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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน์ กกต. แจ้ง อสม. ลงสมัครท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ 7 
2 ข่าว 8 ออนไลน์ กกต. เเจ้งปลัด สธ.สั่ง อสม. สมัครเลือกตั้งสมาชิก-นายก-ผู้ช่วยหา

เสียง อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
8 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เสียงจากนักรบชุดเทา ! ขอ “กกต.” ทบทวนค าสั่ง ห้าม อสม. สมัคร 
อบต. งดท าหน้าที่ 

9 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ เสียงจากนักรบชุดเทา! ขอ กกต.ทบทวนค าสั่งห้าม อสม.ผู้สมัคร อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 

10 

5 แนวหน้าออนไลน ์ ‘กกต.’ ทบทวนค าสั่งปมห้าม ‘อสม. ผู้สมคัร อบต.’ ปฏิบัติหน้าที่ 
ก่อนเลือกตั้ง 

11 

6 บ้านเมืองออนไลน์ นักรบชุดเทาขอ "กกต." ทบทวนค าสั่งห้าม อสม.ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 

12 

7 มติชนออนไลน ์ ปธ.ชมรม อสม. ขอ กกต. ทบทวนค าสั่งปมงดปฏิบัติหน้าที่ ชี้จ ากัด
สิทธิ มีผลเสียต่อ ปชช. 

13 

8 InnNews ออนไลน์ นักรบชุดเทา ขอ กกต. ทบทวนค าสั่ง 14 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ กกต. เปิด 7 ขัน้ตอน เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจกิายนนี ้ 15 
10 มติชนออนไลน ์ 1 พ.ย. ชง กกต. เคาะปมประธาน อสม. ขอทบทวนค าสั่ง ให้ อสม.

สมัครเลือกตั้ง อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
16 

11 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต. เตรียมพิจารณา 1 พ.ย.นี้ ปมให้ อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 17 
12 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ เตรียมเสนอ กกต. ทบทวนการให้ อสม. สมัครเลือกต้ัง อบต. 

งดปฏิบัติหน้าที่ 
18 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘ธีรัจชัย’ ชี้ แก้ กม.ลูก 2 ฉบับ ใช้เวลามากน้อย ขึ้นอยู่กับ รธน. 19 
2 มติชนออนไลน ์ สมชัยชี้ ปฏิทินแก้ กม.ลูกของ ‘วิษณ’ุ ประมาทไม่ได้ หวั่นมยีุบสภา 

เชื่อ ปท.ต้องการเปลี่ยนแปลง 
20 

3 แนวหน้าออนไลน ์ ถึงเวลาเลือกต้ัง! โพลเช็คเรตติ้ง ‘ตัวเก็งนายกฯ’ -5 อันดับ ‘พรรค’ 
โกยคะแนน 

21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ โพลมองถ้ามีเลือกตั้งเพื่อไทยคะแนนเยอะสุด อยากได้ "พิธา" นั่งนายกฯ 23 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ โพล ชี้ คนหนนุมีเลือกตั้งใหม่ "เพื่อไทย" คะแนนน า -นายกฯอยากได้ 

"พิธา" 
25 

6 NewTv ออนไลน์ ปชช. มองพรรคการเมืองเคลื่อนไหวแสดงความแตกแยก 26 
7 บ้านเมืองออนไลน์ ปชช. มองออก! นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย เพราะต้องการหาเสียง 27 
8 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" เตือน กกต. อย่าบ้าจี้สั่ง อสม. หยุดท างานช่วงเลือกตั้ง อบต. 

พร้อมส่งเพลง "คนเสื้อสีเทา" ให้ก าลังใจ 
28 

9 แนวหน้าออนไลน ์ ‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ‘นิพนธ์’ พ้น รมต. หรือไม่ ทวงถาม 
ยุบพรรคไทรักธรรม 

29 

10 เดลินิวส์ออนไลน ์ ร้อง ‘กกต.’ สอบ ‘นิพนธ’์ พ้น รมต.หรือไม่ ปมนายก อบจ.สงขลา ปี64 30 
11 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ไพศาล’ ฟันธง! ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีชื่อ 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯของเพ่ือไทย 31 
12 WorkpointToday 

ออนไลน์ 
พรรคเสรีรวมไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. คนรุ่นใหม่ มุ่งชนะ
ใจประชาชน 

32 

 
 
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ โฟกัส 2 ขั้วการเมืองใหญ่ “ปรับฐาน” รอเลือกต้ัง : พปชร.อมโรค 

เพื่อไทยติดหล่ม 
34 

2 7HD ออนไลน์ คอลัมน์หมายเลข 7 : นับถอยหลังเลือกต้ัง อบต. 37 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ คนรุ่นใหม่จุดชงิด าสนามเลือกต้ัง 38 
4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุคคลในข่าว 40 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจเยี่ยม  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจ า กกต. ธเนศพล พูถาวรวงศ์ 
เลขานุการ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังท้องถิ่น ณ อบต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.เขาท่าพระ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อืม...กลิ่นอายเลือกตั้งโชยมาเป็นระลอกตามสถานการณ์การเมืองที่แปรปรวน แต่ที่แน่ๆส าหรับการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น ปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ระบุ กกต. ได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) วันที่ 28 พ.ย. นี้ไว้แล้วทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอ านวยความสะดวกให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วน 1444 รักประชาธิปไตย
ต้องไปเลือกต้ัง นะจ๊ะ

บุคคลในข่าว 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. แจ้ง อสม. ลงสมัครทอ้งถิ่นหยุดปฏบิัติหน้าที ่
วันที่ 30 ต.ค. 2564 
 

 
 
 พันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีข้อสั่งการไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลอืกตั้ง งดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การ
เลือกตั้ง ไม่เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/525872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/525872
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กกต. เเจ้งปลัด สธ.สั่ง อสม. สมัครเลือกตัง้สมาชิก-นายก-ผู้ช่วยหาเสียง อบต. งดปฏิบัติหน้าที ่
วันที่ลงข่าว 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14:29 น. 
 

 
 
กกต.ท าหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัด สธ. ให้เเจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สั่ง อสม.ที่สมัครรบัเลือกตั้งสมาชิก-นายก หรอื
ผู้ช่วยหาเสียง อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าการเลือกตั้งจะเเล้วเสรจ็ หวั่นเอื้อ ลต.ไม่สุจริต  
ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมคัรรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นผู้ชว่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติ
หน้าที่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเเละผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เเละคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเเละนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 142 เเห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562 
โดยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสว่น
ต าบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเเละนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มี อสม.สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ อสม.มีบทบาทหน้าที่เเละความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ เเละในปัจจบุันมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญเกีย่วกับการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีความ
ใกล้ชิดกับผู้มีสทิธิเลือกต้ัง ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเเละเที่ยงธรรมได้ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เเละ
เที่ยงธรรม จึงขอความร่วมมือเเจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องขอให้ อสม. ผู้ที่สมคัรรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้รับสมัครการเลือกตั้งให้งดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
การเลือกต้ังจะเเล้วเสร็จ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaich8.com/news_detail/102434/ 
 

https://www.thaich8.com/news_detail/102434/
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เสียงจากนักรบชุดเทา ! ขอ “กกต.” ทบทวนค าสั่ง ห้าม อสม. สมัคร อบต. งดท าหน้าที่ 
วันที่ 30 ต.ค. 2564 เวลา 14:34 น. 
 

 
ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึง กกต. ทบทวนค าสั่ง ปม ห้าม อสม. ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 30ตค. 64 นายจ ารัส ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศ
ไทย ท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)งดปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีเนื้อหา 
 ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย 
 มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10- 15หลังคาเรือนต่อ 
อสม.1คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
บางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ 
 พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา 
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของ
พวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้าย
ประชาชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/666848 

https://www.posttoday.com/politic/news/666848
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เสียงจากนักรบชุดเทา! ขอ กกต.ทบทวนค าสั่งห้าม อสม.ผู้สมัคร อบต.ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 
เผยแพร่: 30 ต.ค. 2564 14:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่ง ห้าม อสม. ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 
 วันนี้ (30 ต.ค.) นายจ ารัส ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 
ท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.)งดปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีเนื้อหา 
 ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย 
 มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชาชนที่ อส ม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ ๑๐- ๑๕ หลังคาเรือน
ต่อ อสม.๑ คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่า
เป็นการเอาเปรียบ 
 พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา 
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของ
พวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้าย
ประชาชนก็จะได้อนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000107596 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000107596
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‘กกต.’ ทบทวนค าสั่งปมห้าม ‘อสม. ผู้สมัคร อบต.’ ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเลือกตั้ง 
วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.49 น. 

