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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวประจ าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปิดเผยเมื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน ว่า กกต.เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งและ 
การอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.  
ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม จากนี้อีก 26 วัน  
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง กกต.จึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ 
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้  ขณะที่ข้อมูลของผู้สมัครแบบ 
ทั่วประเทศนั้นขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ คาดว่าประมาณต้นเดือน
ธันวาคม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ 

8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กกต.พิจิตรจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบ ลือหึ่งแจกเงินผู้น าซื้อเสียง 

หัวละ 1 หมื่น 
10 

2 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้ว่าฯ นครปฐมเน้นย้ า! ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ จนท.ของรัฐทุกคนต้อง
วางตัวเป็นกลาง 

11 

3 สยามรัฐออนไลน์ "สังคม นิลฉวี" ได้เวลาติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกพ้ืนที่ 13 

4 แนวหน้าออนไลน์ อีก 1 ตัวเต็ง! 'หมอแหยงกระโทก' ประกาศตัวขอเป็น 'นายก อบจ.' 

บริหารโคราชอีกครั้ง 

15 

5 มติชนออนไลน์ ส่อเค้าเดือด! เลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง มือมืดท าลายป้าย ‘สาธร’ พังทั้งแถบ 17 

6 มติชนออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.กบินทร์บุรี โร่แจ้งต ารวจถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียง ! 19 

7 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ‘ธนาธร’ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ. ล้มอิทธิพลบ้านใหญ่เปลี่ยนทอ้งถิ่น  20 

8 ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์ “ธนาธร” ข้ามช็อต อบจ. เก็งเลือกผู้ว่า กทม. กลางปี 64 24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ปิยบุตร ขับเคลื่อน 2 ขา ก้าวหน้าชนะเลือกตั้งท้องถิ่น 26 
10 คมชัดลึกออนไลน์ อานิสงส์เลือกตั้ง อบจ. ร้านรับท าป้ายคึกคัก ผู้สมัครสั่งท าเพียบ 29 
11 Nation TV ออนไลน์ "เนชั่นทีวี" ร่วม "พระปกเกล้า-ภาคประชาสังคม" จับตาเลือกตั้ง อบจ.76 จว. 30 

12 ไทยพีบีเอสออนไลน์ นักวิชาการชี้เลือกตั้ง อบจ. "คนเดิม" ได้เปรียบคะแนนนิยม 32 

13 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนาธร’ยันไม่ถอย! ขึ้นโรงพักรับทราบข้อกล่าวหาปมถือหุ้นสื่อ  34 

14 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" รายงานตัวคดีถือหุ้นสื่อ เสื้อเหลืองชูป้าย เปิดเพลง หนักแผ่นดิน 35 

15 มติชนออนไลน์ เลือก “วิรัช” นั่งประธาน กมธ.ศึกษาแก้ รธน.  36 

16 สยามรัฐออนไลน์ 'ราเมศ' ยื่น กกต. ยุติสอบ คดีหุ้นสื่อ สส. ปชป. เหตุศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว 37 

17 มติชนออนไลน์ “ปชป.” จี้ กกต.ยุติสอบ 9 ส.ส.ปชป.ถือครองหุ้นสื่อ หลังศาลรธน.วินิจฉัย

แล้วไม่ผิด 

38 

18 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณ'ุโยนสภากระชับไทม์ไลน์แก้ไขรธน. ย้ าไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล 39 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ จุดเปลี่ยน เลือกตั้ง "ท้องถิ่น" ก้าวใหญ่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 40 

2 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า 2 : ผ่ากลยุทธ์หาเสียง สนามเลือกตั้ง‘อบจ.’ 41 

3 มติชนออนไลน์ ‘บุ่นเล้ง-สาธร’โชว์กึ๋น ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ตรัง 45 
4 คมชัดลึกออนไลน์ เก๋าเจอเก๋า "ธงชัย" ชน "ฉลอง" ก้าวหน้าเสียบสนามนนท์ 48 

5 มติชนออนไลน์ ท่วงท่าอาการ กรรมการสมานฉันท์ ท าไมจึง ‘แผ่ว’ 50 
6 Nation TV ออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ รธน.ใหม่ ส่อยื้อถึงปลายปี 65 52 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เทียบคดี 'สมัคร-ประยุทธ์' ชี้ชะตารัฐบาล 54 
8 TNN ออนไลน์ ศึกชิงนายก อบจ.พิจิตรคึกคัก-ทีมผู้สมัครลงพ้ืนที่สร้างสีสันเรียกคะแนน 57 

9 Nation TV ออนไลน์ มือมืดท าลายป้ายหาเสียง ส.อบจ.คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์ 58 
10 ไทยพีบีเอสออนไลน์ วิเคราะห์ : สนามเลือกตั้ง นายก อบจ. 8 จังหวัดเหนือ (ตอนบน) 59 
11 มติชนออนไลน์ ประชามติแก้ไข รธน. ตามขั้นตอนหรือพิธีกรรมยื้อเวลา 62 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิด 
การอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนระดับต้น (หลักสูตรเร่งรัด) รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “วิชา พ.ร.ป. ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563  และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องผูกจิตร ชั้น 2  
สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีปดิ 

การอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนระดับตน้ (หลกัสูตรเร่งรัด) 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการ
พรรคการเมือง ส านักสนับสนุนโดยรัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2565 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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ศูนย์เฝ้าระวัง : พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.  และ แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. พร้อมด้วย  
พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สปส.  และผู้บริหาร เปิดศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room)  
ณ ชั้น 6 สนง.กกต. ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดศูนยบ์ริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War Room) 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - 09:21 น. 

กกต.ตัดสิทธินายก 4-ส.อบจ. 116 คน ศึก อบจ.เดือด-แห่ร้อง 21 เรื่องใน 11 จว. 
 

 
 
กกต.ตัดสิทธินายก 4-ส.อบจ. 116 คน ศึก อบจ.เดือด-แห่ร้อง 21 เรื่องใน 11 จว. 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน ว่า กกต.เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและ
นายก อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม จากนี้อีก 26 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง กกต.จึงอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 24 
พฤศจิกายน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ไม่เกินวันที่ 27 
พฤศจิกายนนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ ขณะที่ข้อมูลของผู้สมัครแบบทั่วประเทศนั้นขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ 
คาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ.ว่า จากจ านวนผู้สมัคร
นายก อบจ.จ านวน 76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัคร ส.อบจ. 8,186 คน พบว่ามีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาด
คุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แล้วไม่แจ้งเหตุ
จ าเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน ยื่นคัดค้านการ
ไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน กฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ใน
กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เพราะถือครองหุ้นสื่อนั้น ขณะนี้ส านวนยังไม่ถึง กกต. แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด 
เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆ ว่าในการ
เลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มีนาคม 2562 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์ โดยสั่งจ าคุก 1 ปี 
ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลยรับสารภาพจึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้น ผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้
เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 
18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2455366 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2455366
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

กกต.พิจิตรจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบ ลือหึ่งแจกเงินผู้น าซื้อเสียงหัวละ 1 หมื่น เตือนสส.-
เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง 

ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.)ประจ า จ.พิจิตร กล่าวว่า 
หลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการแจกเงิน ผู้น าหมู่บ้านหัวละ 1 หมื่นในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) พิจิตร ตนได้ประสานไปยังผู้ตรวจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) และชุดสืบสวนของ กกต. ต ารวจ ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือหาข่าว เก็บข้อมูล พร้อมด้วยรวบรวมพยานหลักฐาน ว่ามีการ
กระท าผิดจริงหรือไม่ ถ้าพบจริงว่ามีการแจกเงินให้กับผู้น าหมู่บ้านก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย 

ทั้งนี้อยากฝากเตือนไปยังผู้สมัครนายก และสมาชิก หาเสียงต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย อย่าได้ท าผิดกฎหมาย
โดยน าเงินไปแจกให้กับผู้น าหมู่บ้าน ซึ่งผู้รับเงินไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน หากพบว่า รับเงินผู้สมัครแล้วน าไปซื้อเสียงก็
จะต้องถูกด าเนินคดีอาญา เพราะถือว่ากระท าผิดกฎหมาย นอกจากนี้อยากฝากเตือน สส. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ าน อย่ ากระท าการใดๆ หรือใช้อ านาจหน้าที่  เ พ่ือให้คุณให้ โทษกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  
ซึ่งเป็นผู้สมัคร และขอให้วางตัวเป็นกลาง 

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีตนายก อบจ.พิจิตร ซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 กล่าวว่า ขณะนี้อยู่
ในช่วงของการหาเสียง เนื่องจากตนเองได้ลงไปในทุกพ้ืนที่  ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี  การลง  
พ้ืนที่ในครั้งนี้ มีกระแสข่าวปล่อยออกมาเป็นระยะว่าจะมีการซื้อเสียงกันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้น าหมู่บ้าน ขณะนี้มีการ
จ่ายเงินซื้อเสียงแล้วหัวละ 1 หมื่นบาท ซึ่งตนได้เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้หมดแล้ว 

ทั้งนี้ตนเองอยากให้ กกต. ต ารวจ และส่วนกลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะเร่งลงพื้นที่เพ่ือด าเนินการจับคนเหล่านี้ 
ตรวจอย่างเข้มข้น และเอาจริง ตนเองเป็นนายก อบจ. มา 6 สมัย อยู่กับชาวบ้าน ท างานในพ้ืนที่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงของบริหารงาน หรือก่อนเลือกตั้ง หรือช่วงของการหาเสียงตนไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงเข้ามา ดังนั้นจึงเชื่อว่าผลงาน
ที่ท ามาจะเป็นเครื่องการันตีได้ 

ด้านนายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบจ. พิจิตร หมายเลข 4 จากทีมคณะก้าวหน้าพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้
มีกระแสของการซื้อเสียงออกมา ซึ่งตนเองขอประณามคนที่ใช้เงินซื้อเสียง และเชื่อว่า ประชาชนรู้ทันกันหมดแล้วว่าเขา
ควรจะเลือกนายกฯ แบบไหนที่เข้าไปท างาน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533762 
 

https://www.naewna.com/local/533762
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.31 น. 

ผู้ว่าฯ นครปฐมเน้นย้ า! ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ จนท.ของรัฐทุกคนต้องวางตัวเป็นกลาง 
 

 
 

ในการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐม ที่หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันนี้ (24 พย.63) มีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ รวมทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 อ าเภอ รับมอบแนว
ทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.นครปฐม ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมี 
ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครปฐม ร่วมชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้เน้นย้ า ขอให้ทุกคนวางตัวเป็นกลาง การเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ หลายคนอาจยังไม่ทราบ โดย
ข้อห้ามหรือการกระท าต่างๆ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 เช่น กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ กระท าการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ อันเป็นการกลั่น
แกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ กกต.มอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ รวมทั้งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร โดยในข้อห้ามทั้งหมด 23 มาตรา ได้มีการก าหนด
บทลงโทษไว้อย่างชัดเจน  

ทั้งนี้มีความเป็นห่วงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าชุมชน ต้องด าเนินการ และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้มี
ข้อร้องเรียนเกิดข้ึน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.00 -17.00 น. 
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ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์หมายเลข 034-340071 ถึง 4 หรือที่ สายด่วน 
กกต. 1444  "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213457 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/213457
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23 พฤศจิกายน 2563 14:39 น.    

"สังคม นิลฉวี" ได้เวลาติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่ ชู 4 นโยบายเปลี่ยนแปลงการท างาน
ใน อบจ.ตราด 
 

 
 

การเลือกตั้งนายกอบจ.ตราดและส.อบจ.ตราดเริ่มคึกคักหลัง 5 ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดเร่งระดมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ และลงพ้ืนที่หาเสียงเต็มรูปแบบ โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ผู้สมัครนายกอบจ.ตราด,หัวหน้ากลุ่มลูก
เมืองตราด หมายเลข 2 เจ้าของเก้าอ้ี 4 สมัย ไม่ประมาทออกพ้ืนที่ลงหาเสียงกับกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดตราด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นฐานคะแนนให้อย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มลูกเมืองตราดในแต่ละเขตได้ให้ไปหา
เสียงช่วยเหลือในพ้ืนที่ท าให้ทุกวันนายวิเชียร ทรัพย์เจริญพร้อมทีมงานต้องออกไปหาเสียงอย่าต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยัง
เดินทางไปคุมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับลูกทีมและของตัวเองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาในเรื่อง
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผิดสถานที่เหมือนผู้สมัครรายอื่นๆ 

ทางด้านนายสังคม นิลฉวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ตราด หมายเลข 4 หลังจากได้เปิด 4 นโยบายผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเปลี่ยนแปลงบริบทการท างานของอบจ.ตราด จนเป็นที่สงสัยของชาวตราดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร
แล้ว วันนี้ ตั้งแต่เช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทีมช่างติดตั้งป้ายของนายสังคม นิลฉวี ได้เริ่มน าป้ายประชาสัมพันธ์รูป
นายสังคม นิลฉวี และป้าย 4 นโยบายเปลี่ยนแปลงอบจ.ตราดมาติดตั้งตามจุดเดิมที่มีการติดตั้งไปแล้วพร้อมข้อความที่
เสนอ 4 นโยบายที่เปลี่ยนแปลงโดยแต่ละจุดจะมี 6 ป้าย 

นายสังคม กล่าวว่า วันนี้ ได้ส่งทีมงานไปติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเฉลยถึงแนวคิด 4 
เปลี่ยนแปลงอบจ.ตราดว่าจะท าอะไรบ้าง และต้องการจะเข้าไปท าอะไรในอบจ.ตราดหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไป 
ส าหรับตนเองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม เพราะจ.ตราดเป็นเมืองเกษตรกรรม
และปลูกทุเรียนมาก ซึ่งเฉพาะพ้ืนที่ต าบลประณีตมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 2 หมื่นไร่ ทั้งจังหวัดตราดมี 7 หมื่นไร่ หากเทียบ
เป็นรายต าบลต าบลประณีตปลูกทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทยมและปี 2564 จะสามารถท ารายได้มากถึง 3 พันล้าน
บาท หากได้เป็นนายกอบจ.ตราด จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ และหารือกับอบต.หรือเทศบาลร่วมกับอบจ.ตราดเพ่ือหาทาง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201123/12836286fa945e305646dbe795d459366a8e7cda094f3ca11a57343fe7b51db7.jpg?itok=Ch5jhGiX
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แก้ไขเรื่องน้ าเป็นเรื่องแรก ส่วนอีก 3 นโยบายหลัก ตนเองจะให้ผู้บริหารท่านอ่ืนในทีมงานเข้าไปดูแล เช่น การศึกษา 
การคมนาคม 

ในส่วนของนายประทีป เลขาพันธ์ ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดกลุ่มตราดบ้านเรา ยังคงน าทีมงานเดินทางไปหา
เสียงในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ/วัน โดยจะเข้าไปในพ้ืนที่ตลาดนัดชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าไปแล้ว 30-40 ตลาดชุมชนซึ่งใน
จังหวัดตราดมีมากกว่า 100 แห่ง พร้อมมีการท าเอกสารแนะน าการลงคะแนนเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ยังใช้
โอกาสเดียวกันพาสมาชิกกลุ่มที่ลงสมัครสมาชิกอบจ.ตราดไปแนะน าตัวและขอสนับสนุนจากประชาชนด้วย ส่วนการ
ปราศรัยในพ้ืนที่ชุมชนที่นายประทีป เลขาพันธ์ เป็นปราศรัยหาเสียงให้นายธีระ สลักเพชร อดีตสส.ตราด 5 สมัยนั้น 
อาจจะไม่ใช้เนื่องจากต้องการพบปะพ่ีน้องประชาในพ้ืนที่แทนมากกว่า 

ส าหรับนายสามารถ พงษ์วัน ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดหมายเลข 1 ยังคงใช้การเดินทางไปพบประชาชนชาว
ตราดในพื้นท่ีชุมชนและงานวังคมแจกเอกสารแนะน าตัวและนโยบายที่ท างานให้ชาวตราด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
ตามถนนจ านวนมาก และมีรถแห่หาเสียงไปยังอ าเภอต่างๆ 

สุดท้ายนายบรรจง กาญจนานิล ผู้สมัครนายกอบจ.ตราดหมายเลข 5 ได้เดินทางไปหาเสียงตามกลุ่มเพ่ือและ
สถานการศึกษา พร้อมจัดท ารถแห่เพ่ือประชาสัมพันธ์หมายเลข และนโยบายของตนเองทีทต้องการสร้างความทันสมัย
ให้กับจังหวัดตราดโดยเฉพาะการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาของจังหวัดตราด แต่ยังเป็นผู้สมัครรายเดียวที่ยังไม่มี ป้าย
ประชาสัมพันธ์หาเสียงในขณะนี้ … 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199227 
 
  

https://siamrath.co.th/n/199227
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.04 น. 

อีก 1 ตัวเต็ง! 'หมอแหยงกระโทก' ประกาศตัวขอเป็น 'นายก อบจ.'บริหารโคราชอีกครั้ง 
 

 
 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครราชสีมา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมาคึกคักและเข้มคนขึ้นทุกวัน 

ในส่วนการแข่งขันการเลือกตั้ง "นายก อบจ.นครราชสีมา" นอกจากจะมีบุคคลอ่ืนแล้ว ยังมีอดีตนายก อบจ.
นครราชสีมา ช่วงปี 2552-2555 ที่น่าจับตามองอีก 1 คนและเป็นตัวเต็งที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เข้าไปบริหาร 
อบจ.นครราชสีมาอีกสมัย คือ "นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก" เบอร์ 3 หัวหน้ากลุ่มรักษ์โคราช อดีตสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา อดีตข้าราชการกรวงสาธารณสุขระดับ 10 เข้ารับสายสะพาย 4 สาย  

แต่ด้วยอุดมการณ์ต้องการพัฒนาบ้านเกิด จึงสมัครลดต าแหน่งตนเองจากระดับ 10 มาเป็นระดับ 9 ต าแหน่ง
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกว่า 10 ปี โดยใช้สโลแกนว่า "สู้อ านาจเงิน ด้วยศรัทธาประชาชน" การหาเสียงด้วย
นโยบาย สภาประชาชน ปลุกฟ้ืนเศรษฐกิจบ้านเอง ขอพลังชาวโคราช สร้างประวัติศาสตร์ พลิกโฉม ปฏิรูป อบจ.
นครราชสีมา แก้ไขความเดือดร้อนของชาวโคราช สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ สร้างนโยบาย 12 ด้าน โปร่งใส 
ไม่ขัดแย้ง ไร้เงินทอน ตรวจสอบได้ "1 เสียงของท่าน บอกต่อ 10 คน : สู้...อ านาจเงิน (ให้จบที่รุ่นเรา)" 

ส่วนแนวนโยบายติดป้ายระบุว่า "รวมพลังกับหมอแหยง , ปฏิรูปการเมือง น าโคราชสู่วิถีใหม่ สร้างสภาประชาชน, 
การเมืองสีขาว โคราชสีเขียว, ปฏิรูปงบประมาณผ่านทุกอ าเภอ ชาวโคราชร่วมก าหนด, ท าทันทีทุกอ าเภอ อ าเภอขนาด 
S 30 ล้านบาท M 40 ล้านบาท  L 50 ล้านลบาท และ XL 100 ล้านบาท เลือกหมอแหยงเป็นนายก อบจ.นครราชสีมา"  

หลังจากมีการสมัครรับเลือกตั้ง นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 3 กลุ่ม
รักษ์โคราช ก็ได้รณรงค์  Kick Off ปล่อยขบวนรถแห่หาเสียง จ านวน 49 คัน เพ่ือวิ่งไปตามชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่เขต
เลือกตั้งทั้ง 48 เขต 32 อ าเภอ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ควบคู่ไปกับการลงพ้ืนที่หาเสียง ก่อนถึงวัน
เลือกตั้งนายก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก เบอร์ 3 กลุ่มรักษ์โคราช กล่าวว่า ตนได้ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนอย่างหนัก วันละ 
10 กว่าจุด เพ่ือเสนอนโยบายการจัดตั้งสภาประชาชนให้ประชาชนทุกเขต ทุกอ าเภอ ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเข้ามา
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.ปีละ 4,000 ล้านบาท ให้สามารถใช้พัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โปรงใส่ที่สุด แต่ด้วยความที่นโยบายสภาประชาชนนี้เป็นการดึงงบประมาณมาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง จึงท าให้เกิด
แรงต้านจากนักการเมืองกลุ่มเดิม ไม่มีใครเอาด้วย ดังนั้น ตอนนี้ตนจึงต้องเดินคนเดียว แม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่
เคยย่อท้อ เพราะเป็นความตั้งใจจริง อีกท้ังตนก็ไม่มีเงินถุงเงินถังเหมือนคู่แข่ง เดินสายหาเสียงปากเปล่า มีเพียงนโยบาย
ดีๆ เสนอประชาชนเท่านั้น 

ขณะเดียวกันที่มีกระแสข่าวว่ามีพรรคเพ่ือไทย เข้ามาสนับสนุนตนในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนก็ขอยืนยันว่าไม่มีพรรค
การเมืองใดมาสนับสนุน เพียงแต่ว่าในวันรับสมัครเลือกตั้ง อบจ.ตนได้เข้าไปจับมือกับนักการเมืองหลายๆ คน และมี
นักการเมืองฝั่งของพรรคเพ่ือไทยด้วย ท าให้สื่อไปตีความว่าพรรคเพ่ือไทยมาสนับสนุนตน ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่จริง ตน
ลงสมัครในนามกลุ่มอิสระ ชื่อกลุ่มรักษ์โคราชเท่านั้นและพร้อมที่จะร่วมมือกับนักการเมืองทุกพรรคที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเจริญในทุกด้าน   

ส าหรับจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด 32 อ าเภอ 289 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน 737,377 ครัวเรือนมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 334 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, 
เทศบาลต าบล 85 แห่ง, องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 243 แห่ง มีประชากรจ านวน 2,610,164 คน 

อนึ่ง ส าหรับประวัติและผลงาน นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก คนทั่วไปเรียกว่า "หมอแหยง" เกิดวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2495 ในชนบทห่างไกลความเจริญ ณ หมู่บ้านแชะ ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อ 
นายทึม แหยงกระโทก มารดาชื่อนางเหลือ แหยงกระโทก อาชีพของบิดามารดา ท านาท าไร่ มีพ่ีน้อง 10 คน  

นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก เป็นบุตรคนที่ 10 เนื่องจากในอดีตยังไม่มีการวางแผน ครอบครัว และมีพ่ีน้องที่ได้
เสียชีวิตไป 2 คน ด้วยโรคมาเลเรียและบาดทะยัก (เพราะการสาธารณสุขยังไม่เจริญพอเพียง จึงเสียชีวิตด้วยโรคที่รักษา
ได้ง่าย ๆ) คงเหลือ 8 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 4 คน ชายทั้ง 4 คนได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาทุกคนการศึกษา
ของบิดา มารดารและพ่ีน้องของนายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก สูงสุดไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเพียง นายแพทย์
ส าเริง แหยงกระโทก คนเดียวที่มีโอกาสได้เรียนสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/533707
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 14:26 น. 

