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ข่าวประจ าวันที่ 16 มกราคม 2565 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง7 ออนไลน์ กกต.ส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ชุมพร-สงขลา 1 
2 เนช่ันออนไลน์ อิทธิพร"เผยกกต.จังหวัดเตรียกเรียกสอบ"ธรรมนัส"ปราศรยัสงขลา 2 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมชุมพร" ประธานกกต. คาดรู้ผลราว 4 ทุม่ 7 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เตรียมสอบปม "ธรรมนัส" ปราศรัยชุมพร คาด 4 ทุม่ 16 ก.ค. รู้

ผลเลือกตั้งซ่อม 
11 

5 ผู้จัดการออนไลน์ ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุม่ 14 
6 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ประธาน กกต.ย้้าพร้อมเต็มที่จัดเลือกตั้งซ่อม 16 มค. 18 
7 THE KEY ออนไลน ์ ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพรไม่เกิน4ทุ่ม ชี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียง 20 
8 ช่อง 7 ออนไลน์ กกต.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 22 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ประธาน กกต. ไปชุมพร ติดตามสังเกตการณ์ความพร้อมก่อนเลือกตั้ง

ซ่อมพรุ่งนี ้
24 

10 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจเลือกตั้งซ่อมชุมพร เผยยังไม่มีการโกง-ซื้อเสียง 28 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา อย่างไม่เป็น

ทางการ 4 ทุม่ 
30 

12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต.คาดพรุ่งนี้รู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรไม่เป็นทางการ 22.00 น. 34 
13 ส้านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

ประธาน กกต. สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ประจ้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

38 

14 ไทยรัฐออนไลน์ ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกต้ังซ่อม เผยยังไม่พบ
โกง-ซื้อเสียง 

41 

15 ช่อง 7 ออนไลน์ กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนต้าแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา 45 
16 New1 ออนไลน์ กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง 47 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธาน กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ระดมชุดสืบสวนหาข่าว ยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง 49 
18 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง 51 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
19 Bugaboo ออนไลน์ กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนต้าแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา 53 
20 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง น้านโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม ่ 55 
21 บ้านเมืองออนไลน์ ประธาน กกต.ลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ 

"ธรรมนัส" ปราศรัยหาเสียงที่สงขลา 
57 

22 M TODAY ออนไลน์ กกต.คาดรู้ผลลต.ซ่อม"ชุมพร-สงขลา"4ทุม่ เผยมีคนร้อง"ธรรมนัส"หา
เสียงผิดกม. 

59 

23 Stageonleader
ออนไลน์ 

กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ 22.00 น. 63 

24 Theworldnews
ออนไลน์ 

ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกต้ังซ่อม เผยยังไม่พบ
โกง-ซื้อเสียง 

66 

25 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง น้านโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม ่ 69 
26 มติชนออนไลน์ กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง น้านโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม ่ 71 
27 NEW18 ออนไลน์ ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชมุพร 4 ทุ่ม 73 
28 ช่อง 3 ออนไลน์ กกต.จัด จนท.เฝ้าระวัง 'คืนวันหมาหอน' กอ่นเลือกต้ังซ่อม 75 
29 ไทยรัฐออนไลน์ "ชัยวุฒ”ิ ยันรฐับาลไม่โกรธกนั ชี้ปราศรัยฟาดดุก็แค่สีสัน อรรถวิชช์ 

ปัด ปชป.สาขา 2 
77 

30 แนวหน้าออนไลน์ จับตาเลือกซ่อง 'ชุมพร-สงขลา' ปธ.กกต.ฟันธง รู้ผลอย่างไม่เป็น
ทางการ 4 ทุม่ 

87 

31 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘กกต.’ยังไม่พบโกง! ออดอ้อนประชาชน พบซื้อเสียงแจ้งเลย 93 
32 เดลินิวส์ออนไลน์ จัด‘คูหาพิเศษ’เอื้อกลุ่มเสี่ยง ใช้สิทธิเลือกตัง้ซ่อมส.ส.กทม.เขต 9 97 
33 PPTV ออนไลน์ กกต.สงขลา คาดเลือกต้ังซ่อมใช้สิทธิ์เกิน 80 % 99 
34 ส้านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

คณะกรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้ง พื้นที่อ้าเภอสะเดา เข้ารับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ัง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
เตรียมพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา เขต6 ในวันพรุง่นี ้

101 

35 Theworldnews
ออนไลน์ 

'กกต.สงขลา' ชี้ ลต.ซ่อม มีกระแสข่าวซื้อเสยีง แต่ไร้การร้องเรียน เชื่อ 
ปชช.ใช้สิทธิเกิน 80% 

104 

36 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมสงขลา กกต.คาด ประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 80 % 105 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thestandard

ออนไลน์ 
เลือกตั้งซ่อมหลักสี่: อรรถวิชช์ ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ สุรชาติ ขอ
โอกาสเข้าสภา มาดามหลี มัน่ใจรักษาเก้าอ้ีได ้

107 

2 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศทุธ”์ จอ่ด้าเนินคด ีกกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณ ี"วัฒนา สิทธิวัง” 110 

3 สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย" จับพิรธุ กกต. ตัดสินใบเหลือง-แดงล่าช้า ยุ "เสรีรวมไทย" 
ฟ้องผิดจริยธรรม 

113 

4 แนวหน้าออนไลน์ 'อรรถวิชช'์ย้้าพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรค
เศรษฐกิจ ปลืม้กระแสตอบรบัด ี

115 

5 หนังสือพิมพ์มติชน สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีล้าปางอืด 120 

6 สยามรัฐออนไลน์ สส.พลังประชารัฐ ร่วมแสดงความยินดี "กอบกิจ สบายยิ่ง" นย.อบต.
ทุ่งทอง คนใหม่ 

125 

7 NEW18 ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ"์ขู่เอาผิด กกต.แจกใบเหลือง ส.ส.ล้าปาง ล่าช้า 129 

8 ช่อง 7 ออนไลน์ พรรคเสรีรวมไทย เล็งฟ้อง กกต.ให้ใบเหลืองช้า 131 

9 ข่าวสดออนไลน์ 4 ทุม่รู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา 132 

บทความ/ซุบซิบ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สัญญาณวิกฤตจาก “เศรษฐกิจ” ส่งผลสะเทือน รุนแรง 

สู่การเมือง 
142 

2 ข่าวสดออนไลน์ ‘ของแพง’ปมร้อนเขย่ารัฐบาล  143 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ พท.ลับดาบเชือดรัฐบาลประยุทธ ์ 147 
4 ข่าวสดออนไลน์ พปชร.-ปชป.ขนทัพใหญ่หาเสยีงทิ้งทวน เลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร-

เขต 6 สงขลา 
149 

5 Thai PBS ออนไลน ์ เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร ปราศรัยโต้เดือดปมหมูแพง-เลอืกคนมีตังค ์ 159 
6 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ จุดเสี่ยงพลังประชารัฐ เลือกตั้งซ่อม แพ้ฟาวล์ กฎเหล็ก กกต. ? 162 
7 ข่าวสดออนไลน์ หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ชูประชาเหนือหิ้ง เทอดด้วยสัจธรรม ฉบับนี้ตรง

กับวันอาทิตย์ที่ 
166 

8 บางกอกทูเดย์ออนไลน์ สายตรงท้าเนียบฯ..เหยียบ "จุรินทร์" จนมิดแผ่นดิน?? 169 
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วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม                    

และร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 

แทนต้าแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าชุมพร โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม     

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลต้ารวจตรี วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์