 
 
เสียงจากนักรบชุดเทา!ขอ “กกต.”ทบทวนค าสั่งปมห้าม “อสม. ผู้สมัครอบต.” ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง     
 นายจ ารัส ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)งดปฏิบัติ 
หน้าที่ โดยมีเนื้อหา 
 ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย 
 มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10- 15หลังคาเรือนต่อ 
อสม.1คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
บางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอา
เปรียบ 
 พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา 
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของ
พวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้าย
ประชาชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/612401 
 

https://www.naewna.com/politic/612401
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นักรบชุดเทาขอ "กกต." ทบทวนค าสั่งห้าม อสม.ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 
วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 15.01 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายจ ารัส ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่ง
ประเทศไทย ท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)งดปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีเนื้อหา 
 ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย 
 มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10- 15หลังคาเรือนต่อ 
อสม.1คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
บางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอา
เปรียบ  
 พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา 
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของ
พวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้าย
ประชาชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/256490 
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ปธ.ชมรม อสม. ขอ กกต. ทบทวนค าสั่งปมงดปฏิบัติหน้าที่ ชี้จ ากัดสิทธิ มีผลเสียต่อ ปชช. 
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 - 15:39 น. 
 

 
เสียงจากนักรบชุดเทา ! ขอ “กกต.” ทบทวนค าสั่ง ปม ห้าม อสม. ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง     
 นายจ ารัส ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)งดปฏิบัติ 
หน้าที่ โดยมีเนื้อหา 
 ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข  ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แห่งประเทศไทย 
 มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชาชนที่ อส ม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือนต่อ 
อสม.1 คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
บางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอา
เปรียบ 
 พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา 
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของ
พวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้าย
ประชาชนก็จะได้คนที่ดีที่สุด ให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3017800 
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นักรบชุดเทา ขอ กกต. ทบทวนค าสั่ง 
30 ตุลาคม 2021 - 16:28 
 

 
 
นักรบชุดเทา ขอกกต.ทบทวนค าสั่ง ห้าม อสม. ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 
 นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ท าหนังสือถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือค าสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)งดปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมีเนื้อหาตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต. 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือ อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงด
ปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทยมีความเห็นร่วมกัน
ว่า เป็นการจ ากัดสิทธิของ อสม.และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มี
ความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10- 15 หลังคาเรือนต่อ อสม.1คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความล าบากหรือผลกระทบ 
เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องท าแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน 
อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ 
 พวกเราทราบดีว่าตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 
ได้โดยไม่น าองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม.ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และ
ปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา คน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่าประชาชนเห็นคนที่ท าดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของพวก
เขาคงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และท าคุณงามความดี สุดท้ายประชาชน
ก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา 
 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอ ความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกค าสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_222917/ 
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กกต. เปิด 7 ขั้นตอน เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 
ไทยรัฐออนไลน์  30 ต.ค. 2564 17:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง บอก 7 ขั้นตอน การออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งอบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้ ต้อง
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา ย้ าบัตรนายก เลือกได้เบอร์เดียว 
วันที่ 30 ต.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. นี้ 
โดยมีจ านวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและจ าล าดับที่ไว้เพื่อแจ้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
3. ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
4. รับบัตร 2 ใบ พร้อมลงช่ือบนต้นขั้วบัตร 
5. เข้าคูหา ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง 
บัตรนายก กากบาท เลือกได้หมายเลขเดียว 
บัตรสมาชิก กากบาท เลือกได้ไม่เกินจ านวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกต้ัง 
หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ กากบาท ลงในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
6. หย่อนบัตรลงในหีบบัตร 
ตรวจสอบหีบบัตรเลือกต้ังให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง 
7. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากที่เลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2232050 
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1 พ.ย. ชงกกต. เคาะปมประธาน อสม. ขอทบทวนค าสั่ง ให้ อสม.สมัครเลือกตั้งอบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 - 19:15 น. 
 

 
1 พ.ย. ชงกกต. เคาะปมประธาน อสม. ขอทบทวนค าสั่ง ให้ อสม.สมัครเลือกตั้งอบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม รายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ากรณี นายจ ารัส 
ค ารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (อสม.) ท าหนังสือถึงเลขาธิการกกต. ให้
ทบทวนหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่
นั้น ส านักงานกกต.จะมีการเสนอหนังสือดังกล่าว ให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะต้องรอ
ความเห็นของ กกต.หลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากมีความกังวลว่าในกรณีที่ อสม.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะที่ 
อสม.ยังต้องท าหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ ซึ่งอาจจะเกิดการหาเสียงผิดกฎหมายขึ้นได้ อย่างกรณี 
อสม.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง น าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือสิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นของหลวงไปแจกให้ประชาชน แต่
กลับใส่เสื้อเป็นผู้สมัคร ที่มีเบอร์ในการหาเสียงไปแจก ก็จะกลายเป็นการกระท าที่เข้าข่ายหาเสียงโดยการให้ทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอาจจะท าให้ถูกร้อง จนถึงขั้นถูกใบแดงได้ แต่ในส่วนของการท าหน้าที่อสม. ซึ่งไม่เกี่ยวกับการหา
เสียงก็สามารถท าได ้
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3018169 
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กกต. เตรียมพิจารณา 1 พ.ย.นี้ ปมให้ อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
เผยแพร่: 30 ต.ค. 2564 19:55  โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
เตรียมเสนอ กกต.พิจารณา 1 พ.ย.นี้ หลัง ประธาน อสม. ขอทบทวนการให้ อสม.สมัครเลือกตั้ง อบต.งดปฏิบัติ
หน้าที่ 
 วันนี้ ( 30 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายจ ารัส ค ารอค ประธาน
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (อสม.) ท าหนังสือถึงเลขาธิการ กกต. ให้ทบทวนหนังสือ
ด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้ อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่นั้น ส านักงาน กกต.จะ
มีการเสนอหนังสือดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะต้องรอความเห็นของ กกต.
หลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีความกังวลว่าในกรณีที่ อสม.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะที่ อสม.ยังต้องท าหน้าที่ดูแล
ประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ อาจจะเกิดการหาเสียงผิดกฎหมายขึ้นได้ อย่างกรณี อสม.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
น าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือสิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นของหลวงไปแจกให้ประชาชน แต่กลับใส่เสื้อเป็นผู้สมัคร ที่มี
เบอร์ในการหาเสียงไปแจก ก็จะกลายเป็นการกระท าที่เข้าข่ายหาเสียงโดยการให้ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอาจจะ
ท าให้ถูกร้อง จนถึงขั้นถูกใบแดงได้ แต่ในส่วนของการท าหน้าที่ อสม. ซึ่งไม่เกี่ยวกับการหาเสียงก็สามารถท าได ้
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000107675 
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เตรียมเสนอ กกต. ทบทวนการให้ อสม. สมัครเลือกตั้ง อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
30/10/2564 21:07 

 
 
กรุงเทพฯ 30 ต.ค.-เตรียมเสนอ กกต. พิจารณา 1 พ.ย.นี้ หลัง ประธาน อสม. ขอทบทวนการให้ อสม. สมัคร
เลือกตั้ง อบต. งดปฏิบัติหน้าที่ 
 กกต. วันนี้ ( 30 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่านายจ ารัส ค ารอค 
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (อสม.) ท าหนังสือถึงเลขาธิการ กกต. ให้ทบทวน
หนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้ อสม.ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่นั้น 
ส านักงาน กกต.จะมีการเสนอหนังสือดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะต้องรอ
ความเห็นของ กกต.หลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีความกังวล ว่าในกรณีที่ อสม.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะที่ อสม.ยังต้องท าหน้าที่
ดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ อาจจะเกิดการหาเสียงผิดกฎหมายขึ้นได้ อย่างกรณี อสม.ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งน าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือสิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นของหลวงไปแจกให้ประชาชน แต่กลับใส่เสื้อเป็นผู้สมัคร 
ที่มีเบอร์ในการหาเสียงไปแจก ก็จะกลายเป็นการกระท าที่เข้าข่ายหาเสียงโดยการให้ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยง
อาจจะท าให้ถูกร้อง จนถึงขั้นถูกใบแดงได้ แต่ในส่วนของการท าหน้าที่ อสม. ซึ่งไม่เกี่ยวกับการหาเสียงก็สามารถท าได้.-
ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-813360 
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‘ธีรัจชัย’ ชี้ แก้ กม.ลูก 2 ฉบับ ใช้เวลามากน้อย ขึ้นอยู่กับ รธน. 
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 - 14:44 น. 
 

 
 
‘ธีรัจชัย’ ชี้ แก้ กม.ลูก 2 ฉบับ ใช้เวลามากน้อย ขึ้นอยู่กับ รธน. 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการระบุ
ว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
คาดว่าจะเสร็จสิ้นใน 2-3 เดือน ว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ แต่อยู่ที่จะมีการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ
ลงมาเมื่อไหร่ การใช้เกณฑ์ 2-3 เดือน เป็นระยะเวลาที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีระบุ ทั้งนี้ หากมีการโปรด
เกล้าฯ ลงมาแล้ว รัฐบาลและพรรคการเมืองแต่ละพรรค ก็จะเสนอร่างของตัวเองเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาฯ 
จากนั้นจะเข้าสู่วาระ 1 และตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ขึ้นมาพิจารณา และถกเถียงกัน ก่อนจะเข้าสู่วาระ 2 
และวาระ 3 หากค านวณเวลาแล้ว ก็ประมาณ 2-3 เดือนตามที่คาดการณ์กันไว้ โดยพรรค ก.ก. ก็เตรียมเสนอร่าง
กฎหมายลูก 2 ฉบับของตัวเองไว้เช่นกัน ซึ่งตัวโครงร่างวางไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือถกเถียงกันในรายละเอียด ยังไม่
เรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต ์
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3017697 
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สมชัยชี้ ปฏิทินแก้ กม.ลูกของ ‘วิษณ’ุ ประมาทไม่ได้ หวั่นมียุบสภา เชื่อ ปท.ต้องการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 - 15:21 น. 