ส่อเค้าเดือด! เลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง มือมืดท าลายป้าย ‘สาธร’ พังทั้งแถบ 
 
 

 
 
เลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง ส่อเค้าเดือด มือมืดท าลายหาเสียง “สาธร” ผู้สมัคร นายก อบจ.ตรัง เบอร์ 2 ทีมตรัง
พัฒนาเมืองตรัง พังทั้งแถบ แจ้งความด าเนินคดี 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่จังหวัดตรัง นายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย น้องชายนายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัคร
นายก อบจ.ตรัง เบอร์ 2 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง ร้องเรียนว่าป้ายหาเสียงของนายสาธร (พ่ีชาย) ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง 
เบอร์ 2 ที่ติดตั้งไว้ริมถนนสายบ้านน้ าราบ-หาดยาว หมู่ 6 บ้านหาดยาว  ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ถูกมือมืดกรีด
ท าลาย และตัดเอาไปทั้งแผ่นเหลือเพียงโครงไม้ และเศษส่วนป้ายส่วนศีรษะ และด้านล่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

นายสาวุฒิ กล่าวว่า ตนทราบข่าวจากชาวบ้านในพ้ืนที่ว่ามีการกรีดท าลายป้ายหาเสียงของนายสาธร (พ่ีชาย) 
เบื้องต้น ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าไม่ใช่
ฝีมือของคนในพื้นที่อย่างแน่นอน แต่ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร ตนเองมองว่าจังหวัดตรังอยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อย 
ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา จึงอยากวิ งวอนทุกท่านที่เกี่ยวข้อง อย่าปล่อยให้
จังหวัดของเราเดินมาถึงจุดที่ไม่พึงประสงค์ ตอนนี้ทราบดีว่ากระแสของนายสาธร วงศ์หนองเตย หลังจากที่ได้ออกหา
เสียงในเขตเทศบาลนครตรังได้รับความนิยมสูงขึ้น ส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการกระท าของคู่แข่ง แต่น่าจะเป็นการกระท า
ของมือที่สาม หรือคนในเครือข่ายที่ไม่หวังดี ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ตนเองยังไม่ได้พูดคุยกับนายสาธร เพราะต้องการมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา“เบื้องต้นมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของทีมเข้าแจ้งความกับ
ต ารวจ เพ่ือทางต ารวจจะได้หาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนี้หรือใกล้เคียง เพ่ือติดตามผู้กระท าผิดมาให้ได้  แต่
ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อการหาเสียง หรือแนวนโยบายของทีม เพราะความนิยม แนวนโยบาย และแนวทางการ
ท างานครั้งนี้ อยู่ในใจประชาชนชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเลือกใคร โดยการเมืองในจังหวัดตรังไม่ควรเดินทางมาถึงจุดนี้ ฝาก
ให้ประชาชนติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิด” นายสาวุฒิ กล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/DSC03916.jpg
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ด้านนายยงยุทธ สักหลัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.เกาะลิบง กล่าวยืนยันว่า การกระท าลักษณะนี้ไม่ใช่ฝีมือของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างแน่นอน เพราะชาวบ้านในพ้ืนที่ทั้งหมดจะสนใจเรื่องท ามาหากิน ไม่มีใครมาสนใจกระท าใน
ลักษณะนี้ และการเลือกตั้งมาหลายยุคหลายสมัย ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นในพ้ืนที่ จึงเชื่อว่าเป็นฝีมือของคน
นอกพ้ืนที่ ไม่ใช่คนในพ้ืนที่อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2454445 
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 16:42 น. 

ผู้สมัคร ส.อบจ.กบินทร์บุรี โร่แจ้งต ารวจถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียง ! 
 

 
 
วันนี้ 23 พ.ย.63 นายไพบูรณ์ นาคพันธุ์ (ตุ๋ย)ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขต 6 

กบินทร์บุรี ได้เข้าแจ้งความที่ สภ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพ่ือแจ้งความลงบันทึกประจ าวันเนื่องจากตนเองเป็นผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี (ส.อบจ. ) ถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียง ได้รับความเสียหาย 2 จุด ไม่
ทราบว่าเป็นฝีมือใคร จึงเดินทางมาลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีพลเมืองดีแจ้งว่าพบป้ายหาเสียงถูกท าลายพังเสียหาย จึงเดินทางไป
ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านโปร่งสะเดาและบ้านโป่งศรีสะเกษ พบป้ายโฆษณาหาเสียงถูกท าลายล้มลงและอีก
หนึ่งจุดคล้ายถูกมีดกรีดเป็นทางยาวได้รับความเสียหาย ทั้งหมดจ านวน 2-3 ป้าย 

นายไพบูลย์ ยังกล่าวว่า เห็นแล้วรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีคนท าแบบนี้ในการหาเสียง จึงเดินทาง
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ติดตามหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีทางกฎหมาย และ ไปแจ้งกับกกต.
จังหวัด อีกด้วย อยากฝากบอกถึงพ่ีน้องประชาชนในเขตที่ 6 หากไม่ชอบตนก็ไม่ต้องลงคะแนนเสียงให้กับตนก็ได้ ไม่ต้อง
ท าลายป้ายโฆษณาแบบนี้ ตนเองอยากจะลงสมัครเป็น ส.อบจ.เพ่ือรับใช้ประชาชนในพ้ืนที่ด้วยความจริงใจและ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาในพ้ืนที่ด้วยความจริงใจ 

ร ต.ท.(หญิง) พัชพร ดานุพงศ์ รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งความไว้เป็น
หลักฐานพร้อมกับแจ้งให้สายตรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง 

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพบว่ามีการท าลายป้ายหาเสียง 2 จุดตามผู้สมัครกล่าวอ้าง ซึ่งไม่พบว่าป้าย
โฆษณาของผู้สมัครรายอ่ืนๆไม่ได้ถูกท าลายแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ยังพบว่าตรงบริเวณท่ีป้ายหาเสียงถูกท าลายนั้นมีกล้องวงจรปิดทั้ง 2 จุด ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจจะ
ขอภาพจากเจ้าของกล้องวงจรปิดทั้ง 2 จุด มาตรวจสอบหาตัวคนที่ท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด( ส.อบจ.) รายดังกล่าว แต่ลงพ้ืนที่เจ้าของกล้องวงจรปิดไม่อยู่บ้าน จึงไม่สามารถขอดูภาพจากกล้อง
วงจรปิดได้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2454884 

  

https://www.matichon.co.th/region/news_2454884
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/02-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD464.jpg
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วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

‘ธนาธร’ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ. ล้มอิทธิพลบ้านใหญ่เปลี่ยนท้องถิ่น ปิยบุตรเผย 
“ความหวัง” 
 

 
 

‘ธนาธร’ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ. ล้มอิทธิพลบ้านใหญ่ ยึดหลัก 3 ข้อเปลี่ยนท้องถิ่น เผยผู้สมัครถูกข่มขู่คุกคาม
และใช้เงินซื้อ 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย นายธัชชัย เมตโต ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ นายชัชวาล นัน
ทะสาน ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม และน.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เข้าพบผู้บริหารเครือ
มติชน-ข่าวสด เพื่อแนะน าผู้สมัคร 

นายธนาธร กล่าวว่า เราเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะท าให้ประชาธิปไตยระดับประเทศเข้มแข็ง เราจึง
ตั้งใจจะท างานการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ตั้งใจว่า จะเป็นพรรคการเมืองที่ท างานระดับชาติ 
และระดับเมืองท้องถิ่นไปพร้อมกัน เหมือนญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา เราอาจจะเห็นรูปแบบที่คล้ายกันที่
การเมืองระดับประเทศเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับท้องถิ่นคือพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แต่พอพรรค อนค. ถูกยุบองค์กรก็
แตกออกเป็น 2 องค์กรคือ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และคณะก้าวหน้า ที่ท างานระดับท้องถิ่นในทุกระดับ 

นายธนาธร กล่าวต่อว่า อีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทอ่ืนๆ คือเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จากนั้นต่อด้วยการเลือกตั้ง
ระดับประเทศ ที่ผ่านมาไม่เคยมีกลุ่มไหนที่ส่งผู้สมัครได้จ านวนมากเท่าคณะก้าวหน้า ในครั้งนี้ คือ 42 จังหวัด ถือเป็น
เรื่องที่ทะเยอทะยานมากที่จะส่งผู้สมัครสนาม อบจ.ด้วยจ านวนเท่านี้ หากให้เวลาอีก 3 เดือน เราเชื่อว่าจะสามารถส่ง
ครบทั้ง 76 จังหวัด เราตั้งใจส่งให้ครบทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวมถึงจังหวัดชายแดนใต้ 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.jpg
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“เราเชื่อว่าการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนขั้นพ้ืนฐาน ควรจะอยู่ที่ระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีผ่านมาไม่
ถูกเห็นความส าคัญ เพราะถูกผูกขาดมานาน มีอิทธิพลบ้านใหญ่ จนไม่มีใครกล้าท้าทาย เมื่อไม่มีการแข่งขัน จึงไม่มี
ผลงานใหม่ ทั้งที่มีงบประมาณในท้องถิ่นเยอะมาก” 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า เราจึงอยากเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นด้วยหลัก 3 ข้อ คือ 1.ยืนยันผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย ต่อต้านอ านาจเผด็จการ 2.การไม่มีการซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียง ที่เป็นก้าวแรกของการเมืองเก่า 
และ 3.การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เราเชื่อว่าเมื่องบประมาณไม่ต้องถูกไปตอบแทนคุณใคร ก็จะมีงบไปท าให้ประชาชนมีชีวิต
ดีขึ้น เราต่อสู้ด้วยนโยบายที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ 

“คณะก้าวหน้าสร้างนโยบายด้วย เดิน 3 จริง คือ ลงพ้ืนที่จริง คุยกับประชาชนจริง และดูสถานการณ์จริง ไม่มี
การปูพรมแดง ท าให้เราได้นโยบายที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด แต่อยู่ ใต้กรอบเดียวกัน คือ การสร้างบริการ
สาธารณะให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราจึงอยากรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 20 
ธ.ค.นี้ เพ่ือสุขภาพของประชาธิปไตย” 

นายธนาธร กล่าวถึงรูปแบบการรณรงค์หาเสียงในสนามท้องถิ่นว่า เราใช้เวลานานในการหารูปแบบการ
น าเสนอที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนในพื้นที่ และวัยที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติมาก 
อย่างตนเชื่อว่าอิทธิพลบ้านใหญ่แผ่วลงไปเยอะมากแล้ว และตนไม่เชื่อว่าจะเกิดความรุนแรงแบบอดีต แต่ยอมรับว่า
ผู้สมัครฯ ของคณะก้าวหน้าถูกข่มขู่คุกคามและใช้เงินซื้อแตกต่างกันไป 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า จากการลงพ้ืนที่หลายจังหวัด พบว่ากลุ่มบ้านใหญ่มีการปรับตัวในการหาเสียง และลง
พ้ืนที่พบกับประชาชนมากขึ้น เพราะแต่เดิมผู้สมัครนายก อบจ. จะไม่ลงพ้ืนที่เองเลย แต่จะท าผ่าน ส.อบจ. ส่วนการ
เลือกวันที่ 20 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่วันหยุดยาว ทั้งที่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะ
ส่งเสริมให้คนออกไปใช้สิทธิ์มากท่ีสุด แต่กลับเลือกจัดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. ที่ยากต่อการออกไปใช้สิทธิ์ เพราะคงไม่มี
ใครกลับ 1 วัน เพ่ือจ่ายเงิน 2,000-4,000 บาท เพ่ือไปใช้สิทธิ์แค่ครั้งเดียว ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะเสียสิทธิ์ใน
การเมืองหลายอย่าง เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้มีกลิ่นอายของการเมืองระดับชาติ
เยอะ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยในระดับประเทศ 

ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า คณะก้าวหน้ายืนยันเรื่องจุดยืนการยุติรัฐราชการรวมศูนย์คืนอ านาจสู่ท้องถิ่น ที่ต้อง
อาศัยสองส่วนร่วมกัน การเมืองระดับชาติเราตั้งใจน าอ านาจส่วนกลางกลับสู่ท้องถิ่น และเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นให้มี
ลักษณะสร้างสรรค์ต่างจากเดิม ท าการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ สู้กันด้วยนโยบาย จริ งอยู่เราถูกยุบพรรค แต่เราก็ยัง
สามารถท างานในส่วนคณะก้าวหน้าคือสนามท้องถิ่น และอีกส่วนคือพรรคก้าวไกล และยังคงท างานประสานกันอยู่ 

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า หากพูดถึงปัญหาจากการลงพ้ืนที่ที่เราพบในทุกๆ ท้องถิ่นคือ ทุกที่ไม่มีนโยบาย มีแต่
การผูกขาด แข่งกันด้วยนามสกุลและอิทธิพล นอกจากนี้ การโหวตการท าโครงการเชื่อว่าพ่ีน้องในท้องถิ่นหลายคนโหวต
โดยไร้ข้อมูล เราจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ใหม่ทั้งหมด ในการเพ่ิมช่องทางในการมีส่วนร่วม การประชุมสภา อบจ.อาจมี
ถ่ายทอดสด ท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนในการก าหนดว่างบประมาณเหล่านั้นจะน าไปใช้
อะไรบ้าง 

“ทุกวันนี้หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ าว่าจะมีการเลือกตั้ง อบจ. อีกทั้งวันเลือกตั้งยังเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดยาว 
เพ่ิมภาระให้กับประชาชน และประเด็นกติกาการเลือกตั้งที่น ามาซึ่งการร้องเรียนบ่อยครั้ง ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แทนที่
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ประชาชนจะได้สนใจในนโยบายกลับกลายเป็นสนามจับผิด แม้กระท่ังการก าหนดอายุผู้สมัครไว้ที่ 35 ปีก็ท าให้หลายคน
หมดโอกาส ทั้งความหลากหลายและสถานะทางเพศที่ยังคงติดปัญหาเรื่องแนวคิด วัฒนธรรมและการท างาน ทั้งผู้มี
อิทธิพลข่มขู่คุกคาม คณะก้าวหน้าพยายามป้องกันให้มากที่สุด และพูดคุยกันด้วยอุดมการณ์ เชื่อมั่นว่าเราจะยังคง
เดินหน้ากันต่อไป เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องของความหวังคนทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองใหม่ๆ” 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหากลุ่มคนเห็นต่างที่พยายามเข้ามาขัดขวางการหาเสียงนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ 
ซึ่งเกิดขึน้ได้ จากการสังเกตบ่อยครั้ง คาดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เน้นหรือสนใจเนื้อหาหรือการเลือกตั้ง แค่ต้องการโจมตี
ตน ธนาธร และช่อ พรรณิการ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวล เมื่อเกิดการขีดเส้นแบ่ง เช่น กลุ่มคนที่มีความคิดฝังหัวว่าเราอยู่
เบื้องหลังการชุมนุมเช่นนี้ จะยังคงอยู่กับภาพท่ีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ทั้งท่ีการชุมนุมวันนี้มันไปไกลกว่านั้นแล้ว 

“เราหลายเป็นที่ระบายของคนที่เห็นต่าง ผมกังวลว่า นี่อาจท าให้บรรยากาศการเมืองย้อนไปสู่ 10 ปีที่แล้วอีก
ครั้ง และท าให้บรรยากาศการเมืองท้องถิ่นบิดเบือน บิดเบี้ยวไป แทนที่ประชาขนจะได้ก้าวมาสู่เนื้อหาการพัฒนาท้องถิ่น
บัานเกิด เลือกตั้งนายกอบจ. แต่กลับแบ่งข้ัวแล้วมาพุ่งเป้าที่การโจมตีเราเป็นหลัก” 

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราหวังกับการเลือกตั้งท้องถิ่นคือ 1.หากคณะก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจจน
สามารถชนะในจังหวัดที่มีผูกขาดมาหลายสิบปีได้ หมายความว่ากลุ่มอิทธิพลผูกขาดไม่สามารถท างานในระดับท้องถิ่น
ได้อีกแล้ว 2.เราจะมีโอกาสบริหารในระดับท้องถิ่น และมีโอกาสผลักดันนโยบายกระจายออกไปสู่การพัฒนาจริง และ3.
สามารถส่งผลถึงการเมืองระดับชาติได้ นี่คือความหวังที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค. 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ถ้ามีการเลือกตั้งช่วงวันหยุดยาว และมีการเลือกดตั้งล่วงหน้าจะท าให้เราได้คะแนน
มากกว่านี้ เพราะมีประชาชนอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และต้องการประธิปไตย คาดว่ากระแสจะคล้ายกับช่วงอดีต
พรรค อนค. ซึ่งจะท าให้คณะก้าวหน้าได้รับความนิยมมากขึ้น ต้องยอมรับว่าในระบอบประชาธิปไตย คนในจังหวัดหนึ่ง
คงไม่มีใครมีความเห็นเหมือนกันทั้งหมด อาจจะมีทั้งคนที่ชอบเรา และไม่ชอบเรา ใครไม่ชอบนายธนาธร และนายปิย
บุตร ก็ไม่เป็นไร แต่ไม่อยากให้เชื่อมโยงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม และตัดสินใจไม่เลือกเรา เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการชุมนุม เราไม่อยากให้นายธนาธรเป็นที่ระบายอารมณ์ 

ส่วนนายธัชชัย กล่าวว่า สมุทรปราการเป็นจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพ แต่การพัฒนากลับท าได้ไม่เต็มศักยภาพ ซึ่ง
เกิดจากการผู้ขาดของผู้มีอิทธิพลทางการเมือง พ่ีน้องสมุทรปราการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะน้ าเสียและฝุ่น จากการ
เป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรม ประชาชนประสบปัญหาน้ าเน่าเสีย เรามีแนวคิดจะกระตุ้นการขนส่งสาธารณะกระตุ้น
เศรษฐกิจ บ าบัดน้ าเสีย ฟ้ืนฟูภาคเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดการน้ า คลองส าโรง ตรวจจับน้ าเน่าเสีย ท าแพขนานยนต์
เชื่อมต่อฝั่งเมืองปากน้ าและฝั่งพระสมุทรเจดีย์ ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ตนมีแรงผลักดัน คือการที่สมุทรปราการถูกแช่
แข็งการพัฒนามานาน และถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง 

น.ส.พลอยลภัสร์ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกหมดหวังกับการบริหารจังหวัดชลบุรี กับการน างบไปใช้กับพวกพ้องและ
การบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่มีงบประมาณในการใช้พัฒนาชลบุรีรองลงมาจากกรุงเทพฯ ชลบุรีต้องได้รับการ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับ เปลี่ยนงบลงถนนเป็นงบพัฒนาสาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกต้องกระจายสู่ทุกพ้ืนที่ พัฒนา
โรงเรียน 10 แห่งที่มีคุณภาพ สวัสดิการคุ้มครองเด็ก ลดความเหลื่อมของเด็กในเมืองและเด็กนอกอ าเภอ เพ่ิมศูนย์ฟอก
ไตและศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยทุกอ าเภอ ตนมีความปรานาดีและตั้งใจเปลี่ยนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพราะเชื่อ
ว่าคุณภาพชีวิตดีได้ถ้าการเมืองดี 
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ขณะที่นายชัชวาล กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีงบประมาณและศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้ แต่
งบประมาณกว่า 1.2 พันล้านบาท กลับถูกใช้ไปทุกปีโดยไม่มีการตรวจสอบและแจกแจง จากการลงพ้ืนที่ ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างแรกคือการหักหัวคิว จึงเป็นที่มาของนโยบายเปิดเผยข้อมูลรัฐก าจัดทุจริต ผ่านแอปพลิเคชัน
มือถือที่คณะก้าวหน้าพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้น รองรับการแจ้งปัญหาที่ประชาชนระดับท้องถิ่นต้องทุกวั น เช่น การ
แจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาไฟดับน้ าไม่ไหล นครปฐมยุคใหม่นายใหญ่ต้องเป็นประชาชน ต้องตรวจสอบได้ เสนอโครงการ
นโยบายเพื่อผลักนครปฐมให้ดีข้ึนได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_373136 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5388323 
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 19:58 น. 

