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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ กกต. แจงปมตั้ง คกก.สอบคณะก้าวหน้า รับลูก 'ศรีสุวรรณ' ชี้ท าตามขั้นตอนปกติ 7 
2 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ขอนแก่นซ้อมเลือกตั้ง 'นายก-ส.อบจ.' ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 75% 8 
3 Nation TV ออนไลน์ ห่วงเลือก อบจ.ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วโดยเฉพาะภาคใต้ต้องเจอท่วม 9 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ช่อ" โต้ กกต. ตั้ง คกก. สอบ "คณะก้าวหน้า" ชี้ ใช้คดีความข่มขู่ ปิดปาก 10 

5 The Standard 
ออนไลน์ 

พรรณิการ์โต้ กกต. ปมตั้งกรรมการสอบคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรม

คล้ายพรรคการเมือง 

11 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฉะ 'กกต.' เกียร์ว่าง วินิจฉัยคุณสมบัติช้า-กระทบสิทธิผู้สมัครลงหาเสียง 13 

7 ข่าวสดออนไลน์ 'ทวี ' อัดร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ปล้นสิทธิ ปชช.ฉะกกต.ให้ทหาร-ตร. 

นั่งกรรมการ  ยิ่งอันตราย 

14 

8 แนวหน้าออนไลน์ โวย กกต.วินิจฉัยผู้ท้าชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอนที่ถูกตัดสิทธิ์ล่าช้าท าให้

เสียเปรียบคู่แข่ง 

16 

9 แนวหน้าออนไลน์ เมืองโอ่งคึกคัก! ผู้ชิงนายก อบจ.ติดป้ายประชันผลงานชูแนวคิดพัฒนา

ท้องถิ่นทั่วเมือง 

18 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ คึกคัก 'กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้' เปิดเวทีหาเสียง 19 
11 แนวหน้าออนไลน์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาญจน์ 627,198 คนจะเลือกใครเป็น 'นายก อบบจ.' 20 
12 บ้านเมืองออนไลน์ ดร.สมชอบ นิติพจน์ จับมือเพ่ือไทยลุยหาเสียง สานต่อสร้างอาชีพ

เกษตร ชูนโยบายปลูกพืชเศรษฐกิจ 

22 

13 มติชนออนไลน์ ธนาธร ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง ‘อบจ.ภูเก็ต’ เจอปชช. ชูป้าย-ตะโกน 
หนักแผ่นดิน 

24 

14 สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ลพบุรี ทีมก้าวหน้า เจอแรงต้านถูก
ท าลายป้ายหาเสียง  

25 

15 บ้านเมอืงออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ คณะก้าวหน้า แจ้งจับมือดีขีดเขียนท าลาย
ป้ายหาเสียง 

26 

16 INN ออนไลน์ รองโฆษกปชป.ชวนคนรุ่นใหม่สมัคร ส.ก.-ส.ข. 27 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ลุ้นระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด'บิ๊กตู'่ ปมบ้านพักหลวง 28 
18 สยามรัฐออนไลน์ ไทม์ไลน์ “คดีบ้านพักทหาร” ก่อน“ศาล รธน.”ชี้ชะตา “บิ๊กตู”่ 29 
19 INN ออนไลน์ “ยุทธพร” มองนายกฯมีโอกาสสูงรอดคดีบ้านหลวง 31 
20 INN ออนไลน์ “พิชัย” ชี้ คดีบ้านหลวงตัดสินแบบไหนก็มีแต่ปัญหา 32 
21 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน"จ่อยื่นศาล รธน.ชี้ขาดร่าง พรบ. ประชามติฝ่ายค้านมาถูกทาง

หรือไม ่
33 

22 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป้อม'ไม่ห่วง คดีบ้านพักหลวง'บิ๊กตู'่ ชี้รอดหรือไม่ข้ึนอยู่กับศาล 34 
23 ข่าวสดออนไลน์ ไอลอว์ เปิด 4 ข้อ หาก บิ๊กตู่ พ้นนายกฯ คดีอยู่บ้านหลวง แต่ระบอบ 

คสช.ยังอยู่! 
35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจรากหญ้า 37 

2 คมชัดลึกออนไลน์ อุบลไฟต์ 4 ก๊ก 2 ขั้วสงครามตัวแทน 38 

3 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น : 4 ปัจจัยบวก 1 ปัจจัยลบของ 2 ธ.ค. 40 
4 ข่าวสดออนไลน์ ฤา บทบาทของ "คณะก้าวหน้า" หนีไม่พ้นเงาพรรคอนาคตใหม่ 44 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ลุงตู่อยู่หรือไป 45 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ระทึกศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด “บิ๊กตู่” ปมบ้านพักหลวง ลุ้นนั่งเก้าอ้ีต่อ

หรือต้องพ้นนายกฯ 
47 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เบื้องลึกศึกในบีบ“สุดารัตน์” จับตารวมทีมตั้ง“พรรคใหม”่ 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต  
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รศ.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพส่ือประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ คร้ังที่ 1/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่  2 โดยมี พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปดิการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอรช์ั่นใหม่ รุ่นที่ 2 
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ข่าวอ้างอิง 
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1 ธ.ค. 2563-17:20 น. 

กกต. แจงปมตั้ง คกก.สอบคณะก้าวหน้า รับลูก 'ศรีสุวรรณ' ชี้ท าตามขั้นตอนปกติ 
 

 
 

กกต. แจงปมตั้ง คกก.สอบคณะก้าวหน้า หลัง 'ศรีสุวรรณ' ร้องสอบว่าผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ 
ชี้ท าตามขั้นตอนปกติ 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 รายงานข่าวเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนกรณีการเคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนาม
คณะก้าวหน้า ที่ส่งผู้สมัครและช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ว่าเข้าลักษณะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ 

ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ก าหนดว่า
ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคการเมือง อาจต้องโทษจ าคุกไม่
เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งอาจต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี 

โดยค าร้องนี้เป็นของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ยื่นค าร้องมา
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ซึ่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นของส านักงาน กกต.ตามขั้นตอน 
และส านักงานเสนอเข้าที่ประชุม กกต.เมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้ันตอนปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5442760 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5442760
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.43 น. 
กกต.ขอนแก่นซ้อมเลือกตั้ง 'นายก-ส.อบจ.' ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 75% 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 1 ธ.ค.63 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
เปิดการประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ขอนแก่น 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น แบบวิถีใหม่ โดยมีนายอภินันท์ จันทร์อุปละ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ าจังหวัดขอนแก่น น าเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ
จัดการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมและซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบของ กกต.อย่างพร้อมเพรียง 

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมเพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเลือกตั้ง
สมาชิกสภา และนายก อบจ.ขอนแก่น ครั้งนี้เป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยวิทยากรจากส านักงาน กกต.ขอนแก่นได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการประจ าอ าเภอและผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการประจ าอ าเภอ , การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่
เลือกตั้ง, การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง , การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการประจ าหน่วยเลือกตั้ง, การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยและการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วย 

นอกจากนี้ยังคงมีการซักซ้อมและด าเนินการในขั้นตอนของการรวมคะแนนและการรายงานผลการรวมคะแนนการ
เลือกตั้ง และการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานประจ าอ าเภอกับศูนย์ปฏิบัติงานประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ขอนแก่น แก่วิทยากรอ าเภอ
ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนใดๆ และคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์
ประมาณ 70-75% 

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราขชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้มอบนโยบายการด าเนินการจัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในที่ 
20 ธ.ค.63 โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต ากว่าร้อยละ 75 ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535605  

https://www.naewna.com/local/535605
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1 ธ.ค. 2563 

 ห่วงเลือก อบจ.ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วโดยเฉพาะภาคใต้ต้องเจอท่วม 
 

 
 

"นิพนธ์ บุญญามณี" เชื่อวันหย่อนบัตรเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ ไร้วุ่นวาย ย้ าอย่าน าประเด็นการชุมนุมมาเกี่ยวข้อง รับ

กังวลการประชาสัมพันธ์ช่วงโค้งสุดท้าย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้หลังต้องเผชิญมรสุม 

2 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ถึงการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือ กกต. ต้องดูแล ส่วนการชุมนุมในแต่ละจังหวัดจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นหรือไม่นั้น ก็ขอให้แยก
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นออกจากการชุมนุม ไม่น ามาเป็นประเด็นเก่ียวข้องกัน 

ทั้งนี้ ส่วนตัวยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ คือ การประชาสัมพันธ์มีข้อจ ากัดเกินไป และจะท าอย่างไรให้
ประชาชนตื่นตัวในช่วงโค้งสุดท้าย พร้อมหาวิธีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งให้มากที่สุด ซึ่งทาง
กระทรวงมหาดไทยก็ต้องลงไปช่วย และท้องถิ่น ก็ต้องจัดการประชาสัมพันธ์ในแต่ละพ้ืนที่ ขณะเดียวกันสื่อของรัฐก็
ช่วยประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่การประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงตัวก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น ตนขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้เหลือเวลา 
 

อ้างอิง : 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808551?utm_source=category&utm_medium=internal_ref

erral&utm_campaign=politics 

 

 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808551?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808551?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

 
 
1 ธันวาคม 2563 18:22 น.    