 
‘สมชัย’ เตือน อย่าประมาทกับปฏิทินแก้ กม.ลูกของ ‘วิษณุ’ แนะเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครทุกเขต ลั่นพร้อมช่วยหา
เสียงทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา เชื่อบ้านเมืองต้องการเปลี่ยนแปลง และนายกฯที่ชื่อ ‘เสรีพิศุทธ์’ 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่โรงแรมริยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเสรีรวมไทย (สร.) นาย
สมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรค สร. กล่าวถึงทิศทางการเมืองไทยในอนาคต ว่าหลังจากที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ระบบเลือกตั้งท าได้แล้ว จากนี้คือการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคการเมืองเตรียมเสนอ ซึ่งตนพร้อม
หากจะได้รับโอกาสจากพรรค สร.ให้เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการปรับแก้ไขกฎหมายลูก โดยปัญหาส าคัญที่ต้องใช้สติปัญญา
คือ การแก้ไขให้มีพรรคการเมืองได้หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งตนเช่ือว่าจะมีปัญหาแน่นอน 
 นายสมชัยกล่าวด้วยว่า ส าหรับปฏิทินการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามที่นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม แต่ตนมองว่าอย่าประมาท เพราะแป้งคือ
แป้ง ดังนั้น อาจตัดสินใจยุบสภาได้ หลังจากที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ประกาศใช้ โดยไม่สนใจว่า
กฎหมายลูกที่ใช้เลือกตั้งจะเสร็จหรือไม่ เพราะรัฐบาลมีอ านาจออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ก าหนดเนื้อหาที่ตนเอง
ต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บังคับใช้ได้ และที่ส าคัญเพื่อลดความได้เปรียบทางการเลือกตั้งของพรรค
เพื่อไทย (พท.) 
 นายสมชัยกล่าวต่อว่า ส าหรับกติกาเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยน เชื่อว่าพรรคปัดเศษ หรือพรรคที่มี 1 เสียงไม่มี
ทางรอด ดังนั้น หากจะย้ายพรรคควรมาอยู่กับผู้น าพรรคเล็ก คือพรรค สร. ทั้งนี้ ตนมองว่าหากพรรคปัดเศษย้ายไปอยู่
กับพรรคใหญ่ หรือพรรคกลาง จะไม่ถูกเห็นประโยชน์ในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตนมองว่าการเลือกตั้งรอบหน้าพรรค สร.ควร
ท าคือ 1.ต้องสร้างพลังของผู้สมัคร ส.ส.เขต ต้องส่งทุกเขต หากพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ชนะในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัคร ส.ส.
ไม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่ได้ พรรค สร.ก็สามารถท าได้ และ 2.สร้างกระแสส่วนกลางที่สร้างการยอมรับจากประชาชน ท า
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงสนับสนุนในพื้นที่ 
 “ผมเชื่อว่าวันนี้บ้านเมืองต้องการเปลี่ยนแปลง และต้องการนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และผมเชื่อว่าหากส่งทุกเขตเลือกตั้งสามารถวางยุทธศาสตร์และตั้งเป้าหมายไว้ 
ซึ่งผมไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคจะตั้งไว้เท่าไหร่ แต่ผมไม่หวังมากขอ 20 คนจากที่มี ส.ส.ตอนนี้ 10 คนก็พอ ดังนั้น เสรี
รวมไทยต้องลงพื้นที่สร้างกระแสส่วนกลางที่หนุนเขต หนุนพื้นที่ หากทั้ง 2 อย่างไปด้วยกัน 20 ที่ไม่เป็นปัญหาของเสรี
รวมไทย” นายสมชัยกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงต้นก่อนที่จะกล่าวบรรยายตามหัวข้อ นายสมชัยกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนมองว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม ดวงไม่ดี ในพรรคมีปัญหา ขึ้นเวทียังสะดุด 
พอจะขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ พบว่าเครื่องบินเสีย เพราะเป็นเครื่องบินเก่า ตนมองว่าควรจัดนักบินมือใหม่ให้ 
เพื่อให้คนทั้งประเทศดีใจกันเสียที อย่างไรก็ตาม ตนสมัครเป็นสมาชิกพรรค สร.แล้ว หากวันไหนที่มีการเลือกตั้งและ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ให้ตนไปช่วยหาเสียงตนพร้อมไปทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3017762 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3017762
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ถึงเวลาเลือกตั้ง! โพลเช็คเรตติ้ง ‘ตัวเก็งนายกฯ’ -5 อันดับ ‘พรรค’ โกยคะแนน 
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 07.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถึงเวลาเลือกตั้ง!โพลเปิดมุมมองปชช.-เช็คเรตติ้ง‘ตัวเก็งนายกฯ’ พร้อม 5 อันดับ‘พรรค’โกยคะแนน 
 31 ตุลาคม 2564 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 
จ านวนทั้งสิ้น 1,186 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 หัวข้อ “ความเคลื่อนไหวของพรรค
การเมืองในสายตาประชาชน” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้ ง 
การลงพ้ืนที่ของพรรคการเมืองต่าง ๆ ท าให้ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่ สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้าง 
อันดับ 1 ความแตกแยกในพรรคการเมือง  60.09% 
อันดับ 2 สร้างกระแสให้กับตนเองและพรรค 50.06% 
อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง 49.26% 
อันดับ 4 น่าจะมีการเลือกต้ัง 49.14% 
อันดับ 5 เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากโควิด-19 43.56% 
2. ประชาชนคิดว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 2565 หรือไม่ 
น่าจะมีการเลือกต้ัง 57.86%          
ไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง 28.36%        
ไม่แน่ใจ 13.78% 
3. ประชาชนคิดอย่างไร กรณีหากมีการเลือกตั้งใหม่ 
อันดับ 1 จะได้เปลี่ยนรัฐบาล 58.31% 
อันดับ 2 เปิดโอกาสให้คนใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา 56.26% 
อันดับ 3 ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 50.80% 
อันดับ 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 43.17% 
อันดับ 5 ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 42.03% 
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4. ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนคิดว่าพรรคใดจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุด 
อันดับ 1 เพื่อไทย 32.94% 
อันดับ 2 ก้าวไกล 25.21% 
อันดับ 3 พลังประชารัฐ 24.61% 
อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 6.18% 
อันดับ 5 ภูมิใจไทย 4.28% 
5. ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
อันดับ 1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 28.67% 
อันดับ 2 ประยุทธ์ จันทร์โอชา 21.27% 
อันดับ 3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 19.35% 
อันดับ 4 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 8.84% 
อันดับ 5 พจมาน ดามาพงศ์ 6.09% 
6. โดยภาพรวม ประชาชนคิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่แล้วหรือยัง 
ถึงเวลาแล้ว 70.29%          
ยังไม่ถึงเวลา 22.79%           
ไม่แน่ใจ 6.92% 
 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า การขยับตัวของพรรค
การเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่าก าหนด
เดิม ถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคและ
เป็นเพียงการสร้างกระแส แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว กระแสของพรรคเพื่อ
ไทยยังคงไปได้ด้วยดี แต่กระแสนายกฯจากการส ารวจครั้งนี้กลับเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่มีกระแสดีมากขึ้น ต้องมารอดู
กันว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองได้จริงหรือไม่ เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา และทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาชนเสมอ 
 ด้าน อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร อาจารย์ประจ าโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ เช่น การลงพื้นที่ การประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครสส. การ
ประกาศตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. โดย
ก าหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทนที่การใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 1 ใบ รวมถึงมี สส.แบบแบ่งเขต  400 คน (จากเดิม 350 
คน) และมี สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน (จากเดิม 150 คน) ถึงแม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะออกมา
ยืนยันว่าไม่มีทางยุบสภา แต่การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ โดยตัวเร่งที่เป็นปัจจัยให้
นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยุบสภา คือ เหตุภายในสภาเรื่องความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐที่ยากเกินจะ
เยียวยา ความไร้เสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล อุบัติเหตุทางการเมือง หรือเหตุภายนอกสภาที่อาจจะเป็นเหตุ
แทรกแซงได้ทุกเมื่อ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/612502 
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โพลมองถ้ามีเลือกตั้งเพื่อไทยคะแนนเยอะสุด อยากได้ "พิธา" นั่งนายกฯ 
วันที่ 31 ต.ค. 2564 เวลา 08:44 น. 
 

