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ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD 

ออนไลน์ 
คอลัมน์หมายเลข 7 : อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 
อบต. 

4 

2 TNN Online กกต.เตือน! รีบแจ้งเหตุหากไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 6 
3 มติชนออนไลน์ กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค “ปชป.” ครองแชมป์สมาชิก

สูงสุด 9.4 หมื่นราย 
7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ปลุกผู ้สมัครนายก อบต. สู ้ด้วยนโยบาย ล้างวาทกรรม      

ยิ่งกระจายอำนาจยิ่งโกง 
9 

2 มติชนออนไลน์ ผู้รายงานพิเศษยูเอ็น ผิดหวังคำตัดสินศาล รธน. เตือนไทยตระหนักสิทธิ         
ผู้ชุมนุม 

10 

3 สยามรัฐออนไลน์ "ศร ัณว ุฒ ิ "  ย ินด ีน ั ่ งหน.เพ ื ่อชาต ิ  พร ้อมทำงานร ่วมท ุกพรรค
เพ่ือปย.ปชช. 

11 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ฝ่ายค้าน" นัดถก 23 พ.ย.นี้ วางกรอบซักฟอกแบบไม่ลงมติ พุ่งเป้า
ปัญหาความเดือดร้อนปชช. 

12 

5 สยามรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส-นฤมล" ลุยเจาะพื้นที่ขอนแก่น โหมโรงรวมกันเป็นหนึ่งสู้ศึก
เลือกตั้ง มั่นใจกวาดที่นั่งเพ่ิม 

13 

6 ผู้จัดการออนไลน์ “ภัทร ภมรมนตรี” หลานชาย “แซม-ยุรนันท์” ร่วมทัพ “ไทยสร้างไทย” 
ดันนโยบายเพ่ือคนตัวเล็ก 

15 

7 ผู้จัดการออนไลน์ ดุสิตโพล รับเลี้ยงเด็กยุคโควิดยากขึ้นหวั่นติดเชื้อ เฉลี่ยใช้จ่าย 8 พันต่อ
เดือน แนะรัฐช่วยด้อยโอกาส 

16 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ โฆษกรัฐบาลเหน็บ 'หญิงหน่อย' อย่าคิดจะพูดอะไรก็พูด ชี ้เก็บภาษี
สรรพสามิตน้ำมันเป็นแนวปฏิบัติสากล 

18 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ นิด้าโพล เผยปชช.48.11% มองเปิดประเทศ 2 สัปดาห์เศรษฐกิจ          
ยังไม่กระเตื้อง 

20 
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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ รปช. เลือก ‘เอนก’ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ประกาศเตรียมตัวสู้ศึก

เลือกตั้ง 
22 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ “พี่เต้”ชวน “มหาสมปอง”ลงชิงผู้ว่าฯกทม. แข่ง “ชัชชาติ -สุชัชวีร์-
ผู้ว่าหมูป่า” 

23 

12 มติชนออนไลน์ ‘ยุทธพงศ์’ ปลุกปชช. เสนอแก้ รธน.อีกแนะ ชงแก้ ม.256 เชื่อจะผ่าน 
เหตุสภาเคยรับหลักการแล้ว 

24 

13 มติชนออนไลน์ เพื่อไทย เชื่อ ได้ลต.ผู้ว่า กทม. ช่วงปลายเดือน มี.ค. เหตุ ครม.ต้อง
ประกาศให้เลือกเพ่ือลดแรงกดดันรบ. 

25 

14 สำนักข่าว INN ออนไลน์ เพ่ือไทยจี้นายกฯเร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง 26 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ไฟสุมขอนกฎหมายเข้ม “ม็อบลาม” บริหารสะดุด : การเมือง-ปากท้อง 

วิบาก “ประยุทธ์” 
27 

2 ไทยรัฐออนไลน์ เกมบีบต้องรีบคิด 31 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ สัญญาณร้อนการเมืองร้าย ความท้าทายเกมกุมอำนาจ 33 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ 3 นิ้วลุยเกม 3 ขา รักสงบไม่จบที่’ลุงตู่’ 36 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งพรรคใหม่ เมิน สัมพันธ์ ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ 
37 

6 แนวหน้าออนไลน์ จับตาท่วงทำนอง‘พปชร.’ เคลื ่อนกองรบสู ่‘พรรคมวลชน’ของปชช.        
สู้เลือกตั้ง 

39 
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วันที่ 20 พ.ย. 2564 

คอลัมน์หมายเลข 7 : อย่าทำผิดกฎหมายเลอืกตั้ง โค้งสุดท้ายเลือกตัง้ อบต. 

 
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชวนท่านผู้ชมติดตามโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 
อบต. และสมาชิกสภา อบต. 5,300 แห่ง ที่จะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนกัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ มีความ
ผิดปกติใดที่ต้องจับตาหรือไม่ ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร 

เหลืออีกเพียงแค่ 8 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายนแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก ในรอบ
กว่า 8 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระดมสรรพกำลัง เดินหน้ารณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะ
โทษหากทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้ง การซื้อสิทธิ ขายเสียง ใส่ร้าย ป้ายสี ที่มีโทษท้ังปรับ และจำคุก แถมยังตัดสิทธิการ
เลือกตั้งเป็นเวลาถึง 20 ปี ขณะเดียวกัน การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ ยังใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ 
เพื่อไม่ให้ประชนสับสน ซึ่งในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายนนี้ กกต. จัดกิจกรรม บิ๊กเดย์ รณรงค์ โค้งสุดท้าย ก่อนการ
เลือกตั้ง อบต. 

สิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเลือกตั้งครั้งนี้ จัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและน้ำท่วมในบางพื ้นที่         
แต่ กกต. ก็ยังม่ันใจไม่กระทบการหย่อนบัตรลงคะแนนของประชาชน 

แม้ว่า กกต. จะมีการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ที่สามารถรายงานสถานการณ์ แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งเอาไว้ แต่จนถึง
ขณะนี้ยังไม่พบปัญหา แตกต่างจากข้อมูลของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือ พีเน็ต ที่พบความผิดปกติใ น
หลายเรื่อง เช่น พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง เริ่มมีความเคลื่อนไหวซื้อเสียงหัวละ 1,000-1,500 บาท 

ในการสังเกตการณ์เลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ครั้งนี้ ทางพีเน็ตภาคเหนือตอนล่าง พบทั้งปัญหาการทำ
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายสมยอมกัน เนื่องจากหลายพื้นที่มีผู้สมัครเพียงแค่คนเดียว จึงเสนอไปถึง 
กกต. ให้รวบรวมสถิติเหล่านี้ เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย ไม่ใช่แค่มุ ่งรณรงค์เรื ่องการใช้สิทธิของประชาชนเท่านั้น  
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การเลือกตั้ง อบต. นับเป็นฐานรากสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ทุกการหย่อนบัตรของประชาชน หมายถึงอนาคต 
และการพัฒนาบ้านเกิด แม้ว่าสำนักงาน กกต. จะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ชุดเคลื่อนที่เร็วด้านการข่าวไว้แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอ ความร่วมมือจากภาคประชาชน ช่วยตรวจสอบ
เฝ้าระวังการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตยิ่งขึ ้น หยุดขายเสียง           
จุดเปลี่ยนประเทศ 

 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/530849 
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21 พฤศจิกายน 2564, 08:02 น. 

กกต.เตอืน! รีบแจ้งเหตหุากไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 

 
กกต.เตือนผู้มีเหตุจำเป็นไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 7 วันก่อน-หลังวันเลือกตั้ง 

วันนี้( 21 พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารแจ้งเตือนการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.

นี้ โดยระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./

ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และท่ีอยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้

ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 
2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วยและ
ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีคณะกรรมการกำหนด 

โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  www.ect.go.th Application Smart Vote สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 144 

 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/97130/ 
 

 
 

http://www.ect/
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 – 11:18 น. 

กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค “ปชป.” ครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 9.4 หมื่นราย 

 
กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 85 พรรค “ปชป.” ครองแชมป์สมาชิกสูงสุด 9.4 หมื่นราย ส่วนไทยสร้างสรรค์ ยังไม่
พบรายงานจำนวนสมาชิก 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปรายชื่อ 85 
พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวม
จำนวน 85 พรรคการเมือง รวมจำนวนสมาชิก 1,155,786 ราย รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 394 สาขา รวมจำนวน
ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,155 ราย ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็น
หัวหน้าพรรค มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด รวม 94,492 ราย สาขาพรรคการเมือง 19 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำ
จังหวัด 312 ราย 

พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 64,267 ราย สาขาพรรคการเมือง 
4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 175 ราย ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้า
พรรค มีสมาชิก 61,614 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 284 ราย 

ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 58,926 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 
สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 211 ราย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 53,813 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 175 ราย 
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 34,277 ราย สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 86 ราย 

พรรคกล้า (ก.) ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 21,045 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 สาขา ตัวแทน
พรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย 

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปะอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 13,149 ราย สาขาพรรค
การเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 51 ราย พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,746 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 ราย 
พรรคประชาชาติ (ปช.) ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 
สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 31 ราย 
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พรรคไทยสร้างไทย (มสท) ที่มีนายสอิสร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค และมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานที่
ปรึกษา มีสมาชิก 15,656 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย ส่วนพรรค
ไทยภักดี ที่มีนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 2,461 ราย 

ส่วนพรรคไทยสร้างสรรค์ ที่มี นายธำรง เรืองธุรกิจ เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นพรรคที่กกต.เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรค
รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีกระแสข่าวลือว่าเป็นพรรคสำรองของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนสมาชิก สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำ
จังหวัดว่ามีจำนวนเท่าใด 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3051385 
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 – 15:58 น. 