ปลัดจังหวัดชุมพร/ประธานกกต.ประจ้าเขตเลือกตั้งที่ 1 นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักก้าจร 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ นางสาวจันทิมา พันธมนต์ รองผู้อ้านวยการส้านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดชุมพร รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการ                    

การเลือกตั้งประจ้า จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยก่อนการ

เปิดหีบเลือกตั้ง ได้ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และลงพื้นที่สังเกตการณ์

การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งอื่น ภายในเขตเลือกตั้งที่ 1 อ้าเภอเมืองชุมพร และอ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 

แทนต าแหน่งที่ว่าง อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอสวี จังหวัดชมุพร 
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เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่จ.ชุมพร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่
ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อดูความพร้อมการจัดเตรียมและแจกอุปกรณ์ส้าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่จะมี
การเลือกต้ังในวันพรุ่งนี้ (16ม.ค.) โดยย้้าถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมว่า ทุกส่วนให้ความร่วมมือ เพิ่มความ
เข้มข้นในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการเจ้าหน้าที่ ห้ามกระท้าการขัดต่อ
กฎหมายเลือกตั้ง และผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพร  ยังได้เพิ่มจุดตรวจในพื้นที่ส้าคัญ 

นายอิทธิพร กล่าวว่า เมื่อปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 17.00 น.  กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะ
ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นและประกาศนับคะแนน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วย  โดยหน่วย
เลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์ที่ตั้งมากที่สุด 800 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดจ้านวน 200 คน โดยเฉลี่ย
แล้วมีหน่วยละ 500 คน  คาดว่า การติดประกาศผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 19.00 น.   ส่วน
การน้าผลนับคะแนนทั้งหมดมารวมที่ศูนย์ปฏิบัติการคาดว่า จะแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น.  จะได้รับผลการประกาศ
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/628834  

 

‘ปธ.กกต.’ฟันธง!รู้ผลเลือกตั้งซ่อม‘ชุมพร-สงขลา’ 
อย่างไม่เปน็ทางการ4ทุ่ม 

 

https://www.naewna.com/politic/628834
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15 ม.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงายว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งอยู่

ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อดูความพร้อมการจัดเตรียมและแจกอุปกรณ์ส้าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่จะมี
การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ (16 ม.ค.2565) โดยย้้าถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมว่า ทุกส่วนให้ความร่วมมือ 
เพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการเจ้าหน้าที่ ห้ามกระท้า
การขัดต่อกฎหมายเลือกต้ัง และผู้บังการต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพร ยังได้เพ่ิมจุดตรวจในพื้นที่ส้าคัญ 

นายอิทธิพร กล่าวว่า เมื่อปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 17.00 น. กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะ
ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นและประกาศนับคะแนน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วย โดยหน่วย
เลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์ที่ตั้งมากที่สุด 800 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดจ้านวน 200 คน โดยเฉลี่ย
แล้วมีหน่วยละ 500 คน คาดว่าการติดประกาศผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 19.00 น. ส่วนการ
น้าผลนับคะแนนทั้งหมดมารวมที่ศูนย์ปฏิบัติการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น. จะได้รับผลการประกาศคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/65003/   

ประธานกกต. คาดพรุ่งนี้สี่ทุ่ม  
รู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร 

 

https://www.thaipost.net/politics-news/65003/
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วันนี้ (15 ม.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ลงตรวจเยี่ยมการรับส่งอุปกรณ์ในการจัดการ
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 ชุมพร แทนต้าแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (16 ม.ค.) โดยย้้าว่า กกต.มีความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งซ่อม ทุกส่วนให้ความร่วมมือเพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพรได้สั่งการเจ้าหน้าที่ห้ามกระท้าการขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง และผู้บังการต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพรยังได้ 
เพิ่มจุดตรวจในพื้นที่ส้าคัญ 

เมื่อปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 17:00 น. กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะด้าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องในเบื้องต้นและประกาศนับคะแนน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วย โดยหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกที่ตั้งมาก
ที่สุด 800 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งหรือผู้ทีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดจ้านวน 200 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีหน่วยละ 500 คน 
คาดว่า การติดประกาศผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 19:00 น. ส่วนการน้าผลนับคะแนนทั้งหมด
มารวมที่ศูนย์ปฏิบัติการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 22:00 น. จะได้รับผลการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9650000004644  
  

ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร  
ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุ่ม 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9650000004644
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นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ย้้าว่า มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อม วันพรุ่งนี้ 16 มกราคม 

2565 ทุกส่วนให้ความร่วมมือเพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้
สั่งการเจ้าหน้าที่ ห้ามกระท้าการขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง และผู้บังการต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพรยังได้ เพิ่มจุดตรวจใน
พื้นที่ส้าคัญ 

เมื่อปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 17:00 น. กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะด้าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องในเบื้องต้นและประกาศนับคะแนน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วย โดยหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์ที่ตั้งมากที่สุด 
800 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ หรือผู้ทีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดจ้านวน 200 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีหน่วยละ 500 คน คาดว่า 
การติดประกาศผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 19:00 น. ส่วนการน้าผลนับคะแนนทั้งหมดมารวม
ที่ศูนย์ปฏิบัติการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 22:00 น. จะได้รับผลการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
  ส่วนค้าร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในจังหวัดชุมพรเขต 1 ตอนนี้ยังไม่มีค้าร้องใด ส่วนที่สงขลามีหนึ่งค้าร้องเรื่อง
การปราศรัยของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาค้า
ร้อง หากมีการรับค้าร้องก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวน และขณะนี้ในพื้นที่การเลือกตั้งซ่อม ยังไม่มีรายงานเรื่องของ
การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้ามา ซึ่งมีทีมผู้ตรวจการเลือกตั้ง และชุดหาข่าว กกต. รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วที่ร่วมมือกับต้ารวจ 
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และฝากเตือนประชาชนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครระวังกระท้าผิดกฎหมายในการหา
เสียงหลังเวลา 18:00 น. 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273530/  

ประธาน กกต.ย้ าพร้อมเต็มที่ 
จัดเลือกตั้งซ่อม 16 ม.ค. 

 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_273530/
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วันนี้ (15 ม.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ จ.ชุมพร 
เพื่อดูความพร้อมการจัดเตรียมและแจกอุปกรณ์ส้าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่จะมีการเลือกต้ังในวันพรุ่งนี้ (16 ม.ค.) 
โดยย้้าถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมว่า ทุกส่วนให้ความร่วมมือ เพิ่มความเข้มข้นในการป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการเจ้าหน้าที่ ห้ามกระท้าการขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง และผู้บังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพร ยังได้เพิ่มจุดตรวจในพื้นที่ส้าคัญ  

นายอิทธิพร กล่าวว่า เมื่อปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 17.00 น. กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะ
ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น และประกาศนับคะแนน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 280 หน่วย โดยหน่วย
เลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จ้านวน 800 คน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด จ้านวน 200 คน 
โดยเฉลี่ยแล้วมีหน่วยละ 500 คน คาดว่าการติดประกาศผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยจะแล้วเสร็จในเวลา 19.00 น. 
ส่วนการน้าผลนับคะแนนทั้งหมดมารวมที่ศูนย์ปฏิบัติการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น. และจะได้รับผลการ
ประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-862316  

  

ประธาน กกต.คาด 4 ทุ่ม รู้ผลไม่เป็นทางการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร 

