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ข่าวประจ าวันที่ 29 ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 104/2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดอบรม พตส.12 หวังยกระดับการเมือง การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ 

เป็นสถาบันเพ่ือ ปชช. 
18 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ สวนทันที! 'สนธิญา' ร้อง กกต. ค้าน 'ศรีสุวรรณ' กล่าวหา “ประยุทธ์” 

ครอบง า พปชร. ขู่มีความผิด 

19 

2 มติชนออนไลน์ ‘สนธิญา’ ค้าน ‘ศรีสุวรรณ’ กล่าวหา ‘บิ๊กตู’่ ครอบง า พปชร. ชี้ เข้าข่ายใส่ร้ายร้องเท็จ 20 

3 Nationtv Online "สนธิญา" ร้อง กกต. ค้าน "ศรีสวุรรณ" กล่าวหา “ประยุทธ์” ครอบง า พปชร. 21 
4 Nationtv Online ผู้สมัครนายก อบต. คลองหก แจ้งจับมือฟันป้ายหาเสียง 22 

5 มติชนออนไลน์ ‘กรณ์’ ตั้งตัวแทนพรรคกล้าที่ขอนแก่น หวังปักธง ส.ส. ขอช่วยยกระดับ

ชีวิตเกษตรกร 

23 

6 มติชนออนไลน์ หน. พรรคเพ่ือไทยคนใหม่ยัน ‘อุ๊งอ๊ิง’ เปิดตัวร่วมงานด้วย  24 

7 มติชนออนไลน์ ธีรัจชัย ไม่ก้าวล่วง พท. หลังอุ๊งอ๊ิงเข้าพรรค ไม่หวั่นเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ใครมาก็พร้อมแข่ง 

25 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุดารัตน์" ลั่นออกมาสร้างบ้านหลังใหม่ ไม่หันหลังกลับ "เพ่ือไทย" 27 

9 สยามรัฐอนไลน์ "พลังธรรมใหม่" ไม่สนกติกาบัตร 2 ใบเดินหน้าลุยพ้ืนที่อีสาน ปูทางสู้ศึกเลือกตั้ง 

มั่นใจพรรคเล็กไม่สูญพันธ์ เชื่อประชาชนตัดสินจากผลงาน 

29 

10 Innnews online นักวิชาการมอง 2 พรรคขยับอาจน าสู่ ลต. ต้นปี 65 31 

11 สยามรัฐออนไลน์ “ชัยวุฒิ” รูดซิปปาก! ปัดตอบเรื่องภายในพปชร. บอกไม่มีอะไรแล้ว 32 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "ธรรมนัส" ก าลังตกอยู่ในสภาพ "เสือล าบาก" 33 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ “บิ๊กตู”่ อยู่หรือไปบนทางสองแพร่ง? 35 

3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในมือ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 37 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พปชร." หนุนพิมพ์เขียว "พีระพันธุ์" ปรับโครงสร้าง แบ่ง รมต. คุมภาค ติว ส.ส. 38 

5 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : เริ่มนับถอยหลัง 40 

6 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ เพ่ือไทย ก้าวไกล เส้นทางเดียวกัน เส้นทาง ต่อสู้ ไปสู่”ประชาธิปไตย” 41 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา

อบรมและการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยมี นายปกรณ์ 

มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธี 

ณ ห้องวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศ  

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล ในพ้ืนที่  
จังหวัดพิจิตร โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร  
นายกิตติกร บูรณกูล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร และพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ และคณะ  

ตรวจติดตามรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า  

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์  

ให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก โดยมี ผู้อ านวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ า

องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก ให้การต้อนรับ  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก  

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ และคณะ ตรวจเยี่ยม

การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยมี นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  

จังหวัดชัยนาท นายนันทพล ภาชื่น รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท  

และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดชัยนาท 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ และคณะ ตรวจเยี่ยม

การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เขาท่าพระ โดยมีผู้อ านวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ  

ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา  
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
เดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร  
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามมติ กกต. ที่ส าคัญ อีกท้ังแนะน าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางสาวพิมล โพนทราย 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทาง
มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม พบปะหารือกับ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม และนายไพรัต  คัณทักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครพนม และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม ร่วมประชุม 
หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของ กกต.   
ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ  
พบปะหารือกับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม ทั้ง 5 คน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมอบนโนบาย เน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า กกต. ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน ขอให้ช่วยกันท าหน้าที่ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นายสมพล  
พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม และนายไพรัต คัณทักษ์  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
รับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครพนม 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พร้อมด้วย นายนพดล สุยะ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ตรวจเยี่ยม  
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
โดยมีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง และกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุป และปัญหาอุปสรรคใน
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมนี้ ได้ให้ก าลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
แก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวงและกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลสะลวง  รวมถึ ง เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ช่ วย เหลื อการปฏิบัติ ง าน ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล สะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าร่วมรายการ กกต.เชียงใหม่ 
พบประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ื อการเลือกตั้ง  
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมจัดรายการวิทยุ กกต.เชียงใหม่ พบประชาชน 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ เข้าพบ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย  
ผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค 5 เพ่ือประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
ณ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าพบผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค 5 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ประเด็น "การเลือกตั้ง อบต." ณ ห้องรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประเด็น "การเลือกตั้ง อบต." 
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วันที่  29  ตุ ลาคม 2564 นายแสวง  บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2564 
โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - 12:43 น. 
กกต. เปิดอบรม พตส.12 หวังยกระดับการเมือง การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ เป็นสถาบันเพื่อ ปชช. 
 

 
 
กกต.เปิดอบรม พตส.12 หวังยกระดับการเมือง การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ เป็นสถาบันเพื่อปชช. 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ( พตส.12 ) โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร พร้อมด้วย นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ 
นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร จ านวน 120 คน 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจเชื้อ ATK 
(Antigen Test Kit) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารพรรคการเมือง บุคลากรทางการเมือง 
ให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ ในการน า
องค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจน
จิตส านึกทางการเมือง เพ่ือยกระดับการเมือง การเลือกตั้งให้มีคุณภาพและเพ่ือเป็นการพัฒนาการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชน 

ส าหรับกิจกรรมหลังจากพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงครั้งนี้ ผู้
เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับฟังการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด แนวทาง วิธีการจัดท าเอกสารยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาการเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดท าเอกสารยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
การเมือง 

โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องจัดท างานวิชาการ 2 ประเภท ได้แก่ การจัดท าเอกสาร
วิชาการกลุ่ม ตามกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก าหนด และการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการเมือง โดยมีเป้าประสงค์
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 ในส่วนของการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการเมือง และน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3015602  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668722.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668722.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3015602
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668722.jpg
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28 ต.ค. 2564-15:09 น. 
สวนทันที! 'สนธิญา' ร้อง กกต. ค้าน 'ศรีสุวรรณ' กล่าวหา “ประยุทธ์” ครอบง า พปชร. ขู่มีความผิด 
 

 
 
สวนทันที! ‘สนธิญา’ ร้องกกต.ค้าน ‘ศรีสุวรรณ’ ยื่นกล่าวหา “ประยุทธ์” ครอบง าพปชร. ขู่คืนร้องเท็จผิด 
รัฐธรรมนูญ- กม.อาญา 

วันที่ 28 ต.ค.64 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อกกต. เพ่ือคัดค้านการร้องของ  นายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ยื่นเรื่องต่อกกต.ให้วินิจฉัยส่งศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณายุบพรรคพลังประชารัฐ ในกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เรียก 6 
รัฐมนตรีหารือ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ว่าเข้าข่ายครอบง าหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ 

นายสนธิญา  กล่ าวว่ า  การที่ ตนยื่นต่อกกต. เ พ่ือคัดค้านค าร้องของนายศรีสุ วรรณ เนื่ องมาจาก  
พล.อ.ประยุทธ์ มาตามกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 88และมาตรา 89 
(1)(2) จากการที่พรรคพลังประชารัฐเสนอพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนพรรคพลัง
ประชารัฐ อีกทั้งนายศรีสุวรรณ ได้เห็นใบลาอออกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 9 คนแล้วหรือยัง จึงจะถือได้ว่ามี
หลักฐานจริง 