‘ปิยบุตร’ ปลุกผู้สมัครนายก อบต. สูด้้วยนโยบาย ล้างวาทกรรม ยิ่งกระจายอำนาจย่ิงโกง 

 
‘ปิยบุตร’ ปลุกผู้สมัครนายก อบต. ‘คณะก้าวหน้า’ สู้ด้วยนโยบาย ล้างวาทกรรมยิ่งกระจายอำนาจ ยิ่งกระจายการโกง 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ จ.เชียงราย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางพบปะและให้
กำลังใจทีมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ เริ่มต้น
ที่ จ.น่าน แพร่ ลำปาง พะเยา และปิดท้ายที่ จ.เชียงราย โดยนายปิยบุตรกล่าวว่า ถือ เป็นโอกาสดีที่การเลือกตั้งระดับ 
อบต.เกิดข้ึนหลังจากท่ีคณะก้าวหน้ามีโอกาสได้เข้าไปร่วมบริหาร 16 เทศบาล ทำให้มีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่การเมืองท้องถิ่นแบบเก่าใช้ซื้อสิทธิซื้อเสียง 1,000-2,000 บาทนั้น 
เทียบไม่ได้เลยกับการมีน้ำประปาที่ใสสะอาด การมีการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน มีถนนหนทางและบริการต่างๆ ที่ดี 

อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจดีว่าการเมืองสนามท้องถิ่นนั้นพ้ืนที่เล็ก การแข่งขันสูง มีการใช้กลไกรัฐ ใช้เงินทอง ใช้อิทธิพลเข้า
มามหาศาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเสียเปรียบ แต่อย่างไรก็ตาม คิดว่าสิ่งที่เรามี และเป็นเกมใหม่ที่เราจะเล่นนั้นมีอยู่ 
2 เรื่องคือ 1.ความสดใหม่ของผู้สมัครที่ตั้งใจเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บ้านเกิดของตัวเอง กับ 2.นโยบายที่ใช้หา
เสียงและจะทำให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งคณะก้าวหน้าเราร่วมกับผู้สมัครนายก อบต.ในแต่ละพื้นที่ออกแบบขึ้นมาทั้งหมด        
9 นโยบายหลัก 42 นโยบายย่อย สามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

“แข่งในกติกาของเขา ในสนามของเขา ใช้เงินทองอิทธิพลอย่างไรเราก็สู้เขาไม่ได้ ตรงกันข้ามจะทำให้ผู้สนับสนุนคณะ
ก้าวหน้าไม่เชื่อถือด้วย ดังนั้น เราควรสู้ในสนามแบบใหม่ ในเกมที่เราถนัด นั่นคือความสดใหม่ นั่นคือการแข่งขันด้วย
นโยบาย ถ้าเราทำสำเร็จจะเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น ที่ทำให้แม้แต่คู่แข่งหันมาทำงานการเมืองแบบเรา การแข่งขันกันใช้
เงินทองก็จะหมดไป วาทกรรมที่ว่า ยิ่งกระจายอำนาจ ยิ่งเท่ากับกระจายการโกงก็จะหมดไป การเมืองท้องถิ่นยกระดับ
ขึ้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เริ่มต้นที่ท้องถิ่นบ้านเรา” นายปิยบุตรกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3050626 
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 – 16:09 น. 

ผู้รายงานพิเศษยูเอ็น ผิดหวังคำตัดสินศาล รธน. เตือนไทยตระหนักสิทธิผู้ชุมนุม 

 
ผู้รายงานพิเศษยูเอ็น ผิดหวังคำตัดสินศาล รธน. เตือนไทยตระหนักสิทธิผู้ชุมนุม 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพของสหประชาชาติ ได้ทวีตแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า 

“#ประเทศไทย ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ว่ากลุ่มปฏิรูปสถาบันฯ เป็นการล้ มล้างการ
ปกครอง ต่อแกนนำผู้เรียกร้องประชาธิปไตยท้ัง 3 ราย 

ผมขอเรียกร้องให้ประเทศไทย ตระหนักถึงพันธะผูกพันในการปกป้องสิทธิของผู้ชุมนุมในการเรียกร้องแสดงออก” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3050655 
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20 พฤศจิกายน 2564 16:29 น.  

“ศรัณวุฒ”ิ ยินดีนั่งหน.เพื่อชาติ พร้อมทำงานร่วมทุกพรรคเพื่อปย.ปชช. 

 
วันที่ 20 พ.ย.64 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้า
พรรคเพื่อชาติในการประชุมพรรควันที่ 21 พ.ย. แทนนางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ว่า สมาชิก
พรรคเพื่อชาติเขามีความเห็นร่วมกันอยากให้ตนเป็นหัวหน้าพรรค ก็ยินดีรับหน้าที่หัวหน้าพรรค ยืนยันพรรคเพื่อชาติ
เป็นพรรคประชาธิปไตยต่อสู่เพื่อประชาชนโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวา 

เมื่อถามว่าจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร มองที่เป้าหมายสูงสุด     
ทำเพ่ือประโยชน์ชาติ และทำงานร่วมกับทุกพรรคเพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/299387 
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20 พฤศจิกายน 2564 19:00 น.   

“ฝ่ายค้าน” นัดถก 23 พ.ย.นี้ วางกรอบซักฟอกแบบไม่ลงมติ พุ่งเป้าปัญหาความเดือดร้อน ปชช. 

 
วันที่ 20 พ.ย.2564 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมยื่นอภิปรายรัฐบาล
แบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ว่า วันที่ 23 พ.ย.พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในประเทศ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติโควิด ปัญหาทางการเมืองที่มี อยู่ โดยให้น้ำหนักที่ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งมีเรื่องที่ต้องยื่นอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลมาแถลงข้อเท็จจริงในสภาฯให้สภามีข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรและยื่นเมื่อใดนั้น นั้นขอให้รอผลหลังการประชุม ทั้งนี้ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการอภิปรายคือก่อนวันที่ 15 ธ.ค. หรือช่วงหลังเทศกลาลปีใหม่ ไปแล้ว 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/299410 
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20 พฤศจิกายน 2564 18:13 น.  

“ธรรมนัส-นฤมล” ลุยเจาะพื้นที่ขอนแก่น โหมโรงรวมกันเป็นหนึ่งสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจกวาดที่
นั่งเพ่ิม 

 
“ธรรมนัส-นฤมล” ตะลุยอีสานตั้งสาขาพปชร.ขอนแก่น โหมโรงรวมกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนโยบายพรรคฯ เตรียมสู้ศึก
เลือกตั้งครั้งหน้า และม่ันใจกวาดที่นั่งส.ส.เพ่ิมมากข้ึน 

วันที่ 20 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมเทศบาลจ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
พร้อมด้วย ,ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคฯ,นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พปชร.ในฐานะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรคฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, นายวัฒนา ช่างเหลา และ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอน
ก่น พปชร. ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชํารัฐ จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยสมาชิกพรรคฯที่มี
ภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้ง มารายงานตัว และลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 
อย่างเข้มงวด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกสาขาพรรคประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ตามลำดับ ทั้งการคัดเลือก
คณะกรรมการสาขาพรรคฯ กำหนดไม่น้อย กว่า 7 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติแบบเปิดเผยก่อนจะเลือกตําแหน่งหัวหน้า
สาขา ซึ่งสมาชิกเสนอชื่อผู้ที ่สมควรได้รับเลือกเป็นหัวหน้า และมีผู้รับรองเกินกว่า 2 คน ให้ที่ประชุมลงมติโดยการ
เปิดเผยเช่นกัน 

จากนั้นเลือกรองหัวหน้า เลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียนสมาชิกสาขา ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก 
เป็นนายทะเบียนสมาชิก พร้อมผู้ช่วยนายทะเบียน โดยทุกตำแหน่งดังกล่าว ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือก 
โดยมีผู้รับรองเกินกว่า 2 คน ให้ที่ประชุมลงมติโดยการเปิดเผยเช่นเดียวกัน เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ก็มีการกำหนด
สถานที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองจังหวัดขอนแก่น เขตการเลือกตั้งที่ 1 และสรุปผลการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะกําร
ขับเคลื่อนของสาขาพรรคการเมือง ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างเรียบร้อย 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับการดำเนินการ จัดตั้งสาขาพรรคพลังประชํารัฐ จังหวัดขอนแก่น เขต
เลือกตั้งที่ 1 และคณะกรรมการสาขาพรรคที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สะท้อนความรักสามัคคีของสมาชิกพรรคฯ ที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพรรคไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของพรรค ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิก รวมถึงส.ส.ทุกคน เพื่อร่วมกัน
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ผลักดันนโยบายบายของพรรค ที่ยึดมั่นเชิดชูในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมุ่งทำงานแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพรรคได้ทำงานหนักผ่านกลไกของรัฐ ในฐานะแกนนำ
ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