 

https://tna.mcot.net/politics-862316
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15 มกราคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจการส่ง
มอบอุปกรณ์ 280 หน่วยเลือกตั้งในเขต 1 จ.ชุมพร ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1  พร้อมกล่าวย้้าว่า  ทุกหน่วยเลือกตั้ง
ให้ความร่วมมืออย่างดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ต้ารวจ ที่ให้สอดส่อง
ดูแลจับตาการท้าผิดกฎหมายเลือกต้ัง และเพิ่มจุดตรวจในช่วงโค้งสุดท้าย 

ส่วนการนับคะแนนนั้น หลังปิดหีบเวลา 17.00 น. กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งจะท้าการนับคะแนน ณ 
หน่วยเลือกตั้งทั้ง 280 หน่วยทันที ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่มีคนใช้สิทธิ์มากสุดประมาณ 800 คน น้อยที่สุดประมาณ 200 
คน หรือเฉลี่ยหน่วยละ 500 คน จากนั้นจะติดประกาศผลนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง คาดว่าจะนับคะแนนแล้ว
เสร็จที่หน่วยเลือกตั้ง ประมาณ 19.00 น. แล้วจะส่งผลมารวมที่ส่วนกลางชุมพร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
ดังนั้นคาดว่าประมาณ 22.00 น. จะประกาศผลคะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการได้ 
 ส้าหรับการร้องเรียนใน จ.ชุมพร จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการท้าผิดเลือกต้ัง ส่วนกระแสข่าวการซื้อเสียง ยังไม่มี
การรายงานเข้ามา แต่ทีมงานของ กกต. ก็คอยติดตามข้อมูล หากใครทราบเบาะแสขอให้แจ้งมาที่ กกต. ได้ทันที หรอื
ผ่านแอปพลิเคชั่นตาสับปะรดได้ ซึ่งมีระบบการคุ้มครองพยาน และให้เงนิรางวัลในการชี้เบาะแส 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378860510  

 

 

ประธาน กกต.ย้ าพร้อมเต็มที่ 
จัดเลือกตั้งซ่อม 16 ม.ค. 

 

https://www.nationtv.tv/news/378860510
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วันที่ 16 มกราคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ได้ประสาน

ความร่วมมือกับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  รุ่นที่10 (พตส.10) ของสถาบันพัฒนา

การเมืองการเลือกตั้ง ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR)                    

ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2565 ที่อ้าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียใหม่ โดยได้บริจาคเงินและ

มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ ดังนี้  1) โรงเรียนสามัคคีสันม่วง มอบเงิน จ้านวน 

70,000 บาท เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ส้าหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน 2) โรงเรียนบ้านวัดจันทร์ มอบอุปกรณ์ท้า

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 30,000 บาท 3) โรงเรียนสหมิตรศึกษา มอบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณ 30,000 บาท

หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 
ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)                     



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 13:08
หัวข้อข่าว: กกต.ส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115001624

 news.ch7.com Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร"เผยกกต.จังหวัดเตรียกเรียกสอบ"ธรรมนัส"ปราศรัยสงขลา
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร"เผยกกต.จังหวัดเตรียกเรียกสอบ"ธรรมนัส"ปราศรัยสงขลา
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:36
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:36
หัวข้อข่าว: "อิทธิพร"เผยกกต.จังหวัดเตรียกเรียกสอบ"ธรรมนัส"ปราศรัยสงขลา
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งซ่อมชุมพร" ประธานกกต. คาดรู้ผลราว 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115001927

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งซ่อมชุมพร" ประธานกกต. คาดรู้ผลราว 4 ทุ่ม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:51
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 14:51
หัวข้อข่าว: "เลือกตั้งซ่อมชุมพร" ประธานกกต. คาดรู้ผลราว 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115001927
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Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมสอบปม "ธรรมนัส" ปราศรัยชุมพร คาด 4 ทุ่ม 16 ก.ค. รู้ผลเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220115001980

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมสอบปม "ธรรมนัส" ปราศรัยชุมพร คาด 4 ทุ่ม 16 ก.ค. รู้ผลเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220115001980

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:11
หัวข้อข่าว: กกต. เตรียมสอบปม "ธรรมนัส" ปราศรัยชุมพร คาด 4 ทุ่ม 16 ก.ค. รู้ผลเลือกตั้งซ่อม

รหัสข่าว: I-I220115001980

 today.line.me Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://today.line.me/th/v2/article/vXY8zR8
https://today.line.me


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002077

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002077

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002077

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:27
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร ไม่เป็นทางการเวลา 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002077

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ย้ำพร้อมเต็มที่จัดเลือกตั้งซ่อม 16 มค.

รหัสข่าว: I-I220115002079

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 16:29
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ย้ำพร้อมเต็มที่จัดเลือกตั้งซ่อม 16 มค.

รหัสข่าว: I-I220115002079

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพรไม่เกิน4ทุ่ม ชี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียง - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220115002220

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:00
หัวข้อข่าว: ประธานกกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพรไม่เกิน4ทุ่ม ชี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียง - THE KEY NEWS

รหัสข่าว: I-I220115002220

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220115002223

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:01
หัวข้อข่าว: กกต.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

รหัสข่าว: I-I220115002223

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ไปชุมพร ติดตามสังเกตการณ์ความพร้อมก่อนเลือกตั้งซ่อมพรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220115002270

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ไปชุมพร ติดตามสังเกตการณ์ความพร้อมก่อนเลือกตั้งซ่อมพรุ่งนี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:50
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ไปชุมพร ติดตามสังเกตการณ์ความพร้อมก่อนเลือกตั้งซ่อมพรุ่งนี้
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:29
หัวข้อข่าว: กกต. ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งซ่อมชุมพร เผยยังไม่มีการโกง-ซื้อเสียง - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220115002327

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา อย่างไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002329

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

30

https://www.dailynews.co.th/news/670132/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา อย่างไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002329

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา อย่างไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:30
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อมชุมพร-สงขลา อย่างไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม

รหัสข่าว: I-I220115002329

 dailynews.co.th Rating:
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: กกต.คาดพรุ่งนี้รู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรไม่เป็นทางการ 22.00 น.
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https://www.thansettakij.com/politics/510326
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: กกต.คาดพรุ่งนี้รู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220115002331

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

35

https://www.thansettakij.com/politics/510326
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: กกต.คาดพรุ่งนี้รู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220115002331

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

36

https://www.thansettakij.com/politics/510326
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:32
หัวข้อข่าว: กกต.คาดพรุ่งนี้รู้ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220115002331

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

37

https://www.thansettakij.com/politics/510326
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ...

รหัสข่าว: I-I220115002334

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220115165529495
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ...

รหัสข่าว: I-I220115002334

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220115165529495
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:33
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ...

