใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
50(20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ เพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ท าให้เหลือผู้สมัครนายก อบต. 
344 คน และ ส.อบต.บุรีรัมย์ 4,073 คน รวมทั้งสิ้น 4,418 คน   

คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป้าให้การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ใน
ครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยได้ตั้งเป้าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บัตรเสียไม่
เกินร้อยละ 3 จากจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 808,697 คน ใน 23 อ าเภอ 1,950 หน่วยเลือกตั้ง เพราะขณะนี้ประชาชนได้
ตื่นตัวในการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับทาง กกต.ได้มีการประชาสัมพันธ์ได้ทราบถึงสิทธิในการเลือกตั้งของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/news-update/11350/   
 
 

https://www.thaipost.net/news-update/11350/
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26 ตุลาคม 2564 09:13 น.   
กกต. ขอนแก่น ตัดสิทธิ์การรับสมัคร นายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 ราย 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  26 ต.ค. 2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า จ.ขอนแก่น  
นายกิตติคุณ โยธา ผอ.กต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับสมัครรับการเลือกตั้ง นายก อบต.และ สมาชิก อบต .ใน
พ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ รวม 140 แห่ง นั้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจ านวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 
3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 50 และได้มีการ
ประกาศ ไม่รับสมัครนายกฯ 2 ราย และไม่รับสมัครผู้สมัครสมาชิก อบต. 23 ราย และในกรณีดังกล่าวผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ า อบต. ที่ไม่รับสมัคร ส่งได้ตรวจคุณสมบัติตามมาตรา 50 นั้น จะแบ่งเป็นมาตรา 50 (20) ก็คือเป็นบุคคล
จ ากัดสิทธิ์เลือกตั้ง คือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีการตรวจสอบจากการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ
วันที่ 20 ธ.ค.2563 และการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งก็จะตรวจสอบจากผู้ถูกจ ากัดสิทธิ์ ในการเลือกตั้งสส.เขต 7เมื่อวันที่ 22 
ธ.ค. ซึ่งก็จะมีในมาตรา 50 (20) อยู่ 22 รายด้วยกันส่วนอีกสามรายก็จะเป็นในมาตรา 50 (8) ก็คือเคยถูกพ้นให้ออกจาก
ราชการ 1ราย แล้วก็มีมาตรา 50 (12)ก็คือ เป็นข้าราชการมีเงินเดือนประจ าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก็ไม่สามารถสมัคร
ได้จ านวน 1ราย และอีกราย ก็คือมาตรา50 (10)เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งก็ต้องตรวจดูค าพิพากษาว่าเขาถูกกรณีใด 

"การยื่นคัดค้านการตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครนั้น ผู้สมัครแต่ละราย ต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่
ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครนายก อบต.มายื่นคัดค้าน 1 ราย ขณะที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.  
2 ราย และจากขั้นตอนทั้งหมดแล้วจากนี้ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัยคุณสมบัติของจังหวัด โดยจะมีปลัด อบต. ที่
เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งท้องถิ่นมาให้ปากค าพร้อมพยานเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการต่างๆหรือว่าผู้สมัครมี
พยานหลักฐานต่างๆก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลตส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนการหาเสียงทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็คือก่อนที่จะด าเนินการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก่อนด าเนินการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดว่าจะท าการหาเสียงทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าจะใช้เช่นแอพพลิเคชั่นอะไร ถ้าจะใช้เว็บไซต์เฟสบุคก็จะต้องแจ้ง เพราะการหาเสียงทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครสามารถกระท าได้ แต่ต้องมาแจ้งให้ถูกต้อง" 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211026/a9da20fb2085a2ed35594461cb72d70ab8d638fcfbbbf8adccee3274c1f6ad43.jpg?itok=viyZpPd7
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ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่ เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งทาง กกต.
ได้มีการจัดโครงการ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เป็นการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งอบต.
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีความส าคัญซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งอบต.ก็ได้ห่างเหินมานาน
หลายปี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหม่ๆจ านวนมากจึงขอฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยว่า ควรที่จะศึกษาระเบียบ
กฎหมายและก็ประกาศของกกต.ที่เกี่ยวข้องให้ดี เพราะเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์
ส านักงานกกต.ก็ตามหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ หรือการเพ่ิมชื่อ หรือถอนรายชื่อ ได้อย่างไรนั้น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะประกาศวันที่ 
2 พฤศจิกายน ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปท่านก็สามารถที่จะตรวจได้จากเว็บไซต์ ของคนไทย.com หรือของ
กรมการปกครองแล้วก็ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สมาร์ทโหวตเพียงแค่ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
เข้าไปก็จะทราบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.และก็นายก อบต.ที่หน่วยไหน และ ล าดับที่เท่าใด 

"ส าหรับสถานการณ์น้ าท่วม ในเขต ขอนแก่น นั้นขณะนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ มีเพียง อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท 
ที่ทราบว่ายังมีน้ าท่วมขังสูงอยู่ แต่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งอบต. ก็แจ้งมาว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้อยู่เพราะว่าหน่วย
เลือกตั้งก็จะอยู่บนที่สูงอยู่และก็สถานที่ต่างๆก็พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเค้าใช้ชีวิตประจ าวันเป็นปกติอยู่แล้วที่พ้ืนที่
อบต. ศรีบุญเรือง ขณะที่สถานการณ์โควิดต้องดูว่าในพ้ืนที่ใดที่มีการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความรุนแรง การเข้มงวด
สูงสุดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าถูกกักบริเวณ ให้อยู่สถานที่กักกันที่ที่ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั้น หากจะออกมาขอมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคในขณะเดียวกัน ก็ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์น้ ายาล้างมือ
เจล แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยไว้ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพราะกรรมการ ก็ต้องมีการป้องกันด้วย และยังได้จัดคูหา
เลือกตั้งพิเศษส าหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 ด้วย ทั้งหมดคือมาตรการที่กกต.เตรียมไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง และหากผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้จริงๆก็ ขอให้ท่านแจ้งเหตุ การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย โดยแจ้งก่อนวัน
เลือกตั้งเลือกตั้ง7 วัน และถ้าไม่สะดวกในช่วงแรก ก็สามารถมาแจ้งหลังจากวันเลือกตั้งอีก7วันก็ได้ จะท าให้ไม่เป็นผู้ถูก
จ ากัดสิทธิ์" 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292124  
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วันที่ 26 ต.ค. 2564 
"เรืองไกร-สนธิญา" ยื่น กกต. สอบพรรคเพื่อไทย กรณีคลิป "ทักษิณ" คุยเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ เข้าข่ายยุบ
พรรคหรือไม่ 

 
 

วันนี้ (26 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เดินทางเข้ายื่น
หนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบการกระท าของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้า
พรรคเพ่ือไทย ที่วิดีโอคอลพูดคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีบทสนทนา มีการพูดถึง แคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี และต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยคนใหม่ ล้วนแต่เป็นการสนทนาที่มีนัยทางการเมือง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน
กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 28 “ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใด อันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”ประกอบกับการพิจารณาเพ่ิมเติมจากบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ม.45 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563  ข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย ค าวินิจฉัยและหนังสือ กกต. ต่างๆ 
และมาตรฐานทางจริยธรรม และขอให้ กกต. พิจารณา ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ต่อไป 

เช่นเดียวกับ นายสนธิญา สวัสดี เห็นว่า การกระท าดังกล่าว ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง
ต้องการให้ กกต. เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพ่ือไทย และตัดสิทธิผู้บริหารพรรคการเมืองต่อไปขณะเดียวกัน 
ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบสัญชาติของนายทักษิณด้วยว่า ยังถือสัญชาติไทยหรือไม่ เพราะ การถือสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่
สัญชาติไทย จะเข้าข่าย ขัด พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/524819  
  

https://news.ch7.com/detail/524819
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26 ตุลาคม 2021 - 11:42 
อีกดอก! “สนธิญา” ยื่น กกต. ยุบเพื่อไทย 
 

 
 
“สนธิญา” ยื่น กกต.ยุบเพื่อไทย อ้างคลิป “เกรียง”วิดีโอคอล”ทักษิณ” ผิดกฎหมายพรรคการเมือง ท้าฟ้องกลับ
หากไม่ได้ท าผิด 