“การจัดตั้งสาขาพรรคในวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะขอนแก่นถือเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ภาคอีสานจะ
เจริญหรือไม่ให้ดูที ่ขอนแก่น และภาคอีสาน ถือว่ามีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีส.ส. ถึง 132 ที่นั่ง การที่จะ
ยกระดับพัฒนาภาคอีสาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาขอนแกน่ให้เจริญก่อน ดังนั้นพรรคจึงให้ความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอนาคต ผมในฐานะแม่บ้านของพรรค จะทำงานร่วมกับ ส.ส.ของ
พรรคและคณะทำงานทุกฝ่ายอย่างเข้มข้นต่อไป จึงขอให้ทุกคนมีความมั่นใจในนโยบายของพรรคฯ ในการเลือกตั้งครั้ง
หน้า ที่มีเป้าหมายทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน และเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าว 

ขณะที่ ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ขอให้ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรคฯมั่นใจว่าพรรคพปชร.จะได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน และมีชัยชนะเพิ่มมากขึ้นแน่นอน จึงเปิดโอกาสให้ส.ส.ของพรรคฯแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายพรรค ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป 

 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/299404 
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20 พ.ย. 2564 17:29 

“ภัทร ภมรมนตรี” หลานชาย “แซม-ยุรนันท์” ร่วมทัพ “ไทยสร้างไทย” ดันนโยบายเพื่อคนตัวเล็ก  

 
“ภัทร ภมรมนตรี” หลานชาย “แซม-ยุรนันท์” เปิดตัวร่วมทีมคนรุ่นใหม่ “ไทยสร้างไทย” ลั่นขอผลักดันอำนาจ
ประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก ชูนโยบายพรรคตอบโจทย์ ยก “สุดารัตน์” ตั้งใจจริง-มีผลงาน 

วันนี้ (20 พ.ย. 64) ที่ศูนย์อำนวยการพรรคไทยสร้างไทย นายภัทร ภมรมนตรี อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในสมัย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้าง
ไทย โดยเบื้องต้นนายภัทร ได้รับการวางตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตราชเทวี ของพรรค
ไทยสร้างไทย 

นายภัทร เปิดเผยถึงการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ว่า ตนมีความตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องการ 
Empower (เสริมอำนาจ) ประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก เช่น การตั้งกองทุนคนตัว เล็ก กองทุน SMEs หรือกระทั่ง บำนาญ
ประชาชน 3,000 บาท ที่มุ่งเน้นดูแลผู้สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี ตามข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้คนตัว
เล็กสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างโอกาส ให้คนฐานใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึง
แหล่งทุนง่ายขึ้น ไม่ถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์คนที่ขาด
โอกาส หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรของรัฐได้ 

“ผมเชื่อมั่นว่า คุณหญิงสุดารัตน์ ในฐานะผู้นำพรรคไทยสร้างไทย เป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำงานให้คนตัวเล็กอย่างจริงจัง  
รวมถึงยังเชื่อมั่นในประสบการณ์ ที่ทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เและเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ ประชาชนเป็นที่
ประจักษ์มาแล้ว” นายภัทร ระบุ 

ทั้งนี้ นายภัทร มีศักดิ์เป็นหลานชายของนายยุรนันท์ หรือ แซม ภมรมนตรี อดีตดารานักแสดงชื่อดัง และอดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ โดย นายภัทร มีประสบการณ์ทำงานการเมืองมาแล้วกว่า 10 ปี ร่วมคณะทำงานการเมือง น.ต.ศิธา ทิวารี และ 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รวมถึงยังมีโอกาสทำหน้าที่ในกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะด้วยกัน 

 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115194 
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21 พ.ย. 2564 09:43 

ดุสิตโพล รับเลี้ยงเด็กยุคโควิดยากขึ้นหวั่นติดเชื้อ เฉลี่ยใช้จ่าย 8 พันต่อเดือน แนะรัฐช่วย
ด้อยโอกาส 

 
สวนดุสิตโพล สำรวจเลี้ยงดูเด็กยุคโควิด คนในครอบครัวช่วยเลี้ยง รับสมัยนี้ยากขึ้น วิธีดูแลหากิจกรรมทำร่วมกัน 
หนักใจเรื่องโควิด เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเกือบ 8 พันต่อเดือน มองบุตรหลานค่อนข้างดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดี แนะ
ภาครัฐช่วยเด็กด้อยโอกาส 

วันนี้ (21พ.ย.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปี ต่อ
กรณี “การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ปัจจุบัน
คนในครอบครัว ปู่ย่า ตายาย เป็นคนเลี้ยงดูเด็ก ร้อยละ 49.14 รองลงมาคือเลี้ยงเอง ร้อยละ 45.45 เมื่อเปรียบเทียบ  
ยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้การเลี้ยงดูบุตรหลานยากขึ้น ร้อยละ 77.64 วิธีดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19 คือ ใช้เวลา
ร่วมกัน หากิจกรรมทำร่วมกัน ร้อยละ 83.75 รองลงมาคือ เน้นดูแลสุขอนามัย ร้อยละ 69.23 สิ่งที่หนักใจคือกังวลการ
ติดเชื้อ โควิด-19 ร้อยละ 74.57 รองลงมาคือเรื ่องการเรียน ร้อยละ 62.90 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลานเฉลี่ย
ประมาณ 7,974.60 บาทต่อเดือน โดยมองว่าบุตรหลานค่อนข้างสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ร้อยละ 56.10 สิ่งที่
อยากให้ภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก คือ ช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า ร้อยละ 
80.87 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผย ผู้ปกครองมองว่า “เด็ก” ในปัจจุบันเลี้ยงดู
ยากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเฉลี่ยเกือบแปดพันบาทต่อเดือน เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า รายได้ของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งปีแรก (2564) เฉลี่ยประมาณ 28,454 บาท ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กจึงคิด
เป็น 1 ใน 3 ของรายได้ ดังนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กให้สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพก็คือ
นโยบายของรัฐที่เน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการศึกษาเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพ่ือให้เด็กมี
ความพร้อมในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที ่  21 บนพื ้นฐานการคำนึงถ ึงส ิทธ ิเสร ีภาพของเด ็กเป ็นส ำคัญ 
นายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เผย การเลี้ยงดูให้เด็ก
คนหนึ่งเติบโตมาอย่างสมบูรณ์ เป็นความฝันสูงสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ด้วยปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถควบคมุได้ 
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โดยเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการล็อคดาวน์ ทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กต้องเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่บางส่วนที่สามารถ
ทำงานอยู่ที่บ้านได้ ก็จะมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกมากขึ้น แต่ก็มีพ่อแม่บางส่วนที่ให้เด็กต้องอยู่กับผู้เลี้ยงดูที่
เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลอื่นแทน ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กสูญเสียโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับพ่อและแม่ได้ 
ยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีพ่อแม่ที่ต้องพาเด็กออกไปทำงานด้วย ซึ่งบางครั้งสถานที่ทำงานก็ไม่เหมาะสม และพ่อแม่เองก็
ทำงานได้ไม่เต็มที่ ที่หนักสุดก็คือต้องปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้ เห็นถึง
ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในช่วงยุคโควิด-19 นี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบใด พ่อแม่และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนและออกแบบเพ่ือให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000115310 
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21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:44 น. 

โฆษกรัฐบาลเหน็บ 'หญิงหน่อย' ’ย่าคิดจะพูดอะไรก็พูด ชี้เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็น
แนวปฏิบัติสากล 

 
โฆษกรัฐบาลโต้ “หญิงหน่อย” จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าพลังงานเป็นแนวปฏิบัติสากล เป็นรายได้รัฐเพื่อ
การพัฒนาประเทศ เหน็บอย่าคิดจะพูดอะไรก็พูด แต่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริง รังแต่จะ
สร้างความสับสนให้ประชาชน ย้ำนโยบายพลังงานของนายกฯ สร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืน 

21 พ.ย. 2564 นายธนกร วังคงบุญชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน พร้อมทั้งระบุว่า การเก็บภาษี
สรรพสามิตน้ำมันสูงถึงลิตรละเกือบ 6 บาท เสมือนรีดเลือดกับปู ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้คนไทยต้องใช้น้ำมันในราคาแพง
กว่าประเทศคู่แข่งว่า ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทุก
รัฐบาลต้องจัดเก็บเพื่อนำภาษีไปใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศ และเป็น 40% ของรายได้ประเทศ ซึ่งรัฐบาล
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาท/ลิตร เพราะเป็นต้นทุนหลักในค่าขนส่ง 

นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าพลังงานยังเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นสากล เนื่องจากสินค้าพลังงานสร้าง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมลภาวะทางอากาศ ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน รวมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย ดังนั้น เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำแค่ชั่วคราวหรือเฉพาะหน้าได้ อย่างไรก็ตาม 
ท่านนายกฯ สั่งการให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมออกมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไฟฟ้า ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธ รรม 
ขณะเดียวกัน ให้สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้
ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางปฏิรูปโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน 

นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 9,207 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 
2564) รวมทั้งเงินกู้ยืมที่รัฐบาลได้ขยายกรอบวงเงินกู้เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันจาก 20,000 ล้านบาท เป็น 
30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยพยุงราคาด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความเดือดร้อนประชาชน จึงใช้นโยบายในการ
ประคับประคองราคาน้ำมัน และตรึงราคาก๊าซหุงต้มมาโดยตลอด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งให้เตรียมรับมือใน
อนาคต โดยให้เป็นไปตามมติ กบง. ซึ่งกระทรวงพลังงานประเมินแล้วว่า เงินกองทุน ณ วันนี้ น่าจะเพียงพอใช้ได้ถึง
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ประมาณไตรมาสหนึ่งปี 2565 หากราคาน้ำมันดิบไม่เกิน 87.5 เหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะเริ่มอ่อน
ตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

“การลดภาษีสรรพสามิตนั้นจะต้องมีการออกกฎหมายหรือกฎกระทรวง ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหายิ่งล่าช้า ทำให้
ประชาชนต้องอยู่ในความเดือดร้อนนานออกไปอีก ดังนั้น สิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์พูด ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเสนอเพราะไม่
รู้ หรือรู้อยู่เต็มอกดีอยู่แล้ว แต่พูดเพราะต้องการสร้างคะแนนนิยมเท่านั้น โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงใดๆ เลย ซึ่งถ้าหวังแค่
จะสร้างคะแนนนิยม นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด แต่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงนั้น ก็อยากจะ
ขอร้องว่า อย่าเสนออะไรที่จะยิ่งทำให้ประชาชนสับสนมากไปกว่านี้อีกเลย อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณหญิงสุดารัตน์สบาย
ใจได้ว่า นโยบายพลังงานของท่านนายกฯ นั้น จะเป็นการพลิกโฉมประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่าง
ยั่งยืน” นายธนกร กล่าว 

 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/29780/ 
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21 พฤศจิกายน 2564 10:18 น.  