รหัสข่าว: I-I220115002334

 thainews.prd.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220115165529495
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 20:54
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002469

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

41

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2288854
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 20:54
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002469

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

42

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2288854
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 20:54
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002469

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

43

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2288854
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 20:54
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002469

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

44

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2288854
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:48
หัวข้อข่าว: กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002499

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

45

https://news.ch7.com/detail/543570
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:48
หัวข้อข่าว: กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002499

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

46

https://news.ch7.com/detail/543570
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002501

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://news1live.com/detail/9650000004705
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002501

 news1live.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

48

https://news1live.com/detail/9650000004705
https://news1live.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ระดมชุดสืบสวนหาข่าว ยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002502

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

49

https://www.thaipost.net/district-news/65189/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:50
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต. ลงพื้นที่ชุมพร ระดมชุดสืบสวนหาข่าว ยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002502

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

50

https://www.thaipost.net/district-news/65189/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:52
หัวข้อข่าว: กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002504

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

51

https://mgronline.com/south/detail/9650000004705
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:52
หัวข้อข่าว: กกต.ระดมชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบมีการโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220115002504

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

52

https://mgronline.com/south/detail/9650000004705
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002516

 bugaboo.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bugaboo.tv/news/598719
https://www.bugaboo.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:03
หัวข้อข่าว: กกต.คุมเข้ม ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จ.ชุมพร - สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002516

 bugaboo.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bugaboo.tv/news/598719
https://www.bugaboo.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:40
หัวข้อข่าว: กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง นำนโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม่ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220115002554

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

55

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6835754
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:40
หัวข้อข่าว: กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง นำนโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม่ - ข่าวสด

รหัสข่าว: I-I220115002554

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

56

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6835754
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:43
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ "ธรรมนัส" ปราศรัยหาเสียงที่สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002558

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265953
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:43
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.ลงพื้นที่ชุมพร เผยยังไม่พบเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ "ธรรมนัส" ปราศรัยหาเสียงที่สงขลา

รหัสข่าว: I-I220115002558

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.banmuang.co.th/news/region/265953
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลลต.ซ่อม"ชุมพร-สงขลา"4ทุ่ม เผยมีคนร้อง"ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม. - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220115002570

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.mtoday.co.th/86584
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลลต.ซ่อม"ชุมพร-สงขลา"4ทุ่ม เผยมีคนร้อง"ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม. - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220115002570

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.mtoday.co.th/86584
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลลต.ซ่อม"ชุมพร-สงขลา"4ทุ่ม เผยมีคนร้อง"ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม. - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220115002570

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.mtoday.co.th/86584
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:54
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลลต.ซ่อม"ชุมพร-สงขลา"4ทุ่ม เผยมีคนร้อง"ธรรมนัส"หาเสียงผิดกม. - M TODAY

รหัสข่าว: I-I220115002570

 mtoday.co.th Rating:
Site Value: 10,000 30,000PRValue (x3)
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https://www.mtoday.co.th/86584
https://www.mtoday.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:40
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220116000012

 stageonleader.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.stageonleader.com/2022/01/2200.html
https://www.stageonleader.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:40
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220116000012

 stageonleader.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.stageonleader.com/2022/01/2200.html
https://www.stageonleader.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:40
หัวข้อข่าว: กกต.คาดรู้ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร อย่างไม่เป็นทางการ 22.00 น.

รหัสข่าว: I-I220116000012

 stageonleader.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.stageonleader.com/2022/01/2200.html
https://www.stageonleader.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:41
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220116000014

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

66

https://theworldnews.net/th-news/prathaan-kkt-maachumphrtrwcchkhwaamphr-meluue-ktangch-m-ephyyangaimphbokng-chuue-esiiyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:41
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220116000014

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/prathaan-kkt-maachumphrtrwcchkhwaamphr-meluue-ktangch-m-ephyyangaimphbokng-chuue-esiiyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:41
หัวข้อข่าว: ประธาน กกต.มาชุมพรตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม เผยยังไม่พบโกง-ซื้อเสียง

รหัสข่าว: I-I220116000014

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/prathaan-kkt-maachumphrtrwcchkhwaamphr-meluue-ktangch-m-ephyyangaimphbokng-chuue-esiiyng
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:53
หัวข้อข่าว: กกต. ขอดูก่อน ปมพรรคการเมือง นำนโยบายคนละครึ่งหาเสียง ผิดหรือไม่ | Khaosod | LINE TODAY
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220115174815501
https://thainews.prd.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 22:01
หัวข้อข่าว: 'กกต.สงขลา' ชี้ ลต.ซ่อม มีกระแสข่าวซื้อเสียง แต่ไร้การร้องเรียน เชื่อ ปชช.ใช้สิทธิเกิน 80%

รหัสข่าว: I-I220115002514

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-sngkhlaa-chii-lt-ch-m-miikraaeskhaawchuue-esiiyng-aetairkaarr-ngeriiyn-echuue-pchch-aichsiththiekin-80
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:49
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมสงขลา กกต.คาด ประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 80 %

รหัสข่าว: I-I220116000019

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/510353
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:49
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมสงขลา กกต.คาด ประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 80 %

รหัสข่าว: I-I220116000019

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

106

https://www.thansettakij.com/politics/510353
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมหลักสี่: อรรถวิชช์ ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ สุรชาติ ขอโอกาสเข้าสภา มาดามหลี มั่นใจรักษา...

รหัสข่าว: I-I220115001962

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-to-repair-laksi-atthawit-suwanpakdee/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมหลักสี่: อรรถวิชช์ ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ สุรชาติ ขอโอกาสเข้าสภา มาดามหลี มั่นใจรักษา...

รหัสข่าว: I-I220115001962

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-to-repair-laksi-atthawit-suwanpakdee/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 15:00
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งซ่อมหลักสี่: อรรถวิชช์ ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ สุรชาติ ขอโอกาสเข้าสภา มาดามหลี มั่นใจรักษา...

รหัสข่าว: I-I220115001962

 thestandard.co Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://thestandard.co/election-to-repair-laksi-atthawit-suwanpakdee/
https://thestandard.co


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” จ่อดำเนินคดี กกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณี "วัฒนา สิทธิวัง”

รหัสข่าว: I-I220115002338

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

110

https://www.thairath.co.th/news/politic/2288808
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” จ่อดำเนินคดี กกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณี "วัฒนา สิทธิวัง”

รหัสข่าว: I-I220115002338

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288808
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:37
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์” จ่อดำเนินคดี กกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณี "วัฒนา สิทธิวัง”

รหัสข่าว: I-I220115002338

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2288808
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จับพิรุธ กกต. ตัดสินใบเหลือง-แดงล่าช้า ยุ "เสรีรวมไทย" ฟ้องผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220115002358

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313797
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 19:51
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จับพิรุธ กกต. ตัดสินใบเหลือง-แดงล่าช้า ยุ "เสรีรวมไทย" ฟ้องผิดจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220115002358

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313797
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: 'อรรถวิชช์'ย้ำพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ ปลื้มกระแสตอบรับดี

รหัสข่าว: I-I220115002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628879
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: 'อรรถวิชช์'ย้ำพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ ปลื้มกระแสตอบรับดี

รหัสข่าว: I-I220115002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628879
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: 'อรรถวิชช์'ย้ำพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ ปลื้มกระแสตอบรับดี

รหัสข่าว: I-I220115002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

117

https://www.naewna.com/politic/628879
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: 'อรรถวิชช์'ย้ำพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ ปลื้มกระแสตอบรับดี

รหัสข่าว: I-I220115002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/628879
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 15 มกราคม 2565 เวลา 21:53
หัวข้อข่าว: 'อรรถวิชช์'ย้ำพรรคกล้า ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ สาขา 2 ชูความเป็นพรรคเศรษฐกิจ ปลื้มกระแสตอบรับดี

รหัสข่าว: I-I220115002506

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

119

https://www.naewna.com/politic/628879
https://www.naewna.com


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16017
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีลำปางอืด

รหัสข่าว: C-220117038057(16 ม.ค. 65/06:37)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 270.81 ADValue:  (B/W)  297,891  (FC)  419,755.50
PRValue : (B/W)  893,673  (FC)  1,259,266.50(x3)

120



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16017
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีลำปางอืด

รหัสข่าว: C-220117038057(16 ม.ค. 65/06:37)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 270.81 ADValue:  (B/W)  297,891  (FC)  419,755.50
PRValue : (B/W)  893,673  (FC)  1,259,266.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16017
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีลำปางอืด

รหัสข่าว: C-220117038057(16 ม.ค. 65/06:37)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 270.81 ADValue:  (B/W)  297,891  (FC)  419,755.50
PRValue : (B/W)  893,673  (FC)  1,259,266.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16017
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีลำปางอืด

รหัสข่าว: C-220117038057(16 ม.ค. 65/06:37)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 270.81 ADValue:  (B/W)  297,891  (FC)  419,755.50
PRValue : (B/W)  893,673  (FC)  1,259,266.50(x3)
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16017
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 15

หัวข้อข่าว: สมชัยจี้ฟันกกต. ซัดคดีลำปางอืด

รหัสข่าว: C-220117038057(16 ม.ค. 65/06:37)

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550(BW) 1,100

Col.Inch: 270.81 ADValue:  (B/W)  297,891  (FC)  419,755.50
PRValue : (B/W)  893,673  (FC)  1,259,266.50(x3)

124



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:48
หัวข้อข่าว: สส.พลังประชารัฐ ร่วมแสดงความยินดี "กอบกิจ สบายยิ่ง" นย.อบต.ทุ่งทอง คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220116000018

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

125

https://siamrath.co.th/n/313863
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:48
หัวข้อข่าว: สส.พลังประชารัฐ ร่วมแสดงความยินดี "กอบกิจ สบายยิ่ง" นย.อบต.ทุ่งทอง คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220116000018

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313863
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:48
หัวข้อข่าว: สส.พลังประชารัฐ ร่วมแสดงความยินดี "กอบกิจ สบายยิ่ง" นย.อบต.ทุ่งทอง คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220116000018

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313863
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:48
หัวข้อข่าว: สส.พลังประชารัฐ ร่วมแสดงความยินดี "กอบกิจ สบายยิ่ง" นย.อบต.ทุ่งทอง คนใหม่

รหัสข่าว: I-I220116000018

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/313863
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:55
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"ขู่เอาผิด กกต.แจกใบเหลือง ส.ส.ลำปาง ล่าช้า

รหัสข่าว: I-I220116000022

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.newtv.co.th/news/94046
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 02:55
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"ขู่เอาผิด กกต.แจกใบเหลือง ส.ส.ลำปาง ล่าช้า

รหัสข่าว: I-I220116000022

 newtv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

130

https://www.newtv.co.th/news/94046
https://www.newtv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:28
หัวข้อข่าว: พรรคเสรีรวมไทย เล็งฟ้อง กกต.ให้ใบเหลืองช้า

รหัสข่าว: I-I220116000135

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

131

https://news.ch7.com/detail/543604
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6835977
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:42
หัวข้อข่าว: 4 ทุ่มรู้ผลแน่ ซ่อมสส.ชุมพร-สงขลา

รหัสข่าว: I-I220116000183

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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วันที่ 16 มกราคม 2565  

09.00 INDEX สัญญาณวิกฤตจาก “เศรษฐกิจ” ส่งผลสะเทือน รุนแรง สู่การเมือง 

 
ไม่ว่าก่อนสถานการณ์เดือนมิถุนายน 2475 ไม่ว่าก่อนสถานการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2490 ไม่ว่าก่อนสถานการณ์เดือน
ตุลาคม 2516 มีปัจจัยในทาง “เศรษฐกิจ” กดทับอย่างรุนแรง ล้้าลึก 
ก่อน 2475 มีเศรษฐกิจตกต่้า ก่อน 2490 เกิดสภาพข้าวยากหมากแพง ก่อน 2516 เกดิปัญหาราคาข้าวสารแพง 
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต้่า จึงน้าไปสู่ “การดุน” ข้าราชการออกจากต้าแหน่งอย่างหนักในปี 2473-2474 ผลสะเทือนจาก
สงครามโลก ทา้ให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านในปี 2490 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีลักษณะผูกขาด และแสวงหาผลประโยชน์ ท้าให้เกิดข้าวขาดแคลน ภาพของประชาชน
เข้าควิซื้อข้าวสารที่กระทรวงพาณิชย ์จึงบาดตาอย่างยิ่ง 
ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในที่สุดก็เกิดรฐัประหาร ในทีสุ่ดก็เกิดสถานการณ์ “ไล่ทรราช” ในเดือน
ตุลาคม 2516 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยคุใกล้เห็นได้ชดัอย่างยิ่ง จากฐานะของรัฐบาล พล.อ.เกรยีงศักดิ์ ชมะนนัทน ์กระทั่ง
น้าไปสู่การประกาศลาออกกลางรัฐสภาในเดือนกุมภาพันธ์ 2523 
ปัจจัยอันท้าใหส้ถานะของรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สั่นคลอนมาจาก 2 ปจัจัย ทั้งในระดบัโลก และใน
ระดับประเทศ 1 ปัจจัย ในทางเศรษฐกิจ 1 ปัจจัยในทางการเมือง 
ทั้งๆ ที่ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ์มีพื้นฐานมาจากรัฐประหารปี 2520 และเลือกตัง้เมื่อปี 2522 
แต่ภายหลังการเลือกตั้งต้องประสบเข้ากับความผันผวนราคา น้้ามันในตลาดโลก ท้าให้ราคาน้้ามันแพง จึงส่งผลกระทบ
ไปถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ 
กลุ่มแรกที่ลุกขึน้มาแสดงความไม่พอใจคือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทั้งแรงงานในรัฐวิสาหกิจ และแรงงานในภาคเอกชน 
ปัญหาเศรษฐกจิก่อให้เกิดความแตกแยกใน “รัฐบาล” 
ไม่เพียงแต่พรรคฝ่ายค้าน ที่น้าโดยพรรคกิจสังคม ตระเตรียมจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ 
หากแม้กระทั่งในกลุ่มวุฒสิมาชิกที่แต่งตั้งมากับมือก็เกิดการแปรพักตร ์
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ จึงตัดสินใจ “ลาออก” กลางสภา 
ด้านหนึ่งเปิดทางให้กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ด้านหนึง่เปิดล็อกให้พรรคฝ่ายค้านเขา้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 
ปัญหา “เศรษฐกิจ” จึงส่งแรงสะเทือนเปน็ปัญหา “การเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3134080  
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16 ม.ค. 2565 - 00:03 น.  