"ช่อ" โต้ กกต. ตั้ง คกก. สอบ "คณะก้าวหนา้" ชี้ ใช้คดีความขม่ขู่ ปิดปาก 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ท าการคณะก้าวหน้า ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีคณะก้าวหน้ามีการกระท า
เข้าลักษณะเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 111 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือไม่ ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราโดนใช้คดี
ความข่มขู่และปิดปาก ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของคณะก้าวหน้า นั่นหมายความว่ารัฐบาล
ก าลังประเมินว่าคณะก้าวหน้าประสบความส าเร็จในการท างานทางการเมือง และเห็นว่าเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงใช้มุกเก่าๆ ท าให้เรามีประสิทธิภาพหาเสียงช้าลง แต่เรื่องนี้ไม่สามารถหยุดยั้งการหาเสียงของ
เราได้ทั้ง 42 จังหวัด และเชื่อมั่นว่าในประชาชนใน 42 จังหวัด ต้องการความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง กกต. ควรจะมาขอบคุณ
เรา ที่ท าให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ เพราะเห็นแค่ กกต. ท างานขึ้นป้ายตามสถานที่
ต่างๆ เราก็ยังไม่เห็นงานอื่น 

เมื่อถามว่าผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้ามีความกังวลหรือไม่ น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า เรายืนยัน
กับผู้สมัครของเราทุกคนว่าเราท าถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกยังอยู่คงอยู่ทุกประการ 
เราทุกคนขึ้นทะเบียนผู้ช่วยหาเสียง ตามที่ กกต.ยืนยันเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามครรลอง
ของกฎหมาย สุดท้ายหาก กกต.จะเอาผิดเราจริงๆ ก็อยากทราบว่าจะเอาข้อกฎหมายใดมาเอาผิด การเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่จ าเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง กลุ่มต่างๆ สามารถส่งผู้สมัครลงได้เช่นเดียวกับคณะก้าวหน้า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมี
หลายกลุ่ม คณะก้าวหน้าก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม ถ้าคณะก้าวหน้าถูกด าเนินคดี ประชาชนจะเห็นอย่างไร ประชาชนทุกคน
สามารถที่จะรวมกลุ่มและขับเคลื่อนทางสังคมได้ ซึ่งต้องถามทาง กกต. ว่าคณะก้าวหน้ามีการกระท าอะไรที่เหมือน
พรรคการเมือง 
เมื่อถามว่ากรณีมีผู้ระบุคณะก้าวหน้าเหมือนพรรคการเมืองตรงที่มีกรรมการบริหาร มีเลขาธิการ น.ส.พรรณิการ์ กล่าว
ตอบย้อนว่า “อย่างนี้สมาคมไร่อ้อยก็เป็นพรรคใช่ไหม”  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201280 
  

https://siamrath.co.th/n/201280
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201201/debf33f61c88441ca6b15f17eee9327dafd563e2d6299fc8d73f6def869b9953.jpg?itok=E-ol6ACj
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01.12.2020 

พรรณิการ์โต้ กกต. ปมตั้งกรรมการสอบคณะก้าวหน้า ด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมอืง 
  

 
 

วันนี้ (1 ธันวาคม) ที่ส านักงานคณะก้าวหน้า อาคารไทยซัมมิท ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พรรณิการ์ วานิช 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติตั้งคณะกรรมการสืบสวนคณะ
ก้าวหน้า คดีด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง 

โดยระบุว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้คดีความข่มขู่และปิดปาก ทุกครั้งที่เราโดนแบบนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายว่า 
เขาก าลังประเมินว่าเราก าลังประสบความส าเร็จ เช่นในครั้งนี้ก็คงเห็นว่ามีโอกาสสูงที่คณะก้าวหน้าจะชนะการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในหลายจังหวัด จึงงัดมุกเดิมเอามาใช้ เพ่ือประสิทธิภาพการหาเสียงช้าลง ท าให้ประชาชนไขว้เขวในการ
ลงคะแนน แต่อย่างไรก็ตามเรายืนยันว่า ไม่อาจที่จะหยุดยั้งการเดินหน้าหาเสียงใน 42 จังหวัดที่เราส่งผู้สมัครได้ เพราะ
วันนี้ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และคดีความที่เกิดขึ้นนี้มีแต่จะท าให้ประชาชนให้ความสนใจกับการหาเสียง
มากขึ้น ซึ่ง กกต. ควรจะต้องขอบคุณคณะก้าวหน้า ที่ท าให้ประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
ส าหรับข้อกล่าวหานี้ ขณะที่ กกต. เองนอกจากขึ้นป้ายแล้ว แทบไม่เห็นงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอ่ืนใดเลย  

“เรายืนยันกับผู้สมัครและประชาชนทุกคนว่า เราท าตามกฎหมายทุกประการ เพราะสิทธิ์ที่เราโดนตัดตามค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีเพียง 3 เรื่อง คือ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมือง และแทรกแซงครอบง าพรรค
การเมือง สิทธิ์นอกเหนือจากนั้นยังอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในฐานะประชาชน สิทธิ์ในการรวมตัว สิทธิ์ในการ
แสดงออก ยังอยู่ครบทุกประการ และเราทุกคนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครทุกคน เพราะฉะนั้นทุกอย่าง
เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก่อนนี้ก็เคยมีตัวอย่างมาแล้ว กรณีที่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นผู้ช่วยหาเสี ยงเลือกตั้งได้ แต่
อย่างไรก็ตาม หากสุดท้าย กกต. ยืนยันเอาผิดจริงๆ ก็อยากทราบว่าใช้ข้อกฎหมายข้อใดมาเอาผิด” พรรณิการ์กล่าว  

พรรณิการ์กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีหลายกลุ่มส่งผู้สมัครลงแข่งขัน เพราะข้อบังคับไม่ได้ระบุอยู่แล้วว่า
ต้องสังกัดพรรคการเมือง ดังนั้น กลุ่มต่างๆ ก็ส่งลงแข่ง ขณะที่คณะก้าวหน้าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ส่งผู้สมัครลงในหลายๆ 
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นเรื่องท าได้ แต่ถ้าข้อบังคับของ กกต. ระบุว่าพรรคการเมืองจะต้องส่ง ถ้าไม่ลงในนามพรรคการเมืองจะลง
สมัครไม่ได้ แล้วคณะก้าวหน้าเราท า อันนี้ต่างหากที่จะเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายเลียนแบบพรรคการเมือง ดังนั้น จะเป็นไป
ได้อย่างไรที่มีสารพัดกลุ่มทั่วประเทศไทยส่งเต็มไปหมด แล้วมีคณะก้าวหน้าเพียงกลุ่มเดียวที่ถูกด าเนินคดี ซึ่งถ้ากล้าท า
แบบนั้น ก็อยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนจะมองเรื่องนี้อย่างไร 
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“อะไรที่ท าให้เรามีพฤติกรรมเหมือนพรรคการเมือง ถ้าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
อย่างนี้สิท าพฤติกรรมเหมือนพรรคการเมือง เพราะเราท าไม่ได้ เราไม่ใช่พรรคการเมือง จึงส่งผู้สมัคร ส.ส. ไม่ได้ แต่
ตรงกันข้าม เราส่งผู้สมัครลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเราไม่ได้เป็นพรรค ซึ่งสามารถท าได้ เพราะโดยปกติ เลือกตั้ง
ท้องถิ่นก็ไม่ต้องลงในนามพรรคการเมืองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น แทนที่จะถามพวกเราว่า เราจะอธิบายตัวเองอย่างไรว่า
เราไม่ได้ท าตัวเหมือนพรรคการเมือง ควรไปถาม กกต. กลับว่า เราท าอะไรเหมือนพรรคการเมือง อยากให้ลองไปเปิด
นิยามของพรรคการเมืองดู ใจความส าคัญคือต้องมีสมาชิกพรรค แต่ส าหรับเราไม่มี และเป็นกลุ่ม ซึ่งประชาชนทุกคนมี
สิทธิ์รวมกลุ่มและขับเคลื่อนทางสังคม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชียร์ผู้สมัครของตัวเอง และเดินทางไปสนับสนุน
ผู้สมัครของตัวเอง” พรรณิการ์กล่าว 

ส่วนกรณีที่คณะก้าวหน้ามีการจัดองค์กรเหมือนพรรคการเมือง คือมีกรรมการบริหาร มีเลขาธิการต่างๆ พรรณิ
การ์ระบุสั้น  ๆว่า “ถ้าอย่างนั้น สมาคมไร่อ้อยก็คงเป็นพรรคการเมือง” เพราะมีประธานและเลขาฯ เช่นเดียวกัน 
 
อ้างอิง :  
https://thestandard.co/founding-committee-progressive-committee-conducting-activities-like-a-political-party/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/85617 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.innnews.co.th/politics/news_832019/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/85617 
 
 
 
 
  
  

https://thestandard.co/founding-committee-progressive-committee-conducting-activities-like-a-political-party/
https://www.thaipost.net/main/detail/85617
https://www.innnews.co.th/politics/news_832019/
https://www.thaipost.net/main/detail/85617
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01 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:45 น.     

  ฉะ 'กกต.' เกียร์ว่าง วินิจฉัยคุณสมบัติช้า-กระทบสิทธิผู้สมัครลงหาเสียง 

 
 

1 ธ.ค. 63 - นายวิศรุตวัฒต์ สุศิริวรรักษ์ ผู้ประสานงานองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ พิทักษ์สิทธิพลเมือง 
นายส าราญ สุจาง ผู้ประสานงานทีมงานอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน นายบุญส่ง โควาวิสารัช นักกฎหมายและ อดีต สว.
แม่ฮ่องสอน นายทวีวิทย์ ดิบือแฮ สมาชิกทีมอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงข่าว กรณีที่ กกต.กลาง ยังไม่ยอม
ประกาศผลการวินิจฉัยว่า นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ หรือน้ าฝน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบจ.แม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 
ตามก าหนดที่ประกาศว่าจะมีการตัดสินค าวินิจฉัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

ส าหรับการเลื่อนการประกาศดังกล่าวของ กกต.กลาง ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครโดยตรง หากว่าผลตัดสิน
ออกมาว่าสามารถสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.แม่ฮ่องสอนได้  จะท าให้นางนันทิยา จะมีเวลาหาเสียงได้เพียง 10 
วัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่ากระทบต่อผู้สมัครโดยตรงขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเดินหน้าหาเสียงมาก่อนหน้านี้ตั้งนาน 

นายวิศรุตวัฒต์ สุศิริวรรักษ์ กล่าวว่า อยากตั้งข้อสังเกตว่า กกต.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน (กกต.อบจ.) มีความรู้ด้าน
กฎหมายเลือกตั้งดีเพียงใด ท าไมวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร แตกต่างจากส านักทะเบียนราษฎร์กรณีอาศัยอยู่ใน
แม่ฮ่องสอน ครบ 365 วัน หรือ 1 ปี และเมื่อหน่วยงานทะเบียนราษฎร์ของที่ว่าการอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ท าหนังสือ
ยืนยันว่าผู้สมัครอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ครบ 365 วัน และถือว่าผู้สมัคร หมายเลข 2 มีคุณสมบัติครบถ้วน ท าไมไม่ประกาศ
รับรอง และการที่ไม่ประกาศรับรองผู้สมัคร ท าให้ผู้สมัครที่ไม่ได้การรับรองจาก กกต. ต้องเสียเปรียบผู้สมัครอ่ืนหรือไม่ 
การไม่ประกาศรับรองท าให้ประชาชนเคลือบแคลงและสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ว่า โปร่งใสหรือไม่ เป็นการ
ช่วยเหลือผู้สมัครคนใดหรือไม่ 4.การที่ กกต.ออกประกาศว่า ผู้สมัครหมายเลข 2 ไม่มีหรือไม่รับสมัคร แล้วผู้น าท้องถิ่น
ไปประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านแจ้งแก่ชาวบ้านเช่นนั้น กกต. จะแก้ไขอย่างไร ใครเสียหาย ใครมีส่วนได้เสียการ
เลือกตั้ง ภายใต้ กกต.ชุดนี้ จะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ ได้หรือไม่ เนื่องจาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ก าลัง
เคลือบแคลงและสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85631 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/85631
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1 ธ.ค. 2563-17:04 น. 