 
 
ดุสิตโพลเผยประชาชน 32.94% มองพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมากสุดหากมีการเลือกตั้ง ขณะที่ 28.67% 
อยากให้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นนายกฯ 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีความเคลื่อนไหวของพรรค
การเมือง กลุ่มตัวอย่าง 1,186 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรค
การเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในพรรคการเมือง ร้อยละ 60.09 คิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. 
ในต้นปี 2565 ร้อยละ 57.86หากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะท าให้ได้เปลี่ยนรัฐบาล ร้อยละ 58.31 
 ถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุด ร้อยละ 32.94 รองลงมาคือ ก้าวไกล 
ร้อยละ 25.21 
 นายกรัฐมนตรีที่อยากได้ คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 28.67 รองลงมาคือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 
21.27 
โดยภาพรวมประชาชนคิดว่าถึงเวลา แล้วที่จะเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 70.29 
เปิดผลโพลดูความเห็นประชาชน นักการเมืองลงพื้นที่ จริงใจหรือไก่กา? 
แจงยิบสภาฯไม่ได้เปิดให้พรรคการเมืองชวนประชาชนมาฉีดวัคซีน 
 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การขยับตัวของพรรค
การเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการเลือกตั้งใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่าก าหนด
เดิม ถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคและ
เป็นเพียง การสร้างกระแส แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว กระแสของพรรค
เพื่อไทยยังคงไปได้ด้วยดี แต่กระแสนายกฯจากการส ารวจครั้งนี้กลับเป็นพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่มีกระแสดีมากขึ้น ต้องมา
รอดูกันว่าถ้ามีการเลือกต้ังจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองได้จริงหรือไม่ เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา และทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาชนเสมอ 
 อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร อาจารย์ประจ าโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าว
ว่า ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ เช่น การลงพื้นที่ การประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครสส. การประกาศ
ตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยความเคลื่อนไหว
ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. โดยก าหนดให้มี 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

24 

 

 
 
 
 
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทนที่การใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 1 ใบ รวมถึงมี สส.แบบแบ่งเขต 400 คน (จากเดิม 350 คน) และมี 
สส.บัญชีรายช่ือ 100 คน (จากเดิม 150 คน) 
 ถึงแม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะออกมายืนยันว่าไม่มีทางยุบสภา แต่การเมืองเป็นเรื่อง
ที่ไม่แน่นอน ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ โดยตัวเร่งที่เป็นปัจจัยให้นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจยุบสภา คือเหตุภายในสภา
เรื่องความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐที่ยากเกินจะเยียวยา ความไร้เสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล อุบัติเหตุ
ทางการเมือง หรือเหตุภายนอกสภาที่อาจจะเป็นเหตุแทรกแซงได้ทุกเมื่อ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/666863 
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โพล ชี้ คนหนุนมีเลือกตั้งใหม่ "เพื่อไทย" คะแนนน า -นายกฯอยากได้ "พิธา" 
ไทยรัฐออนไลน์  31 ต.ค. 2564 10:43 น. 

 
 
สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนหนุน มีเลือกตั้งใหม่ พรรคเพื่อไทย คะแนนน า ตามด้วย "ก้าวไกล" ขณะ นายกฯ ที่
อย่ากได้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ร้อยละ 28.67 รองลงมาคือ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ร้อยละ 21.27 
 วันที่ 31 ต.ค. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี  
ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มตัวอย่าง 1,186 คน ระหว่าง วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 พบว่า ประชาชนมอง
ว่า การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในพรรคการเมือง ร้อยละ 60.09 คิด
ว่า น่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 2565 ร้อยละ 57.86 หากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะท าให้ได้เปลี่ยนรัฐบาล ร้อยละ 
58.31 ถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุด ร้อยละ 32.94 รองลงมาคือ ก้าวไกล ร้อยละ 
25.21 นายกรัฐมนตรีที่อยากได้ คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 28.67 รองลงมาคือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 21.27 
โดยภาพรวมประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 70.29 
 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผย การขยับตัวของพรรค
การเมืองทั้งพรรคเล็ก พรรคใหญ่ ในช่วงนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการเลือกตั้งใหม่ ที่ อาจจะเกิดขึ้นไวกว่า
ก าหนดเดิม ถึงแม้ประชาชนจะมองว่า การเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายใน
พรรค และเป็นเพียงการสร้างกระแส แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว กระแส
ของพรรคเพื่อไทย ยังคงไปได้ด้วยดี แต่กระแสนายกฯ จากการส ารวจครั้งนี้กลับเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่มีกระแส
ดีมากขึ้น ต้องมารอดูกันว่า ถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองได้จริงหรือไม่ เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่
แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาชนเสมอ 
 ขณะที่ อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร อาจารย์ประจ าโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ระบุความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ เช่น การลงพื้นที่ การประกาศตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. การ
ประกาศตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี ล้วนเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. โดย
ก าหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทนที่การใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 1 ใบ รวมถึงมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน (จากเดิม 350 
คน) และมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน (จากเดิม 150 คน) ถึงแม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกมา
ยืนยันว่า ไม่มีทางยุบสภา แต่การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ โดยตัวเร่งที่เป็นปัจจัยให้
นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจยุบสภา คือ เหตุภายในสภาเรื่องความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ยากเกินจะ
เยียวยา ความไร้เสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล อุบัติเหตุทางการเมือง หรือ เหตุภายนอกสภาที่อาจจะเป็นเหตุ
แทรกแซงได้ทุกเมื่อ 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2232386 
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ปชช. มองพรรคการเมืองเคลื่อนไหวแสดงความแตกแยก 
 

 
 
"สวนดุสิตโพล"เผย ปชช.มองความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง  แสดงให้เห็นถึงความแตกแยก น่าจะมีการ
เลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 65  
 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความ
เคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มตัวอย่าง 1,186 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าการ
เคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในพรรคการเมือง ร้อยละ 60.09 คิดว่า
น่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 2565 ร้อยละ 57.86 หากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะท าให้ได้เปลี่ยนรัฐบาล ร้อยละ 58.31 
ถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุด ร้อยละ 32.94 รองลงมาคือ ก้าวไกล ร้อยละ 25.21 
นายกรัฐมนตรีที่อยากได้ คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 28.67 รองลงมาคือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 21.27 โดย
ภาพรวมประชาชนคิดว่าถึงเวลา แล้วที่จะเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 70.29 
 การขยับตัวของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้ ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการ
เลือกตั้งใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่าก าหนดเดิม ถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคและเป็นเพียงการสร้างกระแส แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มี
การเลือกตั้งโดยเร็ว กระแสของพรรคเพื่อไทยยังคงไปได้ด้วยดี แต่กระแสนายกฯจากการส ารวจครั้งนี้กลับเป็นพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ ที่มีกระแสดีมากขึ้น ต้องมารอดูกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองได้จริงหรือไม่ เพราะ
การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตา
ของประชาชนเสมอ 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/90530 
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ปชช. มองออก! นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย เพราะต้องการหาเสียง 
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 07.58 น. 

 
 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เรื่อง "ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา?" ท าการส ารวจระหว่าง
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่มีข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมาก
ในช่วงนี้ เป็นความจริงใจเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นเพราะกระแสการยุบสภากันแน่ การส ารวจอาศัยการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น
ที่ร้อยละ 97.0 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมาก
ในช่วงนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.89 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน และหาเสียงไปด้วย รองลงมา ร้อยละ 
19.38 ระบุว่า ไปเพราะกระแสการยุบสภามากกว่า ร้อยละ 11.17 ระบุว่า ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน จริง ๆ และ
ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบแบ่งเขต เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.83 ระบุว่า ไม่เคยลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนเลย รองลงมา ร้อยละ 
36.93 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนบ่อยมาก และร้อยละ 0.38 ระบุว่า 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อดูแล
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.85 ระบุว่า ไม่เคยเห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่
เลย รองลงมา ร้อยละ 29.26 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ไม่ค่อยบ่อย ร้อยละ 9.95 ระบุว่า เห็น ส.ส. 
ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 3.57 ระบุว่า เห็น ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่บ่อยมาก และร้อยละ 
1.37 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.74 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 
25.68 มีภูมิล าเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.31 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.74 มีภูมิล าเนาอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.86 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.99 
เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.15 เป็นเพศทางเลือก 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/256533 
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"เทพไท" เตือน กกต. อย่าบ้าจี้สั่ง อสม. หยุดท างานช่วงเลือกตั้ง อบต. พร้อมส่งเพลง "คนเสื้อสีเทา" ให้ก าลังใจ 
สยามรัฐออนไลน์  31 ตุลาคม 2564 08:26 น.  
 

