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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28  ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. รบัจดตั้งพรรคใหม่อีก 2 พรรค 17 
2 หนังสือพิมพ์สยามรฐั กกต. จดทะเบียน 2 พรรคใหม่ “ไทยรวมพลัง – ไทยสร้างสรรค์” 18 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. ยุบ พปชร. ปม ‘บิ๊กตู’่ เข้าข่ายเข้าครอบง าพรรค 19 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เจ้าเก่า! "ศรีสุวรรณ" มาแล้วร้อง กกต. สอบ "ประยุทธ์" แทรกแซง พปชร. 21 

3 ข่าวสดออนไลน์ นักร้องมาแล้ว!! ยื่นยุบ พปชร. ปมบิ๊กตู่ ถก 6 รัฐมนตรี เข้าข่ายครอบง าพรรค 23 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'บิ๊กตู่' ครอบง า พปชร. ชี้สังคมไม่เชื่อนายกฯ 

ถก 6 รมต. เรื่องบริหารบ้านเมือง 

25 

5 แนวหน้าออนไลน์ ‘พ่ีศรี’ ยื่นร้อง ‘กกต.’ ยุบ ‘พปชร.’ ปม ‘บิ๊กตู’่ เรียก 6 รมต. หารือปรับโครงสร้างพรรค 27 

6 ข่าวสดออนไลน์ ประชาธิปัตย์ ขย่ม! พรรคไหนให้ "คนนอก" มาครอบง า ต้องถูกฟันตามกฎหมาย 29 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'ราเมศ' เชื่อ กกต. ยึดหลัก กม. เท่าเทียม วินิจฉัยปมชี้น าครอบง าพรรคการเมือง 30 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “กรณ-์อรรถวิชช์” น าทีม “พรรคกล้า” ตะลุยขอนแก่น จัดตั้งตัวแทนพรรคใน 4 อ าเภอ 31 

9 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ยิ้มแย้ม “ไม่รู”้ ยังมีประชุม พรรค พปชร. หรือไม่ 32 

10 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ ไม่วิจารณ์ รอยร้าว ‘พปชร.’ ชี้ไม่มีเหตุผลใช้เกมการเมือง  

บล็อกทางพัฒนาประเทศ 

33 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประวิตร "อุ้ม" ธรรมนัส" ต่อ เมิน "ประยุทธ์" ถ้าตั้งพรรคใหม่ เลิกเล่นการเมือง 34 

12 แนวหน้าออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ไวหนัก! จับตาประชุมใหญ่ จ.ขอนแก่นมีเซอร์ไพรส์แน่นอน 36 
13 สยามรัฐออนไลน์ “สมพงษ”์ ชิงไขก๊อก หัวหน้าเพื่อไทย 37 
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บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้งสนามภาคใต้เดือด “โพลพิษ พปชร.” ยังพลิกอีกหลายยก 40 

2 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" วันนี้!? 43 

3 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดอีเวนต์ประชุมใหญ่ เพ่ือไทย รีแบรนดิ้งพรรค ยี่ห้อทักษิณลุยเลือกตั้ง 45 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ เดินหมากผิดตาเดียวล้มทั้งกระดาน ? 47 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เกมกระชับอ านาจ “บิ๊กตู-่ พปชร.” เขย่าขวัญ “พรรคเล็ก” 49 

6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลาะสนามการเมอืงท้องถิ่น : 28 ตุลาคม 2564 51 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ  และคณะ  

ตรวจติดตามรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร และตรวจเยี่ยมการเตรียมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยมี  

ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร นายกิตติกร บูรณกูล 

รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า

กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ พบปะ

หารือกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ทั้ง 6 คน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมอบนโนบาย เน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่  

ของผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า กกต. ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน ขอให้ช่วยกันท าหน้าที่และประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นางสาวจุฑามาศ จันโท 

รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 

จังหวัดสกลนคร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร 
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วันที่  27 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหา  

และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นางสาวจุฑามาศ จันโท รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร  

และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม ณ ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า

กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทาง

มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมร่วมกับ นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเตรียม

ความพร้อมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกอง ค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี   

นางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย  ที่ปรึกษาประจ า 

กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะ

หารือกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 5 คน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมอบนโนบาย เน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า กกต. ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน ขอให้ช่วยกันท าหน้าที่ และประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นางสาวพิมล โพนทราย 

รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และร่วมแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
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เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น  
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจและรับฟังรายงาน

การเตรียมความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  นายนพดล สุยะ ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร

และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม ่
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กล่าวเปิดการอบรม 

เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในภารกิจการสืบสวน  ไต่สวนและ 

การด าเนินคดี และพบปะ ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานภารกิจการสืบสวน และไต่สวน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม 

Zoom Cloud Meeting โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 9 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น (อบต.) 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี    

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์

การนับคะแนนบัตรเลือกพนักงานเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.)  

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การนับคะแนนบัตรเลือกพนักงานเพือ่แต่งตั้งเป็น อนุ ก.กกต. 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ครั้งที่ 10/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงาน  

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล จัดการประชุมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(องค์การมหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
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ข่าวอ้างอิง 
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27 ตุลาคม 2564 14:40 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. ยุบ พปชร. ปม ‘บิ๊กตู’่ เข้าข่ายเข้าครอบง าพรรค 
‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. ชงศาล รธน.สั่งยุบ พปชร. ปม ‘บิ๊กตู่’ เรียก 6 รมต.หารือปรับโครงสร้างพรรค ชี้อาจเข้า
ข่ายเข้าครอบง าพรรค 

 
 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 ต.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ
การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือตรวจสอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าข่ายหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ โดยนายศรี
สุวรรณกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสื่อมวลชนได้รายงานว่าเมื่อวันจันทร์  25 ต.ค. ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เรียก 6 
รัฐมนตรีของพรรค พปชร.หารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในพรรค แม้ว่าทางโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจะ
ออกมาแก้เกี้ยวว่าเป็นการหารือกิจการบ้านเมืองธรรมดาทั่วไป แต่ตนเชื่อว่าสังคมไทยไม่เชื่อ เพราะหลังจากการหารือ
ดังกล่าวแล้วน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค พปชร.มากมาย โดยเฉพาะการปรับรื้อ
โครงสร้างของพรรค และนัดประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร.เป็นการด่วนในวันที่ 28 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ดังนั้น
พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุคคลใดที่อาจมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองเข้าไปครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมภายใน
พรรคการเมืองได้ ซึ่งเปน็ข้อห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 
28 ที่ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองใดให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่กรรมการบริหาร หรือสมาชิกพรรค เข้ามาชี้น า หรือ
ครอบง า กิจกรรมทางการเมืองได้ และมาตรา 29 ที่ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองเข้ามา
ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองได้ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เพราะฉะนั้นการกระท าของ พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค พป
ชร.ทั้ง 6 คนเข้าไปด าเนินการดังกล่าว โดยมีหลักฐานยืนยันจากการรายงานของสื่อมวลชน รวมทั้งกิจกรรมหลังจาก
หารือกัน เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในพรรค พปชร. ดังนั้นจึงน่าจะเข้าข่าย
ความผิดตามตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ในส่วนของมาตรา 28 มีบทลงโทษค่อนข้างจะหนัก ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับมาตรา 
92 (3) อาจเข้าข่ายการยุบพรรคได้ หาก กกต.วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 ก็สามารถส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อยุบพรรคได้ 
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“ก่อนหน้านั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอยู่แล้ว หากจะหารือในเรื่องกิจการบ้านเมืองก็ต้องพูดคุยกัน 
โดยเฉพาะขณะนี้กิจการบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นถ้าจะคุยเรื่องนี้ ก็
จะต้องเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่นี่พูดคุยกันเฉพาะ 6 รัฐมนตรีของพรรค พปชร. เพราะฉะนั้นการ
โบ้ยเพ่ือหาทางออกหรือหลบเลี่ยงไปแบบน้ าขุ่นๆ อย่างนี้ ผมคิดว่าสังคมไทยไม่เชื่อ ว่าจะมีการหารือเฉพาะกิจการ
แผ่นดิน ไม่เก่ียวกับการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงน าพยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาร้องต่อ กกต.เพ่ือให้รับเรื่องดังกล่าวไปวินิจฉัยและด าเนินการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมือง และนักการเมืองต่อไปในอนาคต” นายศรีสุวรรณ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/415976/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/415976/
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วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 14:07 น. 
เจ้าเก่า! "ศรีสุวรรณ" มาแล้วร้อง กกต. สอบ "ประยุทธ์" แทรกแซง พปชร. 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ จรรยา"ร้องกกต.สอบนายกฯเรียก 6 รมต.พลังประชารัฐเข้าพบหารือปรับโครงสร้างพรรคผิดกฎหมาย
เข้าข่ายแทรกแซงพรรคการเมืองจี้กกต.สอบให้เป็นบรรทัดฐาน 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ส านักงาน กกต.ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องให้ กกต.ตรวจสอบและวินิจฉัย กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ได้เรียกรัฐมนตรีสังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคพปชร.6 คน เข้าพบหารือ
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือครอบง าหรือชี้น าพรรคการเมืองหรือไม่ 

นายศรีสุวรรณ กล่าววว่า กรณีดังกล่าวโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหารือ
เรื่องการท างาน การบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ เท่านั้น แต่ได้ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีเป็น
บุคคลภายนอกพรรค ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เหตุการณ์หลังจากวันดังกล่าวเป็นต้นมาเกิดการเคลื่อนไหวใน
พรรคพลังประชารัฐจนกระทั่งมีการลาออกของกรรมการบริหารของพรรคถึง 9 คน และจะมีการประชุมพรรคกันเพ่ือ
ปรับโครงสร้างพรรคกันในเร็ว ๆ นี้ อันเป็นการตอกย้ าว่า มีผลมาจากการเรียกหารือของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ต.ค.
หรือไม ่

ทั้งนี้ การกระท าของพล.อ.ประยุทธ์ อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน ม.28 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ได้
เพราะกฎหมายดังกล่าวก าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า 
หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม” และพรรคพลังประชารัฐอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.29 ที่ว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือ
กระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า  กิจกรรมของพรรค
การเมืองในลักษณะที่ท าให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” 

อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวของพล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ จะถือว่า เป็นการฝ่าฝืน ม.28 
และ ม.29 ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 หรือไม่นั้น จ าต้องร้องให้ กกต.วินิจฉัยเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานของพรรค
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การเมืองต่อไป หาก กกต.วินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจริง พรรคการเมืองนั้น ๆ ก็อาจมีความผิดตาม ม.92(3) ของกฎหมายดังกล่าว
และ กกต.มีหน้าที่ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นได้  
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/666563  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/666563
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27 ต.ค. 2564-14:38 น. 
นักร้องมาแล้ว!! ยื่นยุบ พปชร. ปมบ๊ิกตู่ ถก 6 รัฐมนตรี เข้าข่ายครอบง าพรรค 
 