'ทวี ' อัดร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ปล้นสิทธิ  ปชช.ฉะกกต.ให้ทหาร-ตร.นั่งกรรมการ 
 ยิ่งอันตราย 

 
 

'ทวี' อัดร่างพ.ร.บ.ประชามติ ปล้นสิทธิประชาชน ให้อ านาจตีความกฎหมายตามอ าเภอใจ ฉะกกต.ให้ฝ่ายปกครอง 
ทหาร-ตร. อยู่ในคณะกรรมการเป็นเรื่องอันตราย 

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอนั้น  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ขึ้นกล่าวอภิปรายว่า การบอกว่ากฎหมายครั้งนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามเงื่อนไข
รัฐธรรมนูญนั้น ประเทศเราเป็นรัฐธรรมนูญนิยมคือต้องเป็นลายลักษณ์อักษร การตีความเกินลายลักษณ์อักษรคือการ
ตีความตามอ าเภอใจ ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้นมีเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ ตนยังมองไม่ออกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูป 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ในกฎหมายปกตินั้นเมื่อสภาพิจารณาผ่าน 3 วาระ ไปสู่วุฒิสภา ตามกระบวนการที่ยึด
หลักความรอบคอบ เพราะหลักคิดเราเป็นระบบตัวแทน แต่วันนี้เราต้องคิดเพ่ือเป็นประชาธิปไตยโดยตรง แต่เรากลับไป
คิดแทน ไปมองคนอ่ืนแบบด้อยค่า อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณ กกต. เพราะเขียนหลักการไว้ดีมาก ที่ให้มีกฎหมายว่า
ด้วยประชามติ แต่จั่วหัวอ้างพระราชบัญญัติบางประการที่ไปจ ากัดสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 26, 34 และ 40 ตรงนี้คือ
การปล้นเอาสิทธิประชาชน โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะไปปรึกษาประชาชนในการเขียนกฎหมายตีเช็ คปล่า
คืออะไร ยังไม่รู้ว่ามติครม.คืออะไร 

"รัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ไขมาตราใด รวมทั้งร่างที่จะให้มีส.ส.ร.ด้วย แค่การจั่วหัวก็ไปจ ากัด
สิทธิเสรีภาพประชาชนแล้ว ฝากถึงกกต.และคณะกรรมาธิการชุดนี้ว่า เมื่อเรามาท ากฎหมายร่วมกัน การท าประชามติติ
คือการท าประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการรับข้อมูลรอบด้าน มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ 
การแสวงหาข้อมูล และต้องมีสิทธิที่จะประกาศชุมนุมว่าสิ่งที่จะเป็นกฎหมายในอนาคต ถ้าเกิดขึ้นแล้วเผ่าพันธุ์บาง
เผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์จะถูกละเมิดสิทธิ" 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ตนมองว่ากฎหมายฉบับนี้ อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 3 ที่เป็นระบบ
อนุญาต โดยใช้ระบบคณะกรรมการและระบบดุลยพินิจ ทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีโทษทางอาญา ซึ่งอยู่ในอุ้งมือของ
กกต. ด้วยความเคารพ จากผลส ารวจ กกต.เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดในบรรดาองค์กรที่ได้รับการเลือกตั้ง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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“อยากกราบเรียนคณะกรรมาธิการที่จัดท ารัฐธรรมนูญครั้งนี้ เราต้องช่วยกันท ากฎหมายประชามติที่ดีที่สุด 
โดยเฉพาะประเด็นที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนว่าจะมีส.ส.ร.เกิดขึ้นนั้นจะท าอย่างไร อีกทั้งการที่กกต.ก าหนดให้ฝ่าย
ปกครอง ทหาร ต ารวจ เดินพาเหรดเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการนั้น เพ่ือละเมิดสิทธิตามมาตรา 60-61 เป็นเรื่องอันตราย 
ซึ่งมีตัวอย่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ 60 ที่มีขัดแย้งมากที่สุด เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการท าประชามติซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนฐาน
ประชาธิปไตย แต่เป็นการสืบทอดอ านาจ ขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการทุกท่าน วันนี้ชาติต้องมาก่อน” พ.ต.อ.ทวี กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5442534 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5442534
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.04 น. 

โวย กกต.วินิจฉัยผู้ท้าชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอนที่ถูกตัดสิทธิ์ล่าช้าท าให้เสียเปรียบคู่แข่ง 
 

 
 

ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน นักกฎหมาย และทีมงานกลุ่มร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงข่าวถามถึง กกต.
กลาง ว่าท าไมวินิจฉัยสิทธิ์ของผู้สมัครชิงนายก อบจ.ที่ถูกตัดสิทธิ์อยู่ไม่ครบปีล่าช้าจากเดิมที่อ้างจะประกาศผลใน
วันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการประกาศผลล่าช้าย่อมส่งผลให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

วันที่ 1 ธ.ค.63 เมื่อเวลา 11.00 น. นายธนัตนนท์ ชอบขุนเขา ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) เขต 3 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 พร้อมด้วยนายวิศรุตวัฒต์ สุศิริวรรักษ์ ผู้ประสานงานองค์กร
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ พิทักษ์สิทธิพลเมือง, นายส าราญ สุจาง ผู้ประสานงานทีมงานอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน , นาย
บุญส่ง โควาวิสารัช นักกฎหมายและอดีต สว.แม่ฮ่องสอน, นายทวีวิทย์ ดิบือแฮ สมาชิกทีมอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอน  

ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลาง ยังไม่ยอมประกาศผลการวินิจฉัยว่านางนันทิยา 
วงศ์วานิชย์ หรือ "น้ าฝน" ผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) แม่ฮ่องสอน หมายเลข 
2 ตามก าหนดที่ประกาศว่าจะมีการตัดสินค าวินิจฉัยในวันที่ 29 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งการเลื่อนการประกาศดังกล่าวของ 
กกต.กลาง ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครโดยตรง หากผลตัดสินออกมาว่า สามารถสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.
แม่ฮ่องสอนได้ ก็จะท าให้นางนันทิยา ผู้สมัครหมายเลข 2 จะมีเวลาหาเสียงได้เพียง 10 วัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่ากระทบต่อ
ผู้สมัครโดยตรงขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเดินหน้าหาเสียงมาก่อนหน้านี้ตั้งนาน 

 นายวิศรุตวัฒต์ สุศิริวรรักษ์ ได้ถามผ่านสื่อมวลชนว่า 1.กกต.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน มีความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้งดี
เพียงใด ท าไมวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร แตกต่างจากส านักทะเบียนราษฎร์กรณีอาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอนครบ 365 วัน 
หรือ 1 ปี  

2.เมื่อหน่วยงานทะเบียนราษฎร์ของที่ว่าการอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ท าหนังสือยืนยันว่า ผู้สมัครอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ครบ 365 วันและถือว่าผู้สมัครเบอร์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วน ท าไมไม่ประกาศรับรอง  
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3.การไม่ประกาศรับรองผู้สมัคร ท าให้ผู้สมัครที่ไม่ได้การรับรองจาก กกต.ต้องเสียเปรียบผู้สมัครอ่ืนหรือไม่ การไม่
ประกาศรับรองท าให้ประขาชน เคลือบแคลงและสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ว่าโปร่งใสหรือไม่ เป็นการ
ช่วยเหลือผู้สมัครคนใดหรือไม่  

4.การที่ กกต.ออกประกาศว่า ผู้สมัครเบอร์ 2 ไม่มี หรือไม่รับสมัคร แล้วผู้น าท้องถิ่นไปประกาศเสียงตามสายใน
หมู่บ้านแจ้งแก่ชาวบ้านเช่นนั้น กกต.จะแก้ไขอย่างไร ใครเสียหาย ใครมีส่วนได้เสียการเลือกตั้ง ภายใต้ กกต.ชุดนี้จะมี
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้หรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก าลังเคลือบแคลงและสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กกต.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535631 
 
 
  

https://www.naewna.com/local/535631
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.39 น. 