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
เดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือยุบพรรคเพ่ือไทย กรณีคลิปภาพและเสีย งของนายเกรียง 
กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย วิดีโอคอลกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. 
พรรคการเมือง โดยเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา28-29 ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ให้บุคคลที่
ไม่ใช่สมาชิกพรรค ครอบง า ควบคุม หรือชี้น า 

โดยคลิปภาพดังกล่าวนายทักษิณ ได้มีการพูดถึงแนวทางในการเลือกตั้งหลายรูปแบบให้สมาชิกพรรคเพ่ือไทยที่
อยู่ภายในงานนั้น ซึ่งค าพูดที่นายทักษิณได้กล่าวออกมาเป็นหลักฐานส าคัญที่เห็นว่าเป็นการชี้น า ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัด
ต่อ พรบ.พรรคการเมืองมาตราดังกล่าวและอีกหลายมาตรา พร้อม ยืนยันว่านายทักษิณชี้น าสมาชิกพรรคเพ่ือไทย
แน่นอน จึงร้องต่อกกต.พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาวินิจฉัยและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคเพ่ือ
ไทยต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ถ้ากรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถท าอะไรได้ ซึ่งถ้าหากยื่น
เอกสารเท็จ พรรคเพ่ือไทยก็สามารถฟ้องตนกลับได้เช่นกันตนเองก็ติดคุก เสียค่าปรับและถูกตัดสิทธิทางการเมือง ทั้งนี้
การกระท าการใดๆ ก็ตามขอให้อยู่ในระเบียบของกฎหมาย ก็จะไม่มีใครไปร้องพรรคเพื่อไทยได้ และคดีนี้เป็นคดีที่6ที่ตน
ร้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทย 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_219375/  
 
 

https://www.innnews.co.th/news/news_219375/
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 13:10 น. 
‘สนธิญา’ ร้อง กกต. ยุบเพื่อไทย ปมคลิป ‘ทักษิณ’ วิดีโอคอล เข้าข่ายขัด กม. พรรคการเมือง ชี้น าอย่างชัดเจน  
 

 
 
‘สนธิญา’ ร้อง กกต.ยุบเพือ่ไทย ปมคลิป ‘ทักษิณ’ วิดีโอคอล เข้าข่ายขัด กม.พรรคการเมือง ชี้น าอย่างชัดเจน 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี  
ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนั งสือต่อ กกต.เพ่ือยุบ
พรรคเพ่ือไทย กรณีคลิปงานเลี้ยง ส.ส.เพ่ือไทย ที่มีวิดีโอคอลจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดคุยกับ
สมาชิกพรรควางตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ อาจขัดและฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28, 29 และมาตรา 74(1) ทั้งนี้ นายสนธิญากล่าวว่า งานเลี้ยงหนึ่งของพรรคเพ่ือไทย ตน
เห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ขัดและฝ่าฝืนต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 ในมาตรา 28 และมาตรา 29 ที่ว่าด้วยพรรคการเมืองที่จะไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
พรรคครอบง า ชี้น า หรือควบคุม ตนขออ้างข้อมูลค าว่า “ชี้น า” ที่ประกอบด้วยค าว่าชี้แนะ แนะน า เสนอแนะแนวทาง 
หรือชี้ทาง โดยนายทักษิณกล่าวกับสมาชิกพรรคว่า “ผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทาง ส.ส.ที่คิดจะลาออกรับ
ตังค์เขาไปแล้ว จะต้องเอาตังค์ไปคืน เที่ยวนี้ชนะอย่างแลนด์สไลด์ ชนะแบบธรรมดามันไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนด์
สไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาล” ดังนั้น ประเด็นการพูดของนายทักษิณกับสมาชิกพรรคนั้นจึงเป็นการกระท าท่ีขัดต่อ พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ยืนยันว่านายทักษิณชี้น าสมาชิกพรรค และสมาชิกที่เข้าไปอยู่ในช่วงเวลานั้นเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองทั้งสิ้น 

นายสนธิญากล่าวต่อว่า อีกประเด็นคือมาตรา 74(1) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ตนจะเรียกร้อง กกต.
ให้ตรวจสอบสัญชาติของนายทักษิณ เพราะนายทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว และเท่าที่ทราบเขาได้ถือ
สัญชาติไม่ต่ ากว่า 3 สัญชาติ ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบว่าปัจจุบันนายทักษิณยังถือสัญชาติไทยอยู่
หรือไม่ หรือกรณีที่ถือสัญชาติมอนเตเนโกรจะต้องมีการบังคับว่าจะถือสัญชาติอ่ืนได้ด้วยหรือไม่ เพราะการถือสัญชาตินี้
จะเข้าสู่ประเด็น พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 74(1) ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3010258  
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26 ตุลาคม 2021 - 11:59 
“เรืองไกร” ยื่น กกต. สอบคลิป “เกรียง กัลป์ตินันท์” 
 

 
 
“เรืองไกร”ยื่น กกต.สอบคลิป”เกรียง กัลป์ตินันท์”เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. พรรคการเมือง มีเหตุจะร้องศาล
รัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งยุบพรรค หรือไม่ 

นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบ
กรณีคลิปภาพและเสียงของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย วิดีโอคอลกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. พรรคการเมือง มาตรา 28 หรือไม่ และมีเหตุจะร้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งยุบ
พรรคเพื่อไทยหรือไม่ รวมถึงตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วยหรือไม่ 

โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า จากกรณีคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นการถามเกี่ยวกับต าแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งต่อมา
นายเกรียง ยอมรับเป็นเรื่องจริง และยังอธิบายต่อกับสื่อมวลชนว่ามีการพูดถึงแคนดิเดตนายกฯด้วย นอกจากนี้ยังตั้ง
ข้อสังเกตว่างานเลี้ยงกรณีดังกล่าว อาจไม่ใช่งานวันเกิดของนายเกรียง แต่ตรงกับวันที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับ นายศรัณย์
วุฒิ ศรัณย์เกตุและนางพรพิมล ธรรมสาร พ้นจากสมาชิกพรรคด้วย จึงอาจเป็นไปได้ที่งานเลี้ยงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางการเมือง 

ทั้งนี้หาก กกต.รับเรื่องจะต้องเชิญพยานบุคคลที่อยู่ในงานมาสอบเพ่ิม ซึ่งจะรวบรวมหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง และ
เชื่อว่าคลิปวิดีโอจะเป็นหลักฐานเพียงพอให้กกต.สามารถพิจารณายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนกรณีที่นายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวไม่เข้าข่ายการครอบง า จนน าไปสู่การยุบพรรคได้นั้น 
มีหลายประเด็น แม้ไม่ใช่การครอบง าแต่อาจเข้าข่ายการชี้น าพรรค ส่วนการที่นายวิษณุ ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวนั้น มอง
ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวและอาจแสดงความเห็นเร็วเกินไป 

นอกจากนี้  ขอให้จับตาการประชุมใหญ่พรรคเ พ่ือไทยในวันที่  28 ตุลาคมนี้  ว่ายังมีการน าลายมือ 
นายทักษิณไปใช้ในที่ประชุมหรือไม่ และระหว่างการยื่นหนังสือของนายเรืองไกร มีนายวรัญชัย โชคชนะ นักกิจกรรม
ทางการเมือง มายืนชูป้ายคัดค้านการยื่นยุบพรรคเพ่ือไทยด้วย 

 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_219402/  
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 13:10 น. 
‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. ยุบเพื่อไทย สอบปมคลิป ‘โทนี่’ วิดีโอคอล ‘เกรียง’ อ้างจัดเลี้ยงวันเกิด 
 

 
 