‘ของแพง’ปมร้อนเขย่ารัฐบาล  

 
ปัญหา “ของแพง” เป็นอีกประเด็นร้อนที่เข้ามาซ้้าเติมสถานการณ์ โควิด 
เนื้อหมู ไก่ ไข่ พาเหรดขึ้นราคา สาเหตุมาจากอะไร 
ใครต้องรับผิดชอบ แล้วจะแก้อย่างไร มีค้าตอบจากนักเศรษฐศาสตร์ 
พร้อมมุมมองต่อผลกระทบที่มีต่อรัฐบาล 
พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ 
ราคาของแพงขณะนี้คงด้วยราคาน้้ามันที่เพิ่มท้าให้สินค้าอื่นๆ มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย และตอนนี้ราคาเนื้อหมู ไก่ และไข่ไก่ก็
แพงขึ้น โดยไก่ ไข่ไก่ขึ้นราคามีส่วนมาจากราคาหมูที่แพงขึ้น เพราะเนื้อหมูแพงคนก็หันมาซื้อไก่ ไข่ไก่ กันเยอะขึ้น เรียก
ได้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นเช้ือเพลิงและอาหารขึ้นราคา ส่วนอ่ืนๆ ยังไม่ค่อยแพงเท่าไร 
เรื่องราคาน้ ามันมาจากตลาดโลก และ ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ จึงเป็นข้อจ ากัด แม้จะมีความพยายามตรึงราคาแต่ก็
ตรึงได้แค่นั้น จะใช้เงินกองทุนก็ไม่ได้เพราะถูกจ ากัดด้วยข้อกฎหมาย 
แต่เรื่องราคาเนื้อหมูอาจมาจากความบกพร่องของ กระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ที่ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถือเป็น
ข้อด้อยข้อจ้ากัดอีกอย่างในส่วนราชการ ถ้ารู้ปัญหาเร็วแก้ไขได้เร็วก็อาจบรรเทาปัญหาไปได้ 
ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์โยนความรับผิดชอบกันอยู่นั้น ความรับผิดชอบควรเป็นของรัฐบาล ไม่
ว่าจะพรรคไหนที่ร่วมรัฐบาลอยู่ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ แม้จะรู้ดีว่ากระทรวงเกษตรฯ แยกกันดูแล แต่จะไปโทษคนใด
คนหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่งคงไม่ได้ เป็นภาพรวมที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
ตั้งแต่หัวจดเท้าก็ว่าได้ หัวคือนายกรัฐมนตรีคงปฏิเสธการรับผิดชอบไม่ได้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ  ก็ต้องรับไปด้วย 
รัฐมนตรีช่วยที่ดูแลกรมปศุสัตว์ก็ต้องรับไปด้วย ต้องรับผิดเป็นทอดๆ ร่วมกัน ก็เลือกมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ต้อง
ร่วมกันรับผิด การประชุมครม.ก็ประชุมกันทุกสัปดาห์ท าไมไม่คุยกัน 
เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะกระทบถึงเสถียรภาพรัฐบาลได้ น่าจะสะท้อนถึงผลการเลือกตั้งครั้งหน้า และยิ่งในกทม.ยิ่ง
สะท้อนได้มากสุดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรครัฐบาลจะยังคงได้ ส.ส.เหมือนเดิมหรือไม่ ถือว่าเป็นตัวชี้ที่ส้าคัญ เพราะคน
กทม.เวลาเกิดปัญหาเขาตอบโต้โดยไม่ได้เกรงอกเกรงใจใคร ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตาม 
ราคาของแพงเป็นปัญหาที่รุนแรงรองลงมาจากโควิด  หรืออาจต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ว่าได้ เรื่องโควิดก็มี
บกพร่องบ้าง แก้ตัวกันมาได้บ้าง แต่ครั้งนี้คงต้องตอบค้าถามเยอะขึ้น และทุกวันนี้เรายังไม่ได้ค้าตอบที่น่าพอใจจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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ทั้งตัวรัฐมนตรีเกษตรฯ ที่ยังไม่ได้มาอธิบายอะไรเลย ยิ่งเป็นนายกฯ เองยิ่งแล้วใหญ่  ไม่ได้พูดอะไรเลย จึงเป็น
ประเด็นที่หลายคนคลางแคลงใจท าไมเนื้อหมู ไก่แพงและจะมีอย่างอื่นแพงขึ้นอีกหรือไม่ ทั้งๆ ที่ตอนนี้ก็ย่ าแย่ 
ยากล าบาก ตกงานอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ตามแม้ปัญหารุม แต่เชื่อว่ารัฐบาลคงอยู่ได้ แต่จะอยู่ด้วยความไม่สบายอกสบายใจ ไม่สะดวกสบายมาก เพราะ
คนจะด่าและโทษว่าเป็นความผิดของรัฐบาลหรือไม่ และฝ่ายค้านก็เตรียมซักฟอกแล้ว 
แนวการแก้ไข คงต้องแก้ตั้งแต่หัวปัญหา ต้องมีการชี้แจง บอกแนวทางการแก้ไขว่าจะแก้อย่างไร จริงๆ ปัญหานี้แก้ได้ 
ตอนนี้หมูขาดห้ามส่งออกก็เป็นเรื่องดีแล้ว ส่วนน้าเข้าก็ต้องไปหาที่ที่ไม่มีโรคอหิวาต์ระบาด เพราะราคาหมูแพงตอนนี้
ไม่ใช่ทั่วโลกแพง ดังนั้นต้องหาว่าเจะน้าเข้าได้หรือไม่ หรือจะเร่งซัพพลายเออร์อยา่งไรในประเทศ 
แต่ตอนนี้ฝ่ายที่รับผิดชอบยังบอกปัญหาโรคนี้ไม่ได้เลย อธิบดีกรมปศุสัตว์พูดไม่ชัดเจน ตกลงโรคนี้ระบาดหรือไม่
ระบาด ถ้าให้คะแนนการชี้แจงคงให้สอบตก 
กิตติ ลิ่มสกุล 
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ 
สินค้าในประเทศมีราคาแพงขณะนี้ เป็นปัญหาด้านอุปทาน (supply) หมายถึง ปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้า
และบริการ ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตแล้ว ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดทางฝั่งอุปทาน 
ส่วนสินค้าทั่วไปหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้ง สิ่งที่เกิดตามมา คือ Supply Shock หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ซึ่งเปลี่ยนอุปทานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด ท าให้
สินค้าไม่เพียงพอ เพราะการขนส่ง การผลิตไม่สามารถท าได้ 
การที่รองนายกฯ พูดว่าเป็นปัญหาด้านอุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการซื้อ มีคนไปแย่งกันซื้อสินค้า น่าจะไม่
ถูกต้อง ไม่รู้ไปเรียนมาจากที่ไหน เพราะที่จริงแล้วเป็นปัญหาด้านอุปทาน 

เงินเฟ้อมีอยู่ 2 ด้านเสมอ คือ ด้านอุปทานกับอุปสงค์ กรณีที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นปัญหาด้านที่เกิดจาก Supply Shock 
เพราะสินค้าเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ทั้งหลายปรับราคาขึ้นทั้งหมด เพราะการผลิตหยุดชะงักสืบเนื่องมาจากโควิด-19 
วิธีแก้ปัญหาเบ้ืองต้นรัฐบาลต้องท าทีละเรื่อง ถ้าเป็นเรื่อง สุกร ต้องเปิดให้น าเข้าเสรี ซึ่งไม่ง่าย ถ้าเริ่มเปิดให้น าเข้าวันนี้ก็
ต้องใช้เวลา การให้น าสินค้าข้างนอกเข้ามาจากแหล่ง ที่ไม่มีโรคระบาด เช่น ยุโรป อเมริกา จะช่วยผู้บริโภค ได้ดีขึ้น 
โครงการคนละครึ่งไม่ต้องแจกแล้ว แต่ให้น้าเงินส่วนนี้มาอุดหนุนการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด แต่รัฐบาลคงอยากท้า
โครงการคนละครึ่งมากกว่า ดังนั้น การจัดการด้านอุปทาน จึงเป็นเรื่องส้าคัญที่ต้องท้าเฉพาะหน้าทันท ี
ปัญหาสุกร หากรัฐบาลตัดสินใจช้าการแก้ปัญหาก็ท าได้ช้าไปอีก จะบอกให้ไปกินอย่างอื่นนั้นไม่ถูกต้องเพราะ
รัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหา ส่วนจะฟื้นผู้ประกอบการทั้งหมด รัฐบาลต้องทุ่มงบลงไป ไม่เช่นนั้น Supply Shock 
ท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายเรื่อง 
นอกจากนี้ ควรลดภาษีสรรพสามิต เพราะถ้าราคาน้้ามันลดลงเรื่องของ Supply Shock ก็ลดลงได้ เพราะน้้ามันเป็นต้น
ทางการผลิตสินค้า 
ปัญหาราคาสินค้าแพงวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เพราะรัฐบาลผิดพลาดอย่างแท้จริง ปล่อยปละละเลย 
ไม่ได้ติดตามอย่างจริงจัง ถามว่าผิดจากด้านไหน หากเป็นเรื่องสุกรก็ผิดตั้งแต่รมว.เกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมถึง
นายกฯ ด้วย ทั้ง 3 คนต้องรับผิดชอบ 