นอกจากนี้ นายกฯได้พูดคุยกับ 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ โดยใช้ห้องท างานภายในท าเนียบรัฐบาล ซึ่ง
เป็นห้องเดียวกันกับเมื่อวันที่ 19 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ได้เชิญ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าหารือ 
และหากเป็นเช่นนั้นก็ถามว่าพล.อ.ประยุทธ์ แทรกแซงหรือครอบง าการท างานของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่ ซึ่งถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ครอบง าพรรคได้จริง แล้วท าไมพรรคพลังประชารัฐยังคงเกิด
ความวุ่นวายอยู่ 

“วันนี้ผมมายื่นต่อกกต. คัดค้านข้อกล่าวหาของนายศรีสุวรรณว่านายกฯครอบง าพรรคพลังประชารัฐจริงหรือไม่ 
และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
ถ้าหากเป็นเท็จจะเข้าข่ายใส่ร้าย พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ซึ่งจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 และขอเตือนว่ายังมีความผิดอาญา มาตรา 108 กรณีให้เอกสารเท็จกับเจ้าหน้าที่ราชการ”นายสนธิญา กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6701461  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6701461
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 15:49 น. 
‘สนธิญา’ ค้าน ‘ศรีสุวรรณ’ กล่าวหา ‘บิ๊กตู’่ ครอบง า พปชร. ชี้ เข้าข่ายใส่ร้ายร้องเท็จ 
 

 
 
 ‘สนธิญา’ ค้าน ‘ศรีสุวรรณ’ กล่าวหา ‘บิ๊กตู่’ ครอบง าพปชร. อ้างไร้หลักฐานจดหมายลาออก ชี้ เข้าข่ายใส่ร้าย
ร้องเท็จ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี  ที่ปรึกษากรรมาธิการ
การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อกกต. เพ่ือคัดค้านการร้องของนายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ยื่นเรื่องต่อกกต.ให้ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าเข้าข่ายครอบง าหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)
หรือไม่ จากกรณีเรียก 6 รัฐมนตรีเข้าหารือปรับโครงสร้างพรรค 

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า การที่ตนยื่นต่อกกต.เพ่ือคัดค้านค าร้องของนายศรีสุวรรณ  เนื่องมาจาก พล.อ.
ประยุทธ์ มาตามกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ มาตรา 88และมาตรา 89 (1)(2) จากการ
ที่พรรคพลังประชารัฐเสนอพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนพรรรคพลังประชารัฐ รวมทั้ง
นายศรีสุวรรณ ได้เห็นใบลาอออกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 9 คนแล้วหรือไม่จึงจะถือได้ว่ามีหลักฐานจริง 

นอกจากนี้ นายกฯได้พูดคุยกับ 6 รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐ โดยใช้ห้องท างานภายในท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็น
ห้องเดียวกันกับที่พล.อ.ประยุทธ์ เชิญนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นาย
อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าหารือ หากเป็นเช่นนั้นถามว่าพล.อ.ประยุทธ์ 
แทรกแซงหรือครอบง าการท างานของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้หรือ   ซึ่งถ้าพล.อ.
ประยุทธ์ ครอบง าพรรคได้จริง แล้วท าไมพรรคพลังประชารัฐยังคงเกิดความวุ่นวายอยู่ 

“วันนี้ผมมายื่นต่อกกต. คัดค้านข้อกล่าวหาของนายศรีสุวรรณ  ว่านายกฯครอบง าพรรคพลังประชารัฐและ
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ถ้าหากเป็ นเท็จ
จะเข้าข่ายใส่ร้ายพล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ซึ่งจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 และขอ
เตือนว่ายังมีความผิดอาญา มาตรา 108 กรณีให้เอกสารเท็จกับเจ้าหน้าที่ราชการ”นายสนธิญา กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3014197  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668624.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668624.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__34668624.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 
28 ต.ค. 2564 
"สนธิญา" ร้อง กกต. ค้าน "ศรีสุวรรณ" กล่าวหา “ประยุทธ์” ครอบง า พปชร. 
 

 
 
"สนธิญา" ร้อง กกต. ค้าน "ศรีสุวรรณ" กล่าวหา “ประยุทธ์” ครอบง า พปชร. ขู่คืนเอาผิดร้องเท็จผิด รัฐธรรมนูญ- 
กม.อาญา 
     วันนี้ (28 ต.ค.) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือคัดค้านการร้องของ นายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ยื่นเรื่องต่อกกต.ให้วินิจฉัยส่งศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณายุบพรรคพลังประชารัฐ ในกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เรียก 6 
รัฐมนตรีหารือ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ว่า เข้าข่ายครอบง าหรือชี้น าพรรคพลังประชารัฐ  
     นายสนธิญา กล่าวว่า การที่ตนยื่นต่อ กกต. เพ่ือคัดค้านค าร้องของนายศรีสุวรรณ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ มาตา
มกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 88และมาตรา 89 (1)(2) จากการที่
พรรคพลังประชารัฐเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้ง
นายศรีสุวรรณ ได้เห็นใบลาอออกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 9 คนแล้วหรือยัง จึงจะถือได้ว่ามีหลักฐานจริง 
     นอกจากนี้ นายกฯได้พูดคุยกับ 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ โดยใช้ห้องท างานภายในท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็น
ห้องเดียวกันกับเมื่อวันที่ 19 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ได้เชิญ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าหารือ 
     และหากเป็นเช่นนั้นก็ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ แทรกแซงหรือครอบง าการท างานของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่ ซึ่งถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ครอบง าพรรคได้จริง แล้วท าไมพรรคพลังประชารัฐยังคงเกิด
ความวุ่นวายอยู่ 

วันนี้ผมมายื่นต่อกกต. คัดค้านข้อกล่าวหาของนายศรีสุวรรณว่า นายกฯ ครอบง าพรรคพลังประชารัฐจริง
หรือไม่ และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้า
หากเป็นเท็จจะเข้าข่ายใส่ร้าย พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ซึ่งจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 และขอเตือนว่ายังมีความผิดอาญา มาตรา 108 กรณีให้เอกสารเท็จกับเจ้าหน้าที่ราชการ 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378849049  

https://www.nationtv.tv/news/378849049
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29 ต.ค. 2564 
ผู้สมัครนายก อบต. คลองหก แจ้งจับมือฟันป้ายหาเสียง 
 

 
 
ป้ายหาเสียงของนายศรายุทธ แหยมเจริญ ผู้สมัครนายก อบต.คลองหก เบอร์ 2 ถูกฟันที่รูปบริเวณใบหน้าเป็นแนว
ยาวทะลุ ได้รับความเสียหาย จึงถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณ
ใกล้เคียง 

นายศรายุทธ แหยมเจริญ ผู้สมัครนายก อบต.คลองหก เบอร์ 2 ได้เดินทางมาพบ พ.ต.อ.อ านวยพันธ์ นิลน้อย 
ผกก.สภ.คลองห้า กรณีถูกผู้ก่อเหตุคาดว่าใช้มีดฟันป้ายหาเสียง บริเวณถนนเลียบคลองหก ฝั่งตะวันตก หมู่ 7 ต าบล
คลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบป้ายหาเสียงของ
นายศรายุทธ ถูกฟันที่รูปบริเวณใบหน้าเป็นแนวยาวทะลุได้รับความเสียหาย จึงถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง 

นายศรายุทธ กล่าวว่า เนื่องจากป้ายหาเสียงของผมถูกท าลาย จึงต้องเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจ าวัน
ไว้ก่อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ติดตามผู้ที่กระท าผิดมาสอบสวน จะได้ทราบเป็นการกลั่นเกล้งในการหาเสียงหรือไม่ 
เพราะว่าการกระท าแบบนี้ ไม่ควรที่จะมาท าแล้ว เป็นวิธีที่โบราณที่จ้องแต่จะมาท าลายป้ายกัน ควรแข่งแบบยุติธรรม
โปร่งใส จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้ 

