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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 NewTV ออนไลน์ “ธนาธร” ช้ีหาก ปชช.หมดศรัทธาองค์กรยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดาล 9 
2 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ช้ี ความยุติธรรม คอื เสาหลักสุดท้ายของสังคม ลั่น อย่าให ้

ปชช.แคลงใจ ‘คนรวยทําผิดไม่ติดคุก’ 
10 

3 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนาธร" ลั่น ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง ฝืนจะถึงจุดที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิด 

11 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนาธร" ขย้ีคดีบอส! ถามรัฐบาลใช้ ก.ม. เสมอภาคหรือไม่ 12 
5 สยามรัฐออนไลน์ “ธนาธร” ควง “ไพบูลย์” บุกนนทบุรี รับฟังความเดือดร้อนหลังโควิด-19 13 
6 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ควง ‘ไพบูลย์’ ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หาเสียง ขอโอกาส

เปลี่ยนแปลงบ้านเกิด 
15 

7 มติชนออนไลน์ ธนาธรลงพ้ืนที่เกาะเกร็ด เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี 
‘คณะก้าวหน้า’ 

16 

8 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ธนาธร ลงพ้ืนที่เกาะเกร็ด เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี 
“คณะก้าวหน้า” 

19 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน'นําทีมป่ันกระแสเศรษฐกิจแย่กว่าก่อนโควิดระบาด ทุกคนกําลัง
กระเสือกกระสน 

22 

10 สยามรัฐออนไลน์ “ก้าวไกล” ร้อง กกต. สอบบรษิัทกรุงเทพโทรทัศน์ฯ ฉายซ้ําละคร “กรุง” 
พชปร. ร่วมแสดง   

23 

11 มติชนออนไลน์ “กรุงศรีวิไล’ พปชร. หมายเลข 4 ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ 24 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ 'กรุงศรีวิไล' ลุยหาเสียง! เผย ปชช. หนุนใหเ้ป็น ส.ส. อีกครั้ง 25 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "กรุงศรีวิไล" พปชร. รับฟังปัญหา ลุยแก้สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ประชาชนปากนํ้า 
26 

14 มติชนออนไลน์ “โฆษก พปชร.”แจงปมก้าวไกล ร้อง “กรุงศีวิไล” มีภาพละคร “เพลง
รักผาปืนแตก” ช่วงหาเสียง ไม่เก่ียวพรรค 

27 

15 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษก พปชร.โต้ ก้าวไกล “กรุงศรีวิไล” มีภาพในละคร แค่ช่อง
ออกอากาศซ้ํา 

28 

16 เนช่ันออนไลน์ พปชร.ยัน "กรุงศรีวิไล" มีภาพออกอากาศละครช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรค    

29 

17 Voice ออนไลน์ 'พปชร.' โต้ 'ก้าวไกล' ปม 'กรุงศรีวิไล' โผล่ละคร แจงออกอากาศซ้ํา 30 
18 INN New ออนไลน์ พปชร. ช้ีละครรีรันของกรุงศีวิไลช่วงหาเสียงไม่โยงพรรค 31 
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. ปัดเอ่ียวละคร 'กรุงศรีวิไล' ช้ีเป็นลิขสิทธ์ิของช่อง 7 32 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' ลงพ้ืนที่ เคหะบางพลี ช่วย 'มานะ' หาเสียง 33 
21 ไทยรัฐออนไลน์ "ประมวล เอมเปีย" ขึ้นรั้ง หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ 34 
22 แนวหน้าออนไลน์ ‘ประมวล เอมเปีย’ รั้งหัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ เลือก 12 

กก.บห. ลงตัว 
35 

23 สยามรัฐออนไลน์ “ประมวล เอมเปีย ”น่ัง หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม ่ 36 
24 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุดิษฐ์" เลขาฯ พรรคเพ่ือไทย ช้ี รธน.ปี 60 มีปัญหา ถงึเวลาแล้ว

ต้องแก้ 
37 

25 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสร’ีไม่ขวางแก้ที่มา สว. หากประชาชนสนับสนุน 38 
26 มติชนออนไลน์ “เสร”ี ไม่ขัดแก้ที่มาส.ว. แต่ต้องมีเหตุผล-เง่ือนไขรับได้ ไม่สุดโด่ง 40 
27 สยามรัฐออนไลน์ “เสร”ี แจง แก้รธน.ที่มาส.ว. ต้องมีเหตุผล ยํ้าต้องฟังเสียงปชช. 41 
28 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ว. ส่อเอาด้วย กับการแก้รฐัธรรมนูญ 42 

 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - ปักธง ความคิด เลือกต้ัง ระดับ ท้องถิ่น คณะ 

ก้าวหน้า 
45 

2 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX สัญญาณเตือน รัฐสภา รฐับาล ปรากฏการณ์เยาวชน
ปลดแอก 

46 

3 คมชัดลึกออนไลน์ หักม้ากลางศึก ก้าวไกลกลัว 'กรุง' เจอท้องถิ่นนิยม 47 
4 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : หย่ังเชิงชิงผู้ว่าฯกทม. โดย เสกสรรค์ กิตติทวีสิน 49 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ไหลลึกเบรกยากแล้ว 51 
6 เนช่ันออนไลน์ นัดชุมนุมปกป้องสถาบัน 30 ก.ค. ต้าน 'เยาวชนปลดแอก' 53 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 'การเลือกต้ังท้องถิ่น' 54 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 
 
 
 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา 
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง 
 
 
 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกต้ัง และนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วยผู้บริหารของ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแดง และศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ข่าวอ้างอิง 
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“ธนาธร” ชี้หาก ปชช.หมดศรัทธาองค์กรยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดาล 
36 นาทีที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” ชี้กรณี “บอส” คนเคลือบแคลง 2 มาตรฐาน ระบุความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคม หาก
ประชาชนหมดศรัทธา แผ่นดินจะเดือดดาล รัฐบาลต้องจริงใจนําคนทําผิดมารับโทษตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ 
บอส ที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี ว่า แน่นอนว่าประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐานใน แง่หน่ึง
เมื่อคนรวยคนมีอํานาจทําผิดกฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศนี้ ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจ 
ทําผิดกฏหมายก็จะถูกติดคุกติดตาราง  
 “ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธา กับสถาบันองค์กร
การเมืองต่างๆ เมื่อพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรม สังคมมันจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้าย
ของประชาชน การเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ หรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ
อย่าง กกต. ปปช. รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวัง หมดศรัทธา
กับองค์กรที่เก่ียวข้องกับความยุติธรรม แผ่นดินจะเดือดดาล ผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดน้ัน ดังน้ันเรื่องน้ีต้องกลับมาที่
รัฐบาลว่า รัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์พูดเสมอว่า ขอให้ประชาชนทุกคนทําตาม
กฏหมาย คําถามคือรัฐบาลทําตามกฏหมาย เพ่ือย่ืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งตนอยากฝากคําถามน้ีถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน” นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/61205 
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‘ธนาธร’ ชี้ ความยุติธรรม คือ เสาหลักสุดท้ายของสังคม ลั่น อย่าให้ ปชช.แคลงใจ ‘คนรวยทําผิดไม่ติดคุก’ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 13:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ ชี้ ความยุติธรรม คือ เสาหลักสุดท้ายของสังคม ลั่น อย่าให้ ปชช.แคลงใจ ‘คนรวยทําผิดไม่ติดคุก’ กดดัน
รัฐบาลให้ความเป็นธรรมคนทุกกลุ่มเสมอกัน 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์
ระหว่างลงพ้ืนที่หาเสียง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ 
อยู่วิทยา ทั้ง 5 คดี โดยนายธนาธร ระบุว่า แน่นอนว่าประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐาน ในแง่
หน่ึงเมื่อคนรวยคนมีอํานาจทําผิดกฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศน้ี ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มี
อํานาจ ทําผิดกฎหมายก็จะถูกติดคุกติดตาราง 
 “ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธาต่อสถาบันองค์กร
การเมืองต่างๆ เมื่อพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรม สังคมจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้าย
ของประชาชน การเอากระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ หรือองค์กรอิสระอย่าง กกต. 
ป.ป.ช. รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวัง หมดศรัทธากับองค์กรที่
เก่ียวข้องกับความยุติธรรม แผ่นดินจะเดือดดาล ผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดน้ัน ดังน้ันเรื่องน้ีต้องกลับมาท่ีรัฐบาลว่า 
รัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดเสมอว่า ขอให้
ประชาชนทุกคนทําตามกฎหมาย คําถามคือ รัฐบาลทําตามกฏหมาย เพ่ือย่ืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนใน
ประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งผมอยากฝากคําถามน้ีถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน” นายธนาธรกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2282561 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-497220 
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"ธนาธร" ลั่น ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง ฝืนจะถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด 
27 กรกฎาคม 2563 - 15:55 น. 
 