 
 วันที่ 31 ต.ค.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook 
ส่วนตัว ข้อความว่า จากกรณีที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ
ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร อบต. ได้งดปฎิบัติหน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะแล้วเสร็จ 
 โดยข้อเท็จจริงแล้ว อสม.เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่เป็นอาสาสมัคร ไม่ใช่ข้าราชการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ไม่มีอ านาจหน้าที่ ในการให้คุณให้โทษแต่อย่างใด การดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน เป็น
ความสัมพันธ์ที่เป็นปกติของคนภายในหมู่บ้านด้วยกัน ไม่อยากให้ กกต.บ้าจี้ หรือตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ ต้องพิจารณา
ถึงบริบทการท างานของ อสม.ให้รอบด้านด้วย 
 การออกข้อห้ามดังกล่าว อาจจะกระทบถึงขวัญก าลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของพี่น้อง อสม.ทั้งประเทศได้ 
ถ้าหากมี อสม.คนใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. ได้ท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง ก็สามารถใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ในทันที ไม่ควรจะออกหนังสืออย่างเป็นทางการแบบเฉพาะเจาะจง ถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่นนี ้
จึงขอมอบเพลง คนเสื้อสีเทา เป็นก าลังใจให้กับ อสม.ทุกคนทั่วทั้งประเทศ 
เพลง คนเสื้อสีเทา 
 คนเสื้อสีเทา เราคือ อสม.ได้ท าหน้าที่ แทนคุณหมอ บางครั้งก็แทนพยาบาล ดูแลทุกคน ไม่เคยบ่น ว่า
เกียจคร้าน เดินเคาะประตู ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ก้าวผ่านโรคภัย 
 ภาระหน้าที่ ของคนเสื้อสีเทา ไม่ว่างานหนักงานเบา เราก็ไม่เคยเหลวไหล ขอท าหน้าที่ เพื่อดูแลคนไทย 
เหนื่อยยากล าบากแค่ไหน จะก้าวข้ามไปด้วยกัน 
 ขอให้มั่นใจ ในหน้าที่ อสม. วางใจคุณหมอ ที่จะขอ ท าตามฝัน เร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้่างภูมิคุ้มกัน รออีกไม่กี่
วัน ประเทศเรานั้น จะพ้นภัย 
 ฝากค าร้องขอ จาก อสม.ผู้ใจดี อยากให้ทุกคน ท าหน้าที่ จงสามัคคีกันไว้ จับมือร่วมกัน จะได้ก้าวผ่านช่วง
อันตราย เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย ของพ่ีน้องไทยทุกคน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/293577 
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‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ‘นิพนธ์’ พ้น รมต. หรือไม่ ทวงถามยุบพรรคไทรักธรรม 
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 09.35 น. 
 

 
 
เรืองไกร’ร้อง กกต. สอบ‘นิพนธ์’พ้นรมต.หรือไม่ ทวงถามยุบพรรคไทรักธรรม 
 31 ตุลาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า กรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 1528/2564 เรื่องให้นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากต าแหน่งนายกฯ อบจ.สงขลา โดยค าสั่ง
ดังกล่าวให้เหตุผลไว้ส่วนหนึ่งว่าการกระท าของนายนิพนธ์ มีมูลความผิดตาม ป.อาญา ม.157 ประกอบ พ.ร.บ.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2550 ม.79 นั้น ตนเห็นว่ากรณีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ย่อมเป็นเหตุที่ควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ ต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (4) ประกอบ
มาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ 
 ส าหรับการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท าได้ 2 ทาง คือ 1. ร้องผ่าน กกต. ซึ่งตนจะด าเนินการใน
ส่วนนี้ 2. ส.ส. หรือ ส.ว. ใช้สิทธิร้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ซึ่งจะเร็วกว่าการร้องผ่าน กกต. แต่ต้องรอดูว่า ส.ส. 
จะเข้าชื่อหรือไม่ ส่วน ส.ว. ตนไม่คาดหวัง 
 นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนได้น าค าวินิจฉัยของ กกต.ในลักษณะคล้ายคลึงกันมาเทียบเคียงด้วย เช่น ค า
วินิจฉัยที่ 152/2564 และค าวินิจฉัยที่ 364/2564 ซึ่งเป็นกรณีการออกค าสั่งกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ หรือ 
เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งยังมีการโต้แย้งทางปกครองด้วย แต่ กกต. ก็วินิจฉัยให้มีลักษณะต้อ งห้าม
เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองตัวอย่างจึงเป็นแนวปฏิบัติที่น ามาเทียบเคียงกับกรณีนาย
นิพนธ์ 
 นายเรืองไกร กล่าวว่า ในการร้องคราวนี้ ตนจะทวงถาม กกต. ถึงค าวินิจฉัย ที่ 58/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 
63 ซึ่งเป็นกรณี กกต. มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ฐานกระท าการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง 
มาตรา 30 ทั้งนี้ การกระท าที่ฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมือง มาตรา 30 ยังมีโทษยุบพรรคด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่เคยเห็นค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้แต่อย่างใด ทั้งที่เวลาผ่านมาจะครบปีแล้ว ประกอบกับพึ่งมีข่าวว่าหัวหน้าพรรคไทรักธรรม
เป็น ส.ส. อยู่ด้วย  เรื่องนี้จึงต้องติดตามทวงถามจาก กกต.ว่า ด าเนินการเพื่อยุบพรรคไทรักธรรมไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 
ถ้ายัง ท าไมจึงล่าช้า ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้( 1 พ.ย. )ตนจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS  ถึง กกต. เพื่อขอให้ด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจในกรณีของนายนิพนธ์ บุญญามณี  และกรณีพรรคไทรักธรรม ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/612516 
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ร้อง ‘กกต.’ สอบ ‘นิพนธ์’ พ้น รมต.หรือไม่ ปมนายก อบจ.สงขลา ปี64 
‘เรืองไกร’ ร้อง ‘กกต.’ สอบ ‘นิพนธ์’ พ้น รมต.หรือไม่ ปมพ้น นายก อบจ.สงขลา ปี 64 พร้อมทวงถามยุบพรรค
ไทรักธรรมหรือยัง? 
31 ตุลาคม 2564  12:04 น. 

 
 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า กรณีส านักข่าวอิศรา 
เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1528/2564 เรื่อง ให้นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากต าแหน่งนายกฯ 
อบจ.สงขลา โดยค าสั่งดังกล่าวให้เหตุผลไว้ส่วนหนึ่งว่า การกระท าของนายนิพนธ์ มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ม.157 ประกอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2550 ม.79 นั้น กรณีสั่งให้จากต าแหน่งย่อมเป็นเหตุที่
ควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ ต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามความในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่ ซึ่งการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท าได้ 2 
ทาง คือ 1. ร้องผ่าน กกต. ซึ่งตนจะด าเนินการในส่วนน้ี 2. ส.ส. หรือ ส.ว. ใช้สิทธิร้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ซึ่ง
จะเร็วกว่าการร้องผ่าน กกต. แต่ต้องรอดูว่า ส.ส. จะเข้าช่ือหรือไม่ ส่วน ส.ว. ตนไม่คาดหวัง 
 นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนได้น าค าวินิจฉัยของ กกต.ในลักษณะคล้ายคลึงกันมาเทียบเคียงด้วย เช่น ค า
วินิจฉัยที่ 152/2564 และค าวินิจฉัยที่ 364/2564 ซึ่งเป็นกรณีการออกค าสั่งกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ หรือ 
เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งยังมีการโต้แย้งทางปกครองด้วย แต่ กกต. ก็วินิจฉัยให้มีลักษณะต้องห้าม
เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองตัวอย่างจึงเป็นแนวปฏิบัติที่น ามาเทียบเคียบกับกรณีนาย
นิพนธ์  ซึ่งในการร้องคราวน้ี ตนจะทวงถาม กกต. ถึงค าวินิจฉัย ที่ 58/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 63 ซึ่งเป็นกรณี กกต. มีมติ
ให้ด าเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ฐานกระท าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 30 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การกระท าที่ฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 30 ยังมีโทษยุบพรรคด้วย แต่
ปัจจุบัน ยังไม่เคยเห็นค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้แต่อย่างใด ทั้งที่เวลาผ่านมาจะครบปีแล้ว ประกอบกับมีข่าวว่า
หัวหน้าพรรคไทรักธรรมเป็น ส.ส. อยู่ด้วย  เรื่องนี้ จึงต้องติดตามทวงถามจาก กกต.ว่า ด าเนินการเพื่อยุบพรรคไทรัก
ธรรมไปแล้วหรือไม่ อย่างไร ถ้ายัง ท าไมจึงล่าช้า ดังนั้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ตนจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS  ถึง กกต. 
เพื่อขอให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในกรณีของนายนิพนธ์ บุญญามณี  และกรณีพรรคไทรักธรรม ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/428025/ 
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‘ไพศาล’ ฟันธง! ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีชื่อ 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทย 
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.31 น. 
 