 
 

ศรีสุวรรณ ยื่น กกต.ยุบ พปชร. ปม บิ๊กตู่ เรียก 6 รัฐมนตรีหารือ เข้าข่ายครอบง าพรรค ชี้สังคมไม่เชื่อหรอกคุยเรื่อง
ทั่วไปของบ้านเมือง 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสามคม
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง กกต. เพ่ือให้วินิจฉัยว่ากรณี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรียก 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เข้าหารือเมื่อวันที่ 25 ต.ค. เข้าข่าย
ผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 28 และมาตรา 29 หรือไม ่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา นายกฯ ได้เรียก 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชา
รัฐเข้าหารือ ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐ แม้โฆษกรัฐบาลจะออกมาแก้เกี้ยวว่าหารือกิจการบ้านเมือง
ธรรมดาทั่วไป แต่ตนเชื่อว่าโซเชี่ยลมีเดียและสังคมไทยไม่เชื่อ เพราะหลังการหารือดังกล่าว น ามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคมากมาย โดยเฉพาะการปรับรื้อโครงสร้างพรรค และยังนัดประชุมด่วนของ
กรรมการบริหารพรรคในวันที่ 28 ต.ค. มันเป็นผลสืบเนื่องจากการหารือของ 6 รัฐมนตรีกับนายกฯ 

พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุคคลใด ที่อาจมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองเข้าไปครอบง า หรือชี้แนะ ชี้น า
การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นข้อห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในมาตรา 28 และมาตรา 29 

มาตรา 28 ระบุเรื่องห้ามมิให้พรรคใดให้บุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่กรรมการบริหาร มิใช่สมาชิกเข้ามาชี้น าหรือ
ครอบง ากิจกรรมทางการเมืองได้ ส่วนมาตรา 29 ระบุชัดว่า ห้ามมิให้บุคคลใด ซึ่งมิใช่สมาชิกพรรค เข้ามาครอบง า หรือ
ชี้น ากิจกรรมทางการเมืองได้ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ดังนั้น พฤติกรรมของพล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง 6 คน
ดังกล่าว เชื่อได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของพรรคพลังประชารัฐ  จึงน่าจะเข้าข่ายความผิด
ตามมาตรา 28 และ 29 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยบทลงโทษความผิดในมาตรา 28 ที่หนักคือ อาจจะ
เกี่ยวพันไปถึงมาตรา 92 (3) เข้าข่ายยุบพรรคได้ หาก กกต.วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าว ฝ่าฝืนมาตรา 28 ก็จะส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพื่อยุบพรรคได้ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A.jpg
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เมื่อถามว่าการประชุมพรรคยังไม่เริ่ม แต่มาร้องเรียนก่อน ความผิดยังไม่เกิด นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า หากมี
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม ตนจะน ามาร้องเพ่ิมได้อีก เพราะถ้าหลังจากนี้าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องพรรคการเมืองจริง แน่นอน
ว่ากรรมการบริหารพรรค 26 คน คงไม่ลาออก หรือจะไม่มีการประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6699394  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6699394


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
 
27 ตุลาคม 2564 เวลา 15:22 น. 
'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'บิ๊กตู่' ครอบง า พปชร. ชี้สังคมไม่เชื่อนายกฯถก 6 รมต. เรื่องบริหารบ้านเมือง 
 

 
 
มาแล้ว “ศรีสุวรรณ” บุกย่ืน กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐ ปม “บิ๊กตู่” ถก 6 รมต.เตรียม
ปรับโครงสร้างพรรค อาจเข้าข่ายเข้าครอบง าพรรค ผิดพ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ชี้สังคมไม่เชื่อหารือเรื่อง
บ้านเมือง 

27 ต.ค.2564 - เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ
การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อกกต. เพ่ือตรวจสอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าข่ายหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ ว่า สืบเนื่องมาจากสื่อมวลชนได้
รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เรียก 6 รัฐมนตรีของพรรคพปชร.หารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องภายในพรรค แม้ว่าทางโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจะออกมาแก้เกี้ยวว่าเป็นการหารือกิจการบ้านเมือง
ธรรมดาทั่วไป แต่ตนเชื่อว่าสังคมไทยไม่เชื่อ เพราะหลังจากการหารือดังกล่าวแล้วน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในพรรคพปชร.มากมาย โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของพรรค และนัดประชุมกรรมการบริหาร
พรรคพปชร.เป็นการด่วนในวันที ่28 ต.ค.ที่จะถึงนี้ 

ดังนั้นพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุคคลใดที่อาจมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองเข้าไปครอบง า หรือชี้น า 
กิจกรรมภายในพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค
การเมือง 2560 มาตรา 28 ที่ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองใดให้บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการบริหาร หรือสมาชิก
พรรค เข้ามาชี้น า หรือครอบง า กิจกรรมทางการเมืองได้ และมาตรา 29 ที่ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรค
การเมืองเข้ามาครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองได้ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เพราะฉะนั้นการกระท าของพล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร.
ทั้ง 6 คนเข้าไปด าเนินการดังกล่าว โดยมีหลักฐานยืนยันจากการรายงานของสื่อมวลชน รวมทั้งกิจกรรมหลังจากหารือ
กัน เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่พล.อ.ประยุทธ์ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในพรรคพปชร. ดังนั้นจึงน่าจะเข้าข่ายความผิด
ตามตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง ในส่วนของมาตรา 28 มีบทลงโทษค่อนข้างจะหนัก ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับมาตรา 92 (3) 
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อาจเข้าข่ายการยุบพรรคได้ หากกกต.วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 ก็สามารถส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อยุบพรรคได้ 

"ก่อนหน้านั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอยู่แล้ว หากจะหารือในเรื่องกิจการบ้านเมืองก็ต้องพูดคุยกัน 
โดยเฉพาะขณะนี้กิจการบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด ดังนั้นถ้าจะคุยเรื่องนี้ ก็จะต้อง
เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่นี่พูดคุยกันเฉพาะ 6 รัฐมนตรีของพรรคพปชร. เพราะฉะนั้นการโบ้ยเพ่ือ
หาทางออกหรือหลบเลี่ยงไปแบบน้ าขุ่นๆอย่างนี้ ผมคิดว่าสังคมไทยไม่เชื่อว่าจะมีการหารือเฉพาะกิจการแผ่นดิน ไม่
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ"นายศรีสุวรรณ กล่าว 

นายศรีสุวรรณ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ดังนั้นทางสมาคมฯจึงน าพยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องมาร้องต่อกกต.
เพ่ือให้รับเรื่องดังกล่าวไปวินิจฉัยและด าเนินการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง และนักการเมืองต่อไปในอนาคต 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/13064/  
 
  

https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/13064/
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วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.27 น. 
‘พี่ศรี’ ยื่นร้อง ‘กกต.’ ยุบ ‘พปชร.’ ปม ‘บิ๊กตู’่ เรียก 6 รมต. หารือปรับโครงสร้างพรรค 
 

 
 

“ศรีสุวรรณ” ยื่นกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพปชร. ปม “บิ๊กตู่” เรียก 6 รมต.หารือปรับโครงสร้างพรรค อาจเข้า
ข่ายเข้าครอบง าพรรค -ชี้สังคมไม่เชื่อคุยเรื่องท่ัวไปบ้านเมือง 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต. เพ่ือให้วินิจฉัยและตรวจสอบว่า กรณี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียก 6 รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐ 
เข้าหารือเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าเป็นการครอบง าหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ ซึ่งอาจจะเข้า
ข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง2560 มาตรา 28และมาตรา 29 ทั้งนี้ สืบ
เนื่องมาจากสื่อมวลชนได้รายงานว่า เมื่อวันจันทร์  25 ตุลาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เรียก 6 รัฐมนตรีของ
พรรคพปชร.หารือเรื่องที่เก่ียวข้องกับเรื่องภายในพรรค 

 “แม้ว่า ทางโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจะออกมาแก้เกี้ยวว่า เป็นการหารือกิจการบ้านเมืองธรรมดา
ทั่วไป แต่ผมเชื่อว่า โซเชียลมีเดียและสังคมไทยไม่เชื่อ เพราะหลังจากการหารือดังกล่าวแล้วน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐมากมาย โดยเฉพาะการปรับรื้อโครงสร้างของพรรค และยังจะมีการ
นัดประชุมกรรมการบริหารพรรคฯเป็นการด่วนในวันพรุ่งนี้ (28ตุลาคม) ซึ่งมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการหารือกันของ 
6 รัฐมนตรีกับนายกฯที่ผ่านมา พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุคคลใดที่อาจมิใช่สมาชิกของพรรคการเมืองเข้าไป
ครอบง า หรือชี้แนะ ชี้น าการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง2560 ในมาตรา 2 ดังนั้นพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุคคลใดที่อาจมิใช่
สมาชิกของพรรคการเมืองเข้าไปครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมภายในพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง  2560 มาตรา 28 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดให้
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมการบริหาร หรือสมาชิกพรรค เข้ามาชี้น า หรือครอบง า กิจกรรมทางการเมืองได้ และ
มาตรา 29 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองเข้ามาครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองได้” 
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นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เพราะฉะนั้นการกระท าของพล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร.
ทั้ง 6 คนเข้าไปด าเนินการดังกล่าว โดยมีหลักฐานยืนยันจากการรายงานของสื่อมวลชน รวมทั้งกิจกรรมหลังจากหารือ
กัน เชื่อว่า เป็นกิจกรรมที่พล.อ.ประยุทธ์ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในพรรคพปชร. ดังนั้นจึงน่าจะเข้าข่ายความผิด
ตามตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง ในส่วนของมาตรา  28 มีบทลงโทษค่อนข้างจะหนัก ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับมาตรา 92 
(3) อาจเข้าข่ายการยุบพรรคได้ หากกกต.วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  28 ก็สามารถส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อยุบพรรคได้ 

“ก่อนหน้านั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอยู่แล้ว หากจะหารือในเรื่องกิจการบ้านเมืองก็ต้อ งพูดคุยกัน 
โดยเฉพาะขณะนี้กิจการบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ดังนั้นถ้าจะคุยเรื่องนี้ ก็
จะต้องเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่นี่พูดคุยกันเฉพาะ 6 รัฐมนตรีของพรรคพปชร. เพราะฉะนั้นการโบ้ย
เพ่ือหาทางออกหรือหลบเลี่ยงไปแบบน้ าขุ่นๆอย่างนี้ ผมคิดว่า สังคมไทยไม่เชื่อ ว่าจะมีการหารือเฉพาะกิจการแผ่นดิน 
ไม่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงน าพยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องมาร้อง
ต่อ กกต. เพ่ือให้รับเรื่องดังกล่าวไปวินิจฉัยและด าเนินการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการด า เนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมือง และนักการเมืองต่อไปในอนาคต” นายศรีสุวรรณ กล่าว 