 “ธนาธร” ข้ามช็อต อบจ. เก็งเลือกผู้ว่า กทม. กลางปี 64 สถานีต่อใป เลือกใหญ่ ส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า กล่าวถึงความพร้อมการส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายก อบจ. 42 จังหวัดไม่เคยมี
มาก่อน ภายใต้ชื่อเดียวกัน ภายใต้แนวการณรงค์หาเสียงอย่างเดียวกัน ภายใต้แบนเนอร์แบบเดียวกัน แนวนโยบายแบบ
เดียวกันไม่เคยมีมาก่อน ส าหรับพวกเราเป็นอะไรที่ทะเยอทะยานมาก ถ้าให้เวลาเราอีก 3 เดือน จะส่งได้ 76 จังหวัด 
เพียงแต่เวลาที่ให้กระชั้นชิดเกินไป หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็เจอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท าให้พวก
เราท างานไม่ได้ไป 2-3 เดือน กว่าจะเริ่มท างานอีกครั้งก็ มิถุนายน – กรกฎาคม 
ส่งผู้สมัครนายก อบจ.ครบ 4 ภาค 

นายธนาธร กล่าวว่า ที่ส าคัญที่สุดไม่มีความแน่นอนในเรื่องปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่น ถูกประกาศออกมาอย่าง
กระชั้นชิดมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งระดับไหนก่อน ท าให้เรากะเกณฑ์ยาก เมื่อเราเริ่มรู้ว่า
การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม คณะก้าวหน้าจึงได้ติดต่อขอค ายืนยันกับจังหวัดที่พวกเราส่ง 
ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1.พะเยา 2.แพร่ 3.อุตรดิตถ์ 4.พิษณุโลก 5.ตาก 6.ก าแพง 7.พิจิตร 8.เพชรบูรณ์ ภาคกลาง 1.
นครสวรรค์ 2.ลพบุรี 3.สระบุรี 4.สิงห์บุรี 5.อ่างทอง 6.อยุธยา ปริมณฑล 1.นนทบุรี 2.นครปฐม 3.สมุทรสงคราม 4.
สมุทรสาคร 5.สมุทรปราการ ภาคตะวันตก ราชบุรี ภาคตะวันออก 1.ปราจีนบุรี 2.ฉะเชิงเทรา 3.ระยอง อีสาน 1.หนอง
บัว 2.หนองคาย 3.อุดรธานี 4.บึงกาฬ 5.สกลนคร 6.นครพนม 7.มุกดาหาร 8.ร้อยเอ็ด 9.ยโสธร 10.อ านาจเจริญ 11.
อุบลราชธานี 12.สุรินทร์ และ 14.นครราชสีมา ภาคใต้ 1.สุราษฎร์ธานี 2.นครศรีธรรมราช 3.พงังา 4.ภูเก็ต 5.นราธิวาส  

“เราตั้งใจส่งไม่ให้กระจุกภาคใดภาคหนึ่ง แต่ส่งให้ครบทุกภูมิภาค เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิต สวัสดิการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ประเทศต้องถูกดูแลการเมืองท้องถิ่น การเมืองระดับชาติดูเรื่องใหญ่ๆ ข้ามจังหวัด เช่น การขนส่ง
สาธารณะระหว่างจังหวัด ภูมิภาค ความมั่นคงในประเทศ กองทัพ นโยบายการค้าต่างประเทศ แต่ในส่วนท้องถิ่นควร
เป็นเรื่องสวัสดิการพ้ืนฐาน การดูแลสวัสดิการสาธารณะ ถนนที่ไม่ข้ามจังหวัดควรอยู่ท้องถิ่น ดูแลแหล่งน้ า ห้วย หนอง 
ล าธาร การบริการสาธารณสุข การบริการสวนสาธารณะ เราเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่มีใครให้ความสนใจ
จริงจัง เห็นจากอัตราผู้มาใช้สิทธเลือกตั้งในระดับ อบจ.52 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยทั่วประเทศ จากระดับชาติ 70 เปอร์เซ็นต์ 
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แสดงให้เห็นคนไม่ให้ความสนใจ เพราะถูกผูกขาดมานาน ไม่มีการแข่งขัน เมื่อไม่มีการแข่งขันจึงไม่มีแรงผลักดันให้
นักการเมืองท้องถิ่นแสดงผลงาน” นายธนาธร กล่าว 

นายธนาธร กล่าวว่า เมื่อไม่มีการแข่งขัน แสดงถึงอิทธิพลความกลัวในท้องถิ่น ท าให้คนรุ่นใหม่ๆ ไม่กล้าเข้ามา
ท างานการเมืองท้องถิ่นเพราะกลัวอิทธิพลของบ้านใหญ่ เมื่อไม่มีใครกล้าท้าทายอ านาจของบ้านใหญ่จึงไม่มีการแข่งขัน 
จึงไม่มีผลงาน ทั้งที่งบประมาณท้องถิ่น 2564 มี 8 แสนล้านบาท เฉพาะ อบจ.76 จังหวัดมีงบ 8 หมื่นล้านบาท แต่
ประชาชนจับต้องไม่ได้ งบลงทุนส่วนใหญ่ถูกน าไปซ่อมสร้างถนน เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเอาโครงการก่อสร้างให้
ผู้รับเหมาในเครือข่ายตัวเอง 
ย้ าจุดยืนประชาธิปไตย – นโยบาย 3 จริง  
คณะก้าวหน้าจึงให้ความส าคัญการเมืองท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญ 3 เรื่อง 1. ยืนยันเรื่องประชาธิปไตย ผลักดันให้
ประเทศเป็นประชาธิปไตย ต่อต้านอ านาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทุกรูปแบบ 2.ไม่มีการซื้อสิทธิซื้อเสียง เพราะการท า
แบบนี้เป็นก้าวแรกของการเมืองแบบเก่า 3.เมื่อไม่มีการซื้อสิทธิซื้อเสียง จึงไม่จ าเป็นต้องทุจริต เป็นสิ่งที่เรายืนยันมา
ตลอด เราเชื่อว่าถ้าท าแบบนี้แล้ว งบประมาณไม่ถูกน าไปตอบแทนบุญคุณใครจะสร้างการเมืองแบบใหม่ที่ดี เป็นการ
มองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อไม่ต่อสู้ด้วยเงิน อิทธิพล 
แต่เราต่อสู้ด้วยนโยบายที่เหมาะสมส าหรับท้องถิ่นนั้นๆ  

นายธนาธร กล่าวว่า นโยบายการผลิตของเรามาจากแนวคิดเดิน 3 จริง 1.ต้องดูพ้ืนที่จริง 2.ต้องคุยกับ
ประชาชนที่อยู่หน้างาน ได้รับผลกระทบจริง 3.ดูสถานการณ์ที่เกิดปัญหาจริง ไม่มีการปูพรหมแดง จัดฉาก ดูหน้างาน
จริง ที่จะท าให้เราผลิตนโยบายที่ดีได้ ท าให้เราได้นโยบายที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด แต่อยู่ภายใต้กรอบการ
สร้างบริการพ้ืนฐานสาธารณะ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
เผยไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่า กทม – ส.ส. 
นายธนาธร ยังบอกอีกว่า หลังจากเลือกตั้งนายก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้แล้ว หลังจากนั้น ในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2564 มีแนวโน้มจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้นอีก 18 เดือน จะมีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-561104 
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 20:07 น. 

ปิยบุตร ขับเคลื่อน 2 ขา ก้าวหน้าชนะเลือกตั้งท้องถิ่น ก้าวไกลปักธงรัฐบาลพรรคเดียว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวถึงปัญหาการส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ตอนเราตั้งพรรคอนาคตใหม่ นโยบายที่ชูธง คือ ยุติรัฐ
ราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอ านาจสู่ท้องถิ่น เพราะเรามองว่าการเอาอ านาจที่กระจุกส่วนกลาง คืนให้กับท้องถิ่นนั้น ต้อง
อาศัยทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น ซึ่งการเมืองระดับชาติจะต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้ เพ่ื อเอาอ านาจที่
กระจุกอยู่ส่วนกลางไปให้ท้องถิ่น เพราะเราพูดถึงเรื่องกระจายอ านาจกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 จนถึงปัจจุบัน 20 
กว่าปี ก็ไปไม่ถึงไหน ดังนั้น จึงต้องมีรัฐบาลที่จริงจังเรื่องดังกล่าว และเป็นรัฐบาลปริ่มน้ าก็ยังไม่พอ ต้องเป็นรัฐบาล
พรรคเดียว เพ่ือผ่องเอาอ านาจมาอยู่ท้องถิ่น 

นายปิยบุตร กล่าวว่า  ส่วนการเมืองท้องถิ่นนั้น ที่สร้างสรรค์และต่างไปจากเดิม แม้คนจะบอกว่าการกระจาย
อ านาจก็คือการกระจายคอรัปชั่น เพ่ิมผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ คนจึงไม่สนับสนุน จึงต้องท าสองส่วนประกอบกัน แต่เมื่อถูก
ยุบพรรคไป เพ่ือนที่ย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะเดินตามแนวของพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น เพ่ือนเหล่านั้นต้องไป
สู้ในสนามระดับชาติเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้เพ่ือจัดการเรื่องนี้ ส่วนคณะก้าวหน้าตั้งใจว่าจะส่งเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 
ตั้งแต่ อบจ.เทศบาล อบต.7 พันกว่าแห่งทั่วประเทศ จะมีผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าลงทั้งหมด 

“ตอนที่เริ่มคิดเรื่องนี้มีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักการเมืองอาวุโส สื่อมวลชน ให้ค าแนะน ามาว่าจะเอาอย่างนี้จริงๆ 
หรือ มันอันตรายมาก เพราะที่ผ่านมาไม่มีพรรค ไม่มีกลุ่มการเมืองระดับชาติที่ลงท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน เพราะหาก
การเมืองระดับชาติมาเล่นท้องถิ่นด้วย ผลที่ตามมาคือทะเลาะกันจนพรรคแตก เพราะ ส.ส.ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน
สนับสนุนผู้สมัครท้องถิ่นคนละกลุ่มกัน และหากชนะเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แต่หากเลือกตั้งระดับชาติกลับเป็นฝ่ายค้าน
จะไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลนั้นๆ เลย แต่เรามาทบทวนและคิดว่าต้องลองท า ถ้าไม่เริ่มท าการเมืองระดับชาติและ
การเมืองท้องถิ่นท้ังสองขา การเมืองจะไม่เปลี่ยน” นายปิยบุตร กล่าว 
เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ คนธรรมดา ไม่อิงบ้านใหญ่ 

นายปิยบุตร กล่าวว่า หากเกิดความแตกแยกขึ้น ก็ต้องพยายามท าให้ส าเร็จ ไม่เช่นนั้นการเมืองระดับชาติกับ
ท้องถิน่จะแยกขาดกัน ทั้งท่ีควรสอดประสานกัน ในอนาคตอันใกล้เป็นไปได้ว่าจะเกิดความขัดแย้ง แต่ถ้าหากจะเกิดต้อง
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ประคับประคองแก้ไขกันไป และหากวันหนึ่งผู้สมัครท้องถิ่นชนะเลือกตั้ง แต่ในภาพใหญ่กลับเป็นฝ่ายค้าน ก็จะพบ
อุปสรรคแน่นอนในการเจอกระทรวงที่เป็นของอีกพรรคหนึ่ง เป็นเรื่องต้องสู้กันอย่างเปิดเผย และหากประชาชน
สนับสนุน รัฐบาลก็ขวางไม่ได้ 

“ดังนั้น การเมืองท้องถิ่นแบบใหม่จะต้องสร้างสรรค์ สู้กันด้วยนโยบาย ซึ่งเป็นจุดเด่นของเราตั้งแต่พรรคอนาคต
ใหม่ เพราะในอดีตไม่มีนโยบายที่แข่งกันเลย มีแต่สานงานเก่า ก่องานใหม่ แข่งกันที่นามสกุล อิทธิพล การหาเสียงแทบ
ไม่ปรากฏ ดังนั้น นายธนาธรจึงให้การบ้านไป อบจ.แต่ละท่ีมีงบประมาณเท่าไหร่ 4 ปีถ้าได้เป็นนายกฯ จะท าอะไร อย่าง
น้อยๆ ต้องมีคนละ 4-5 นโยบาย นอกจากนี้ ยังเปิดให้คนรุ่นใหม่ คนธรรมดา ไม่มีชื่อเสียง ได้มีโอกาสท างานการเมือง
ท้องถิ่น” นายปิยบุตร กล่าว 
เปิดโอกาสให้คนร่วมจัดงบประมาณ 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวว่า การเมืองท้องถิ่นแบบเดิมแบ่งเค้กกันทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ แต่คณะ
ก้าวหน้าจะเปลี่ยนใหม่ เน้นที่ประชาชนเป็นหลัก นายใหญ่ บ้านใหญ่ของเราคือประชาชนในจังหวัดนั้น ส่วนปัญหาอีก
อย่างหนึ่ง ที่ผ่านมาเวลาท้องถิ่นจะโหวตหรือตัดสินใจท าโครงการอะไร เชื่อว่าคนในจังหวัดไม่เคยรู้เรื่องว่าเอา
งบประมาณไปท าอะไรบ้าง จึงเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่คิดนโยบาย หลายทีมที่เราส่งเลือกตั้งต้องไปท าประชุมในจังหวัด
แล้วสังเคราะห์นโยบายขึ้นมา นอกจากนี้ ยังเสนอให้การประชุมสภาท้องถิ่นต้องมีการถ่ายทอดสด การท างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถก าหนดว่าเอางบประมาณไปท าอะไรในพื้นที่ 

“จากการลงพ้ืนที่มีปัญหาตรงที่ประชาชนยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกนายก อบจ. และสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) 
ในวันที่ 20 ธันวาคม ประชาสัมพันธ์น้อยมาก และวันเลือกตั้งแทนที่จะก าหนดวันหยุดยาวติดๆ กัน ไปให้เลือกวันที่ 20 
ธันวาคม เพ่ิมภาระในการกลับบ้านไปใช้สิทธิ์ นอกจากนี้ กติกาเลือกตั้งหยุมหยิมมาก ต้องมีขนาดป้าย ผู้ผลิตป้าย ถ้า
พลาดเรื่องเล็กๆ จะน าไปสู่การร้องเรียน แทนที่แข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกนโยบาย แต่กลับแข่งกันจับผิด 
หรือแม้กระทั่งการก าหนดอายุผู้สมัคร ไว้ที่ 35 ปี ท าให้หลายคนพลาดโอกาสสมัครผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้หญิง
ส่วนใหญ่เวลาพูดคุยในครอบครัว จะตัดสินใจว่าโหดเกินไปจึงมีผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงน้อย” นายปิยบุตร กล่าว 
แฉถูกขอซื้อตัวผู้สมัคร – ฝากเลี้ยง 

นายปิยบุตร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องอิทธิพลการข่มขู่คุกคาม ขอซื้อตัวผู้สมัคร ให้ผู้สมัครเกียร์ว่างหรือแอบ
ฝากเลี้ยง พยายามป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ยอมรับตรงไปตรงมาว่าขนาดเป็นพรรคเมื่อถูกยุบยังมีคน
ย้ายพรรค เรื่องท้องถิ่นยิ่งคุมยากเพราะไม่มีกฎหมายบังคับ แต่จะพยายามคัดกรองให้ดีที่สุด ยังเชื่อมั่นว่าทุกคนเดินหน้า
ต่อไปด้วยกัน    

“สภาพปัญหาล่าสุดในการหาเสียง คือเจอคนเห็นต่างมาแสดงออก ขัดขวางการณรงค์หาเสียง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 
เป็นไปไม่ได้ที่ท าให้คนคิดเหมือนกัน แต่มีการเจาะจงว่า ถ้า ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ วานิช ไปที่ไหนจะตามไป 
หมายความว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไมได้คิดเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ต้องการโจมตีธนาธร ผมและพรรณิการ์ สิ่งที่กังวลใจ
คือ ตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ เราคิดว่าจะลดการเมืองเชิงแบ่งขั้วเหลืองแดงในอดีต แต่ตอนนี้มีการขีดเส้นแบ่งใหม่โดย
ฝ่ายรัฐ ท าให้เห็นว่าเวลาเดินไปที่ไหนจะมีคนต่อต้านทุกที่ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีการตอบรับดีมาก แต่มีคน 2-3 คนถือ
ป้าย แล้วมาถ่ายไลฟ์แล้วมาปล่อยในโซเชียล ที่เจอเยอะที่สุดมีแค่ นครศรีธรรมราช เท่านั้นมีขบวนการที่ชวนกันมา” 
นายปิยบุตร กล่าว 
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ย้ า ไม่ได้อยู่เบื้องหลังราษฎร 
สาเหตุส่วนหนึ่งคือสัมพันธ์กับการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชน ประชาน พวกเขาเหล่านั้นมี

ความคิดฝังหัวอยู่เสมอว่านายธนาธร ตน อยู่เบื้องหลังการชุมนุม เรายืนยันทุกครั้งว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุม แต่เรา
ก็ไม่ปฏิเสธว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นหนึ่งในหลายชนวนเหตุที่ท าให้คนออกมาชุมนุม แต่วันนี้ไปไกลกว่าเรื่องของ
ตน นายธนาธร และการยุบพรรคแล้ว มีหลายประเด็นเข้ามาปนแล้ว และเขาคิดเขาเชื่อแบบนี้ถ้าใช้วิธีคิดแบบการชุมนุม 
นปช. กปปส. หรือ พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ซึ่งผิดทั้งหมด การชุมนุมครั้งนี้ไม่มีแกนน า ผู้จัดชุมนุม พอเขา
คิดแบบเก่าจึงคิดว่าพวกตนเป็นคนจัดชุมนุม ดังนั้น ถ้าอยู่เบื้องหลังจัดการชุมนุมจริงๆ ไม่มีเวลาหาเสียงแน่ๆ 
ธนาธร คือเหยื่อระบายอารมณ์ 

เขาอาจไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของขบวนการนักศึกษา แต่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไร ครั้นจะเข้ ามาอยู่ใน
ม็อบชนม็อบก็ไม่ถูกต้อง แต่ไม่รู้จะแสดงออกกับใคร บังเอิญเจอนายธนาธร ตน เขาอยากแสดงออก สุดท้ายนายธนาธร
จึงกลายเป็นเหยื่อของการระบายออก พยายามหาทางสื่อสารออกมา เราพยายามเข้าใจ ดังนั้น จึงเหลือเวลา 2-3 
สัปดาห์เป็นโจทย์ที่ต้องตีให้แตก เพราะกังวลว่าอาจท าให้บรรยากาศทางการเมืองทั้งหมดจะย้อนไปเหมือนสิบกว่าปีที่
แล้ว จะประคับประคองไม่ให้เปิดทางให้อ านาจนอกระบบกลับเข้ามาอีกครั้ง และจะท าใมห้บรรยากาศการเมืองท้องถิ่น
ถูกบิดผันไป กลายเป็นการแบ่งขั้วพุ่งเป้ามาที่ตนและนายธนาธร ซึ่งไม่เก่ียวเลย 
หวังเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองท้องถิ่น 

นายปิยบุตร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าหวังไว้ 2 อย่าง 1.หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ ได้คะแนนเสียงมากอย่างมี
นัยส าคัญ สามารถชนะในจังหวัดที่มีการผูกขาดต่อเนื่องหลายสิบปี จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองท้องถิ่นไทยอีกรอบหนึ่ง 
กลุ่มผูกขาด อิทธิพลแบบเดิมไม่สามารถท างานได้แล้วในระดับท้องถิ่น หวังที่ 2. เราจะได้มีโอกาสบริหารระดับท้องถิ่น 
หากมีบางจังหวัดที่ชนะจะได้น านโยบายที่คิดไปผลักดันท าได้ อาจส่งผลถึงการเมืองระดับชาติ 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-561110 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-561110
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23 พฤศจิกายน 2563 - 17:22 น. 