‘เรืองไกร’ ร้องกกต.ยุบเพื่อไทย สอบปมคลิป ‘โทนี่’ วิดีโอคอล ‘เกรียง’ อ้างจัดเลี้ยงวันเกิด จับโป๊ะเปิดวิกีพีเดีย
กลับเป็นคนละวัน แถมเนื้อหาในคลิปพูดประเด็นการเมืองด้วย 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคเพ่ือไทยในกรณีที่มีคลิป ภาพ และเสียงปรากฎ 
ระหว่างนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ที่ได้วิดีโอคอลกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระท าการเข้าข่ายฝ่า
ฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28 หรือไม่ และเป็นเหตุให้จะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพ่ือไทย โดยนาย
เรืองไกร กล่าวว่า ตัวค าร้องมาจากเหตุปรากฏคลิปความยาว 3 นาที แต่เนื้อความท่ีกล่าวกันคือการถามต าแหน่งหัวหน้า
พรรคการเมือง ต่อมานายเกรียง ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าข้อเท็จจริงปรากฎตามคลิป แล้วก็ยังอธิบายต่อกับสื่อมวลชน
ว่ามีการพูดถึงแคนดิเดตนายกฯด้วย ซึ่งกรณีนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่นายเกรียง อธิบายภายหลังว่าเป็นการเลี้ยงเนื่องในวันเกิด 
ซึ่งตนเปิดวิกิพีเดีย พบประวัติวันเกิดของนายเกรียง คือวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าไม่ใช่วันที่ 12 ตุลาคม 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จากการที่ตนได้ค้นข้อมูลเพ่ิมเติม ยังพบเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ของ
บุคคลหนึ่งที่เป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อค้นข้อมูลในเฟซบุ๊กต่อไปพบว่าโพสต์ภาพงานเลี้ยง ซึ่งไม่ใช่เลี้ยงวันเกิดและ
อธิบายความว่า “ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ครึ่งร้อย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การวิดีโอคอลเข้ามาของทักษิณ ชิน
วัตร เสียดายไม่ได้นั่งอยู่ในงาน แต่รู้ว่าหลังพูดจบ ส.ส.ครึ่งร้อยที่อยู่ในงานหัวใจพองโตขึ้นสามเท่า” 

นอกจากนี้ยังปรากฏภาพของนายภูมิธรรม เวชยชัย และนายเกรียง พร้อมแก้วไวน์ และอาหาร ภาพนายชล
น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย นายไชยา พรหมมา นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 
เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 12 ตุลาคม 
คือวันที่พรรคเพ่ือไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ กับ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ตนจึงไม่แน่ใจว่าวันเวลาเกี่ยว
เนื่องกันหรือไม่ ซึ่งคลิปที่ปรากฏล้วนเป็นเรื่องที่พูดในประเด็นการเมือง ส่วนเวลาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง
เที่ยง แต่มีการโพสต์ เมื่อเวลา 23.00 น. ดังนั้น ตนน าพยานเอกสาร พยานบุคคล มายื่นต่อกกต. ทั้งนี้เมื่อกกต.
ตรวจสอบแล้วต้องเชิญตนมาให้ถ้อยค าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งในวันนั้นกกต.ก็จะต้องเชิญ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วน 
นายทักษิณ คงเชิญมาไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศ โดยจากคลิปกกต.ก็สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากกรณีตามมาตรา 92 
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ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นโทษทางการเมือง เป็นอ านาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง และกกต.ที่จะส่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ยังมีอีกประเด็นที่ตามมาคือ การประชุมพรรค  ซึ่งน าลายมือชื่อที่สื่อระบุว่าเป็นของอดีต
นายกฯทักษิณ ที่เขียนค าว่า “พรรคเพ่ือไทย” หรือค าว่า “พรุ่งนี้เพ่ือไทย” มาใช้ในเฟซบุ๊กของพรรคและเฟซบุ๊กของ
สมาชิกพรรค เป็นการน าลายมือใช้ในกิจกรรมหรือไม่ เพราะในข้อบังคับพรรคเพ่ือไทย นายทักษิณเป็นผู้สนับสนุนพรรค
ไม่ได้ เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่ได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องคุณสมบัติสมาชิกพรรค และหลังจากนี้ตนก็จะติดตามว่านายเกรียง 
บินไปพบนายทักษิณ หรือไม่ 

“ผมยืนยันว่าตรวจสอบด้วยความเป็นธรรม และฝากไปถึงบรรดาพรรคการเมืองที่ท ากิจกรรมใดๆท่านต้อง
ค านึงกฎหมายพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ท่านต้องมีความรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลา 
ไม่ใช่เช้า บ่าย ลงมติตามข้อบังคับพรรคขับสมาชิกเสร็จ กลางคืนไม่ค านึงแล้ว ขอให้พึงระมัดระวัง เมื่ อมีเหตุจ าเป็นต้อง
ท าหน้าที่ในฐานะปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 50″ นายเรืองไกร กล่าวและว่า ยืนยันว่าไม่ใช่เหตุผลส่วนตัว ท า
หน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

เมื่อถามว่า การที่นายเรืองไกร ได้มายื่นยุบพรรคเพ่ือไทยหลายครั้ง ขณะนี้กระบวนการถึงไหน นายเรืองไกร 
กล่าวว่า ก าลังสอบอยู่ 2 พรรคคือก้าวไกล และเพ่ือไทย ซึ่งวานนี้ (25 ตุลาคม ) กกต.ได้โทรมาประสานตนแล้ว ซึ่งค า
ร้องยื่นสอบของพรรคเพ่ือไทยมีสอบไปแล้วครั้งหนึ่ง อยู่ระหว่างเชิญมาคือกรณีหนังสือของนายสมพงษ์ ที่บอกว่ามติ
พรรคให้ส.ส.ต้องโหวตไม่ไว้วางใจ ซึ่งตนต้องดู 2 มิติคือ 1. การโหวตอยู่ในอาณัติมอบหมายหรือไม่ 2.ส.ส. 7 คนที่ถูกขับ 
2 คน ที่อาศัยข้อบังคับพรรคมาอ้างเหตุที่จริงแล้วเหตุมาจากหนังสือของนายสมพงษ์ หรือไม่ ส่วนกรณีของพรรคพลัง
ประชารัฐ และประชาธิปัตย์ กรณีทุจริตการเลือกตั้งในภาคใต้ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่ก าลังจะมีหนังสือแจ้งมาหาตน ซึ่งตน
ยืนยันว่าด าเนินการต่อ 

เมื่อถามอีกว่า กรณีดังกล่าวที่มายื่นยุบพรรคเพ่ือไทยในวันนี้ เข้าข่ายมาตรา 28 หรือไม่ นายเรืองไกร กล่าวว่า 
ตนอ่านค าวินิจฉัยของกกต.ตั้งแต่ปี 2561-2564 ครบหมดแล้ว โดยมาตรา 28 มี 3 ค า ครอบง า ควบคุม ชี้น า 
เพราะฉะนั้นในพจนานุกรมให้ความหมายแตกต่างกันหมด ซึ่งตนมองเรื่องชี้น า ส่วนนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี จะพูดเร็วเกินไปหรือไม่ เป็นสิทธิของท่านแต่ตนเห็นว่านายวิษณุ ยังไม่สมควรพูด เพราะว่ายังดูเนื้อหาไม่
ละเอียด นอกจากนี้เนื้อหาที่กกต.เคยวินิจฉัยใช้ค าว่าขาดความอิสระหรือไม่ ซึ่งมีหลายกรณีเช่นพรรคเพ่ือชาติ แต่ใน
กรณีของพรรคเพื่อไทยเทียบกับพรรคเพ่ืออนาคตไทย ค าวินิจฉัยที่ 20/2564 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3010260  
 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3010260
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25 ต.ค. 2564 เวลา 14:11 น.  
จุรินทร์ ยัน ปชป. ได้คนลงสมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว 
 

 
 

จุรินทร์ เผย ปชป.ได้คนลงสมัคร “ผู้ว่าฯกทม.” แล้ว ในพรรคทราบเป็นการภายใน แต่ขออุบชื่อก่อน ถึงเวลาจะ
บอก ย้ าถ้าลงสมัครก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้น 

วันที่ 25 ต.ค.64นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตตรี เรื่อง การส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ ว่า ได้ตัวแล้ว และถ้าลงสมัครก็ต้องเป็นสมาชิก ไม่เช่นนั้นก็จะลงสมัครในนามพรรคไม่ได้ แต่ไม่มีปัญหา
อะไรเป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการ เมื่อถึงเวลาแล้วจะเรียนให้ทราบ ซึ่งในพรรคก็ทราบกันอยู่เป็นการภายใน แต่ขอให้
ถึงเวลาที่เปิดตัวถึงจะพูดกันให้ชัดเจนในแง่ที่จะบอกกล่าวกับสาธารณะต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายจุรินทร์ เคยให้สัมภาษณ์เรื่องการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของพรรค 
ว่า พรรคประชาธิปัตย์ส่งแน่นอน และเราตัดสินใจเลือกตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วมาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า  
6 เดือน ที่พรรคตัดสินใจ ตนและเลขาธิการพรรคก็ประสานงานกันมาตลอดในการพิจารณาเรื่องนี้ และมีข้อตกลงกับ
ผู้สมัครเสร็จสิ้นไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ประกาศชื่อเพราะต้องรอระยะเวลาที่มีความเหมาะสม  