เมื่อถามว่า การประชุมพรรคยังไม่เริ่ม แต่มาร้องเรียนก่อนความผิดยังไม่เกิด นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า หากมี
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมตนจะน ามาร้องเพ่ิมได้อีก เพราะถ้าหลังจากนี้ ถ้าไม่มีการพูดคุยกันเรื่องพรรคการเมืองจริง 
แน่นอนว่า กรรมการบริหารพรรค 26 คนก็คงจะไม่มีการลาออก หรือจะไม่มีการประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงคณะ
กรรมการบริหารพรรค 

 
แนวหน้า : https://www.naewna.com/politic/611732  
  

https://www.naewna.com/politic/611732
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27 ต.ค. 2564-15:54 น. 
ประชาธิปัตย์ ขย่ม! พรรคไหนให้ "คนนอก" มาครอบง า ต้องถูกฟันตามกฎหมาย 
 

 
 
 “ราเมศ” ชี้ หากบุคคลอ่ืนครอบง าพรรคการเมืองต้องถูกลงโทษตาม กม. เชื่อ กกต.ยึดหลักกฎหมาย – 
พยานหลักฐาน ส่วนประชาธิปัตย์ ยึดรัฐธรรมนูญ-กฎหมาย เคร่งครัด 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นเรื่องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้ตรวจสอบพรรคการเมืองที่มีบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด าเนินการในลักษณะ
ควบคุม คลอบง า ชี้น าพรรค ว่า ข้อกฎหมายตามกฎหมายพรรคการเมือง ระบุไว้ค่อนข้างชัดในเรื่องดังกล่าว คือ 

มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอัน
เป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ
อิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม นอกจากนี้ยังมี มาตรา 29 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอัน
เป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ
อิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

นายราเมศกล่าวต่อว่า เมื่อมีบุคคลยื่นต่อ กกต.ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้น เชื่อว่า กกต ด าเนินการ
เรื่องนี้ได้ไม่ยาก ผิดถูกว่ากันไปตามที่กฎหมายก าหนด ตามพยานหลักฐาน และบ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมาย หากมี
การกระท าการท่ีฝ่าฝืน มีพยานหลักฐานชัด ก็จะละเว้นไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องให้อิสระในการวินิจฉัยของ กกต อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ประเด็นส าคัญที่ต้องวินิจฉัยหนีไม่พ้นเพียงประเด็นเดียวที่เหลือคือ ลักษณะที่ท านั้น ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ขาดความอิสระหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“ในส่วนของพรรคฯยึดหลักการข้อนี้อย่างเคร่งครัด อ านาจที่ส าคัญของพรรคการเมืองคือ สมาชิกพรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรค มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยยึดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด”นายราเมศ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6699651  
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6699651
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87-a-1.jpg
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วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.33 น. 
'ราเมศ' เชื่อ กกต. ยึดหลัก กม. เท่าเทียม วินิจฉัยปมชี้น าครอบง าพรรคการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นเรื่องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้มีการตรวจสอบพรรคการเมืองที่มีบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด าเนินการใน
ลักษณะควบคุมครอบง าชี้น าพรรค ว่า ข้อกฎหมายตามกฎหมายพรรคการเมือง มีระบุไว้ค่อนข้างชัดในเรื่องดังกล่าว 
คือ มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการ
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ
อิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 29 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า
กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า แน่นอนว่าเมื่อมีบุคคลยื่นต่อ กกต.ก็เป็นหน้าที่ที่จ าต้องวินิจฉัยเบื้องต้น เชื่อว่า กกต.
ด าเนินการเรื่องนี้ได้ไม่ยาก ผิดถูกว่ากันไปตามที่กฎหมายก าหนด ตามพยานหลักฐาน และบ้านเมืองปกครองด้วย
กฎหมายหากมีการกระท าการที่ฝ่าฝืนมีพยานหลักฐานชัด ก็จะละเว้นไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องให้อิสระในการวินิจฉัยของ กกต.
อย่างเต็มที่ ประเด็นส าคัญที่ต้องวินิจฉัยหนีไม่พ้นเพียงประเด็นเดียวที่เหลือ คือ ลักษณะที่ท านั้น ท าให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในส่วนของพรรคยึดหลักการข้อนี้อย่างเคร่งครัด อ านาจที่ส าคัญของพรรคการเมือง คือ สมาชิกพรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรค มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยยึดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/611788  
 
 

https://www.naewna.com/politic/611788
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27 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น. 
“กรณ์-อรรถวิชช”์ น าทีม “พรรคกล้า” ตะลุยขอนแก่น จัดตั้งตัวแทนพรรคใน 4 อ าเภอ 
 

 
 
“พรรคกล้า” ตะลุยขอนแก่น “กรณ์-อรรถวิชช์” น าทีม เข้าสังเกตการณ์ ประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรค 4 อ าเภอ 
“มัญจาคีรี-ชุมแพ-เมือง-ซ าสูง” 

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร าย ง านความ เคลื่ อน ไหวของ  "พรรคกล้ า " ว่ า  ในวั นที่  28-29 ต .ค .  2564 นายกรณ์   
จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ลงพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น เพ่ือ
เดินสายพบปะประชาชน พร้อมกับจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

โดยในวันที่ 28 ต.ค. 2564 นายกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ จะสังเกตการณ์ประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด เขต 7 บ้านท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น และประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัด เขต 6 บ้านเหมือดแอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

ส่วนวันที่ 29 ต.ค. 2564 นายอรรถวิชช์ สังเกตการณ์ประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เขต 1 
วัดโนนชัยวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น และประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เขต 2 วัดศรีบุญเรือง 
บ้านดอนเขียง อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968310  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/968310


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 10:10 น. 
‘บิ๊กป้อม’ ยิม้แย้ม “ไม่รู้” ยังมีประชุม พรรค พปชร. หรือไม่ 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวเพียงสั้นๆ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร. 
ที่จะมีขึ้นในวันเดียวกันนี้ ว่า “ไม่รู้ๆ” เมื่อถามย้ าว่า จะยังมีการประชุมอยู่ใช่หรือไม่ เพราะมีกระแสข่าวว่า ได้พูดคุยกัน
ไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 27 ตุลาคมแล้ว พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ตอบค าถามดังกล่าวแต่อย่างใด ก่อนเดินขึ้นห้อง
ประชุมเพ่ือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2564 
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร มีสีหน้ายิ้มแย้ม ตั้งแต่ลงจากรถ ก่อนจะเดินขึ้นมาห้องประชุมไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3013407 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3013407
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__226369574.jpg
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 09:49 น. 
‘อนุทิน’ ไม่วิจารณ์ รอยร้าว ‘พปชร.’ ชี้ไม่มีเหตุผลใช้เกมการเมือง บล็อกทางพัฒนาประเทศ 
 

 
 
‘อนุทิน’ ไม่วิจารณ์ รอยร้าว ‘พปชร.’ ชี้ไม่มีเหตุผลใช้เกมการเมือง บล็อกทางพัฒนาประเทศ ย้ า ท างานกันไป อีก
ปีกว่าๆ ก็จบแล้ว 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง
ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมองว่าอย่างไร และจะท าให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
หรือไม่ ว่า ไม่กล้าไปให้ความเห็นอะไรกับพรรคอ่ืนอยู่แล้ว เอาพรรคเราให้รอดก่อน เมื่อถามว่า เสถียรภาพของรัฐบาล
จะสั่นคลอนหรือไม่ เนื่องจากพรรคแกนน ามีปัญหา นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ พร้อมถามย้อนสื่อว่า  “สั่นคลอนไหมล่ะ ดู
สั่นคลอนหรือไม่ ไม่มี ท างานก็คือท างาน อย่างที่บอกเรื่องสภาฯ ก็เรื่องของสภาฯ เรื่องของรัฐบาล ก็เป็นเรื่องของ
รัฐบาล” 

เมื่อถามว่า มีกฎหมายส าคัญหลายฉบับที่ต้องรอการพิจารณาของสภาฯ หากไม่ผ่านกังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลต่อ
การท างาน นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่มีเหตุผล ที่ใช้เกมทางการเมือง มาท าให้เกิดอุปสรรค ในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
การออกกฎหมายแต่ละฉบับ เป็นเรื่องที่ท าความก้าวหน้าให้บ้านเมือง เมื่อผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว ครม. ก็
ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน และหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องไปท าความเข้าใจคุยกับสมาชิกในพรรค ว่า
ต้องให้การสนับสนุน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องกังวล ทุกคนต้องมีสปิริตกันอยู่แล้ว และอีกปีกว่าๆ ก็จบแล้ว  
เมื่อถามว่า ทนๆ กันไปใช่รือไม่ นายอนุทิน กล่าวพร้อมกับยิ้มว่า “ไม่ทน ท างาน ท างานกันไป” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3013386  
 
 
 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3013386
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__9109523.jpg
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28 ต.ค. 2564 เวลา 7:00 น. 
ประวิตร "อุ้ม" ธรรมนัส" ต่อ เมิน "ประยุทธ์" ถ้าตั้งพรรคใหม่ เลิกเล่นการเมือง 
 

 
 
"ประวิตร" เบรก กก.บห. ลาออก เคลียร์ศึกใน "พปชร." ชี้ มีเด็กไปฟ้อง "ประยุทธ์" จนเป็นปัญหา ขอโทษ พลาด
ดูแลไม่ดี ขู่ ไขก๊อก "หน.พรรคพปชร." ถ้าทะเลาะไม่เลิก "ธรรมนัส" ซัด บางพวกไม่ชอบผม "ชัยวุฒิ" สวน เอา
ความจริงมาพูด โหวตสวน "นายกฯ" คืออะไร พบ ส.ส.ส่วนใหญ่ ยังไว้วางใจ ผู้บริหารพรรค 

ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ภายหลังมีกระแสให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) โดยเฉพาะต าแหน่งเลขาธิการพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เดินเกมหารือพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค เมื่อบ่ายวันที่ 26 ต.ค. ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ จากนั้นช่วงเย็น
ของวันที่ 26 ต.ค. พล.อ.ประวิตร ได้โทรศัพท์ถึงกก.บห.ทุกคนเพ่ือยับยั้งการเซ็นใบลาออก จนกว่าจะถึงวันประชุม
กก.บห. ในวันที่28 ต.ค.นี้ ท าให้มี กก.บห. ที่เซ็นใบลาออกไว้แล้ว ขอถอนใบลาออก จากเดิมทั้งหมด 9 คน ตอนนี้
เหลือ 6 คน ที่เป็นรัฐมนตรี  

โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ต.ค. กก.บห.บางส่วน อาทิ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.ชลบุรี นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อ
ฯ เพ่ือพบและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ  พล.อ.ประวิตร ช่วงหนึ่งมีการสอบถามความชัดเจนถึงเรื่องราวที่
เกิดขึ้น หนึ่งในแกนน าพรรคจึงได้บอกพล.อ.ประวิตร ถึงปัญหาที่เกิดจาก ร.อ.ธรรมนัส และย้ าด้วยว่า รัฐบาลและ
พรรคพปชร.จ าเป็นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าเป็น ร.อ.ธรรมนัส คงท างานกันล าบาก เพราะนายกรัฐมนตรี ไม่เอา ร.อ.
ธรรมนัส จึงควรปรับโครงสร้างให้ท างานได้  

เมื่อ พล.อ.ประวิตร  ได้ยินเช่นนั้น จึงได้กล่าวสวนไปว่า  “พวกคุณไปฟังความข้างเดียวกัน  ถ้าไม่เอา
ธรรมนัส แล้วจะเอาใคร เขาท างานได้ ท างานเพ่ือพรรค แล้วใครจะท างาน คนอ่ืนก็เป็นคู่กรณีของเขา ถ้ายังไม่เลิก
ทะเลาะกัน กูลาออก ใครอยากมาเป็นก็มาเป็นเลย”  

แต่แกนน าพรรคคนเดิม ก็ยังย้ ากับพล.อ.ประวิตร ว่า แต่ถ้ายังเป็น ร.อ.ธรรมนัส ปัญหาจะไม่จบนายกฯ อาจไป
ตั้งพรรคใหม ่ท าให้ พล.อ.ประวิตร ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้านายกฯตั้งพรรคใหม ่ผมก็เลิก ไม่เล่นแล้วการเมือง” 
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นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ชี้แจง ถึงการหารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และอีก 6 รัฐมนตรี ถึงการปรับโครงสร้างพรรค เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่
ผ่าน ว่า วันดังกล่าวไม่ได้มีข้อสรุปอะไร ตนเองเพียงนั่งรับฟังเฉยๆ “ก็วันนั้นพวกมึงรุมผม”  

ขณะที่ในช่วงบ่าย วันที่ 27 ต.ค. บรรดาแกนน า และ ส.ส.หลายคนได้ทยอยเข้าพบพล.อ.ประวิตร อาทิ ร.อ.
ธรรมนัส นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายชัยวุฒิ โดย พล.อ.ประวิตร ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสะท้อนปัญหาที่
เกิดข้ึนว่า ใครมีความในใจอะไรก็พูดออกมาเลยคุยกันตรงๆ  

โดยมี ส.ส.ภาคใต้บางคน กล่าวว่า จริงๆ แล้วพวกเราไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเองท าให้ พล.อ.
ประวิตร ตอบกลับไปว่า “ที่เป็นปัญหาอาจมีบางคนทะเลาะ และมีเด็กไปบอกนายกฯ จึงท าให้เป็นปัญหา เอาเป็นว่า
ต่อไปนี้ ขอให้รักกัน พูดคุยกัน และให้จบตรงนี้ ไม่เป็นไร ถ้าท่ีผ่านมีอะไรที่ผิดพลาด หรือ ผมอาจจะดูแลทุกคนไม่ดีพอก็
ขอโทษ แต่ยืนยันว่าผมรักสมาชิกทุกคน" 

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ถือโอกาสอธิบายว่า “ผมไม่มีอะไร ที่ผ่านมาท างาน ใจถึงพ่ึงได้ พร้อมช่วยทุกคน แต่เรื่อง
ที่เกิดขึ้น มีบางคนที่ไม่ชอบผมเอาไปพูดนอกพรรค ท าให้สับสน ขอให้มาพูดกัน”  

ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส ยังเสนอให้ ส.ส.กลุ่มต่างๆ มาที่นั่งฟังจะได้รับทราบไปพร้อมกัน จะได้ไม่ต้องไป
ประชุม กก.บห.วันที่ 28 ต.ค.อีก ให้มันจบกันวันนี้ (27ต.ค.) และเมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พูดเสร็จ บรรยากาศกลับตึง
เครียด เมื่อนายชัยวุฒิ ได้พูดสวนไปว่า “ให้เอาความจริงมาพูดกันเมื่อครั้งที่จะโหวตสวนผมและนายกฯ คืออะไร” ร.อ.
ธรรมนัส จึงตอบว่า “ที่ผ่านมาก็ขอโทษ ส่งข้อความและชี้แจงไปหมดแล้ว” ท าให้นายชัยวุฒิ ย้ าอีกครั้งว่า “ให้เอาความ
จริงมาพูดกันจะดีกว่า”  

นอกจากนี้ ในการหารือครั้งนี้ ได้มีการแจกกระดาษที่เป็นลักษณะแบบสอบถามประมาณ  7-8 ข้อเป็นใบ
ละ 1 ค าถามให้กับสมาชิกไปเขียนด้วยลายมือ ไม่ต้องระบุชื่อ เช่น สอบถามว่าต้องการให้ใครเป็นหัวหน้าพรรค ต้องการ
ให้ใครเป็นเลขาธิการพรรค และอนาคตอยากให้พรรคเป็นอย่างไร รวมถึงให้แสดงความรู้สึกที่มีต่อรัฐมนตรีในสังกัด
พรรค จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้อ่านผลการกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาว่า ทั้งหมด
พร้อมใจกันยืนยันให้ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วนเลขาธิการพรรคประมาณ 80% ยังไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส  

ส่วนคนที่น้อยที่สุดคือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ขณะที่การแสดงความเห็นต่อรัฐมนตรีของพรรค ส่วน
ใหญ่แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวคือ ไม่พอใจต่อการปฏิบัติตัวของรัฐมนตรี 2 กระทรวงคือ กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงดิจิทัลฯ ทั้งนี ้ผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าว จะมีการน าไปรายงานให้ที่ประชุม กก.บห.ทราบ 

 
 อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/category/politics  
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 09.46 น. 
‘เพื่อไทย’ ไวหนัก! จับตาประชุมใหญ่ จ.ขอนแก่นมีเซอร์ไพรส์แน่นอน 

 
 
‘เพื่อไทย’ชวนจับตาประชุมใหญ่ จ.ขอนแก่น มีเซอร์ไพรส์แน่นอน ยังม่ันใจเพื่อไทยครองใจคนอีสาน ชี้ใครได้รับ
เลือกหัวหน้าทุกคนพร้อมท างาน 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้
สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่พรรคเพ่ือไทย ว่า การประชุมวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรรคเพ่ือไทย
ขอให้ประชาชนได้ติดตามกิจกรรมทั้งในช่วงเช้าที่เป็นอีเวนท์นโยบายต่างๆของพรรค ที่จะพูดถึงอดีตที่ผ่านมาและ
อนาคตในวันข้างหน้าส่วนในภาคบ่ายจะเป็นการประชุมและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 

เมื่อถามว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรค รวมถึงนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วส.ส.น่าน ทุกคนพร้อม
ท างานใช่หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า ใครที่ได้รับเลือกตั้ง ทุกคนพร้อมท างานหมด 

เมื่อถามว่า รอยร้าวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาหลังจากนี้หากมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าและกรรมการบางต าแหน่ง
ที่ว่างลงจะท าให้มีการเชื่อมโยงกันมากข้ึนหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า มั่นใจ ว่าปัญหาในอนาคตไม่มี การเชื่อมโยงการ
ท าความเข้าใจกันเราได้พูดคุยกันพอสมควรแล้วไม่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

เมื่อถามอีกว่า พ้ืนที่อีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นหลายพรรคมองเป็นเป้าหมายหลักในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
พรรคเพ่ือไทยจะสามารถรักษาคะแนนนิยมไว้ได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรามั่นใจว่าพรรคเพ่ือไทยยังครองใจพี่
น้องชาวอีสานอยู่ เรื่องนี้คิดว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าคนอีสานยังสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย 

“นโยบายที่จะพูดถึงในวันนี้ตรงกับความต้องการของคนอีสาน ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานแล้วเรายัง
มองอนาคตของชาวอีสานที่จะต้องมีอนาคตอย่างไร” นายประเสริฐ กล่าว 
เมื่อถามอีกว่า การประชุมในวันนี้จะมีเซอร์ไพรซ์อะไรหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวสั้นๆว่า “มีเซอร์ไพรส์ขอให้ติดตาม” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/611885  
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28 ตุลาคม 2564 06:36 น.  
“สมพงษ”์ ชิงไขก๊อก หัวหน้าเพื่อไทย 
 

 
 

 “บิ๊กตู”่ เมินสื่อ ไม่ตอบค าถามหลัง “ธรรมนัส” ยังเกาะเก้าอ้ี เลขาฯ พปชร.ไม่ปล่อย ด้าน "วิรัช " ยันทุกอย่างจบ
วันนี้ พร้อมให้รอฟัง"บิ๊กป้อม" เรียกคุย"กก.บห.พลังประชารัฐ" ลือหึ่ง! “เพื่อไทย”ดัน"หมอชลน่าน"นั่งหัวหน้า
พรรค เจ้าตัวไม่ปิดโอกาสพร้อมรับต าแหน่ง ส่วน "ทวี สอดส่อง" ปัดข่าวมีชื่อแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยัน
เดินหน้าลุยงาน"ประชาชาติ" ต่อ ขณะที่ "พรรคเล็ก” รีเควสรัฐบาล ตั้งวงหารือนอกรอบ ห่วงเอกภาพของรัฐบาล 
"ครช.-กลุ่มทะลุฟ้า" จัดกิจกรรมสาดสีแดง-คลานเข่าบุกสภาฯ จี้แก้มาตรา 112 

ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 24 โดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการปรับ
โครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค( กก.บห.) ในวันที่ 28 ต.ค. 
และท่าทีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ที่ยังคงจะนั่งในต าแหน่งเลขาธิการคพรรค พปชร.ต่อไป โดย
พล.อ.ประยุทธ์ได้แต่หันมามองทางกลุ่มผู้สื่อข่าว และไม่ตอบค าถามแต่อย่างใด 

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริง
กรณีที่มีกรรมการบริหารพรรคบางส่วนเริ่มทยอยลาออก ว่า วันนี้ในช่วงเช้าตนได้เช็กไปยังนายทะเบียนพรรค และ
เลขาธิการพรรคแจ้งว่ายังไม่ได้รับหนังสือลาออกจากใคร ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค 
ได้ก าชับหรือพูดคุยถึงประเด็นความขัดแย้งในพรรคอย่างไรบ้างนั้น ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ เวลา 13.30 น. จะมีการประชุม
กรรมการบริหารพรรค เพ่ือหารือ และหากมีอะไรขัดข้องหมองใจกันก็ให้มาพูดคุยกัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การให้สัมภาษณ์ของพล.อ.ประวิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค. เป็นในลักษณะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
กรรมการบริหารพรรค นายวิรัช กล่าวว่า ต้องรอฟังพล.อ.ประวิตร ความชัดเจนทุกอย่างคงจะอยู่ในวันนี้ เมื่อถามว่า 
โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ และมองอย่างไร นาย
วิรัช กล่าวว่า “ยังไม่ทราบ” 