นิด้าโพล เผยปชช.48.11% มองเปิดประเทศ 2 สัปดาห์เศรษฐกิจยังไม่กระเตื้อง 

 
นิด้าโพล เผยผลสำรวจปชช.48.11% มองเปิดประเทศ 2 สัปดาห์เศรษฐกิจยังไม่กระเตื้อง 32.50% หวั่นนทท.ต่างชาติ
หอบเชื้อโควิดพันธุ์ใหม่เข้าไปไทย อีก 15.23% ไร้กังวล เชื่อรัฐมีมาตรการคุมโรคดี รับต้องปรับตัวอยู่กับโควิด 19 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของ
ความเห็นประชาชน เรื่อง “เปิดประเทศ2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง” กลุ่มตัวอย่าง 1 ,320 คน สำรวจระหว่าง วันที่ 
15-16 พ.ย. โดยความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่เปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ ผ่านมา 
ร้อยละ 48.11 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิม ร้อยละ 29.85 ระบุว่าค่อนข้างดีขึ้น ร้อยละ 9.62 ระบุว่า 
ค่อนข้างแย่ลง ร้อยละ 8.94 ระบุว่าแย่ลงมาก และร้อยละ 3.48 ระบุว่าดีขึ้นมาก  สำหรับความพึงพอใจต่อมาตรการใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนร้อยละ 42.88 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 29.09 ไม่ค่อยพอใจ ร้อย
ละ 17.04 ไม่พอใจเลย ร้อยละ 8.64 พอใจมาก และร้อยละ 2.35 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนด้านความกังวลต่อการแพร่ระบาดจะรุนแรงข้ึนใน 1-2 เดือนข้างหน้านั้นพบว่า ร้อยละ 43.11 ค่อนข้างกังวล เพราะ 
มาตรการป้องกันยังไม่เข้มงวด จำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในประเทศยังสูง และประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 
32.50 ระบุว่า กังวลมาก เพราะเม่ือนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อฯ สายพันธุ์ใหม่ 
ๆ และประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 15.23 ระบุว่าไม่ค่อยกังวล เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมโรค
ได้ดี ประชาชนป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี และฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่
ร่วมกับเชื้อฯ ให้ได้ ร้อยละ 8.86 ระบุว่าไม่กังวลเลย เพราะรัฐบาลมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการ
ควบคุมการระบาดได้ดี และประชาชนมีการป้องกันตัวเองอย่างดี ขณะที่บางส่วนระบุว่าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และ
ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   
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เมื่อถามถึงการให้ความสำคัญของประชาชนระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของสุขภาพ (เช่น 
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) พบว่า ร้อยละ 58.94 เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ต้องอยู่ใน
ภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ร้อยละ 27.58 เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยของ
สุขภาพ และร้อยละ 13.48 ระบุว่า อะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจกับเดือนมิ.ย. 
2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก มีสัดส่วนลดลง 
ในขณะผู้ที่ระบุว่า เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภั ยของสุขภาพ และอะไรก็ได้
แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/497909/ 
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รปช. เลือก ‘เอนก’ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ประกาศเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้ง 

 
รปช. เลือก 'เ‘นก' ’ป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ “ดวงฤทธิ์”ยังรั้งเลขาพรรค ประกาศเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำเป็นพรรค
เล็ก-กลาง ที่มีคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่อาคารหอประชุมใหญ่ (BTU Hall) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พรรครวมพลังประชาชาติไทยจัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยก่อนเริ่มการประชุมนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวม
พลังประชาชาติไทย (รปช.) พร้อมด้วยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) 
ได้เดินทักทายสมาชิกพรรคที่มาร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีนายเอนกเป็นประธานการประชุม โดยมีการ
รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการดำเนินการของกระทรวง อว. อาทิ การจ้างงาน
นักศึกษาจบใหม่ตามนโยบายรัฐบาล โครงการ อว.ลดค่าเทอม เพ่ือนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การ
ใช้มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์เปิดโรงพยาบาลสนามในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการเป็นหน่วยใน
การฉีดวัคซีนโควิด-19 การเพ่ิมช่องทางเข้าสู่ศาสตราจารย์โดยไม่จำเป็นแค่การส่งตำราหรืองานวิจัย  ยกเลิกการรีไทร์ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายผลิตยานอวกาศไปดวงจันทร์ สร้างดาวเทียม ทำให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ในการประชุมยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวม  7 คน ประกอบด้วย นายเอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นเลขาธิการพรรค น.ส.จุฑาฑัต เหล่าธรรมทัศน์ 
เหรัญญิกพรรค นายดนุช ตันเทิดทิตย์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ น.ส.ยอดขวัญ ชุมวระ 
นายพิรสุต จันทรานุวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค นอกจากนั้นยังมีการเลือกคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยของพรรค 
รวม 5 คน ประกอบด้วยนายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายวีระชัย คล้ายทอง พล.ต.ท.อภิชาติ บุญศรีวิโรจน์ พล.ต.ต.ธนนท์ 
สิงหรา ณ อยุธยา และ พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ นอกจากนั้นยังแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค จากเดิมตั้งอยู่ที่
อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 21 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ย้ายที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 29 ซอยเพชร
เกษม 102/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/497972/ 
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“พี่เต้”ชวน “มหาสมปอง”ลงชิงผู้ว่าฯกทม. แข่ง “ชัชชาติ-สุชัชวีร์-ผู้ว่าหมูป่า” 

 
“มงคลกิตติ์”เอาจริงชวน “มหาสมปอง”ลงชิงผู้ว่ากทม.ในนาม “ไทยศรีวิไลย์ สู้กับ “ชัชชาติ -สุชัชวีร์-ผู้ว่าหมูป่า บอกมี
ศีลเหนือกว่าถึง 227 ข้อ 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า  กำลังเฟ้นหาตัว 
คนลงผู้ว่า กทม.อยู่ ถ้ามหาสมปองสนใจ จะชวนมาลงในนาม พรรคไทยศรีวิไลย์ สู้กับ ชัชชาติ-สุชัชวีร์-ผู้ว่าหมูป่า น่าจะ
สูสี  เพราะสิ่งที่ มหาสมปองเหนือกว่าทั้ง 3 ท่าน คือ ท่านถือศีลถึง 227 ข้อ ส่วนทั้งสามท่านถือศีลไม่เกิน 5 ข้อ 

 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/news/497703/ 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 - 11:32 น. 

‘ยุทธพงศ์’ ปลุกปชช. เสนอแก้ รธน.อีกแนะ ชงแก้ ม.256 เชื่อจะผ่าน เหตุสภาเคยรับ
หลักการแล้ว 

 
‘ยุทธพงศ์’ ปลุกปชช. เสนอแก้ รธน.อีก แนะ ชงแก้ ม.256 เชื่อว่าจะผ่าน เพราะสภาฯเคยรับหลักการกรณีนี้มาแล้ว 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และ       
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงถึงผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ผ่านมา ว่า ก็เป็นไปตาม
คาดหมายที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะตกไป เพราะต้องใช้เสียงส.ว.กว่า 84 เสียง ในขั้นรับหลักการ ดังนั้น ตนอยาก
เสนอแนะว่า ไม่อยากให้ประชาชนกว่า 130,000 คน ที่ลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ยกเลิกความคิดในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ อยากให้ทุกท่านเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยครั้งนี้ขอให้ยื่นแก้ไขมาตรา 256 ให้มี
การตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งตนเชื่อว่าจะสามารถผ่านได้ เพราะสภาเคยมีความเห็นโหวตรับหลักการในการแก้ไขมาตรา 256       
มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่มี ส.ว.ส่วนหนึ่งยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความทำให้ตกไป 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3051400 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 - 11:38 น. 

เพื่อไทย เชื่อ ได้ลต.ผู้ว่า กทม. ช่วงปลายเดือน มี.ค. เหตุ ครม.ต้องประกาศให้เลือกเพื่อลด
แรงกดดันรบ. 