อานิสงส์เลือกตั้ง อบจ. ร้านรับท าป้ายคึกคัก ผู้สมัครสั่งท าเพียบ 

 
 
อานิสงส์เลือกตั้ง อบจ. ร้านรับท าป้ายคึกคัก ผู้สมัครสั่งท าเพียบ ลุ้นงานรอบสอง อปท.ทั่วประเทศ 

วันนี้ (23 พ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายว่า ร้านรับท าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆใน จ.พะเยา เริ่มกระเพ่ือมไปในทิศทางที่
ดีขึ้น หลังจากมีการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกในห้วงที่ผ่านมา จึงมีการระดมวัสดุ 
อุปกรณ์ในการท าป้ายหาเสียงไว้ให้ผู้สมัครกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้าน “ โฮงป้ายพะเยา “ ซ่ึงต้ังอยู่บนถนน
สายพะเยา – ป่าแดด อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับงานท าป้ายผู้สมัครนายก.อบจ.และ สอ.อบจ.จากกลุ่มผู้ถึงสมัคร 2 ทีม 

นายชาญวิทย์  รักไธสง หรือช่างโจ้ เจ้าของร้าน “โฮงป้ายพะเยา“ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการท าปฏิวัติ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 เป็นต้นมางานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดได้หายไป ร้านรับท าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้
อาศัยงานขาจรจากร้านค้าและองค์กรราชการ เอกชน มาใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งก็พอจะพยุงฐานะของร้านไปได้ 
แต่พอปี 2562 ซึ่งมีการเลือกตั้ง ส.ส. ทางร้านโฮงป้ายพะเยาและร้านอ่ืนๆ ก็ได้รับอานิสงส์ มีงานป้ายเข้ามาจนสร้าง
รายได้ให้ร้านอย่างงามสามารถเลี้ยงตัวเองและลูกน้องได้และพยุงฐานะทางการเงินของร้านมาได้จนกระทั่งมีการรับ
สมัครนายก.อบจ.และส.อบจ.ในครั้งนี้ 

นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ทางร้านฯ ได้รับงานป้ายผู้สมัครจ านวน 2 กลุ่ม คือ จากผู้สมัครหมายเลข 
1. นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย พร้อมสมาชิก และกลุ่มของผู้สมัครหมายเลข 2 นายณรงค์  นามวงศ์  ซึ่งส่วนของนายชัย
ประพันธ์ ท าเสร็จพร้อมติดตั้งเกือบสมบูรณ์แล้ว ส่วนของนายณรงค์ อยู่ระหว่างแก้แบบและจะเร่งท าเพ่ือให้เสร็จทัน
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563  ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายก.และ
สมาชิก อบจ.แล้ว ที่น่าจะตามมาติดก็คือ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล , เทศบาลต าบล , 
เทศบาลเมือง ฯลฯ ซึ่งน่าจะท าให้ธุรกิจการท าป้ายมีเงินหมุนเวียนในระบบมากพอสมควร  

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/449822 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/199218 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/local/449822
https://siamrath.co.th/n/199218
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24 พฤศจิกายน 2563 

"เนชั่นทีวี" ร่วม "พระปกเกล้า-ภาคประชาสังคม" จับตาเลือกตั้ง อบจ.76 ทั่วไทย ให้โปร่งใส 
 

 

  
"เนชั่นทีวี" จับมือสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน เดินหน้าจัดเวทีดีเบทเลือกตั้ง 
อบจ. พร้อมการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ ชี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่หย่อนบัตรพร้อมกัน
ทั้ง 76 อบจ.ทั่วไทย 
        องค์กรเครือข่ายที่จะร่วมมือกับเนชั่นทีวี ประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า ,  มูลนิธิอันเฟรล (ANFREL) หรือ 
เครือข่ายเอเชียเพ่ือการเลือกตั้งเสรี , เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่ม WeWatch และ บริษัท Open Dream โดยทุก
องค์กรได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมเตรียมการที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 
    ส าหรับผลการประชุม ทุกกลุ่มพร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิก อบจ.  76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีการรายงานผล
คะแนนที่แม่นย า รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้า เสนอให้ทุกฝ่ายช่วยกันกระตุ้นให้เกิดความ
ตื่นตัวของประชาชนในการเลือกตั้ง โดยจัดท าโพลล์ส ารวจความคิดเห็นประชาชน และสร้างการรับรู้ก่อนถึงวัน
ลงคะแนน ส่วนการรายงานผลคะแนน ให้เน้นใช้ "อาสาสมัครแบบธรรมชาติ" จังหวัดละ 30 คน กระจายไปอย่างน้อย 
30 หน่วยเลือกตั้งต่อ 1 จังหวัด เน้นใช้คนในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยทั้งประเทศจะใช้อาสาสมัครราวๆ 2,240 คนทั่วประเทศ
เป็นอย่างต่ า โดยให้ส่งข้อมูลการนับคะแนน และคาดว่าจะรวบรวมผลคะแนนได้อย่างไม่เป็นทางการหลังปิดหีบ
ประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะมี บริษัท Open Dream เป็นผู้สนับสนุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการรายงานผล ขณะที่การ
รับและคัดกรองอาสาสมัคร เป็นหน้าที่ของเครือข่ายภาคประชาชน We Watch 
         ทางด้านบทบาทของเนชั่นทีวี คือ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ จะมีการจัดเวทีแสดง
วิสัยทัศน์ของผู้สมัครอย่างน้อย 22 ครั้ง และจะมีการจัดเวทีสัญจรในจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง หรือมีบรรยากาศความ
คึกคักเป็นพิเศษ 9 เวที ใน 9 จังหวัด ทุกวันพุธ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเวทีสัญจรจะมีการถ่ายทอดสดทางเนชั่นทีวี และ
ช่องทางออนไลน์ของสื่อในเครือทุกช่องทาง ส าหรับประเด็นในการเปิดเวที จะเน้นประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ และแนวน
โยายในการแก้ไข โดยจะมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด มากกว่าการให้น้ าหนักวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องฐานเสียง
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หรือการแข่งขันทางการเมืองอย่างเดียว โดยข้อมูลต่างๆ จะมีการประสานงานกันระหว่างเครือข่ายผู้สื่อข่าวประจ า
จังหวัดของเครือเนชั่น กับทางสถาบันพระปกเกล้า 
        ส่วนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง ให้เป็นหน้าที่ของ มูลนิธิอันเฟรล กับเครือข่ายภาค
ประชาชน WeWatch ขณะเดียวกันจะมีการจับมือกับสื่อท้องถิ่น เช่น ทีมงานโฟกัสภาคใต้  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน 
ของภาคเหนือ  อีสานบิซ ขอนแก่น ของภาคอีสาน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการนี้ไปพร้อมกัน.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909298 
 
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909298
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23 พฤศจิกายน 2563  

นักวิชาการชี้เลือกตั้ง อบจ. "คนเดิม" ได้เปรียบคะแนนนิยม 
  

 
 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์สนามเลือกตั้งท้องถิ่นระดับ อบจ. ว่าผู้สมัครที่เป็น นายกและสมาชิก 
อบจ.คนเดิมอาจได้เปรียบทางคะแนนนิยม ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ที่มีคนรุ่นใหม่ก็เป็นตัวชี้วัดเช่นกัน อย่างพื้นที่ที่มี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

วันนี้ (23 พ.ย.2563) นางอรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยถึงการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ว่า สถานการณ์การเมืองภาพใหญ่ อาจท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นถูกลดกระแส แต่ต้องยอมรับว่าการเมืองภาพใหญ่นั้นน่าสนใจ ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่น่าสนใจที่มีการหา
เสียงกันอย่างคึกคัก แต่ส่วนตัวเห็นว่าการติดโปสเตอร์หาเสียงยังน้อย สื่อมวลชนต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกาบัตร 2 ใบ คือเตรียมพิจารณาเลือกนายก อบจ. และสมาชิกสภา 
อบจ. 

ขณะเดียวกัน ยังวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิเพียงวันเดียว และวันหยุดไม่ตรงวันหยุดยาว อาจ
เป็นอุปสรรคให้ประชาชนไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิที่ภูมิล าเนาในแต่ละจังหวัดได้ ขณะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้เห็น
ปรากฏการณ์ชัดเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
น้อยมากที่จะเห็นบทบาทของพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนใหญ่ผ่านตัวผู้สมัคร โดยตระกูลการเมืองใน
พ้ืนที่ เป็นคนตระกูลเดียวกับนักการเมืองระดับชาติมาลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น 
มองมุมบวกคนพรรคเดียวกันชิงพื้นที่ 

ในปัจจุบัน จะเห็นพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง เช่น พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวหน้า ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง 
และยังเห็นคนในพรรคการเมืองเดียวกันแข่งขันระดับพ้ืนที่กันเอง ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดสีสันการหาเสียง ตราบใดที่
ไม่ถึงขั้นคุกคามหรือท าร้าย ซึ่งหากมองมุมบวกจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนตัดสินใจส่วนผลการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
อนาคต จะสะท้อนการเมืองระดับประเทศหรือไม่นั้น นางอรทัย ระบุว่า อย่างหนึ่งที่เห็นคือเรื่องปรากฏการณ์พรรคช่วย
หาเสียง หรือคณะต่างๆ ส่งคนส่วนกลางไปช่วยหาเสียง หากมองแง่บวกเชิงวิชาการต้องการให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร
ระดับท้องถิ่น เพราะต้องการเห็นนโยบายการกระจายอ านาจเป็นนโยบายของพรรคการเมืองด้วย 
หวังคัดสรรคนคุณภาพลงระดับท้องถิ่น 
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นางอรทัย กล่าวอีกว่า เชื่อว่าการกระจายอ านาจต้องท าต่อเนื่อง หากพรรคการเมืองเข้ามาและมีบทบาทนิติ
บัญญัติสามารถปรับเปลี่ยนกฎหมายกระจายอ านาจได้ จะเกิดกระแสการปรับเปลี่ยนการแก้กฎหมายอย่างจริงจัง และ
พรรคการเมืองจะคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพลงการเมืองท้องถิ่น และพรรคการเมืองจะรักษาวินัยการเมือ งท้องถิ่นได้ 
อย่างการกระจายอ านาจในอังกฤษ 

นอกจากนี้ เห็นว่าสนามเลือกตั้งที่น่าสนใจคือพ้ืนที่ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ อาจ
ส่งผลต่อคะแนนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน เชื่อว่านายก อบจ. และสมาชิกคนเดิมที่ท าหน้าที่มายาวนานถึง 7 ปี จะมี
ความได้เปรียบในการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/298579 
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.00 น. 

 ‘ธนาธร’ยันไม่ถอย! ขึ้นโรงพักรับทราบข้อกล่าวหาปมถือหุ้นสื่อ ฝากติ่งอย่าหยุดฝัน 
 

 
 

‘ธนาธร’ยันไม่ถอย! ขึ้นโรงพักรับทราบข้อกล่าวหาปมถือหุ้นสื่อ ฝากติ่งอย่าหยุดฝัน 
24 พฤศจิกายน 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ส่วนตัวเมื่อคืนวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาดังนี้... 
หากยังจ ากันได้ ช่วงสัปดาห์นี้เป็นเวลาครบ 1 ปีพอดี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยคดีหุ้นวีลัค สั่งให้ผมหลุดออก

จากการเป็น ส.ส. 
จนถึงตอนนี้ ดูท่า กกต. จะเดินหน้าเอาผิดทางอาญากับผมต่อไปอย่างเต็มสูบ ในข้อหาว่า “รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ” 

หรือถ้าพูดสรุปง่ายๆ ก็คือ กกต. แจ้งต ารวจให้ด าเนินคดีอาญาต่อผมในประเด็นที่ว่า “รู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาด
คุณสมบัติแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งอีก” ซึ่งดูท่าแล้ว ในประเทศไทยตอนนี้ก็คงจะมีแค่ 2 คน คือผมและคุณกอล์ฟ ธัญญ์
วาริน (ท่ีเพ่ิงโดนศาลรัฐธรรมนูญปลดออกจากการเป็น ส.ส.) ที่โดนด าเนินคดีในลักษณะนี้ เพราะเป็นเพียง2 คน(อนาคต
ใหม่ทั้ง 2 คน) ที่โดนข้อหานี้ฟาดฟัน ท่ามกลางข้อครหาของสังคมว่ากระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระมีมาตรฐาน
ในการด าเนินการด้วยความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 

แต่ในเมื่อตัดสินใจมาท างานการเมืองแล้ว เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าหนทางจะต้องล าบากล าบนมากแค่ไหน จึงไม่มีทาง
ถอย-ไม่มีวันหยุด อยู่แล้ว 

ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผมจะเดินทางไป สน.ทุ่งสองห้อง 
เพ่ือไปรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวตามที่ต ารวจได้ส่งหมายเรียกมา จึงขอมาแจ้งข่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้รัก
ความเป็นธรรมได้รับทราบ และขออภัยพ่ีน้องประชาชนและคณะก้าวหน้าเป็นอย่ างสูงที่ผมจะต้องขอหยุดช่วยคณะ
ก้าวหน้าหาเสียงชั่วคราวในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามจะเร่งกลับมาช่วยหาเสียงโดยเร็วที่สุด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533850  

https://www.naewna.com/politic/533850
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24 พ.ย. 2563 11:05 น. 

"ธนาธร" รายงานตัวคดีถือหุ้นสื่อ เสื้อเหลืองชูป้าย เปิดเพลง หนักแผ่นดิน 
 

 
 

กลุ่มคนสวมเสื้อเหลือง เปิดเพลง "หนักแผ่นดิน" รับ "ธนาธร" รายงานตัว คดี กกต.แจ้งผิดถือหุ้นสื่อ ขณะที่เจ้าตัว
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอฝ่ายรัฐอย่าใช้ความรุนแรงกับม็อบราษฎรพรุ่งนี้ (25 พ.ย.) 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย. ที่ สน.ทุ่งสองห้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองหลายสิบคนมายืน
ถือป้ายด่าทอ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมเปิดเพลงหนักแผ่นดินอยู่หน้าทางเข้าโรงพัก โดยมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจทุ่งสองห้อง คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย 

ก่อนที่นายธนาธร จะมารายงานตัวตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ กกต. แจ้งความให้ด าเนินคดี  
นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีลัค มีเดีย จ ากัด ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ 
กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 
2561 มาตรา 151 

จากนั้น นายธนาธร เปิดเผยว่า วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และหลังจากเสร็จจาก
การรายงานตัวแล้ว ก็จะได้ลงพ้ืนที่ท างานต่อทั้งวัน ไม่ได้หวาดหวั่นกับสิ่งที่เข้ามาคุกคาม และขอยืนยันกับพ่ีน้องว่า จะ
ตั้งใจท างานต่อ และก าลังใจจากทุกคนส าคัญมากในการหล่อเลี้ ยง "คณะก้าวหน้า" ให้เดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ยังขอ
ฝ่ายรัฐบาล อย่าใช้ความรุนแรงกับม็อบราษฎรในวันพรุ่งนี้ และว่าถ้าทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม 
ทางออกท่ีสันติยังมีอยู่ 

ขณะที่ก็ได้มีมวลชนจ านวนหนึ่ง เดินทางมาให้ก าลังใจ นายธนาธร เช่นเดียวกัน โดยตะโกนว่า "ธนาธร สู้ๆ" 
พร้อมกับน าเค้กมาอวยพรวันเกิดให้ด้วย โดยนายธนาธรได้กล่าวขอบคุณทุกคน ก่อนที่จะร่วมเซลฟี่ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1982492 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1982492
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วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2563 - 10:58 น. 

เลือก “วิรัช” นั่งประธาน กมธ.ศึกษาแก้ รธน.  
เจ้าตัวขอบคุณ เล็งก าหนดแนวทางท างาน 
 

 
 
กมธ.ศึกษาแก้รธน. เลือก “วิรัช” นั่งประธานกมธ. เจ้าตัวขอบคุณ เตรียมก าหนดแนวทางท างาน หากประชุม
อาทิตย์ละวันไม่พอพร้อมเพิ่มประชุมวันหยุด 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยเป็นการประชุมนัดแรก มีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เป็นประธานชั่วคราว ท าหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ผลการ
ประชุม ที่ประชุมได้เลือกนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานกมธ. ด้วย
คะแนน 27  เสียง ขณะที่ฝ่ายค้านเสนอ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย (พท.) ชิงต าแหน่ง แต่ได้คะแนน 
12 เสียง 

จากนั้น เวลา 10.10 น. นายวิรัช กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณ กมธ. ที่เลือกตนเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับหน้าที่ของกมธ. จากนี้ไป เราคงจะได้ก าหนดกรอบการท างาน โดยเฉพาะเวลาการประชุมว่าเราจะประชุม
อาทิตย์ละกี่วัน และเราจะท างานกันแบบไหน ซึ่งที่ประชุมจะได้ร่วมกันก าหนด ส่วนตนเองนั้ นจะท าหน้าที่ควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามร่างที่ทางรัฐสภาส่งมา โดยมีร่างของรัฐบาลเป็นหลัก แต่ก็สามารถปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
และความเหมาะสมของการท างานได้ 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านอยากให้พิจารณาเร็วขึ้นก่อน 45 วัน นายวิรัช กล่าวว่า อยู่ที่การท างาน ถ้าท างานรื่นไหล
คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากติดขัดอะไร แล้วใช้เวลาประชุมอาทิตย์ละวันไม่เพียงพอ ก็อาจจะต้องเพ่ิมการประชุมในวัน
เสาร์ นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมตั้งคณะอนุกมธ.เพ่ือมาดูแลในรายละเอียด เช่น เรื่องคุณสมบัติ ส.ส.ร. ฯลฯ ที่เราต้องท า
โดยละเอียด เนื่องจากรายละเอียดมีมาก 

เมื่อถามว่า ทางฝ่ายค้านเองเขาก็อยากได้เนื้อหาในร่างของฝ่ายค้าน และเนื้อหาจากร่างที่ตกไปโดยเฉพาะร่าง
ของประชาชนมารวมด้วย นายวิรัช กล่าวว่า เราสามารถมาคุยกันในห้องประชุมได้ ซึ่งร่างของเราก็มีความคล้านคลึงกัน
อยู่แล้ว โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงประเด็นที่เก่ียวกับพระราชอ านาจอีก 38 มาตรา นอกนั้นเรื่องอ่ืนๆก็มา
ว่ากันอีกครั้ง 

เมื่อถามว่า การใช้ร่างของรัฐบาลในการพิจารณาเป็นหลักอาจท าให้เกิดการไม่ยอมรับ นายวิรัช กล่าวว่า เป็นไป
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ บางทีเราจะเอาใจข้างหนึ่งข้างใดไม่ได้ ต้องยึดเกณฑ์กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2455534 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2455534
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/3%E0%B8%B0%E0%B8%9E.jpg
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24 พฤศจิกายน 2563 11:47 น.   