ขณะที่ รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย แจ้งว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรควันที่ 28 ต.ค.ที่จ.
ขอนแก่น ซึ่งมีวาระน่าจับตาคือ การเปลี่ยนหัวหน้าพรรค โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เตรียมประกาศ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211028/5f6daa8bbbe476aa78dc05ddea852e57ce02281168aa43ff9523d04fe9b8f510.png?itok=9Xyg9kCt
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ลาออกจากต าแหน่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้คนอ่ืนขึ้นมาท าหน้าที่แทน โดยก่อนหน้ามีชื่อ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.
มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน ที่ได้รับแรงเชียร์จากกลุ่ม ส.ส.ภาคอีสาน ให้ก้าวขึ้นมาท าหน้าที่แทน 
แต่แกนน าพรรคหลายคนมองว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรค ได้เข้ามามี
ต าแหน่งส าคัญในกรรมการบริหารพรรคแล้ว จึงเห็นว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ที่ท าหน้าที่ในสภาฯ ได้เป็นอย่างดี
ทันเกมการเมืองฝ่ายตรงข้าม ถือว่ามีความเหมาะสม 

ด้าน นพ.ชลน่าน ได้ตอบค าถามในรายการเจาะลึกท่ัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ตอนหนึ่งเมื่อถูกถาม หากได้รับการ
เสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะปฏิเสธหรือไม่ ว่า ถ้าได้รับโอกาส พร้อมที่จะท าหน้าที่เพ่ือพรรค เพ่ือประเทศชาติ 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ที่มีมาตลอด นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคไม่ได้มีท่าทีใดๆ กระทั่งล่าสุดได้มีการส่งภาพการ์ตูนล้อเลียนของส านักข่าวแห่งหนึ่ง ที่มีภาพสื่อ
ความหมายกระทบต่อนายสมพงษ์เข้ามาในไลน์กลุ่มของส.ส.พรรคเพ่ือไทย กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายให้นายสมพงษ์ 
รู้สึกน้อยใจว่าส.ส.ในพรรคมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตนเอง ท าให้มีกระแสข่าวว่าในการประชุมใหญ่พรรคเพ่ือไทยในวันที่ 28 
ตุลาคมนี้ นายสมพงษ์จะตัดสินใจประกาศลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดต้องสิ้น
สภาพไปด้วย 

ส่วน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึ งกรณีมีชื่อเป็นแคนดิเดต
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ว่า ในหลักการของกฎหมายเป็นไปไม่ได้ เพราะขณะนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคเพื่อไทย ยังเป็นหัวหน้าพรรค และจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการยุบสภา อย่างไรก็ดีส่วนตัวยังคงมุ่งมั่นที่จะท างานใน
พรรคประชาชาติต่อไป 

ขณะที่ นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
รัฐบาล (วิป รัฐบาล) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชุมสภาฯ วันที่ 1 พ.ย. ว่า ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้นัดหารือวิปรัฐบาลที่ท าเนียบรัฐบาล ทั้งนี้
มีประเด็นที่จะพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อม อย่างไรก็ดีจากประเด็นที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ ฐานะแกน
น ารัฐบาลท าให้พรรคเล็กมีค าถามถึงเอกภาพของรัฐบาล จึงอยากเสนอให้นายวิรัชนัดพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล  
หารือนอกรอบ เพ่ือพูดคุยถึงเอกภาพของรัฐบาล 

“ประธานวิปรัฐบาล ควรจะสร้างการมีส่วนร่วม เปิดอกคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ใช่มีแต่ข่าวซุบซิบ ซึ่งท าให้
พรรคร่วมรัฐบาลสับสน ส่วนตัวมองว่าหากรัฐบาลท าให้ภาพของความมีเอกภาพชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการแก้ปัญหาให้ประชาชน รวมถึงท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ” นายโกวิทย์กล่าว 
เมื่อถามว่า แกนน ารัฐบาลได้ส่งสัญญาณถึงการเลือกตั้งหรือยุบสภาฯ มายังพรรคเล็กหรือไม่ นายโกวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้
ยังไม่มี และเชื่อว่ารัฐบาลควรบริหารราชการแผ่นดินและแก้ปัญหาประชาชนให้ลุล่วง  รวมถึงควรรอให้มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ และ การผ่านงบประมาณ ปี 2566 

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และกลุ่มทะลุฟ้า น าโดย นายธีรัตม์ 
พณิชอุดมพัชร์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มี
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธาน กมธ. และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษก กมธ. เป็นตัวแทนในการรับหนังสือดังกล่าว 
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นายธีรัตม์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการยื่นหนังสือเพ่ือขอให้คณะ กมธ.ตรวจสอบการใช้บังคับโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนถูกด าเนินคดี
ในมาตรานี้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ประกอบกับมีโทษจ าคุกเพียงสถานเดียว และมีอัตราโทษสูง ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้
มาตรา 112 เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ที่อาจเป็นไปโดยไม่สุจริตในหลายกรณี พนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 112 แต่อย่างใด 
นอกจากนี้อาจท าให้ผู้กล่าวหาใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตมุ่งกลั่นแกล้งบุคคลที่แสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพ อีกปมปัญหา คือ
ความไม่ชัดเจนแน่นอนของถ้อยค าในบทบัญญัติของกฎหมาย แต่กลับมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ใน
หลายคดีมักพบความไม่ปกติโดยเฉพาะในชั้นการแจ้งข้อกล่าวหา จึงขอให้คณะกมธ.กฎหมายได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือน าไปสู่การเสนอญัตติในท่ีประชุมของรัฐสภาให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกมาตรา 112 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการยื่นหนังสือผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือขอให้ยกเลิกมาตรา 112 โดย
ใช้สีแดงสาดลงบนร่างกาย และได้คลานไปตามถนนด้านหน้าประตูทางเข้าออกอาคารรัฐสภา ท าให้พ้ืนผิวถนนบริเวณ
นั้นเต็มไปด้วยสีแดง นอกจากนี้ยังได้โปรยกระดาษที่ระบุข้อความว่า "ยกเลิกมาตรา112" "หยุดใช้กฎหมายปิดปาก
ประชาชน" 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292710  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/292710
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 14:15 น. 
เลือกตั้งสนามภาคใต้เดือด “โพลพิษ พปชร.” ยังพลิกอีกหลายยก 
 

 
 
โพลการเมือง “บอนไซ” พรรคพลังประชารัฐ เขย่าขวัญ “ส.ส.จิตอ่อน” ไม่ม่ันใจในฐานเสียง-คะแนนนิยม
เฉพาะตัว เกาะกระแส “เลือกความสงบจบท่ีลุงตู่” 

ถึงแม้ ส.ส.ภาคใต้ พลังประชารัฐที่ถูกท าโพลจะ “ปั่นป่วน” แต่ “ส.ส.สายแข็ง” และ “สายตรงตึกไทยคู่ฟ้า” ไม่
ตื่นตระหนก-เต้นไปตามเกม “โพลก ามะลอ” ของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
พลังประชารัฐโพลก ามะลอ 

“ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ-กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของ 
“พลังประชารัฐโพล” ว่า ทุกพรรคการเมือง ทุกรัฐบาลท าโพลเป็นระยะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ท ามาก ท าน้อย ท ามา
ตลอด แต่ท าโพลลงไประดับ ส.ส.เขต ส่วนใหญ่ไม่มีใครท า 

ปกติช่วงระยะเวลาท าโพลจะท าใกล้ ๆ เลือกตั้ง ท าโพลตอนนี้ยังไม่สามารถชี้วัดอะไรได้ (ความแม่นย า) เพราะ
ยังไม่รู้ว่ากระแสของพรรคการเมือง-กระแสของรัฐบาลขาขึ้น หรือขาลง “ท าไปก็ไม่น่าเชื่อถือ” 

ในช่วงเลือกตั้งยังมี “ตัวแปร” อ่ืนประกอบ เช่น กระแสความนิยมของพรรคการเมือง กระแสความนิยมในตัว
นายกรัฐมนตรี กระแสพรรคการเมืองคู่แข่ง รวมถึงกิจกรรม-แคมเปญการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 
“เปลี่ยนได้หมด การเลือกตั้งรอบที่แล้ว ท าโพลไว้ คนที่คิดว่าได้ ตกตั้งหลายคน คนที่คิดว่าไม่ได้ ก็ได้มาตั้งหลายคน 
ไม่ได้เชื่อถือว่า 100% เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น” 

ส่วนช่วงเวลาในการท าโพลที่เหมาะสมท่ีสุด คือ ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งหรือไม่นั้น โดยปกติท าเป็นระยะอยู่
แล้ว ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน เพ่ือวัดคะแนนนิยม เหมือนนิด้าโพล เช็กเรตติ้งนายกฯ ส่วน ส.ส.บางคนก็ท ากันเอง บาง
คนพรรคก็ท าให้ 

“ก่อนเลือกตั้งก็ต้องท าอยู่แล้ว ก่อนสมัคร หลังสมัคร อาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เป็นอย่างไร แต่ก็ใช่ว่าโพลบ
อกว่าได้ แล้วจะได้ โพลบอกว่าตก แล้วจะตก” 

“ตอนสิงห์บุรี ผมตกตลอด แต่เลือกตั้งก็ได้ เพราะยังมีตัวแปรอ่ืน บางพรรคการเมืองตัดคะแนนกันไป ตัด
คะแนนกันมา เราได้ก็มี บางทีโพลเรามา แต่กระแสเปลี่ยน มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยน อาจจะตกก็ได้” 
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“ถ้าท า (โพล) ว่าชาวบ้านรู้จัก ส.ส.ไหม ก็ท าได้ ท าเป็นแนวไว้ แต่ไม่มีผล เลือกตั้งได้หรือไม่ได้อีกตั้ง 1 ปี จะ
เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้” 
โพลไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย 

“ชัยวุฒิ” ในฐานะเคยอยู่ร่วมชายคาพรรคชาติไทยก่อนถูกยุบพรรค ปัจจุบันคือชาติไทยพัฒนา-ประชาธิปัตย์ 
“มาตรฐานการท าโพล” ผู้บริหารพรรคต้องเป็น “เจ้าภาพ” เพ่ือวางแผนการส่งผู้สมัคร การลงพ้ืนที่ กระแสไม่ดีก็ลง
พ้ืนที่เยอะหน่อย ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ท า 