 
เพ่ือไทย เชื่อ ได้ลต.ผู้ว่า กทม. ช่วงปลายเดือน มี.ค. เหตุ ครม.ต้องประกาศให้เลือกเพ่ือลดแรงกดดันรบ. 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และ       
รองหัวหน้าพรรคเพื ่อไทย (พท.) แถลงว่า สำหรับการเลือกตั ้งผู ้ว ่ากรุงเทพมหานคร พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องเลือกตั้งผู ้ว่า กทม. และผู้ว่าฯเมืองพัทยาเข้า ครม. ตั้งแต่วันที่ 7 
กันยายน 64 แล้ว รอเพียง ครม. เคาะให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น เชื่อว่า หลังการเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 
และมีการรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันแล้ว จากนั้นประมาณเดือนมกราคม 65 จะมีการประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่า 
กทม. และจะไปเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคม 65 ทั้งนี้ เพื่อลดแรงกดดันจากประชาชน และลดกระแสความกดดัน
ของรัฐบาล 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3051416 
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เพื่อไทยจี้นายกฯเร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง 

 
เพื่อไทยจี้นายกฯเร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง พร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ให้ทันตามกำหนด 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพยายามแก้ปัญหาประเทศด้วยความเคยชินกับ
พฤติกรรมนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่
คิดว่าประเทศเป็นเสมือนกรมทหาร แก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่ง ทหารทำได้ทุกอย่าง หลายครั้งของแนวความคิดที่พล.อ.
ประยุทธ์เสนอ สะท้อนความจริงว่าเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้ จึงอยากให้พล.อ.ประยุทธ์และคนรอบกายอ่าน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาอีกครั้ง เพ่ือให้ทหารได้กลับไปทำหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

พรรคเพื่อไทยเคยตั้งคำถามถึงเงินกองทุนน้ำมันมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ที่รัฐจัดเก็บจากภาษีประชาชนผู้ใช้บริการ
น้ำมัน ซึ่งวันนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรัฐบาลมีกลไกการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน แต่
ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงอยากให้พล.อ.ประยุทธ์ใช้ทุกวิถีทางที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันรวมทั้ง
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ให้ทันตามกำหนด กี่ครั้งแล้วที่เรามีผู้นำชื่อประยุทธ์ ที่ดีแต่พูดและแต่ไร้
ความรับผิดชอบต่อคำพูดตน หัดฟังคนเก่งๆ และเป็นนายกฯ ไม่ต้องสวมบทตลกคาเฟ่ ไม่อย่างนั้นจะเป็นผู้นำที่ใครก็ดู
ถูกดูแคลนต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ 

 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_237532/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_237532/
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21 พ.ย. 2564 06:20 น. 

ไฟสุมขอนกฎหมายเข้ม “ม็อบลาม” บริหารสะดุด : การเมือง-ปากท้อง วิบาก “ประยุทธ์” 

 
“หวยล็อก” ชัวร์ๆออกตามโพยไม่มีพลาด เป็นไปตามคาด ผลการลงคะแนนที่ประชุมร่วมรัฐสภา โหวตไม่รับหลักการ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยตัวเลข 473 ต่อ 206 เสียง 

พรรคร่วมรัฐบาล 3 ป. ผนึก “ส.ว.ลากตั้ง” รวมพลังหักด่านฝ่ายค้าน 

“ทำแท้ง” รัฐธรรมนูญในฝันของแนวร่วมมวลชนรุ่นใหม่ไปตามฟอร์ม 

และก็คงไม่ยอมจบเหมือนกัน ตามยุทธศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวรื้อรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจ 3 ป. ลาก
ยาวเก้าอ้ีนายกฯให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม 

นั่งกนัแบบมาราธอน รากงอกถอนไม่ขึ้น 

แบบที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศจะนำประเด็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โค่น
อำนาจ 3 ป. ไปเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง 

หวังโกยคะแนน “นิวโหวตเตอร์” เด็กรุ่นใหม่ได้เป็นกอบเป็นกำ 

และยุทธศาสตร์เดียวกัน พรรคเพื่อไทย ลูกข่าย “ทักษิณ” ก็คงจะโหนขบวนการรื้อรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจ 
คสช.ในการดึงแนวร่วมในสนามเลือกตั้ง 

แม้จะหวังไม่ได้มากเท่าทีมก้าวไกลเพราะยึกๆยักๆ สู้ไป กราบไป สู้ไป ขู่ไป 

เชื่อได้เลยว่า ประเด็นโละรัฐธรรมนูญฉบับ “ซือแป๋มีชัย” จะถูกใช้เป็นเงื่อนไขในสนามเลือกตั้ง วัดพลังเสียงประชาชน
ส่วนใหญ่จะเทไปฝั่งไหนเดิมพันอนาคต เกมอำนาจประเทศไทย 

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยเชื้อไฟสุมขอน เงื่อนไขร้อนๆทางการเมือง เศรษฐกิจ โรคระบาดโควิด การตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครอง 

สามารถโยงเป็นตัวเร่งชนวนความขัดแย้งที่ไหลมาถึงจุด “สุดโต่ง” 

กับสภาพความขัดแย้งที่วิวัฒนาการจากขั้ว สี ทางการเมือง มาเป็นความไม่ลงรอยระหว่างมวลชนรุ่นใหม่ที่ฝักใฝ่เสรี
ประชาธิปไตยกับคนรุ่นเก่าฝ่ายอนุรักษนิยม 
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ปมล่อแหลม อันตรายกว่าม็อบแย่งอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองหลายเท่านัก 

ตามพลวัตเด็กรุ่นใหม่ที่ฝังอุดมการณ์ลึก 

ในการขอกำหนดอนาคตตัวเอง ไม่ยอมอยู่ในบริบทเก่าๆของบ้านเมืองที่พวกเขามองว่า ตกยุค ไม่ทันโลก ปิดหู ปิดตา ไม่
ฟังเสียงที่ขัดอุดมการณ์ตัวเองแล้ว 

แน่นอน แนวโน้มยกระดับโจทย์ยาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ที่พยายามโอ้โลม 
ปฏิโลม ผู้คนในสังคม 

ปลุกอารมณ์แนวร่วมสู้กับพลังถาโถมของมวลชนรุ่นใหม่ 

แต่นั่นก็ไม่แน่จะต้านทานกันได้นานแค่ไหน ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ท่ีฝ่ายคุมเกมอำนาจเดินยุทธศาสตร์ตามเสียงเชียร์
ของฝ่ายอนุรักษนิยม 

ใช้กระบองฟาด งัดกฎหมายเข้มเล่นงานคดีอาญากับเด็ก 

ล่าสุด “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ถูกนำตัวคุมขังในเรือนจำ ภายหลังศาล
ไม่ให้ประกันตัวในคดีแต่งชุด “ครอป ท็อป” เดินห้าง 

ทำให้แกนนำมวลชนรุ่นใหม่ถูกคุมขังในคุกเพิ่มเติม จากเดิมที่ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก 
โดนขังยาวในเรือนจำ 

กระตุ้นมวลชนราษฎรเคลื่อนไหว ปล่อยตัวเพ่ือน 

และแน่นอน หลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง โดยรูปการณ์ น่าจะมีรายการ “ลองของ” กันอีก
เยอะ ตามเกมบีบให้ฝ่ายความมั่นคงงัดคดีอาญาสยบมวลชนรุ่นใหม่ 

ซึ่งนั่นก็เสี่ยงจะเกิดปรากฏการณ์ “ตายสิบเกิดแสน” 

เพราะสถานการณ์เลยจุดที่เด็กจะกลัวอำนาจท็อปบูต ปักหมุดลุยทะลุฟ้ากันแล้ว 

ยิ่งประเมินตามแนวโน้ม “ความชอบธรรม” สถานะของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็กำลังอยู่ในสภาพ
พลังลดน้อย ภูมิต้านทานถดถอย 

จากการเผชิญมหาวิกฤติไวรัสโควิด แทรกด้วยไวรัสการเมืองเน่า 

ทำให้มาตรฐานการบริหารของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ตกหลุมดำ กระแสศรัทธาตกต่ำ ต้นทุนหน้า
ตักส่วนตัวของผู้นำที่เคยสูง หล่นลงวูบวาบ 

นั่นไม่เท่ากับภาพของขุมพลัง 3 ป. ที่เคยแน่นปึ้ก สายสัมพันธ์สั่นคลอนอย่างหนัก จาก “ศึกกบฏพลังประชารัฐ” 

สถานภาพทางใจระหว่าง “น้องเล็ก” อย่างพล.อ. ประยุทธ์ “พี่รอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กับ “พ่ี
ใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรค 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

29 

 

ปากบอกรักกันปานจะกลืน ยังไงคนก็ไม่เชื่อ 

ในเมื่อมันมี “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กับ “มาดามบิ๊กอาย” นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พปชร. แทรกมาเป็นตัวแปร 

สภาพ 3 ป. หนีไม่พ้น “ไผ่แยกกอ” ต้องแตกค่ายตั้งพรรคใครพรรคมัน 

ณ วันที่ “บิ๊กตู่” โหลดน้ำหนัก ถือเดิมพันมากกว่าใคร 

เพราะเจ้าตัวแสดงให้ประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นแล้วว่า ปักธงเดินหน้า ลากยาวอำนาจลุยต่อ ตามพิมพ์เขียวที่ “ซือ
แป๋มีชัย” วางไว้ในบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ 2560 

แต่จากศึกกบฏพลังประชารัฐทำให้เกมพลิก 

ถึงตรงนี้ “บิ๊กตู่” เองยังไม่ชัวร์ว่าชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะอยู่ในบัญชีนายกฯ พปชร.หรือไม่ 