พ.ต.อ.อ านวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองห้า กล่าวว่า หลังจากที่ผู้แจ้งได้เข้ามาแจ้งความลงประจ าวันกับ
พนักงานสอบสวนแล้ว จะให้ฝ่ายสืบสวนหาข่าวในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด เพราะว่าผู้แจ้งก็ยังไม่
สามารถระบุได้ว่าผู้ก่อเหตุท าเพราะอะไร ทางเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดติดตามผู้ก่อ
เหตุมาด าเนินคดีต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378849137  
  

https://www.nationtv.tv/news/378849137
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 23:48 น. 
‘กรณ์’ ตั้งตัวแทนพรรคกล้าที่ขอนแก่น หวังปักธง ส.ส. ขอช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกร 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ
พรรคกล้า ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพ่ือประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดขอนแก่น ที่บ้านท่าศาลา อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนและสมาชิกพรรคกล้าให้การต้อนรับ 

การจัดประชุมครั้งนี้มีมติให้นายชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เป็นตัวแทนของพรรค ซึ่งเป็นคนพ้ืนที่ อ.มัญจาคีรี โดย
ได้พบปะและฝากตัวกับประชาชนพ่ีน้อง ชาวบ้านท่าศาลา และต าบลใกล้เคียง ขอเข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้ยิ้มได้ 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังเป็นหนี้อยู่ 

ส าหรับนายชาญศักดิ์ ตัวแทนพรรคกล้า อดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว ถือเป็นการลงการเมือง
ครั้งแรก โดยมีการน าเสนอนโยบาย พร้อมวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ เน้นเรื่องของการเกษตร 

นายกรณ์กล่าวว่า จ านวนเขตยังไม่ได้สรุป แต่ให้รู้ว่าขอนแก่นมีพรรคกล้าลงมาปักหมุดแน่นอน วันนี้เรา
ตระหนักดีว่าชาวขอนแก่นเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ และยังถูกซ้ าเติมด้วยปัญหาน้ าท่วม ซึ่งขอเป็นก าลังใจให้ชาว
ขอนแก่น และบอกกับพี่น้องที่นี่ ในทุกอ าเภอทุกเขตว่าพรรคกล้าอยู่ที่ขอนแก่น พร้อมจะช่วยเหลือ และวันนี้มาเพ่ือที่จะ
สร้างพรรคให้เข้มแข็งในขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดอ่ืนๆ ในพื้นที่ภาคอีสานเพ่ือยืนอยู่เคียงข้างต่อไป 

“การแข่งขันก็มีแพ้ มีชนะ เอาว่าเราตั้งใจที่จะส่งผู้สมัคร ตั้งใจที่จะปักหมุดมีผู้แทนในขอนแก่นให้ได้ ผมเองมา
ขอนแก่นบ่อยมาก ทั้งในแง่ของความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่มีกับพี่น้องที่สะสมมายาวนาน เราตั้งใจเป็นพรรคการเมืองที่
จะดูแลพ่ีน้องคนไทย ซึ่งในขอนแก่นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ต้องถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าอีกจุดหนึ่ง 

“เรื่องปากท้องตอนนี้ถือว่า ที่ผ่านมาประชาชนเสียโอกาส โดยเฉพาะคนตัวเล็กที่เสียโอกาสมาโดยตลอด ทั้ง
การสร้างเนื้อสร้างตัว การท ามาหากิน ซึ่งปัญหานี้พบมาตั้งแต่ก่อนช่วงการระบาดโควิด-19 แล้ว ความเชี่ยวชาญที่มีการ
สะสมไว้ในพรรคกล้า เรามุ่งตอบโจทย์การสร้างโอกาสการท ามาหากินให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพ่ีน้องในอีสาน
ที่โดยส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเป็นเกษตรกร” นายกรณ์กล่าว 

นายกรณ์กล่าวว่า ฉะนั้น ยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเกษตรคือท าอย่างไรให้นโยบายที่เกี่ยวกับการเมือง
ในทางเกษตรไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เหมือนกับหมุนเวียนอยู่ที่เดิม เพราะประเด็นการสร้างความมั่ง
คั่ง หรือยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวอีสานให้ขึ้นมาอยู่ในระดับกลางนั้นยังไม่เคยมีใครเสนอ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3015093  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3015093
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 18:29 น. 
หน. พรรคเพื่อไทยคนใหม่ยัน ‘อุ๊งอ๊ิง’ เปิดตัวร่วมงานด้วย ไม่มีการควบคุม-ครอบง าแน่นอน 
 

 
 
‘ชลน่าน’ ยัน ‘อุ๊งอ๊ิง’ เปิดตัวร่วมเพื่อไทย ไม่มีการควบคุม-ครอบง าแน่นอน 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวลูก
สาวคนเล็กนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาร่วมงานจะถูกมองว่าจะเป็นนอมินีหรือไม่ ว่ายืนยันไม่มีการ
ควบคุมแน่นอน เพราะโครงสร้างที่ออกมาเป็นการวางโครงสร้างแบบเปิดให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกัน ไม่มีการครอบง าอย่าง
แน่นอน 

เมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้จะท าให้คนที่คิดจะย้ายพรรค หรือเป็นงูเห่า ต้องทบทวนท่าทีหรือไม่ 
นพ.ชลน่านกล่าวว่า จะต้องคิดทบทวน และคนเหล่านี้คือคนที่น่าเห็นใจ เพราะต้องการเป็น ส.ส. ถ้าเห็นภาพ พท.วันนี้ 
เขาจะมั่นใจมากว่าได้เป็น ส.ส.แน่นอน และหากแลนด์สไลด์ได้ก็จะเป็นแรงผลักให้เขาเปลี่ยนความคิดตัดสินใจ 

“มั่นใจว่าจะไม่มีใครออก และจะได้คนใหม่เข้ามาเสริมการท างานด้วย ส่วนคนที่ออกไปแล้วจะกลับเข้ามา
ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ช้าเกินไป เพราะต้องการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม แต่ประเด็นส าคัญที่สุดก็จะต้องรับการท างานแบบ
ใหม่ให้ได้” นพ.ชลน่านกล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3014778  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3014778
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วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 15:37 น. 
ธีรัจชัย ไม่ก้าวล่วง พท. หลังอุ๊งอ๊ิงเข้าพรรค ไม่หว่ันเป็นแคนดิเดตนายกฯ ใครมาก็พร้อมแข่ง 
 

 
 
‘ธีรัจชัย’ โนคอมเมนต์ หลัง ‘อุ๊งอ๊ิง’ ลูกสาว ‘ทักษิณ’ นั่งเก้าอี้ ปธ.ที่ปรึกษาเพื่อไทย ชมเปาะ ‘พิธา’ มีความพร้อม
นั่งนายกฯ เชื่อ ปชช.ต้องการผู้น าตัวจริงมากกว่าหุ่นเชิด 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีพรรคเพ่ือไทย (พท.) เปิดตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
นั่งเก้าอ้ีประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ว่าตนมองว่าพรรคเพ่ือไทยจะเอาใครมาท างานก็ได้ แต่การ
เป็นพรรคที่ประชาชนคาดหวังก็จะต้องเป็นสถาบันทางการเมือง ไม่ใช่เป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง หรือคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มทุนหนึ่ง ซึ่งการเข้ามาสู่การเมือง ทุกคนสามารถเข้ามาได้ตามกระบวนการที่ยุติธรรมและ
เป็นประชาธิปไตยภายในพรรค ไม่ใช่ว่าเอาใครที่ไหนมาแล้วก็อยู่ในต าแหน่งสูง ทั้งนี้ ตนก็เคารพในการตัดสินใจของทุก
พรรคการเมือง และไม่ขอไปก้าวล่วง แต่พรรคใดที่จะท าในระบบเหล่านั้นมันก็จะท าให้ความเชื่อถือในการเป็นสถาบัน
ทางการเมืองลดน้อยลง 

นายธีรัจชัยกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ น.ส.แพทองธาร จะได้ขึ้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่
ทราบ เพราะเป็นสิทธิของแต่ละพรรค แต่ถ้าจะมาทางพรรคก้าวไกลก็พร้อมแข่งขัน การที่จะเป็นผู้น าประเทศตนเชื่อว่า
ประชาชนต้องการผู้น าที่ไม่ใช่หุ่นเชิด ต้องการผู้น าที่เกิดจากความสามารถของตัวเอง มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมาต่อสู้ทางการ
เมืองด้วยขาของตนเอง และสามารถที่จะให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้ในทุกแง่มุม รวมถึงแสดงผลงานด้วยตัวเองในสภา 
เชื่อว่าประชาชนจะเลือกคนที่เป็นแบบนี้ ประชาชนอยากได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ผู้น าที่เป็นเพียงหุ่นเชิดและไม่มี
อะไรเลย อาศัยบารมีคนอื่นข้ึนมา 

“ทั้งนี้ ตนไม่ก้าวล่วง แล้วแต่แต่ละพรรค แต่เชื่อว่าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ
หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีความพร้อมทุกด้าน เพราะออกมาแสดงตัวตั้งแต่ต้นและต่อสู้ให้เห็น ขณะนี้ก็ลงพ้ืนที่ในทุกภาค
เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้น าที่ภาพพจน์จบฮาร์วาร์ด หรือจบ MIT หรือเป็นนักธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ ลงมาอภิปรายต่อสู้อย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์เป็นที่ประจักษ์ การลงพ้ืนที่ฉับไว โดยคลุกคลีกับ
ชาวบ้านได้อย่างกลมกลืน” 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
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“สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่า คนที่จะขึ้นเป็นผู้น าประเทศจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่อาศัยบุคคล
อ่ืนที่มีบารมีมาอุ้มข้ึนไป ถามว่าเวลารับผิดชอบใครจะรับผิดชอบ จะต้องเป็นคนที่เชิดชักใยมารับผิดชอบหรือมีปัญหาจะ
หนีอีก แต่หากคนที่มาด้วยตัวเองจะไม่หนี ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยก าลังวิกฤต เชื่อว่าประชาชนต้องการผู้น าตัวจริง
มากกว่าหุ่นเชิด” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3014173  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3014173
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28 ต.ค. 2564 เวลา 21:17 น. 
"สุดารัตน์" ลั่นออกมาสร้างบ้านหลังใหม่ ไม่หันหลังกลับ "เพื่อไทย" 
 

 
 

“สุดารัตน์”ปฏิเสธกลับเพื่อไทย ขอโฟกัสแก้ไขปัญหาชาวบ้าน หลังจัดทัพคาราวานช่วยน้ าท่วมซ้ าซากอยุธยาจม
บาดาลกว่า 1 เดือน เตรียมปัดฝุ่นแผนงานแก้น้ าท่วมอย่างย่ังยืน 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยทีมงานพรรคไทยสร้างไทยจัดคาราวานลง
พ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม และตรวจดูสภาพปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากอ าเภอบางบาล และอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารจ านวนกว่า 2,000 ชุด หลังน้ าท่วมสูงมากกว่า หนึ่งเดือน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าความทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความน่ากังกล
เป็นอย่างมาก เพราะได้รับความเดือนร้อนมากกว่า 1 เดือนแล้ว 

โดยการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในระยะสั้นของพ้ืนที่ ควรจะต้องมีการตั้งศูนย์อ านวยการส่วนหน้าเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะโรคที่มากับน้ า รวมถึงป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19  

ทั้งนี้ หากปริมาณน้ าลดแล้ว ต้องมีการออกงบประมาณฉุกเฉิน เพ่ือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ า
ท่วมในทันที และต้องเยียวยาที่ท ากินของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยเพราะประชาชนในพ้ืนที่ต้องแบกรับความ
เดือนร้อนจากน้ าท่วมแทนหลายจังหวัด 

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในระยาว ต้องลงมือท าทันที ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้มีแผนงานในการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาภาคกลาง ทั้งการท าพ้ืนที่รับน้ าการท าแก้มลิง ประตูระบายน้ า พนังกั้นน้ า
รวมทั้งฟลัดเวย์ ซึ่งเป็นแผนงานที่ได้ศึกษาไว้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แต่ถูกการรัฐประหารก่อนจึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการและไม่มีการสานต่อ ดังนั้น จะน าน าแผนดังกล่าวมาสานต่อเพ่ือเป็นนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ให้
เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ไม่ใช่จะต้องมีการมามอบแจกสิ่งยังชีพเช่นที่เป็นอยู่ขณะนี้ 

นอกจากนี ้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีมีกระแสข่าวการชวนกลับไปพรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตน
ได้ออกมาสร้างบ้านหลังใหม่ ที่ชื่อว่า “ไทยสร้างไทย” ซึ่งมีอุดมการณ์ เพ่ือประชาธิปไตย โดยไม่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จ
การ น าประชาธิปไตยเพ่ือประชาชนกลับคืนมาดังนั้น จึงมุ่งเดินหน้าสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นพรรคของประชาชน
อย่างแท้จริง เพ่ือให้เป็นเป็นเครื่องมือในการท างานให้กับประชาชนที่ดีที่สุด  เป็นพ้ืนที่ส าหรับคนทุกช่วงวัย เข้าไป
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แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชช คนตัวเล็ก ที่ต้องได้รับ”โอกาส” และ”ความเท่าเทียม” คนไทยต้องหายจน หมดหนี้ มี
รายได้ทั้งปี 

ส่วนประเด็นสถานการณ์การเมืองของ 2 พรรคใหญ่ที่มีความวุ่นวายในขณะนี้ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ไม่ขอ
แสดงความคิดเห็นดังกล่าว เพราะตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และบางพ้ืนที่ถูก
ซ้ าเติมจากปัญหาน้ าท่วม ดังนั้นจึงขอมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน  

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968705  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/968705
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29 ตุลาคม 2564 08:50 น.  
"พลังธรรมใหม่" ไม่สนกติกาบัตร 2 ใบเดินหน้าลุยพื้นที่อีสาน ปูทางสู้ศึกเลือกตั้ง ม่ันใจพรรคเล็กไม่สูญพันธ์ เชื่อ
ประชาชนตัดสินจากผลงาน 

 
 

วันที่  29 ต.ค.64 น.พ.ระวี  มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย  
นายคมกริช วัฒนเสถียร รองหัวหน้าพรรค และ นายทองพูน ช้างเพชร ลงพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง พบแกนน าจังหวัด
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์ ในรูปแบบ”โรงเรียนการเมือง 
พรรคพลังธรรมใหม่” ณ. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28-29 ตุลาคม โดยมีนายสมชาย อินทรก าแหง 
กรรมการบริหารพรรค และประธานแกนน าจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกียรติชัย มาตะราช แกนน าจังหวัดยโสธร อาจารย์
สังคม อุ่นสนธิ์ นายบุญจร ชมโพธิ์ แกนน าจังหวัดขอนแก่น นางมาฆะรส สุขจ าลอง แกนน าจังหวัดอุตรดิตถ์ และนาย
สฤษดิ์ แสนโคตร เข้าร่วมอบรม 

โดย นพ.ระวี กล่าวว่า วันนี้พรรคพลังธรรมใหม่ได้มาด าเนินกิจกรรมโรงเรียนการเมืองในภาคอีสานตอนกลาง 
เรามาเตรียมความพร้อมไม่ว่าการเลือกตั้งจะเป็นการใช้บัตรใบเดียวหรือ 2 ใบเราก็พร้อมจะสู้ในทุกกติกา เพ่ือที่จะท าให้
อุดมการณ์คุณธรรมน าการเมืองของ ส.ส.เกิดข้ึนให้ได้อย่างแท้จริง ถึงแม้พรรคพลังธรรมใหม่จะมี ส.ส.เพียงคนเดียว แต่
การปฏิบัติหน้าที่ในสภามากว่า 2 ปี ตนเชื่อมั่นว่าประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคพลังธรรมใหม่ ในการลุกข้ึนมา
ต่อต้านกับคอร์รัปชั่นและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น แม้พรรคพลังธรรมใหม่จะเป็นพรรคขนาดเล็ก แต่
จะไม่สูญพันธุ์อย่างแน่นอน เพราะประชาชนยังมีศรัทธาในตัวของพวกเรา 