 
 
‘ไพศาล’ฟันธง! ‘อุ๊งอิ๊ง’มีชื่อ 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทย 
 31 ตุลาคม 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ส านักกระบ่ีเดียวดายฟันธงอุ๊งอ๊ิงจะเป็น 1 ใน 3 ชื่อนายกของ พท.” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” หรือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 
บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย (พท.) 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/612523 
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พรรคเสรีรวมไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. คนรุ่นใหม ่มุ่งชนะใจประชาชน 
workpointTODAY | Writer 31 ต.ค. 2564 
 

 
 
 การประชุมพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานที่ผ่านมา นอกจากมีการตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 18 คนแล้ว 
ยังมีการเปิดตัวว่าที่ ส.ส. กทม. ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทางพรรคเช่ือว่าจะสามารถชนะใจประชาชนได ้
 วันที่ 31 ต.ค. 2564 น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า 
การประชุมสามัญประจ าปีของพรรคเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดย 
 
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ชุดใหม่ จ านวน 18 คน ดังนี้  
1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส  หัวหน้าพรรค  
2. นายเรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรค 
3. นายวิรัตน์  วรศสิริน รองหัวหน้าพรรค  
4. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้าพรรค 
5. นายนิมิต จันทน์วิมล รองหัวหน้าพรรค 
6. น.ส.ธนภร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรค  
7. พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี รองหัวหน้าพรรค 
8. น.ส.นภาพร  เพ็ชร์จินดา รองหัวหน้าพรรค 
9. นายอนุกูล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค 
10. พล.ต.ท.จุตติ ธรรมมโนวานิช กรรมการบริหารพรรค  
11. นางเภาพงา สุทธิมณฑล กรรมการบริหารพรรค  
12. นางปิยะศิริ นาโคศิริ กรรมการบริหารพรรค  
13. นายบรรณสรณ์  ผาแดง กรรมการบริหารพรรค   
14. นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรค 
15. นายวิทยา พิพัฒน์บัณฑิต รองเลขาธิการพรรค 
16. นายชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา เหรัญญิกพรรค   
17. พล.ต.ต.เกษม  สังขพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค   
18. น.ส.เกศศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ์ โฆษกพรรค 
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คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน 11 คน คือ  
1. นายวัชรา ณ วังขนาย  
2. พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี  
3. พล.ต.ท.จุตติ ธรรมมโนวานิช   
4. พล.ต.ต.เกษม สังขพันธ์  
5. นายวิทยา จันทเตมี   
6. นายสมหมาย บุญเฮง  
7. นายศุภชัย นาคสุวรรณ  
8. นายพิทักษ์ สันติวงศ์สกุล  
9. นายคมสันต์ กลิ่นสุคน  
10. พ.ต.ท.มนตรี คงเตี้ย  
11. นางสาว ภัฏรา ศิริอริยาภร 
 น.ส.นภาพรกล่าวว่า พรรคได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว 
โดยมีผู้ที่สนใจในแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกพรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณาขั้นต้นไปบ้างแล้วหลายคน ยืนยันว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคนั้นมีคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานที่
หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับพรรคและตอบโจทย์ประเทศที่ตอนนี้มีปัญหาหลายด้านจากการบริหารงานของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 น.ส.นภาพรกล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ย้ าเสมอกับสมาชิกพรรคว่าพรรคมีอุดมการณ์ต่อต้านเผด็จการ 
หัวหน้าพรรคมีประสบการณ์ด้านต ารวจโดยผ่านขั้นตอนการท างานมาทุกระดับจนถึงต าแหน่ง ผบ.ตร. จึงเข้าใจ
โครงสร้างการท างานต้ังแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาและยังมีพรรคพวกหลายวงการที่ให้ข้อมูลต่างๆ รอบด้าน 
เมื่อเข้ามาท างานการเมืองและได้รับเลือกตั้งก็ท างานทันที แม้วันนี้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตาม ทั้งที่ความจริงพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยต้องเป็นรัฐบาล แต่ด้วยการเขียนกติกาและตีความของฝ่ายยึดอ านาจท าให้การเมืองเป็นแบบนี้ ดังนั้น
เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเสรีรวมไทยต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วประเทศ พวกเราต้องแข่งขันกับตัวเองเป็น
ขั้นแรกคือชนะใจประชาชนจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นอันดับหนึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ได้ จากนั้นพรรคจะเข้าไป
อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองที่รัฐบาลนี้ทิ้งไว้หลายเรื่อง 
 น.ส.นภาพรกล่าวว่า พรรคได้คนรุ่นใหม่หลายคนมาช่วยงานหลายด้านโดยตนได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบพื้นที่ กทม. ซึ่งมีส.ส.ได้สามสิบคน ตนได้พิจารณาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในหลายเขตของกทม.ในขั้นต้นแล้ว เพราะ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น คุณฐิติพรรณ ธนานันต์วาณิช เขต 1 ที่มีประสบการณ์ด้านการส่งออกข้าวและตรวจสอบ
คุณภาพข้าวระดับประเทศ  นายปริเยศ อังกูรกิตติ พิธีกรและนักแสดง ที่จะลงสมัครเขต 5 นายโจโจ้ ไมอ๊อคชิ นักแสดง
ที่จะลงสมัครเขต 14   เขต 15 คือคุณกฤตทัศ ชญาดิษฐเนตร ที่มีความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เขต 30 คือนางสาว นนทิ
กา ครองสินทรัพย์ ที่มีความช านาญหลายด้านเกี่ยวกับประเทศจีน เป็นต้น 
 น.ส.นภาพรกล่าวว่า คนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานกับพรรคนั้น เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ขออาสาไป
พัฒนาบ้านเมือง พรรคเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งทุกเวลาและขอพิสูจน์ตัวเองกับประชาชน ผลงานของพรรคแม้
จะเป็นฝ่ายค้านก็ช่วยประชาชนได้หลายเรื่อง เช่นการเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ าท่วม การรับ
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนและน าเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไข เป็นต้น หวังว่าประชาชนจะ
เชื่อมั่นพรรคเสรีรวมไทยและให้โอกาสในวันข้างหน้า  
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/sereeruamtha/ 
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โฟกัส 2 ขั้วการเมืองใหญ่ “ปรับฐาน” รอเลือกตั้ง : พปชร.อมโรค เพื่อไทยติดหล่ม 
ทีมข่าวการเมือง  31 ต.ค. 2564 06:21 น. 
 

 
 