ในเมื่อตัวเองไม่ได้มีอำนาจในการคุมเกมการบริหารค่ายพลังประชารัฐ สิทธิ์ขาดอยู่ที่ “พี่ใหญ่” อย่าง “บิ๊กป้อม” ที่
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ใช้งาน “ผู้กองนัส” สวมหนังเสือ คุมกองทัพลิง 

นั่นก็เหมือนเกมบีบกันกลายๆให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องชิ่ง แหกค่ายออกมาตั้งพรรคใหม่ 

ตามสภาพที่พร้อมไปด้วยสรรพกำลัง ทั้งอำนาจรัฐ ทั้งมหาดไทย กองทัพ พลังทุนที่ตุนกล้วยไว้หลายขบวนรถเสบียง 
ปัจจัยพร้อมกว่าค่ายไหนทั้งนั้น 

แต่สิ่งที่ขาดคือกระแส เสียงเชียร์หดหาย 

ในภาวะข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ลำไยเหลือกิโลกรัมละบาท ผักแพง หมูแพง น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แต่ที่หนักหนาสาหัส
เลยก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ 

รัฐบาลถังแตก เจียดงบ 5 หมื่นล้านใส่กองทุนน้ำมัน ประคองได้แค่ไม่ก่ีอึดใจ 

ตามกลไกหนีไม่พ้นกระทบต้นทุนค่าขนส่ง ทำให้สินค้าราคาแพงขึ้น ซ้ำเติมประชาชนตาดำๆที่กำลังอดตายจากการโดน
โควิดล้อมเมือง ทำมาหากินยากลำบาก 

“บิ๊กตู่” เจอปมปัญหาปากท้อง โจทย์ปราบเซียนทุกรัฐบาล 

ยิ่งโหลดกระแส แบกน้ำหนักลากเกมไปต่อลำบาก 

สถานการณ์ตรงกันข้าม เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างยี่ห้อ “ทักษิณ” ที่กำลังโหมตีปี๊บแห่กระแส “แลนด์สไลด์” กันอึกทึก 
ท่ามกลางการไหลกลับของบรรดาอดีต ส.ส.ที่เคยแปรพักตร์หนี 

รอบนี้แห่กลับรังเก่ากันคึกคึก 

ยิ่งบัตรเลือกตั้งสองใบ พรรคเพื่อไทยมั่นใจยิ่งกว่า “ไฮโลเปิดถ้วยแทง” 
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“ทักษิณ” วาง เต็ง “สูง” ตั้งแต่ก่อนเขย่า 

แต่ก็อีกนั่นแหละ การ เมืองแบบ ไทยๆ มั่นใจเกินอาจหมดเค้า หมดตูดง่ายๆ 

ตามสภาพ “นายใหญ่” ทีมดูไบ ที่วิบากกรรมยังหนักหนาสาหัส “บุญมี” แต่ “กรรมบัง” กับจังหวะที่เริ่มเห็นสัญญาณ
รางๆจากปรากฏการณ์ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาคดีใหญ่ประจำปี 2564 

ฟันธงเด็กเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ถือเป็นการ “ล้มล้าง” การปกครองฯ 

สะเก็ดระเบิดกระเด็นกระดอน ตามผลทางกฎหมาย “ผูกพันทุกองค์กร” 

เป้าแรกเลยอยู่ที่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ–ปิยบุตร แสงกนกกุล” ผู้นำคณะก้าวหน้า ที่ถูกแกะรอยเป็น “สปอนเซอร์หลัก
อย่างเป็นทางการ “ม็อบเด็กทะลุฟ้า” 

อัตราต่อรอง พรรคก้าวไกลโดน “ยุบพรรค” รอบสอง ไม่มีใครกล้ารอง 

แต่ที่ต้องลุ้นตัวโก่งเลยก็คือ “โทนี่ วูดซัม” 

จากพฤติกรรมป้วนเปี้ยนๆในคลับเฮาส์ แจมเด็ก 

ปมแหลมๆเสียวๆเก่ียวกับมาตรา 112 หลายกรรมหลายวาระ 

เชื่อเถอะ มันถูกเก็บอยู่ในแฟ้ม “เกสตาโป” ทีมอนุรักษนิยมสุดขั้วแน่นอน 

และมันคือ “เชื้อโรค” ที่พร้อมจะถูกนำมาทำให้ยี่ห้อ “ทักษิณ” อ่อนกำลัง ตามสภาพของมวยไม่เต็มร้ อย เดี๋ยวก็ สู้ไป 
กราบไป เดี๋ยวก็ สู้ไป ขู่ไป ไม่ได้ใจเด็ก แถมขัดใจคนแก่ 

สภาพ “นายใหญ่” ดูไบ เป็นต่อ แต่ก็ติดด่านหวาดระแวง 

เลือกตั้งผ่านตลอด แต่ติดไฟแดงฝ่ายอนุรักษนิยม. 

 

“ทีมการเมือง” 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2246532 

 

 

 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2246532
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21 พ.ย. 2564 06:26 น. 

เกมบีบต้องรีบคิด 

 
ริจะเป็นนักการเมืองอาชีพ มันต้องไม่มีคำว่า “เขิน” กับบทพระเอกเอ็มวี “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม โพสท่าเป็นนายแบบ ตามเทรนด์เด็กฮิตมุก “ยืนโง่ๆริมทะเล” เหม่อมองท้องฟ้า เดินชิลๆริมหาด
ทราย 

สบายใจ ในบรรยากาศอีเวนต์เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 

แต่สังเกตรอยยิ้มที่ซ่อนอยู่ใต้รอยตีนกา ดูท่านผู้นำจะฝืนๆแห้งๆเหี่ยวๆชอบกล อาการเหมือนคนที่ซ่อนความกังวลไว้
ภายในใจไม่มิด 

จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว พะวงกับสารพันปมปัญหาที่นัวเนีย 

ชาวนาเดือดร้อนหนักจากข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ชาวสวนลำไยขายได้กิโลฯละบาท ม็อบสิงห์รถบรรทุกบุกกรุง ปิดถนน
ประท้วง ขู่หยุดวิ่ง เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงราคาพุ่งไม่หยุด รัฐบาลก็สุดปัญญาจะช่วยเหลือ เพราะ “ถังแตก” แจกประทัง
ชีวิตโควิดล้อมเมืองจนตูดขาด 

เศรษฐกิจจากมหาวิกฤติไวรัสมรณะกำลังออกฤทธิ์ 

ตามตัวเลขน่าใจหาย สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงจีดีพีไตรมาส 3 ปี 2564 ติดลบ 
ร้อยละ 0.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัว 7.6 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นอะไรที่สะท้อนผลงานเพียวๆ ของ “กัปตันทีมเศรษฐกิจ” อย่าง “บิ๊กตู่” ในยามที่ไม่มี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ช่วย
ประคองเหมือนยุครัฐบาล คสช.จนถึงช่วงต้นของรัฐบาลผสม พปชร. 

คะแนนสอบชัดเจน “ก๋ึนเศรษฐกิจ” อยู่ในระนาบนี้ 

แน่นอน มันย่อมส่งผลโดยตรงกับธงลากเกมอำนาจไปต่อของ “บิ๊กตู่” 

กับสถานะ “นายกฯในบัญชี” ค่าย พปชร.ยังลูกผีลูกคน เพราะหอกข้างแคร่อย่าง “ผู้กองนัส” ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยังยืนจังก้า “ฆ่าไม่ตาย” 

สวม “หนังเสือ” ของ “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ล็อกอำนาจในค่าย 

สภาพ 3 ป. ยังไงก็ต้อง “ไผ่แยกกอ” แหกค่ายไปตั้งพรรคใครพรรคมัน 
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แต่นั่นก็ยังไม่คลิก เพราะคนที่หมายมั่นปั้นมือไว้คือ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ดันติดล็อกเงื่อน
รัฐธรรมนูญเป็น ส.ว.ไม่พ้น 2 ปี เป็นสมาชิกพรรค มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ 

จบข่าว ลบชื่อ “จักรทิพย์” ไปได้เลย 

ไอ้จะหันไปพึ่ง “เสี่ยตุ๋ย” นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กุนซือสารพัดนึกของทีมเสธ.ตึกไทย ก็เจอฤทธิ์เดชของเสือเฒ่า
อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าค่ายพลังประชารัฐ “จับตอน” แขวนต่องแต่งเป็นแค่กุนซือลอยๆ 

“ด้อยค่า” มวยสร้างทีม “น้องเล็ก” ฆ่ากันแบบนิ่มๆ 

“พีระพันธุ์” ติ๋มเกินจะนำทัพสู้ศึกใหญ่ สภาพพรรคใหม่ป้ายแดงของ “ทีมคอแดง” ที่มี “บิ๊กแดง” เป็นแบ็กอัป ใน
ภารกิจชูชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อยู่ในบัญชีนายกฯ 

มันก็มีแค่ “บิ๊กตู่” นั่นแหละ ที่ต้องไสช้างออกมาชนเอง 

หรือถ้าลากไม่ไหวจริงๆ โดยฟ้าลิขิต “บิ๊กตู่” ก็ยังมีหนทางหนีขึ้นที่สูง ปลอดภัย 

ลงหลังเสือโดยไม่โดนหมารุมฟัด 

มันก็อยู่ที่เจ้าตัวจะตัดสินใจ เลือกไปสวรรค์หรือผจญนรก 

แต่ในจังหวะที่นายกฯลุงตู่เจอมุมอับ มันก็บังเอิญอดีตคนกันเองกลับมาปรากฏกาย 

ล่าสุดข่าวหลายสำนักตามจับความเคลื่อนไหวของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” กับทีมสี่กุมาร ที่ซุ่มโป่งมาพักใหญ่ เตรียม
ขยับตัดริบบิ้นพรรคใหม่ป้ายแดง 

แพลมๆยี่ห้อ “นำไทย” หรือ “พลังนำไทย” แชร์ส่วนแบ่งตลาด 

ถ้าไม่พลาดพลิกโผ “อุตตม สาวนายน” อดีตขุนคลัง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นกัปตันเรือใหญ่ เสบียงกลุ่ม
ทุนเต็มลำ โชว์จุดขาย ระดม “มืออาชีพทางเศรษฐกิจ” ที่ไม่ต้อง “รำมวยไหว้ครู” 

ในภาวะมหาวิกฤติโควิดประเทศไทยที่ต้องการคน “รู้งาน” ลุยได้ทันที 

“สมคิด–สี่กุมาร” รีเทิร์น กับ “บิ๊กตู่” ที่กำลังเจอทางตัน มันคนละเง่ือนไขสถานการณ์ 

แต่ถ้า “คลิก” มันก็เป็นเรื่องเดียวกันได้. 