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นนักบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นที่รู้จักของพ่ีน้องชาว กทม.อยู่แล้ว เมื่อถามย ้าว่าเมื่อเปิด
ชื่อออกมาจะท าให้รู้สึกว้าว เหมือนกับชื่อของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจิ นดา หรือไม่ นายจุริ
นทร์ กล่าวว่า “เอาเป็นว่าสู้ได้ครับ” 

ทั้งนี้มีรายงานว่า คนที่ได้รับการทาบทามให้มาลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ในนามพรรค ปชป. คือ ดร.เอ้-ศ.ดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/500894  
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26 ต.ค. 2564 เวลา 11:42 น. 
28 ต.ค. “เพื่อไทย” กก.เลือกผู้สมัคร ส.ส.-ตั้ง กก.บริหารเพิ่มจากต าแหน่งว่าง 
 

 
 
“พรรคเพื่อไทย” เคาะ กก.คัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. 28 ต.ค.นี้ ตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มจากต าแหน่งว่าง จัด
เสวนาพรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ต.ค. 2564 พรรคเพ่ือไทย ก าหนดการโครงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. ขอนแก่น โดยเวลา 08.00 – 09.00 น. ตรวจ ATK เวลา 09.00 – 
09.30 น. ลงทะเบียo เวลา 09.30 – 10.00 น. หัวหน้าพรรคกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.00 – 10.15 น. พักรับประทาน
อาหารว่าง เวลา 10.15 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “พรุ่งนี้เพ่ือไทย เพ่ือชีวิตใหม่ของประชาชน” โดยหัวหน้าพรรค/
เลขาธิการพรรค/ที่ปรึกษา/ส.ส. เวลา 13.30 – 14.30 น.  

ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 3.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค แทนต าแหน่งที่ว่าง 
3.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดใหม่) 3.3  ร่าง ข้อบังคับพรรค
เพ่ือไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 3.4  พิจารณางบการเงิน ปี 2563 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชี 3.5  พิจารณารายงานการด าเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ในรอบปี 2563 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968016  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/968016
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26 ต.ค. 2564-05:27 น. 
3 ป. ถก 6 รมต. พปชร. ปม ร.อ.ธรรมนัส จ่อรื้อโครงสร้างใหญ่ “บิ๊กป้อม”เปิดทาง กก.บห. ลาออก 
 

 
 

3 ป. ถก 6 รัฐมนตรี พปชร. ปม ร.อ.ธรรมนัส จ่อรื้อโครงสร้างใหญ่ “บิ๊กป้อม”เปิดทาง กก.บห.ลาออกกึ่งหนึ่ง ลั่น 
อย่าห่วงเรื่องเสียง พร้อมจัดการปัญหาเอง 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เรียกรัฐมนตรี
พรรคพลังประชารัฐ 7 คนเข้าพบหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง
นายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน , นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม , นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน , นายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , นายสันติ  
พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลาหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากการหารือไม่มีรัฐมนตรีใดออกมาเปิดเผยว่าเป็นการเรียกหารือในเรื่องใด โดยมี
รายงานว่าในที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรค ทั้งกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค การท าโพลภายในที่ท าให้ส.ส.หลายคนอึดอัดและไม่พอใจ และเห็นว่าหากปล่อยให้มี
ปัญหาแบบนี้ต่อไปอาจท าให้มีปัญหามากขึ้น 

ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเพ่ือยุติปัญหาดังกล่าว จะปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง โดยใช้วิธีให้
คณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมีอยู่ 26 คน ลาออกเกินกึ่งหนึ่งเพ่ือเปิดทางให้มีการจัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ โดยมีรายงานว่าจะด าเนินการยื่นหนังสือลาออกในวันที่ 26 ต.ค. นี้ 

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังการหารือในช่วงเย็นวันเดียวกัน รัฐมนตรีทั้ ง 6 คน เดินทางเข้าพบ   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพ่ือหารือเรื่องการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐกันต่อ 

โดยมีการหยิบยกเรื่องจ านวนกรรมการบริหารพรรคที่อาจมีปัญหาลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งพล.อ.ประวิตร  ระบุ
ว่า เรื่องเสียงไม่มีปัญหา เดี๋ยวจะเป็นคนไปจัดการเอง โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในวันที่ 26 ต.ค.นี้จะเริ่มด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าว และจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในพรรคพลังประชารัฐ 

 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-3.jpg
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รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ แกนน าพรรคในสาย ร.อ.ธรรมนัส มีการนัดหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ
ที่รัฐสภา คาดว่าเป็นการพูดคุยถึงเรื่องบทบาทการขับเคลื่อนพรรคจะเป็นอย่างไรต่อไป นอกจากนั้น ยังมีส.ส.ของพรรค
อีกส่วนหนึ่งนัดพูดคุยปรึกษาถึงทิศทางต่อไปของพรรคเช่นเดียวกัน ที่รัฐสภา หลังจากบรรยากาศภายในพรรคอยู่ในช่วง
ที่เกิดความไม่ชัดเจนหลายอย่างว่าจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร 

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ เวลา 16.00 น. ยังมีการนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.พลัง
ประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ซึ่งเป็นก าหนดการเดิมท่ีนัดกันไว้ก่อนหน้านี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6696166  
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วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.39 น. 
‘สิระ’ เฉลยแล้ว! ปรับโครงสร้างใหญ่ ‘พปชร.’ วางตัวหมดแล้วใครอยู่ใครไป 
 

 
 
‘สิระ’ เจอระดมจี้ถามปม ‘พปชร.’ ส่อรื้อโครงสร้าง กก.บห. ชี้อยู่ท่ีเสียงส่วนใหญ่ ย้อนสื่อวางตัวมาหมดแล้วใครอยู่
ใครไป ปัดไม่รู้ใครบงการท าโพล 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง
กระแสข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ของพรรคพปชร. ว่า ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการบริหารพรรคท่ีจะต้องไตร่ตรอง 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะ ส.ส.มองอย่างไร นายสิระ 
กล่าวว่า อยู่ที่สมาชิกส่วนใหญ่ ส่วนตัวเป็นใครก็ได้ ขอให้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ที่เลือกข้ึนมา ไม่ได้แต่งตั้งใครในที่ลับ ส่วน
กรรมการชุดนี้จะพ้นจากต าแหน่งหรือไม่ อยู่ที่การตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ 

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการปรับโครงสร้าง กก.บห.พรรค นายสิระ กล่าวว่า เรื่องนี้
ตนดูตามสื่อ สื่อก าหนดมาหมดแล้วว่าใครเป็นเลขาฯ ใครจะอยู่ ใครจะไป สื่อรู้มากกว่าสมาชิกในพรรคอีก ตนยังไม่รู้
เรื่องอะไรเลย 

เมื่อถามว่า เป็นผลมาจากโพลที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เป็นคนด าเนินการใช่
หรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า ตนเพิ่งกลับจากต่างจังหวัด ไม่รู้เรื่องนี้เลย 
ถามต่อว่า เรื่องการท าโพลมีจริงหรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า ตนไม่รู้ ต้องไปถามคนท าโพล 

เมื่อถามว่า ส่วนตัวคิดว่าควรปรับโครงสร้าง กก.บห. หรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า เพ่ิงปรับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่าน
มา ประมาณ 3-4 เดือนเอง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับหัวหน้าพรรคและกก.บห.พรรค และเสียงส่วนใหญ่ 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ส่งสัญญาณมาบ้าง
หรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า เมื่อวันก่อนตนก็เบี้ยวท่าน ไม่ได้ไปต้อนรับท่าน 

เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากมี กก.บห.บางส่วนลาออก เพ่ือหวังให้มีการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ นายสิระ 
กล่าวว่า กก.บห.มีเกียรติ และวุฒิภาวะ ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านที่ตัดสินใจจะลาออกหรือไม่ลาออก แต่ก็ต้อง
ลาออกเกินครึ่ง 
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เมื่อถามว่า คิดว่ากก.บห.จะลาออกเกินครึ่งหรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า ตนยังไม่เจอกก.บห.คนใดเลย ให้ดูการ
ตัดสินใจของ กก.บห. ซึ่งท่านก็มีวุฒิภาวะ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/611397  
 