ปลายฝนต้นหนาว พายุเบาบาง อากาศห้วงเปลี่ยนผ่านฤดู 
แต่ที่ไม่เบาเลยก็คือพายุการเมือง ตามเค้าลางก่อตัวในทุกป้อมค่าย ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ขยับรองรับการเลือกตั้ง
ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่มีใครคาดการณ์ได้ 
โฟกัสอยู่ที่ค่ายหลักแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐ ที่เปิดเกมรัฐประหารอ านาจกันชัดเจนแบบที่ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม 
เปิดห้องบนตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล เรียกบรรดารัฐมนตรีที่ “ถือหาง” ไล่ตั้งแต่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.
คลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส 
เข้าหารือลับหลังประชุม ครม. ในจังหวะต่อเนื่อง จากที่พี่น้อง 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
จับเข่าหารือกันเป็นการภายในวงเล็กมาแล้ว 
ก่อนจะมีกระแสข่าวว่อนท าเนียบฯ เกม “ไขก๊อก” ล้มกระดานกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกันใหม่ เพื่ออัปเปหิ 
“ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค 
โดยมุกเก่าที่เคยใช้หักดิบยึดอ านาจ พปชร.กันมาแล้ว 3 รอบ รวมหัวกรรมการบริหารพรรคลาออกจ านวนกึ่งหนึ่งหรือ 
14 คนจาก 26 คน 
ตามข่าวมีการร่อนใบลาออกโชว์กันเบื้องต้น 7–8 คน ในกลุ่มแกนน าทีมสวามิภักดิ์ พล.อ.ประยุทธ์ 
ถึงจุดต้องหักหอกข้างแคร่ เพราะพฤติการณ์ของ ร.อ.ธรรมนัส ที่ปล่อยผลโพลส ารวจคะแนนนิยม ส.ส.ปักษ์ใต้และ ส.ส.
กทม.ของทีมพลังประชารัฐ 
ส่วนใหญ่สอบตก คะแนนนิยมหดหาย 
สังเกตว่าโพลเน้นส ารวจเฉพาะ ส.ส.นกแลที่ต้องอาศัยโหนกระแสความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์ในการเลือกตั้งรอบที่
ผ่านมา ตามนัยแฝงมันก็ชัด ส.ส.คะแนนหายก็คือ “บิ๊กตู”่ กระแสหด 
เป้าหมายคือ “ด้อยค่า” พล.อ.ประยุทธ์ ชัดเจน 
เมื่อเล่นกันแรงขนาดนี้ เท่ากับเปิดไพ่ไม่เอากันแน่ ถ้ามี “ประยุทธ์” ก็ต้องไม่มี “ผู้กองนัส” ถ้ามี “ผู้กองนัส” ก็ไม่ชัวร์จะ
มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในบัญชี “นายกฯพลังประชารัฐ” 
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ไฟต์บังคับตามเดิมพันไปต่อในเกมอ านาจ “บิ๊กตู”่ ไม่มีทางเลือก ต้องก าจัดหอกข้างแคร่ให้พ้นทาง 
เขี่ย ร.อ.ธรรมนัสออกจากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
ดึงอ านาจการบริหารจัดการมาอยู่ในมือทีมสวามิภักดิ ์
และตามรูปการณ์ ยกแรกก็เหมือนฝั่งหนุน พล.อ.ประยุทธ์จะหักหอกข้างแคร่ส าเร็จ เพราะ พล.อ.ประวิตรก็ยอมที่เรียก
ประชุมพรรคในวันที่ 28 ตุลาคม 
อารมณ์ “พี่ใหญ่” เหมือนยอมถอยให้ “น้องเล็ก” 
นั่นหมายถึง ร.อ.ธรรมนัส รวมถึงเครือข่ายอย่าง “มาดามบิ๊กอาย” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และนาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล 
อาการน่าเป็นห่วง มีแนวโน้มโดนโละทั้งยวง 
แต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง คดีพลิก จากที่ไม่หือไม่อือกับกระบวนล้มกระดาน ร.อ.ธรรมนัส “บิ๊กป้อม” กลับมาค ารามฮึดฮัด 
ย้อนถามถ้าไม่เอา ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาธิการพรรคแล้วจะเอาใคร 
ตอกย้ าด้วยการยืนยันมติที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีการปรับโครงสร้าง 
“ผู้กองนัส” ยังได้สวม “หนังเสือ” ของ พ ล.อ.ประวิตร ถือสิทธิ์ในการบริหารจัดการกองทัพลิง พปชร.ต่อไปและโจทย์
ยากกย็้อน 
กลับมาที่ พล.อ.ประยุทธ์ กับกองก าลังชนกลุ่มน้อยที่สวามิภักดิ์ จะไปต่อกันยังไง ในเมื่อวัดเสียงกรรมการ บริหารพรรค
สู้ทีม “ผู้กองนัส” ไม่ได ้
ส่วน ส.ส.ไม่ต้องนับหัว ยังห่างกับทีม ร.อ.ธรรมนัสหลายช่วงตัว 
สถานการณ์มาถึงจุดนี้ก็ชัวร์แล้วว่า “พี่ใหญ่” อย่าง พล.อ.ประวิตรไม่ยอมถอยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยึดฐานบัญชาการค่าย
พลังประชารัฐ 
“เสือเฒ่า” อย่าง “บิ๊กป้อม” ฉลาดพอที่จะไม่ปล่อย “ผู้กองนัส” หลุดวงโคจร 
เพราะนั่นเท่ากับการทอนฤทธิ์เดชของ พล.อ.ประวิตรเอง 
เปรียบเทียบกันชัดๆ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ยึดค่ายพลังประชารัฐส าเร็จ รอบกายห้อมล้อมด้วยกลุ่มสวามิภักดิ์ ทั้งกลุ่มสาม
มิตร ทีมสันติ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ “เฮียโอ”๋ ชัยวุฒิ ขณะที่ “บิ๊กป้อม” ไม่เหลือใครเป็นมือเป็นไม้ 
ชะตากรรมข้างหน้าก็มองออกว่าจะเป็นอย่างไร 
นี่คือค าตอบสุดท้าย และจริงๆมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ถ้า พล.อ.ประวิตร จะถอยให้ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ากุมบังเหียนค่าย 
พปชร. ยอมให้หักหอกข้างแคร่อย่าง “ผู้กองนัส” 
แค่ “บิ๊กป้อม” ลาออกคนเดียว ทุกอย่างก็โละโดยอัตโนมัต ิ
ไม่ต้องฟัดกันมาถึงตรงนี้ให้ประชาชนคนนอกเห็นถึงรอยแตกแยกที่ชัดยิ่งกว่ารอยเลื่อนแผ่นดินไหว 
ที่ต้องแกะรอยกันต่อไป ตามสภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยึดค่ายพลังประชารัฐไม่ส าเร็จ เท่ากับสะเทือนถึงโอกาสไปต่อใน
เกมอ านาจจะเดินไปทางไหน 
เช่นเดียวกัน ตามสภาพค่ายพลังประชารัฐที่มี พล.อ.ประวิตร เป็นแม่ทัพหลัก โดย “ผู้กองนัส” เป็นเลขาธิการพรรค 
พวกที่เป็นปฏิปักษ์กันในพรรค โดยเฉพาะทีมสวามิภักด์ิ “บิ๊กตู”่ ก็คงอยู่ไม่ได ้
พปชร.คงกลายเป็นค่ายที่ไม่ใหญ่เท่าเก่า 
ทหารเฒ่า 3 ป.แตกกัน พลังหดหายด้วยกันทั้งยวง 
หันไปที่อีกขั้วตรงข้าม ตามสถานการณ์พรรคเพื่อไทย ทีมดูไบก็ก าลังคึกคักกับการขยับปรับเปลี่ยนอ านาจบริหารกันใหม่ 
นัยว่า เชิดฉิ่งโหมโรงกระแสแลนด์สไลด ์
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อันดับแรกเลยคือการอัปเกรด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ดาวสภาแถวหน้า โปรโมตขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แทน “ปู่
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ที่หมดสภาพตามสังขาร 
ธงของ “โทนี วูดซัม” ต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดกับเด็กๆ 
การให้มวยในคาถาอย่างหมอชลน่านที่ลีลาการอภิปรายในสภาติดหูติดตาประชาชนทางบ้าน น่าจะเรตติ้งดีกว่านาย
สมพงษ์ที่ปล่อยไก่พูดช่ือผิด “พล.อ.ประยุทธ์ ยงใจยุทธ” 
หัวหน้าค่ายเพ่ือไทยคนใหม่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ 
ไฮไลต์ของจริงมันอยู่ที่ “นายกฯในบัญชีพรรคเพ่ือไทย” ผู้ชมทางบ้านรอลุ้น “ผู้น านอมินีรุ่นสาม” 
ตามเหลี่ยมเขี้ยวโคตรเซียนการตลาดยี่ห้อ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่ถนัดตีกินพื้นที่ข่าว เลี้ยงกระแส ลากเรตติ้งกันแบบยาวๆ
ยั่วให้ชาวบ้านเกาะติด 
แบบที่เริ่มเปิดหัวด้วย “นางเอกหลังม่าน” 
กับปฏิบัติการที่ทีมงานสายอีสานแกล้งชง “นายใหญ่” ขอให้ “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา 
“ทักษิณ” มารับบทแม่ทัพใหญ่พรรคเพื่อไทย 
“นอมินีรุ่นพิเศษ” ลุ้นชิงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตร ี
ทั้งที่รู้กันดีว่ามันเป็น “มิชชันอิมพอสซิเบิล” ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหวังให้ “หญิงอ้อ” ผู้ถนัดอยู่หลังฉาก ออก
หน้าม่านมาล่อเป้าทาง การเมือง 
เป็นเรื่องที่ไร้น้ าหนัก แต่มันก็ท าให้ข่าว “นายกฯนอมิน”ี ของเพื่อไทยคึกคักทันตา 
ก่อนจะตามมาด้วยชื่อของ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร. พี่ชายของคุณหญิงพจมาน หรือนักธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอย่างนายเศรษฐา ทวีสิน ถูกปล่อยออกมาโยนหินถามทาง เป็นข่าวต่อเนื่อง ตามท้องเรื่องยังคาด
เดากันไปถึงลูกเขยของอดีตนายกฯทักษิณที่เป็นซีอีโอคุมธุรกิจอสังหาฯของตระกูลชิน ก็อยู่ในข่ายคุณสมบัติตรง 
เดาทาง “ทักษิณ” กันไปต่างๆนานา 
แต่ที่ฮือฮามาเลย กับชื่อ “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกฯทักษิณ ที่โผล่มาล่าสุดรับบท
ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย 
ส่อจะตามรอย “อาปู” อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ขึ้นแท่น “นายกฯบัญชีพรรคเพ่ือไทย” คั่วต าแหน่ง “นายกฯนอมินีรุ่นสาม” 
คุณสมบัติเป๊ะๆตามสเปก “โทนี วูดซัม” ที่ต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดกับเด็ก อีกมุมก็เป็นทายาทในสายเลือดของ “นาย
ใหญ่” การันตีความป้ึกให้ลูกข่ายพรรคเพื่อไทยได้เห็น “ทักษิณ” เอาจริง 
ดึงดูดสาวกทีมดูไบ แต้มไหลมาเป็นกอบเป็นก าแน่ 
“อุ๊งอิ๊ง” ตอบโจทย์ได้ตรงสุด ส าหรับ “นอมินีรุ่นสาม” ของทีมดูไบ 
แต่ปัญหามาอยู่ที่ว่า ถึงเวลาจะกล้าเสี่ยงหรือไม่ “ทักษิณ” จะให้ “ดวงใจ” สุดท้อง มา “ติดหล่มนอมินี” ลุยดงสหบาทา
ทางการเมือง ชะตากรรมเสี่ยงแบบพ่อกับอา 
เบื้องต้น อ่านตามเหลี่ยมก็คงแค่ปล่อยชื่อ “อุ๊งอิ๊ง” มาเลี้ยงเรตติ้ง 
ของจริงต้องถาม “หญิงอ้อ” ยอมหรือเปล่า. 
 