“ตะวัน ทรงกลด” 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2246531 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2246531
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21 พฤศจิกายน 2564 

สัญญาณร้อนการเมืองร้าย ความท้าทายเกมกุมอำนาจ 

 
แม้จะมีความพยายามผลักพรรคก้าวไกลไปสู่หุบเหวแห่งการโดนยุบพรรค แต่ต้องบอกเลยว่า ฆ่าไม่ตาย! และจะยิ่งเป็น
การราดน้ำมันเข้ากองไฟ ให้ร้อนแรง จนกลายเป็นสงครามระหว่าง “อำมาตย ์VS เยาวรุ่น” 

ผ่านไปแล้วสำหรับ “เกมร้อนแก้รัฐธรรมนูญ” หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติไม่ผ่านวาระที่หนึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

ภาคประชาชนที่ “ไอติม”พริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน 
เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการคว่ำในวาระแรก เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหนึ่งของสมาชิกสองสภาฯ โดยมีมติรับหลักการ 
206 เสียง ต่อ 473 เสียง 

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เต็มไปด้วยประเด็นร้อน ทั้งเรื่องยกเลิกส.ว.ให้เหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว ให้
ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญ และการล้มล้างผลพวงการ
รัฐประหาร 

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกรัฐสภาคว่ำ จะนำไปสู่การขยายผล เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการ

ปลุกไฟลุกโชนของเคลื่อนไหวนอกสภา กลายเป็นการเติมฟืนเข้ากองไฟ ให้ “เกมการเมืองนอกสภา” ที่เหมือนน้ำร้อน

รอปะทุออกจากขวด เพราะกลุ่มเยาวรุ่นฮาร์ดคอต่างมองไปในทางเดียวกันว่า เป็นการต่อท่อ “เกมร้อนกำจัดขวาก
หนามการเมือง”  

ไล่มาตั้งแต่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้ 3 แกนนำกลุ่มราษฎร และองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำ ที่เข้าข่ายเป็น
การใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครอง ซึ ่งส่งผลให้การจะปลุกม็อบลงถนนมีเงื ่อนไขมากยิ ่งขึ ้น  เพราะการ
เคลื่อนไหวใดๆหลังจากนี ้อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำที่เกี ่ยวเนื่องเข้าเงื ่อนไขล้มล้างการปกครองตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ หรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดก็แล้วแต่อาจถูกเหมารวมเป็นองค์กรเครือข่าย ที่ถูกสั่งให้เลิกการ

กระทำตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหมากกลปิดทาง “เกมการเมืองนอกสภา” ให้เคลื่อนไหวให้ยากข้ึน 

ตามด้วยการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นล่อแหลม  ที่ฝ่ายค้านออกหน้าหนุน โดยเฉพาะ พรรคก้าวไกล ซึ่ง     

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค พูดชัดว่า “พรรคก้าวไกล จะนำข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากร่างของ
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ประชาชนไปเป็นนโยบายทางการเมืองในการหาเสียงต่อไป” ก็ยิ่งทำให้ฝ่ายผู้กุมอำนาจเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นว่า
จะล็อกเป้าท่ีไหน 

“คิวร้อน” ต่อไปที่ใคร ๆ ต่างจับตาคือ การเดินเกมยุบพรรคก้าวไกล ตามช่องทางที่ ณฐพร โตประยูร ได้มีการยื่นเรื่อง
ต่อ กกต. ไว้แล้ว จากกรณีกล่าวอ้างว่าให้การสนับสนุนทางการเงิน และการประกันตัวผู้ต้องหา รวมถึงอ้างว่ามีการไป
ร่วมชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา 

งานนี้แม้จะมีความพยายามผลักพรรคก้าวไกลไปสู่หุบเหวแห่งการโดนยุบพรรค แต่ต้องบอกเลยว่า ฆ่าไม่ตาย! และจะยิ่ง
เป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟ ให้ร้อนแรง จนกลายเป็นสงครามระหว่าง “อำมาตย ์VS เยาวรุ่น” เพราะประเด็นล่อแหลม
ต่างๆ ที่ถูกหยิบขึ้นมากเล่นเกมการเมืองถูกส่งต่อออกไปนอกสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแม้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ราษฎรนอกสภาจะมีเงื่อนไขมากขึ้น แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะไม่เกิด “ม็อบเบิ้มๆ” ขึ้นได้อีก เพราะจะเห็นได้ว่า
เวลาทีมีการปลุกระดมแนวร่วมออกมาลงถนนกันทีไร ก็มักจะมีจำนวนประชาชนเยาวรุ่นเข้าร่วมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

ทางออกในการ ดึงฟืนออกจากไฟ คือการพบกันครึ่งทาง เปิดเวทีเจรจา เปิดประตูสำหรับประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งจะ

เดินไปสู่นิยามของ “ประชาธิปไตย” ภายใต้การยอมรับของคนทุกฝ่าย เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถก้าวข้าม    
วังวนความขัดแย้งและเดินหน้าไปด้วยกันได้ 

ขณะที่การเมืองในฝากฝั่งรัฐบาล ยังอยู่ในอำนาจของ “พ่ีน้อง 3 ป.” ซึ่งดูจากความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในช่วงที่ผ่าน
มา เริ่มเห็นถึงสัญญาณของการประสานรอยร้าว ทิ้งเรื่องที่บาดหมางเอาไว้ข้างหลัง เดินหน้าสู่เป้าหมาย พาองคาพยพ
อำนาจให้คงอยู่ต่อไปได้จนครบวาระ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าสร้างคะแนนนิยม ผ่านการประชุม ครม.สัญจร เทงบซื้อใจ
คนในพ้ืนที่ โดยประเดิมปักหมุดครม.สัญจรครั้งแรกหลังการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ที่จังหวัดกระบี่ และแน่นอนว่า
หลังจากนี้จะมีการจัดโปรแกรมลงพ้ืนที่เทงบเติมศรัทธากันอีกหลายพื้นที่ 

แต่สิ่งที่จะทำให้การเดินต่อบนเส้นทางอำนาจต้องสะดุด ก็หนีไม่พ้น “รอยร้าวพรรคร่วมรัฐบาล” ที่ขณะนี้เริ่มปีน
เกลียว จาก“โครงการประกันรายได้เกษตรกร” ซึ่งกำลังเป็นปัญหาด้านการเงินการคลังของรัฐบาล ที่ต้องวิ่งหาเงินมา

จ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรกว่า 76,080 ล้านบาท ซึ่งกลายเป็นภาวะ “กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก” เพราะโครงการ
ประกันรายได้เป็นการต่อชีวิตให้เกษตรกร   

ที่สำคัญยังเป็นโครงการของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล ดังนั้นงานนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคง
จะต้องรีบคุยกันหลังไมค์กันให้จบ ก่อนที่จะลุกลามบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของ
พรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากปัญหารอบด้านแล้ว“รัฐบาลเรือเหล็ก” ยังต้องเจอกับปัญหาสนิมเนื้อใน โดยเฉพาะปัญหาที่แก้ไม่ตกของ

พรรคพลังประชารัฐ ที่ล่าสุด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เริ่มเดินเกมรุก
กระชับอำนาจ จากการตอบคำถามเรื่อง ส.ส.ภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) อยากมีรัฐมนตรีเป็นคนใต้ แม้

คำตอบจะบอกว่า “คิดไว้เฉยๆ”  
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ขณะที่ฟาก“ธรรมนัส”ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ“แหม่ม”นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีต 2 รมช.หอกข้างแคร่ ยังคง

ดิ ้นสู้ ซึ ่งจะเห็นได้ว่ามีการลงพื ้นที ่สนาม กทม.แบบรายสัปดาห์ พร้อมทั ้งเกาะติด “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร           
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลงพื้นที่ต่างจังหวัดแบบไม่ห่างข้างกาย 

“สนิมเนื้อใน” ในพรรคพลังประชารัฐ ยังคงกัดกร่อน เป็นหนามตำเท้าของ “บิ๊กตู่” ทุกย่างก้าวในสนามการเมือง ซึ่ง
ประมาณการได้ว่า ช่วงเวลาสุกงอมคือช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งครั้งหน้า เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งล่าสุดมี
สัญญาณชัดเจนแล้ว กลุ่มก๊วนในพรรคพลังประชารัฐกำลังชิ่งหารังใหม่ บางกลุ่มเลือกเอาตัวรอดกลับไปซบบ้านเก่าอย่าง
พรรคเพื่อไทย 