'ราเมศ' ยื่น กกต. ยุติสอบ คดีหุ้นสื่อ สส. ปชป. เหตุศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว 
 

 
 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีหุ้นสื่อ ส.ส. กล่าวถึงคดี
หุ้นสื่อที่อยู่ในชั้น กกต. ว่า...จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็น
เจ้าของในกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่ ค าวินิจฉัยขณะนี้ได้มีการประกาศค าวินิจฉัยฉบับเต็มในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ซึ่งเหตุผลในค าวินิจฉัยระบุไว้ชัดแจ้ง ว่าเหตุใดบ้างที่ไม่ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ค าวินิจฉัยดังกล่าวผูกพัน
ทุกองค์กร รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน ามาเทียบเคียง เพ่ือประกอบการ
สอบสวน การยุติการสอบสวนจะเป็นผลดีเพราะจะท าให้ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

แต่ขณะนี้ปรากฏว่ายังมีคดีที่มีผู้ไปร้องต่อ กกต. ในข้อเท็จจริงเดียวกัน มี ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์จ านวน 9 
คน และ มี 3 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่เป็นความผิด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นการสร้าง
ภาระในการถูกด าเนินคดีซ้ าซ้อน จึงได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือขอให้มีมติยุติการสอบสวน
เรื่องดังกล่าวต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199435 
 
 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/199435
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201124/fd9d525670068a09fb6a16012db0326c45a7812e22cc9074fbf6440dbca95faf.jpg?itok=8OrDJ6Cf
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วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 - 11:59 น. 

 “ปชป.” จี้ กกต.ยุติสอบ 9 ส.ส.ปชป.ถือครองหุ้นสื่อ หลังศาลรธน.วินิจฉัยแล้วไม่ผิด 

 
 
“ปชป.” จี้ กกต.ยุติสอบ 9 ส.ส.ปชป.ถือครองหุ้นสื่อ หลังศาลรธน.วินิจฉัยแล้วไม่ผิด ระบุมีข้อเท็จจริงเดียวกัน 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายราเมศ รัตนะเชวง 
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีหุ้นสื่อ ส.ส. ปชป. เข้ายื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ยุติการ
สอบสวนค าร้อง ที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นขอให้กกต.วินิจฉัยว่าส.ส.9คน ของพรรคประชาธิปัตย์ ถือครองหุ้นหรือ
เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกสภาพความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า 
ส.ส.ปชป. ไม่มีความผิดในเรื่องดังกล่าว 

นายราเมศ กล่าวว่า ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีกล่าวหา ส.ส.ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของในกิจการ
สื่อสารมวลชน ขณะนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเหตุผลในค าวินิจฉัยระบุไว้ชัดเจนว่าเหตุใดบ้างที่ไม่
ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. และค าวินิจฉัยดังกล่าวผูกพันทุกองค์กร รวมถึง กกต. หากน าค า วินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญมาเทียบเคียง เพ่ือประกอบการสอบสวน การยุติการสอบสวนก็จะเป็นผลดีท าให้ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

“ค าร้องที่กกต.สอบสวนอยู่มีข้อเท็จจริงเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า3ส.ส.ปชป.ไม่ผิด ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรม ไม่เป็นการสร้างภาระในการถูกด าเนินคดีซ้ าซ้อน จึงมายื่นขอให้มีมติยุติการสอบสวนเรื่องดังกล่าว”
นายราเมศกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ 9 ส.ส.พรรค ปชป.ที่ ถูกนายเรืองไกร ยื่นค าร้องกกต.ประกอบด้วย นายประกอบ จิ
รกิติ น.ส. จิตภัสร ์ตั๊น กฤดากร คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช นายประมวล พงศ์ถาวราเดช นายวีระชัย วีระเมธีกุล นาย
ชัยชนะ เดชเดโช นายเกียรติ สิทธิอมร นายสมชาติ ประดิษฐพร และน.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ โดย 3 คนที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ผิดก็คือ นายสมชาติ น.ส.จิตภัสร์ น.ส.วชิราภรณ์ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2455736 
ข่วที่เกี่ยวข้อง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909313 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2455736
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909313
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87-.jpg
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.40 น. 

'วิษณ'ุโยนสภากระชับไทม์ไลน์แก้ไขรธน. ย้ าไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล 
 

 
 

"วิษณุ"โยนสภากระชับไทม์ไลน์แก้ไขรธน. ชี้สามารถเร่งพิจารณาได้ ย้ าไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล 
เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้กระชับเวลากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รธน.) ให้เสร็จภายใน 45 วัน ว่า 
ตารางเวลาที่มีการพูดในตอนนี้ต่างคนต่างท าไม่เหมือนกัน ถ้ารัฐบาลท าจะไปมองถึงการก าหนดเวลาในสภาบวกกับ
ระยะเวลาที่ต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ รวมถึงการท าประชามติ 

"การเร่งรัดบางอย่างนั้นท าได้ หากเร่งพิจารณาแทนที่จะ 7 วัน ก็เหลือ 3 วัน บางอย่างใช้ 1 เดือน ก็เหลือ 15 วัน 
แต่บางอย่างก็ตัดทอนให้สั้นไม่ได้ เช่น การน าขึ้นทูลเกล้าฯ หรือการให้เร่งท าประชามติก็อาจถูกกล่าวหาเหมือนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บอกว่ากระบวนการเร่งรัด ไม่ได้ชี้แจง ไม่ได้แจกรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบ ยังไม่ได้มี
การศึกษา แต่ก็ให้มาลงประชามติส่งเดชไปอย่างนั้น ก็เกรงว่าจะกลายเป็นที่ครหาขึ้นมาอีก ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่มีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารว่าช่วงเวลานั้นอย่าปล่อยให้ไร้ประโยชน์ต้องท าให้คุ้มค่า ให้ประชาชนได้รับ
การชี้แจง" 

นายวิษณุ กล่าวว่า การกระชับเวลากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับสภา จะให้รัฐบาลไปบอกก็คงไม่ได้ 
เพราะมีหลายคน หลายพรรค หลายฝ่ายคงต้องให้เขาว่ากันเองในสภา ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่มีอะไรต้อง
ท าในส่วนนี้ แต่เมื่อกฎหมายส่งมาจากสภาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของรัฐบาลที่ต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ โดยมีกรอบเวลา 20 
วัน ซึ่งรัฐบาลไม่เคยท าพ้นจากกรอบเวลาดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533882 
 
 

https://www.naewna.com/politic/533882
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23 พ.ย. 2563-12:21 น. 

จุดเปลี่ยน เลือกตั้ง "ท้องถิ่น" ก้าวใหญ่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 

 
 

FootNote : จุดเปลีย่น เลือกตั้ง "ท้องถิ่น" ก้าวใหญ่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
การต่อต้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังเกิดข้ึนแทบจะในทุกพ้ืนที่ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปปรากฏตัวเพ่ือ

หนุนเสริมผู้สมัคร อบจ.ในนามคณะก้าวหน้าในการหาเสียง เพียงแต่ที่จะอึกทึกครึกโครมอย่างที่เห็นกันในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชไม่ได้เกิดขึ้น ตรงกันข้าม ที่ไปชูป้ายและเปิดเพลง "หนักแผ่นดิน"เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการคัดค้านต่อต้าน 
ไม่ว่าจะที่สมุทรสาคร ไม่ว่าจะที่กระบี่ ไม่ว่าจะที่สุรินทร์ก็ยังมีอยู่ กระนั้น หากเทียบกับขบวนของมวลชนที่มาแวดล้อม 
และต้อนรับพร้อมกับสวมพวงมาลัยดอกดาวเรือง ก็ถือได้ว่ามีปริมาณน้อยกว่าเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งเมื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ขึ้นปราศรัยบนเวที ยิ่งจับได้ในการขานรับ เนื่องจากผู้ที่มารอต้อนรับและฟังค าปราศรัยมีความนิยมในตัวของผู้สมัคร
และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อยู่แล้ว จึงมีค าถามว่าคณะก้าวหน้าและนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถสร้าง
ปรากฏการณ์เหมือนก่อนเดือนมีนาคม 2562 หรือไม่ ค าถามนี้ก าลังได้รับความสนใจและเฝ้ามองทางการเมืองอย่าง
แหลมคมยิ่ง ไม่ว่าจะมาจากบรรดา "บ้านใหญ่"ทั้งหลายในแต่ละจังหวัดที่มีคนของ "คณะก้าวหน้า"ลงชิง  ไม่ว่าจะมาจาก
พรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังผู้สมัครทั้งเพ่ือไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา 

เพราะหากว่าคณะก้าวหน้าและ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สร้างกระแสให้เกิดขึ้นเหมือนก่อนการเลือกตั้งเมื่อ
เดือนมีนาคม 2562 ได้ นั่นหมายถึงจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในทางการเมือง เนื่องจากประเด็นที่คณะก้าวหน้าและ นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ จุดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์และความจัดเจนจากพรรคอนาคตใหม่ เท่ากับเป็นการเสนอมิติใหม่
ในทางการเมือง จากการเมือง "ระดับชาติ"ลงลึกไปยังการเมืองระดับ "ท้องถิ่น" ตรงนี้ต้องจับปฏิกิริยาอันมาจากพรรค
เพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นส าคัญ ยอมรับเถิดว่านับแต่ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ผลักรุนให้บังเกิดพรรคอนาคตใหม่ขึ้นในทางการเมืองก็เท่ากับได้สร้างจุดเปลี่ยนอย่างมีนัย ส าคัญในทางการเมือง  
เหมือนกับการเกิดพรรคไทยรักไทยเมื่อเดือนมกราคม 2544 เพียงแต่ผลของ "อนาคตใหม่"ลงลึกไปยังระดับ "ท้องถิ่น"
เท่านั้น 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5384177 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5384177
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/11/FootNote-17.jpg
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 13:03 น. 

รายงานหน้า 2 : ผ่ากลยุทธ์หาเสียง สนามเลือกตั้ง‘อบจ.’ 
 

 

 
หมายเหตุ – นักวิชาการมองการหาเสียงและกลยุทธ์การต่อสู้ของผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม หลังผ่านโค้งแรกมาเกือบ 3 สัปดาห ์
โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทบาทหน้าที่ของ กกต. ภายหลังมีการออกระเบียบและพยายามท าให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
โดยเฉพาะการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ในทางปฏิบัติอาจมีข้อจ ากัด เพราะในข้อเท็จจริ งแทบเป็นไปไม่ได้
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะนักการเมืองจะไม่เข้าไปมีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการช่วยเหลือผู้สมัครหาเสียง จากข้อมูล 
พบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่จะมาจากตระกูลการเมือง บางจังหวัดเป็นพ่ีน้อง เป็นบิดามารดา หรือคนใกล้ชิดหรือหัวคะแนน
ของนักการเมืองระดับชาติ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเหล่านี้จะวางเฉย ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะที่ อบจ.คือ 1 
จังหวัด 1 เขตเลือกตั้ง การมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเครือข่ายนักการเมืองกับข้าราชการ ก็ท าให้ กกต.มีความ
ยากล าบากในการท าหน้าที่ 

ในฐานะนักวิชาการได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเปิดเวทีให้แต่ละฝ่ายได้ดีเบต เพ่ือ
น าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์โดยมีพันธสัญญากับประชาชนว่าจะเข้าไปท าหน้าที่อย่างไรใน
อนาคต ท าให้การปกครองท้องถิ่นมีความโปร่งใส เป็นรากฐานส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 
เชื่อว่าจะน าไปสู่การยกระดับการเมืองท้องถิ่นให้ดีมีคุณภาพมากกว่าที่ผ่านมา 

แต่ต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบบทบาทหน้าที่ภารกิจที่แท้จริงของนายก อบจ. เหมือน
บทบาทของนายก อบต. นายกเทศมนตรี เพราะ อบจ.ไม่มีพ้ืนที่ท างานของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมการ
ท างานของ อบจ.ที่ผ่านมาที่ท างาน เหมือนเป็นธุรกิจการเมือง ลงทุนทางการเมืองเพ่ือแสวงหาก าไร ใช้ อบจ.เป็นฐาน
การเมืองระดับชาติ ท าหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งที่ อบจ.ควรท าหน้าที่ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ เพราะ 
อบต.และเทศบาลมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ที่ส าคัญ อบจ.ไม่ได้ท าหน้าที่ให้โดดเด่น ขาดการสื่อสารกับประชาชน 
อบจ.จะมุ่งเน้นในการท าโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่วนใหญ่จะละเลย ไม่สนใจในการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข การดูแลผู้ด้อยโอกาส ทั้งที่สิ่งเหล่านี้หาก อบจ.สนใจจะท า จะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณรายปีจ านวนหลายล้านบาท และในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่า
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ราชการจังหวัดโดยตรงใน พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง ผู้สมัครนายก อบจ.ควรมีวิชั่นมองให้ไกลกว่าการท าโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่ ส าหรับประชาชนจะต้องติดตามตรวจสอบการท างานให้มี
ธรรมาภิบาลและควรเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เสนอตัวไปท าหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

ที่น่าแปลกใจมากที่สุด หลังจากกฎหมายก าหนดให้มีนายก อบจ.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเกือบ 20 ปี แต่ยัง
เห็นผู้สมัครนายก อบจ.ต้องมีทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ในทีมเดียวกันออกหาเสียงร่วมกัน ดังนั้น รูปแบบการเลือกตั้งจึงไม่ตอบ
โจทย์ในการถ่วงดุลการท าหน้าที่ของนายก อบจ.กับฝ่ายของสภาท้องถิ่นที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ทั้งที่การเลือกตั้ง
นายก อบจ.โดยตรง เพ่ือต้องการให้มีอ านาจหน้าที่แยกออกจากฝ่ายสภา แต่พบว่านายก อบจ.กับ ส.อบจ.แทบทุก
จังหวัดยังเป็นกลุ่มเดียวกัน ท าให้กลไกการถ่วงดุล การตรวจสอบจะไม่เกิดขึ้นจริง แต่เอาไว้หลอกประชาชนที่เชื่อว่าจะมี
การตรวจสอบแต่ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ 

ยอมรับว่าการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นยังมีอยู่ แต่ไม่ใช่ตัวแปรชี้ขาด เพราะเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง จะต้องมี
แจกมีจ่าย โดยเฉพาะเขตรอบนอก ไม่ใช่เขตในเมือง เพราะการซื้อเสียงนั้น ไม่เหมือนกับการซื้อปลาในตลาด ผู้ถูกซื้อ
และผู้ซื้อจะต้องท าตามสัญญา ซึ่งผลงานการวิจัยส่วนใหญ่ระบุออกมาว่า การซื้อสิทธิขายเสียงไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดในการ
เลือกตั้ง 

รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.ในรอบ 8 ปี พบว่าลักษณะภูมิทัศน์ภาพรวมของการเมืองท้องถิ่นมีการ
ปรับเปลี่ยน แต่ถ้าดูจากตัวแทนผู้สมัครในจังหวัดภาคตะวันออกยังอิงกับตัวบุคคล ตระกูลการเมืองเป็นหลัก ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเริ่มเห็นผู้สมัครกลุ่มใหม่ที่มาพร้อมกระแสการเมืองแบบใหม่ เช่น ตัวแทนของกลุ่มก้าวหน้า ซึ่ง
ส่งผลให้กลุ่มผู้สมัครเดิมหรือทีมใหม่ต้องแข่งขันด้วยการน าเสนอนโยบายกับประชาชนพิจารณา และกลไกการหาเสียง 
จะมีลักษณะคู่ขนาน มีทั้งนโยบายและคอนเน็กชั่นแบบเดิมในระบบอุปถัมภ์กับเครือข่ายการเมืองในพ้ืนที่ ส าหรับการ
สื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนมีข้อมูลว่านักการเมืองที่หาเสียงจะใช้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย รวมทั้ง
การเดินรณรงค์หาเสียงในรูปแบบเดิม 
ช านาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านกฎหมายกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

โดยหลักการพ้ืนฐานผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.เป็นฝ่ายการเมือง ดังนั้นในโลกความเป็นจริงจึงหลีกหนีไม่
พ้นที่จะมีเครือข่ายนักการเมืองในจังหวัดหรือในระดับชาติ เข้าหาช่วยเหลือเกื้อกูลในการหาเสียง แต่เมื่อ กกต.เขียนห้าม
ไว้ในมาตรา 34 ก็ต้องดูบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าจะมีสิ่งใดที่บ่งบอกหรือน่าเชื่อได้ว่าจะไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร แม้ว่าบุคคล
ที่เป็นรัฐมนตรี ที่ถืออ านาจรัฐ คุมข้าราชการประจ าก็คงจะหาช่องทางไปช่วยเหลือได้เพ่ือชิงความได้เปรียบ และส่วนตัว
เห็นว่าไม่ควรห้ามนักการเมืองไปช่วยเหลือเพราะนักการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด 

แต่เมื่อ กกต.ออกข้อห้าม เพราะมีเจตนาให้ผู้สมัครมีความเท่าเทียมกัน ก็ควรใช้อ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็น
ธรรม อย่าเลือกปฏิบัติท าให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพ ความไว้วางใจในการใช้อ านาจหน้าที่ แต่ก็คงได้เห็นผลงานแล้วว่า
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 มี 350 เขต ผู้สมัคร ส.ส.มีหลายพันคน กกต.ท าได้เพียงแจกใบส้มเพียงใบเดียว และ
เมื่อมีการร้องเรียนในภายหลังก็บอกว่าไม่พบการทุจริต ล่าสุดเชื่อว่า กกต.คงท างานล าบากเพราะความเชื่อมั่นติดลบไป
แล้ว ที่ส าคัญนักการเมืองคงไม่ได้เกรงกลัว ไม่เหมือน กกต.ยุคแรกที่สร้างผลงานไว้ดีมาก 

ส าหรับกระแสการหาเสียงก็คงมีการใช้ยุทธวิธีทุกอย่างทั้งบนดินและใต้ดิน เพ่ือแลกกับโอกาสในการท าหน้าที่
โดยนายก อบจ.ได้รับค่าตอบแทนเพียง 7 หมื่นกว่าบาท อยู่ครบ 4 ปี ได้ค่าตอบแทนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ที่น่าตลกกว่า
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นั้น กกต.ได้ก าหนดให้วงเงินหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.แต่ละจังหวัดไม่เท่ากันตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ บางจังหวัด
ให้นายก อบจ.ใช้งบหาเสียงไม่เกิน 19 ล้านบาท บางจังหวัดให้ใช้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท แต่นายก อบจ.รับค่าตอบแทน
เท่ากัน สิ่งนี้ก็ท าให้ประชาชนคงคิดได้ว่าถ้าชนะการเลือกตั้งแล้วจะเข้าไปท าอะไร ดังนั้น ผู้สมัครนายก อบจ.ในจังหวัดที่
ใช้งบไม่เกิน 19 ล้านควรออกมาชี้แจงหลักการและเหตุผล 

การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ก่อน กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา กกต.ต้อง
ยอมรับความจริงว่ามีผู้สมัครบางรายได้ซื้อเสียงล่วงหน้ามานานในหลายรูปแบบทั้งพาคนไปเที่ยว สนับสนุนโครงการ ก่อน
มีการก าหนดวันที่เริ่มนับวงเงินค่าใช้จ่าย ซึ่งยังมีการท าบัญชีผีไว้อีก แล้วท าบัญชีค่าใช้จ่ายปกติไว้หลอก กกต. 