  

https://www.naewna.com/politic/611397
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 11:42 น. 
“สมชัย” แบไต๋ เกมล้างบาง “ธรรมนัส” หากเอาจริง “บิ๊กป้อม” ลาออกจากหัวหน้าพรรคก็จบ 
 

 
 
“สมชัย” แบไต๋เกมล้างบาง “ธรรมนัส” โละกก.บห.พปชร. หากเอาจริง “บิ๊กป้อม”ลาออกจากหัวหน้าพรรคก็จบ 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มหากาพย์ศึกธรรมนัสยังไม่จบ ข่าวการดีลเพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกเกินครึ่งเพ่ือเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งชุด 
เพ่ือเอาเลขาธิการ และต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เป็นเสี้ยนในใจของคนมีอ านาจบางคน กลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ โดยวิธีการ
ดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 ที่ระบุว่ากรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (3) 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด ซึ่งเทคนิคการให้
กรรมการบริหารที่มีอยู่ 26 คน ในขณะนี้ลาออกอย่างน้อย 14 คน จึงถูกน ามาใช้ในขณะนี้ เพ่ือให้มีการประชุมใหญ่
ภายใน 45 วัน เพ่ือล้างบางฝ่าย ร.อ.ธรรมนัสให้พ้นหน้าที่ภายในพรรค ปัญหาที่หลายคนสงสัย คือ หากกรรมการบริหาร
ลาออกไม่ถึงครึ่งจะท าอย่างไร หากลาออกไม่ถึง 14 คน คนลาออกก็แย่ หัวหน้าพรรคก็จะแต่งตั้งคนใหม่มาท าหน้าที่
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคนมาแทนต าแหน่งที่ว่างใน 90 วัน 

นายสมชัย ยังระบุว่า แล้วมีไม้เด็ดอะไรอีกหรือไม่ หากจะให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งทั้งชุด ค าตอบคือ 
มี ข้อบังคับที่ 15 (2) บอกว่า สิ้นสุดทั้งคณะได้ กรณีความเป็นกรรมการบริหารของหัวหน้าพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตาม
ข้อ 14 ซึ่งมี 4 กรณี คือ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดจากสมาชิกภาพ (4) อ่ืน ๆ ตาม กฎหมายหรือ ข้อบังคับพรรค 
ดังนั้น หากจะเอากันจริง ลุงป้อม หรือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เลือก (2) ลาออกจากหัวหน้าพรรค ก็
จบ แต่ไม่รับประกันว่า เขาจะเลือกกลับมาใหม่หรือไม่ ศึกมหาภารตะนี้รบกันอีกนาน 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3009951  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/5%E0%B9%80%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/5%E0%B9%80%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3009951
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/5%E0%B9%80%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%B0.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 11:37 น. 
“พรพิมล” ควง “สมบัต”ิ อดีต ส.ส.อุบลฯ ซบภูมิใจไทย “อนุทิน” ต้อนรับอบอุ่น 
 

 
 
“พรพิมล” ควง “สมบัต”ิ อดีตส.ส.อุบลฯ ซบภูมิใจไทย “อนุทิน” ต้อนรับอบอุ่น 

จากกรณีที่ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ที่ถูกพรรคเพ่ือไทย ขับไล่พ้นพรรค นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2564 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร พร้อมด้วยนายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้เข้าสังกัด
พรรคภูมิใจไทยแล้ว โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ให้การต้อนรับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3010047  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3010047
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 13:00 น. 
บทสรุป ของโพล ในมือ ธรรมนัส พรหมเผ่า ย่อมเป็น ‘อาวุธ’ 
 

 
 
คอลัมน์หน้า 3 : บทสรุป ของโพล ในมือ ธรรมนัส พรหมเผ่า ย่อมเป็น ‘อาวุธ’ 

เหมือนกับกระบวนการจัดท า “โพล” เช็ก เรตติ้ง คะแนนและความนิยมต่อพรรคพลังประชารัฐในแต่ละพ้ืนที่
จะเป็น “หมัดเด็ด” ทางการเมืองm ปุโลปุโลว่าเป็นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ความหงุดหงิด ความไม่พอใจอันมาจาก
บรรดา ส.ส.ที่อยู่ในจุด “สอบตก” จากการส ารวจนั่นแหละท าให้ “มอง” และคิดไปอย่างนั้น โดยเฉพาะจาก “ภาคใต้” 
แต่ เมื่ อ  นายไผ่  ลิ ก ค์  และ  นายวิ รั ช  รั ตน เศรษฐ  ออกมาให้ ความกระจ่ า งก็ ต้ อ งยอมรับว่ านี่ เ ป็น เรื่ อง
ในทาง “ยุทธศาสตร์” ของพรรค มิได้เป็นเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส่วนตัว 

เพียงแต่เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค เป็นประธานในการพิจารณาตัวบุคคลลงสมัครรับ
เลือกตั้ง จึงย่อมเป็นขอบข่ายแห่งอ านาจที่รับผิดชอบ พลันที ่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกมาให้ความกระจ่างทุกอย่างก็
โปร่งใสในความรับรู้ของพรรคพลังประชารัฐครบถ้วน ถูกต้องที่เป็นแผน “ยุทธศาสตร์” นั่นก็คือ เป็นความด าริอันร่าง
และเสนอโดย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบแล้ว
จาก “หัวหน้าพรรค” ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้นที่ท า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ก็มีการ
ส ารวจผ่าน “โพล” อย่างต่อเนื่อง เป็นการตระเตรียมก่อนเข้าสู่ “การเลือกตั้ง”  

ขณะเดียวกัน เมื่อผล “โพล” ออกมาอย่างไรและคณะกรรมการมีบทสรุปอย่างไร คนที่จะทุบโต๊ะย่อม
เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคต่างหากคือ “ค าตอบ”สุดท้าย ความแหลมคมอย่างยิ่งภายในกระบวนการ
ท า “โพล” เพ่ือส ารวจคะแนนและความนิยมจึงมิได้อยู่ที่ตัวผู้สมัครในแต่ละพ้ืนที่ของเขต หากแต่อยู่ที่ “ปัจจัย” อันเป็น
เหตุผลใน “การเลือก”  

ต้องยอมรับว่า ในการเลือกตั้ งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 คะแนนและ ความนิยมต่อ  พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา มีส่วนในการตัดสินใจ บนพ้ืนฐาน ต้องการ “ความสงบ” จบลงที่ “ลุงตู่” ค าถามก็คือ ภายหลังจาก
สถานการณ์เลือกตั้ งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เข้ามาสู่สถานการณ์ในเดือนตุลาคม 2564 ค าตอบจะยังอยู่ที่   
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา หรือไม่ ตรงนี้ เองที่แม้ว่าโดยกว้างๆ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะยังเป็น “แคนดิ
เดต” นายกรัฐมนตรี แต่ความหนักแน่นและม่ันคงจะออกมาอย่างไร ผลจาก “โพล” ก็ย่อมให้ “ค าตอบ”ได ้

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-25-1064%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
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-25-1064%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
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-25-1064%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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ในที่สุดแล้ว คนที่ใจเต้นตุ้มๆ ต้อมๆ อยู่ตลอดเวลา จึงมิได้มีแต่เพียงบรรดา ส.ส.หรือผู้สมัครในนามพรรคพลัง
ประชารัฐเท่านั้น หากแต่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย ปัจจัยนี้เองที่ท าให้แสงแห่งสปอตไลต์ฉายจับไปยัง
บทบาทของ “โพล” ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างเป็นพิเศษ เพราะนี่คือ “อ านาจ” เพราะนี่คือ 
“เครื่องมือ” 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3007920  
  

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3007920
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25 ต.ค. 2564 
ไร้หัวตัวจริง "พงษ์ศักดิ์" ไม่แคร์รุ่นน้อง สามสหาย 
 

 
 
อลหม่านเพื่อไทย "พงษ์ศักดิ์" แม่ทัพคุม ส.ส. มีระยะห่างกับแกนน ากลุ่มแคร์ เกิดรอยร้าวนักรบห้องแอร์กับนักรบ
แนวหน้า พรรคใหญ่เรื่องเยอะ  