สุดท้าย นอกเหนือสิ่งอื่นใด หาก “บิ๊กตู่” ยังคิดจะไปต่อ การจะเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาของแพง จะต้องมีกรอบวิสัยทัศน์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

การโชว์แนวคิดการแก้ปัญหาของ “บิ๊กตู่” แบบเอาหลังพิงกองทัพ ในช่วง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเป็นประเด็นด

ราม่าถูกตั้งคำถามถึงเรื่อง “วิสัยทัศน์ผู้นำ” ทัง้เรื่องการแก้ปัญหาผักชีราคาแพง โดยให้ใช้พ้ืนที่ค่ายทหารปลูกผักแทน 
หรือการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงที่กลุ่มรถบรรทุกออกมาประท้วงหยุดวิ่งรถ โดยมีแนวคิดใช้รถทหารออกมาวิ่งขนส่ง
แทน แม้จะเป็นเกมต่อรองกับกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก 

แต่การแก้ปัญหาโดยใช้กำลังทหารเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเช่นนี้  ไม่แสดงให้เห็นถึงการเข้าใจ เข้าถึงปัญหาของ
ประชาชนที่แท้จริง เป็นการด้อยค่าลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ที่ตอนนี้ศรัทธาย่ำแย่เป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว ให้เข้าข้ันวิกฤติ “ติดลบ” ลงไปมากกว่าเดิม 

 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/497527/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/497527/
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21 พฤศจิกายน 2564 

3 นิ้วลุยเกม 3 ขา รักสงบไม่จบที่’ลุงตู่’ 

 
การออกมาใช้กำปั้นทุบกวาดล้างเชื้อไฟม็อบที่พลุ่งพล่านด้วยวิธีการบังคับใช้กฏหมายมาจัดการนั้น ไม่ใช่ว่ากลุ่มม็อบ
เหล่านี้จะไม่เคยเจอ เพราะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนักต่อนัก 

ภายหล ังศาลร ัฐธรรมน ูญม ีคำว ิน ิจฉ ัยว ่า  3 แกนนำราษฎร  อย ่างนายอานนท์  นำภา นายภาณุพงศ์  จาด
นอก หรอื “ไมค์” และน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” ว่า ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันซ่อนเร้นเจตนาล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิใช่เป็นการปฏิรูป และมีผลผูกพันต่อองค์กรทาง
การเมืองที่เก่ียวข้อง มันกลับส่งผลให้เกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมืองและการชุมนุมในหลายมิติ  

แต่ถึงอย่างนั ้นหลายฝ่ายกลับมองว่ารัฐบาลพยายามใช้กฎหมายเดินเกมปิดประตูตาย  ปิดกั ้นการแสดงออกตาม
ประชาธิปไตยของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง แล้วพรรคการเมืองที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลซึ่ง
ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะคุมเกมนี้ได้ หากลองมองดูที่เนื้อแท้จริง ๆ ของรัฐบาลแล้ว แม้จะดูแข็งนอกแต่ที่จริงแล้วกลับอ่อน
ใน จากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐเอง ที่ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ  

การออกมาใช้กำปั้นทุบกวาดล้างเชื้อไฟม็อบที่พลุ่งพล่านด้วยวิธีการบังคับใช้กฏหมายมาจัดการนั้น  ไม่ใช่ว่ากลุ่มม็อบ
เหล่านี้จะไม่เคยเจอ เพราะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนักต่อนัก แม้แกนนำจะติดคุกครั้งแล้วครั้งเล่า  ยังไงก็มีสิทธิ์ที ่จะ
ประกันตัวได้ แถมจะยิ่งสร้างรอยแค้นความเกลียดชังให้กับกลุ่มเยาวชน บวกกับแกนนำต้องเจอกับการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเรือนจำ ที่มีผู้ต้องขังหลายคนติดเชื้อโควิด-19 กันระนาว ก็ไม่คณามือ! ม็อบนี้ก็ไม่ย่อท้อ ลุย
เดินหน้าสู้ต่ออย่างสุดกำลัง เพราะใจมันยังสู้ !!  

ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการตั้งหลักใหม่ !!! เดินเกมต่อจากนี้ไปในทิศทางลักษณะ 3 ขา 

ขาที่ 1 คือ พรรคก้าวไกล  ที ่ย ังประกาศชูธงเด ินหน้าแก้ไขร ัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ตามแนวทางที ่กลุ่ม                  
Re-Solution นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” เป็นผู้เสนอ แม้วุฒิสภาจะปัดตกมาแล้วก็ตาม ซึ่งการเดินเกม
การเมืองของพรรคก้าวไกล ต้องบอกว่าจะเดินเป็นสเต็ปสู ้กับกระแสส่อถูกยุบพรรคการเมืองในเร็ววันแต่ก็ไม่ใช่            
ไม่เคยจะถูกยุบพรรคการเมืองมาก่อน  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/495630/ 

https://www.dailynews.co.th/news/495630/
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 - –7:14 น. 

09.00 INDEX ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งพรรคใหม่ เมิน สัมพันธ์ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 
การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง “ใหม่”ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังไทยสร้างชาติ มิได้เป็น
เรื่องแปลกเพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมดายิ่งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ 

แต่เรื่องประหลาดอยู่ตรงที่เมื่อปรากฏชื่อพรรคการเมืองใหม่ก็จะเกี่ยวโยงไปยังบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ทุกครั้ง 

สะท้อนให้เห็นไม่เพียงเป็นปัญหาระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากแต่ยังถูกโยง
เข้าไป ยังปัญหาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย 

คำถามมิได้อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐ หากแต่
ยังเป็น คำถามถึงความสัมพันธ์ต่อพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย 

ความหมายก็เป็นอย่างที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เน้นย้ำว่าทำไมต้องไปพรรคอ่ืนในเมื่อมีพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว 

นี่จึงเป็นปัญหาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 

นี่จึงสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พรรคพลังประชารัฐในทางการเมือง 

ต้องยอมรับว่าทั้งหมดนี้คือปัญหาตกค้างมาจากสถานการณ์ก่อน การลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในที่
ประชุมสภาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 

อันสะท้อนผ่านความไม่พอใจด้วยการใช้มาตรา 171 ของรัฐมน ตรีปลดรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งในอีก 4 วันต่อมา 

บังเอิญรัฐมนตรี 2 คนที่ถูกปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
เป็นเหรัญ ญิกพรรคพลังประชารัฐ 

เมื่อพรรคพลังประชารัฐยังไม่ปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จากตำแหน่งจึงกลายเป็นปัญหา
บานปลาย 

เกิดข่าวลือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะแยกตัวออกมา 

ไม่ว่าข่าวการจะเข้ายึดพรรค ไม่ว่าข่าวการจะแยกตัวออกจากพรรค พลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ล้วนไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งในทางการเมือง 
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เพราะสะท้อนปัญหา ความขัดแย้ง แตกแยกจาก”ภายใน” 

ในที่สุดก็นำไปสู่คำถามถึงความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้น โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3051252 
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21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 10.22 น. 

จับตาท่วงทำนอง‘พปชร.’ เคลื่อนกองรบสู่‘พรรคมวลชน’ของปชช.สู้เลือกตั้ง 

 
จับตาท่วงทำนอง‘พปชร.’ เคลื่อนกองรบสู่‘พรรคมวลชน’ของปชช.สู้เลือกตั้ง 

21 พฤศจิกายน 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol มีเนื้อหาดังนี้... 

พรรคการเมือง ในโลกนี้มีอยู่ 2 ประเภท คือ 

1.พรรคสภา 

เป็นพรรคการเมืองที่ทำกิจกรรมอยู่ในสภา ส่วนนอกสภาก็เป็นแค่การหาเสียงกับประชาชน โดยเฉพาะการไปงานวันเกิด 
ไปงานศพ ไปงานบวช งานแต่งงาน ซึ่งไม่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์แก่ประชาชนเลย!!! 

2.พรรคมวลชน 

เป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นตามทฤษฎีการสร้างพรรค เป็นกองกำลังของประชาชน เพ่ือแบกรับภาระกิจ
เป็นกองรบทางการเมืองของประชาชน 

ในการได้มาซึ่งอำนาจรัฐ 

ในการใช้และในการรักษาอำนาจรัฐ!!!! 

พรรคไทยรักไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้จากพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงทำให้พรรคไทยรักไทย และพรรคที่สืบทอดต่อมาสามารถ
จัดกระบวนรบทางการเมืองได้อย่างมีอานุภาพและประสบชัยชนะในการเลือกตั้งตลอดมา 

มาบัดนี้ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัส เลขาธิการพรรค กำลังขับเคลื่อนกองรบอยู่ในสมรภูมิต่างๆทั่วประเทศ
ไทย ก็พอจับทางได้ว่านี่คือกระบวนรบ ตามท่วงทำนองพรรคการเมืองของประชาชนหรือพรรคมวลชนนั่นเอง!!! 

ล่าสุด ร้อยเอกธรรมนัส ได้ประกาศว่า หัวหน้าพรรคมีคำสั่งให้จัดกระบวนเตรียมการเลือกตั้ง และได้วางตัวผู้สมัคร
เรียบร้อยเกือบทั้งหมดท่ัวประเทศแล้ว และขอให้ชาวพรรคทุกคนเดินตามการชี้นำของหัวหน้าพรรค อย่างเคร่งครัด 

ไผเป็นไผ ก็ดูกันไป!!!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/617107 

https://www.naewna.com/politic/617107