"ธนาธร"ชี้ ความยุติธรรม เป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมหากปชช.หมดศรัทธา แผ่นดินจะเดือดดาล เตือนรัฐบาล 
ต้องจริงใจนําคนทําผิดมารับโทษตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม แม้ไม่เกิด "คดีบอส"ปชช.ก็ต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ฝืนจะถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด อยู่อย่างสันติสุขยาก 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีอัยการไม่สั่งฟ้องคดีนายวรยุทธหรือบอส อยู่
วิทยา ว่า  แน่นอนว่าประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐานใน แง่หน่ึงเมื่อคนรวยคนมีอํานาจทําผิด
กฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศน้ี ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจ ทําผิดกฏหมายก็จะถูกติดคุก
ติดตาราง  
 “ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธา กับสถาบันองค์กร
การเมืองต่างๆ เมื่อพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรม สังคมมันจะล่มสลายความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้าย
ของประชาชน การเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ หรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ
อย่าง กกต. ปปช.รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวัง หมดศรัทธากับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเร่ืองน้ีอันตรายมาก แผ่นดินจะเดือดดาลผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดน้ัน ดังน้ันเรื่อง
น้ีต้องกลับมาที่รัฐบาลว่า รัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์พูดเสมอว่า ขอให้ประชาชน
ทุกคนทําตามกฏหมาย คําถามคือรัฐบาลทําตามกฏหมาย เพ่ือย่ืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทย
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งตนอยากฝากคําถามน้ีถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน” 
 ส่วน"คดีบอส วรยุทธ"จะนําไปสู่การทําให้ประชาชนออกมาชุมนุมมากย่ิงขึ้นหรือไม่น้ัน นายธนาธร กล่าว
ว่า  เรื่องน้ีขึ้นอยู่กับประชาชน เพราะจะมีหรือไม่มีกรณีน้ี ประชาชนก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว การเกิดเรื่อง
สองมาตรฐานของการใช้กฎหมาย ของกระบวนการยุติธรรม ย่ิงทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจมากข้ึน จึงขอฝากไป
ยังผู้มีอํานาจว่าวันน้ี จําเป็นที่จะต้องคิดจริงๆแล้ว 
 "หากยังฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนอยู่ ก็อาจจะไปถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ซึ่งสิ่งที่พวกเราอยาก
เห็นมากที่สุด คือ การประนีประนอมจากรัฐบาลและวุฒิสภา เปิดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สังคมเดินหน้าต่อได้ 
หากรัฐบาลและวุฒิสภาไม่ยอมประนีประนอมแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะอยู่อย่างสันติสุขต่อไปได้ยากในอนาคต" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/438380 
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"ธนาธร" ขย้ีคดีบอส! ถามรัฐบาลใช้ ก.ม. เสมอภาคหรือไม่ 
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร”ชี้คดี”บอส”ทําแผ่นดินเดือดดาลประชาชนหมดศรัทธากระบวนการยุติธรรม ฝากถามรัฐบาลบังคับใช้
กฎหมายเสมอ 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีคดีความนายวรยุทธ์ อยู่
วิทยา ที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี ว่า แน่นอนว่าประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐานใน แง่หน่ึง
เมื่อคนรวยคนมีอํานาจไม่ต้องเข้าคุกในประเทศนี้ ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจ ทําผิดกฏหมายก็
จะถูกติดคุกติดตาราง 
 นายธนาธร กล่าวว่า ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะท่ีพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธา 
กับสถาบันองค์กรการเมืองต่างๆ เมื่อพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรม สังคมมันจะล่มสลาย ความยุติธรรม
คือที่พักพิงสุดท้ายของประชาชน การเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ หรือไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรอิสระอย่าง กกต. ปปช. รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง 
 “ในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวัง หมดศรัทธากับองค์กรที่เก่ียวข้องกับความยุติธรรม แผ่นดินจะเดือด
ดาล ผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดน้ัน ดังน้ันเร่ืองน้ีต้องกลับมาที่รัฐบาลว่า รัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษ
หรือไม่ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเสมอว่า ขอให้ประชาชนทุกคนทําตามกฏหมาย คําถามคือรัฐบาลทําตาม
กฏหมาย เพ่ือย่ืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งผมอยากฝาก
คําถามน้ีถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน” นายธนาธรกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/786909 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1898020 
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“ธนาธร” ควง “ไพบูลย์” บุกนนทบุรี รับฟังความเดือดร้อนหลังโควิด-19 
สยามรัฐออนไลน์  27 กรกฎาคม 2563 14:06 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” ควง “ไพบูลย์” บุกนนทบุรี รับฟังความเดือดร้อนหลังโควิด-19 ชี้ เศรษฐกิจถดถอย - จ้ีรัฐกระจายเม็ด
เงินให้ถึงคนเล็กคนน้อยในสังคม 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายไกล
ก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีและทีมงาน เดินทางไปยังตลาดหัวถนน ชุมชนปากเกร็ด เพ่ือรับฟังปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายใต้วิกฤฤติโควิด-
19 ก่อนที่จะร่วมเปิดเวทีเสวนาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยธนาธร ระบุว่า วันน้ีเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในนามของคณะก้าวหน้าซึ่งก็ได้แก่ นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ซึ่งเป็นคนนนทบุรีเกิดและ
เติบโตที่ปากเกร็ด วันน้ีต้องการเข้ามาเปล่ียนแปลงบ้านเกิดของตัวเองถ้าต้องการเข้ามาเปล่ียนแปลงจังหวัดตัวเอง ตน
ขอฝากประชาชนจังหวัดนนทบุรี ให้กําลังใจสนับสนุนนายไพบูลย์ นําคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการจังหวัดของเราเอง 
เพ่ือจะได้นําความเจริญสู่จังหวัดนนทบุรี 
 “ในช่วงเช้าผมกับคุณไพบูลย์ได้มีโอกาสเดินไปในตลาดหัวถนนชุมชนปากเกร็ด เพ่ือรับฟังสภาพความ
เป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ผมได้รับฟังสถานการณ์เศรษฐกิจจากพ่อค้าแม่ค้าให้ผู้ประกอบการจริง สิ่งที่ได้รับก็คือพ่อค้า
แม่ค้าส่วนใหญ่ในตลาดต้ังแต่ร้านขายของชําร้าน ขายผักร้านขายหมู ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า ยอดขายลด
ตํ่าลงไปกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนโรคโควิด-19แพร่ระบาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในภาวะที่ กําลังซื้อภายในประเทศถดถอย พ่อค้าแม่ขายหลายรายตกอยู่ในภาวะที่ยากลําบาก เน่ืองจากที่ผ่านมา
นโยบายกู้หน้ียืมสิน ซึ่งหลายส่วนเป็นหน้ีนอกระบบทําให้มีดอกเบ้ียที่สูง ทุกคนกําลังกระเสือกกระสนด้ินรนต่อสู้กับชีวิต
ในรูปแบบของตัวเอง ผมก็หวังว่าภาครัฐจะให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะกระตุ้นเม็ดเงินลงมาสู่คนเล็กคน
น้อยในสังคมได้จริง” 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า พูดถึงส่วนหัวถนนบริเวณน้ีในสมัยก่อนน้ันเจริญเป็นอย่างมาก มีหลากหลายปัญหาที่
เราได้พบเจอและอยู่กับมันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมขัง ปัญหารถติด ปัญหาขยะ ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัญหาทางการเมือง และที่สําคัญเป็นปัญหาการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งปัญหาทั้งหมดเราทําคนเดียวไม่ได้ วันน้ีเราจึงมา
รับสมัครอปท. ทุกพ้ืนที่ที่มีกว่า 46 แห่ง เราต้องการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านเกิดของเราเอง 
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 ธนาธร ช้ี ความยุติธรรม เป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคม - หากปชช.หมดศรัทธา แผ่นดินจะเดือดดาล - 
รัฐบาล ต้องจริงใจนําคนทําผิดมารับโทษตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม 
 ก่อนที่นายธนาธร จะเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความเห็นต่อกรณีที่
นายวรยุทธ์ อยู่วิทยา จากการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี โดยนายธนาธร ระบุว่า แน่นอนว่าประชาชนมีความเคลือบ
แคลงสงสัยในความสองมาตรฐานใน แง่หน่ึงเมื่อคนรวยคนมีอํานาจทําผิดกฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศนี้ 
ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจ ทําผิดกฏหมายก็จะถูกติดคุกติดตาราง 
 “ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธา กับสถาบันองค์กร
การเมืองต่างๆ เมื่อพ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรม สังคมมันจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้าย
ของประชาชน การเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ หรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ
อย่าง กกต. ปปช. รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวัง หมดศรัทธา
กับองค์กรที่เก่ียวข้องกับความยุติธรรม แผ่นดินจะเดือดดาล ผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดน้ัน ดังน้ันเรื่องน้ีต้องกลับมาที่
รัฐบาลว่า รัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์พูดเสมอว่า ขอให้ประชาชนทุกคนทําตาม
กฏหมาย คําถามคือรัฐบาลทําตามกฏหมาย เพ่ือย่ืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งตนอยากฝากคําถามน้ีถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายธนาธร เดินทางพบปะพ่อค้าแม่ขายในตลาดหัวถนนปากเกร็ดเสร็จสิ้น 
ได้เดินทางมายังบริเวณหัวถนนปากเกร็ด เพ่ือเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนานโยบายในการ
ลงสมัครเลือกต้ังท้องถิ่นของนายไพบูลย์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีน้ี และในช่วงบ่ายนายธนาธร จะน่ังเรือข้ามฟากไป
ยังเกาะเกร็ด และชุมชนท่าอิฐ เพ่ือสํารวจในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/172565 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/72623 
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‘ธนาธร’ ควง ‘ไพบูลย์’ ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หาเสียง ขอโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 13:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนาย
ไกลก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) และทีมงาน เดินทางไปยังตลาดหัวถนน ชุมชนปากเกร็ด เพ่ือรับฟังปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจภายใต้วิกฤตโควิด-19 ก่อนที่จะร่วมเปิดเวทีเสวนาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยธนาธร ระบุว่า วันน้ีเป็น
การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.นนทบุรี ในนามของคณะก้าวหน้า คือ นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ซึ่งเป็นคนนนทบุรีเกิด
และเติบโตที่ปากเกร็ด วันน้ีต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดของตัวเอง ถ้าต้องการเขามาเปลี่ยนแปลงจังหวัดตัวเอง 
ตนขอฝากประชาชนจังหวัดนนทบุรี ให้กําลังใจสนับสนุนนายไพบูลย์ นําคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการจังหวัดของเรา
เอง เพ่ือจะได้นําความเจริญสู่จังหวัดนนทบุรี 
 “ในช่วงเช้าผมกับคุณไพบูลย์ได้มีโอกาสเดินไปในตลาดหัวถนนชุมชนปากเกร็ด เพ่ือรับฟังสภาพความ
เป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ผมได้รับฟังสถานการณ์เศรษฐกิจจากพ่อค้าแม่ค้าให้ผู้ประกอบการจริง สิ่งที่ได้รับก็คือพ่อค้า
แม่ค้าส่วนใหญ่ในตลาดต้ังแต่ร้านขายของชํา ร้านขายผัก ร้านขายหมู ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า ยอดขายลด
ตํ่าลงไปกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในภาวะที่กําลังซื้อภายในประเทศถดถอย พ่อค้าแม่ขายหลายรายตกอยู่ในภาวะที่ยากลําบาก เน่ืองจากท่ีผ่านมา
นโยบายกู้หน้ียืมสิน ซึ่งหลายส่วนเป็นหน้ีนอกระบบทําให้มีดอกเบ้ียที่สูง ทุกคนกําลังกระเสือกกระสนด้ินรนต่อสู้กับชีวิต
ในรูปแบบของตัวเอง ผมก็หวังว่าภาครัฐจะให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะกระตุ้นเม็ดเงินลงมาสู่คนเล็กคน
น้อยในสังคมได้จริง” นายธนาธรกล่าว 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า พูดถึงส่วนหัวถนนบริเวณน้ีในสมัยก่อนน้ันเจริญเป็นอย่างมาก มีหลากหลายปัญหาที่
เราได้พบเจอและอยู่กับมันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมขัง ปัญหารถติด ปัญหาขยะ ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัญหาทางการเมือง และที่สําคัญเป็นปัญหาการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งปัญหาทั้งหมดเราทําคนเดียวไม่ได้ วันน้ีเราจึงมา
รับสมัคร อปท.ทุกพ้ืนที่ที่มีกว่า 46 แห่ง เราต้องการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านเกิดของเราเอง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายธนาธร เดินทางพบปะพ่อค้าแม่ขายในตลาดหัวถนนปากเกร็ดเสร็จสิ้น 
ได้เดินทางมายังบริเวณหัวถนนปากเกร็ด เพ่ือเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนานโยบายในการ
ลงสมัครเลือกต้ังท้องถิ่นของนายไพบูลย์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีน้ี และในช่วงบ่ายนายธนาธร จะน่ังเรือข้ามฟากไป
ยังเกาะเกร็ด และชุมชนท่าอิฐ เพ่ือสํารวจในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2282538 
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ธนาธรลงพื้นที่เกาะเกร็ด เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ‘คณะก้าวหน้า’ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 18:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธรลงพื้นที่เกาะเกร็ด และ ร.ร.ดารุ้ลอามาน (มัสยิดท่าอิฐ) ชี้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้ครบวงจรหากคนในพื้นที่
สนับสนุน คณะก้าวหน้าพร้อมร่วมมือเดินหน้าไปกับชุมชน 
 เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเมื่อช่วงเช้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ดร.ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในนามคณะก้าวหน้า นางปัญญารัตน์ นันท
ภูษิตานนท์ หัวหน้าคณะก้าวหน้า นนทบุรี และนายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการคณะก้าวหน้า/อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
พรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรม นนท์เขยิบ 2 # ตอน เขย่าท้องถิ่น สู่อนาคตใหม่ ที่ก้าวหน้าเท่าเทียม วัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือสร้างฐานคะแนนนิยมใน
การเลือกต้ังท้องถิ่น 
 นายธนาธรและคณะได้เดินเข้าไปในตลาดปากเกร็ดเพ่ือพูดคุยสอบถามปัญหากับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด 
จากนั้นได้ทํากิจกรรมท่ีตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด (หัวถนนท่านํ้าปากเกร็ด) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้ร่วม
กิจกรรมจํานวนประมาณ 120 คน โดยมีการแจกสต๊ิกเกอร์คณะก้าวหน้านนทบุรีให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี 
 นายธนาธรให้สัมภาษณ์ว่า วันน้ีเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในนามของคณะก้าวหน้า 
ซึ่งก็ได้แก่ คุณไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ที่เป็นคนนนทบุรี เกิดและเติบโตที่ปากเกร็ด วันน้ีต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด
ของตัวเอง จังหวัดของตัวเอง ฝากพ่อแม่พ่ีน้องชาวนนทบุรีให้กําลังใจพวกเราสนับสนุนคุณไพบูลย์ เอาคนรุ่นใหม่เข้าไป
จัดการบริหารจังหวัดของเราเองเพ่ือจะได้นําความเปลี่ยนแปลงความเจริญมาสู่จังหวัดของเรา 
 ส่วนกรณีทายาทเครื่องด่ืมกระทิงแดงประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องการปฏิบัติสองมาตรฐาน แง่หน่ึง
คนรวยคนมีอํานาจเม่ือทําผิดไม่เคยต้องเข้าคุก แต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจเม่ือทําผิดกลับต้องติดคุกติด
ตะราง ความยุติธรรมเป็นเสาหลักต้นสุดท้ายของสังคม ในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับสถาบันองค์กรทาง
การเมืองต่างๆ ถ้าประชาชนหมดศรัทธาในระบบยุติธรรม สังคมจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พ่ึงพิงสุดท้ายของ
ประชาชน 
 ดังน้ัน เรื่องน้ีอันตรายมาก การเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ องค์กรอิสระ กกต. ป.ป.ช. 
ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเคร่ืองมือการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวังหมดศรัทธากับองค์กร ที่
เก่ียวข้องกับความยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดาล อย่าให้ไปถึงตรงน้ันเลย 
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 ดังน้ัน ต้องกลับมาดูที่ความจริงใจของรัฐบาลว่าจะกล้าเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษจริงหรือเปล่า 
รัฐบาลจริงใจหรือเปล่า คุณประยุทธ์พูดเสมอว่าขอให้ประชาชนทุกคนทําตามกฎหมาย คําถามคือแล้วรัฐบาลทําตาม
กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายให้กับคนทุกคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือเปล่า ขอฝากคําถามไปถึง
รัฐบาล 
 ฝากผู้มีอํานาจว่า วันน้ีจําเป็นต้องคิดจริงๆ แล้วว่าถ้ายังฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนอยู่อาจจะไปถึง
จุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด สิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือการประนีประนอมจากรัฐบาล จากสมาชิกวุฒิสภา เปิดให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพ่ือที่สังคมจะเดินหน้าต่อได้ แต่ถ้าไม่มีการประนีประนอมก็คงจะอยู่อย่างสันติสุขได้ยากในอนาคต 
 ต่อมาได้มีการให้ประชาชนเสนอปัญหา โดยมีการเสนอในประเด็นดังน้ี รายรับลดลง มีปัญหาเศรษฐกิจ 
เสนอให้มีการป้องกันการทุจริต ราคาข้าวตกตํ่า มัคคุเทศก์ตกงาน เงินเยียวยาหมด ปัญหารถป้ายดําหรือรถอ่ืนๆ ที่ผิด
กฎหมายที่ใช้รับทัวร์ จะมีวิธีดูแลรถป้ายเหลืองหรือรถที่ถูกกฎหมายอย่างไร อยากให้มีการรวมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงละแวกเดียวกันเข้าด้วยกันเพ่ือป้องกันการแย่งลูกค้า ผู้ประกอบการสุราโดนไล่จับโฆษณาไม่เป็นธรรม 
พ้ืนที่ ต.บางกร่าง มีวัชพืชและขยะในคลอง ทําให้ขาดนํ้ามาใช้ทางการเกษตร 
 ดร.ไพบูลย์ตอบปัญหาว่า อีกไม่นานทุเรียนนนท์จะหายไป เน่ืองจากผลกระทบจากนํ้ากร่อย ทีมงานกําลัง
ศึกษาในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ สําหรับปัญหาผักตบชวา จ.นนทบุรี ใช้งบหลาบสิบล้านในการนําไปทิ้ง เราสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 
 ขณะท่ีนายธนาธรได้ตอบปัญหาในภาพรวมและกล่าวปราศรัยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ถูกปล่อยให้ด้ินรนตามยถากรรม ไม่มีผู้ติดเช้ือมานานทําไมยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควรยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ เงินกู้ของรัฐบาลควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าน้ี โดยให้
เงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ก็ได้ แต่ควรกระจายให้ทั่วถึง ควรมีการเก็บขยะตามชายหาดเพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติ ฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยว 
 การผลิตคราฟต์เบียร์ มีการผูกขาดทําให้ไม่มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ถ้านําข้าวมาแปรรูปได้ก็จะเกิด
ประโยชน์ ควรเปิดโอกาสในส่วนน้ีด้วย กลุ่มทุนผูกขาดคือกลุ่มที่สนับสนุนการทํารัฐประหาร เราจะสร้างรัฐสวัสดิการ
ปลดล็อกการทําลายการผูกขาด เปิดโอกาสในส่วนแบ่งการตลาด ทุนใหญ่จะต้องไม่หากินกับประชาชน รู้สึกมั่นใจคน 44 
คน ที่ไปอยู่พรรคก้าวไกล สําหรับโลโก้พรรค คือลูกศรท่ีจะพาประเทศไทยก้าวหน้า ทําลายกะลาของประเทศไทย ถ้าจะ
ปักธงทางความคิด รณรงค์ความคิดที่ถูกต้อง ก้าวหน้า เช่น การแก้รัฐธรรมนูญ ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 
ปฏิรูประบบยุติธรรม สร้างเครือข่ายด้านต่างๆ ทําให้ประชาธิปไตยเติบโตขึ้น 
 เรื่องการเมือง พรรคก้าวไกลจะทําการเมืองระดับชาติ คณะก้าวหน้าจะทําในระดับท้องถิ่นทุกระดับ โดย
ต้ังใจจะส่งให้ได้มากกว่าคร่ึง คือประมาณ 4,000 แห่ง หน้าที่ที่แท้จริงของ ส.ส.ไม่มีอํานาจไปสั่งข้าราชการ ไม่มีอํานาจ
บริหารงบประมาณ หน้าที่ของ ส.ส.คือตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร เครื่องมือที่สําคัญคือการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ อํานาจอีกอย่างคือการออกกฎหมาย คนที่มีอํานาจบริหารจังหวัดจริงๆ คือนายก อปท.ไม่ใช่ ส.ส. ซึ่งอํานาจ
ฝ่ายบริหารถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ชาติ/นายกรัฐมนตรี จังหวัด/นายก อบจ. ท้องถิ่น/นายก อบต., เทศบาล 
 ทั้งน้ี คนนนทบุรีต้องกําหนดอนาคตของนนทบุรี ต้องเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีและต้องให้ความสําคัญกับ
การเมืองระดับท้องถิ่น เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มได้จากบ้านเกิดของเราเอง ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกต้ัง
ท้องถิ่นเมื่อไร เมื่อไรที่มีความชัดเจนจะมาทํางานกับประชาชนให้เข้มข้นมากขึ้น จะไม่ซื้อเสียง ทํางานการเมืองที่
สร้างสรรค์ แข่งขันด้วยนโยบาย จะออกนโยบายที่ดี จะบอกว่าเงินของ อบจ.จะใช้ไปทิศทางไหน เชิญชวนทุกคนมาร่วม
เปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นให้เป็นการเมืองนโยบายด้วยกัน 
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เวลา 12.20 น. นายธนาธรและคณะทั้งหมดได้เดินทางไปที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด เพ่ือเย่ียมชมพูดคุยกับผู้ประกอบการ
โรงงานเคร่ืองป้ันดินเผาป้าตุ้ม รวมทั้งสํารวจสถานที่เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้นไปอีก พร้อมแวะรับประทาน
อาหารกลางวัน 
  เวลา 14.40 น. นายธนาธรพร้อมคณะ และ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล 
เดินทางมาสมทบที่โรงเรียนดารุ้ลอามาน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด เพ่ือรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการเสนอ
ปัญหา อาทิ อยากให้มีตลาดฮาลาลเพ่ือดึงคนมาเที่ยวที่ ต.ท่าอิฐ อยากให้มีการทําแผนพัฒนาเมือง โดยมีโฮมสเตย์ 
แก้ปัญหานํ้าล้น นํ้าท่วม แก้ไขในเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่มีความสะดวกต่อการเข้ามาถึงในพ้ืนที่ในการควบคุมเพลิง
ไหม้ได้ทันการ โดย ดร.ไพบูลย์ได้สรุปประเด็นการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
 ในเร่ืองตลาดฮาลาล เราไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางมาวางจําหน่าย โดยเรื่องน้ีเราจะทําเป็นเรื่องแรกและพร้อมจะ
ดึงติดต่อลูกค้าให้ด้วย 
 เรื่องโฮมสเตย์ ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีคนอยากลงทุนทําอีกหลายราย ส่วนปัญหานํ้าท่วม นํ้าล้น 
สาเหตุเพราะท่อตัน ตอนน้ีกําลังศึกษาเร่ืองช่องทางเดินนํ้ากันอยู่ การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีคนดูแล ต.ท่าอิฐ มี
พ้ืนที่ 250 ไร่ กําลังประเมินว่าควรติดต้ังระบบป้องกันยังไงจุดไหนที่เช่ือมโยงกัน 
 นายธนาธรได้พูดคุยกับชาวบ้านท่าอิฐว่าถ้าคนในพ้ืนที่ไม่ช่วยกันต่อยอดหรือสนับสนุน คนนอกก็ไม่
สามารถทําอะไรได้ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง เกาะเกร็ดคือแหล่งธรรมชาติ เราต้องเปิดประตูเช่ือมต่อให้นักท่องเที่ยว เข้า
พ้ืนที่ได้สะดวก พร้อมทั้งดึงชุมชนคนหมู่บ้านที่อยู่ในแหล่งโดยรอบให้เข้ามาพักผ่อนในพ้ืนที่ พบมีชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จอยู่หลายชุมชน อาทิ ชุมชนหัวตะเข้ลาดกระบัง 
 ซึ่งเป็นชุมชนติดคลองประเวศ อยู่ใกล้ประตูนํ้า ซึ่งเป็นชุมชนด้ังเดิมเก่าแก่ ซึ่งคนในพ้ืนที่เริ่มกลับมาพัฒนา
ช่วยเหลือกันในการทําทางเดินให้สะอาดสวยงาม เปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยว ได้เอาประวัติของชุมชนกลับมาเล่าใหม่ ให้
มันเกิดมิติ มีคุณค่าอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 และมีอีกชุมชนหน่ึงที่มีเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมในชุมชนสูงมาก ก็คือเกาะยาว จ.พังงา หรือชุมชนเกาะ
ยาว ซึ่งเรื่องราวของเกาะยาวมันน่าสนุกมาก โดยเกาะยาวมีลักษณะเป็นเกาะ และมีโรงพยาบาลไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเรื่อง
อุปกรณ์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อชุมชน 
 หากเวลาเจ็บป่วยหรือมีเคสฉุกเฉินก็ต้องน่ังเรือข้ามเกาะมาบนฝั่ง โดยชาวบ้านบนเกาะยาวได้ร่วมมือกัน 
สร้างโปรเจ็กต์เกาะยาวโมเดลขึ้นมา ได้มีการร่วมกันทําขนมบ้าบ่ินในชุมชนขึ้น โดยมีการโปรโมตร่วมกันทั้งเกาะ พร้อม
ทั้งดึงนักท่องเที่ยวมาช่วยกันซื้อขนมบ้าบ่ิน โดยการทําหีบห่อแพคเกจจ้ิงใส่ห่อขนมให้มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาว
มุสลิมร่วมสมัย คอนเทมโพราร่ี (Contemporary) จนสามารถมีโรงพยาบาลท่ีครบครันบนเกาะได้สําเร็จ เหล่าน้ีก็มา
จากการร่วมมือร่วมใจกันเองของคนภายในชุมชนที่ช่วยกันสร้างและพัฒนา ปรับให้มันดีขึ้น ทันสมัยขึ้นและให้มันน่าอยู่
ขึ้น 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2283017 
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ธนาธร ลงพื้นที่เกาะเกร็ด เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี “คณะก้าวหน้า” 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 19:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธรฯลงพื้นที่เกาะเกร็ด และ ร.ร.ดารุ้ลอามาน(มัสยิดท่าอิฐ) ชี้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวได้ครบวงจร หากคนในพื้นที่
สนับสนุน คณะก้าวหน้า พร้อมร่วมมือเดินหน้าไปกับชุมชน 
 เมื่อเวลา 12.00น.วันที่ 27 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเมื่อช่วงเช้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
คณะก้าวหน้า ดร.ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.นนทบุรี ในนามคณะก้าวหน้า นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตา
นนท์ หัวหน้าคณะก้าวหน้า นนทบุรี และนายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการคณะก้าวหน้า/อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค
อนาคตใหม่ จัดกิจกรรม นนท์เขยิบ 2 # ตอน เขย่าท้องถิ่น สู่อนาคตใหม่ ที่ก้าวหน้าเท่าเทียม วัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือสร้างฐานคะแนนนิยมใน
การเลือกต้ังท้องถิ่น 
 นายธนาธร และคณะได้เดินเข้าไปในตลาดปากเกร็ด เพ่ือพูดคุยสอบถามปัญหากับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดฯ 
จากนั้นได้ทํากิจกรรมท่ีตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด (หัวถนนท่านํ้าปากเกร็ด) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้ร่วม
กิจกรรมจํานวน ประมาณ 120 คน โดยมีการแจกสต๊ิกเกอร์คณะก้าวหน้านนทบุรีให้กับประชาชนในพื้นที่ และดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี 
 นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า วันน้ีเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในนามของคณะ
ก้าวหน้า ซึ่งก็ได้แก่คุณไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ที่เป็นคนนนทบุรีเกิดและเติบโตที่ปากเกร็ด วันน้ีต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลง
บ้านเกิดของตัวเอง จังหวัดของตัวเอง ฝากพ่อแม่พ่ีน้องชาวนนทบุรีให้กําลังใจพวกเราสนับสนุนคุณไพบูลย์ฯ เอาคนรุ่น
ใหม่เข้าไปจัดการบริหารจังหวัดของเราเองเพ่ือจะได้นําความเปลี่ยนแปลงความเจริญมาสู่จังหวัดของเรา 
ส่วนกรณีทายาทเคร่ืองด่ืมกระทิงแดงประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องการปฎิบัติสองมาตรฐาน แง่หน่ึงคนรวยคนมี
อํานาจเมื่อทําผิดไม่เคยต้องเข้าคุก แต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่มีเงินไม่มีอํานาจเมื่อทําผิดกลับต้องติดคุกติดตาราง ความ
ยุติธรรมเป็นเสาหลักต้นสุดท้ายของสังคม ในภาวะที่พ่ีน้องประชาชนหมดศรัทธากับสถาบันองค์กรทางการเมืองต่างๆ 
ถ้าประชาชนหมดศรัทธาในระบบยุติธรรม สังคมจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พ่ึงพิงสุดท้ายของประชาชน 
 ดังน้ันเรื่องน้ีอันตรายมากการเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตํารวจ องค์กรอิสระ กกต. ป.ป.ช. ศาล
ยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ มาเป็นเครื่องมือการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวังหมดศรัทธากับองค์กร ที่เก่ียวข้อง
กับความยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดาล อย่าให้ไปถึงตรงน้ันเลย 
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 ดังน้ันต้องกลับมาดูที่ความจริงใจของรัฐบาลว่าจะกล้าเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษจริงหรือเปล่า รัฐบาล
จริงใจหรือเปล่า คุณประยุทธ์ฯ พูดเสมอว่าขอให้ประชาชนทุกคนทําตามกฎหมายคําถามคือแล้วรัฐบาลทําตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมายให้กับคนทุกคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือเปล่าขอฝากคําถามไปถึงรัฐบาล 
 ฝากผู้มีอํานาจว่าวันน้ีจําเป็นต้องคิดจริงๆ แล้วว่าถ้ายังฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนอยู่อาจจะไปถึง
จุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิด สิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือการประนีประนอมจากรัฐบาลจากสมาชิกวุฒิสภา เปิดให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพ่ือที่สังคมจะเดินหน้าต่อได้แต่ถ้าไม่มีการประนีประนอมก็คงจะอยู่อย่างสันติสุขได้ยากในอนาคต 
 ต่อมาได้มีการให้ประชาชนได้เสนอปัญหา โดยมีการเสนอในประเด็น ดังนี้รายรับลดลง มีปัญหา
เศรษฐกิจ 
 เสนอให้มีการป้องกันการทุจริตราคาข้าวตกตํ่ามัคคุเทศก์ตกงาน เงินเยียวยาหมด ปัญหารถป้ายดําหรือรถ
อ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมายที่ใช้รับทัวส์ จะมีวิธีดูแลรถป้ายเหลืองหรือรถที่ถูกกฎหมายอย่างไร อยากให้มีการรวมวินมอเตอไซต์
รับจ้างในพื้นที่ใกล้เคียงระแวกเดียวกันเข้าด้วยกันเพ่ือป้องกันการแย่งลูกค้า ผู้ประกอบการสุราโดนไล่จับโฆษณาไม่เป็น
ธรรม พ้ืนที่ ต.บางกร่าง มีวัชพืชและขยะในคลองทําให้ขาดนํ้ามาใช้ทางการเกษตร 
 ดร.ไพบูลย์ฯ ตอบปัญหาว่าอีกไม่นานทุเรียนนนท์จะหายไปเน่ืองจากผลกระทบจากนํ้ากร่อย ทีมงานกําลัง
ศึกษาในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ สําหรับปัญหาผักตบชวา จ.นนทบุรีใช้งบหลาบสิบล้านในการนําไปท้ิง เราสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 
 ขณะท่ี นายธนาธร ได้ตอบปัญหาในภาพรวมและกล่าวปราศรัยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ถูกปล่อยให้ด้ินรนตามยถากรรมไม่มีผู้ติดเช้ือมานานทําไมยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควรยกเลิกพ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เพ่ือให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเงินกู้ของรัฐบาลควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าน้ี โดยให้เงิน
เยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ก็ได้ แต่ควรกระจายให้ทั่วถึงควรมีการเก็บขยะตามชายหาดเพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติ ฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยว 
 การผลิตคราฟท์เบียร์ มีการผูกขาดทําให้ไม่มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ถ้านําข้าวมาแปรรูปได้ก็จะเกิด
ประโยชน์ควรเปิดโอกาสในส่วนน้ีด้วย กลุ่มทุนผูกขาดคือกลุ่มที่สนับสนุนการทํารัฐประหาร เราจะสร้างรัฐสวัสดิการ
ปลดล็อกการทําลายการผูกขาดเปิดโอกาสในส่วนแบ่งการตลาด ทุนใหญ่จะต้องไม่หากินกับประชาชน รู้สึกมั่นใจคน 44 
คน ที่ไปอยู่พรรคก้าวไกล สําหรับโลโก้พรรคฯ คือ ลูกศรที่จะพาประเทศไทยก้าวหน้าทําลายกะลาของประเทศไทยถ้าจะ
ปักธงทางความคิด รณรงค์ความคิดที่ถูกต้อง ก้าวหน้า เช่น การแก้รัฐธรรมนูญ ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 
ปฏิรูประบบยุติธรรม สร้างเครือข่ายด้านต่างๆ ทําให้ประชาธิปไตยเติบโตขึ้น 
 เรื่องการเมืองพรรคก้าวไกลจะทําการเมืองระดับชาติ คณะก้าวหน้าจะทําในระดับท้องถิ่นทุกระดับโดย
ต้ังใจจะส่งให้ได้มากกว่าครึ่งคือประมาณ 4,000แห่งหน้าที่ที่แท้จริงของ ส.ส.ไม่มีอํานาจไปสั่งข้าราชการไม่มีอํานาจ
บริหารงบประมาณ หน้าที่ของ ส.ส. คือ ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร เครื่องมือที่สําคัญคือการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ อํานาจอีกอย่าง คือ การออกกฎหมาย คนที่มีอํานาจบริหารจังหวัดจริงๆ คือ นายก อปท.ไม่ใช่ ส.ส. ซึ่งอํานาจ
ฝ่ายบริหารถูกแบ่งเป็น 3ส่วน คือ ชาติ/นายกรัฐนตรี จังหวัด /นายก อบจ. ท้องถิ่น/นายก อบต., เทศบาล 
 ทั้งน้ี คนนนทบุรีต้องกําหนดอนาคต ของนนทบุรี ต้องเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีและต้องให้ความสําคัญกับ
การเมืองระดับท้องถิ่น เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มได้จากบ้านเกิดของเราเอง ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกต้ัง
ท้องถิ่นเมื่อไร เมื่อไรที่มีความชัดเจนจะมาทํางานกับประชาชนให้เข้มข้นมากขึ้น จะไม่ซื้อเสียง ทํางานการเมืองที่
สร้างสรรค์ แข่งขันด้วยนโยบาย จะออกนโยบายที่ดี จะบอกว่าเงินของ อบจ .จะใช้ไปทิศทางไหน เชิญชวนทุกคนมาร่วม
เปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นให้เป็นการเมืองนโยบายด้วยกัน 
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 เวลา12.20 น.นายธราธรฯ และคณะทั้งหมดได้เดินทางไปที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ดฯ เพ่ือเย่ียมชมพูดคุย
กับผู้ประกอบการโรงงานเครื่องป้ันดินเผาป้าตุ้ม รวมท้ังสํารวจสถานที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้นไปอีก พร้อม
แวะรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 14.40น.นายธนาธร พร้อมคณะ และ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคก้าวไกล 
เดินทางมาสมทบที่โรงเรียนดารุ้ลอามาน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ดฯ เพ่ือรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการเสนอ
ปัญหา อาทิ อยากให้มีตลาดฮาลาลเพ่ือดึงคนมาเที่ยวที่ ต.ท่าอิฐ อยากให้มีการทําแผนพัฒนาเมือง โดยมีโฮมสเตย์ 
แก้ปัญหานํ้าล้น นํ้าท่วม แก้ไขในเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่มีความสะดวกต่อการเข้ามาถึงในพ้ืนที่ในการควบคุมเพลิง
ไหม้ฯ ได้ทันการ โดย ดร.ไพบูลย์ฯ ได้สรุปประเด็นการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
ในเรื่องตลาดฮาลาล เราไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางมาวางจําหน่าย โดยเรื่องน้ีเราจะทําเป็นเร่ืองแรกและพร้อมจะดึงติดต่อลูกค้า
ให้ด้วย 
 เรื่องโฮมสเตย์ถ้ามีนักท่องเท่ียวเข้ามาก็จะมีคนอยากลงทุนทําอีกหลายราย ส่วนปัญหาน้ําท่วม นํ้าล้น 
สาเหตุเพราะท่อตัน ตอนน้ีกําลังศึกษาเรื่องช่องทางเดินนํ้ากันอยู่การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีคนดูแล ต.ท่าอิฐ มพ้ืีนที่ 
250ไร่ กําลังประเมินว่าควรติดต้ังระบบป้องกันยังไงจุดไหนที่เช่ือมโยงกัน 
 นายธนาธรฯ ได้พูดคุยกับชาวบ้านท่าอิฐ ว่าถ้าคนในพ้ืนที่ไม่ช่วยกันต่อยอดหรือสนับสนุน คนนอกก็ไม่
สามารถทําอะไรได้ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง เกาะเกร็ดคือแหล่งธรรมชาติ เราต้องเปิดประตูเช่ือมต่อให้นักท่องเที่ยว เข้า
พ้ืนที่ได้สะดวก พร้อมทั้งดึงชุมชนคนหมู่บ้านที่อยู่ในแหล่งโดยรอบ ให้เข้ามาพักผ่อนในพ้ืนที่ พบมีชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จอยู่หลายชุมชน อาทิ ชุมชนหัวตะเข้ลาดกระบัง 
 ซึ่งเป็นชุมชนติดคลองประเวศ อยู่ใกล้ประตูนํ้า ซึ่งเป็นชุมชนด้ังเดิมเก่าแก่ ซึ่งคนในพ้ืนที่เริ่มกลับมาพัฒนา
ช่วยเหลือกันในการทําทางเดินให้สะอาดสวยงาม เปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยว ได้เอาประวัติของชุมชนกลับมาเล่าใหม่ ให้
มันเกิดมิติ มีคุณค่าอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ 
 และมีอีกชุมชนหน่ึง ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมในชุมชนสูงมาก ก็คือเกาะยาว จ.พังงา หรือชุมชนเกาะ
ยาว ซึ่งเรื่องราวของเกาะยาวมันน่าสนุกมาก โดยเกาะยาวมีลักษณะเป็นเกาะ และมีโรงพยาบาลไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเรื่อง
อุปกรณ์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อชุมชน 
 หากเวลาเจ็บป่วยหรือมีเคสฉุกเฉินก็ต้องน่ังเรือข้ามเกาะมาบนฝั่ง โดยชาวบ้านบนเกาะยาวได้ร่วมมือกัน 
สร้างโปรเจคเกาะยาวโมเดลข้ึนมา ได้มีการร่วมกันทําขนมบ้าบ่ินในชุมชนขึ้น โดยมีการโปรโมทร่วมกันทั้งเกาะพร้อมทั้ง
ดึงนักท่องเที่ยวมาช่วยกันซื้อขนมบ้าบ่ิน โดยการทําหีบห่อแพคเกทจิง ใส่ห่อขนมให้มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาว
มุสลิมร่วมสมัย คอนเทมโพราร่ี (Contemporary) จนสามารถมีโรงพยาบาลท่ีครบครันบนเกาะได้สําเร็จ เหล่าน้ีก็มา
จากการร่วมมือร่วมใจกันเอง ของคนภายในชุมชนที่ช่วยกันสร้างและพัฒนา ปรับให้มันดีขึ้น ทันสมัยขึ้นและให้มันน่าอยู่
ขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-497220 
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'ทอน'นําทีมปั่นกระแสเศรษฐกิจแย่กว่าก่อนโควิดระบาด ทุกคนกําลังกระเสือกกระสน  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:27 น.      
 