มังกรปากน้ าโพ “พงษ์ศักดิ์” เปิดบ้านพัก ภายในหมู่บ้านเกศินีวิลล์ เหม่งจ๋าย เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ขุนศึกอีสาน
ใต้ เกรียง กัลป์ตินันท์ ย่อมเป็นเรื่องไม่ธรรมดา 

เฮียเพ้งหรือ “พงษ์ศักดิ”์ กลับมาท างานให้บ้านจันทร์ส่องหล้าอีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่กลุ่มแคร์ ก่อนจะขยับเข้ามา
ท างานในพรรคเพื่อไทย และมีบทบาทส าคัญเป็นแม่ทัพอีสาน 

วันนี้ “พงษ์ศักดิ”์ กับกลุ่มแคร์ มีช่องว่างทางใจบ้าง เนื่องจากเฮียเพ้งมีความใกล้ชิด ส.ส.มากขึ้น และเห็นวิธีคิด
ที่ต่างกัน ระหว่างนักรบในห้องแอร์กับ ส.ส.จอมเก๋า 

ด้วยความเป็นพรรคใหญ่ มีผู้อาวุโสเยอะ ผู้รู้ก็มาก จึงท าให้พรรคเพ่ือไทย วนกลับมาสู่ความขัดแย้งเดิมๆ ยิ่งมี
ข่าวการเลือกตั้งครั้งหน้าใช้กติกาแบบปี 2540 และพรรคได้รับชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ ยิ่งเห็นภาพแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น 
ทุกกลุ่มก้อนในพรรค เกิดเหตุใดก็ต่อสายตรงไปฟ้องคนดูไบ เนื่องจากแกนน าพรรคและกลุ่มแคร์ ต่างก็อาวุโสเท่ากัน 
เลยไม่มีใครฟังใคร 

คลิปเกรียง กัลป์ตินันท์ โยนชื่อคุณหญิงพจมาน กลางวงสังสรรค์ที่บ้านเฮียเพ้ง ไม่ ใช่นึกสนุก อยากหยอกล้อ
นายใหญ่แน่ๆ แต่มันสะท้อนภาพไร้คนมากบารมีมาดูแลพรรค จึงต้องเอ่ยชื่อตัวจริงเสียงจริงให้นายใหญ่ได้ฟัง 

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ท างานกับทักษิณมาแต่ก่อร่างสร้างพรรคไทยรักไทย บางช่วงเวลาก็เล่นบทปิดทอง
หลังพระ และเม่ือสถานการณ์สุกงอม ก็พร้อมน าทัพเข้าสู่สมรภูม ิ
 ‘นักรบห้องแอร์’ 

ตอนตั้งกลุ่มแคร์ “พงษ์ศักดิ์” ไม่ได้เปิดตัวเป็นแกนน าผู้ก่อตั้ง แต่ส่งลูกชาย พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล เข้าไปแทน
ในฐานะคนรุ่ น ใหม่  เ ป็ นที่ ท ร าบกั นดี  แกนน าตั ว จ ริ ง ของกลุ่ ม แคร์  ก็ มี  พ งษ์ ศั กดิ์  รั กตพงษ์ ไพศาล ,  
นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ,นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และภูมิธรรม เวชยชัย  กระทั่งมีปรากฏการณ์ม็อบเยาวชน , 
ม็อบราษฎร และม็อบรีเด็ม เมื่อมีแอพคลับเฮาส์ กลุ่มแคร์จึงปรับขบวนใหม่ ปั้นแบรนด์ Tony Woodsome เพ่ือแย่งชิง
ตลาดคนรุ่นใหม่ 
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ทักษิณหรือโทนี่ มาขายความคิดความฝันผ่านคลับเฮาส์จนติดตลาด ทักษิณจึงมั่นใจว่า ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์
จะเกิดขึ้น ช่วงหลัง กลุ่มแคร์เหลือ “อ้วน มิ้ง เลี้ยบ” เพราะเฮียเพ้งเข้าไปท างานในพรรค ร่วมจัดทัพจัดแถว ส.ส.กันใหม่ 
 “เฮียไม่แคร์” 

“พงษ์ศักดิ์” ในวัย 70 ปี เคยประกาศจะวางมือทางการเมือง หลังภารกิจเพ่ือคนดูไบจบสิ้นไปพร้อมกับการยุบ
พรรคไทยรักษาชาติ แต่เมื่อคนดูไบเรียกร้องต้องการ จึงกลับมาที่พรรคเพื่อไทยอีกครั้ง 

ยกแรกของการปรับโครงสร้างพรรคเพ่ือไทย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ดันคนสนิทประเสริฐ จันทรรวงทอง 
ส.ส.นครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย หลังจากนั้น เฮียเพ้งแม่ทัพใหญ่ จัดกระบวนทัพทุกภาค และดึง พวง
เพ็ชร ชุนละเอียด มาช่วยประสานงานในพ้ืนที่ เพราะนักการเมืองหญิงคนนี้ สไตล์ใจถึงพ่ึงได้ และมากด้วยคอนเน็กชั่น  
ช่วงนี้ ส.ส.เพ่ือไทยเหมือนกระดี่ได้น้ า โพลส านักไหนก็ให้พรรคนายใหญ่มาอันดับ 1 ขณะเดียวกันกลุ่มแคร์ ก็เริ่มเข้ามาชี้
ทิศน าทางพรรคมากขึ้น ตรงนี้แหละที่เกิดช่องว่างระหว่าง “อ้วน มิ้ง เลี้ยบ” กับกลุ่ม ส.ส.ผู้อาวุโส เพราะต่างมีพรรษา
ใกล้เคียงกัน ทักษิณก็อยู่ไกล คุณหญิงพจมานก็เข้าถึงยาก อาการงัดข้อกันเล็กๆน้อยๆ เกิดข้ึนเป็นระยะๆ 

แม้ “พงษ์ศักดิ์” จะคุ้นเคยกับ “อ้วน มิ้ง เลี้ยบ” แต่วันนี้ เฮียเพ้งมาเป็นแม่ทัพเลือกตั้ง ย่อมรู้จิตรู้ใจ ส.ส.
มากกว่านักรบในห้องแอร์ คนที่เคยอยู่ในพรรคของนายใหญ่ ย่อมไม่แปลกใจ หากจะเกิดความขัดแย้งชิงดีชิงเด่นกันเอง 
ไม่งั้นคนอย่างเกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่ลุกขึ้นมาเสนอชื่อคุณหญิงพจมาน เป็นหัวหน้าพรรค  ด้วยประสบการณ์การเมือง
ยาวนาน “พงษ์ศักดิ์” จึงมีบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกับ “อ้วน มิ้ง เลี้ยบ” แต่เฮียเพ้งก็ไม่แคร์หรอก เพราะคนดูไบยังให้
ความไว้วางใจ 

 
อ้างอิง   : https://www.komchadluek.net/scoop/489730  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/489730
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26 ตุลาคม 2564 00:10 น.   
ยังจบไม่ลง ! 

 
 

ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีการเลือกตั้ง จะไปท าโพลท าไม คนไหนท าก็ไปถามคนนั้น เป็นค าตอบจาก หัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ที่ชื่อ บิ๊กป้อมพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ต้องปฏิเสธผู้สื่อข่าว เมื่อถูกถามเรื่องที่พรรคพลัง
ประชารัฐ ท าโพลเพ่ือเช็คเรทติ้งส.ส. ในพ้ืนที่ภาคใต้ แล้วพบว่าเต็มไปด้วยปัญหามากมาย แน่นอนว่า แม้พล.อ.ประวิตร 
จะออกมาปฏิเสธ ประเด็นดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่า ประเด็นปัญหาเรื่องนี้ท าท่าว่า จบยาก ! 

โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิ การพรรค ไปซุ่มท าโพล 
เน้นไปในพ้ืนที่ภาคใต้คล้ายเป็นการเจาะจง ทั้งที่ต้องไม่ลืมว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ 
กวาดที่นั่งส.ส.ภาคใต้มาได้ 13 ที่นั่ง ท าเอา แชมป์เก่า อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ บาดเจ็บไม่น้อย 

ดังนั้นจึงเกิดค าถามตามมาว่า โพลดังกล่าวนี้ท าขึ้นมาเพ่ือ หวังผล ในด้านใด หรือต้องการ สลายขั้ว ส.ส.ใต้ที่มี
จุดยืน สนับสนุน บิ๊กตู่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ซึ่งเชื่อมโยงกับ ผู้การสุชาติ พ.อ.สุ
ชาติ จันทรโชติกุล เพ่ือนร่วมรุ่นพล.อ.ประยุทธ์ ที่เพ่ิงประกาศตัวพร้อมไปตั้งพรรคใหม่หาก เป็นพรรคของพล.อ.ประยุทธ์ 

จึงกลายเป็นเงื่อนปมที่ท าให้ผลสะท้อนที่ออกมาในทางที่เป็นลบจากโพลที่ท าโดยกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส ถูก
ต่อต้านและสวนกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ใกล้เคียงหรือห่างไกลจาก ความจริง ก็ตาม แต่
เมื่อ ฝ่ายที่ซุ่มท าโพล อยู่ฝั่งตรงข้ามกับส.ส.ที่หนุนพล.อ.ประยุทธ์ ท าให้ยิ่งกลายเป็นการเพ่ิมความขัดแย้งภายในพรรค
พลังประชารัฐ 

อย่างไรก็ดี แม้พล.อ.ประวิตร จะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้ ใคร ไปท าโพล และถ้าอยากรู้ก็ขอให้สื่อไป
สอบถามจาก คนท า เอาเอง ก็ตาม แต่มีรายงานว่า ในราวต้นเดือนพ.ย.นี้ พล.อ.ประวิตร มีภารกิจลงพื้นท่ี ไปปฎิบัติงาน
ที่ภาคใต้ โดยเบื้องต้นมีการเสนอพ้ืนที่อ.เทพา จ.สงขลา ส่วนจุดอื่นๆจะพิจารณากันอีกครั้ง 

หมายความว่า พ้ืนที่ภาคใต้ ที่มีส.ส.พลังประชารัฐ เข้าสภาฯมาได้ 13 ที่นั่งนั้น ยังไม่สามารถการันตีได้ว่า เมื่อมี
การประเมินผลงานทั้ง ทางตรงทางอ้อม กันแล้ว จะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ตัวผู้สมัครลงส.ส.รอบหน้า 

ในการเลือกตั้งรอบหน้าที่ถูกคาดการณ์กันว่า จะเกิดขึ้นในอีกราว 1ปีครึ่งนั้น ส าหรับพรรคพลังประชารัฐแล้ว 
อาจไม่ชี่แค่การ จัดทัพ เพ่ือเตรียมรองรับการเลือกตั้งเท่านั้น หากแต่ยังดูเหมือนว่า พล.อ.ประวิตร ยังต้องหาทาง เคลียร์
คัท จบปัญหาที่ถูกมองว่าเป็น จุดอ่อน ในภาคใต้ แล้ว ทว่าในขณะเดียวกัน ยังจะเป็นการ หย่าศึกภายในพรรค เพ่ือไม่ให้
กระทบ ส่งผลลุกลามไปถึง เสถียรภาพ ยัง เก้าอ้ีนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์ ในคราวเดียวกัน ได้อย่างไร 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211025/c9922642e72749d1bcfabac2fbf32f585d73a1de86184c3d38d7905efcc44e16.jpg?itok=1NqVFDVg
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เมื่อกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ก าลังเปิดศึกกับ กลุ่มส.ส.ใต้ที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ โดยยกประเด็นเรื่อง โพลพรรค 
มาเป็น เงื่อนไข ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292047  
  

https://siamrath.co.th/n/292047
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26 ต.ค. 2564-01:45 น. 
บทบรรณาธิการ : ท าโพล 

 
 

นอกจากการลงพ้ืนที่ของส.ส. รัฐมนตรี รวมถึงผู้น ารัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ยังมีเรื่องการท าโพลส ารวจคะแนน
นิยมของพรรคต่างๆ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการคาดหมายว่า การเลือกตั้งอาจใกล้เข้ามา 

สมาชิกพรรคการเมืองบางคนเห็นว่า ไม่ว่าการเลือกตั้งจะมาเมื่อใด เป็นเรื่องธรรมดาที่พรรคต้องท าโพล เพ่ือจะ
ดูคะแนนนิยมทั้งในพ้ืนที่ และปฏิกิริยาของประชาชนในภาพรวม เพ่ือดูว่าพรรคควรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ทั้งใน
ด้านนโยบาย การแก้ปัญหา และคุณสมบัติตัวบุคคล แต่การจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับพรรคการเมือง และ
ประชาชน ต้องอาศัยการท าโพลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านสถิติและการสะท้อนเสียงประชาชนที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
ปั จ จุ บั น มี โ พ ล ที่ ท า เ พ่ื อ ส ะ ท้ อ น เ สี ย ง ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ส่ ว น ห นึ่ ง  แ ต่ ก็ มี โ พ ล ที่ ตั้ ง ธ ง ไ ว้ แ ล้ ว เ ช่ น กั น   
การท าโพลที่มีเป้าหมายเอาอกเอาใจ หรือหาเสียงให้ผู้มีอ านาจ เป็นเรื่องที่ประชาชนดูไม่ยาก จนกลายเป็นเรื่องตลก
ขบขันหรือตลกร้ายในหลายๆ ครั้ง และไม่อาจใช้เป็นสาระทางการเมืองได้ 

ท าได้อย่างดีที่สุดคือเป็นบันทึกสะท้อนการโฆษณาชวนเชื่อ ว่ามีมากน้อยเพียงใดในการเมืองสมัยนั้นๆ 
ส่วนการท าโพลส ารวจความนิยมที่ส่งผล กระทบทางอ้อมต่อสถานะของส.ส.ภายในพรรค จนอาจเกิดความขัดแย้ง น่าจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเท่าใดนัก เพราะประชาชนย่อมเลือกผู้แทนที่เป็นปากเป็นเสียงให้ตนเองได้ดีที่สุด เงื่อนไข
ส าคัญของการท าโพลและการใช้ประโยชน์จากโพลที่มีคุณภาพ ขึ้นอยู่กับว่าพรรคการเมืองหรือรัฐบาลยอมรับความจริง
ได้มากเพียงใด 

ส าหรับรัฐบาล หากโพลออกมาไม่ได้อย่างที่อยากได้ จะพิจารณาน าเรื่องนั้นๆ ไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน
หรือไม ่โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีหัวข้ออยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ภาวะอุทกภัยและผลกระทบทางการ
เกษตร การเปิดประเทศ การฉีดวัคซีน โรคระบาดโควิด ฯลฯ 

หากมีการท าโพลส ารวจปฏิกิริยาประชาชนกับการท างานของรัฐบาล หรือส.ส. ด้วยโพลที่มีคุณภาพ ข้อมูล
เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนช่วยให้รัฐบาลได้รับข้อมูลและความเห็นที่จะมองเห็นภาพและปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น 
เสียงประชาชนย่อมดีกว่าเสียงประจบประแจงอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6694041  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6694041
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
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26 ต.ค. 2564 05:45 น. 
กลัวเหมือนกัน 

 
 

พรรคการเมืองกับการท าโพลเป็นของคู่กัน  เพราะผลโพลเป็นดัชนีชี้ วัดความนิยมประชาชนต่อพรรค
การเมือง นอกจากวัดเรตติ้งพรรคตัวเอง ยังวัดเรตติ้งพรรคคู่แข่งไปพร้อมกัน 

ถ้าพูดถึงโพลพรรคการเมือง ต้องยกให้ “ดร.ทักษิณ ชินวัตร” เป็นหนึ่งในตองอู ปี 2540 “ดร.ทักษิณ”  
เริ่มท าโพลส ารวจความเห็นประชาชนก่อนตั้งพรรคไทยรักไทย จากนั้นใช้เวลาอีก 2 ปี ส ารวจความเห็นคนไทยเพ่ือวาง
นโยบายพรรคไทยรักไทย ก่อนเลือกตั้งยังท าโพลหยั่งผลเลือกตั้งล่วงหน้าว่าพรรคไทยรักไทยจะได้ ส.ส.เขตกี่เขต ? ได้ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อกี่คน? ผลการเลือกตั้งใหญ่ปี 2544 พรรคไทยรักไทยกวาด ส.ส.เข้าสภาได้ 248 คน จาก 500 คน โพล
ทักษิณออกมาแม่นปังเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ท าให้บรรดาพรรคการเมืองหันมาท าโพลประเมินความนิยม และหยั่งผล
เลือกตั้งล่วงหน้านับตั้งแต่นั้นมา 