144



 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ติดตอ่ 17920-17924  

 

หากเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่เจริญแล้วต้องมีการลาออกจากต้าแหน่ง เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากไม่มี
การบริหารราชการแผ่นดินเลย ทั้งที่รู้ว่าจะเกิดปัญหา ต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการน้าเข้าสุกร  รมว.คลัง ต้อง
ยกเลิกโครงการคนละครึ่ง เอาเงินมาแก้ปัญหาเรื่องสุกร ถ้าไม่น้าเข้าจะเกิดปัญหาอีกหลายเดือน 
เรื่องของแพงอาจท้าให้รัฐบาลสั่นคลอนจนล้มได้ ฝ่ายค้านควรน้าปัญหาเข้าสู่รัฐสภา เพื่อซักฟอก อย่างน้อยให้รัฐบาลได้
ตอบว่าเหตุใดจึงปล่อยปละละเลย เมื่อซักฟอกแล้วรัฐบาลจะรับผิดชอบหรือไม่ ก็ไม่ทราบ แต่อย่างน้อยจะท้าให้รัฐบาล
หาวิธีแก้ปัญหา 
ในส่วนรัฐบาล ขอแนะน านายกฯ ไม่ต้องรอฝ่ายค้าน ให้รีบเปิดสภา เพื่อรับฟังฝ่ายค้านว่ามีข้อเสนออะไร ในการ
แก้ปัญหาสินค้าแทบทุกชนิดที่มีราคาแพง 
อนุสรณ์ ธรรมใจ 
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
ที่ราคาของในประเทศแพงขณะนี้ สาเหตุหลักคือเรื่อง Supply Shock และของแพงที่เกิดขึ้นล่าสุด กรณีเนื้อหมูเกิดจาก
โรคระบาด คือ ความต้องการของเนื้อหมูในประเทศหายออกไปจากตลาด เพราะเกิดจากโรคระบาด  เนื่องจากกรมปศุ
สัตว์ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดในหมูได ้เมื่อหลายปีก่อนสามารถควบคุมได้และไปเกิดในประเทศเพื่อนบ้าน 
อันดับต่อมาเรื่องภัยแล้งก็เป็น Supply Shock เหมือนกัน ท าให้พืชผักผลไม้หายไปจากตลาดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็น
สินค้าที่จ าเป็น จึงท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาอาหารแพงขึ้น ประชาชนก็เดือดร้อน ผู้ผลิตก็ไม่ได้อะไรเพราะราคา
แพง จะขายก็ไม่มีของจะขาย 
ประเด็นต่อมา เรื่องของราคาน้ ามันในตลาดโลกผันผวนมาก ซึ่งเป็นผลจากซัพพลาย (supply) มากกว่าดีมานด์ 
(Demand) เพราะเศรษฐกิจโลกฟื้นแต่ไม่ได้ฟื้นมาก จึงไม่สามารถดึงราคาน้ ามันให้สูงขึ้นได้ แต่ที่ราคาน้ ามันสูงเพราะ
โอเปกพลัสไม่ยอมเพ่ิมก าลังการผลิตให้เข้าสู่ภาวะปกติ 
ที่น่าเป็นห่วงประเทศไทย คือ สภาวะเงินเฟ้อสูง บวกกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเพราะคนว่างงานสูง แต่ถ้าเงินเฟ้อสูงและ
เศรษฐกิจฟื้นก็จะไม่หนักหนาสาหัสมาก 
เรื่องของแพงพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน บางอย่างไม่สามารถบริหารจัดการตาม
นโยบาย ที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้า อาทิ โรคระบาด แต่บางเรื่องเป็นเชิงโครงสร้าง โครงสร้างการตลาดและโครงการการ
ผลิตของสินค้าบางตัวมีอ้านาจผูกขาดอยู่ 
ต้องอาศัยการผ่าตัด ไม่ใช่อาศัยนโยบายธรรมดา ต้องอาศัยนโยบายเชิงปฏิรูปโครงการการตลาด โครงสร้างการผลิต ให้
มีการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น 
คือ ต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีพรรครัฐบาลที่มีเสียงข้างมาก และพรรคนั้นต้องมีนโยบาย
ชัดเจนจะแก้ปัญหาการผูกขาดอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ไม่เป็นเช่นนั้นจะไม่สามารถท้าได้ เพราะอ้านาจทางเศรษฐกิจมันใหญ่ 
แล้วจะโทษกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ เพราะมีกติกาและระบบแบบนี้ เขาเป็นพ่อค้าต้องแสวงหาผลก าไร แต่ถ้าสร้าง
กติกาและระบบว่าถ้าทุกคนต้องท าตามกติกาแบบนี้ เขาก็ต้องเคารพกติกาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยู่ที่รัฐบาล 
แน่นอนปัญหาของแพงสะเทือนถึงเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะเรื่องนี้กระทบชาวบ้าน คนไทยอดทนสูง ไม่ใช่นักต่อสู้
เรียกร้องอะไรมาก ก็ไม่ถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงกับต้องลาออก 
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ส้าหรับทางออกเรื่องนี้ กรณีเนื้อหมูแพง เดี๋ยวจะดีขึ้นเองแต่จะไม่ดีมาก ถ้าโรคระบาดหยุด หมูที่เลี้ยงไม่ล้มตาย กลไก
ของเนื้อหมูก็จะเข้าสู่ตลาดตามปกติ หรือผ่านภัยแล้งไปสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้ตามปกติ ผลผลิตก็เข้าสู่กลไกตลาด
ได ้
แต่ส าคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ภัยแล้ง เกิดขึ้นทุกปี ท าไมไม่ท าระบบชลประทานให้ดี ต้องดูนโยบาย
ระยะยาว ไม่ใช่ดูปัญหาปีต่อปี เรื่องหมูก็เช่นกัน ถ้าโรคระบาดหายไป ราคาหมูลดลง ซึ่งจริงๆ ราคาอาจลดลงกว่านี้
ได้อีก ถ้าท าให้โครงสร้างของอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูมีการผูกขาดน้อยลง โดยรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6835543  
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16 มกราคม 2565 

พท.ลับดาบเชือดรัฐบาลประยุทธ์ 
“ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงต้องมาสนทนากับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงไทม์ไลน์และ
ประเด็นเด็ดรอฟาดรัฐบาล มีอะไรเป็นทีเด็ดสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่ ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ในภาวะขาลง 

ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ที่ก้าวเข้าสู่ช่วงปี 2565 (ปีเสือ)  เรียกได้ว่า…สถานการณ์ทางการเมืองดุเดือดตั้งแต่ต้นปี 
โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย โหมโรงตีปี๊ปชิงถล่มรัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ทั้ง
ขยี้ เปิดแผล ตอกย้้าจากการบริหารงานผิดพลาด ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเพราะประสบปัญหาข้าวยากหมาก
แพง บริหารงานต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ประเทศเกิดความเสียหายมากมาย  “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงต้องมาสนทนากับ 
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงไทม์ไลน์และประเด็นเด็ดรอฟาดรัฐบาล มีอะไรเป็นทีเด็ด
สามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่ ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ในภาวะขาลง 