 
 
 
 
 
 28 ก.ค.63-เพจคณะก้าวหน้า เผยแพร่กิจกรรมของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าเมื่อ
วันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า นายธนาธร พร้อมด้วยไกลก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และไพบูลย์ 
กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและทีมงาน เดินทางไปยังตลาดหัวถนน ชุมชนปากเกร็ด 
เพ่ือรับฟังปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายใต้วิกฤฤติโควิด-19 ก่อนที่จะร่วมเปิดเวทีเสวนาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
 โดยธนาธร ระบุว่าวันน้ีเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในนามของ
คณะก้าวหน้าซึ่งก็ได้แก่ ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ซึ่งเป็นคนนนทบุรีเกิดและเติบโตที่ปากเกร็ด ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้าน
เกิดของตัวเองถ้าต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงจังหวัดตัวเอง ขอฝากประชาชนจังหวัดนนทบุรีให้กําลังใจสนับสนุนนาย
ไพบูลย์ นําคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการจังหวัดของเราเอง เพ่ือจะได้นําความเจริญสู่จังหวัดนนทบุรี 
. “ในช่วงเช้าผมได้มีโอกาสเดินไปในตลาดหัวถนนชุมชนปากเกร็ด เพ่ือรับฟังสภาพความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน ผมได้รับฟังสถานการณ์เศรษฐกิจจากพ่อค้าแม่ค้าให้ผู้ประกอบการจริง สิ่งที่ได้รับก็คือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่
ในตลาดต้ังแต่ร้านขายของชําร้าน ขายผักร้านขายหมู ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ายอดขายลดตํ่าลงไปกว่าครึ่ง 
เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนโรคโควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่กําลัง
ซื้อภายในประเทศถดถอย พ่อค้าแม่ขายหลายรายตกอยู่ในภาวะที่ยากลําบาก เน่ืองจากท่ีผ่านมานโยบายกู้หน้ียืมสิน ซึ่ง
หลายส่วนเป็นหน้ีนอกระบบทําให้มีดอกเบ้ียที่สูง ทุกคนกําลังกระเสือกกระสนด้ินรนต่อสู้กับชีวิตในรูปแบบของตัวเอง 
ผมก็หวังว่าภาครัฐจะให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะกระตุ้นเม็ดเงินลงมาสู่คนเล็กคนน้อยในสังคมได้จริง” 
 ไพบูลย์ กล่าวว่า พูดถึงส่วนหัวถนนบริเวณน้ีในสมัยก่อนน้ันเจริญเป็นอย่างมาก มีหลากหลายปัญหาที่เรา
ได้พบเจอและอยู่กับมันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมขัง ปัญหารถติด ปัญหาขยะ ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหา
ทางการเมือง และที่สําคัญเป็นปัญหาการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งปัญหาทั้งหมดเราทําคนเดียวไม่ได้ วันน้ีเราจึงมารับสมัคร 
อปท. ทุกพ้ืนที่ที่มีกว่า 46 แห่ง เราต้องการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านเกิดของเราเอง 
. หลังจากที่ธนาธรได้เดินทางพบปะพ่อค้าแม่ขายในตลาดหัวถนนปากเกร็ดเสร็จสิ้น ได้เดินทางมายังบริเวณ
หัวถนนปากเกร็ด เพ่ือเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพ่ือพัฒนานโยบายในการลงสมัครเลือกต้ังท้องถิ่น
ของนายไพบูลย์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีน้ี และในช่วงบ่ายนายธนาธร จะน่ังเรือข้ามฟากไปยังเกาะเกร็ด และชุมชน
ท่าอิฐ เพ่ือสํารวจในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72677 
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“ก้าวไกล” ร้อง กกต. สอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ฯ ฉายซ้ําละคร “กรุง” พชปร. ร่วมแสดง   
27 กรกฎาคม 2563 13:31 น.   
 
 
 
 
 
 
 นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าในวันที่ 29ก.ค.ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล เดินทางไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.ให้ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่ได้นําละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตก ที่ออกอากาศซ้ําทางช่อง7 เอชดี และทางเว็บไซต์ 
Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-11.20 น ซึ่งใน
เรืองมีนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกต้ัง พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เป็นนักแสดงร่วมจึงขอให้กกต.
พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดย
มิได้เป็นการดําเนินการตามท่ีได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ อาจเป็นการกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนให้กับนายกรุงศรีวิไล จึงขอให้กกต.พิจารณาโดยเร็วที่สุด 
 นายอํานาจ กล่าวว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลาน้ี มีการเดินจดช่ือและเก็บบัตรประชาชนของผู้มี
สิทธ์ิเลือกต้ังไป ทั้งน้ีอยากให้กกต.มีการตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่ 9 ส.ค.และ
ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิกพ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองบางพรรคในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี จึงขอให้กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ังครั้ง
น้ีเป็นไปอย่างสง่างาม 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172556 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891110 
https://www.naewna.com/politic/507895 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000076733 
https://www.thansettakij.com/content/politics/443410 
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“กรุงศรีวิไล’ พปชร. หมายเลข 4 ลงพื้นที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 17:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัคร ส.ส. กรุงศรีวิไล พปชร. หมายเลข 4 ลงพื้นที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ เขต 5 เผยพี่น้อง
ประชาชนสนับสนุนอยากให้เป็น ส.ส. อีกครั้ง ยืนยันมุ่งหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 
เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตนเองได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 มาโดยตลอด เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยในการลงพ้ืนที่หาเสียงบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และได้รับ
เสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้องประชาชนอยากให้ตนเองสานต่องานต่อไป 
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนเองจะต้ังใจช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการประปา และการไฟฟ้า เน่ืองจากพบว่าในหลายหมู่บ้านยังไม่มีสาธารณูปโภคเข้าถึงใน
พ้ืนที่ รวมถึงเรื่องขุดลอกคูคลอง เพ่ือไม่ให้ช่วงฤดูแล้งนํ้าในคูคลองแห้งขอด พร้อมทั้งมั่นใจว่าตนเองจะได้รับเสียง
สนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้เป็น ส.ส. อีกคร้ัง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่ 
 นอกจากน้ี นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ในวันที่ 2 ส.ค.น้ี นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมด้วย ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายท่าน จะเดินทางมาช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกต้ังซ่อมด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2282898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  25 

 

 
 
'กรุงศรีวิไล' ลุยหาเสียง! เผย ปชช. หนุนให้เป็น ส.ส. อีกครั้ง 
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กรุงศรีวิไล" ลุยหาเสียงเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ เขต 5 เผยพี่น้องประชาชนหนุนอยากให้เป็น ส.ส. อีกครั้ง 
ยืนยันมุ่งแก้ไขปัญหาให้ ปชช. 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลัง
ประชารัฐ หมายเลข 4 เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตนเองได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 มา
โดยตลอด เพ่ือรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยในการลงพ้ืนที่หาเสียงบรรยากาศทุกอย่าง
เป็นไปด้วยดี และได้รับเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้องประชาชนอยากให้
ตนเองสานต่องานต่อไป  
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนเองจะต้ังใจช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการประปา และการไฟฟ้า เน่ืองจากพบว่าในหลายหมู่บ้านยังไม่มีสาธารณูปโภคเข้าถึงใน
พ้ืนที่ รวมถึงเรื่องขุดลอกคูคลอง เพ่ือไม่ให้ช่วงฤดูแล้งนํ้าในคูคลองแห้งขอด พร้อมทั้งมั่นใจว่าตนเองจะได้รับเสียง
สนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้เป็น ส.ส. อีกคร้ัง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่  
 นอกจากน้ี นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ในวันที่ 2 ส.ค.น้ี นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมด้วย ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายท่าน จะเดินทางมาช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกต้ังซ่อมด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/786934 
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"กรุงศรีวิไล" พปชร. รับฟังปัญหา ลุยแก้สาธารณูปโภคพื้นฐานประชาชนปากน้ํา 
27 ก.ค. 2563 16:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัคร ส.ส. กรุงศรีวิไล พปชร. ลงพื้นที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ เขต 5 เผย พี่น้องประชาชนสนับสนุน
อยากให้เป็น ส.ส.อีกครั้ง ยืนยัน มุ่งหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
 วันที่ 27 ก.ค. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชา
รัฐ  เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตนเองได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 มาโดยตลอด เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยในการลงพ้ืนที่หาเสียง บรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และ
ได้รับเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้องประชาชนอยากให้ตนเองสานต่องาน
ต่อไป 
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนเองจะต้ังใจช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการประปา และการไฟฟ้า เน่ืองจากพบว่าในหลายหมู่บ้านยังไม่มีสาธารณูปโภคเข้าถึงใน
พ้ืนที่ รวมถึงเรื่องขุดลอกคูคลอง เพ่ือไม่ให้ช่วงฤดูแล้งนํ้าในคูคลองแห้งขอด พร้อมทั้งมั่นใจว่า ตนเองจะได้รับเสียง
สนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้เป็น ส.ส. อีกครั้ง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่ 
 นอกจากน้ี นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ในวันที่ 2 ส.ค.น้ี นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมด้วย ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายท่าน จะเดินทางมาช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกต้ังซ่อมด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1898164 
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“โฆษก พปชร.”แจงปมก้าวไกล ร้อง “กรุงศีวิไล” มีภาพละคร “เพลงรักผาปืนแตก” ช่วงหาเสียง ไม่เก่ียวพรรค 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 17:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“โฆษกพปชร.” แจงปมก้าวไกล ร้อง “กรุงศีวิไล” มีภาพออกอากาศละคร “เพลงรักผาปืนแตก” ช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรค และผู้สมัคร ยันเป็นลิขสิทธ์ของสถานีโทรทัศน์ พิจารณาออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามช่อง 
7 และชี้แจง กกต. 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.นางสาวพัชรินทร์  ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ช้ีแจงถึงกรณีที่
นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ขอให้มีการ
ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่มีกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐเป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่า
ขณะนี้ ทางพรรคอยู่ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด และคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) 
 โดยนายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ได้ออกอากาศคร้ังแรกไปแล้วเมื่อปี 
2557 และครั้งน้ีเป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับนายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธิ
ของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่จะพิจารณาในการนําละครเร่ืองใดมาออกอากาศ 
 พร้อมกันน้ียังช้ีแจงว่าต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต. แล้ว
ว่าหากจะลงสมัครรับเลือกต้ังจะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่ายังสามารถเป็นนักแสดงได้ 
 อย่างไรก็ตาม นายกรุงศรีวิไล ได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวัน ไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
นําละครเร่ืองดังกล่าว มาออกอากาศในช่วงน้ี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2282893 
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โฆษก พปชร.โต้ ก้าวไกล “กรุงศรีวิไล” มีภาพในละคร แค่ช่องออกอากาศซํ้า 
ไทยรัฐออนไลน์  27 ก.ค. 2563 17:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษก พปชร. โต้ พรรคก้าวไกล ร้อง “กรุงศรีวิไล” มีภาพออกอากาศละคร “เพลงรักผาปืนแตก” ช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรค และผู้สมัคร ยัน เป็นลิขสิทธ์ ช่อง 7 พิจารณาออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามสถานี และ
ชี้แจง กกต. 
 วันที่ 27 ก.ค. นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ช้ีแจงถึงกรณีที่ นาย
อํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ ขอให้มีการ
ตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่มีกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่า 
ขณะนี้ ทางพรรคอยู่ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยัง ช่อง 7 และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
 โดย นายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ได้ออกอากาศคร้ังแรกไปแล้วเมื่อปี 
2557 และคร้ังน้ีเป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ นายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธ์ิ
ของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่จะพิจารณาในการนําละครเร่ืองใดมาออกอากาศ 
 พร้อมกันน้ี ยังช้ีแจงว่า ต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต.แล้ว
ว่า หากจะลงสมัครรับเลือกต้ัง จะต้องยุติอาชีพนักแสดง หรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่า ยังสามารถเป็นนักแสดงได้ 
 อย่างไรก็ตาม นายกรุงศรีวิไล ได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวันไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
นําละครเร่ืองดังกล่าวมาออกอากาศในช่วงน้ี 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1898192 
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พปชร.ยัน "กรุงศรีวิไล" มีภาพออกอากาศละครช่วงหาเสียง ไม่เก่ียวข้องพรรค 
27 ก.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
"โฆษกพปชร." แจงปมก้าวไกล ร้อง "กรุงศรีวิไล" มีภาพออกอากาศละคร "เพลงรักผาปืนแตก" ช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรคและผู้สมัคร ยันเป็นลิขสิทธ์ของสถานีโทรทัศน์ พิจารณาออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามช่อง 
7 และชี้แจง กกต. 
 นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ช้ีแจงถึงกรณีที่ นายอํานาจ สถาวร
ฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ขอให้มีการตรวจสอบบริษัท
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง "เพลงรักผาปืนแตก" ที่มี กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่าขณะน้ี ทางพรรค
อยู่ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
 โดยนายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเรื่อง "เพลงรักผาปืนแตก" ได้ออกอากาศครั้งแรกไปแล้วเมื่อปี 
2557 และครั้งน้ี เป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับนายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธิ
ของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่จะพิจารณาในการนําละครเรื่องใดมาออกอากาศ  
พร้อมกันน้ียังช้ีแจงว่า ต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต. แล้วว่า หากจะลง
สมัครรับเลือกต้ัง จะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่า ยังสามารถเป็นนักแสดงได้ 
 อย่างไรก็ตาม นายกรุงศรีวิไลได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวัน ไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง กับการ
นําละครเรื่องดังกล่าว มาออกอากาศในช่วงน้ี 
 
 
อ้างอิง  : https://www.nationtv.tv/main/content/378787260/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  30 

 

 
 
 
'พปชร.' โต้ 'ก้าวไกล' ปม 'กรุงศรีวิไล' โผล่ละคร แจงออกอากาศซํ้า 
Jul 27, 2020( Last update Jul 27, 2020 20:08 ) 
 
 
 
 
 
 
 
"โฆษกพปชร." แจงปมก้าวไกล ร้อง "กรุงศีวิไล" มีภาพออกอากาศละคร "เพลงรักผาปืนแตก" ช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรคและผู้สมัคร ยันเป็นลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ พิจารณาออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามช่อง 
7 และชี้แจง กกต. 
 น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ช้ีแจงถึงกรณีที่นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ 
ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ขอให้มีการตรวจสอบบริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง "เพลงรักผาปืนแตก" ที่มีกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐเป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่าขณะน้ี ทางพรรคอยู่
ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)   
 โดยนายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเรื่อง "เพลงรักผาปืนแตก" ได้ออกอากาศครั้งแรกไปแล้วเมื่อปี 
2557 และครั้งน้ีเป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับนายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธิ
ของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่จะพิจารณาในการนําละครเร่ืองใดมาออกอากาศ   
 พร้อมกันน้ียังช้ีแจงว่าต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต.แล้ว
ว่าหากจะลงสมัครรับเลือกต้ังจะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่ายังสามารถเป็นนักแสดงได้ โดย
นายกรุงศรีวิไลได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวัน ไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการนําละครเร่ืองดังกล่าว มา
ออกอากาศในช่วงน้ี 
 อย่างไรก็ดีวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. สมุทรปราการ 
เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 ได้เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตนเองได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส. 
สมุทรปราการ เขต 5 มาโดยตลอด เพ่ือรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยในการลงพ้ืนที่หาเสียง
บรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และได้รับเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้อง
ประชาชนอยากให้ตนเองสานต่องานต่อไป  
 นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ตนเองจะต้ังใจช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการประปา และการไฟฟ้า เน่ืองจากพบว่าในหลายหมู่บ้านยังไม่มีสาธารณูปโภคเข้าถึงใน
พ้ืนที่ รวมถึงเรื่องขุดลอกคูคลอง เพ่ือไม่ให้ช่วงฤดูแล้งนํ้าในคูคลองแห้งขอด พร้อมทั้งมั่นใจว่าตนเองจะได้รับเสียง
สนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้เป็น ส.ส. อีกคร้ัง ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่  
 นอกจากน้ี นายกรุงศรีวิไล กล่าวว่า ในวันที่ 2 ส.ค.น้ี นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมด้วย ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายท่าน จะเดินทางมาช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกต้ังซ่อมด้วย 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/eWYSSZi-G 
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พปชร. ชี้ละครรีรันของกรุงศีวิไลช่วงหาเสียงไม่โยงพรรค 
 27 กรกฎาคม 2020 - 17:31 
 
 
 