แต่อย่าลืมว่าการเมืองปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจของประชาชนหรือคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการ
เลือกตัวบุคคลจากนโยบาย วิสัยทัศน์ ความชื่อสัตย์สุจริต มีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่ เพราะมีต้นทุนต่ า ท าได้
หลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวก ดังนั้น การซื้อเสียงแบบเดิมอาจจะล้าหลังมีโอกาส
เสียเงินฟรี 

เชื่อว่าการเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้จะมีเครือข่ายนักการเมืองในสังกัดบ้านใหญ่หรือตระกูลดังบางจังหวัดจะ
สอบตก แม้ว่าจะมีการวางเกมด้วยการก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม โดยก่อนหน้านั้น 1 สัปดาห์รัฐบาล
ก าหนดวันหยุดยาว ก็อาจจะท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สะดวกในการเดินทางกลับภูมิล าเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้และจะ
ท าให้ฐานการเมืองเดิมมีความได้เปรียบจากคะแนนจัดตั้ง 
พุฑฒจักร สิทธิ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร 

จากการติดตามแนวทางการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.ยังใช้รูปแบบเดิม แต่จากการสอบถามประชาชน
ส่วนใหญ่พบว่ามีความต้องการให้ผู้สมัครนายก อบจ.ออกเดินหาเสียงด้วยตัวเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้ซักถามถึงแนว
ทางการท างาน แทนการส่งทีมงานผู้ช่วยหาเสียงออกไปรณรงค์ในงานที่จัดตามประเพณี แต่น่าจะมีปัญหาติดขัดในพ้ืนที่
ภาคอีสาน เนื่องจากพ้ืนที่เลือกตั้งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ 

ส าหรับข้อห้ามตามมาตรา 34 จะพบว่าจะมีความซับซ้อนในวิธีปฏิบัติมากขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้สมัครบางราย และล่าสุดยังพบว่ามีบางพรรคการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมีการกระท าที่อาจจะเข้าข่ายความผิด
ตามข้อห้ามเพ่ือช่วยเหลือผู้สมัครบางราย และเชื่อว่าหลังสิ้นสุดการเลือกตั้งน่าจะมีผู้สมัครนายก อบจ.ที่สอบตกน า
พยานหลักฐานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐตามที่กฎหมายก าหนดร้องเรียนถึง กกต.อย่างแน่นอน ที่ส าคัญการซื้อ
เสียงเพ่ือจูงใจยังมีตามปกติ แต่การมีส่วนร่วมจากประชาชนยังเป็นปัญหา เนื่องจากไม่มีใครกล้าเปิดเผยข้อมูล และเชื่อ
ว่าในโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งคงมีการทิ้งทวนเพ่ือออกอาวุธหนักกันอย่างเต็มที่ ขณะที่การท าง านของ กกต.มีข้อ
เรียกร้องให้วางตัวเป็นกลาง อย่าเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

เชื่อว่า กกต.จังหวัดไม่ก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเข้มข้นเหมือนการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อเดือนมีนาคม 
2562 เพราะมีการแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่นของแต่ละ อบจ. เข้าไปท าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ก็จะมีข้าราชการ 
ซึ่งอาจจะไม่ท าหน้าที่อย่างเต็มที่เพ่ือให้คุณโทษกับผู้สมัคร ส่วนใหญ่จะท าตามพิธีกรรม เพราะไม่อยากเสี่ยงกับ
ผลกระทบหลายประการของเครือข่ายการเมืองที่กุมอ านาจรัฐ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหากับต าแหน่งหน้าที่ในภายหลัง และ
บุคคลเหล่านี้จะอ่านเกมล่วงหน้า หรือทราบดีว่านักการเมืองกลุ่มใดจะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยไม่
ประเมินว่าผู้สมัครบางรายประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายเพราะไร้ผลงาน และการท าหน้าที่ของนายก อบจ.ยาวนานถึง 8 ปี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

น่าจะมีผลชี้ขาดกับการลงคะแนนเลือกตั้ง ส าหรับการประกาศวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ.ในภาคอีสาน เท่าที่
ติดตามยังไม่มีการจัดเวทีดีเบตของผู้สมัครนายก อบจ.แต่กลุ่มนักวิชาการมีแนวคิดร่วมกันว่าอีก 10 วันก่อนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งจะจัดเวทีดีเบตที่ จ.สกลนคร เพ่ือให้ประชาชนติดตามรับฟังทั้งในห้องประชุมและมีการถ่ายทอดสด
ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2453511 
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 15:37 น. 

 ‘บุ่นเล้ง-สาธร’โชว์กึ๋น ชิงเก้าอี้นายก อบจ.ตรัง 
 

 
 

สนามเลือกตั้งจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง เพียง 3 ราย แต่มีการแข่งขันสูงกว่าหลาย
จังหวัด และเป็นศึกสายเลือด แข่งขันกันเองภายในคนประชาธิปัตย์ แต่อ านาจบริหารงาน อบจ. มี ครูกิจ กิจ หลีกภัย 
พ่ีชาย ชวน หลีกภัย ประธานสภา นั่งครองเก้าอ้ีมายาวนานกว่า 20 ปี แต่หลังจาก “ครูกิจ” วางมือทางการเมืองท าให้
คน ปชป.ต่างหวังเข้ามาบริหารงานต่อ หลังเปิดสนามมีผู้สมัคร 3 ราย โดย 2 รายแรกเป็นสายเลือด ปชป.คือ หมายเลข 
1 บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ เป็นหัวหน้าทีมกิจปวงชนซึ่งรับช่วงต่อจาก “ครูกิจ” หมายเลข 2 สาธร วงศ์หนองเตย ทีมตรัง
พัฒนาเมืองตรัง น้องชาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. และหมายเลข 3 ภูผา ทองนอก ทีมตรังก้าวใหม่ 

หากเทียบฟอร์มคู่ชิงนายก อบจ.โฟกัสไปอยู่ที่ “บุ่นเล้ง” และ “สาธร” ซึ่งมีฐานเสียง ปชป.หนุนทั้งคู่ ส าหรับ 
“บุ่นเล้ง” อยู่ในตระกูลนักการเมืองที่ยึดหัวหาดพ้ืนที่เขต 3 ครอบคลุม อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน อ.หาดส าราญ อ.
กันตัง ยังไม่รวมคะแนนสนับสนุนจากฝั่ง “ครูกิจ” ที่แน่นปึ้ก ส่วน “สาธร” ดีกรีน้องชาย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ก็
ได้รับการยอมรับ และมีฐานเสียงของพ่ีชายสนับสนุนไม่น้อยเช่นกัน ทั้งนี้ ทั้ง 2 ผู้สมัครต่างจัดท านโยบายวิสัยทัศน์ การ
พัฒนาจังหวัดออกมาน าเสนอประชาชนหลายด้าน 

ส าหรับ “บุ่นเล้ง” ประกาศจะสานต่อนโยบายของ “ครูกิจ” เร่งขับเคลื่อนนโยบายเอาใจคนรุ่นใหม่ ชู 8 
นโยบายหลัก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ได้แก่ 
1.“ท้องถิ่นตรัง” รวมเป็นหนึ่งของท้องถิ่นทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. ให้ก้าวเดินไปด้วยกัน เป็น “Trang Center” 
ศูนย์กลางประสานงานและช่วยเหลือ อปท. ภายใต้ตรังทุกรูปแบบ เพ่ือการพัฒนาทุกพ้ืนที่ไปพร้อมกัน 
2.เชื่อมตรัง เชื่อมใต้ เชื่อมโลก รองรับสนามบินนานาชาติ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รถโดยสาร อบจ. บริการรถบัส
แอร์จากสนามบินเข้าเมือง ปรับปรุงท่าเรือคลองสน อ.สิเกา เชื่อมทะเลอันดามัน และท่าเรือน้ าลึกนาเกลือ อ.กันตัง 
เชื่อมเส้นทางทะเลโลก 
3.พิชิตภารกิจเปิดเมืองตรังด้วยท่องเที่ยว วัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนา เปิดเมืองท่า โชว์เมืองเก่า ไม่ลืมรากเหง้าคนตรัง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/page-24.jpg
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4.เปิดสายด่วน บรรเทาสาธารณภัย 24 ชั่วโมง ตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งระบบความปลอดภัย และ
เตือนภัยครอบคลุมทั้งจังหวัด 
5.ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ใส่ใจยางพารา ปาล์ม ประมง กลุ่มสหกรณ์ สนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่ และวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
6.พัฒนาคุณภาพชีวิตดี มีมาตรฐาน ตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา เป็นสังคมเท่าเทียมเสมอภาค ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องความพิการทาง
กาย และถูกตีกรอบด้วยเรื่องเพศ 
7.สร้างสาธารณสุขที่ดี ทุกพ้ืนที่สนับสนุนกีฬา โดยตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ สานต่อโครงการเฝ้า
ระวังสุขภาพ เพ่ิมเติมเรื่องสุขภาพจิต และพร้อมรับโอน รพ.สต. ใส่ใจดูแล อสม. 
และ 8.อัพเกรดตรัง จริงจังด้วยเทคโนโลยี ฟังคนรุ่นใหม่สร้างเมืองทันสมัย สร้างช่องทางกระจายสินค้าพ้ืนบ้านให้ก้าว
ไกล ผ่านการใช้เทคโนโลยี 

ฝั่ง “สาธร” หาเสียงโดยชูสโลแกน “เปลี่ยนตรังให้ดังและดีกว่าเดิม” พร้อมประกาศนโยบาย 12 ด้าน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตรังให้เจริญก้าวหน้า ประกอบด้วย 
1.“เมืองแห่งการมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้” เนื่องด้วย อบจ.ตรัง มีเงินสะสมและเงินฝากจ านวนมาก การใช้จ่าย
ต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ ด าเนินนโยบายและใช้จ่ายงบด้วย
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
2.“สมาร์ทซิตี้ Smart City อบจ.ดิจิทัล” ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในทุกมิติเพ่ือยกระดับคุณภาพของคนตรัง 
3.“เมืองดัง เมืองดีที่ต้องไป” โดยประสาน อปท. สนับสนุนให้มี Land mark ขนาดใหญ่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุก
มุมเมือง มีความหลากหลาย สนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม บริเวณสถานที่ทางโบราณคดี มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง เดินทางสะดวก เที่ยวครบจบในวันเดียว ทั้งฝั่งเขา ฝั่งนา ฝั่งทะเล 
4.“เมืองอาหารดี กีฬาเด่น” ใช้จุดเด่นด้านอาหารและธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่ท าตลาด โดย อบจ.ทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมผ่านประเพณี เอกลักษณ์ท้องถิ่น และจุดเด่นด้านอาหาร ให้เที่ยวได้ตลอดปี ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน
กีฬา ลีกเยาวชนในจังหวัด แข่งระดับภาค เชื่อมสมาคมกีฬา เช่น มวยไทย ฟุตบอล 
5.“เมืองการศึกษา” สนับสนุนให้มีการศึกษาเพ่ือให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนต้นแบบ” ของ อบจ. 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน 
อบจ. 
6.“เมืองสะดวกสบาย” โดยปรับคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะของ อบจ.ให้มีความตรงต่อเวลา รวมทั้ง
ศึกษาการเพิ่มเส้นทางบริการที่จ าเป็น ส่งเสริมให้มีการใช้บริการรถโดยสารเอกลักษณ์ตรัง เช่น รถตุ๊กตุ๊ก ให้คงอยู่คู่ตรัง 
7.“เมืองยางพารา” ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดน ายางพาราแปรรูป โดย อบจ.น าร่องใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น เสาหลักน า
ทาง และอุปกรณ์ที่ท าด้วยยางพาราบนถนนของ อบจ.ตรัง และสนับสนุนให้ อปท. อ่ืนด าเนินการ ร่วมมือกับภาค
ประชาชนส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องจากยางพาราและต้นยางพารา 
8.“เมือง 46 บ้านนา” ส่งเสริมอาชีพท านาสงวนพ้ืนที่ท านาไว้คู่ตรัง มีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ตลอดปี เช่น พ้ืนที่นาหมื่นศรี และอ่ืนๆ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถให้ชาวนา หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ าหน่ายข้าว
โดยตรงต่อผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างแท้จริง 
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9.“เมืองคุณภาพชีวิต” ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย อสม.ร่วมกับ อปท. ให้มีความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังโรค สนับสนุน
เครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สนับสนุนการกีฬาของตรังเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิต และสนับสนุน
ให้ใช้พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ อบจ.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชน 
10.“เมืองชุมชนกรุณา” ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาท าความดีดูแลสังคม ร่วมกับเครือข่ายของทุกศาสนา 
11.“เมืองสะอาด” เพ่ิมระบบการจัดการขยะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแทนที่การฝังกลบแบบเดิม เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในเมืองตรังให้น่าอยู่ 
และ 12.“เมืองทรัพยากรสมดุลยั่งยืน” ตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หลากหลาย ทั้งเขา ป่า นา เล สนับสนุน 
ส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ท าให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดย
การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 

แม้มีฐานเสียงสนับสนุนหนักแน่นทั้งคู่ แต่ที่เหลือเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นักบริหาร นโยบายการพัฒนา หาก
ถูกใจ โดนใจประชาชน ย่อมช่วงชิงคะแนนนิยมไปครอง ปูทางเข้านั่งเก้าอี้นายก อบจ.ได้สมใจ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2454689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/region/news_2454689


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 

24 พฤศจิกายน 2563 - 10:24 น. 

เก๋าเจอเก๋า "ธงชัย" ชน "ฉลอง" ก้าวหน้าเสียบสนามนนท์ 
 

 
 

สังเวียนนนท์ไม่หมู "ธงชัย" แชมป์ 3 สมัย เจอจอมเก๋า "ฉลอง" พร้อมพลังคนรุ่นใหม่ค่ายก้าวหน้า 
การเติบโตของปริมณฑลเมืองหลวง ท าให้กรุงเทพมหานครกับนนทบุรี แทบจะหาเส้นกั้นเขตแดนไม่

พบ ปัจจุบัน นนทบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 อ าเภอ 52 ต าบล 424 หมู่บ้าน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และ
มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ประชากรจากต่างถิ่นจึงหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองนนท์เพ่ิมขึ้นทุกปี  
พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนนนทบุรี มีความใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ คือ  “กระแสพรรค” หรือกระแสตัวบุคคล มี
อิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 นนทบุรี มี ส.ส.ได้ 6 คน พรรคเพ่ือไทย 5 คน และพรรคพลังประชารัฐ 1 คน 
ประกอบด้วย เจริญ เรี่ยวแรง (พปชร.), จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ (พท.),มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (พท.),มนตรี ตั้งเจริญ
ถาวร (พท.),วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ (พท.) และภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ (พท.) ที่น่าสนใจ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ หรือ
พรรคก้าวไกล ทั้ง 6 เขต ได้คะแนนอยู่ในอันดับ 3 เฉลี่ยเขต 2-3 หมื่นคะแนน ส่วนการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ที่
จะมีขึ้นปลายปีนี้ ผู้สมัครตัวเต็ง ไม่ได้สังกัดพรรค แต่ก็อิงการเมืองระดับชาติ  
แชมป์เก่าเหนื่อย 

ในฐานะแชมป์เก่า 3   สมัย “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ” ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี หมายเลข 3 กลุ่มผึ้ง
หลวง ชูค าขวัญหาเสียง “สร้างนนทบุรี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่อโซเชียล ติดแฮชแท็ก #ผึ้งหลวงพ่ึงได้  
16 ปีที่แล้ว พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ลงสนามนายก อบจ.ครั้งแรก เอาชนะเกษมสุข ทรงวัชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มพลัง
หนุ่ ม  ได้บริหาร  อบจ .นนทบุ รี  นับแต่นั้ น เรื่ อยมา โดยผ่ านการ เลื อกตั้ ง อีก  2 ครั้ ง  ชนะคู่ แข่ งสบายๆ 
     
พ.ต.ท.ธงชัย มีลักษณะประนีประนอม จึงมี “พวก” อยู่ในทุกพรรคการเมืองที่ยึดครองสนามนนท์ ทั้งเพ่ือไทย และ
ประชาธิปัตย์ ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรีครั้งนี้ พ.ต.อ.ธงชัย ต้องเจอคู่แข่งจอมเก๋าอย่าง “ฉลอง เรี่ยวแรง” และ
คนรุ่นใหม่ได้สีเสื้อดีอย่าง “ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ” จากคณะก้าวหน้า   
ฉลองมาแล้ว 
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สังเวียนท้องถิ่นเมืองนนท์ มีสีสันและเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนไม่น้อย เมื่อ “ฉลอง เรี่ยวแรง” ตัดสินใจ
สมัครนายก อบจ. นนทบุรี “ฉลอง” เป็นชาว ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี โดยก าเนิด สมัยที่เป็น ส.ส.นนทบุรี 3 สมัย ที่
มั่นของเขาจะอยู่แถวรอบนอก อย่าง อ.ไทรน้อย ,อ.บางใหญ่ และ อ.บางบัวทองเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่แล้ว ฉลองย้ายจาก
เพ่ือไทยมาสังกัดพลังประชารัฐ ตัวเขาเองพ่ายคู่แข่งแบบฉิวเฉียด แต่เจริญ เรี่ยวแรง เฉือนชนะนิทัศน์ ศรีนนท์ แชมป์
เก่าเพ่ือไทย 

เมื่อปี่กลองการเมืองท้องถิ่นดังขึ้น ฉลองในนาม “กลุ่มพลังนนท์” ขออาสาชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นนท์ จับสลาก
ได้หมายเลข 2 ขายนโยบาย “โรงพยาบาล อบจ.นนทบุรี” ทันท ีเลือกตั้งนายก อบจ.สมัยที่แล้ว ฉลองหนุน พ.ต.ท.ธงชัย 
โดยส่งน้องชาย ศรีชาติ เรี่ยวแรง เป็น รอง นายก อบจ.นนทบุรี แต่วันนี้ ฉลอง-ธงชัยแยกทางกันเดิน 
ไพบูลย์ตัวแปร 

นนทบุรี เป็นจังหวัดต้นแบบของการเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่นของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่สมัยที่เป็นหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ กลางปี 2562 ธนาธร จึงเลือกนนทบุรี เป็นโมเดลการสรรหาผู้สมัครนายก อบจ. โดยสมาชิกพรรค
โหวตเลือก ปรากฏว่า ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต 4 พรรคอนาคตใหม่ ชนะนักธุรกิจหนุ่ม-พิชเย
นทร์ หงษ์ภักดี ได้เป็นตัวแทนพรรค 

เมื่ออนาคตใหม่ถูกยุบ ธนาธรโยกมาตั้งคณะก้าวหน้า “ไพบูลย์” จึงได้ลงสมัครนายก อบจ.เมืองนนท์ ในสีเสื้อ
ก้าวหน้า ไพบูลย์แอบหวังกระแสก้าวหน้า จะมาแรงเหมือนกระแสธนาธร ตอนเลือกตั้งปี 2562   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/449857 
 
  

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/449857
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 13:00 น. 

ท่วงท่าอาการ กรรมการสมานฉันท์ ท าไมจึง ‘แผ่ว’ 
 

 
 

รู้สึกหรือไม่ว่ากระแส “ปรองดอง” อันกระพือผ่าน “คณะกรรมการสมานฉันท์” เริ่มแผ่วลง ฝ่อลง กระทั่งจาง
จากหายไปจากวงจรข่าว ไม่มีการเคลื่อนไหวจาก “อดีต” นายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็น นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ว่าจะ
เป็น พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่ว่าจะเป็น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แม้กระทั่ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็นิ่งเงียบอยู่ใน
ที่ตั้ง อย่าถามถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวของ นายชวน หลีกภัย อย่าถามถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวของ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพียงเจอแรง “ต้าน” จากพรรคพลังประชารัฐก็ต้อง “งัน” มังกรทางการเมืองระดับ นายชวน 
หลีกภัย คนที่อ่านเกมทางการเมืองระดับออกซฟอร์ดอย่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ย่อมส าเหนียก ถามว่าเป็นเพราะ 
“ปัจจัย” อะไร 

ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เมื่อประสานกับการเคลื่อนไหวในที่ประชุม
รัฐสภาในวันที่ 18 พฤศจิกายน คือ ค าตอบ 1 ซึ่งส าคัญ เพราะว่าการจัดทัพเพ่ือรับมือกับการเคลื่อนขบวนเข้ามาบริเวณ
หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนนั้น เข้มแข็งเกรียงไกรอย่างยิ่ง เห็นได้จาก “รถฉีดน้ า” เห็นได้จาก “คนเสื้อ
เหลือง” อย่าได้แปลกใจที่ขบวนของ “ราษฎร” ที่เคลื่อนมาจากบางกระบือกว่าจะผ่านในแต่ละด่านต้องล าบากยากเข็ญ
อย่างสูงสุด ล าบากยิ่งกว่าการเคลื่อนไปยังหน้า “ท าเนียบรัฐบาล” ที่ส าคัญเป็นอย่างมากมิได้ประสบแต่เพียงรถฉีดน้ า
ผสมสารเคมีสูตรพิสดาร หากแต่ยังมีการตระเตรียมทั้งกระสุนยางครบครัน ยิ่งกว่านั้น ยังมีความคึกคักจาก “คนเสื้อ
เหลือง” 

ยิ่งกว่านั้น เมื่อผ่านพ้นจากสถานการณ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ไปได้ การลงมติในที่ประชุมรัฐสภาใน 
วันที่ 18 พฤศจิกายน ก็คึกคักและเข้มข้นอย่างยิ่ง คึกคักด้วยการวิพากษ์ “ไอลอว์” เข้มข้นด้วยการคว่ าร่างของไอลอว์
ซึ่งถือว่าเป็นร่าง “ฉบับประชาชน” ขณะเดียวกัน ก็อ้าแขนรับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ร่างของพรรคฝ่ายค้านร่วม ถือ
ว่าเป็นการเปิดช่องน าไปสู่การแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” เพียงแต่ว่าทิศทางและวิถีด าเนินจะยกเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาล
หรือเอาร่างของพรรคฝ่ายค้านมือที่มีอยู่ของรัฐบาลและฝ่ายค้านใน “กรรมาธิการ” ย่อมเป็นค าตอบ เป็นมือของ 250 
ส.ว. เป็นมือของพรรคพลังประชารัฐ 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/p-3-23-1163.jpg
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กระนั้น หากมองจากทางด้านของรัฐบาล มองจากด้านของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านของ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ นี่คือการสมานฉันท์อย่างยิ่งแล้ว จึงแทบไม่ต้องมี “คณะกรรมการ” ก็ได้ หากจับเอากระแสการ
ขึ้นลงของ “คณะกรรมการสมานฉันท์” มาวางเรียงเคียงข้างอยู่กับเส้นทางในการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” ก็คงจะได้
ค าตอบ ค าตอบเหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลา 6 ปี ในการปรองดองของ คสช. ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลา 
5 ปี ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ DESIGN มาเพ่ือพวกเรา เว้นแต่ไม่ต้องการมอง ไม่ต้องการเห็นเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2453970 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2453970
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23 พ.ย. 2563 

เปิดไทม์ไลน์ รธน.ใหม่ ส่อยื้อถึงปลายปี 65 
 

 
 

กางไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ มีแววส่อเลื่อนยาวถึงปลายปี 2565 ก่อนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ช่วงปี 2566 ใกล้เคียง
วาระอายุรัฐบาล "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" อยู่ครบเทอม 

24 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2 
ฉบับ ที่สมาชิกรัฐสภาลงมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.นั้นโดยในวันนี้ (24 พ.ย.) จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฯ นัดแรก เวลา 09.30 น. ซึ่งกมธ.ประกอบด้วย ส.ส.จากพรรคการเมือง
ต่างๆ 30 คน และ ส.ว.อีก 15 คน รวมเป็น 45 คน 

ทั้งนี้ มีรายงานเบื้องต้นว่า รัฐบาลและ ส.ว. ซึ่งมีเสียงรวมกันอย่างน้อย 23 เสียง แบ่งเป็น ส.ว. 15 เสียง และ
พรรคพลังประชารัฐ 8 เสียง นอกจากนั้น ยังมีพรรคประชาธิปัตย์อีก 3 เสียง สนับสนุนให้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน กมธ. เนื่องจากมองว่านายวิรัช เป็นประธานวิปรัฐบาล ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตี
ในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยังเคยเป็นประธานกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักการ
ด้วย 

ส าหรับไทม์ไลน์การแก้รัฐธรรมนูญ เริ่มวันที่ 24 พ.ย.นั้น จะประชุมกมธ.นัดแรก โดยมีกรอบเวลาพิจารณาใน
ชั้นแปรญัตติ หรือ วาระ 2 จ านวน 45 วัน แต่ขอขยายเวลาได้ไม่มีก าหนด นับเวลา 45 วัน จากวันที่ 24 พ.ย. จะไปตกที่
วันที่ 1 ม.ค. 2564 หากไม่มีการขอขยายเวลา จะมีการส่งร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของ กมธ. แล้ว เข้าสู่ที่
ประชุมรัฐสภา เพื่ออภิปรายและลงมติวาระ 2 แบบรายมาตรา ในวันที่ 18-19 ม.ค. 