“ทีมการเมือง” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2231732 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2231732
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คอลัมน์หมายเลข 7 : นับถอยหลังเลือกตั้ง อบต. 
วันที่ 30 ต.ค. 2564   
 

 
 
 ข่าวภาคค่ า - ช่วงนี้ สนามเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักอย่างมาก หลายจังหวัดมีการแข่งขันที่เข้มข้น เพื่อหวังวาง
ฐานเสียง รอการเลือกตั้งระดับชาติในอนาคต แต่การหาเสียงครั้งนี้ อาจไม่เหมือนเดิม เพราะต้องปรับเปลี่ยนรับ
สถานการณ์ เป็นรูปแบบ New normal และต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมายด้วย เนื่องจากมีโทษหนัก ติดตามเรื่องนี้ได้จาก
รายงาน 
 ตั้งแต่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ก็คึกคักตั้งแต่วันแรกของการรับสมัคร 
ไม่ต่างจากการเลือกตั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล นี่อาจเป็น เพราะบ้านเราห่างหายจากการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ไปนานกว่า 8 ปี และบางแห่งลากยาวมาร่วม 10 ปี มีทั้งผู้สมัครทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ตบเท้ากันเข้าลง
ชิงชัยลงเลือกตั้งครั้งนี้อย่างคึกคัก รวมแล้วทั่วประเทศกว่า 130,000 คน แบ่งเป็นผู้สมัคร นายก อบต. 12,309 คน และ
ผู้สมัครสมาชิก สภา อบต. 123,941 คน 
 ดังนั้นช่วงนี้ ไปไหนมาไหนตามท้องถนน เราก็จะได้เห็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่ละพื้นที่กันแล้ว แต่ละ
คนก็งัดนโยบายออกมาประชันกัน การแข่งขันจึงค่อนข้างเข้มข้น หลายคนเร่งสร้างผลงาน ซึ่งทางส านักงาน กกต. เน้น
ย้ าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ต้องระมัดระวัง เรื่องการหาเสียงให้ดี เพราะมีเงื่อนไขค่อนข้างมาก ทั้งการ ก าหนดขนาด 
ของแผ่นป้ายหาเสียง สถานที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียง จ านวนแผ่นป้ายที่ต้องไม่เกิน 3 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่นั้น ๆ 
รวมไปถึงการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ผู้ช่วยหาเสียง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ กกต.ท้องถิ่นก าหนด 
หากพบว่ามีการฝ่าฝืน เตือนแล้วยังไม่แก้ไข จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และเหนืออื่นใด ต้องไม่ลืมว่า การหาเสียงครั้งนี้ ต้องค าถึงเรื่องการเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ด้วย 
 ในระหว่างนี้ กกต.ท้องถิ่น จะทยอยส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของตนเอง 
ว่ามีแอบแฝงเข้ามาหรือไม่ หากพบความผิดปกติ มีชื่อคนอื่นมาอยู่ในทะเบียนบ้านของเรา ให้แจ้งเพิ่ม -ถอนชื่อ ได้ 
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 
 นับจากวันนี้ เหลืออีกเพียงแค่ 28 วันเท่านั้น จะถึงวันเลือกตั้ง สมาชิก สภา อบต. และ นายก อบต. อย่า
ลืมออกไปเลือกตั้ง เลือกคนดี เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรา "หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ" 
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/525899 
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คนรุ่นใหม่จุดชิงด าสนามเลือกตั้ง 
หมากเกมนี้ "พี่โทนี่ วู้ดซัม" พยายามดึงเสียงจากคนรุ่นใหม่ เดินเกมทางการเมือง แย่งฐานเสียงจากพรรคก้าวไกล 
งานนี้ "คุณลุงขี้บ่น"แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ต้องเจอกับศึกหนัก 
31 ตุลาคม 2564   10:27 น. 

 
 
 มาแรงแซงทางโค้งกับพรรคเพื่อไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 64 ที่จ.ขอนแก่นภายใต้ “พรุ่งนี้เพื่อ
ไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ในครั้งนี ้ท าเอาใครหลายคนต้องอกสั่นขวัญผวา เนื่องจากพรรคเพื่อไทย เริ่มเดินเกม
รุก เตรียมพร้อมสู่การเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เริ่มต้นโดยการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ได้ประกาศลาออก
จากต าแหน่ง โดยให้เหตุผลไว้ว่า “วันนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ข้ามาสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อร่วมมือร่วมใจ
กับประชาชนช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ให้เป็นอนาคตและความหวังของคนไทยทุกคน  ตนมีความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเมื่ออายุ
ครบ 80 ปี คงจะต้องละมือทางการเมืองแต่ยังติดที่จังหวะเวลา ดังนั้นนี่คือช่วงโอกาสและจังหวะพอดี ตนถือโอกาสใน
วันนี ้ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม้เข้ามาท าหน้าที่ต่อ“ 
 นี่คือจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทย เพื่อน าไปสู่อนาคตและน าคนรุ่นใหม่เข้ามา
ท าหน้าที่ต่อ และก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่มาสานงานต่อในต าแหน่งนี้ เพราะคนนั่นคือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ผู้มาก
ประสบการณ์ทางการเมือง และเป็น “ดาวสภา“ซึ่งใครหลายคนในพรรคต่างให้การยอมรับเป็นอย่างดี 
 ขณะเดียวกัน ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งนี้ ได้มีการน า ส.ส. คนรุ่นใหม่ภายในพรรคเพื่อ
ไทย อาทิ วันนิวัติ สมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่น , สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญาส.ส.กทม. , ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 
, นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร , จิราพร สินธุไพรส.ส.ร้อยเอ็ด , ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย , จักรพล ตั้งสุทธิ
ธรรม ส.ส.เชียงใหม่ , กิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี , อรุณี กาสยานนท์และชญาภา สินธุไพร สมาชิกพรรคเพื่อ
ไทย เดินแฟชั่นโชว์สวมใส่เสื้อผ้าย้อม “ครามสกล“ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประกอบดนตรีแนวอีสานฟิวชั่น ที่น าท านอง
ดนตรีพื้นบ้านอีสานผสมผสานกับดนตรีสากลอย่างลงตัว แสดงให้เห็นถึงคนเจนเนอเรชั่นใหม่ สามารถอยู่ร่วมกับคนรุ่น
เก่าได้อย่างลงตัว 
 แต่ที่หน้าแปลกใจก็คือ…เด็กวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมารอรับและให้ก าลังใจกับส.ส.พรรคเพื่อ
ไทย กันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกับคู่จิ้น “พี่อิ่ม-น้องน้ า” ส.ส.อิ่ม ธีรรัตน์ส าเร็จวาณิชย ์และ ส.ส.น้ า จิราพร สินธุไพร
เหล่าแฟนคลับต่างส่งเสียงกรี๊ด!! ลั่น!!! เมื่อเจอกับคู่จิ้นนี้ หอบทั้งดอกไม้ ขนม และของขวัญรวมทั้งถ่ายรูปและขอ
ลายเซ็น กันเป็นจ านวนมาก นี่คือในการปรากฎการณ์ใหม่ทางการเมืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาคลั่งไคล้
ชื่นชอบนักการเมืองเช่นนี้ ในทางกลับกันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการเรียนและทางการเมืองให้กับเด็ก
หลาย ๆ คน 
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 และที่ขาดไม่ได้ คือ การเปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็ก ของนายทักษิณ ชิน
วัตร “พี่โทนี ่วู้ดซัม” อดีตนายกรัฐมนตร ีเข้ารับต าแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ในการ
เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคเพื่อไทยและในทางการเมืองมากขึ้น เพื่อมาอุดช่องว่างรอยต่อ
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เดินหน้าสู่อนาคตแบบ “แลนด์สไลด์“  
 หมากเกมนี้ “พี่โทนี่ วู้ดซัม” พยายามดึงเสียงจากคนรุ่นใหม่ เดินเกมทางการเมือง แย่งฐานเสียงจากพรรค
ก้าวไกล งานนี้ “คุณลุงขี้บ่น“แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ต้องเจอกับศึกหนัก เพราะ “ลูกสาวคน
สวย“อาจจะขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย  เนื่องจาก “อุ๊งอิ๊ง“ ยังแทงกั๊กเมื่อถูกถามว่า ถ้าใน
อนาคตถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรค พท. คิดว่าตนเองจะสามารถท าตรงนั้นได้หรือไม่ โดย “อุ๊งอิ๊ง“ ระบุ
ว่า “ขอท าตรงนี้เพื่อดูตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไรและเสียงตอบรับของคนในพรรคด้วย  ไปไหนเราก็ท างานร่วมกันเป็น
ทีม” 
  แม้ว่า “คุณลุงขี้บ่น“ จะมีฐานเสียงคนรุ่นเก่าและเสียงส.ว. 250 เสียงในสภาฯ แต่คนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิ์
เลือกตั้งครั้งแรกในรอบนี ้และคนรุ่นใหม่อีกจ านวนมากที่เพิ่งเลือกตั้งไปครั้งที่แล้วก็มีจ านวนอยู่มากโข  
 สิ่งที่ “พี่โทนี่” ก าลังวางหมากเดินเกมหวังชนะแบบ  “แลนด์สไลด์” ชู “อุ๊งอิ๊ง” เข้ามาชิมลางทาง
การเมือง หยั่งเสียงดูกระแสสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพิ่มฐานเสียงคนรุ่นใหม่จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า ในอนาคตพรรคเพื่อ
ไทยจะกลับมาทวงเก้าอี้คืน ดั่งวลีที่ในคนพรรคเพื่อไทยพูดอยู่บ่อยครั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่ระบุว่า “วันนี้
ลุงตู ่พรุ่งนี้เพื่อไทย”. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/426381/ 
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