ด้านนายคมกริช วัฒนเสถียร รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า พรรคพลัง ใหม่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีอุดมการณ์ รัก
ชาติศาสน์กษัตริย์อย่างแท้จริง จึงอยากขอเรียนเชิญ พ่ีน้องชาวจังหวัดนครราชสีมามาร่วมกับพรรคพลังธรรมใหม่ ให้
เป็นพรรคของประชาชน 

ด้านนายทองพูน ช้างเพชร เลขาธิการพรรค กล่าวว่า วันนี้พรรคพลังธรรมใหม่ลงพื้นที่ในแถบภาคอีสาน โดยจะ
เป็นการปูทางก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง แม้ว่ากติกาในการเลือกตั้งจะเปลี่ยนไป พรรคเล็กจะได้เปรียบหรือ เสียเปรียบ 
กับการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวหรือ 2 ใบ พรรคของเราก็พร้อมที่จะลงสู้ในทุกเขตทุกจังหวัดอย่างแน่นอน 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211029/22c64f4ac288ffe669904e063c39bd79762a01be89949155a28ea5065c0843b9.jpg?itok=1GjfVTjp
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ทั้งนี้แกนน าจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน อาทิเช่น นายสมชาย อินทรก าแหง แกนน าจังหวัดร้อยเอ็ด ,  
นายเกียรติชัย มาตะราช แกนน าจังหวัดยโสธร, นายบุญจร ชมโพธิ์ แกนน าจังหวัดขอนแก่น,นายสฤษดิ์ แสนโคตร แกน
น าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันกล่าวย้ าว่า พวกเราได้ติดตามผลงานของ นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค ที่ท า
การเมืองแบบมีอุดมการณ์ซื่อสัตย์ สุจริต เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน ดังนั้น ทุก
จังหวัด ทุกเขตในภาคอีสาน เราพร้อมที่จะต่อสู้กับการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ โดยพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน 
จะต่อสู้เพื่อปากท้องของทุกคน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/293088  
 
  

https://siamrath.co.th/n/293088
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29 ตุลาคม 2021 - 08:15 
นักวิชาการมอง 2 พรรคขยับอาจน าสู่ ลต. ต้นป ี65 
 

 
 
“ยุทธพร” มอง2พรรค เคลื่อนไหว มีโอกาสน าไปสู่เลือกตั้งต้นปี65เพื่อไทยก าลังเปิดแนวรุกใหม่ พลังประชารัฐยัง
เชื่อมธรรมนัส” 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับ
ส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ่ือไทยว่าวิธีการประชุมของทั้งสองพรรค
นั้นมีโอกาสที่จะน าไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ค่อนข้างสูงในช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นไป 

เนื่องจากมีเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อรัฐบาลโดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐที่ร้อยเอก
ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังคงด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรคต่อนั่นหมายความว่ามาจากบทบาทส าคัญของการเป็นคีย์แมนที่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไว้วางใจและยังคงสนับสนุนร.อ.ธรรมนัส 
แต่น่าสนใจว่าหลังจากนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนหรือไม่ 

ทั้งนี้รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่าพรรคเพ่ือไทยที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้นทั้งลูกสาวของ
นายทักษิณ ชินวัตร หรือว่าคนรุ่นใหม่อ่ืนๆก็จะเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าพรรคเพ่ือไทยพยายามที่จะเปิดพ้ืนที่
การเมืองในเชิงอัตลักษณ์มากข้ึนจากท่ีปกติพรรคเพ่ือไทยประสบความส าเร็จในการเลือกตั้ง 

ซึ่งเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาในพรรคมากข้ึนก็เป็นการขยายหรือเปิดพ้ืนที่ใหม่ของพรรคเพ่ือไทยเพ่ือที่จะรองรับกับ
การเลือกตั้งในวันข้างหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_221662/  
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_221662/
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29 ตุลาคม 2564 11:05 น.  
 “ชัยวุฒ”ิ รูดซิปปาก! ปัดตอบเรื่องภายในพปชร. บอกไม่มีอะไรแล้ว 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 29 ต.ค. 64 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้คุยกับพล.อ.ประยุทธ์ จั นทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมหรือยังว่า “ไม่มีอะไร” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องในพรรคไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า "ไม่มีแล้ว" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/293134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/293134
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211029/2669d266ae3573f999847b4ffe72a45dd0d21fe5dd17b09b4b1ee8ee082b9e70.jpeg?itok=Cv_WEYMY
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29 ต.ค. 2564  00:00 น. 
"ธรรมนัส" ก าลังตกอยู่ในสภาพ "เสือล าบาก" 
 

 
 
การประชุมพรรคพลังประชารัฐเม่ือวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ โดย "ร.อ.ธรรมนัส" ยังเป็นเลขาธิการพปชร.ต่อไป แต่ทว่า เก้าอ้ีเลขาพปชร.ใช่ว่าจะม่ันคงแข็งแรง 

“บอกโลกว่าข้าตายยาก” น่าจะเหมาะส าหรับเกมพลิกไปพลิกมาหลายตลบกับ”เก้าอ้ีเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ”หลังมีกระแสข่าวหลายวันว่ากรรมการบริหารพรรคที่แตะมือกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พร้อมยื่นใบลา
ออกและจี้ คน อ่ืนๆให้ ไขก๊อกเ พ่ือโละ”ร .อ .ธรรมนัส  พรหมเผ่ าและคณะ”ให้หลุดขั้ วอ านาจในพปชร .  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

แปลว่าการที่ ร.อ.ธรรมนัส  วิ่งเข้าออกหลังบ้าน เพ่ือพบ”พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้าพรรคให้รั้ง
บัลลังก์ของตัวเอง/ประสานรอยร้าวในวันวาน /จับมือทุกกลุ่มเดินหน้า/ สร้างภาพเป็นหนึ่งเดียว โดยลุงป้อมขันอาสา
ดูแลหลายสิ่งหลายอย่างแทนผู้กองตุ๋ยในสิ่งที่พลาดไป 

เดาใจล่วงหน้าได้เลยว่า การที่"ลุงป้อม"ออกอาการแบบนี้ แน่นอนว่าขั้วที่ไม่พอใจ"ร.อ.ธรรมนัส" ยังมิอาจไม่
ไว้วางใจ  แม้แต่"ลุงตู่"เองก็ตาม  เพราะงานนี้กาวตราช้างที่ว่าแน่ๆ ยังแพ้มือของ"ร.อ.ธรรมนัส" ที่ยกไหว้ขออภัยหลาย
ชีวิตในพปชร.เพราะร.อ.ธรรมนัส เอ่ยปากทวงความดีความชอบจากการน าพาพปชร.มาถึงฝั่งและเคลียร์ใจกับ"ลุงตู่" ไป
แล้ว บวกกับการเอ่ยปากของ"ลุงป้อม" ให้เลิกแล้วต่อกัน มันก็ยุติพายุในพปชร.ลงไปชั่วคราว แต่หากแกนน ามุ้งใดใน
พรรคไม่จบ ลุงป้อม ขู่”เลิกเล่นการเมืองและลาออกจากหัวหน้าพรรค” ตรงนี้คือการสยบพายุการเมืองของพลเอก
ประวิตร 

ชัยวัฒน์ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดีอีเอส แต่การชิ่งไม่แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา 
ของร.อ.ธรรมนัส  อ้างกลัวตกเครื่องบินและจะไปท าบุญที่จ.ร้อยเอ็ดไม่ทัน  โดย ร.อ.ธรรมนัส ปล่อยให้นายวิรัช รัตน
เศรษฐ รองหัวหน้าพรรคขึ้นเวทีพร้อมนายสุชาติ ชมกลิ่น และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค แถลง
ข่าวสยบรอยร้าวนั้น ส่อให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลภายในพรรค! 