เมืองโอ่งคึกคัก! ผู้ชิงนายก อบจ.ติดป้ายประชันผลงานชูแนวคิดพัฒนาท้องถิ่นทั่วเมือง 
 

 
 

วันที่ 1 ธ.ค.63 ยิ่งใกล้ครบก าหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ราชบุรี และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ก าลังจะมาถึงนี้ หลายพ้ืนที่ทั้ง 10 อ าเภอของ จ.
ราชบุรี รวม 30 เขตเลือกตั้ง ขณะนี้มีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ตามถนนสายต่าง ๆ กัน
คึกคัก 

จากการลงตรวจสอบพื้นท่ีหลายอ าเภอโดยเฉพาะพ้ืนที่เขต อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา พบว่าป้ายผู้สมัครนายก อบจ.
ได้แก่นางภรมน นรการกุมพล ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 และนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ ก านันตุ้ย ผู้สมัคร
หมายเลข 3 ได้มีการติดตั้งอยู่ใกล้ชิดกันทั้งบริเวณริมถนนสายหลัก และถนนสายรอง เพ่ือให้ประชาชนที่ขับรถสัญจร
ผ่านได้พบเห็นง่าย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดข้อห้ามการติดป้ายหาเสียง เช่น บริเวณฟุต
ปาททางเท้า ต้นไม้ เสาร์ไฟฟ้า สีสันของป้ายแต่ละทีมก็ดูสะดุดตาไม่แพ้กัน ชูแนวคิดการพัฒนาที่หวังโดนใจประชาชน 
โดยคณะก้าวหน้าเบอร์ 2 ได้ชูแนวคิด "ราชบุรีก้าวหน้าเลือกนายก กาเบอร์ 2" 

ส่วนหมายเลข 3 ชูแนวคิด "เชื่อมั่น มั่นใจ เลือกนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ ก านันตุ้ย เบอร์ 3" ส่วนผู้สมัครนายก 
อบจ.ทีม NEW GEN หมายเลข 1 ได้แก่นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว  พบมีการแนะน าตัวพร้อมเปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
ผ่านโลกโซเชียลมากกว่าการจัดท าป้ายไปติดตามพ้ืนที่จุดต่าง ๆ ใช้แนวคิดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
เข้าถึงประชาชนมากกว่าการออกเดินเคาะประตูบ้านแทน แต่ก็ยังคงมีสมาชิก ส.อบจ.ทีม NEW GEN บางคนก็ได้เริ่ม
จัดท าป้ายหาเสียงไปติดยังจุดเขตพ้ืนที่ดูแลหลายจุด เนื่องจากเหลือเพียงอีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหา
เสียงเลือกตั้งแล้ว  

ส่วนหลายจุดตามทางร่วมทางแยก ทั้งถนนสายหลัก สายรอง สะพานคนข้ามพบมีป้ายข้อความรณรงค์การไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมเข้าคูหารับบัตร 2 ใบเลือกบัตรนายก และบัตรสมาชิก มีสิทธิ์ต้องใช้ ร่วมใจเลือกตั้ง ทุก
เสียงคือพลัง เลือกตั้งคนดี มีทั้งป้ายขนาดใหญ่ และป้ายขนาดเล็กติดไว้ครอบคลุมพ้ืนที่ราชบุรี เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคน
ออกไปใช้สิทธิ์  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535628 

https://www.naewna.com/local/535628
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อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.43 น. 

คึกคัก 'กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่าน้ี' เปิดเวทีหาเสียง 
การหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และ ส.อบจ.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์มีความคึกคัก 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และ ส.อบจ.ในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงมี
ความคึกคัก โดยผู้สมัครต่างลงพ้ืนที่หาเสียง ทั้งการเดินเคาะประตูบ้าน และเปิดเวทีปราศรัยนโยบาย เพ่ือขอคะแนน
จากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด “กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” น าโดย นายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือ “โด่ง” ผู้สมัคร
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 พร้อมด้วย
ทีมงาน ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายประภาส ยงควิสัย นายชัย คูสกุลรัตน์ นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ นายสุรินทร์ 
เศรษฐรักษา นางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ พร้อมทีมงานร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยย่อย ที่
บริเวณลานข้างสวนสาธารณะกุดน้ ากิน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือแนะน าตัวผู้สมัคร และน านโยบายของกลุ่ม 
“กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” มาบอกกล่าว โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจร่วมรับฟังกว่า 
500 คน 

โดยการปราศรัยของผู้สมัครกลุ่ม นอกจากจะมีการแนะน าตัวผู้สมัคร และขอให้ประชาชนเลือกคนรุ่นใหม่เข้า
ไปพัฒนา  พร้อมกับแนะน าทีมงานแล้ว ยังมีการชูนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนปลอดฝุ่น 
น้ าประปามีใช้ทุกหมู่บ้าน และตลอดปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการชูนโยบายขอให้พ่ีน้อง
ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเมืองกาฬสินธุ์ ต้องก้าวหน้า ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง และ
ต้องดีกว่านี้ ในการร่วมกันเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลเป็นศูนย์
สุขภาพ ผู้ป่วยไม่ต้องส่งต่อไปรักษาที่จังหวัดอ่ืน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพ่ือให้ จ.กาฬสินธุ์ หลุดพ้นการเป็น
จังหวัดที่ยากจนล าดับ 3 ของประเทศในอนาคต. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810111 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/810111
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วันอังคาร ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.39 น. 

ผู้มีสิทธเิลือกตั้งกาญจน์ 627,198 คนจะเลือกใครเป็น 'นายก อบบจ.' 
 

 
 

เผยยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "นายก-ส.อบจ.กาญจนบุรี" ทั้งจังหวัด 627,198 คน มีหน่วยเลือกตั้งท้ังหมด 1,079 
หน่วยเลือกตั้ง "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่าทิ้งสิทธิ์ตัวเอง"  

วันที่ 1 ธ.ค.63 หลังจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งเหลือเวลาอีก
แค่ 19 วันเท่านั้น ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดจ านวน 81 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ.
กาญจนบุรี 4 คน ผู้สมัคร ส.อบจ.กาญจนบุรี จ านวน 77 คน 

ส าหรับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ 
หรือหมอหนุ่ย หัวหน้า “ทีมพลังกาญจน์” เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ หัวหน้าทีมพลังใหม่ 
เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล หรือสา หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์
สมบรูณ์ ผู้สมัครอิสระ“ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” หลังปิดหีบ 20 ธ.ค.63 ไม่นานเกินรอคงรู้ผลว่าใครจะได้นั่งเก้าอ้ีนายก 
อบจ.กาญจนบุรี คนใหม่ 

 ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1.อ าเภอเมือง มีสมาชิก อบจ.จ านวน 6 คน มี 6 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 17 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
126,361 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 208 หน่วย  

2.อ าเภอท่ามะกา มีสมาชิก อบจ.จ านวน 4 คน มี 4 เขตเลือกตั้งมีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 9 คน ผู้สีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 105,042 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 161 หน่วย 

3.อ าเภอท่าม่วง มีสมาชิก อบจ.จ านวน 4 คน มี 4 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 11 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 86,480 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 127 หน่วย  

 4.อ าเภอไทรโยค มีสมาชิก อบจ.2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 5 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 
36,691 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 62 หน่วย 
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5.อ าเภอบ่อพลอย มีสมาชิก อบจ.จ านวน 2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 6 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 44,026 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 84 หน่วย  

6.อ าเภอทองผาภูมิ มีสมาชิก อบจ.2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 5 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 
31,062 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 53 หน่วย 

 7.อ าเภอสังขละบุรี มีสมาชิก อบจ.จ านวน 2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 4 คน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 16,738 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 25 หน่วย  

8.อ าเภอพนมทวน มีสมาชิก อบจ.จ านวน 2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 5 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 42,114 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 89 หน่วย 

9.อ าเภอเลาขวัญ มีสมาชิก อบจ.จ านวน 2 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 7 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 44,533 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 85 หน่วย  

10.อ าเภอศรีสวัสดิ์ มีสมาชิก อบจ.จ านวน 1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง  มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 2 คน ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 18,499 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 34 หน่วย 

11.อ าเภอด่านมะขามเตี้ย มีสมาชิก อบจ.จ านวน 1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร จ านวน 2 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 25,605 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 48 หน่วย  

12.อ าเภอหนองปรือ มีสมาชิก อบจ.1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 2 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 23,853 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 52 หน่วย และ  

13.อ าเภอห้วยกระเจา มีสมาชิก อบจ.1 คน มี 1 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครทั้งหมด จ านวน 2 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 26,194 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 21 หน่วย 

รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อ าเภอ จ านวน 627,198 คน มีหน่วยเลือกตั้งท้ังหมด จ านวน 
1,079 หน่วยเลือกตั้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535566 
 
  

https://www.naewna.com/local/535566
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วันอังคาร ท่ี 01 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.06 น. 

ดร.สมชอบ นิติพจน์ จับมือเพื่อไทยลุยหาเสียง สานต่อสร้างอาชีพเกษตร ชูนโยบายปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

 

 
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม(นายก อบจ.ฯ) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ส.อบจ.ฯ) ก าลังคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะ
แชมป์เก่า ดร.สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หมายเลข 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทย ลงสู้
ศึกในนามทีมรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือนครพนม นับวันยิ่งเพ่ิมความเข้มข้นในการลงพ้ืนที่หาเสียงเชิงรุก เพ่ือพบปะพ่ีน้อง
ประชาชน พร้อมแนะน าผู้สมัคร ส.อบจ.นครพนม รวมทั้งชูนโยบายหาเสียงในการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดนครพนม 
โดยก่องานใหม่สานงานเก่าที่ยังท าค้างไว้ 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ อดีตแชมป์เก่า 2 สมัยซ้อนต้องเจอศึก 2 ด้าน เป็นการวัดคะแนนความนิยม และวัดบารมี
ระหว่าง 1 พรรคใหญ่ 2 กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มก้าวหน้า ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มให้
การสนับสนุนทีมคณะก้าวหน้านครพนม ส่งนายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ฯ หมายเลข 1 หวังโกย
คะแนนเสียงในหมู่นักเรียน นักศึกษา ส่วนกลุ่มนครพนมร่วมใจ มี “น้องขวัญ” นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครนายก 
อบจ.ฯ หมายเลข 2 นักการเมืองหน้าใหม่ ทายาท”ครูแก้ว” นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นหัวหน้าทีม และพรรคเพื่อไทยมีแชมป์
เก่า ดร.สมชอบ นิติพจน์ เป็นหัวหอก โดยทั้งหมดต่างพยายามลงพ้ืนที่หาเสียง เรียกคะแนนนิยมจากชาวบ้านให้ได้มาก
ที่สุด 