 
 
 
 
"โฆษกพปชร." แจงปมก้าวไกล ร้อง "กรุงศีวิไล" มีภาพออกอากาศละคร "เพลงรักผาปืนแตก" ช่วงหาเสียง ไม่
เก่ียวข้องพรรค และผู้สมัคร ยันเป็นลิขสิทธ์ของสถานีโทรทัศน์ พิจารณาออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามช่อง 
7 และชี้แจง กกต. 
 นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ช้ีแจงถึงกรณีที่นายอํานาจ สถาวร
ฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ขอให้มีการตรวจสอบบริษัท
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่มีกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐเป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่าขณะน้ี ทางพรรคอยู่
ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
โดย นายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ได้ออกอากาศคร้ังแรกไปแล้วเมื่อปี 2557 และ
ครั้งน้ีเป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับนายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธิของบริษัท
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่จะพิจารณาในการนําละครเร่ืองใดมาออกอากาศ 
 พร้อมกันน้ี ยังช้ีแจงว่าต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต. แล้ว
ว่าหากจะลงสมัครรับเลือกต้ังจะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่ายังสามารถเป็นนักแสดงได้ 
 อย่างไรก็ตาม นายกรุงศรีวิไล ได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวัน ไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
นําละครเร่ืองดังกล่าว มาออกอากาศในช่วงน้ี 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_732263/ 
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พปชร. ปัดเอ่ียวละคร 'กรุงศรีวิไล' ชี้เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง 7 
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกพปชร.โต้ก้าวไกลปมร้อง“กรุงศรีวิไล”มีภาพออกอากาศละครช่วงหาเสียง ยันไม่เก่ียวข้องพรรค ชี้เป็นลิขสิทธ์
ของสถานีโทรทัศน์ออกอากาศ เตรียมทําหนังสือสอบถามช่อง 7-กกต 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นาย
อํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ  ขอให้มีการ
ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่มีกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ผู้สมัครเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐเป็นนักแสดง อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังน้ัน ว่า
ขณะน้ีทางพรรคอยู่ระหว่างการทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด และคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.)  
 น.ส.พัชรินทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งน้ีนายกรุงศรีวิไล ได้ช้ีแจงแล้วว่า ละครเร่ือง “เพลงรักผาปืนแตก” ได้
ออกอากาศคร้ังแรกไปแล้วเมื่อปี 2557 และคร้ังน้ีเป็นการนํามาออกอากาศซ้ํา ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับนายกรุงศรีวิไล และ
พรรคแต่อย่างใด เพราะถือเป็นสิทธิของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่จะพิจารณาในการนําละครเรื่องใดมา
ออกอากาศ พร้อมกันน้ียังช้ีแจงว่าต้ังแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต. แล้ว
ว่าหากจะลงสมัครรับเลือกต้ังจะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต.ให้คําตอบว่ายังสามารถเป็นนักแสดงได้ อย่างไร
ก็ตาม นายกรุงศรีวิไลได้ไปแจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจําวัน ไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการนําละครเรื่องดังกล่าว 
มาออกอากาศในช่วงน้ี 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/786937 
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'เสรีพิศุทธ์' ลงพื้นที่ เคหะบางพลี ช่วย 'มานะ' หาเสียง 
27 กรกฎาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" ลงพื้นที่ เคหะบางพลี ช่วยลูกพรรคหาเสียง เชื่อว่าประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้น และคิดเป็นว่าจะ
เลือกอย่างไรเพื่อสังคม 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าเย่ียม 
ดร.มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่บ้านบางปู พร้อมสนทนาทิศทางทางการเมือง กว่า 3 ช่ัวโมง ก่อนจะเดินทาง
ไปช่วยผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม หาเสียงที่ตลาดกิ่งแก้ว ตลาดสดเคหะบางพลี 
 การลงพื้นที่ครั้งน้ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้พูดหาเสียง ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในตลาด ในเรื่องยุ่งๆ 
ปรับ ครม. ที่มาที่ไปรัฐบาลเกมการเมือง และกลุ่มนักศึกษา ความไม่พอใจของสังคม แม้ว่าฝนตกต่อเน่ืองอย่างหนักก็ไม่
หยุดเดินหาเสียง 
 การเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี จะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค. 63 ทางพรรคเสรีรวมไทย ได้ส่ง นายมานะ บุญนาค ลงแข่ง
เลือกต้ังซ่อม ปากนํ้า เขต 2 โดยมีคู่แข่ง กรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นแชมป์เก่า แต่เช่ือว่า
ประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้น และคิดเป็นว่าจะเลือกอย่างไรเพ่ือสังคมส่วนใหญ่ของตน 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891109 
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"ประมวล เอมเปีย" ขึ้นรั้ง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินคนใหม่ 
ไทยรัฐออนไลน์  27 ก.ค. 2563 17:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมพรรค เลือก "ประมวล เอมเปีย" ขึ้นรั้ง หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ พร้อมมีมติ ต้ังกรรมการบริหาร
พรรค อีก 11 คน 
 วันที่ 27 ก.ย. นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2563 
ที่ผ่านมา ทางพรรคเพ่ือแผ่นดิน ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีระเบียบ
วาระให้ที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่องคือ 
 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่1/2562 
3. เรื่องเพ่ือพิจารณา ได้แก่ รายงานงบการเงินของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนินกิจการของ
พรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.)พรรค และการ
เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง และ 4. เรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้ในการเลือกต้ังคณะกก.บห.พรรคเพ่ือแผ่นดินชุด
ใหม่ จํานวน 11 คน ได้เลือกตนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค พร้อมคณะ กก.บห.พรรค ดังน้ี 
1. นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรค 
2. นายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 1 
3. นายเฉลิมชัย ตันเจริญ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 2 
4. พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 3 
5. นายสดใส โรจนวิชัย รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 4 
6. นายโสภณ ศรีมาเหล็ก เลขาธิการพรรค 
7. นายมาโนชญ์ เช้ือชาติ เหรัญญิกพรรค 
8. นายกฤตธี จันทร์สง่า นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
9. ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ จิระวนิชกุล โฆษกพรรค 
10. นายเอกรินทร์ นิลสวัสด์ิ กรรมการบริหารพรรค 
11. นายณรง ชุมพล กรรมการบริหารพรรค 
และ 12. นายชัยพร ภูผารัตน์ กรรมการบริหารพรรค 
 นอกจากน้ี พรรคยังได้มีการต้ังกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค ที่มีใจ
รัก มีใจมุ่งมั่นที่จะทําความดี เพ่ือแผ่นดิน เพ่ือประเทศไทย มาร่วมประชุมประมาณ 300 คน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1898191 
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‘ประมวล เอมเปีย’ รั้งหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินคนใหม่ เลือก 12 กก.บห. ลงตัว 
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 กรกฎาคม 2563 นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน คนใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางพรรคเพ่ือแผ่นดินได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ออ
คิด โดยมีระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณา 4 เรื่อง คือ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2.รับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่1/2562 
 3.เรื่องเพ่ือพิจารณา ได้แก่ รายงานงบการเงินของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนิน
กิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค
และการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง และ 4. เรื่องอ่ืนๆ   
ทั้งน้ี ในการเลือกต้ังคณะ กก.บห. พรรคเพ่ือแผ่นดินชุดใหม่ ได้เลือกตน ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค พร้อมคณะ กก.บห.พรรค 
11 คนดังน้ี  
1. นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรค 
2. นายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 1 
3. นายเฉลิมชัย ตันเจริญ รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 2 
4. พ.ต.อ. สนธยา แสงเภา รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 3 
5. นายสดใส โรจนวิชัย รองหัวหน้าพรรค อันดับที่ 4 
6. นายโสภณ ศรีมาเหล็ก เลขาธิการพรรค 
7. นายมาโนชญ์ เช้ือชาติ เหรัญญิกพรรค 
8. นายกฤตธี จันทร์สง่า นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
9. ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ จิระวนิชกุล โฆษกพรรค 
10. นายเอกรินทร์ นิลสวัสด์ิ กรรมการบริหารพรรค 
11. นายณรง ชุมพล กรรมการบริหารพรรค 
12. นายชัยพร ภูผารัตน์ กรรมการบริหารพรรค   
 นอกจากน้ีพรรคยังได้มีการต้ังกรรมการสาขาพรรค  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด และสมาชิกพรรค ที่มีใจ
รัก มีใจมุ่งมั่นที่จะทําความดี เพ่ือแผ่นดิน เพ่ือประเทศไทย มาร่วมประชุมประมาณ 300 คน 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/507924 
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“ประมวล เอมเปีย ”นั่ง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินคนใหม่  
27 กรกฎาคม 2563 14:18 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 63 
ที่ผ่านมา ทางพรรคเพื่อแผ่นดินได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2562 ขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยที่ประชุมมี
วาระพิจารณา 4 เรื่องคือ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้ง
ที่1/2562 3.เรื่องเพ่ือพิจารณา ได้แก่ รายงานงบการเงินของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนิน
กิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2562 รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค
และการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง และ 4. เรื่องอ่ืน ๆ 
 ทั้งน้ีในการเลือกต้ังคณะกก.บห.พรรคเพ่ือแผ่นดินชุดใหม่ จํานวน 11 คน ได้เลือกตน ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค 
พร้อมคณะ กก.บห.พรรค ประกอบด้วย 1. นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรค 2. นายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้า
พรรค คนที่หน่ึง 3. นายเฉลิมชัย ตันเจริญ รองหัวหน้าพรรค คนที่สอง 4. พ.ต.อ. สนธยา แสงเภา รองหัวหน้าพรรค คน
ที่สาม 5. นายสดใส โรจนวิชัย รองหัวหน้าพรรคคนที่สี่ 6. นายโสภณ ศรีมาเหล็ก เลขาธิการพรรค 7. นายมาโนชญ์ เช้ือ
ชาติ เหรัญญิกพรรค 8. นายกฤตธี จันทร์สง่า นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9. ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ จิระวนิชกุล โฆษกพรรค 
10. นายเอกรินทร์ นิลสวัสด์ิ กรรมการบริหารพรรค 11. นายณรง ชุมพล กรรมการบริหารพรรค Aและ 12. นายชัยพร 
ภูผารัตน์ กรรมการบริหารพรรค นอกจากน้ีพรรคยังได้มีการต้ังกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัด และ
สมาชิกพรรค ที่มีใจรัก มีใจมุ่งมั่นที่จะทําความดี เพ่ือแผ่นดิน เพ่ือประเทศไทย มาร่วมประชุมประมาณ 300 คน 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172569 
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"อนุดิษฐ์" เลขาฯ พรรคเพื่อไทย ชี้ รธน.ปี 60 มีปัญหา ถึงเวลาแล้วต้องแก้ 
ไทยรัฐออนไลน์  27 ก.ค. 2563 17:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย ชี้ รธน.มีปัญหา ถึงเวลาแล้วต้องแก้ รธน.ปี 60 ขนาด ส.ว.วัน
ชัย สอนศิริ 1 ใน 250 ส.ว. ที่รัฐบาลเลือกเองกับมือ ยังยอมรับว่าต้องปรับปรุง ทบทวน    
 วันที่ 27 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของ นายวันชัย 
สอนศิริ ส.ว. ที่ออกมายอมรับต้องทบทวนการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า ขนาด ส.ว.ซึ่งรัฐบาลเลือกมาเอง ยังมีความเข้าใจว่า
กติกาของประเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ อุปสรรค ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน เข้าใจตรงกันว่า ต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นกติกาที่สอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเทศไปข้างหน้า ดังน้ัน เมื่อทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องต้องกัน เช่นน้ี รัฐบาลก็คง
อยู่เฉยไม่ได้ ต้องนําสิ่งเหล่าน้ีไปคิดสังเคราะห์และนํามาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศโดยเร็ว เพราะวันน้ี
เห็นกันอยู่ว่า รัฐธรรมนูญมีปัญหา ดังน้ันถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1898187 
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‘เสรี’ไม่ขวางแก้ที่มาสว. หากประชาชนสนับสนุน 
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ก้าวไกล” เตรียมร้อง“กกต.”ตรวจสอบละครรีรันเหตุ“กรุงศรีวิไล”ผู้สมัคร สส.ร่วมแสดงด้วย ชี้ผิดกม.เลือกต้ัง
ฐานจูงใจปชช.ลงคะแนนให้ จ้ีเร่งวินิจฉัยก่อนหย่อนบัตรชิงเก้าอ้ี9สิงหาคมนี้ ด้าน’เสรี’ไม่ขัดแก้ที่มา สว.แต่ต้องมี
เหตุผล-เงื่อนไขที่รับได้ ไม่ใช่เอาแบบสุดโต่ง 
 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อม
เขต 5 พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า วันที่ 29กรกฎาคม ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล เดินทางไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือย่ืนหนังสือต่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ให้ตรวจสอบบริษัท
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่นําละครเร่ืองเพลงรักผาปืนแตก ออกอากาศซ้ําทางช่อง7HD รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างวันเวลา 
09.30-11.20น.โดยเป็นการออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชน 
 โดยเน้ือหาในละครจะมีตัว ละครที่ช่ือหลวงพ่อสิน รับบทโดย กรุง ศรีวิไลหรือกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็น
นักแสดงร่วม จึงขอให้ กกต. ต้ังพิจารณาเร่ืองดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยมิได้เป็นการดําเนินการตามท่ีได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา81 แห่ง
พระราชบัญญัติ (พรบ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561และอาจเป็นการ
กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้กับ นายกรุงศรีวิไล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในครั้งน้ี จึงขอให้ กกต.พิจารณาและต้ังมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
 นายอํานาจ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลาน้ี มีการเดินจดช่ือและเก็บบัตรประชาชนของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังไป ทั้งน้ี อยากให้ กกต.ตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่ 9สิงหาคมน้ีและ
ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองบาง
พรรคในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี จึงขอให้ กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปอย่างสง่างาม 
 ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยมี
ประเด็นที่ต้องแก้คือเร่ืองที่มา สว.ว่า ต้องดูข้อเสนอว่าจะให้แก้ในเรื่องไหน เพราะจะมี 2 แบบ คือ 1.ขอแก้โดยร่างใหม่
ทั้งฉบับ หรืแก้ไขเฉพาะเรื่องและ2.วิธีแก้ไขจะแก้ไขโดยให้รัฐสภาเป็นคนแก้ในเนื้อหา หรือจะให้ต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐ
ธรรมนุญ (ส.ส.ร.) มาแก้ หากจะให้แก้ดังกล่าว ถ้าแก้ในระบบรัฐสภา ก็ต้องใช้หลักการที่อยู่ในหมวดการแก้ไข 
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รัฐธรรมนูญก็แก้ได้เลย ถ้าแก้โดยให้มี ส.ส.ร.ก็ต้องให้มีส.ส.ร.มาก่อนแล้วส.ส.ร.จะแก้อะไรอีก และจะแก้อย่างไร ซึ่ง
ประเด็นที่จะแก้ก็ควรมาว่ากันด้วยเหตุด้วยล ถ้าแก้เพราะไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นอย่างที่คนเรียกร้อง ที่ต้อแก้ทั้ง
ฉบับ ถ้าแก้เฉพาะเร่ือง เช่น เก่ียวกับระบบเลือกต้ัง ก็จะเป็นอย่างนักการเมือง ดังน้ันจึงอยู่ที่ว่า จะเอาแบบไหน ถามว่า
เหมาะสมกับเวลาที่แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ต้องดูว่ามีเหตุผลแค่ไหน ถ้ามองว่ามีม็อบออกมาเรียกร้องคงไม่พอ ต้องฟัง
เสียงประชาชนด้วย โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ‘ต้องดูสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ถ้าจะให้แก้ที่มา สว.ก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องมาพูดกันด้วย
เหตุผล ถ้าเรียกร้องอยู่ในเง่ือนไขก็พอรับได้และเดินไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าเสนอสุดโด่งเลยก็จะเริ่มมีความขัดแย้งกัน ดังน้ัน
การเสนอต้องให้พอเหมาะพอควร’ นายเสรี กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเคลื่อนไหวของม็อบและข้อเรียกร้องต่างๆถือว่าจุดติดหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า จุดติด
หรือไม่ยังไม่รู้ แต่โอกาสทําให้คนมารวมตัวมากขึ้นก็มีเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็มีโอกาสไปได้ แต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างอยู่ที่เหตุผล ไม่
เรียกร้องวันน้ีพรุ่งน้ีก็ต้องเรียกร้อง เพราะบ้านเมืองเป็นอย่างน้ีมาตลอด ดังน้ันการแก้รัฐธรรมนูญหากเห็นพ้องร่วมกัน