“อย่างประชาธิปัตย์ก็ให้ท าโพลแข่งกัน ใครชนะก็ให้ลง สมมุติถ้ามีผู้สมัคร 2 คน 3 คน แย่งกันลง ก็ให้ท าโพล 
ใครเสียงดีกว่า ให้เวลา 3 เดือน ไปหาเสียงก่อน โพลใครชนะก็ได้ลง” 

การท าโพลเป็นกิจการ-การจัดการภายในของพรรค ต้องเป็นความลับ ออกมาพูดต่อที่สาธารณะไม่ได้ เพราะ
ธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคการเมือง-การท าโพลจะต้องเป็นเรื่องลับ เพราะจะท าให้คู่แข่งจับทางได้ และผู้สมัครเกิด
ความสับสน 

“ถ้าท าโพลเพื่อตัดสินใจจะส่งใครลงสมัคร ต้องบอกให้ชัดเจน จะเปลี่ยนตัวและมีผู้สมัครคนอ่ืนมาเทียบ และท า
โพลแข่งกัน อย่างเช่น พรรคชาติไทยเวลาจะส่งใครลงก็ให้ไปท าโพลว่า ผู้สมัครคนนี้มีใครรู้จักหรือไม่” 
“บางคนย้ายพรรคคะแนนตกก็มี บางคนเคยอยู่เพ่ือไทย คะแนนดี พอมาอยู่พลังประชารัฐ สอบตกก็เยอะ เพราะโพล
เกี่ยวกับกระแสพรรคด้วย ไม่ใช่กระแสคนอย่างเดียว” 

ส่วนความน่าเชื่อถือ-ความแม่นย าในการท าโพล ต้องประกอบด้วยปัจจัย 1.ตัวผู้สมัคร 2.กระแสพรรค 3.คู่แข่ง 
4.นโยบาย 5.คะแนนนิยมของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และ 6.กิจกรรมหาเสียง-ปราศรัยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 

ช่วงสุดท้ายของการท าโพลที่มีโอกาส “ผิดพลาดน้อยที่สุด” อดีตลูกพรรคชาติไทย-ศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ “ฟัน
ธง” ว่า “ยิ่งใกล้ (วันเลือกตั้ง) ยิ่งดี” 

ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “โพลท าเป็นแนวทางได้ แต่ไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย” 
“บางทีอาทิตย์สุดท้าย (ก่อนวันเลือกตั้ง) ที่ว่าคนนั้นได้ คนนี้ได้ พอถึงเวลาตกก็มี เพราะชะล่าใจ คู่แข่งพลิก

กลับมาชนะก็มี บางคนเจอพลังเงียบ ไม่ชอบ เพราะไปย้ายพรรค บางคนรู้จักส่วนตัว แต่พอถึงเวลาเลือกตั้ง เจอกระแส
พรรคดึงก็มี” 
เกมพลิก ปชป.เลือดไหล 

อีกพรรครัฐบาล ศึกชิงพ้ืนที่ ส.ส.เขต-ท าเลทองของพลพรรคค่ายพระแม่ธรณีบีบมวยผม-ประชาธิปัตย์ โกลาหล
ไม่แพ้กัน และดูจะดุเดือด-เผ็ดร้อน จนผู้มีบารมีของพรรค ต้องออกเตือนสติ-ไม่ให้เดินทางผิด หย่าศึกคนในพรรค 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ที่ดูจะร้อนระอุ-ปะทุ เข้าใกล้ “จุดแตกหัก” เมื่อ “ขั้วอ านาจใหม่” ที่เข้ามากุมอ านาจ
ภายในประชาธิปัตย์ “ไม่ OK” กับ “ขั้วอ านาจเก่า” ต้องการส่ง “คนของตัวเอง” ลงมา “เบียดที่” โดย “ไม่ให้เกียรติ” 
คนเก่า เกิดแรงกระเพ่ือม-รอยร้าวในพรรคเก่าแก่ 75 ปี จนอาจเกิด “เลือดไหลออก” อีกครั้ง 

 เมื่อ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย-รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบพ้ืนที่ภาคใต้ 3 
สมัย “คนเก่าคนแก่” อยู่ร่วมอุดมการณ์พรรคมากว่า 30 ปี ถูก “ข้ามหัว” ส่งคนมา “ยึดที”่ โดย “ไม่บอกกล่าว” ตลอด 
3 ปีหลังจาก “นิพิฏฐ์” แพ้เลือกตั้ง“ยืนแลกหมัด” กับ “ตระกูลรัชกิจประการ” ชนิด “ถึงพริกถึงขิง” และ “กัดไม่
ปล่อย” ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังเลือกตั้ง 
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จนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกค าสั่งให้  “ภูมิศิษฎ์ คงมี” ส.ส.เขต 1 
และ “ฉลอง เทิดวีระพงศ์” ส.ส.เขต 2 พัทลุง ภูมิใจไทย “หยุดการปฏิบัติหน้าที่” กรณี “เสียบบัตรแทนกัน”  
ทว่า รางวัลที่ “นิพิฏฐ์” ได้รับ คือ “ถูกเขี่ย” เพ่ือ “เปิดทาง” ให้ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ลูกชาย “วิสุทธิ์ ธรรม
เพชร” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็น ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 2 แทน 

ขณะที่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 1 “วางตัว” น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ส่วน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.
พัทลุง เขต 3 นายนริศ ข านุรักษ์ อาจจะได้ลงในเขตพ้ืนที่เดิม 

นอกจากนี้ “ราเมศ รัตนเชวง” โฆษกพรรคที่ “แสดงตัว” ลงเขตใหม่-พังงา อาจต้อง “กลืนเลือด” เพ่ือ “หลีก
ทาง” ให้ นายบ ารุง ปิยนามวาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา สวมเสื้อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พังงา เขต 2 แทน ส่วน “อันวาร์ สา
และ” ส.ส.ปัตตานี ที่ยืนอยู่คนละฝั่งทางความคิดกับ “ขั้วอ านาจใหม่” มาโดยตลอด แม้จะเป็น “เจ้าของพ้ืนที่” แต่ก็ยัง
ลูกผีลูกคน-ต้องลุ้นว่าพรรคจะส่งลง “รักษาแชมป์” หรือไม่ หรือ “บีบออก” ไปโดยอัตโนมัติ ทั้ง “นิพิฏฐ์” และ “อัน
วาร์” ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่อง มีพรรคการเมืองจ านวนไม่น้อยที่พร้อมจะ “อ้าแขนรับ” 
ท็อปทเวนตี้ พ้ืนที่เซฟโซน 

ปรากฏการณ์ “แย่งลงเขต” ย้อนแย้งกับความมั่นใจของ “จุรินทร์” ประชาธิปัตย์อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” รวมถึง 
“ผลโพล” หลายส านัก “ฟันธง” นายจุรินทร์ เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี  ในการเลือกตั้ งครั้ งหน้า  
ยิ่งพ้ืนที่ “เซฟโซน” ที่ “การันตี” เก้าอ้ี ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่อันดับที่ 1-อันดับที่ 12 มี 
“จ านวนจ ากัด” ผู้สมัคร ส.ส.โนเนม-ขายไม่ได้ ไม่เป็น “แม่เหล็ก” ของพรรค ยากที่จะไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ  
“ท็อปทเวนตี้” 

พ้ืนที่เซฟโซน-อันดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์ ยึดตามโครงสร้างของพรรค ได้แก่ อันดับที่ 1 หัวหน้า
พรรค อันดับที่ 2 นายชวน หลีกภัย อันดับที่ 3 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อันดับที่ 4 เลขาธิการพรรค อันดับที่ 5-12 รอง
หัวหน้าภาค 

“รัชดา ธนาดิเรก” กก.บห.ประชาธิปัตย์ เปิดสเป็ก การจัดอันดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคว่า 1.เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน-คนในพรรค เพราะเก่ียวข้องกับการจัดอันดับ 2.เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ส่วนสเป็กของ ส.ส.เขต “อดีต ส.ส.กทม.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย” ที่ปล่อยมือให้ “ชนินทร์ รุ่งแสง” เพ่ือน ส.ส.พวง
ใหญ่ เรียงเบอร์ มา “รบัไม้ต่อ” บอกว่า 
1.มีความมุ่งมั่นจะดูแลพ้ืนที่-เป็นปากเสียงประชาชน 2.มีจุดขาย-ภูมิหลังน่าสนใจ สอดคล้องกับยุคสมัย-กลุ่มเป้าหมาย 
และ 3.มีความรู้-ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือต่อยอดเชิงนโยบาย 
ความปั่นป่วนของ 2 พรรค พรรคหนึ่ง-พลังประชารัฐ ที่มี “จ านวน ส.ส.มากที่สุด” ในพรรคร่วมรัฐบาล อีกพรรคหนึ่ง-
ประชาธิปัตย์ ที่มี “อายุเก่าแก่ท่ีสุด” ของการเมืองไทย ถ้าตัดกล-เกมการเมืองภายในพรรคออกไป สนามเลือกตั้งภาคใต้
รับประกันความดุ-เดือด-ร้อนแรง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-788995  
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28 ตุลาคม 2564 00:10 น.   
"เพื่อไทย" วันนี้!? 

 
 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย วันนี้ จัดขึ้นที่จ.ขอนแก่น ไม่ว่าจะ "หัวหน้าพรรค" จะ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปหรือไม่ ก็ตาม แต่ภาพสะท้อนที่ชัดเจนยังถูกเชื่อมโยงอยู่ที่ท่าทีและ สัญญาณ จากคนที่
ชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวใจหลัก ! 

มีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ที่ท าหน้าที่หัวหน้าพรรค เป็น "ผู้น าฝ่ายค้าน" ในสภา
ผู้แทนราษฎร อาจต้องถึงคราวเปลี่ยนตัวผู้ เล่น เพ่ือจัดทัพเตรี ยมรับการเลือกตั้งครั้งหน้า นัยว่าทั้ง  "หัวหน้า
พรรค" และ "แคนดิเดตนายกฯ" ของเพ่ือไทยนั้น ต้องถึงขั้น "ว๊าว" เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องท าให้ "ฝ่าย
ตรงข้าม" ยากท่ีจะรับมือ 

หลายต่อหลายชื่อถูกโยนลงมา ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้ง "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และ
เลขาธิการพรรคประชาชาติ ที่แม้จะ "อยู่นอกพรรค" แต่หลายคนรับรู้ว่า พ.ต.อ.ทวี นั้นเคยได้รับการสนับสนุนในสมัย
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นคนหนึ่งที่ทักษิณ ต้องการวางตัว 

แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี ได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้วว่า เขาเองยังจะอยู่ท างานกับพรรค
ประชาชาติ ต่อไป และย้ าว่าเป็นไปไม่ได้ หากยังไม่มีการยุบสภาฯ 

ทั้งนี้การตัดสินใจของพ.ต.อ.ทวี ที่ไม่เลือกเส้นทางไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยนั้น ส่วนหนึ่งมาจากปัญหา
ความขัดแย้ง และการที่บางกลุ่มในพรรคเพ่ือไทย ที่ยังมีบทบาท ดังนั้นการเข้าไปในพรรค จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะมีใบสั่ง
จากทักษิณ สู้ประคับประคองพรรคประชาชาติ ไปจนถึงวันใกล้ยุบสภาฯ แล้วตัดสินใจก็ยังไม่ล่าช้า 

นอกจากชื่อของพ.ต.อ.ทวี ที่ติดโผ ล่าสุดยังมีชื่อของ "หมอชลน่าน" นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ขึ้นมายืนหนึ่ง
ติดโผ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชื่อของนพ.ชลน่าน ยังถูกอุบเงียบมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีชื่อของ  "สุทิน คลังแสง" ส.ส.
มหาสารคาม ที่ถูกพูดถึง แต่ในอีกแง่หนึ่ง มีรายงานว่า สุทิน อาจยังไม่เข้าวิน ได้รับการขานรับจากคนในพรรคมากนัก 
และยังต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้สุทิน มีข่าวว่าเขาเองอาจจะย้ายไปท าพรรคไทยสร้างไทยกับ "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์" เพราะมีความสนิทสนมกันไม่น้อย 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211028/5c8e7735e233014136e6e85fb6a23efcc217ba4badb2155e9a5ebc02fa6da2a0.jpg?itok=rf64TN_M
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ทั้งนี้ในหนังสือแจ้งเชิญการประชุมสมาชิกพรรคเพ่ือไทยที่นัดหมาย วันนี้ 28 ต.ค. ไม่มีการระบุชัดแจ้งว่ามีวาระ
อ่ืนใด นอกเหนือไปจากวาระการเลือก บุคคลเข้าไปแทนต าแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการบริหารพรรค 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทย วันนี้ 28 ต.ค.จะเกิดขึ้นหรือไม่ในต าแหน่งหัวหน้าพรรค ยัง
ไม่ถูกจับตาและลุ้นระทึกว่า ที่สุดแล้ว "แคนดิเดตนายกฯ" จะชื่ออะไร และเป็น "สายตรง" มาจาก ขั้วอ านาจใด อย่าลืม
ว่า วันนี้ทุกการตัดสินใจทางการเมือง แม้จะส่งตรงมาจากทักษิณ แต่ใช่ว่า "คนรอบข้าง" ที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน จะเห็น
ด้วย ไปเสียทั้งหมด ไม่เช่นนั้น สมาชิกพรรคคงได้ชื่อ เห็นหน้าค่าตาทั้ง  "หัวหน้าพรรคคนใหม่" และ "แคนดิเดตนายก
ฯ" ไปนานแล้ว ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292704  
  

https://siamrath.co.th/n/292704
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 07:02 น. 
เปิดอีเวนต์ประชุมใหญ่ เพื่อไทย รีแบรนดิ้งพรรค ยี่ห้อทักษิณลุยเลือกตั้ง 
 

 
 
ปูพื้น-ประชาสัมพันธ์-ปั่นกระแส นานเป็นสัปดาห์ ส าหรับการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นี้ 

บนธีม “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพ่ือชีวิตใหม่ของประชาชน” เพ่ือทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าวันนี้ กลับคืนสู่คนไทยทุกคน เปลี่ยนสีโลโก้ของพรรคจากในเวอร์ชั่นปกติให้เป็น อักษร “พท.” อันเป็นตัวย่อของ
ชื่อพรรคเป็นสีขาว และพ้ืนหลังเป็นสีแดงสด และค าว่า “พรุ่งนี้เพ่ือไทย” ยังแฝงการตลาด ใส่ลายมือของ พ่ีโท
นี่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี แม้ไม่บอกว่าคือลายมือใคร แต่ก็รู้ว่าเป็นของใคร ให้ ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ว่า
ที่ผู้สมัคร ส.ก.ในพรรค เปลี่ยนธีมเฟซบุ๊กเป็นโลโก้ใหม่ ให้รับกับการประชุมพรรคในวันดังกล่าว 

ทุ่มทุนติดป้ายโฆษณา-สโลแกนในวันประชุม ตั้งแต่ข้างรถสองแถวในตัวเมืองขอนแก่น อันเป็นสถานที่จัดการ
ประชุม ยันใจกลางกรุงเทพฯท้องสนามหลวงเซ็นทรัลเวิลด์ แคมเปญที่ปล่อยออกมาให้เป็นน้ าจิ้ม เรียกน้ าย่อยแฟนคลับ
เพ่ือไทย ก่อนวันที่ 28 ตุลาคม โดยเป็นลักษณะ พรุ่งนี้เพ่ือ…(ขีดเส้นใต้)… แล้วเติมค าในช่องว่าง พรุ่งนี้เพ่ือ SMEs ไทย 
พรุ่งนี้เพื่อผู้สูงวัยไทย พรุ่งนี้เพื่อ 99% ไทย พรุ่งนี้เพื่อ LGBTQ+ไทย พรุ่งนี้เพื่อคนพิการไทย พรุ่งนี้เพื่อประมงไทย พรุ่งนี้
เพ่ือเกษตรกรไทย พรุ่งนี้เพื่อแรงงานไทย พรุ่งนี้เพื่อชาวนาไทย 

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวไม่ประสงค์ออกนามในพรรคเพ่ือไทย เล่าส่วนขยายนโยบายสาธารณะที่พรรคเพ่ือไทย
เตรียมเปิดนั้น ไม่ใช่เป็นนโยบายที่ส าหรับเป็น “แพลตฟอร์ม” ส าหรับน าไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ แต่จะเป็นการ
ประกาศว่า พรรคเพ่ือไทย เตรียมแผนอะไรไว้บ้าง ในหัวข้อพรุ่งนี้…เพ่ือไทยประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เช่น ภาพใหญ่ใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ธุรกิจ SMEs การช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ส่งเสริมปัจจัยการผลิต สิ่งเหล่านี้จะถูก
ถ่ายทอดผ่านปากหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ที่ปรึกษาพรรค 

แนวโน้มชื่อที่เตรียมฉายภาพ พรุ่งนี้เพ่ือไทย บนเวที ที่ซึ่งเป็นนักการเมืองดาวรุ่งในเพ่ือไทย ที่พยายามปลุกปั้น
ในสนามการเมือง เช่น เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด  อย่างไรก็ตาม อีเวนต์ของ
งานวันที่ 28 ตุลาคม ถูกเก็บเงียบเข้าลิ้นชัก มีเฉพาะทีมงาน “วงใน” ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่รู้ เพราะกลัว “ความลับ
รั่ว” ประชาชนจะไม่เซอร์ไพรส์ แหล่งข่าวในพรรคเพ่ือไทยชี้เป้ากลุ่มที่เป็นหัวหอก คิดโปรเจ็กต์ -แคมเปญ คือ ขุนพล
กลุ่มแคร์ อดีตมือท างานของ “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นแกนหลัก 
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“ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบ
วงศ์ลี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล แกนน ากลุ่มแคร์ เมื่อไปถาม หมอมิ้ง หรือ “นพ.พรหมินทร์” แกนน ากลุ่มแคร์ 
สมาชิกพรรคคนส าคัญของเพ่ือไทย ให้เล่าถึงแคมเปญวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นอย่างไร 

“หมอมิ้ง” ตอบว่า ผมไม่ใช่คนรับผิดชอบเต็ม แต่หลักใหญ่ ๆ ต้องให้เห็นว่า ประโยชน์ของประชาชนได้อะไร 
และพรรคมีการปรับตัวอย่างไรเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นความหวัง ค าว่า “พรุ่งนี้” หมายถึงว่า
อนาคตที่จะถึงนี้ ต้องดีขึ้นด้วย และเราจะท าให้มันดีขึ้น ค าว่า เพ่ืออนาคต “พรุ่งนี้” หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคตและ
ถึงแน่ ๆ เพ่ือคนไทย และจริง ๆ วางไว้ว่า ในเพ่ือไทยเว้นวรรคให้คนไทยในหลายกลุ่มหลายเหล่า เพ่ือทุกกลุ่มทุกเหล่า 
เพ่ือปัญหาของประเทศในทุก ๆ เรื่อง เพ่ือทิศทางของประเทศให้ใหญ่ขึ้น 

เพราะรายละเอียดมีเยอะ ไม่สามารถพูดจบได้ พูดเยอะไปเดี๋ยวคนลอก แต่ให้รู้ว่าเราท าจริง เอาจริง และท า
ด้วยคนเยอะแยะ หลายกลุ่ม หลายเหล่า สามัคคีกับคนทั้งหมด “ส่วนการเปิดตัวคนรุ่นใหม่ก็เปิดตัวเรื่อย ๆ มีตลอดเชื่อ
ว่าเป็นภาพรวม ๆ ให้เห็นว่า ดิสรัปต์มีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงก็เพ่ือคนไทย มีอะไรที่ดิสรัปต์ ก็ต้อง
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน และก็ต้องเพ่ือคนไทย แค่นี้ ง่าย ๆ ในรายละเอียดต้องผสมกันหลาย ๆ เรื่อง แต่
ให้รู้เจตนารมณ์” 

ณ วันนี้ กลุ่มแคร์คือกลุ่มอ านาจใหญ่ที่สุด มีพาวเวอร์มากที่สุดในพรรคเพ่ือไทย หลังการเปลี่ยนขั้วอ านาจใหม่
จากกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ไปสร้างพรรคใหม่ ไทยสร้างไทย จากนั้น “กลุ่มแคร์” ก็เข้ามา disrupt พรรค
เพ่ือไทย เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานต่าง ๆ เด่นชัดที่สุด คือ ประกาศฟ้ืนจิตวิญญาณไทยรักไทย 
และหนึ่งในโปรเจ็กต์ของกลุ่มแคร์ ที่ขับเคลื่อนเป็นอีกขาหนึ่งของพรรคเพ่ือไทย โดยไม่ต้องมีใครบอก แต่ก็รับรู้ได้ว่าอยู่
ในร่มเดียวกัน คือการจัด “คลับเฮาส์” โดยมี “โทนี่-ทักษิณ” เป็นตัวเอก ออกอากาศทางโซเชียลทุกสัปดาห์ ในความ
พยายามรีแบรนดิ้งเพ่ือไทยให้กลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง 