ส าหรับรูปแบบการหาเสียงของทีมคณะก้าวหน้านครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ และกลุ่มนครพนมร่วม
ใจ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ จะเน้นการพบปะชาวบ้านแบบใกล้ชิดลงพ้ืนที่ตามชุมชน หมู่บ้าน หรือเดินตาม
ตลาดในแหล่งผู้คนพลุกพล่านเป็นหลัก ไม่เน้นการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ จะมีเพียงทีมรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือนครพนม 
โดยการสนับสนุนของพรรคเพ่ือไทย ที่ ดร.สมชอบ นิติพจน์ เน้นการเปิดเวทีปราศรัยเชิงรุกในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ รวม 30 
เขตเลือกตั้ง 

ส่วนนโยบายส าคัญของทีมแชมป์เก่า จะเน้นการส่งเสริมอาชีพเกษตรทางเลือก เช่นการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นหลัก 
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ดร.สมชอบ นิติพจน์ เปิดเผยว่า เกี่ยวกับนโยบายส าคัญในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือ
นครพนม ได้เน้นนโยบายที่สานต่อจากพรรคเพ่ือไทย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ได้จริง เพราะที่
ผ่านมาพรรคเพ่ือไทย ส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนมาแล้วทุกด้าน จึงจับต้องและสัมผัสได้จริง ไม่ใช่เป็นการขายฝัน 

โดยทีมรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือนครพนม ได้วางแนวทางการส่งเสริมการท าเกษตรทางเลือกใหม่ เช่น ปลูก
มะพร้าวใหญ่ส่งโรงงานผลิตกะทิ ซึ่งมีราคาต้นทุนต่ าเพียงเบี้ยละประมาณ 50 -60 บาท/ต้น และมีการเดินทางไปศึกษา
ดูงานในสถานที่จริงมาแล้วหลายครั้ง โดยใช้มะพร้าวพันธุ์ที่พัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกร เวลาเก็บ
ผลผลิตตั้งแต่ 3- 4 ปี และสามารถสามารถเก็บผลผลิตไปได้ถึง 50 ปี ส่วนการปลูก 1 ไร่ ปลูกได้ 35 ต้น สร้างรายได้ขั้น
ต่ าไร่ละประมาณ 5,000 บาท/เดือน ปลูก 10 ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้ตกเดือนละ 50,000 บาท หากคิดเป็นปีจะมี
รายได้ 5-6 แสนต่อปี และมีตลาดรองรับไม่อ้ัน โดย ดร.สมชอบฯกล่าวต่อว่าพ่ีน้องประชาชนทราบหรือไม่ว่า ทุกวันนี้มี
การน าเข้ามะพร้าวใหญ่จากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย วันละไม่ต่ ากว่า 300 ตัน เพราะในประเทศไทยผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ หวังพลิกวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิม 
ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งจะมีการวางแผนจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ 

นอกจากนี้จะได้สนับสนุนโครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสน ในการท าการเกษตรครบวงจร ให้ชาวบ้านมีรายได้มั่นคง 
สามารถดูแลครอบครัวได้ โดยไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ที่อ่ืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวตนเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้
จริง และจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214384 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/214384
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วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 23:42 น. 

ธนาธร ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง ‘อบจ.ภูเก็ต’ เจอปชช. ชูป้าย-ตะโกน หนักแผ่นดิน  

 
 
ธนาธร ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง ‘อบจ.ภูเก็ต’ เจอปชช. ชูป้าย-ตะโกน หนักแผ่นดิน 

เมื่อช่วงค่ าของวันที่ 1 ธันวาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต เพ่ือช่วย
หาเสียงให้กับนายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) หมายเลข 3 จากคณะ
ก้าวหน้าภูเก็ต และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต โดยจุดแรกเวลาประมาณ 18.20 น. ได้เดินทางไปยังบริเวณตลาดนัด
สี่กอ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ซึ่งได้มีการแจกแผ่นพับนโยบาย และแนะน าตัวผู้สมัครนายกฯ โดยช่วงแรกก็ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี และมีผู้มาขอถ่ายภาพรวมทั้งให้ก าลังเป็นระยะๆ แต่หลังจากเดินไปสักครู่ใหญ่ ปรากฏว่าได้มีผู้เห็นต่างเริ่มทยอย
เดินทางเข้ามามากขึ้น มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมตะโกนขับไล่ ตะโกนว่าหนักแผ่นดิน หยุดจาบจ้วงสถาบันฯ 
ซึ่งทางกลุ่มของนายธนาธร ก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใด และพยายามเดินพูดคุยต่อ ซึ่งระหว่างนั้นได้มีพ่อค้ารายหนึ่ง
ได้เรียกให้นายธนาธรหยุด พร้อมบอกว่า ตนเองขอสอบถามนายธนาธรว่า นายธนาธรรักสถาบัน หรือไม่รัก แค่อยากฟัง
ค าตอบ ก่อนที่นายธนาธรจะกล่าวว่า ตนเองขอใช้สิทธิ์ไม่ตอบ และเดินทางออกจากตลาด 

หลังจากนั้นในเวลา 19.20 น. นายธนาธร พร้อมด้วยนายสรวุฒิ และคณะได้เดินทางต่อไปยังตลาดจี(ห้าง โก
รเซอรี่) ซึ่งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต เป็นแหล่งรวมของผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งของต่างๆ โดย
คณะฯได้มีการลงพ้ืนที่แจกเอกสารนโยบายของพรรค ขอโอกาสและแนะน าตัวผู้สมัครนายกฯ ซึ่งในช่วงแรกๆ 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระหว่างที่เดินแจกเอกสารอยู่นั้น ได้มีผู้มาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นร ะยะๆ 
พร้อมทั้งให้ก าลังใจให้สู้ กระทั่งเดินไปถึงจุดก่ึงกลางตลาด ได้เริ่มมีกลุ่มผู้เห็นต่างพร้อมแผ่นป้ายข้อความคนหนักแผ่นดิน
เข้ามาดักรอ พร้อมยังได้ตะโกนว่า ไม่ต้อนรับ ให้ออกไป และ รู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วมาท าไม และเริ่มมีเสียงตะโกนดังมาก
ขึ้นเป็นระยะ กระทั่งมาถึงใกล้ทางออก ด้านหน้าห้าง ปรากฏว่ามีผู้เห็นต่างจ านวนมาก มารอพร้อมตะโกนเสียงดังสนั่น 
ก่อนนายธนาธรพร้อมทีมงานจะเดินทางกลับ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2468000 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/85677 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2468000
https://www.thaipost.net/main/detail/85677
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
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2 ธันวาคม 2563 11:08 น.   

ผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ลพบุรี ทีมก้าวหน้า เจอแรงต้านถูกท าลายป้ายหาเสียง ส่วน
ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี เร่งหาเสียงอย่างหามรุ่งหามค่ า 
 

 
 

เมื่อ 1 ธ.ค.63 พลเอกศุภวุฒิอุตมะ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนา
ลพบุรี ช่วย ร.ต.สุระสิทธิ์ จันทร์เดช ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 5 ทีม รวมพลังพัฒนาลพบุรี เดินขอคะแนนเสียง ในตลาดนัด
โคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.เร่งหาเสียงกันอย่างคึกคัก ต่างเร่ง
หาเสียงกันหามรุ่งหามค่ า โดยเฉพาะพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เบอร์ 5 
พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เช่น ร.ต.สุระสิทธิ์ จันทร์เดช ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 5 ทีม
รวมพลังพัฒนาลพบุรี บุกขอคะแนนเสียงถิ่นของ นายวีระพล เกิดภู่ ผู้สมัครทีมรักลพบุรี เบอร์ 3 

ส าหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ทีมกลุ่มรักลพบุรี อย่างนายวีระล เกิดภู่ เบอร์ 3 เขต 7 แชมป์เก่ามาหลายสมัยในเขตนี้ 
ก็ออกเดินหาเสียงไม่หยุดเช่นเดียวกัน ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ อย่างเบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ที่มีนาย พิชัย เกียรติวินัย
สกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย มาช่วยหาเสียงให้ เบอร์ 5 หวังโค่นแชมป์ในเขตนี้ เช่นกัน 

ส่วนทีมก้าวหน้าลพบุรี มีนายฤทธิ์ พัวพันธ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เบอร์ 2 โดยนาย
ชาคิต บุญมา ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เบอร์ 1 เขต 8 ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ป้ายหาเสียงของ 
ทีมก้าวหน้าลพบุรี ของนายกฯ และของสมาชิกได้ถูกมือดี ท าลายโดยการฉีกและท าลายหลายจุดรี 

นายชาคิต กล่าวอีกว่า สาเหตุที่มีมือดีมาท าลายป้ายหาเสียงของทีมก้าวหน้าลพบุรีนั้น คงไม่ใช่เป็นการกระท า
ของคู่แข่ง ทางการเมืองท้องถิ่นอย่างแน่นอน เพราะว่าการกระท านั้น จะได้คะแนนสงสารมากกว่าความเสียหาย แต่
อาจจะเป็นเพราะฝีมือของกลุ่มฮาร์ดคอร์ ที่ไม่ชอบคุณธนาธร จึงมาลงกับกลุ่มทีมก้าวหน้าลพบุรีของพวกตน อยากจะ
ฝากถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับนักการเมืองด้วย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201401 

 

https://siamrath.co.th/n/201401
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วันอังคาร ท่ี 01 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 20.48 น. 

ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ คณะก้าวหน้า แจ้งจับมือดีขีดเขียนท าลายป้ายหาเสียง 

  

 
 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ธ.ค.63  ผู้สื่อข่าวประจ า จ.ศรีสะเกษ รายงานว่า ที่ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะ
เกษ  นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 1 อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เบอร์ 5 ในนามของคณะ
ก้าวหน้า เปิดเผยว่า  ตนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.พิชิต ประพาฬ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ว่า 
ป้ายลงสมัครหาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.ศรีสะเกษ  และ  ส.อบจ.ศรีสะเกษ ของตน  ที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านหนอง
เหล็ก และท่ีบริเวณหน้าวัดบ้านหนองเหล็ก ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ได้ถูกท าลายมีร่องรอยการขีดเขียนด้วย
ปากกาเคมีสีน้ าเงิน ข้อความว่า “ไม้เอา” และ “ไม้เอาไปเละ”  พร้อมเขียนรูปวงกลมที่ภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ  ประธานคณะกา้วหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตรงปากและตา โดยไม่พบผู้ก่อเหตุ จึงได้มาลงบันทึกประจ าวัน
แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 

นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 1  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เบอร์ 5 ในนามของคณะ
ก้าวหน้า กล่าวว่า   ขณะที่ตนก าลังพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เดินทามาถึงบ้านโนนหนอง
หว้า หมู่ 6 และบ้านหนองเหล็ก หมู่ 11  ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ พบว่าป้ายหาเสียงของตนบริเวณดังกล่าว ถูกท าลาย
โดยไม่ทราบว่า เป็นฝีมือของใคร   ซึ่งการท าลายป้ายหาเสียงของตนซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ นามคณะก้าวหน้า
ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่พบเห็น ทั้งนี้การขีดเขียนท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน เป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมาย หากมีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนและรู้ตัวผู้กระท าผิด น าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย
จะต้องได้รับโทษหนักอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214378 
 

 

https://www.banmuang.co.th/news/region/214378
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 2 ธันวาคม 2020 - 09:38 

รองโฆษกปชป.ชวนคนรุ่นใหม่สมัคร ส.ก.-ส.ข. 
รองโฆษก ปชป. ชวนคนรุ่นใหม่สมัคร ส.ก. ส.ข. ผ่านออนไลน์ เตรียมพร้อม สนาม กทม. ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจ และสร้างการมีส่วนร่วม 
 

 
 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร ชวนคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับพรรค และสนใจท างานท้องถิ่น ในส่วนของ กทม. สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยนางดรุณวรรณ กล่าวว่า พรรคเห็นความส าคัญของการท างานในระดับ
ท้องถิ่น เพราะการท างานระดับท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการกระจายอ านาจไปยังพ่ีน้องประชาชน และ
สร้างการมีส่วนร่วม ถือเป็นการท างานระดับฐานราก ที่สามารถช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ใน
ระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพ้ืนที่  กทม. จึงเปิดโอกาสให้คนรุ่ นใหม่ที่สนใจสมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และอาสาสมัครท างานท้องพ้ืนที่ กทม. สมัครเข้าร่วมงานกับพรรคได้แบบ
เปิดกว้างผ่านออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคมาก่อน 

ดังนั้น การเตรียมบุคลากรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครที่จะท าควบคู่ไปกับการจัดท านโยบายที่พรรคได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ
สมัครเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยขั้นตอนง่าย  ๆไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นการเปิดกว้างและสร้างการมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้ พรรคมีความพร้อมที่จะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
โ ด ย ผู้ ที่ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ส มั ค ร อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่  https://bit.ly/2VeZEZu ห รื อ เ ข้ า ไ ป
ที่ https://www.democrat.or.th/newsDetail/2102 โดยจะรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากนั้น
จะเป็นกระบวนการภายในของพรรคที่จะท าการสรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีแนวคิดในการท างานที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของพรรคต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_832742/ 
 
 

https://bit.ly/2VeZEZu
https://www.democrat.or.th/newsDetail/2102
https://www.innnews.co.th/politics/news_832742/
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 08.55 น. 

'บิ๊กตู่'ลุ้นระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด'บิ๊กตู่' ปมบ้านพักหลวง 
 

 
 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เช้าวันนี้ เดินทางลงพ้ืนที่จ.สมุทรสงคราม โดยออกเดินทางจากสนาม
เฮลิคอปเตอร์ พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุด ฮ. สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนเข้าสักการะหลวง
พ่อบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม และนมัสการพระสมุทรวริโสภณ รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ก่อนเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านปรก. เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม และเยี่ยมชมการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมโคก
หนองนาโมเดล กิจกรรมท าเกลือสปา (ตนย่ าเกลือ) การท าน้ าหวานจากดอกมะพร้าว (SYRUP) การบริหารจัดการน้ า
สะอาดคลองผีหลอก บ้านพักริมคลองโฮมสเตย์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ 

จากนั้น นายกฯ จะเดินทางตรวจเยี่ยมการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว ณ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ
เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปกล้วยหักมุก การท าน้ ามันมะพร้าวอโวคาโด การท ามะพร้าวแปรรูปครบวงจร พร้อม
กล่าวกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ระดับชุมชน และเดินทางกลับกรุงเทพฯในช่วงบ่าย 

ขณะที่ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้นายกรัฐมนตรี มีภารกิจตลอดทั้งวัน แม้ในช่วงบ่าย ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย 
คุณสมบัตินายกรัฐมนตรี กรณีพักอาศัยบ้านหลวงหลังเกษียณอายุราชการ ตามท่ีพรรคฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานสภา ส่ง
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงต้องติดตามท่าทีของนายกฯ ต่อประเด็นดังกล่าว รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่ม
ราษฎรที่นัดชุมนุมใหญ่ ที่ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535740 
  

https://www.naewna.com/politic/535740
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2 ธันวาคม 2563 12:17 น.   

ไทม์ไลน์ “คดีบ้านพักทหาร” ก่อน“ศาล รธน.”ชี้ชะตา “บิ๊กตู่” 
 

 
 

15 .00 น.ของวันพุธที่ 2 ธ.ค. “ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดฟังค าวินิจฉัยว่า “สถานะ” ของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่ยังพักอาศัยในบ้านพัก
ของข้าราชการทหาร ที่กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการในต าแหน่ง “ผู้บัญชาการ
ทหารบก” ตั้งแต่เดือนก.ย.2557 ก่อนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย “สยามรัฐ” จะย้อนไทม์ไลน์ คดีส าคัญ
ดังนี้ 

26-27 ก.พ.2562 – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ในรัฐบาล ระบุถึง พล.อ.ประยุทธ์ ยังพักอาศัยอยู่บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.1รอ. )ถ.วิภาวดีรังสิต 
เป็นบ้านพักของทางราชการทหารมาตั้งแต่เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน ส่อเข้าข่ายขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ม.186 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 184(3) และเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
9 มี.ค.63 -นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กับคณะส.ส.ฝ่ายค้าน 56คน ได้เข้าชื่อเสนอค าร้องต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.
ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรค
หนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(3) หรือไม่ จากประเด็นบ้านพักทหาร เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการแล้วหรือไม่ 
10 มี.ค.63-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว 
11 มิ.ย.63-ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง กรณีที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทยกับคณะ ได้เข้าชื่อ
เสนอค าร้องต่อประธานสภาฯ วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว. กลาโหม 
สิ้นสุดลงหรือไม่ 
4 พ.ย.63 – ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารนัดประชุมพิจารณาค าร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัย ใน
วันที่ 2 ธ.ค.เวลา15.00 น. 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201202/e549c1e0f9195dc9cb19ec7340e2c26c089e0f9091d72d0ca0b941747b4b1bd2.jpg?itok=gXM7uwDM
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13 พ.ย.63 – วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากผลวินิจฉัยออกมาเป็นทางลบ พล.อ.ประยุทธ์ พ้นจาก
ต าแหน่งคณะรัฐมนตรี ในส่วนของ ครม. ก็ต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งหมดเช่นกัน 
1 ธ.ค. 63 – พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยกับสื่อว่าเคารพการตัดสิน ของศาลรัฐธรรมนูญ 
2 ธ.ค.63 -พล.อ.ประยุทธ์ มีก าหนดการเดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ. สมุทรสงคราม /ส่งทีมกฎหมายเข้ารับฟังค า
วินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201422 
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 2 ธันวาคม 2020 - 08:45 

 “ยุทธพร” มองนายกฯมีโอกาสสูงรอดคดีบ้านหลวง 
"ยุทธพร" มองนายกรัฐมนตรี มีโอกาสรอดคดีบ้านหลวงสูง หากอ้างค าวินิจฉัยเก่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่หากไม่รอด
ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าม็อบจะหยุดชุมนุม 
 

 
 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับส านัก
ข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึง กรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัยคุณสมบัติ นายกรัฐมนตรี ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีอาศัย
บ้านหลวงหลังเกษียณอายุราชการ ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในส่วนของข้อยกเว้น เพราะว่า
ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยสถานะของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเมื่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถเป็นไปได้ที่จะ
วินิจฉัยในลักษณะที่ว่าเนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายใด ดังนั้นโอกาสที่จะวินิจฉัย 
พล.อ.ประยุทธ์ ผิดก็อาจะเป็นไปได้ยาก ซึ่งเชื่อว่าโอกาสที่จะรอดนั้นเป็นไปได้มากกว่า 

ทั้งนี้เมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีรอดคดีจะท าให้สถานการณ์การชุมนุมเข้มข้นไปกว่าเดิมหรือไม่ รศ.ดร.ยุทธ
พร กล่าวว่า ไม่ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะรอดหรือไม่รอดคดี ก็ไม่ท าให้สถานการณ์การชุมนุมนั้นดีขึ้น กรณีที่ถ้าหาก พล.อ.
ประยุทธ์ ไม่รอดคดี ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าการชุมนุมจะยุติลง เพราะเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หาก
ไม่ตอบสนองต่อผู้ชุมนุมหรือในกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ รอดคดี เป็นที่แน่นอนว่าการชุมนุมก็ยังคงยืดเยื้อต่อและจะ
ออกมาในลักษณะที่มีการหยิบจับเอาประเด็นเรื่องความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเพ่ิมเติมด้วย ดังนั้น พล.
ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นตัวแปลส าคัญท่ีจะท าให้การชุมนุมยุติลงได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_832574/ 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_832574/
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2 ธันวาคม 2020 - 10:52 