ทุกฝ่ายก็แก้ได้ แต่ถ้าไม่เห็นพ้องกันก็แก้อยา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/508013 
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“เสรี” ไม่ขัดแก้ที่มาส.ว. แต่ต้องมีเหตุผล-เงื่อนไขรับได้ ไม่สุดโด่ง 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 14:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาค นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวให้มีการแก้
รัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นที่ต้องแก้คือเรื่องที่มาส.ว. ว่า ก็ต้องดูข้อเสนอว่าจะให้แก้ในเรื่องไหน เพราะจะมี 2 แบบ คือ 
1.ขอแก้โดยร่างใหม่ทั้งฉบับ หรืแก้ไขเฉพาะเรื่อง และ2.วิธีแก้ไขจะแก้ไขโดยให้รัฐสภาเป็นคนแก้ในเนื้อหา หรือจะให้ต้ัง
ส.ส.ร.มาแก้ หากจะให้แก้ดังกล่าว ถ้าแก้ในระบบรัฐสภา ก็ต้องใช้หลักการที่อยู่ในหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แก้ได้เลย 
ถ้าแก้โดยให้มี ส.ส.ร.ก็ต้องให้มีส.ส.ร.มาก่อนแล้วส.ส.ร.จะแก้อะไรอีก และจะแก้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่จะแก้ก็ควรมาว่า
กันด้วยเหตุด้วยล ถ้าแก้เพราะไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นอย่างที่คนเรียกร้อง ที่ต้อแก้ทั้งฉบับ ถ้าแก้เฉพาะเรื่อง เช่น
เก่ียวกับระบบเลือกต้ัง ก็จะเป็นอย่างนักการเมือง ดังน้ันจึงอยูที่ว่าจะเอาแบบใหน ถามว่าเหมาะสมกับเวลาที่แก้
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ต้องดูว่ามีเหตุผลแค่ไหน ถ้ามองว่ามีม๊อบออกมาเรียกร้องคงไม่พอ ต้องฟังเสียงประชาชนด้วย โดย
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 “ต้องดูสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ถ้าจะให้มีการแก้ที่มา ส.ว. ตนก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องมา
พูดกันด้วยเหตุผล ถ้าเรียกร้องอยู่ในเง่ือนไขก็พอรับได้ และเดินไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าเสนอสุดโด่งเลย ก็จะเริ่มมีความขัด
แย่งกัน ดังน้ันการเสนอก็ต้องให้พอเหมาะพอควร” นายเสรี กล่าว 
 เมื่อถามว่า การเคล่ือนไหวของม๊อบและข้อเรียกร้องต่าง ถือว่าจุดติดหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า จุดติด
หรือไม่ยังไม่รู้ แต่โอกาสทําให้คนมารวมตัวมากขึ้นก็มีเพ่ิมขึ้นซึ่งก็มีโอกาสไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างอยู่ที่เหตุผล ไม่
เรียกร้องวันน้ี พรุ่งน้ีก็ต้องเรียกร้อง เพราะบ้านเมืองเป็นอย่างน้ีมาตลอด ดังน้ันการแก้รัฐธรรมนูญหากเห็นพ้องร่วมกัน
ทุกฝ่ายก็แก้ได้ แต่ถ้าไม่เห็นพ้องกันก็แก้อยาก 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2282625 
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“เสรี” แจง แก้รธน.ที่มาส.ว. ต้องมีเหตุผล ยํ้าต้องฟังเสียงปชช.  
27 กรกฎาคม 2563 15:48 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นที่
มาส.ว.ว่า ต้องดูข้อเสนอว่าจะให้แก้ในเรื่องไหน เพราะจะมี 2แบบคือ 1.ขอแก้โดยร่างใหม่ทั้งฉบับหรือแก้ไขเฉพาะเรื่อง 
และ2.วิธีแก้ไขจะให้รัฐสภาเป็นคนแก้ในเน้ือหา หรือจะให้ต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)มาแก้ ซึ่งประเด็นที่จะแก้ก็ควร
มาว่ากันด้วยเหตุด้วยผล ถ้าแก้เพราะไม่ชอบรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอย่างที่คนเรียกร้อง ถ้าแก้เฉพาะเร่ือง เช่นเก่ียวกับ
ระบบเลือกต้ัง ก็จะเป็นอย่างนักการเมือง ถามว่าเหมาะสมกับเวลาที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ต้องดูว่ามีเหตุผลแค่ไหน 
ถ้ามองว่ามีม็อบออกมาเรียกร้องน้ันคงไม่พอ ต้องฟังเสียงประชาชนด้วย โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ทั้งน้ี ถ้าจะให้มีการแก้ที่มา ส.ว.ตนก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องมาพูดกันด้วยเหตุผล ถ้าเรียกร้องอยู่ในเง่ือนไขก็พอรับ
ได้ และเดินไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าเสนอสุดโด่งเลยก็จะเริ่มมีความขัดแย่งกัน ดังน้ันการเสนอก็ต้องให้พอเหมาะพอควร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเคล่ือนไหวของม็อบถือว่าจุดติดหรือไม่ นายเสรีกล่าวว่า จุดติดหรือไม่ยังไม่รู้ แต่
โอกาสทําให้คนมารวมตัวมากขึ้นน้ันมีเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไร ทุกอย่างอยู่ที่เหตุผล ไม่เรียกร้องวันน้ี 
พรุ่งน้ีก็ต้องเรียกร้อง เพราะบ้านเมืองเป็นอย่างน้ีมาตลอด ดังน้ันการแก้รัฐธรรมนูญหากเห็นพ้องร่วมกันทุกฝ่ายก็แก้ได้ 
แต่ถ้าไม่เห็นพ้องกันก็แก้ยาก 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172591 
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ส.ว. ส่อเอาด้วย กับการแก้รัฐธรรมนูญ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  28 ก.ค. 2563 05:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
บอกทําได้ไม่ยาก หากทุกฝ่ายโอเค แต่ว่าอย่าสุดโต่ง 
 “เสรี” รับได้ถ้ารื้อที่มา ส.ว. แต่ต้อง มีเหตุมีผล ช้ีถ้าสังคมเห็นพ้องก็แก้ ไม่ยาก ยอมรับม็อบเด็กมีโอกาส
จุดติด “อนุดิษฐ์” ช้ีถึงเวลาต้องแก้ รธน. “ภราดร” เช่ือพลัง นศ.ขยายวงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ “จิรายุ” เย้ย รบ.กระแสดํา
ด่ิง ทําตัวเองทั้งน้ัน ขอมองลูกหลานอย่าเห็นเป็นศัตรู รองโฆษก พท.จี้สังคายนากระบวนการยุติธรรม “เสรีฯ” แนะ “3 
ป.” รีบคืนอํานาจประชาชน ครม. “ตู่ 2/2” เก้าอ้ีคนนอกยังมาน่ิงๆ “นฤมล” ช่ือยังติดโผเป็น รมช. แรงงาน กลุ่ม ปชต.
ใหม่ประชดกินส้มโอ “โอ้โห โอชา” 
 กระแสกดดันทางการเมืองจากการแสดงพลังของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ย่ืนข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล 3 
ข้อ โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มมีเสียงตอบรับจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของ ส.ว.ที่เริ่มเสียง
อ่อนลง โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ระบุว่าการแก้ปมที่มาของ ส.ว. สามารถทําได้ถ้ามีเหตุมีผล 
“เสรี” ชี้รื้อที่มา ส.ว.ต้องมีเหตุผล 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงการเคลื่อนไหวให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่มา ส.ว.ว่า ต้องดูข้อเสนอว่าจะให้แก้ในเร่ืองไหน เพราะจะมี 2 แบบ คือ 1.ขอแก้โดยร่างใหม่ทั้งฉบับ หรือ
แก้ไขเฉพาะเร่ือง 2.วิธีแก้ไข จะแก้ไขโดยให้รัฐสภาเป็นคนแก้ในเน้ือหา หรือจะให้ต้ัง ส.ส.ร.มาแก้ ถ้าแก้ในระบบรัฐสภา
ใช้หลักการที่อยู่ในหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แก้ได้เลย ถ้าแก้โดยให้มี ส.ส.ร.ก็ต้องให้มี ส.ส.ร.มาก่อน ประเด็นที่จะแก้
ควรมาว่ากันด้วยเหตุด้วยผล และจะแก้ทั้งฉบับ หรือแก้เฉพาะเรื่อง เช่น เก่ียวกับระบบเลือกต้ัง อยู่ที่ว่าจะเอาแบบไหน 
ถามว่า ช่วงเวลาน้ีสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้ามองว่ามีม็อบออกมาเรียกร้องคงไม่พอ ต้องฟังเสียงประชาชนด้วย 
โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอให้แก้ไขที่มา ส.ว.น้ัน ตนไม่ขัดข้อง แต่ต้องมาพูดกันด้วยเหตุผล ถ้าเรียกร้องอยู่
ในเง่ือนไขก็พอรับได้ เดินไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าเสนอสุดโต่งก็จะเริ่มขัดแย้งกัน 
ถ้าสังคมเห็นพ้องก็แก้ไม่ยาก 
 เมื่อถามว่า การเคลื่อนไหวของม็อบและข้อเรียกร้องต่างๆ ถือว่าจุดติดหรือไม่ นายเสรีตอบว่า จุดติด
หรือไม่ยังไม่รู้ แต่โอกาสทําให้คนมารวมตัวมากขึ้นก็มีเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็มีโอกาสไปได้ ไม่เป็นไรทุกอย่าง อยู่ที่เหตุผล ไม่
เรียกร้องวันน้ีพรุ่งน้ีก็ต้องเรียกร้อง เพราะบ้านเมืองเป็นอย่างน้ีมาตลอด ดังน้ันการแก้รัฐธรรมนูญหากเห็นพ้องร่วมกัน
ทุกฝ่ายก็แก้ได้ แต่ถ้าไม่เห็นพ้องกันก็แก้ยาก 
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“อนุดิษฐ์” ชี้ถึงเวลาต้องแก้ รธน. 
 ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของนายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ที่
ออกมายอมรับต้องทบทวนการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า ขนาด ส.ว.ที่รัฐบาลเลือกมาเอง ยังมีความเข้าใจว่ากติกาของประเทศ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคืออุปสรรค ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน เข้าใจตรงกันว่าต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นกติกาที่สอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ดังน้ันเมื่อทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องต้องกันเช่นน้ี รัฐบาลคงอยู่เฉยไม่ได้ ต้องนําสิ่ง
เหล่าน้ีไปคิดสังเคราะห์และนํามาสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศโดยเร็ว เพราะวันน้ีเห็นกันอยู่ว่า
รัฐธรรมนูญมีปัญหา ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 
“ภราดร” เชื่อพลัง นศ.ขยายวง 
 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า มั่นใจว่าการเคล่ือนไหว
ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จะสร้างความรับรู้จนขยายวงเพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการชุมนุมไปแล้วกว่า 40 
จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมจะไม่ถูกจํากัดเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเท่าน้ัน ขณะที่เน้ือหาสาระในการชุมนุมจะเข้มข้นมากย่ิงขึ้น 
โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตาม ผู้มีอํานาจที่ไม่ได้มาตามครรลองประชาธิปไตย มักเป็นพวกที่หูตึงตาบอด จึงเช่ือว่าถูกยุยงให้ออกมา 
ความพยายามที่จะผ่อนสถานการณ์ของผู้มีอํานาจขณะนี้ มองว่าสายเกินไปแล้ว ประชาชนไม่เช่ือถือศรัทธาอีกแล้ว หาก
ฝ่ายผู้มีอํานาจไม่ยอมถอย ยืนกรานยอมหักไม่ยอมงอ สุดท้ายคงหลีกเลี่ยงความรุนแรงยาก แต่เช่ือว่าพลังของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชน จะกลายเป็นฉันทามติร่วมนําไปสู่การแก้ไขและดําเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 เรื่อง สุดท้าย
ข้อเสนอจะตกผลึกและกลายเป็นความชอบธรรม ของคนส่วนใหญ่ 
ให้นายกฯ รับฟังก่อนไฟลามทุ่ง 
 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อํานรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า นายกฯคงเมินเฉยต่อการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาไม่ได้อีกต่อไป ควรรับฟังข้อเรียกร้องและปฏิบัติตามอย่างจริงใจ เพราะการ
แสดงออกของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงมีตามระบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจแก้ไขวิกฤติใน
ครั้งน้ี จะเป็นตัวช้ีวัดว่า พล.อ.ประยุทธ์จะถูกบันทึกช่ือในฐานะวีรบุรุษ หรือบุรุษแห่งอํานาจนิยม หากรัฐบาลปิดหูปิดตา
ไม่รับฟังความต้องการของม็อบเยาวชนปลดแอก ต้องรับมือกับไฟที่จะลามทุ่งต่อไปแน่นอน 
เย้ย รบ.กระแสดําด่ิงทําตัวเอง 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ผลโพลต่างๆท่ีออกมาในช่วงหลัง ที่ระบุว่า
ความเช่ือมั่นรัฐบาลลดลง และอยากให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศน้ัน รัฐบาลต้องพึงคิดได้ว่าประเทศชาติต้องการ
อะไร สิ่งที่ประชาชนสะท้อนออกมาต้องนําไปคิดให้มาก เพราะไม่ได้มีแค่กลุ่มนักศึกษาเท่าน้ัน ผลโพลที่ออกมาเป็นความ
รู้สึกของประชาชนที่ต้องการให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลช้ีแจงด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจอย่างไร วันน้ีประชาชนไม่มั่นใจเพราะรัฐบาลมีแต่แจกเงินด้วยเงินกู้ ทําให้คะแนนนิยมตกลงทุกวัน ไม่ต้องโทษ
คนอ่ืนเพราะท่านทําตัวเอง หากย้อนกลับไปมองเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ท่านมองรัฐบาลในตอนนั้นอย่างไร วันน้ีประชาชนก็
คิดกับท่านแบบน้ัน และอาจจะมากกว่าเพราะไม่สามารถแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจได้ 
มองลูกหลานอย่าเห็นเป็นศัตรู 
 นายจิรายุกล่าวต่อว่า สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ลามไปท่ัวประเทศ ขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
รู้สึกว่าลูกหลานคือกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศ อย่ามองพวกเขาเป็นคนร้าย แต่ให้มองว่าเขาต้ังใจนําพาประเทศไป
ขา้งหน้า คนสองวัยต้องรับฟังซึ่งกันและกัน เพราะทั่วโลกทําซ้ําเป็นทฤษฎีแล้วว่าคนสองวัยนําพาประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญได้ แต่ถ้าท่านมองลูกหลานเป็นศัตรู ก็ไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติ 
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จ้ีสังคายนากระบวนการยุติธรรม 
 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมต่อ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศขณะนี้ มองว่ากระบวนการยุติธรรมไทยใกล้ถึงจุดวิกฤติศรัทธาแล้ว เพราะผู้คนในสังคม
กังขาว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างบิดผัน ทําให้สูญเสียความเช่ือมั่นในฐานะเป็นที่พ่ึงสุดท้ายแห่งความยุติธรรม จน
กลายเป็นความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรม ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า สําหรับการบังคับใช้กฎหมายในทางการเมือง 
และการบริหารประเทศ การจัดทํารัฐธรรมนูญโดยมีบทบัญญัตินิรโทษกรรมให้ตนเองกับพวก มีการตรากฎหมายให้
เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มีอํานาจ บังคับใช้กฎหมายในลักษณะสองมาตรฐานค่อนข้างชัดเจน ส่งผลให้หลักนิติรัฐ
นิติธรรมพังทลายลง เรามีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ขอเรียกร้องให้ผู้มีอํานาจเร่งสังคายนา 
และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังทั้งระบบ ทําให้กระบวนการยุติธรรมไทย เป็นที่พ่ึงสุดท้ายของประชาชน
อย่างแท้จริง 
“เสรีฯ” แนะ “3 ป” รีบคายอํานาจ 
 วันเดียวกัน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย กล่าวระหว่างลงพ้ืนที่ช่วยนายมานะ 
บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงที่ตลาดกิ่งแก้ว ตลาดสดเคหะบางพลี ว่า ขณะนี้
นักศึกษาออกมาไล่รัฐบาลทุกวันด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ แต่บางคนในรัฐบาลบอกมีวาระซ่อนเร้น รัฐบาลควรรับฟังนักศึกษา 
เพราะถือเป็น หน่ึงในเจ้าของประเทศ เป็นอนาคตชาติ แต่วันน้ีใน รัฐบาลมีแต่ข่าวแย่งเก้าอ้ี มีอะไรให้ชาวบ้านสบายใจ
บ้าง จนโพลสะท้อนความไม่เช่ือมั่นรัฐบาล ระบุว่าหากวันน้ีมีเลือกต้ังใหม่ ฝ่ายประชาธิปไตยชนะกว่าร้อยละ 80 แบบนี้ 
3 ป ยังอยากอยู่ในตําแหน่งหรือไม่ ปัญหามาจากการอยากสืบทอดอํานาจของ 3 ป เขียนกฎหมายมาเอื้อพวกตัวเอง 
ทางออกคือฟังเสียงสังคม แก้กฎหมาย แล้วคืนอํานาจให้ประชาชน ส.ว.บางคน ที่มาจากการคัดเลือกของขั้วอํานาจเก่า
ยังยอมรับให้แก้ กติกาเลย 3 ป ต้องยอมรับว่าสังคมไม่เอาแล้ว ขอเตือนว่า อย่าฝืนกระแส หากยังด้ืออีกประเทศอาจจะ
พังได้ 
ก้าวไกลโวยฉายซํ้าละคร “กรุง” 
 ขณะที่นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 
พรรคก้าวไกล กล่าวว่า มอบหมายฝ่ายกฎหมาย พรรคไปย่ืนหนังสือต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) ให้ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่นําละครเร่ืองเพลงรักผาปืนแตก มาออกอากาศ
ซ้ําทางช่อง 7 HD รวมถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ bugaboo.tv ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 09.30-11.20 น. 
ที่มีนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ พรรค พปชร. เป็นนักแสดงร่วม ขอให้ กกต. พิจารณา
เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ อาจขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. มาตรา 81 อาจเป็นการกระทําเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้กับนายกรุง
ศรีวิไล ขอให้ กกต.พิจารณาและมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ส่วนสถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังขณะน้ี เริ่มมีการเดิน 
จดช่ือและเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปแล้ว ขอให้ กกต.ตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าว ก่อนจะมีการ
เลือกต้ังในวันที่ 9 ส.ค.น้ีด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1898289 
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วิเคราะห์การเมือง - ปักธง ความคิด เลือกต้ัง ระดับ ท้องถ่ิน คณะ ก้าวหน้า 
27 ก.ค. 2563  11:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ ก้าวหน้า - จังหวะก้าวของ“คณะก้าวหน้า”ในสนามเลือกต้ังระดับ“ท้องถ่ิน”เริ่มเข้มข้น 
 ตอนที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เริ่มลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ เดินทางลงภาคใต้ 
ประกาศ“คณะก้าวหน้า”จะรุกสู้การเลือกต้ัง “ท้องถิ่น” 
 ผู้จัดเจนทางการเมืองมองด้วยสายตาหมิ่นแคลน เกจิบางท่านถึงกับระบุว่า ย่ิงคณะก้าวหน้าเคลื่อนไหวยิ่ง
ทําให้การเลือกต้ังต้องล่าช้าออกไป 
ล่าช้าเพราะ“รัฐบาล”ไม่ยอมเดินตาม“เกม” 
ท่าทีของ“คณะก้าวหน้า”เป็นอย่างไรในกระแสแห่งการสกัดขัดขวาง 
 บทบาทของ“คณะก้าวหน้า” ก็เหมือนกับบทบาทและการเคลื่อนไหวของ“พรรคอนาคตใหม่”ในห้วงก่อน
การเลือกต้ังเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
น่ันก็คือ ยังคง“เดินหน้า”ในท่ามกลาง “ประชาชน” 
 ยืนยันหลักการว่า ย่ิงคสช.ทอดเวลาการเลือกต้ังเน่ินนานเพียงใด ย่ิงจะกลายเป็น“โอกาส”ของพรรค
อนาคตใหม่ เพราะเท่ากับช่วยให้ได้ลงหลักปักฐานมั่นคงขึ้น 
ผลก็คือได้มา 6 ล้านกว่าคะแนน 
ต่อการเลือกต้ังระดับ “ท้องถิ่น” คณะก้าวหน้าย่ิงแน่วแน่และมั่นคง 
 หลังจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปเปิดตัว ผู้สมัครที่จังหวัดนครปฐม ก็เดินทางไปเปิดตัวผู้สมัครที่
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตากตามลําดับ 
สะท้อนให้เห็นความพร้อมอย่างเต็มเป่ียม 
 ยืนยันอย่างสัมผัสได้ในทางรูปธรรมว่า คณะก้าวหน้าจะใช้ประสบการณ์และความจัดเจนจากการเลือกต้ัง
ระดับชาติมาเป็นเคร่ืองมือในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น 
ไม่ใช้เงินซื้อเสียง แต่สร้างคะแนนจาก “นโยบาย” 
ถามว่าอะไรคือ“จุดแข็ง”ของคณะก้าวหน้าในการต่อสู้ทางการเมือง 
 คําตอบก็คือ การเสนอหลักการประชาธิปไตย เริ่มต้นที่ “บ้านเรา” สร้างฐานคะแนน สร้างความนิยมจาก
แต่ละจังหวัดเพ่ือต่อสู้กับทวงคืนอํานาจจาก“ส่วนกลาง” 
เป็นการปักธงความคิดโดยไม่กลัวความพ่ายแพ้ ไม่กลัวความล้มเหลว 
  