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมติรายมาตราเสร็จเรียบร้อย จะต้องทิ้งไว้ 15 วันตามรัฐธรรมนูญ ก่อนนัดลงมติวาระ 3 ใน
วันที่ 4 ก.พ. หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 367 เสียงขึ้นไป โดยมี ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 หรือราว 82 คน และ ส.ส.จากพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล และไม่ได้เป็นประธานกับรองประธานสภาฯ อีก 
20% ก็จะท าให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 น าไปสู่การลงประชามติ ภายใน 120 วัน คือ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2564 
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หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ก็จะมีผลบังคับใช้ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้ ง สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ตั้งแต่รับสมัคร ไปจนถึงการลงคะแนนเลือกตั้ง ใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆ 3 เดือน เมื่อได้ ส.ส.ร.
แล้ว จะใช้เวลาอีก 240 วันในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กรอบเวลาก็จะไปตกที่ประมาณกลางปี 2565 เมื่อจัดท า
รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น อาจต้องท าประชามติอีก 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน ก็คือ 4 เดือน กว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผล
บังคับใช้หลังผ่านประชามติ ก็ราวๆ ไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 หลังจากนั้นจึงยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ได้ราวๆ ปี 
2566 ซ่ึงก็ใกล้เคียงกับวาระของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอดี 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378807510?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378807510?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378807510?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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24 พฤศจิกายน 2563  

เทียบคดี 'สมัคร-ประยุทธ์' ชี้ชะตารัฐบาล 
 

 

 
ชะตากรรมของรัฐบาล ในห้วงที่การเมืองก าลังร้อนระอุ ไม่แน่ว่าอาจอยู่ที่ค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2ธ.ค.นี้ 

ดูเหมือนชะตากรรมรัฐบาล จะน าไปผูกเอาไว้กับค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้  
มีการคาดเดาไปต่างๆ นานา และพยายามโยงคดีอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ  “สมัคร สุนทรเวช” ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ไปตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจัดรายการ  “ชิมไปบ่นไป” และรายการ “ยกโขยงหกโมงเช้า” ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ทีห่้ามนายกฯ มีต าแหน่งใดๆ ในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  

ขณะที่เรื่องประโยชน์อ่ืนใด ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้ยื่นให้ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 
170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ กรณียังอาศัยบ้านพักของ
ข้าราชการทหาร และ จตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช. ผูกเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ พักบ้านหลวงหลังเกษียณอายุราชการ 
และอยู่มาต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันร่วม 6 ปี เทียบเคียงกับคดี สมัคร  ท ารายการ “ชิมไปบน่ไป” ถูกยื่นให้ศาล รธน.
วินิจฉัยการเป็นลูกจ้างและรับเงินเกิน 3,000 บาท สิ่งที่น่าสนใจคือกรณ ี“สมัคร” ศาล รธน.ใช้พจนานุกรมมาตีความค า
ว่า “ลูกจ้าง” จนท าให้หลุดเก้าอ้ีนายกฯ แต่กรณีพักบ้านหลวง ถ้าคิดแค่ค่าน้ าค่าไฟ และมูลค่าบ้าน อย่างไรก็เกิน 3,000 
บาท ปัญหาคือระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบอนุญาตของกองทัพบก อะไรมีสถานะใหญ่กว่า ในมุมมอง  “จตุ
พร” ฟันธงนายกฯ ประยุทธ์ “รอดยาก” 

ถ้าเปรียบเทียบ 2 คดีนี้ โดยเริ่มที่คดี “สมัคร” ผู้ร้องคือ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา พร้อมคณะ 40 ส.ว. 
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ห้ามนายกฯ มีต าแหน่งใดๆ ในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่
ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด หากมีการกระท าตามมาตรานี้ จะ
ท าให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 (7)  

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดีนี้ ประเด็นว่า ผู้ถูกร้อง (สมัคร) เป็นลูกจ้าง บริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด หรือไม่ เพราะ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ก าหนดเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ป้องกันมิให้เกิดการ
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กระท าท่ีเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดสถานการณ์ขาดจริยธรรมซึ่งยากในการตัดสินใจท าให้ต้องเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ ฐานขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ จึงขัดกันในลักษณะ
ที่ประโยชน์ส่วนตัว จะได้มาจากการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ 

การท าให้เจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญบรรลุผล จึงไม่ใช่แปลความค าว่า  “ลูกจ้าง” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 
เพียงหมายถึงลูกจ้างตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือตาม
กฎหมายภาษีอากรเท่านั้น 

ค าว่า “ลูกจ้าง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ต้องแปลตามความหมายทั่วไป ซึ่งตาม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของค าว่าลูกจ้างว่า หมายถึงผู้รับจ้างท าการงานผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้าง
โดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยมิค านึงถึงว่าจะมีการท าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง สินจ้าง หรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืน หากมีการตกลงเป็นผู้รับจ้างท าการ
งานแล้ว ย่อมอยู่ในความหมายของค าว่าลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ทั้งสิ้น 

ข้อเท็จจริงได้จากการไต่สวน “ผู้ถูกร้อง” เป็นพิธีกรในรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยงหกโมง
เช้า” ให้กับ บริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด เมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด ได้กระท าร่วมกันกับ
ผู้ถูกร้องมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี โดยบริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด เพ่ือมุ่งค้าหาก าไร ไม่ใช่เพื่อการกุศลสาธารณะ และ
ผู้ถูกร้องได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐานะ และภารกิจเมื่อได้กระท าในระหว่างที่ผู้ถูกร้องด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี 
จึงเป็นการกระท าและนิติสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่มาตรา 267 ประสงค์จะป้องปรามเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กับภาคธุรกิจเอกชนแล้ว 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ 6 คน เห็นว่า “ผู้ถูกร้อง” เป็นลูกจ้างของบริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด เป็นการกระท าอัน
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267  ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 3 คน เห็นว่าการเป็นพิธีกร การใช้ชื่อ
รายการ “ชิมไปบ่นไป” และใช้รูปใบหน้าของ “ผู้ถูกร้อง” ในรายการของบริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด เป็นการตกลงเข้ากัน
เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันพึงได้แก่กิจการที่ท านั้น ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ดังนั้น 
การกระท าของ “ผู้ถูกร้อง” ให้แก่บริษัท เฟซ มีเดีย จ ากัด จึงเป็นการด ารงต าแหน่งในห้างหุ้นส่วน โดยมุ่งหาผลก าไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ จึงวินิจฉัยว่า “ผู้ถูกร้อง” กระท าการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 มี
ผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของ “สมัคร” สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) และเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้อง กระท าการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เป็นเหตุให้ความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  

ส่วนประเด็น ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สิ้นสุดลง
หรือไม่ กรณีพักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ถือเป็นการจงใจไม่ท าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
184 (3) คือการขัดกันของผลประโยชน์ ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ 

พล.อ.ประยุทธ์  ได้พูดถึงการอยู่บ้านพักทหาร หลังเกษียณอายุราชการ โดยอธิบายว่าเมื่อมาเป็นต าแหน่งผู้น า
ประเทศ มีเหตุผลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และเตรียมกลับไปบ้านพักของตนเองแล้ว 
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ขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ขณะด ารงต าแหน่ง ผบ.ทบ. ได้สั่งการไปยัง กรมสวัสดิการทหารบก ให้
ตรวจสอบบ้านพักของกองทัพ ว่า มีนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารจ านวนเท่าใด และ
ให้ย้ายออกภายในสิ้น ก.พ. 63 ส่วนนายทหารที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังท าคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เช่น 
นายกฯ รมต. ส.ว. และองคมนตรี ยังสามารถอาศัยอยู่ได้ เพราะท าคุณประโยชน์ให้ประเทศ 

เม่ือเปรียบเทียบ ทั้งข้อเท็จจริงของ 2 คดีนี้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การรับประโยชน์ของทั้ง 2 กรณีนี้จะเหมือนหรือต่างกัน ซึ่งผลที่ออกมาล้วนมีนัยส าคัญต่อ
อายุรัฐบาล นับต่อจากนั้นเป็นต้นไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909233 
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 24 พฤศจิกายน 2563  

ศึกชิงนายก อบจ.พิจิตรคึกคัก-ทีมผู้สมัครลงพื้นที่สร้างสีสันเรียกคะแนนเสียง 
  

 
 

หาเสียงเลือกตั้งชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.พิจิตร เริ่มคึกคัก ทีมผู้สมัครต่างลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียง ท่ามกลางผู้ชิงชัย 5 
ทีม ทั้งผู้สมัครหน้าเก่าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.พิจิตร 
ล่าสุดได้มีการลงพ้ืนที่หาเสียงเข้มขึ้นมากขึ้น โดยส าหรับจังหวัดพิจิตร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.รวมทั้งหมด
จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วยหมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ทีมพัฒนาจังหวัดเพ่ือคนพิจิตร หมายเลข 2 
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์  ทีมเรารักพิจิตร หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร หมายเลข 4 
นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ คณะก้าวหน้า และหมายเลข 5 นางพัฒนียา มูลละ  ผู้สมัครอิระ  

โดยวันนี้  ที่บริ เวณตลาดเทศบาลเมืองพิจิตร นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง น าทีมอดีต สส.พิจิตร หลายคนหลายสมัยของจังหวัดพิจิตร เช่นนายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ นางสาว
สุณีย์ เหลืองวิจิตร และนายนาวิน บุญเสรฐ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. 30 เขต  เดิน-วิ่ง หาเสียงช่วย 
พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.พิจิตร หมายเลข 1 ทีมพัฒนาจังหวัดเพ่ือคนพิจิตร ซึ่ง พ.ต.อ.
กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์ หรือผู้ก ากับกบ เป็นน้องชายตระกูลภัทรประสิทธิ์ เพ่ือชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.พิจิตร  

ส าหรับการหาเสียงดังกล่าวมีสีสันที่ นายประดิษฐ์ และทีมงานเดิน-วิ่งหาเสียง โดยนายประดิษฐ์ บอกว่า
ระยะเวลาการหาเสียงน้อยและเวลาใกล้มาทุกขณะจึงต้องเดินวิ่งเพ่ือให้การหาเสียงรวดเร็วและครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00น.ถึง 17.00 น.  
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/63192 
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24 พ.ย. 2563 

มือมืดท าลายป้ายหาเสียง ส.อบจ.คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์ 
 

 
 

เพชรบูรณ์ - ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ คณะก้าวหน้า เตรียมแจ้งความป้ายหาเสียงถูกมือมืดท าลาย หลายจุด วอน
อย่าขัดขวางการหาเสียงขอให้เลือกตั้งเป็นไปอย่างผู้มีอารยะ 

24 พฤศจิกายน 2563 นายนันทวัฒน์ บุญถูก อายุ 46 ปี ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ.บึงสามพัน 
หมายเลข 2 จากคณะก้าวหน้า กล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากทางต ารวจสายตรวจพร้อมส่งภาพมาให้ดูว่า ป้าย
หาเสียงของตนได้ถูกผู้ไม่หวังดีท าลายได้รับความเสียหายรวม 6 จุด ได้แก่ 1.บริเวณทางเข้าไร่อ้อยอานนท์ หมู่ที่ 4 ต.วัง
พิกุล อ.บึงสามพัน , 2.ทางแยกเข้าบ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ต.ซับไม้แดง, 3. ทางแยกเข้ากลุ่มตะพานหิน หมู่ที่ 13 ต.ซับ
ไม้แดง, 4 หน้าวัดซับไม้แดงใหม่ หมู่ที่14 ต.ซับไม้แดง, 5 ทางแยกเข้าบ้านซับไม้แดง-ซับสมพงษ์ , 6.ทางแยกกลุ่มคลอง
ยาง หมู่ที่ 2 ต.ซับไม้แดง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378807523 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378807523
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วิเคราะห์ : สนามเลือกตั้ง นายก อบจ. 8 จังหวัดเหนือ (ตอนบน) 
 

 
 
ไทยพีบีเอสภาคเหนือสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิเคราะห์การเลือกตั้งนายก อบจ.ภาคเหนือตอนบน 

ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มองว่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือกลุ่มจังหวัดล้านนา มีความน่าสนใจ อดีต
นายก อบจ.บางส่วนตัดสินใจวางมือไป เช่น น่าน (นรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. 4 สมัย) ล าปาง (สุนี สมมี นายก 
อบจ. 3 สมัย) 

เปิดโอกาสให้ผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาแข่งขัน แม้จะใหม่ในการเมืองท้องถิ่น แต่ก็มีประสบการณ์จากการเมือง
ระดับชาติ เช่น เชียงราย (วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.), ล าพูน (อนุสรณ์ วงศ์วรรณ อดีต รมต.) 
“หลายคนถือเป็นการเลือกที่จะปิดฉากชีวิตทางการเมืองของตัวเอง ด้วยการกลับมารับใช้บ้านเกิด เนื่องจาก อบจ.มี
งบประมาณจ านวนมาก ที่สามารถน ามาใช้พัฒนาจังหวัดได้เลย โดยไม่ต้องรองบประมาณของรัฐบาล” 

หลายจังหวัดที่น่าจะเป็นสนามการแข่งขันที่สูสีและดุเดือดคือ จังหวัดที่นายก อบจ.คนเดิม ยังตัดสินใจลงสมัคร 
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ (บุญเลิศ บูรณุปกรณ์) กับแพร่ (อนุวัธ วงศ์วรรณ) ขณะที่แม่ฮ่องสอน (อัครเดช วันไชยธนวงศ์) ยัง
ไม่มีคู่แข่งท่ีโดดเด่น 

ส าหรับ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมาการแข่งขันผู้สมัครไม่มาก มีผู้ลงสมัครเพียง 4-5 คน แต่ครั้งนี้มีผู้สมัครนายก อบจ.
ถึง 6 คน ในแง่การแข่งขัน น่าจะเป็นบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (อดีตนายก อบจ. 2 สมัย กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม) กับ พิชัย 
หรือชูชัย เลิศพงศ์อดิศร (อดีต สว. พรรคเพ่ือไทย) 

“ทั้งสองมีฐานการเมืองที่เข้มแข็ง ฐานเสียงของบุญเลิศ มีศักดิ์ เป็นอาของ ส.ส.เขต 1 เชียงใหม่ และ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คนปัจจุบัน รวมถึงมีเครือข่ายของ อปท.ที่อยู่รายรอบปริมณฑลเทศบาลนครเชียงใหม่ (อ.
สันทราย อ.แม่ริม อ.หางดง อ.สันก าแพง อ.สารภี) และ ส.อบจ.ส่วนใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุน” 
ส่วนพิชัยที่สร้างชื่อจากท าทีมฟุตบอล ทั้งเชียงใหม่เอฟซี และเชียงใหม่ยูไนเต็ด แม้จะมี ส.อบจ.บางส่วนที่หันมา
สนับสนุน แต่ก็ไม่มากนัก ผู้สมัคร ส.อบจ.ในทีมส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ทั้งสิ้น จุดเด่นของพิชัยคือมีฐานเสียง ส.ส.ของเพ่ือ
ไทย ในเกือบทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัดเป็นฐานทางการเมืองท้องถิ่น รวมถึงฐานของแฟนบอลอีกบางส่วน 
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ส่วนที่ จ.แพร่ อนุวัธ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ.แพร่ยาวนาน ลงอิสะในชื่อกลุ่มฮักเมืองแป้มาตั้งแต่ปี 2551 ผ่านการ
เลือกตั้งที่ท้าทายหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยแพ้พ่าย ที่แพร่มี 2 ขั้วการเมืองหลัก คือ ประชาธิปัตย์ แกนน าอย่างนางศิริวรรณ 
ปราศจากศัตรู หรือแม่เลี้ยงติ๊ก ปัจจุบันเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และท าทีมฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด กับขั้วเพ่ือไทยที่น าโดย
ตระกูลเอื้ออภิญากุล 

“การเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ือไทยตัดสินใจนาทีสุดท้าย สนับสนุน อนุวัธอย่างเป็นทางการ ชนกับ สุภวัฒน์ ศุภศิริ 
ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า” 

ซึ่งในปีที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.ยกจังหวัด ปัจจุบันคือพรรคก้าวไกล การเลือกตั้งจ.เเพร่ จึงน่าจับตาว่า
กระแสการเลือกตั้งระดับชาติ จะส่งผลกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 

ด้าน จ.พะเยา คะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมาเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนเทไปพรรคเพ่ือไทย ยกเว้น
ที่แพร่กับที่พะเยา โดยเฉพาะพะเยา จังหวัดที่พรรคไทยรักไทยเดิมไม่เคยพลาดเสียที่นั่งมาก่อน แต่คราวนี้เสียที่นั่งให้
พรรคพลังประชารัฐไปถึง 2 ที่นั่ง 

“หนนี้ผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งก็เป็นผู้สมัครที่ใกล้ชิดกับพรรคพลังประชารัฐ นั่นคือ อัครา พรหมเผ่า น้องชายรมช.
เกษตรฯ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) และเพ่ือไทย ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. เหมือนเปิดทางให้คณะก้าวหน้าส่ง ชัย
ประพันธ์ สิงห์ชัย มีโอกาสสู้ โดยชื่อชั้นยังถือว่า ห่างกับน้องชายของ ร.อ.ธรรมนัสอยู่พอสมควร” 
ส าหรับ จ.เชียงราย ในอดีตมีการแข่งขันระหว่างพรรคเพ่ือไทย กับตระกูลจงสุทธนามณี (ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ) มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นระดับ อบจ.หรือเทศบาลนครเชียงราย 

แต่ครั้งนี้ไม่มีคนในสายของจงสุทธนามณี ลงแข่ง จึงเป็นแข่งขันระหว่างพรรคเพ่ือไทยกันเองระหว่าง วิสาระดี 
กับ อธิตาธร วันไชยธนวงศ์ ซึ่งทางพรรคตัดสินใจส่งวิสารดีลงแข่งขัน อธิตาธรจึงต้องลงในนามอิสระแทน 
ผู้สมัครพรรคระดับชาติมีผลต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือไม่? 

ในอดีตการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นแยกส่วนกัน แต่จุดเปลี่ยนส าคัญคือตั้งแต่รัฐประหาร 2549 ท าให้เกิดขั้ว
ทางอุดมการณ์การเมืองที่แบ่งชัด ปัจจัยในการเมืองระดับชาติจึงเข้ามาชี้ขาดผลแพ้-ชนะในระดับท้องถิ่นด้วย 
การเลือกผู้สมัครจึงไปยึดโยงกับข้อเรียกร้องในระดับชาติ แต่เอามาตัดสินวัดกันในเวทีท้องถิ่นด้วย 
“ปรากฎการณ์คราวนี้ยิ่งน่าสนใจ ที่พรรคการเมืองอย่างเพ่ือไทย แถลงส่งผู้สมัครนายก อบจ.อย่างเป็นทางการรวม 25 
จังหวัด ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยประกาศท านองนี้เลย เช่นเดียวกับคณะก้าวหน้า หรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งชิงชัยทั้งสิ้น 
41 จังหวัด” 

ปรากฎการณ์ลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจน พรรคการเมืองระดับชาติอาจเห็นว่า พ้ืนที่การเมืองท้องถิ่นมี
ความจ าเป็นที่จะต้องรักษา หรือช่วงชิงมา เพ่ือต่อยอดไปสู่การเมืองระดับชาติ และอาจต้องการแสดงผลงานเรื่องการ
พัฒนาท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 

“ส่วนพรรครัฐบาลอย่างพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งในนามพรรค ในแบบที่เป็นทางการ เนื่องด้วย
กฎหมายการเลือกตั้งที่ กกต.ได้ออกระเบียบขยายความค่อนข้างกว้างขวาง เมื่อมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย จึงย่อมเป็น
ความเสี่ยงสูง” 
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ด้วยเหตุนี้ พลังประชารัฐอาจมองเห็นเป็นความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมาย ที่จะน าไปสู่การแจกใบเหลืองใบแดงของ 
กกต. แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผู้สมัครที่ยึดโยงกับพรรคพลังประชารัฐอยู่ในหลายจังหวัด กลุ่มเยาวชนจะเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญ เหมือนการเลือกตั้งระดับชาติหรือไม่? 

ประเด็นส าคัญคือ คนรุ่นใหม่จ านวนมากไม่ได้อยู่ในบ้านเกิด แต่ไปศึกษาอยู่ต่างถิ่น และเป็นช่วงเปิดเทอม ย่อม
เป็นการยากที่จะเดินทางกลับไปเลือกท่ีต่างจังหวัด ประกอบกับต้นเดือนและปลายเดือนธันวาคม มีช่วงวันหยุดยาว
ขนาบอยู่ก่อน-หลังวันที่ 20 ธ.ค. และบางส่วนที่ย้ายทะเบียนบ้านมาที่สถานที่ศึกษาก็ประสบปัญหาไม่ทราบข้อมูลที่จะ
ใช้ตัดสินใจ เหตุผลในการเลือกจึงยึดโยงกับนโยบายพรรคการเมืองระดับชาติชนิดแยกไม่ออก 
การตื่นตัวของประชาชนหลังเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมานาน? 

ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิไม่เคยสูงเท่ากับการเลือกตั้งระดับชาติ จากสถิติที่ผ่านมา เช่น จ.
เชียงใหม่ อยู่ระดับมากท่ีสุดเพียง 70 % แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระดับ 60 % กว่าตลอด เทียบกับเลือกตั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2547 
เป็นต้นมาจะอยู่ที่ 80 % หรือใกล้เคียงมาโดยตลอด สถิติของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะทิ้งระยะห่างอยู่ที่ราว 10-20 
% ครั้งนี้ก็อาจเป็นเหมือนเดิม เพราะเต็มไปด้วยข้อจ ากัด เช่น ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่มีการลือกตั้งนอกเขต การ
ประชาสัมพันธ์ที่อ่อน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดท าให้ยากที่จะกลับภูมิล าเนา
ได้บ่อยๆ 
การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส าคัญ? 

การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ลองนึกถึงทุกครั้งที่เราเติมน้ ามัน เปอร์เซ็นต์ของเงินที่จ่ายไปส่วนหนึ่ง
นั่นคือเงินที่ส่งตรงเข้า อบจ. แต่ละปีๆ อบจ.มีงบประมาณให้ใช้จ่ายมหาศาล อย่างเชียงใหม่ก็มีมากกว่า 1 พันล้าน 
รวมทั้งรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐบาลอุดหนุนให้ 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/298546 
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วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 - 12:04 น. 

ประชามติแก้ไข รธน. ตามขั้นตอนหรือพิธีกรรมยื้อเวลา 
 

 
 
หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการกรณีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอให้ท าประชามติก่อนแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ที่
รัฐสภาลงมติรับหลักการไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
วีระศักดิ์ เครือเทพ : นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การท าประชามติก่อนหรือไม่ ต้องแยกออกเป็น 2 ประเด็น ต้องถามว่าที่มาของรัฐธรรมนูญมาด้วยประชามติ 
การแก้โดยประชามติก่อนก็ถือว่ามีเหตุผล เพียงแต่มีโจทย์ที่น่าคิดว่าควรท าขณะนี้หรือยกร่างก่อนแล้วท าประชามติใน
ภายหลัง ถ้าท าตอนนี้ แค่ถามว่าให้แก้ไขหรือไม่ โดยไม่เห็นสาระส าคัญล่วงหน้า ถือว่าเป็นการปิดโอกาสที่จะ ไม่แก้ไข 
หากผลประชามติบอกว่าไม่แก้ ดังนั้น ผู้เสนอให้ท าก่อนคงชิงเกมเพ่ือยุติการแก้ไข หรือถ้าผลประชามติบอกให้แก้ไข เมื่อ
ร่างผ่านวาระ 3จะต้องท าประชามติอีกรอบหรือไม่ การท าประชามติ 2 ครั้งอาจถูกมองว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลา ดังนั้น 
สิ่งที่ ส.ว.น าเสนอก็คงจะใช้ความได้เปรียบจากเกมการเมือง เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยาก และถ้าจริงใจในการแก้ไข ขอให้ยก
ร่างไปก่อนแล้วถามรอบเดียว ประชาชนจะมีข้อมูลรอบด้านมากข้ึน ได้เห็นว่ามีอะไรที่แตกต่างจากของเดิม จะดีข้ึนหรือ
แย่ลงก็ต้องน าไปพิจารณา 

ส าหรับมาตรา 256 ก็บอกให้ชัดเจนว่าเมื่อร่างผ่านวาระ 3 จะต้องไปท าประชามติ แต่ต้องเข้าใจว่าข้อเสนอของ 
ส.ว.เป็นเหตุผลทางการเมืองว่า เมื่อรัฐธรรมนูญมาด้วยการลงประชามติ 16 ล้านเสียง ก็คงต้องถามก่อน แต่ท้ายที่สุดก็
จะต้องมีการท าประชามติอีกครั้ง ขณะที่กระบวนการปกติในการแก้ไขก็ค่อนข้างยาวนาน ถ้าเพ่ิมอะไรเข้าไป อีกด้วย
เหตุผลทางการเมือง แม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายหรือมีข้อห้าม ก็ต้องถามกลับไปว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองในขณะนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายควรรีบด าเนินการ ไม่อย่างนั้นก็แก้ปัญหาความแย้งไม่ได้ 

ส าหรับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนถึงวาระ 3 ยอมรับว่ายังไม่เห็นช่องทาง หรือมีประเด็นที่น่าสงสัย ที่
เป็นข้อขัดแย้ง แต่ผู้ที่เสนอให้ตีความก็คงบอกเหตุผลได้ ขณะที่สมาชิกรัฐสภาก็รับร่างในวาระแรกไปแล้ว โดยไม่รื้อทั้ง
ฉบับ เพราะฉะนั้นอาจมองได้ว่าจะมีการยื้อเวลาหรือไม่เมื่อมีการรับร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านไปแล้ว ส.ว.ก็น่าจะยอม
ถอยบ้าง และขณะนี้ยังไม่เห็นการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรี เหมือนพยายามจะลอยตัวโดยไม่แสดงท่าที และ
ประเมินว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นอีกก็ต้องไปหาแพะในภายหลัง ท าให้ไม่เห็นถึงการแสดงบทบาทหรือการมีภาวะผู้น า ส่วน 
ส.ว.ที่ผ่านวาระแรกให้แล้ว ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะรับร่างในวาระ 3อีกหรือไม ่

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg
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สิ่งส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วม ถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะมีบทสรุปว่าส.ส.ร.
ควรมีที่มาหรือองค์ประกอบเป็นอย่างไร รัฐสามารถท าเวทีพูดคุยเสวนาได้ในทุกจังหวัด เพ่ือให้มีมุมมองที่หลากหลาย
เสนอกรรมาธิการ ไม่ควรให้กรรมาธิการท ากันเองในระบบปิด ส่วนแนวทางการพิจารณาร่างแก้ไขก่อนไปถึงการโหวตใน
วาระ 3 อาจมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ และหลังผ่านวาระ 3 สามารถยื่นตีความได้อีก ถ้ามีเจตนาที่จะไม่รีบแก้ไข
ยังมีช่องทางหรือกระบวนการให้ยื่นศาล 
เชื่อว่าผู้มีอ านาจก็คงจะดึงให้การแก้ไขยาวไปถึงปลายสมัยของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดี เพราะระยะเวลา 2 ปี 
กลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องคงไม่อดใจรอได้นาน ดังนั้นอย่าสร้างปมปัญหาให้ร้อนแรงมากขึ้น เพราะใน
สถานการณ์เช่นนี้จะกระทบกับการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลเสียโดยภาพรวมในระยะยาว 
 
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน 

ไม่มีความจ าเป็นจะต้องท าประชามติก่อนการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขณะนี้สังคมไม่ได้มีความ
ขัดแย้งในประเด็นที่จะแก้ไข และในอนาคตร่างทั้งหมดต้องไปผ่านการพิจารณาในวาระ 3 จากนั้นจะมีการท าประชามติ 
จึงไม่ควรท าประชามติก่อนตามข้อเสนอ ที่ส าคัญที่ผ่านมาจะเห็นว่า ส.ว.บางรายเมื่อจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มักจะ
อ้างว่าท าไปแล้วอาจจะเปลืองงบประมาณ แต่ยังน าเสนอในลักษณะย้อนแย้งให้ท าประชามติอีกรอบให้วุ่นวายไปท าไม
หรือต้องการจะตีรวนถ่วงเวลาให้ล่าช้าออกไปอีก และมักจะอ้างถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากประชามติ
มาแล้ว 16 ล้านเสียง 

ส าหรับข้อเรียกร้องให้ท าประชามติก่อนเชื่อว่าคงไม่ประสบผลส าเร็จ แต่เป็นการสะท้อนมุมมองของบุคคลที่
ใกล้ชิดผู้มีอ านาจในรัฐบาลนี้ ต้องแสดงจุดยืนเดิมออกมาเป็นเรื่องปกติ เพราะเจตนาเดิมไม่ต้องการให้มีก ารแก้ไข และ
แม้ว่า ส.ว.ที่โหวตเกิน 84 เสียง จะรับหลักการวาระแรกไปแล้วเพราะมีกระแสสังคมกดดัน แต่ไม่ยอมรับร่างไอลอว์
เพราะตัดอ านาจของ ส.ว.มากเกินไปจึงเลือกไปรับร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ดังนั้น ต้องไปลุ้นอีกในวาระ 3 จะผ่าน
ร่างให้อีกหรือไม่ หากมีการยกร่างเพ่ือตัดอ านาจ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง 

ในขณะที่มีการยกร่างจะต้องติดตามว่าสิ่งที่ประธานวิปรัฐบาลบอกว่าจะน าส่วนดีของร่างไอลอว์ไปปรับใช้ ถ้า
ท าได้จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความกดดันจากภายนอกไปได้หรือความขัดแย้งทางการเมืองได้ แต่น่า
กังวลว่าเมื่อน าเสนอเข้าไปแล้ว ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐหรือ ส.ว.ในกรรมาธิการจะคัดค้านหรือไม่ และถ้าดูสัดส่วน
ในคณะกรรมาธิการก็พอจะมองออกว่าปลายทางของร่างรัฐธรรมนูญจะมีหน้าตาอย่างไร 
ส่วนกรณีที่ ส.ว.จะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนรับร่างวาระ 3 ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาความเห็นจากที่ประชุมร่วม
สมาชิกรัฐสภา เบื้องต้นเชื่อว่านายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาคงไม่บรรจุเข้าวาระการประชุม ยกเว้นจะมีแรงกดดัน
จากพรรคพลังประชารัฐมากเป็นพิเศษ และหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น และเรื่องนี้หากพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจ
ไทยมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรออกมาประกาศจุดยืน อย่าปล่อยให้บางฝ่ายออกมาตีรวนแล้วถูกสังคมมี
ความหวาดระแวงว่าวันนี้ยังไม่เห็นอะไรที่มีความชัดเจนมากนัก และความขัดแย้งก็บานปลายออกไปอีก 

ประเมินว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ราบรื่น ภายในระยะเวลา 3 เดือน น่าจะยังไม่เห็นอะไร เพราะ
กระบวนการคัดค้านคงมีต่อเนื่อง การยื้อของกรรมาธิการในการท าหน้าที่พิจารณาวาระ 2 ก็ยื้อได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และ
ท่าทีของนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ หรือ ส.ว.คงมีการตีรวน เตะถ่วงให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

64 

 

แน่นอนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงต้องมีการขัดขวางอย่างหนักหน่วง และต้องดูอภินิหารกฎหมายที่สร้าง
ความขัดแย้งต่อเนื่อง ซึ่งน่าเสียดายส าหรับการแก้ไขที่ผ่านวาระแรกไปแล้ว รัฐบาลไม่ได้มองเห็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะเป็นหนทางที่สามารถน าไปยุติความขัดแย้ง ทั้งที่นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าวาระ 3 จะผ่านได้ช่วง
เดือนธันวาคม 2563 ก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการปัญหาการชุมนุมคือพูดอะไรก็ได้เพื่อลดแรงกดดันทางการเมือง 
หลังจากนั้นเมื่อแรงกดดันลดลงก็จะใช้วิธีที่ตัวเองต้องการเหมือนเดิม 
 
พนัส ทัศนียานนท์ : อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต้องย้อนกลับไปดูว่า ที่ ส.ว.อ้างเช่นนี้ อ้างจากส่วนไหน อ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 
หรือไม่ กล่าวคือ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคราวนั้น มีกรณีที่คุณสมเจตน์ บุญถนอม ผู้ซึ่งเป็น ส.ว.อยู่ ณ ขณะนี้ 
และคณะ ร่วมกันเข้าชื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่า การที่ ส.ส.ฝ่ายพรรคเพ่ือไทยในเวลานั้น เสนอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ให้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา โดยมีการตั้ง ส.ส.ร. เช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ครั้งนั้นไปยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ โดยอาศัยความตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 บอกว่า การกระท าเช่นนี้ถือเป็นการล้มล้าง
ระบอบประชาธิปไตยฯซึ่งมาตรา 68 ขณะนั้น ก็คือมาตรา 49 ในตอนนี้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “การกระท า
เช่นนั้นไม่เป็นการล้มล้าง” เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2550 มีการลงประชามติ ฉะนั้น อ านาจการสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็น
ของประชาชน หากจะเลิกใช้และเขียนขึ้นมาใหม่ ก็ต้องให้ผู้ที่มีอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วยเสียก่อน 
กล่าวคือ ต้องไปท าประชามติก่อน 

จากการที่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคราวที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ได้มีการน าค าวินิจฉัยนี้ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ มาพิจารณา เมื่อถึงหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บอกว่า ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้
เช่นนี้ ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก ถึงขนาดให้มีการร่างขึ้นมาใหม่ ก็ควรจะมีการท าประชามติ จึงเขียนใส่ไว้ในมาตรา 256 
นั่นเอง กล่าวคือ 1.เมื่อจะลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการท าประชามติ กับอีกกรณีคือ 2.การตกลงให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 (1) ซึ่งยังมีการระบุไว้ด้วยว่า มีกรณีใดบ้าง เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการยื่นแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ก็ต้องพิจารณากันไปก่อน จนกระทั่งถึงวาระที่ 3 ในขั้นลงมติ ว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงจะต้องมี
การท าประชามติอีกครั้งหนึ่ง 

จากความเป็นมาเช่นที่ว่านี้ จึงสรุปได้ว่า “การท าประชามติท าเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องท าถึงสองครั้ง อย่างที่ ส.ว.
บางท่านออกมาเรียกร้อง” ครั้งนี้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาแล้ว พิจารณาจนถึงที่สุด รัฐสภาก็ต้องพิจารณาต่อไป 
จนกระทั่งถึงวาระที่ 3 เมื่อผ่านแล้วว่าให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ซึ่งคือการแก้ไขในรูปแบบของทั้งพรรคร่วมรัฐบาล และ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน เมื่อผ่านวาระ 3 แล้ว ก็ไปท าประชามติ ตามท่ีมาตรา 256 ก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ดี การส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนตัวเชื่อว่าไม่กระทบต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หาก
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นไปตามค าร้อง ว่าจะต้องท าประชามติก่อนแก้ไข เช่นนี้จึงจะมีผลกระทบ เท่ากับว่าต้อง
กลับมาท าประชามติกันก่อน แล้วจึงจะพิจารณาต่อไปได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าศาลท่านคงไม่วินิจฉัยเช่นนั้น เพราะเมื่อ
กระบวนการเคลื่อนมาขนาดนี้แล้ว อย่างไรก็ต้องท าประชามติอยู่ดี เนื่องจากเป็นการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งคือหลัก
กฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าจะต้องมีการท าประชามติเมื่อกระบวนการเดินมาถึงขั้นหนึ่งแล้ว 
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ในขั้นตอนต่อมา โดยหลักแล้ว กรรมาธิการจะพิจารณาว่ามีใครเสนอขอแปรญัตติเข้ามาอย่างไรบ้าง เนื่องจากมี
การก าหนดระยะเวลา 15 วัน ให้แปรญัตติ ฉะนั้น หากสมาชิกรัฐสภาต้องการให้แก้ไขมาตราใดในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ก็เสนอเข้าไป กรรมาธิการก็จะรวบรวมญัตติต่างๆ ไว้ และเริ่มพิจารณาว่า ตั้ งแต่มาตรา 1 เป็นต้นไป มีการขอแก้ไข
อย่างไรบ้าง พิจารณาไล่เรียงไปจนจบ เช่น มี ส.ว.ท่านหนึ่งขอให้แก้ไขว่า ส.ส.ร.ควรจะต้องมีการเลือกตั้งในลักษณะไหน 
อย่างไร ไม่ควรจะเป็นไปตามที่ร่างทั้งของพรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอ แต่ควรจะเป็นอย่างนี้ ตามที่เสนอเข้าไปใน
มาตราที่เกี่ยวข้อง กรรมาธิการก็จะต้องพิจารณาว่า เห็นด้วยหรือไม่ ที่ ส.ว.ท่านนี้เสนอเข้ามา 

เรื่องที่จะต้องถกกันเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก คือ “ข้อแตกต่างระหว่าง ญัตติร่วมของฝ่ายรัฐบาลและของฝ่าย
ค้าน” โดยเฉพาะข้อแตกต่างที่ส าคัญที่สุด คือ “ต้องมีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่” เพราะทางฝ่ายค้าน
เสนอว่า ส.ส.ร.ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ไม่มีกรรมการอีกประเภทหนึ่ง ส่วนของรัฐบาลเสนอให้ 
ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 150 คน แต่มีอีก 50 คน ที่มีที่มาจากการแต่งตั้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนให้มีตัวแทนของ
นิสิต นักศึกษา ห้อยท้ายไว้ด้วย 10 คน คือข้อแตกต่างที่พรรคร่วมฝ่ายค้านคงจะต้องขอให้มีการแปรญัตติในส่วนนี้ 
เพราะคือประเด็นส าคัญที่สุด 

ประเด็นที่ส าคัญล าดับถัดมา “เม่ือ ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ จะต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
หรือไม่” เพราะในเมื่อ ส.ส.ร.ร่างแล้วเสร็จจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ถ้ารัฐสภาไม่ให้ความเห็น
ชอบ จึงจะน าไปสู่การท าประชามติ แต่ถ้ารัฐสภาเห็นชอบ ก็ไม่ต้องท าประชามติ ผ่านไปได้ทันที 
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