 “พิชัย” ชี ้คดีบ้านหลวงตัดสินแบบไหนก็มีแต่ปัญหา 
"พิชัย"ชี้ คดีบ้านหลวงตัดสินแบบไหนก็มีแต่ปัญหาตามมา เชื่อ"สุดารัตน์"ทิ้งเพื่อไทย เรื่องส่วนตัว 
 

 
 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าว ถึงการอ่านค านิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยในบ้านพักหลวง ว่า คดีนี้ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ถูกตัดสินผิดก็เป็น
ปัญหา อีกทั้งถ้ารอดไม่ถูกตัดสินว่าผิดก็จะยิ่งเป็นปัญหาเช่นกัน เพราะสังคมได้เห็นชัดแล้ว ตามที่นายประเสริฐ จันทรร
วงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ผู้เปิดประเด็นเรื่องนี่ได้ชี้ให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เกษียณอายุราชการมานานแล้ว แต่
ยังอยู่บ้านหลวง อีกท้ังบ้านพักดังกล่าวไม่ใช่บ้านพักชั่วคราวตามที่กล่าวอ้าง เพราะอยู่เป็นประจ า อีกท้ังพลเอกประยุทธ์
ยังเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยยิ่งเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่รับผลประโยชน์เกินกว่า 3,000 บาท หนัก
กว่าคดีที่นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกฯ โดนปลดมาแล้ว จากคดีท าอาหารออกทีวี ดังนั้นจึงต้องคอยดูว่าผลออกมา
เป็นอย่างไร 

พร้อมกันนี้ นายพิชัย กล่าวถึงการลาออกจากพรรคเพ่ือไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ว่า รู้สึกแปลกใจ แต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิ ซึ่งพรรคการเมืองขนาด
ใหญ่มีคนเข้าและคนออกเป็นประจ าอยู่แล้ว และเชื่อว่าพรรคเพ่ือไทยจะแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง โดย
หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า จะชิงคะแนนเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)มาได้มากอย่างแน่นอน ทั้งนี้ไม่ได้มีความ
ขัดแย้งกับพรรคก้าวไกล แม้จะมีฐานเสียงเดียวกัน เพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะท าให้มาตรฐานชีวิต
ของพวกเขาดีขึ้น 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_832892/ 
 
 

 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_832892/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 
2 ธันวาคม 2563 12:04 น.   

"สุทิน"จอ่ยื่นศาล รธน.ชี้ขาดร่าง พรบ. ประชามติฝ่ายค้านมาถูกทางหรือไม ่
 

 
 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการถอนร่างพ.ร.บ.ว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … ของฝ่ายค้าน หลังรัฐสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 
…. ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ฝ่ายค้านต้องดูอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่ากฎหมายเช่นนี้ต้องมีคนชี้ชัด
ว่าเป็นการปฏิรูปประเทศหรือไม่ และควรจะเข้าสภาอะไร เรื่องการถอนเราไม่ติดใจแต่การที่ยื่นไปทางสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ืออยากเป็นกรณีที่มีหน่วยงานหรืองค์กรมาชี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในอนาคต และหากได้ความชัดเจนก็อาจจะถอนก็ได้ 

เมื่อถามว่า จ าเป็นต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็น่าจะถึงขั้นนั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วท า
เป็นเรื่องใหญ่ แต่เราต้องการสร้างบรรทัดฐาน เนื่องจากเกรงว่ารัฐบาลจะเสนอกฎหมายปฏิรูปประเทศเข้ามามั่วๆ อีก
หลายฉบับ ทั้งนี้คงไม่กระทบกับร่างพ.ร.บ.ประชามติของรัฐบาล เนื่องจากเรายื่นตีความเฉพาะของร่างฝ่ายค้าน ว่ามาถูก
ทางหรือไม่ ถ้าศาลชี้ว่าของเราที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรผิดก็ให้ยึดร่างของรัฐบาลให้เดินหน้าต่อ แต่ถ้าบอกว่าร่างของ
เราเข้ามาถูกแล้วนั้น เรื่องนี้จะจบอย่างไรก็ยังไม่รู้ แต่ที่ไม่ยื่นร่างของรัฐบาล เนื่องจากอยากให้เดินหน้าไป ไม่สะดุด และ
การยื่นร่างของฝ่ายค้านก็จะได้ค าตอบไปยังร่างของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้เราอยากได้การท าประชามติ เพราะตามหลักการ
ต้องท าและต้องรวดเร็ว แต่จะต้องไม่ผิดไม่สร้างบรรทัดฐานที่จะมีปัญหาในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201417 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/85711 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201417
https://www.thaipost.net/main/detail/85711
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201202/6a57a8a6e746018d31eb1d5e5926d489df2bc02bf1a119e264a2b8ca5cf776ae.jpg?itok=F_GSOLy2
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.51 น. 

'บิ๊กป้อม'ไม่ห่วง คดีบ้านพักหลวง'บิ๊กตู่' ชี้รอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับศาล 
 

 
 

"บิ๊กป้อม"ไม่ห่วงศาลตัดสินกรณีบ้านพักหลวงของ"นายกฯ" เผยจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับศาล ชี้รอดก็ท างานต่อ 
แต่ถ้าไม่รอดก็กลับบ้าน ย้ าตนเองพร้อมกลับบ้านด้วยหาก"นายกฯ"ไม่รอด 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว กรณีม็อบที่นัดชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าว วันนี้ เพ่ือรอฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พักที่บ้านพักหลวง โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "เขาชุมนุมก็ชุมนุมไปสิ จะให้ท า
อย่างไร ไปบอกเขาสิ" 

เมื่อถามว่า จะต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องสั่งอะไร เพราะต ารวจเขารู้หน้าที่
เขาอยู่แล้ว รู้ดีกว่าตนอีก ตนจะไปสั่งอะไรเขา 

เมื่อถามว่า ทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมหากศาลตัดสินให้นายกรัฐมนตรีรอด พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า "อ้าว เรื่องของรอดนี่มันเรื่องของศาลนะ จะรอดหรือไม่รอดผมยังไม่รู้เลย ไม่รู้ๆ ว่าจะรอดหรือไม่รอด 
ถ้ารอดก็ท างานต่อ ถ้าไม่รอดก็กลับบ้าน" เมื่อถามอีกว่า แล้วลุงป้อมจะกลับบ้านด้วยหรือเปล่า พล.อ.ประวิตร กล่าว
ตอบทันทีว่า "กลับซิ" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535785 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5447305 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/535785
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5447305
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2 ธ.ค. 2563-11:25 น. 

ไอลอว์ เปิด 4 ข้อ หาก บิ๊กตู่ พ้นนายกฯ คดีอยู่บ้านหลวง แต่ระบอบ คสช.ยังอยู่! 
   

 
 

ไอลอว์ เปิด 4 ข้อ หาก บิ๊กตู่ พ้นนายกฯ คดีอยู่บ้านหลวง แต่ระบอบ คสช.ยังอยู่! 
ไอลอว์ (ILAW ) รายงานว่า วันนี้(2 ธ.ค.) เป็นวันชี้ชะตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีต

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะต้องพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่  จากกรณีอาศัยอยู่ใน
บ้านพักทหาร ทั้งที่เกษียณอายุราชการ และอาจเข้าข่ายเป็นการกระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 

โดยผลของค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะเป็นบรรทัดฐานส าคัญต่อ "อภิสิทธิ์" ของบรรดาอดีตผู้น า
เหล่าทัพในการเข้าพักบ้านหลวงหลังเกษียณแต่ยังด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อีกท้ัง ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อการด ารงต าแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และบรรดาคณะรัฐมนตรี
ในรัฐบาลคสช. 

โดยตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 170 (5) ก าหนดว่า ถ้ารัฐมนตรีกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 
186 หรือ มาตรา 187 หรือ รัฐมนตรีกระท าการอันเป็นการกระท าต้องห้ามตามมาตรา 184 ที่ว่าด้วยการกระท าอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ให้ความเป็นรัฐมนตรีของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง 
ดังนั้น ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงพักอาศัยในบ้านพักทหารโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ได้เกษียณและพ้นจากต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาตั้งแต่ปี 2557 เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะสิ้นสุดลง 

อีกทั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 ยังก าหนดด้วยว่า รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่อความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 
ดังนั้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสิ้นสุดสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี บรรดารัฐมนตรีที่ประยุทธ์เป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งก็
จะต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยแต่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 160 ยังก าหนดเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีไว้ด้วยว่า ต้องไม่เป็นน
ผู้เคยพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือ มาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94+4+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD+%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88+%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%21&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5446500
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94+4+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD+%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88+%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A+%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%21&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5446500
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88.jpg
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นับถึงวันแต่งตั้ง หรือหมายความว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ถูกวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งจากคดีพักบ้านหลวงจะต้อง
เว้นวรรคทางการเมืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีความเป็นไปได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้การ "พักบ้านหลวง" ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นการกระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และท าให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 
สิ้นสุดลง 

แต่ทว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก็ยังคงมีกลไกในการพยุงระบอบคสช. ให้ยังด ารงต่อไปได้ กล่าวคือ ค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลแต่ไม่ได้เปลี่ยนระบอบคสช. แต่อย่างใด  โดยปัจจัยส าคัญที่
ท าให้ระบอบคสช. ยังคงด ารงต่อไปได้ ก็คือ การที่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 269 ก าหนดให้ ส.ว.ชุดแรก มาจากการ
คัดเลือกโดยคสช. จ านวน 250 คน และในมาตรา 272 ก าหนดว่า การให้ความเห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งนายกฯ ต้องมา
จากที่ประชุมร่วมของรัฐสภา หรือหมายความว่า ส.ว. 250 คน ของคสช. ยังคงมีอ านาจร่วมเลือกนายกฯ 
และที่ผ่านมา ส.ว. ชุดนี้ก็เป็นตัวแปรส าคัญในการเลือกนายกฯ และท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังรักษาต าแหน่งนายกฯ 
ไว้ได้หลังการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาลก็มีทางเลือกพิเศษเอาไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกนายกฯ จากบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอได้ ให้ใช้การลงมติของ ส.ส. + ส.ว. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของรัฐสภา หรือเกือบ 500 เสียง ก็
จะเปิดทางให้มีการเสนอชื่อ "นายกฯ คนนอก" หรือ การเสนอให้ใครก็ได้มาด ารงต าแหน่งนายกฯ ก็ได้  ซึ่งหาก
พิจารณาจากเสียงของพรรครัฐบาล และเสียงของ ส.ว.ชุดพิเศษนี้ ก็ไม่ได้ถือว่า เป็นทางเลือกท่ียากจนเกินไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5446500 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5446500


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 

 

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.47 น. 