โดย “นพ.ชลน่าน” เปิดฉากกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะยื่นประเด็นอภิปรายทั่วไปมาตรา 152 ที่พรรค
ร่วมฝ่ายค้านก้าลังจะยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ โดยคณะกรรมการท้าเรื่องนี้อยู่ จะ
หยิบยกประเด็นที่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติบ้านเมือง ที่หนักสุดเวลานี้คือวิกฤติด้านเศรษฐกิจ 
ปากท้องและความเป็นอยู่ ทั้งค่าของชีพ ทั้งหนี้สิน ราคาหมู ราคาไก่ น้้ามัน และค่าแรงถูก ต่อมาเป็นเรื่องวิกฤตโรค
ระบาด เพราะมีข้อเท็จจริงจ้านวนมากที่ต้องสอบถาม และหลายประเด็นที่ต้องเสนอแนะที่เป็นปัญหาทั้ง “ระบาดคน
และระบาดในสัตว”์ ส่วนวิกฤตด้านอื่น ๆ ยกตัวอย่าง เช่น วิกฤตด้านศรัทธาการเมือง  วิกฤตการเมืองระหว่างประเทศ   

@ เวทีนี้จะเปิดแผลรัฐบาลได้หรือไม่  
วัตถุประสงค์หลักเราต้องการช่วยประชาชนให้รัฐบาลได้รับรู้รับทราบในข้อเท็จจริงและปัญหา เพื่อหาทาง

เยียวยาและแก้ไข คุณจริงใจที่จะรับรู้รับทราบแก้ไขปัญหาตามที่เราเสนอแนะหรือไม่ ถ้าคุณยังไม่ท้าก็จะเป็นข้อตัดสิน
ของประชาชน อย่าลืมว่า ประเทศนี้อ้านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย คุณอย่าประมาทอ้านาจประชาชน พอถึงจุด
หนึ่งเขาอาจจะระเบิดได้ และจะมีผลกระทบต่อรัฐบาลโดยตรง ทั้งการชุมนุม การเรียกร้อง การต่อต้าน และการขัดขวาง
ขัดขืน ถ้าเกิดประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านท้าให้เกิดรัฐล้มเหลวขึ้นมา คุณจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร 

ส้าหรับเนื้อหาสาระในการอภิปรายฯ คือ การตรวจสอบการท้าหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีและ
นายกฯว่า เป็นการท้าหน้าที่ที่สมบูรณ์พร้อมและล้มเหลวหรือไม่ รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงหรือไม่ ใช้จ่าย
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งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ แต่ต้องรอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยหน้าก่อนในช่วงเดือนพ.ค.นี้ 
ส่วนจะเป็นบุคคลใดบ้างต้องรอดูอีกครั้ง จากหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มี ซึ่งรัฐบาลนี้ล้มเหลวทั้งคณะ หากพูดชื่อใครก็รู้
ว่าไม่ไหวจริง ๆ ยืนยันว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงจะเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมา เพราะพอกพูนสะสมมาหลายปี
และยังไม่ได้รับการแก้ไข  

@ กระแสข่าวพลังประชารัฐดีลกับเพ่ือไทย เตรียมจับมือกันเพ่ือล้ม พล.อ.ประยุทธ์ เป็นไปได้หรือไม่ 
ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้กับผมโดยตรง และผมก็ไม่เคยพูดกับใครในประเด็นนี้ เพราะว่าการร่วมมือร่วมงานกับ

พรรคการเมืองใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง อุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นสิ่งส้าคัญที่สุด ถ้า
พรรคเพื่อไทยประกาศตัวเองว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตย สนับสนุนสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค รวมถึงเคารพอ้านาจ
อธิปไตยของประชาชน ฉะนั้นพรรคการเมืองใดมีพฤติกรรมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนี้คงร่วมมือกันไม่ได้ ถ้ามีพรรคการเมืองที่
สนับสนุนค้้าจุนอ้านาจเผด็จการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรารับไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่า “เป็น
ข่าวลือ ข่าวลอย”ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

@ การเตรียมยื่นตีความกรณีการด้ารงต้าแหน่งนายกฯ 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ มีความคืบหน้าอย่างไร 
เรื่องนี้เป็นประเด็นส้าคัญที่พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความส้าคัญมาก เมื่อเราพบลักษณะต้องห้ามแล้ว 

เราจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญทันที เพราะตามรัฐธรรมนูญจะด้ารงต้าแหน่งนายกฯรวมกันเกิน 8 ปีมิได้ หากพล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่
ในต้าแหน่ง แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ ประกาศว่า อยู่ครบวาระแล้วลาออกไป ก็เข้าสู่กระบวนการสรรหานายกฯใหม่  

“เราก้าลังพิจารณาอยู่เหมือนกันว่า กรณีที่มีผู้ไปยื่นร้องก่อน เราจะมีการปรับทิศทางหรือไม่ แทนที่เราจะรอถึง
วันที่ 24 ส.ค. 65 เราต้องปรับกระบวนท่าที่จะท้าเรื่องนี้ ถ้าเขายื่นเราอาจจะต้องยื่น ยิ่งคนยื่นเป็นซีกรัฐบาล เราไม่
ไว้วางใจ เราต้องยื่นไปด้วยเหมือนกัน ถ้าเขาฟังเหตุฟังผลข้างเดียว หากเกิดวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ได้ถึง 2570 
จบเลยนะ เพราะเจตนารมณ์ในข้อกฎหมายมันชัดเจนมาก” 

@ ขณะนี้มีผู้ร้องให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทย เหตุที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เข้ามาครอบง้า ตรงนี้ได้เตรียมรับมือ
อย่างไร จะมีพรรคส้ารองหรือไม่  

เราไม่ประมาทในเรื่องนี้ เราได้เตรียมการที่ชี้แจงที่จะต่อสู้ เพราะเขามองว่าหากสู้กับเราในระบบคงจะสู้ไม่ได้ จึงอาจใช้
วิธีการนอกรัฐธรรมนูญ หรือกลไกที่จะสามารถล้มล้างเราได้ ซึ่งเราระมัดระวังมาโดยตลอด เชื่อว่ายุคนี้ความเป็นธรรมมันยังมี ถ้า
คุณจะใช้ความไม่เป็นธรรมหรือความอยุติธรรมมาท้าร้ายกันบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้แน่นอน เราต้องหันหน้าดูข้อเท็จจริงเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แน่นอนว่าการยุบพรรคมีผลกระทบกับการเลือกตั้งทั้งบวกและลบ  

ในแง่บวกสมมุติว่า“ยุบพรรคเพื่อไทย” ประชาชนที่รักศรัทธาเขาอาจจะเทคะแนนให้พรรคเพื่อไทย ในนาม
พรรคการเมืองใหม่ก็ได้ เพราะว่าเรายังมีสิทธิให้ ส.ส. ด้ารงต้าแหน่งสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ได้ ภายใน 1 เดือน หลังมี
การยุบพรรคการเมือง ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคทั้ง 23 คน ตายหนึ่งเกดิร้อยผมมั่นใจแบบนั้น เขาต้องคิดหนักนะถ้า
จะยุบ ส่วนในแง่ลบก็แค่กรรมการบริหารพรรคทั้ง 23 คน ไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อก็แค่นั้น หากยัง “กลั่นแกล้ง”มาก ๆ 
เหมือนอย่างพรรคไทยรักษาชาติที่ตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วมายุบพรรคการเมืองอีกจะเสียหายมาก เชื่อว่าเขาคงไม่กล้า
ท้าแบบนั้น อย่าลืมว่าพรรคการเมืองมีฐานมวลชนอยู่ พวกเขาเป็นต่างล้วนเป็นเจ้าของพรรคการเมือง ซึ่งจะเกิดความไม่
สงบลุกฮือขึ้นมาได้ และกระทบต่อประเทศแน่ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/670796/  
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