อย่าลืมว่า กระแสข่าววันวานชัดแล้วว่า การเลื่อยขาเก้าอ้ีนายกฯและรมต.บางคนจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั้งล่าสุด จากฝีมือคนในบ้าน เป็นความจริง รวมทั้งการอมปัจจัยช่วงหาเสียงของขุนพลบางชีวิตในมุ้งร.อ.ธรรมนัส  ที่
ส.ส.หลายคนเคยนินทา ก็มีเค้าลางความจริง ไม่อย่างนั้น"ลุงป้อม"จะออกมาเอ่ยปากว่า  “อะไรที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไป 
ขอให้รักกัน” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
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มองอีกมุมหนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้"ลุงป้อม"กางปีกป้อง"เสือล าบาก" อย่าง"ร.อ.ธรรมนัส" ไม่ให้เจ็บไปกว่า
นี้ หลังโดนลูกปืนจากพรานใหญ่ที่ชื่อ"ลุงตู่"ซัดร่วงเก้าอ้ีรมต.ไปแล้ว และสั่งให้พรานที่เหลือแกะรอยจัดการ"เสือล าบาก" 
ชีวิตนี้ไม่ให้เลียแผลเพ่ือรอเวลาเอาคืนแม้จะไม่สามารถจัดการได้ตามค าสั่งของพรานใหญ่ในยามนี้แต่วันข้างหน้าก็ไม่ใช่
ว่าจะไม่มีจังหวะ 

แต่มองอีกทางหนึ่ง "ลุงป้อม"ก็พอมีเหตุผล เพราะอย่างน้อยเก็บเสือล าบากไว้ข้างตัวดีกว่าปล่อยไปเพล่นพล่าน
แล้วตลบหลังในวันข้างหน้า กระแสข่าวอีกสายหนึ่งที่อยู่นอกเหนือกระแสข่าวหลัก พบว่า ร.อ.ธรรมนัส มองเกมไว้แล้วว่า 

 1.วันนี้หากยังรั้งเก้าอ้ีพ่อบ้านพปชร.ไว้ได้ ก็จะสั่งสมบารมีช่วยชาวบ้านและส.ส.ที่ใกล้ชิดไปก่อน รวมทั้งว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.ของตัวเองไม่ว่าจะลงสมัครในนามพปชร.หรือโควตาฝากเลี้ยงกับพรรคอ่ืน นัยว่าเก้าอ้ีตัวนี้ยังมีราคาส าหรับ
ชีวิตผู้กองตุ๋ย  เพ่ือต่อรองการเมืองในวันหน้า โดยตอนนี้จะไปเพียงพ้ืนที่ของส.ส.และพ้ืนที่ของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่พอ
สนิทใจเท่านั้น 
  2. หาก ร.อ.ธรรมนัส ร่วงเก้าอ้ีไปในวันข้างหน้า  ภาวะเจียมตัวและกบดานจะปรากฏ  โดยจะคงสถานะ”
ผู้แทนราษฎร เขตหนึ่ง จ.พะเยา” เพียงต าแหน่งเดียวไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลจะหมดวาระ(ครบสี่ปี/ยุบสภาก่อน
ก าหนด/อุบัติเหตุการเมืองจากการโดนคว่ ากฎหมายหลักในรัฐสภา/รัฐบาลบริหารงานผิดพลาด) 
 คาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่า เมื่อถึงวันนั้น ร.อ.ธรรมนัส สละ พชปร.แน่นอน 

มีการยืนยันทางลับมาว่า ร.อ.ธรรมนัส เจรจากับพรรคเล็กๆและพรรคตั้งใหม่บางพรรคไว้ล่วงหน้าแล้ว เพราะ
มองแล้วว่าถึงอย่างไรก็ต้องไปอยู่ดี แม้วันนี้จะยังไม่เสียมวย แต่อยู่ไปก็ล าบาก เนื่องจากเก้าอ้ีเสนาบดีไม่มี แล้วเก้าอ้ี
พ่อบ้านพรรคโดนครอบอีกชั้นด้วยต าแหน่งของพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน  ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค   

 3.บารมีเลขาธิการพรรคโดนย่อยสลายจากค าสั่งของ"ลุงป้อม"ที่บอกส.ส.ว่ามีอะไรให้มาบอก และเบิกปัจจัย
การเมืองกับ"ลุงป้อม"โดยตรง เก้าอ้ีพ่อบ้านพรรคที่ร.อ.ธรรมนัส ยังครองในยามนี้เสมือนยักษไ์ม่มีกระบอง     
  4. แกนน าหลายขั้วในพรรคไม่เอาด้วยแล้ว วันนี้ขั้วต่างๆ ยอมสยบเพราะค าขอจากปาก"ลุงป้อม" แต่ความในใจ
นั้น เดาใจเลยว่าไม่มีขั้วใดเชื่อใจร.อ.ธรรมนัสอีกแล้ว เว้นแต่ขั้วที่"ลุงป้อม"สั่งการได้โดยตรง 

แม้จะตายยากและอยู่ในภาวะเสือล าบาก เชื่อเถอะว่าวันจากนี้พรานใหญ่ที่ชื่อ"ลุงตู่"คงไม่ปล่อยให้อาการแว้งกัด
เกิดข้ึนอีกคราว ตอนนี้ต้องตามใจพ่ีใหญ่ที่ชื่อ"ลุงป้อม"ไปก่อน 
 ฤกษ์งามยามดี ค่อยจัดการ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/490242  
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29 ตุลาคม 2564 7:16 น. 
“บิ๊กตู”่ อยู่หรือไปบนทางสองแพร่ง? 
ตรงนี้การันตีชัดว่ายังไง “บิ๊กป้อม” ยังอุ้ม “ผู้กองธรรมนัส” ไว้เป็นขุนพลข้างกายให้เบาใจ เพราะยังมีสมุนไว้ใช้
งาน เป็นมือเป็นไม้ให้ เพื่อคานอ านาจ “บิ๊กตู”่ ที่เปิดหน้าส่งรัฐมนตรีสายตรง เข้ามา ขนาบข้าง รุกคืบงานในพรรค 
จากความหวาดระแวงซ้ าซาก หว่ัน “กบฏธรรมนัส” ก่อการอีกครั้ง 

   
จากปัญหาความขัดแย้งจนกลายมาเป็น สนิมเนื้อใน ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากปมการโหวต

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ผ่านมา ที่เกิดแรงกระเพ่ือมในการโหวตสวน   
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม   ภายใต้การน าของ  “กบฏธรรมนัส”  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จนท าให้เกิดการปลดฟ้าผ่าเด้ง 2 รัฐมนตรีกล่องดวงใจของ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ อดีต รมช.แรงงาน เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ สตรีข้างกาย “บิ๊กป้อม”     

จากนั้นก็เกิดการประลองก าลังจ านวน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จากการจัดทัพ ส.ส.ไปต้อนรับ  “2  ป.” ใน
ระหว่างการปฏิบัติภารกิจราชการตรวจน้ าท่วม โดยในส่วนของ “บิ๊กป้อม” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีกองทัพ ส.ส.
พลังประชารัฐ ไปร่วมมากกว่า “บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรี 4-5 เท่าตัว แสดงให้เห็นถึง “พลัง 3 เกลอ” ของ ร.อ.
ธรรมนัส นางนฤมล และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ประธานวิปรัฐบาล ที่จัดให้ “นาย
ป้อม” อย่างไม่สนใจใครทั้งสิ้น 

จนมาถึงรอยร้าวรอบใหม่กับการท า “โพลขาใหญ่” ประเมินผลงานและความนิยมของส.ส.ในพรรค ที่บังเอิญไป
เน้นพื้นที่หลักที่ได้มาเพราะกระแส “บิ๊กตู”่ เป็นหลัก คือภาคใต้ ที่ปัจจุบันมี ส.ส. 10 คน แต่สอบผ่านเพียง 4 คน รวมถึง
บางพ้ืนที่ก็สอบตก และก็บังเอิญอีกเช่นกันคนที่สอบตกหรือมีแนวโน้มไม่ได้ไปต่อ เป็น ส.ส. หรือกลุ่มคน ที่ไม่ใช่ 
ขั้ว “3 เกลอ” จนกลายเป็นปมร้อนเสมือน “นายกรัฐมนตรี” โดนตบหน้า เรตติ้งตกต่ า ดิสเครดิตกันเห็นๆโดย “โพลขาใหญ่”   