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4589491 
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09.00 INDEX สัญญาณเตือน รัฐสภา รัฐบาล ปรากฏการณ์เยาวชนปลดแอก 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 - 09:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 ที่มีเสียงเตือนจากพรรคเพ่ือไทยให้สนใจต่อข้อเรียกร้องของ"เยาวชน ปลดแอก" น้ันถูกต้องแล้ว เพราะเมื่อ
เข้าสู่เดือนสิงหาคมน้ันก็คือพ้ืนที่อันตรายสูงสุดในทางการเมือง 
ถามว่าข้อเรียกร้องอันก้องมาจาก "เยาวชนปลดแอก" เมื่อตอนค่ําของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม คืออะไร 
คือ 1 หยุดคุกคามประชาชน 
 คือ 1 มีความแจ่มชัดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือนําไปสู่ 1 การยุบสภา อันมีความหมายเท่ากับเป็น
การมอบโอนอํานาจในการตัดสินใจไปยังประชาชน 
มีการเคลื่อนไหวจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยก็ 2 อย่างเท่ากับเป็นการขานรับ 
 เห็นได้จากการเขม็งเกลียวผ่านคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เห็นได้
จากการจัดต้ังคณะกรรมาธิการเพ่ือรับฟังความเห็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
 เหมือนกับจะเป็นการเขม็งเกลียวและเร่งรัดเพ่ือขานรับกับข้อเรียกร้องของ "เยาวชนปลดแอก" แต่จะทัน
กับสถานการณ์หรือไม่ยังเป็นคําถาม 
 ปฏิกิริยาแรกสุดจากภายในของรัฐสภาเองก็คือ ปฏิกิริยาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยการไม่เสนอรายช่ือ 
ส.ส.หรือบุคคลเข้าร่วมในการเป็นกรรมาธิการ 
 เพราะเห็นว่าสถานการณ์เลยขั้นตอนของคณะกรรมาธิการไปแล้วควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลกับนักเรียน 
นิสิตนักศึกษาโดยตรง 
จึงมองว่าบทบาทของคณะกรรมาธิการเป็นการ "ซื้อเวลา" 
 ขณะเดียวกัน เมื่อมองไปยังบทบาทของคณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็
ยืนยันมาว่ากว่าจะได้บทสรุปก็เดือนกันยายน 
 เท่ากับช้ีชัดว่าไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของรัฐสภา ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของรัฐบาล ก็เท่ากับ
เคลื่อนไหวอย่างไม่ขับเคลื่อน 
ตรงนี้จึงเท่ากับเป็น "เช้ือไฟ" ที่จะสุมและเร่ง "สถานการณ์" 
 คําถามที่ไม่ว่ารัฐสภา ไม่ว่ารัฐบาลจักต้องนํามาขบคิดและพิจารณา อย่างจริงจังก็คือ การเกิดขึ้นของม็อบ
ในแบบเดียวกับ "เยาวชนปลด แอก" จุดติดหรือไม่ 
 หากไม่ถือว่า "จุดติด" และประเมินว่าเป็นเรื่องเล่นๆสนุกสนานในแบบของ "ม็อบมุ้งมิ้ง" หรือ "ม็อบฟัน
นํ้านม" 
ก็ปล่อยให้ผ่านเลยต่อไปแม้จะเกิดในขอบเขตทั่วประเทศ 
 กระน้ัน เมื่อผ่านจากเดือนกรกฎาคมเข้าไปยังเดือนสิงหาคมก็จะได้คําตอบอย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัดย่ิงขึ้น
เป็นจริงอย่างไร 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2283305 
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หักม้ากลางศึก ก้าวไกลกลัว 'กรุง' เจอท้องถ่ินนิยม 
28 กรกฎาคม 2563 - 11:27 น. 
 
 
 
 
 
 
ศึกเลือกต้ังซ่อมปากนํ้า ก้าวไกลสะดุด เจอกระแสท้องถ่ินนิยม อดีตส้มหวานต้าน พระเอกกรุงลอยตัว คอลัมน์ .. 
ท่องยุทธภพ โดย.. ขุนน้ําหมึก 
 จู่ๆ อํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 พรรคก้าวไกล ได้แจกข่าวย่ืนร้อง กกต. ให้
ตรวจสอบช่อง 7 หลังพบว่า มีการนําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนเเตก” ที่มี "กรุง ศรีวิไล" ผู้สมัครในนามพรรคพลัง
ประชารัฐ รับบทเป็นหลวงพ่อสิน ร่วมแสดงอยู่ในละครด้วย มาออกอากาศซ้ําทางช่อง 7 รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.30-11.20 น. 
 ฝ่ายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แย้งว่า เป็นเร่ืองของช่อง 7 ตนเองไม่ทราบว่า
มีการนําละครมารีรัน  
 อันที่จริง สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ กําลังเพลี่ยงพล้ํา อันเน่ืองมาจากกระแสแฟลชม็อบ และกรณีบอส
เอฟเฟกต์ น่าจะเป็นผลดีแก่พรรคก้าวไกล แล้วไยแม่ทัพเลือกต้ังซ่อม จึงลุกขึ้นมาโวยประเด็นละครรีรัน 
ไม่เห็นหัวคนบางบ่อ 
     เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2563 ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ สมุทรปราการ เขต 5 ได้
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแถลงว่า “เรียน พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน สมุทรปราการ เขต 5 ผู้สมัคร อิศราวุธ (พีท) ณ น่าน ลง
พ้ืนที่แล้วบอกกับพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน สมุทรปราการ เขต 5 ว่า ทํางานร่วมกับผมน้ัน ไม่เป็นความจริงครับ  
เป็นคําแอบอ้างของผู้สมัคร” 
     ดังที่รู้กัน คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล มีมติเสียงส่วนใหญ่เลือก “พีท” อิศราวุธ ณ น่าน เป็น
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ในการเลือกต้ังซ่อมที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.2563 แทนผู้สมัคร ส.ส.คนเก่า 
 
 
                                                                                  
             
 
 
 
 
 
                                          พีท คนเขตเทศบาลปากนํ้ามาลงสมัคร ส.ส.ที่เขต 5 
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     ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ คนบางบ่อ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ในสีเสื้อส้มตัวเดิม จึงประกาศผีไม่เผา 
เงาไม่เหยียบ กับพรรคก้าวไกล 
     เรื่องของเรื่อง ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา ขาใหญ่ส้มหวานเมืองปากนํ้า ไม่เอาคนท้องถิ่น และดันพวกกันเองคือ 
“พีท” ที่เป็นคนเขตเทศบาลเมืองปากนํ้า มาลงสมัคร ส.ส.เขต 5 ชายขอบสมุทรปราการ 
     ขาใหญ่ส้มปากนํ้าบอกว่า ตรัยวรรธน์ ได้ 30,000 กว่าคะแนนน้ัน ได้มาจากกระแสแม่เหล็กอย่าง ธนาธร 
พรรณิการ์ และปิยบุตร ฉะน้ัน จะเอาใครมาลงที่เขต 5 ก็ได้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                       ตรัยวรรธน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 พรรคไม่ส่งลงสนามแก้มือ 
 