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ท าโพลประเมินผลงานของ ส.ส.ลูกพรรคในจังหวัด
ภาคใต้ 14 คน (สอบผ่าน 4 คน สอบไม่ผ่าน 10 คน) ควรจะเป็นเรื่องภายในพรรคไม่ควรรั่วเป็นข่าวครึกโครม “แม่ลูก
จันทร์” มองว่าสาเหตุที่ ร.อ.ธรรมนัส ต้องท าโพลวัดเรตติ้ง ส.ส.ภาคใต้ เพราะมีเงื่อนไขจ าเป็นเร่งด่วน 3 ประการ 
1, ผลจากการแก้ไขกติกาเลือกตั้ง ส.ส.จากระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับมาเป็นบัตร 2 ใบ และการเพ่ิมจ านวน ส.ส.
เขต จาก 350 คนเป็น 400 คน ท าให้พรรคพลังประชารัฐต้องปรับกระบวนทัพรับศึกเลือกตั้งใหม่ให้รัดกุม 
2, ช่วงนี้กระแสยุบสภา-เลือกตั้งใหม่กระโชกแรง ถ้าพรรคพลังประชารัฐต้องการชนะเลือกตั้งเพ่ือจองตั๋วเป็นแกนน าตั้ง
รัฐบาล ต้องจัดคนลงเลือกตั้ง ส.ส.เขตให้ชัวร์ 
เพ่ือให้ได้จ านวน ส.ส.ในสภามากกว่าเดิม! 
3, พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าสนามเลือกตั้งภาคใต้ ก าลังคึกจัด ประกาศจะทวงเก้าอ้ี ส.ส.ภาคใต้ที่ถูกพรรคพลังประชารัฐ 
และพรรคภูมิใจไทยเจาะยาง อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู 

ศึกเลือกตั้งภาคใต้ต้องสู้กันมันหยดติ๋งแน่นอน “แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่ามีผลโพลใหม่ๆ สดๆ ซิงๆ จาก “นิด้าโพล” 
สุ่มส ารวจประชาชนภาคใต้ 1,315คน สรุปผลคือ 30.04 เปอร์เซ็นต์ จะเลือกพรรค ปชป. ส่วนอีก 20.38 เปอร์เซ็นต์ จะ
ไม่เลือกพรรค ปชป. และประชาชนอีก 48.14 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่แน่ใจ 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5
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ล่าสุดของล่าสุด “นิด้าโพล” สุ่มส ารวจความเห็นประชาชนภาคอีสาน 1,320 คน ผลที่ออกมาคือประชาชน 
48.33 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันจะเลือกพรรคเพ่ือไทย ส่วนอีก 12.35 เปอร์เซ็นต์ จะไม่เลือกพรรคเพ่ือไทย และประชาชนอีก 
37.12 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่แน่ใจ อีก 37.12 เปอร์เซ็นต์เนี่ย...แบ่งให้พรรคลุงได้มั้ยโยม?? 
 
อ้างอิง   : https://www.thairath.co.th/news/politic/2227132  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2227132
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26 ตุลาคม 2564 7:19 น. 
ตลาด ส.ส. คึกคักรับศึกเลือกตั้ง 
ต้องรอดูเงื่อนไขกติกาใหม่ ลุ้นกันเป็นขยักๆ “ไทม์ไลน์เลือกตั้ง”ทางการ ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประกาศใช้ 
และเวลาร่างกฎหมายลูกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ท้ายท่ีสุดจะออกมาเป็นแบบไหน 

 
สัญญาณเร้ากลองเลือกตั้งเริ่มต้นเม่ือทั้งกระบวนการร่างกฎหมายประกอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ 

งานนี้ “นักเลือกตั้งอาชีพ” ทั้งพรรคเก่า พรรคใหม่ เตรียมแผนรองรับกติกาใหม่กันวุ่น รวมถึงพรรคเล็กจะต้อง
สูญพันธุ์ จนเกิดปรากฏการณ์ “พรรคเล็ก” ดิ้น “หนีตาย” หาทางไปต่อสละเรือเล็กไปลงเรือใหญ่ ตามรอย “ไพบูลย์
โมเดล” น าร่องย้ายไปอยู ่“ค่ายพปชร.” เพ่ือความอยู่รอดในสนามเลือกตั้งสมัยหน้า  

อย่างที่เห็นการเดินตามรอยกันมาติดๆ “พิเชษฐ สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย ประกาศ
ยุบพรรคตัวเอง ย้ายรังไปซบรัง พปชร. แน่นอนว่าหลังจากนี้อาจมีพรรคเล็กยุบพรรคตัวตามมาอีกหลายพรรค
แน่นอน เอฟเฟกต์จากกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ยังมีพรรคเล็กไม่ยุบหนีตาย เปลี่ยนกลยุทธ์หันไปลงสมัคร ส.ส.ระบบ
เขตแทนการอยู่ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ เพราะยังมีโอกาสได้กลับเข้าสภามากกว่าแช่แข็งอยู่ในบัญชีรายชื่อ 

งานนี้ตลาดส.ส.เปิดตัวคึกคัก “ค่ายใหญ่” อย่างพรรค “เพ่ือไทย” เคลมกระแส “แลนด์สไลด์” ตาม
สไตล์ “นายใหญ่ดูไบ” ปล่อยชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหยั่งเสียงทั้ง “นายหญิงจันทร์ส่องหล้า” คุณหญิงพจมาน ดา
มาพงศ์ อดีตภริยา “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ “พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์” อดีตผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ (ผบ.ตร.) พ่ีชายของ “หญิงอ้อ” และ “ลูกเขย” อดีตนายกฯ ทักษิณ ติดโผเลี้ยงกระแส รอปั่นเซอร์ไพร้ส์ 

ตามมาติดๆกับ  “จอมเก๋า” อย่างพรรค  “ประชาธิปัตย์” บรรดาลูกพรรคออกมาแห่หัวหน้าพรรค   
“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เรียกว่าเปิดตลาดโชว์ของแต่หัววัน 
ชิงความได้เปรียบก่อนใคร เร่งปั่นแต้มระดมไพร่พล แถมเดินสายเปิดตัวผู้สมัครปักษ์ใต้  อีสานพร้อมประกาศทวงคืน
พ้ืนที่ปักษ์ใต้กลับคืน  ในสภาวะที่พรรคปิดรอยร้าวไม่มิดกลุ่ม “ขั้วอ านาจเก่า” กลุ่ม “ขั้วอ านาจใหม่” ฟัดกันนัว ปม
วางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.รองรับการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้า 

ขณะที่ “ค่ายพปชร.” และ “ค่ายภูมิใจไทย” ยังนิ่งเก็บทรงไม่ออกตังแรงเหมือนป้อมค่ายอ่ืน อีกฟากพรรค
ทางเลือก “พรรคไทยสร้างไทย” ของ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ บุกตลาดอีสานหวังปักฐานใหญ่ พร้อม
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เปิดตัวโชว์ผู้ สมัครส.ส.ของพรรคเขตหนองจอก เช่นเดียวกับ “พรรคกล้า” ภายใต้การน า “กรณ์  จาติกวณิช”  
ลุยไม่หยุดลงพ้ืนที่ยึดหัวหาดเช่นกัน เพราะกระแสนิยมตัวเลขผู้บริจาคภาษีให้เป็นพรรคอันดับสาม 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างต้องรอดูเงื่อนไขกติกาใหม่ ลุ้นกันเป็นขยักๆ “ไทม์ไลน์เลือกตั้ง” ทางการ ต้องรอ
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประกาศใช้ และเวลาร่างกฎหมายลูกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบไหน เพราะ
เป็นปัจจัยส าคัญของนักเลือกตั้งอาชีพที่จะเลือกปักหลักกับป้อมค่ายที่ตัวเองจะลงสมัคร เพ่ือลุ้นเก้าอ้ีส.ส.ปฏิเสธไม่ได้ว่า
การเมืองแกว่งคลื่นลมแปรปรวนได้ตลอดเวลา ฉะนั้นต้องเลือกแทงพรรคที่มีโอกาสเข้าป้ายเป็นรัฐบาลมากท่ีสุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/409606/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/409606/
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