นโยบายการเลือกตั้งในครั้งหน้า แม้ยังไม่ประกาศบนเวทีประชุมใหญ่พรรค วันที่ 28 ตุลาคมนี้ แต่นโยบายต่าง 
ๆ ที่เตรียมออกมาก็หนีไม่ไกลไปจากที่ “ทักษิณ” พูดในคลับเฮาส์ อีกอย่างข่าวตีปี๊บ ปั่นข่าวช่วงก่อนงานประชุมใหญ่
พรรคจะเริ่มขึ้นคือ ข่าวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคเพ่ือไทย ที่เคยล่องลอยในอากาศล้วนแต่เกี่ยวโยงกับ
ตระกูลชินวัตร แต่ “นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” หรือ “หมอเลี้ยบ” แกนน ากลุ่มแคร์อีก 1 ราย ยกชื่อแคนดิเดตนายกฯเพ่ือ
ไทย แล้วตัดความเป็นไปได้ออกทีละชื่อ 
1.คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 2.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร. (พ่ีชายคุณหญิงพจมาน) 3.น.ส.แพทองธาร 
ชินวัตร หรือ “อุ๊งอ๊ิง” ลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณ 4.ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี 
แอสเสท คอร์ปอเรชัน จ ากัด(มหาชน) ลูกเขยนายทักษิณ และ 5.นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอ านวยการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) แม้เป็นคนนอกชินวัตร 

คุณหญิงพจมานไม่สนใจการเมือง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เกษียณจาก ผบ.ตร. ก็ไม่ข้องแวะการเมือง ส่วน “ณัฐ
พงศ์-แพทองธาร” ยังคงท าธุรกิจ แต่ในจังหวะที่ “เศรษฐา” คือตัวเต็งจ๋าเป็นแคนดิเดตนายกฯเพ่ือไทย “หมอเลี้ยบ” 
ขอเชียร์ แต่ยังไม่ขอฟันธง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-788986  

https://www.prachachat.net/politics/news-786707
https://www.prachachat.net/politics/news-788986
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28 ตุลาคม 2564 7:10 น. 
เดินหมากผิดตาเดียวล้มทั้งกระดาน ? 
เอาเป็นว่ามองข้ามชอตไปเลย หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กลุ่มต้าน ร.อ.ธรรมนัส วางไว้ คนที่ก้าวเข้ามาท า
หน้าที่เลขาธิการพรรค พปชร. คนใหม่ มีภารกิจส าคัญต้องคุมแรงกระเพื่อมจาก ส.ส.ซุ้มผู้กองธรรมนัส ให้ได้ 
 

 
 

นาทีนี้สปอตไลต์ทุกดวงสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องไปที่การปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  โดยมีจุด
แตกหักมาจากเหตุการณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค พปชร. จัดท าโพลเช็กเรตติ้ง ส.ส.พรรค  
พปชร.ทั่วประเทศและถูกฝ่ายตรงข้ามตั้งแง่ การจัดท าโพลครั้งนี้ผู้กองธรรมนัส มีวาระซ้อนเร้น หวังใช้เป็น เครื่องมือบีบ
ให้ ส.ส. กลุ่มก๊วนต่างๆ เลือกข้าง เข้ามาอยู่ในซุ้มผู้กอง แลกกับการได้วีซ่าลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า 

ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส เป็นทุนเดิมหลังจากถูกวางยา 
ในการลงมติไม่ไว้วางใจช่วงต้นเดือน ก.ย. จึงน าไปสู่เหตุการณ์วันที่  25 ต.ค. หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่
ท าเนียบรัฐบาล 6 รัฐมนตรีสังกัดพรรค พปชร. ประกอบด้วย (1) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม (2) นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม (3) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (4) นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมช.คลัง (5) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (6) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.
แรงงาน เข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ห้องท างานตึกไทยคู่ฟ้า 

ก่อนเกิดกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร.ยอมกลืนเลือด
อนุมัติแผนผ่าตัดโครงสร้างพรรค พปชร.แบบเร่งด่วน! 

โดยใช้โมเดลเหมือนช่วงเดือน มิ.ย. 2563 ที่ พล.อ.ประวิตร ยึดอ านาจ “กลุ่ม 4 กุมาร”ภายใต้การน าของ นาย
อุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรค , นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรอง
หัวหน้าพรรค และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  อดีตโฆษกพรรค 
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โดยให้ คณะกรรมการบริหารพรรค พปชร.ลาออกเกินครึ่งหนึ่ง เพ่ือเปิดทางจัดประชุมเลือกกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรค 

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อบังคับพรรค พปชร.ข้อที่ 15 เขียนขั้นตอนชัดเจน เมื่อต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่าง
ลงเกินครึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารพรรคท้ังคณะพ้นต าแหน่งไปด้วย      

จากนั้นให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายในกรอบเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  

ดังนั้นหากกรรมการบริหารพรรค พปชร. อย่างน้อย 14 คนยื่นใบลาออกจากต าแหน่งภายในสัปดาห์นี้  เท่ากับ
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรค พปชร. ชุดใหม่ จะเกิดขึ้นช้าที่สุดช่วงกลางเดือน ธ.ค. 

เอาเป็นว่ามองข้ามชอตไปเลย หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กลุ่มต้าน ร.อ.ธรรมนัส วางไว้ คนที่ก้าวเข้ามาท า
หน้าที่เลขาธิการพรรค พปชร. คนใหม่ มีภารกิจส าคัญต้องคุมแรงกระเพ่ือมจาก ส.ส.ซุ้มผู้กองธรรมนัส ให้ได้ 

อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 114  และมาตรา 124  ให้ ส.ส.มีเอกสิทธิ์ยกมือโหวตในที่ประชุมสภาฯ อย่าง
อิสระ ทั้งการลงมติไม่ไว้วางใจ และการโหวตคว่ าร่างกฎหมายฉบับส าคัญที่เสนอโดยรัฐบาล                 
สถานการณ์ตอนนี้ทั้งรัฐบาลและพรรค พปชร. ระวังจะเข้าต ารา เดินหมากผิดตาเดียว ล้มทั้งกระดาน!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/416891/  
   
  

https://www.dailynews.co.th/news/416891/
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28 ต.ค. 2564 เวลา 8:04 น. 
เกมกระชับอ านาจ “บิ๊กตู-่ พปชร.” เขย่าขวัญ “พรรคเล็ก”  
 

 
 

การเล่นเกมการเมือง ของ "พปชร." ฐานะแกนน าพรรคร่วมรัฐบาล ไม่กระเทือนเฉพาะภายในพรรคเท่านั้น 
เพราะยังมีผลสะเทือนมายังภายนอก ส่งถึง "พรรคเล็ก" ที่ก่อนหน้านี้ "ธรรมนัส พรหมเผ่า" เคยเป็นผู้ดูแล อีกทั้งหาก
ความขัดแย้งนี้ไม่จบ ผลลัพท์สุดท้าย "สูญพันธุ์พรรคเล็ก" อาจเกิดข้ึน 

การปรับโครงสร้างบริหารของ “พรรคพลังประชารัฐ” รอบนี้ ถูกจับตามอง จาก “พรรคร่วมรัฐบาล” ด้วย
อาการหวาดผวา โดยเฉพาะ "กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาล” ที่ต่างรู้สึกถึงความไม่มั่นคง  เพราะหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
การกระชับอ านาจภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้ อย่างที่รู้กันว่า ขั้วขัดแย้งส าคัญใน “พลังประชารัฐ” คือ ขั้ว “ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรค กับ “ผู้น านอกพรรค” “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ซึ่งทั้ง 2  ฝั่งต่างพยายาม
สะสมจ านวน "ส.ส.” ไว้ในมือ  

ด้าน “ธรรมนัส” เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สะสมบารมี และก าลังส.ส. ไว้กลุ่มก้อน
หนึ่ง และเคยถูกขนานามว่าเป็น “พ่ีใหญ่” ของ “พรรคเล็กร่วมรัฐบาล”  เพราะนอกจากเป็นคนประสานงานแล้ว ยังมี
หน้าที่ดูแล - เลี้ยงดู - ช่วยเหลือ  

ล่าสุด “อิทธิพล” ของธรรมนัสในสัดส่วนพรรคเล็กร่วมรัฐบาลยังมีอยู่ ใน “ก๊วนพรรคปัดเศษ” ได้แก่  พรรค
เพ่ือชาติไทย พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคครูไทยเพ่ือ
ประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคพลังชาติไทย และ พรรคประชาธรรมไทย ที่เพ่ิงขอเลิกเป็นพรรคการเมือง รวม 9 
เสียง ซึ่งก๊วนนี้ มี “นันทนา สงฆ์ประชา”และ “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” ท าหน้าที่ผู้ประสานงาน 

ก่อนหน้านี้ “ธรรมนัส” พยายามขยาย “ก๊วน” สะสม ส.ส. จากพรรคเล็ก แต่ถูกเขี่ยให้พ้นจากต าแหน่ง และ
เกิดเรื่องผิดใจกับ “ผู้น ารัฐบาล” ความพยายามจึงไม่ส าเร็จ 

 ท าให้กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาลที่เหลือ 5 พรรค คือ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคชาติพัฒนา พรรครวม
พลังประชาชาติไทย พรรคพลังท้องถิ่นไท และ พรรคเศรษฐกิจใหม่  รวม 21 เสียง ยังปักหลัก และอิงอยู่ข้าง  
“พล.อ.ประยุทธ์”  แม ้“บิ๊กตู่" จะไม่ประกาศตัวเป็นผู้น าเหนือก๊วนส.ส. ชัดเจน แต่เป็นที่รู้กันว่า มีเครือข่ายที่พร้อมเดินงานให้  

ทว่า แรงกระเพ่ือมภายใน “พรรคแกนน ารัฐบาล” ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง “พรรคการเมือง” กับ “รัฐบาล”  ท า
ให้ ก๊วนพรรคเล็กคลางแคลงใจ และหวั่นไหว กลัวว่าเมื่อเอกภาพของรัฐบาล จากพลังประชารัฐไม่มี “ผู้น ารัฐบาล” จะ
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เดินต่อไปอย่างไร โดยเฉพาะเกมในสภาฯ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ ส.ส. แม้ “พลังประชารัฐ” จะมี ส.ส.ในมือ 117 
เสียง และมีพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนาสนับสนุนหลัก  

หากการเมืองภายในของพรรคแกนน ารัฐบาลไม่มั่นคง และยังมัวแต่เล่นเกมการเมือง เขย่าอ านาจ อาจ
กลายเป็นจุดอ่อนที่ท าให้เพลี่ยงพล้ ากลางสภาฯ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาล ที่
เป็นชนวนชี้อนาคตได้ว่า จะอยู่หรือไป หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองถึงขั้นต้องยุบสภาในภาวะที่ทุกอย่างไม่พร้อม ทั้ง
สถานการณ์โรคระบาด - ภาวะการเมือง - งบประมาณ - กติกาเลือกตั้ง  ฝั่งที่เสียเปรียบมากที่สุด ย่อมหนีไม่พ้น “พรรค
เล็ก” ร่วมรัฐบาลที่มีความเสี่ยง “สูญพันธุ์ถาวร” อย่างที่หลายฝ่ายเคยประเมินไว้. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/968465  
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