จนท าให้  “บิ๊กตู่” เรียก 6 รัฐมนตรี ปีกขั้วตรงข้าม “ผู้กองธรรมนัส” เข้าพบ ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ 
ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมช.คลัง  วางแผนล้มกระดานโครงการสร้างกรรมการบริหารพรรค งัดยุทธวิธีเขียนใบลาออก กดดัน ซ้ ารอยเหมือนที่
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เคยท ากับ “4 กุมาร” ไล่ นายอุตตม สาวนายน พ้นหัวหน้าพรรค  แต่ก็ ต้องแท้ง ไปก่อน เมื่อเจอชั้นเชิง “บิ๊ก
ป้อม” โทรศัพท์สกัดรายตัวเบรกยื่นใบลาออก พร้อมกับโปรยยาหอมให้มาเคลียร์ให้จบกันในพรรคแบบสวยๆ 

แม้เนื้อในจะซัดกันดุเดือด ปะ ฉะ ดุ ยกชื่อ “บิ๊กตู่”มาอ้าง ไม่เอา “ธรรมนัส”  พร้อมขู่ว่า  “บิ๊กตู่ “อาจไปตั้ง
พรรคการเมืองใหม่  แต่ก็ต้องสะอึกเมื่อเจอค าขู่สวนของ “บิ๊กป้อม” ท าเอาเงียบกริบ ด้วยวาทกรรม “ ถ้าไปตั้งพรรค
ใหม่   กูก็เลิกเล่นการเมือง” 

ตรงนี้การันตีชัดว่ายังไง “บิ๊กป้อม” ยังอุ้ม “ผู้กองธรรมนัส” ไว้เป็นขุนพลข้างกายให้เบาใจ เพราะยังมีสมุนไว้ใช้
งาน เป็นมือเป็นไม้ให้  เพ่ือคานอ านาจ “บิ๊กตู”่ ทีเ่ปิดหน้าส่งรัฐมนตรีสายตรง เข้ามา ขนาบข้าง รุกคืบงานในพรรค จาก
ความหวาดระแวงซ้ าซาก หวั่น “กบฏธรรมนัส” ก่อการอีกครั้ง 

ณ วันนี้ “บิ๊กตู่” ต้องตัดสินใจบนทางสองแพร่ง ระหว่าง อยู่พรรคพลังประชารัฐต่อ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้อง
หวาดระแวงกับหอกข้างแคร่ ซึ่งต้องรอดูว่า “บิ๊กตู่” จะแก้เกมส์ดัดหลัง อย่างไร หรือจะตั้งพรรคใหม่ เพ่ือจะไปต่อใน
ทิศทางที่ ตัวเองมีอ านาจที่จะสานภารกิจตามท่ีต้องการ   
แต่ต้องไม่ลืมว่าท้ายที่สุด “นายกรัฐมนตรี” ยังมีไพ่ที่เหนืออยู่คืออ านาจ “ยุบสภา” อยู่ในมือเพียงคนเดียว!! 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/418522/  
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - 08:30 น. 
09.00 INDEX อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในมือ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 

 
 
09.00 INDEX อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในมือ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หากมองจากฐานแห่ง “อ านาจ” อันมีอยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นับแต่รัฐประหารเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา การออกมาท้าทายโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถือว่าล่อแหลม จากเดือนพฤษภาคม 2557 
เป็นต้นมา กระทั่ ง เดือนมิถุนายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา สะสมบทเรียนในการเชือดมามาก  
ไม่เพียงแต่เห็นได้จากการจัดการ “เขี่ย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และคณะออกไปจากวงจร ในเดือนสิงหาคม 2558 
การ “เขี่ย” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์และคณะออกไปในเดือนมิถุนายน 2563 แล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ มีอะไรเป็น “หลังพิง” จึงสามารถท้าทายต่ออ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่าง
ยาวนานเพียงนี้ 

แม้จะถูกมรสุมจากยุทธการปลดเมื่อวันที่ 8 กันยายน แต่เมื่อ ประสบกับยุทธการจะเชือดจากวันที่ 25 ตุลาคม 
ก็อยู่ รอด  ยั งยืนระยะอยู่ กั บต าแหน่ ง  “ เลขาธิการพรรค” ได้ เป็นปกติ  สายตาที่ มอง  พล .อ .ประวิ ตร  
วงษ์สุวรรณ จึงเป็นสายตาที่เห็น ชัดว่าปกป้อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างเต็มเปี่ยม เหมือนกับการประลองก าลังจาก
การวางแผนในท าเนียบรัฐบาลใน วันที่ 25 ตุลาคม จะเป็นการดันหลัง 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐให้ชนกับ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ แต่พลันที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมาให้ความคุ้มครอง ในฐานะ
ที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

สภาพการณ์ในทางการเมืองก็แปรเปลี่ยนเป็นการประลองพลังระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต
หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถามว่าชัยชนะเป็นของ “ประยุทธ์” หรือของ “ประวิตร” 
แต่ ที่ แน่ นอนก็ คื อ  ร . อ . ธ ร รมนั ส  พรหม เผ่ า  ยั ง เ ป็ น  “ เ ลขาธิ ก า ร ”  ความหมาย ในทาง เป็ นจริ งก็ คื อ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดอันแข็งแกร่งของ พล.อ.ประ วิตร  
วงษ์สุวรรณ แล้วอย่างสมบูรณ์ ชะตากรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย่อมอยู่ในมือของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น”มือท างาน”อันทรงพลัง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3015171  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/index-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3015171
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29 ต.ค. 2564 เวลา 7:00 น. 
"พปชร." หนุนพิมพ์เขียว "พีระพันธุ์" ปรับโครงสร้าง แบ่ง รมต. คุมภาค ติว ส.ส. 
 

 
 
"พปชร." ซื้อไอเดีย "พีระพันธุ์" พิมพ์เขียว ปรับโครงสร้างการบริหารพรรค ให้ รมต.คุมแต่ละภาค "ส.ส." เลือกหน.
โซน เอง ไม่ก้าวก่ายกัน "สัมพันธ์" กาวใจ แกนน าพรรค กลับมาชื่นม่ืน กอดคอกันไป หลังถก กก.บห. "ประวิตร" 
จ่อน าคณะลงพื้นที่ "นราธิวาส" 6พ.ย.นี้ 

ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงประเด็นการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรค (กก.บห.) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค เป็นประธาน มี กก.บห.มากัน
อย่างพร้อมเพรียง ขาดเพียง 3 คน คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 

ในการประชุมครั้งนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ได้เข้า
ร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรก ขณะที่บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ต่างจากสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่าน
มา ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง  

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้พูดในที่ประชุมเป็นหลัก ไม่มี กก.บห.คนใดออกความเห็น หรือพูดถึงเรื่องความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น พล.อ.ประวิตร กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอให้จบทุกอย่าง ไม่ต้องพูดเรื่องเดิมอีก ทุกอย่างต้องเดินหน้า
ต่อ ต้องจบแล้วนะ”  

นอกจากนี้ คนที่มีบทบาทในที่ประชุมครั้งนี้คือ นายพีระพันธ์ุ เป็นผู้น าเสนอพิมพ์เขียวการจัดท าโครงสร้างการ
บริหารพรรคในระดับภาค การวางยุทธศาสตร์พรรคใหม่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาให้ความรู้ ส.ส.ของพรรค โดยจะมี
การกระจายอ านาจเป็นภาค ให้ ส.ส.แต่ละภาค เลือกหัวหน้าภาคกันเอง รัฐมนตรีคนใดอยู่ภาคไหน ก็ให้ดูแลภาค
นั้น ข้ามภาคไม่ได้ เพ่ือท าให้พรรคเกิดความเข็มแข็ง มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และเม่ือที่ประชุมรับทราบแนวทางดังกล่าว ต่าง
มีท่าทีพอใจ โดย พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้มีการไปปรับตามที่นายพีระพันธุ์เสนอ  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังประชุมเสร็จสิ้น นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส และกก.บห. ได้พยายามเป็นกาวใจ
ระหว่างนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดยเสนอว่า
ให้รัฐมนตรี 2-3 กอดคอกันลงไปเพ่ือให้ดูเป็นเอกภาพซึ่งทันทีที่ พล.อ.ประวิตรได้ยิน จึงระบุว่า ดีแล้ว พร้อมกับพูด
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หยอกล้อว่า กอดคอกันไป จะขี่คอกันก็ได้ และหลังการประชุมได้ปรากฏภาพนายวิรัช นายสุชาติ นายชัยวุฒิ และ
กก.บห.อีกหลายคน จับกลุ่มพูดคยุกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นนานแล้ว   