 นี่คือโรคเดิมของชาวส้มหวาน อาการไม่เห็นหัวคนท้องถ่ิน  
ปัญหาของก้าวไกลวันน้ี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ใช่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ   
ดาราเดินดิน 
 ชัยชนะของกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ในสีเสื้อพลังประชารัฐ ปฏิเสธไม่ได้ว่า มาจากกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ 
แต่อีกด้านหน่ึง ก็ปฏิเสธความเป็นพระเอก “กรุง ศรีวิไล” ไม่ได้ 
     “กรุง” เป็นคนบางบ่อโดยกําเนิด ความเป็นดารานักแสดง ที่ไม่เคยหายไปจากแวดวงบันเทิงไทย หมดยุค
ทองหนังไทย พระเอกกรุงก็มาร้องเพลง และเล่นละคร ทําให้การลงพ้ืนที่หาเสียง ใครๆ ก็อยากเจอ มาพูดคุย มาถ่ายรูป
ด้วย 
  เหนืออ่ืนใด กรุงสังกัด “กลุ่มสมุทรปราการก้าว” ภายใต้การนําของ ชนม์สวัสด์ิ อัศวเหม ประธาน
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
     พ้ืนที่ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ อ.บางพลี มีตัวแทนกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้แก่ ส.จ.วสันต์ 
บรรเจิดศิลป์, วิรุฬห์ ศุภพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตําบลบางบ่อ ,เอนก สุขสําราญ นายกเทศมนตรีตําบลคลองด่าน, 
จรินทร์ เอ่ียมยัง ประธานสภาเทศบาลตําบลบางพลีน้อย และเกษม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง  
น่ีเป็นทีมงานหลังบ้านอันเข้มแข็งของทีมสมุทรปราการก้าวหน้า 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/438443 
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เดินหน้าชน : หย่ังเชิงชิงผู้ว่าฯกทม. โดย เสกสรรค์ กิตติทวีสิน 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 14:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นกระแสอีกครั้ง หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลาโหม บอกว่า จะจัดเลือกต้ังขึ้นมาสัก 1 แห่งก่อนภายในปี 2563 โดยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกสนามไหน 
 คณะกรรมการการเลือกต้ัง กับกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความพร้อม ทั้งตัวกฎหมายเลือกต้ัง งบประมาณ 
และกําลังคน รออยู่นานแล้ว เหลือเพียง พล.อ.ประยุทธ์ จะตัดริบบ้ินเปิดเวทีประกวดเสียที 
 แต่มีกระแสออกมาว่าน่าจะจัดเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน เมื่อถึงคราวเลือกต้ังจริงๆ 
บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ต้องแยกออกจากกันช่ัวคราว เพราะสนใจที่จะส่งตัวแทนลงชิงชัยกันทั้งสิ้น ต่าง
ต้องการวัดกระแสความนิยมเหมือนกัน 
 ขณะที่เสียงยุของ อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย บ่นว่าจะจัดเลือกต้ังตามที่พูดหรือไม่ หลัง
ต้องเจอ “โรคเลื่อน” มาตลอด ก่อนจะเสนอว่า ควรเลือกสังเวียนผู้ว่าฯกทม.กันก่อน จะได้วัดกันไปเลยว่า คะแนนนิยม
ที่มากที่สุดจะเป็นของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน 
 ถือว่าการเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม. เป็นกระจกสะท้อนความนิยมของประชาชนในสนามใหญ่ ในฐานะเป็นเขต
ปกครองพิเศษของประเทศไทย เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ เป็นนครระดับโลก เป็น
ศูนย์กลางของการเมืองการปกครอง เป็นศูนย์รวมภาคเศรษฐกิจที่มีทั้งการเงิน การธนาคาร สถานที่ต้ังราชการสําคัญ มี
โครงสร้างพ้ืนฐานใหญ่โต ถนนหนทาง และเส้นทางรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินเช่ือมต่อจังหวัดข้างเคียงเต็มไปหมด อะไรที่
เกิดแรงกระเพ่ือมต่างๆ ในกรุงเทพฯก็จะสะเทือนไปถึงต่างจังหวัด 
 การเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.ในช่วงหลัง อาจจะมีแค่พรรคเพ่ือไทยที่ต้ังแต่เป็นพรรคพลังประชาชน แข่งกับ
ประชาธิปัตย์มาตลอด ผลที่ผ่านมาก็ทราบกันอยู่ว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นแชมป์ครองใจคน กทม. 4 ครั้งล่าสุด ต้ังแต่ปี 
2547, 2551 ที่ อภิรักษ์ โกษะโยธิน น่ังผู้ว่าฯกทม.สองครั้งติด ก่อนที่ต่อมาในปี 2552 กับ 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร 
จะได้บริหารต่อ 
 ถ้าว่ากันตามรอบวาระการดํารงตําแหน่งครบ 4 ปี เลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.ควรจะต้องจัดเลือกต้ังในปี 2560 
แต่เป็นปีที่เพ่ิงได้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาใช้ เท่ากับคนกรุงไม่ได้เลือกต้ัง ผู้ว่าฯกทม.มาแล้วถึง 7 ปี แต่การเลือกต้ัง
ผู้ว่าฯกทม.ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีน้ีหรือปีหน้า จะมีอย่างน้อย 4 พรรคการเมืองลงแข่งขันกัน นอกจาก ประชาธิปัตย์ เพ่ือ
ไทย แล้ว ยังมีพลังประชารัฐ และก้าวไกล อาจจะมีพรรคสอดแทรกส่งชิงชัย ที่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้คือ 
พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้ร่วมก่อต้ังและเป็นแกนนําสําคัญ อาศัยฐานเสียงของมวลชน 
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 กปปส.เดิม เคยปลุกเสียงประชาชนในกรุงเทพฯและทั่วประเทศข้ึนมาขับไล่รัฐบาลย่ิงลักษณ์มาแล้ว และบทบาทของสุ
เทพในฐานะประธาน กปปส.ในเวลาต่อมา ยังเป็นเรี่ยวแรงสําคัญประกาศสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติใน
ปี 2559 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีเอฟซีมากมาย ก็มีส่วนร่วมเทหนุนให้เกือบ 1.6 ล้านเสียง พร้อมกับ 11 จังหวัดจาก 
14 จังหวัดภาคใต้ที่โหวตคะแนนให้อย่างไม่ลังเล 
 เช่ือกันว่า หากมีการประกาศจัดเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม.ขึ้นมา กองเชียร์ประชาธิปัตย์ยังคิดถึง อภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค มีบทบาทสําคัญทําให้พรรคชนะเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม. 3 ครั้งหลังสุด แม้จะแพ้เลือกต้ังสนามใหญ่
มาตลอด เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กองเชียร์ชูโรงอยากให้ลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. ในข่าวก็อ้างว่า ทางพรรค
ประชาธิปัตย์รู้ดีว่าคะแนนความนิยมของพรรคในสนาม กทม. หากจะเรียกศรัทธาคนเมืองหลวงกลับมา ก็มี “อภิสิทธ์ิ” 
คนน้ีแหละ ก่อนที่เจ้าตัวจะปฏิเสธว่า “ไม่ลงสมัคร” 
 อีกบุคคลท่ีต้องกล่าวถึง คือ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีต รมว.คมนาคม ขยันทําการบ้านก่อนโควิดระบาดต้ังแต่
ปีที่แล้ว จัดกิจกรรมชวนถกเถียงแลกเปลี่ยนไอเดียการดูแลกรุงเทพฯตามชุมชนต่างๆ ประกาศชัดว่า จะลงสมัครชิง
ผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ มองว่าในเชิงบริหารการลงอิสระเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และต้องการหาแนวร่วมจํานวนมาก
พัฒนาพ้ืนที่ กทม. 
สนามเลือกต้ัง กทม.ใน พ.ศ.นี้จึงน่าติดตามอย่างย่ิง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2280665 
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ไหลลึกเบรกยากแล้ว 
28 ก.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 ครูบาอาจารย์น่ังทางในรับรู้ด้วยฌาน โหรหลวง โหรเอกชน เปิดตําราคํานวณดวงดาว หมอดูทุกสํานักจับ
ยามสามตาทํานายทายทักตรงกัน ดวงเมืองเดินถอยหลังจากราศีเมษเข้าราศีมีน 
 จับตาห้วงระทึก ต้ังแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นปี 2563 ตามเค้าลางที่โยงกับเง่ือนไขสถานการณ์บ้านเมือง 
ตรงกับท้องเรื่องที่รัฐบาล ภายใต้การนําของ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กําลังเผชิญ
มรสุมกระหน่ํา เปรียบคน “ดวงตก” อยู่ในห้วงเคราะห์ซ้ํากรรมซัด การเมืองเน่าใน เศรษฐกิจด่ิงเหว ม็อบนักศึกษาชัก
ลาม “กรรมเก่า–กรรมใหม่” ไหลประเดประดังเดินสายแก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์กันแทบไม่ทัน อยู่ๆปมอันตรายร้ายแรง
สุดโผล่มาฉุดศรัทธาซ้ํา 
 ปรากฏการณ์ “โป๊ะแตก” ทายาทเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่หลุดคดีเมาแล้ว
ขับรถชนตํารวจตาย เพราะอัยการสั่งไม่ฟ้อง แถมตํารวจยังไม่ติดใจแย้งคําสั่งอัยการ เป็นข่าวครึกโครมท่ัวโลก 
สั่นสะเทือนระบบยุติธรรมเมืองไทย โดยเฉพาะการตอกย้ําข้อกังขา มาตรฐาน “ต้นนํ้า” กระบวนการยุติธรรมคือตํารวจ
และอัยการที่เป็นจุดปัญหา ถูกสังคมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปใหญ่ แต่เอาเข้าจริงก็ย้ือไม่ไปถึงไหน แล้วก็มา “โป๊ะแตก” 
ตอกยํ้าภาพ “คุกมีไว้ขังคนจน” ส่งผลสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 7–8 แมกนิจูด “ร้าวลึก” กว่าที่คาดคิด พิษคดี “บอส” 
กระแสลามลึกถึงฝ่ายคุมเกมอํานาจ มีการไล่สาวโยงย้อนไปถึงอดีตคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในยุค คสช.ที่เข้าไปเอ่ียวสํานวนการสอบสวนทําคดีพลิก ปม “ตุกติก” 
กลายเป็นไฟร้อนลามลวกมือผู้นํารัฐบาลแบบที่มีสัญญาณจาก “เมืองไคฟง” กระตุก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องรีบแสดงจุดยืน
ว่ารัฐบาลไม่เก่ียวข้องและไม่รู้เรื่องน้ี เพ่ือให้ตัวเอง “หลุดรอด” และพารัฐบาลออกจากพายุอารมณ์ผู้คนในสังคม ยํ้า
ภาวะพลิกควํ่าพลิกหงาย “Law and Order” คือหลักสุดท้ายที่จะค้ําจุนรัฐบาล 
สัญญาณเตือนถึงขีดระดับสูงสุด 
ถึงจุดที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา “เชียร์ลีดเดอร์” ทีมอํานาจ คสช.ต้องรัวเกราะเคาะไม้ 
 ไม่ใช่เรื่องเล็กเสียแล้วและจะไปกันใหญ่ ฟันธงตามปรากฏการณ์ “บอส” โผล่ขึ้นมาใน สถานการณ์ที่
นักเรียน นิสิต นักศึกษากําลังชุมนุมเป็นกระแสคลื่นกระแทกเป็นระลอกๆ กระทบไปแต่ละจังหวัด สถานการณ์ของ
บ้านเมืองในขณะน้ีตรงกับสุภาษิตโบราณที่ว่า “ผีซ้ําดํ้าพลอย” แค่น้ันยังไม่พอกําลังกลายเป็น “นํ้าผึ้งหยดเดียว” ที่จะ
บานปลาย “ส.ว.ลากต้ัง” องค์ประกอบทีมอํานาจ คสช.ผวาถึงจุดอันตราย สารพัดหัวเช้ือสุมไฟการเคลื่อนไหวของ
นักศึกษาส่อ “เอาไม่อยู่” แต่ที่จมูกไวกว่าก็คือเหล่า “นักเลือกต้ังอาชีพ” จับอาการคน การเมืองย่ีห้อ “ประชาธิปัตย์” ที่
รีบกระโดดโหนม็อบนักศึกษาแบบที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช เสนอให้ต้ังคณะกรรมาธิการฯรับฟัง
ข้อเสนอของ “เยาวชนปลดแอก” ทีมงาน ปชป.รีบเคลมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหลักของพรรค อารมณ์
เดียวกับ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าค่ายภูมิใจไทย ที่ไม่กล้าขวางลํา 
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ไม่ห้าม การชุมนุมของนักศึกษา แค่ขอร้องให้ใส่หน้ากากอนามัย โชว์จุดยืนพรรคภูมิใจไทยพร้อมรื้อรัฐธรรมนูญตามข้อ
เรียกร้อง ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ต้องหามุมปลอดภัย หลบกระแสการเคลื่อนไหวของแนวร่วม “เยาวชนปลดแอก” ที่
กําลังเช่ียวกรากขึ้นทุกขณะ แม้แต่ ส.ส.พลังประชารัฐรวมไปถึงฝ่ายค้านหลักอย่าง พรรคเพ่ือไทยยังต้องรีบชงให้สภาจัด
เวทีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มเยาวชน นักศึกษาก่อนสายเกินไป“นักเลือกต้ังอาชีพ” ผวา กลัวม็อบนักศึกษาล่มสภา อาการ
แบบที่ “เสี่ยหนู” แบไต๋ พร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทํา
ประชามติ แล้วค่อยยุบสภา เลือกต้ังใหม่ เผยเหลี่ยมย้ือเวลา ลากอายุรัฐบาลต่อไป 
 แต่ถึงนาทีน้ีไม่รู้จะเบรกอยู่หรือไม่ เพราะแม้แต่คนถือดาบยุบสภาอย่าง “บ๊ิกตู่” เอง ก็น่าจะใจฝ่อลงไปอีก 
ตามโพลล่าสุดทั้ง “สวนดุสิตโพลซูเปอร์โพล” สะท้อนอารมณ์ประชาชนปรับ ครม.ไม่มีอะไรดีขึ้น อยากเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารประเทศกระแสปฏิเสธอํานาจ 3 ป. ไม่รอ ไม่ฟัง ไม่หวังอะไรแล้ว. 
ทีมข่าวการเมือง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1898248 
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นัดชุมนุมปกป้องสถาบัน 30 ก.ค. ต้าน 'เยาวชนปลดแอก' 
28 กรกฎาคม 2020 เวลา 5:54 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์ นัดชุมนุมปกป้องสถาบัน 30 ก.ค. ต้าน "เยาวชนปลดแอก" 
 กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกแถลงการณ์ เพ่ือประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดี โดยมีเน้ือหาระบุว่า จากการที่
กลุ่มเยาวชนปลดแอกและสนท. ได้จัดกิจกรรมทางการเมือง ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัด
กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมวลชน ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศน้ัน 
 กิจกรรมดังกล่าวแม้จะย่ืนข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย แต่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงว่า มีการแสดงออกเพ่ือต้องการท้าทาย ต่อต้าน หรือ กระทั่ง ล้มล้าง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม และมีการนําข้อมูลอันเป็นเท็จและ fakenews เพ่ือปลุกระดม 
ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีไม่เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ของการชุมนุม
เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นใน
สังคมไทย 
 แต่กระนั้นทางแกนนําการชุมนุมกลับบ่ายเบ่ียงหรือปฏิเสธ โดยยืนกรานเหมือนไม่รู้ไม่ช้ีกับหลักฐานและ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้แต่น้อย ซึ่งการกระทําที่ท้าทายและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าวน้ีสร้างความสับสน
และความเป็นกังวล ให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างว่าจะส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือ โควิต-
๑๕ ซึ่งรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ได้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก รวมถึงการแก้ไขวิกฤติ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะตามมาซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้าง 
 ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ซึ่งมีความจงรักภักดีและเห็นว่า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังเป็นหมุดหมายท่ีสําคัญ
ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น 
ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ มิได้ ต่อต้านการชุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพ่ือรักษาประชาธิปไตย แต่ต้องตระหนักถึง 
การกระทําที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขต ที่อาจนําสังคมไทยเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงเหมือนเม่ือครั้งที่เคย
เกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
 ทั้งน้ี ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จะเคลื่อนไหวโดยจะดําเนินกิจกรรมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้าน ล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นอกจากน้ี กลุ่มอาชีวะช่วยชาติยังประกาศนัดชุมนุม วันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13917?nwb= 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ 'การเลือกต้ังท้องถ่ิน' 
28 กรกฎาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนเรื่องน่ารู้ต่างๆ เก่ียวกับ "การเลือกต้ังท้องถ่ิน" ทั้งผู้มีสิทธิ์ลงเลือกต้ัง กฎหมายต่างๆ ก่อนที่จะจัดการ
เลือกต้ังในเร็วๆ นี้ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการจัดเลือกต้ังท้องถ่ินมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี 
 การเลือกต้ังท้องถ่ินที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เราไม่ได้มีการเลือกต้ังท้องถ่ินเลยต้ังแต่มีการ
รัฐประหารเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลากว่า 6 ปี บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็ไม่มีการเลือกต้ัง
ฯมาเกือบ 10 ปี เพราะครบวาระแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการเลือกต้ังฯแต่อย่างใด การเลือกต้ังฯครั้งน้ีได้สร้างความต่ืนตัวให้แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างย่ิงเพราะทุกตารางน้ิวของประเทศไทยต่างอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ อปท.ทั้งสิ้น 
ที่สําคัญคือ อปท.น้ันเก่ียวพันกับชีวิตประจําวันของเราต้ังต่ืนจนเข้านอน เก่ียวข้องกับบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานทั้งปวง 
ฯลฯ ผมจึงขอนําข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่างๆ เฉพาะที่สําคัญๆ จาก พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 62 และรัฐธรรมนูญฯ ปี 60 มานําเสนอเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐาน ดังน้ี 

• ใครบ้างที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังฯ 
 ผู้มีสัญชาติไทย(บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี)/อายุไม่
ตํ่ากว่า 18 ปีในวันเลือกต้ัง/มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังน้ันมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
เลือกต้ัง ฯลฯ กเว้นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช/บุคคลผู้อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง/ผู้ต้องคุมขังอยู่
โดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย/ผู้วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่มีสิทธิเลือกต้ังฯ 

• ใครบ้างที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังฯ 
 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด/สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง ส่วน
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง/มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านใน อปท.ที่สมัครรับเลือกต้ังในวันที่
สมัครรับเลือกต้ัง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี /สําหรับผู้สมัครในตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นต้องจบปริญญาตรีขึ้น
ไป ยกเว้นนายก อบต.จบมัธยมปลายข้ึนไป(ยกเว้น คุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาสําหรับผู้ที่เคยเป็นมาแล้ว) ส่วน
สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภทไม่มีการจํากัดคุณวุฒิการศึกษาแต่อย่างใด/คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ัง อปท.น้ันๆ กําหนด 
 โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ติดยาเสพติด/เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต/
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ /ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช/อยู่ในระหว่างถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง/วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ/ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของ
ศาล/เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา/เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
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สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น/เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ/เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ/ต้องคํา
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.น้ี ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี/เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.เดียวกันหรือ อปท.อ่ืน/ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายจัดต้ัง อปท.น้ันๆกําหนด 
 นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดลักษณะต้องห้ามเป็นการพิเศษอีกด้วย คือ อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง/อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง/อยู่ในระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง และมิได้แจ้งเหตุหรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส./เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ/เคยถูกสั่งให้พ้น
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
วงราชการ/ 
 ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคย
ต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช./เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําการโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออกหรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 
 เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง/เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะ
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ
หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง/เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง/เคยพ้นจากตําแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือ
ให้แก่ อปท.น้ัน หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือ
ให้แก่ อปท.อ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้น 
5 ปีนับแต่วันที่พ้นตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง/เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆใน อปท.เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่
พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง/เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆ ใน อปท.เพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมี
ความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิตําแหน่ง หรือ อปท.หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่
วันที่พ้นตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดคิดว่าคงจะพอทําความกระจ่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะไม่เช่นน้ันหากเรา
ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสนใจหรือไม่ไปใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังหรือลงสมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งเป็นกิจการ
สาธารณะ  และ “ราคาแห่งความเฉ่ือยชาต่อกิจการสาธารณะคือการถูกปกครองด้วยคนช่ัว (The price of 
apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.)” ดังเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกได้เคยกล่าวไว้
น่ันเอง 
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