ส่วนความเคลื่อนไหวในการลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประวิตร ในวันที่ 6 พ.ย. มีก าหนดลงพ้ืนที่จ.นราธิวาส พร้อมกับ
รัฐมนตรีของพรรค พปชร.ทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968715  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/968715
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วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - 09:33 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : เริ่มนับถอยหลัง 
 

 
 

สถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งชัดเจนว่าเป็นศึกระหว่าง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เป็นปมปัญหาความขัดแย้งที่ลงลึกและ
รุนแรง แถมยังมีลักษณะ ต่างคนต่างมีดีจนไม่มีใครเหนือกว่าใคร กลายเป็นสงครามภายในที่คงจะยืดเยื้อบานปลาย
ออกไปอีก เช่นนี้แล้ว แวดวงการเมืองมองเห็นแนวโน้มประการเดียว นั่นคือ เป็นการนับถอยหลังของการเมืองสมัยนี้  
ผู้น ารัฐบาลขัดแย้งกับแกนน าของพรรคการเมืองที่ใส่ชื่อให้เป็นนายกฯและเป็นฐานสนับสนุนในสภา พร้อมกับเปิดศึกกัน
ซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนยากจะหาทางรอมชอมกันได้อีกแล้วเช่นนี้ จะเหลือทางอ่ืนใดในการเมืองอีกเล่า 

ศึกระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับ ร.อ.ธรรมนัสนั้น โรมรันพันตูกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งพรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกฯและ 5 รัฐมนตรี แล้วมีกระแส ส.ส.พรรครัฐบาลจะร่วมโหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ ลงเอยเป็นการปลด ร.อ.
ธรรมนัสและอีก 1 รมช. พ้นจากรัฐบาล จนยืดเยื้อมาถึงการจะปลด ร.อ.ธรรมนัสพ้นจากเลขาธิการพรรคซ้ าอีก อันแสดง
ให้เห็นว่าศึก พล.อ.กับ ร.อ.นั้น ยังไม่จบลงได้ง่ายๆ 

อีกทั้งสุดท้ายแผนปลดเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ไม่ส าเร็จอีก แล้วจะเกิดอะไรตามมา  จะไม่มีความแค้น
เคืองเตรียมตอบโต้เอาคืนหรือ จากนี้ไปเมื่อสภาเปิด กฎหมายส าคัญๆ ของรัฐบาล ถ้าไม่สามารถผลักให้ลงมติร่วม 2 
สภาได้ ก็น่าระทึกอย่างยิ่ง ถ้ามีวุฒิสภาร่วมโหวตด้วย ยังพออุ่นใจว่า พรรค 250 ส.ว.ยังไปกันได้ดีกับนายกฯ แต่ถ้าโหวต
ในสภาผู้แทนฯเดี่ยวๆ คงหวาดเสียวพิลึก 

คงต้องบันทึกเอาไว้ว่า วิกฤตการเมืองรอบนี้ เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาลเอง ระหว่างผู้น ารัฐบาล
กับแกนน าของพรรคการเมืองฐานสนับสนุนรัฐบาล จนน าไปสู่ความไม่มั่นคงในเสถียรภาพของรัฐบาลจากเสียงโหวตใน
สภา ไม่น่าแปลกใจที่พรรคการเมืองอ่ืนที่ร่วมรัฐบาล เช่น ประชาธิปัตย์ เคลื่อนไหวจัดเตรียมผู้ลงสมัครเลือกตั้งอย่าง
คึกคักในช่วงระยะนี้ พรรคภูมิใจไทยที่ไม่มีแค่วัคซีนแต่มากด้วยเซรุ่ม ก็ทยอยเปิดตัว ส.ส.ที่ย้ายจากพรรคอื่น 

ส่วนพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะเพ่ือไทย ทั้งเปลี่ยนหัวหน้าพรรครับกระแสคนรุ่นใหม่แถมเปิดตัว  อุ๊งอ๊ิง  
แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม เริ่มย่างก้าวแรกบนถนนการเมือง ส่ง
สัญญาณถึงชาวบ้านที่ยังคิดถึง ทักษิณ ชินวัตร เมื่อหันดูศึกระหว่างผู้น ารัฐบาลกับแกนน าพลังประชารัฐ ทุกพรรคก็ต้อง
เริ่มเดินหน้าไปสู่การเตรียมเลือกตั้ง เป็นการนับถอยหลังอย่างเป็นทางการแน่แล้ว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_3014827  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/article/news_3014827
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
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วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 
E-DUANG : เพื่อไทย ก้าวไกล เส้นทางเดียวกัน เส้นทาง ต่อสู้ ไปสู่”ประชาธิปไตย” 
 

 
 

การแสดงออกของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ต่อการอ าลาจากไปของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับการเข้ามาใน
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นการยอมรับต่อเยื่อใยและไมตรีอันมีอย่างเต็มเปี่ยมระหว่าง”ผู้เยาว์”
ต่อ”ผู้อาวุโส”อย่างงดงาม เป็นความงดงามแห่งการด ารงอยู่ของ”ภราดรภาพ”ความรู้สึก 

นั่นก็คือ ความอบอุ่นที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุลและพรรคอนาคตใหม่เคยได้รับไมตรีและการช่วยเหลือจาก 
นายสมพงษ์ อมรวิ วัฒน์ นั่นปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มิได้ด ารงอยู่เสมอเป็นเพียง”โวหาร”อันว่างเปล่าไร้การ”
ปฎิบัติ”ขณะเดียวกัน เยื่อใยและความอาทรจากรุ่นพ่ีอย่าง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เคยมีต่อส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคอนาคต
ใหม่และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ก็เป็นความตรึงตราไม่เคยลืมเลือน แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่เยื่อใยนั้น
ก็ต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกลอย่างไม่แปรเปลี่ยน ไมตรีเหล่านี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนั้นงดงาม 

ระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกลเด่นชัดยิ่งว่ามีทั้งความเหมิอนและความต่างอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ด าเนิน
ไปเหมือนกับเป็นพันธ มิตรในแนวร่วมประชาธิปไตย พรรคเพ่ือไทยมีประวัติศาสตร์อันเป็นความต่อเนื่องมาจากพรรค
ไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ย่อมมีขนบมีวัฒนธรรมตน เป็นวัฒนธรรมอันตัดไม่ขาดไปจากพรรคไทยรักไทย เป็น
วัฒนธรรมอันตัดไม่ขาดไปจากพรรคพลังประชาชน และหล่อหลอมมาเป็นพรรคเพ่ือไทยอย่างที่เห็ นและเป็นอยู่ 
ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลแม้จะเป็นพรรคการเองใหม่แต่ระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ร้อนแรง
แหลมคม เป็นความร้อนแรงแหลมคมท่ีจ าเป็นต้อง”พิสูจน์”ต่อไป 

สภาพความเป็นจริงทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งครั้งหน้า แม้ว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะมี
คู่ต่อสู้ใหญ่เดียวกันนั่นก็คือ พรรคพลังประชารัฐ แต่ในกระบวนการ”การเลือกตั้ง”ก็จ าเป็นต้อง”ต่อสู้”กันเอง เป็นการ
ต่อสู้บนพ้ืนฐานแห่ง”นโยบาย” เป็นการต่อสู้ที่ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจเลือกของ”ประชาชน” ค าตอบสุดท้ายจึงอยู่ที่
ประชาชนซึ่งจะเป็นผู้มอบ ”อาณัติ” มาให้ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_480944  
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