ผลักดันเศรษฐกิจรากหญ้า 
 
 
 

 
"ปณต รุจนาญาณิน" ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิษณุโลก 
 

“ปณต รุจนาญาณิน” หรือ “แจ็ค” ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิษณุโลก ในนาม
อิสระ เบอร์ 5 เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังคงเดินหน้าหาเสียงแนะน าตัวกับประชาชนตามบ้านเรือน ถึงแม้ว่ารู้ตัวว่า ไม่ใช่ตัวเต็ง
หรือผู้สมัครที่มีชื่อเสียงก็ตาม แต่ยังยืนยันที่จะไปเคาะประตูบ้าน เพ่ือบอกกล่าวนโยบายที่ตั้งใจจะท าหากได้รับการ
เลือกตั้ง 

“ปณต” บอกว่า ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่ก็ขอเป็นตัวเลือกให้กับชาวบ้าน สิ่งแรก คือ เรื่องเศรษฐกิจระดับ
รากหญ้า ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังพัฒนาต่อยอดสินค้าของตนเอง โดยเฉพาะด้านการเกษตร เกษตรกรบางท่านท าไมขาย
ข้าวไม่ได้ราคา แต่ก็ต้องเข้าไปดูว่าเราควรปลูกข้าว หรือหาพันธุ์ข้าวของจังหวัดพิษณุโลกที่แท้จริง และควรเข้าไป
ช่วยเหลือปัญหาราคา และก าลังซื้อของชาวบ้าน เราควรส่งเสริมสินค้าพ้ืนบ้านให้มีมูลค่าทางตลาดมากขึ้น 

อีกเรื่องที่ต้องส่งเสริมคือ การศึกษา ที่จะพัฒนาการศึกษาที่ต้องทัดเทียมกัน สังเกตจากนักเรียนต่างอ าเภอยัง
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เท่ากับนักเรียนในตัวเมือง บางคนต้องเรียนนอกเวลา หรือ เรียนติวต่าง ๆ แต่เราต้องเข้าไปดูว่าท า
อย่างไรถึงพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้น้องนักเรียน ได้มีความรู้เท่าเทียมกับนักเรียนในตัวเมือง 

ทุกวันนี้ตนเองเดินไปตามบ้านเรือน และแนะน าตัวให้ชาวบ้านรู้จัก บางท่านถามผมว่า เราจะท าอะไรให้
พิษณุโลกบ้าง พอเราพูดคุยนโยบายกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขามีการตอบรับว่า ปัญหาที่เขาประสบอยู่เขาต้องการความ
ช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่ามีแต่นโยบายกระดาษ ตนเองเป็นคนพิษณุโลกอยากพัฒนาบ้านเมืองเราอย่างแท้จริง 

แม้ลงในนามอิสระ แน่นอนอยู่แล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่ตนเองไม่มีชื่อเสียงอะไร ไม่ใช่เบอร์ 1 เบอร์ 2 อะไร แต่
ตนไม่ท้อ ต้องเดินเคาะประตูบ้านประชาชน เข้าไปแนะน าตัวเอง ให้ชาวบ้านเห็น ที่ผ่านมาตนเองมีประสบการณ์ในการ
หาเสียงช่วยนักการเมืองหลายพรรค และเคยเป็นแคนดิเดตของอนาคตใหม่ ในการส่งตัวแทนลงสมัครนายก อบจ.
พิษณุโลก แต่ก็แพ้ไป จึงได้คิดใหม่ ขอลงสมัครอิสระดีกว่า สบายใจขึ้นเยอะ ไม่ได้อยู่ในกรอบของการเมืองเดิม ๆ 
ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นมวยรอง แต่ยังสู้ในการหาเสียงต่อ บางคนหยุด แต่ก็ไม่ใช่ตนเอง 

จะไม่เน้นการหาเสียงตามโซเชียล แต่จะเป็นแบบเคาะประตูบ้านมากกว่า โลกโซเชียลมี 2 ด้าน ด้านที่คนชมว่า
ดีกับนักเลงคีย์บอร์ด นักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่จบเลยครับ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810114 

https://www.dailynews.co.th/regional/810114
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1 ธันวาคม 2563 - 20:39 น. 

อุบลไฟต์ 4 ก๊ก 2 ขั้วสงครามตัวแทน 
 

 
 
ยิ่งกว่าไทยไฟต์ ศึก 2 ขั้ว "นายก อบจ.อุบล" 4 ก๊กส่งตัวแทนลงสนาม ชิงท าเนียบท้องถิ่น 

เหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์ จะถึงวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไทย ซึ่งการเลือกนายก อบจ. และ ส.อบจ.ในปีนี้ มีความ
เ ป็ น ร ะ ดั บ ช า ติ ก ว่ า ทุ ก ค รั้ ง  เ นื่ อ ง จ า ก พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ก ลุ่ ม ก า ร เ มื อ ง เ ปิ ด ห น้ า สู้ กั น เ ต็ ม ที่  
    วันพุธที่ 2 ธ.ค.2563 เนชั่นทีวี ร่วมมือกับพันธมิตรฯ จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ (ดีเบต) นายก อบจ. อุบลราชธานี 
เวลา 16.00 น. ที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  พบกับผู้สมัครนายก อบจ.อุบลฯ หมายเลข 1 เชษฐา 
ไชยสัตย์,หมายเลข 2 นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ,หมายเลข 3 บัณฑิต วิลามาศ ,หมายเลข 4 เชิดศักดิ์ โภค
กุลกานนท์ และหมายเลข 5 กานต์ กัลป์ตินันท์ ด าเนินรายการ โดย ภาสพล โตหอมบุตร และเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.เมืองดอกบัว มีการแข่งขันระดับศึกไทยไฟต์ 5 ดาว เนื่องจากผู้สมัครตัวเต็ง ต่าง
มี “ขั้ว” และ “ค่าย” ชัดเจน ไม่มีฮ้ัวเหมือนในอดีต  
เพื่อไทย-ก้าวหน้า 

เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย มีมติส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด และหนึ่งในนั้น
คือ “กานต์ กัลป์ตินันท์”  

 “กานต์” อดีตนายก อบจ.อุบลฯ และน้องชาย เกรียง กัลป์ตินันท์ หวังทวงคืนเก้าอ้ีผู้บริหารท้องถิ่น หลังพลาด
ท่าปราชัยให้ตระกูล “โควสุรัตน์”  ปีที่แล้ว มีข่าวลือในกลุ่มหัวคะแนนเพ่ือไทยว่า “เกรียง” จะลงสมัครนายก อบจ.
อุบลฯ แต่สุดท้ายก็กลายเป็น “กานต์” เจ้าเก่า 

“เชษฐา ไชยสัตย”์ นักธุรกิจและนักพัฒนาสายท่องเที่ยว เป็นคนหน้าใหม่ ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาของพรรคอนาคตใหม่ ให้เป็นผู้สมัครนายก อบจ.อุบลฯ แต่เมื่อพรรคถูกยุบ จึงต้องโยกมาที่คณะก้าวหน้า อุบลฯ 
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลฯ  ฉะนั้น แกนน าคณะก้าวหน้า 
ไม่ว่าจะเป็น “เอก ป๊อก ช่อ” จึงมาหาเสียงช่วยเชษฐาบ่อย 
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สองตระกูลดัง 
ผู้สมัครนายก อบจ.เมืองดอกบัว ที่มีสีสันมากที่สุด คงหนีไม่พ้น “นายกแอน” อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล

นครอุบลราชธานี ซึ่งลงทุนเปลี่ยนเป็น “นางสาว นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ”  
 “นายกแอน” ลงสมัครในนามกลุ่มคุณธรรม ที่มี พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ และ พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.
อุบลฯ ให้การสนับสนุน 

อีกรายหนึ่งในขั้วตรงข้าม “เสี่ยเกรียง” คือ เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.อบจ.อุบลฯ เขต อ.ตระการพืชผล 
ทายาท อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส.อุบลฯ 11 สมัย  
 “ตี๋เล็ก” เชิดศักดิ์ อาจสอบตกในสนามใหญ่ แต่ก็มีพันธมิตรสีเสื้อเดียวกันคือตระกูล “ฟองงาม” และ “จินตะเวช” ให้
การช่วยเหลือในสนาม อบจ. ตัวแปรของสนามเลือกตั้งนายก อบจ.เมืองดอกบัวที่น่าจับตา คือ ตระกูล  “สม
ชัย” และ “นามบุตร” จากค่าย ปชป.นั้น ว่าจะให้การสนับสนุนขั้วใดค่ายใด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450536 
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2563-02:23 น. 

เลือกตั้งท้องถิ่น : 4 ปัจจัยบวก 1 ปัจจัยลบของ 2 ธ.ค.  
 “คณะก้าวหน้า” ในศึกชิงนายก อบจ. ก่อนถูก กกต. สอบปมด าเนินการ “คล้ายพรรค” 
    

 
 

เลือกตั้งท้องถิ่น : 4 ปัจจัยบวก 1 ปัจจัยลบของ “คณะก้าวหน้า” ในศึกชิงนายก อบจ. ก่อนถูก กกต. สอบปม
ด าเนินการ “คล้ายพรรค” - BBCไทย 

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น และแกนน าคณะก้าวหน้าประเมิน 4 ปัจจัยบวก กับ 1 ปัจจัย
ลบ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. ใน
รอบ 8 ปี ในจ านวนนี้คือการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "ราษฎร" 

ทันทีที่เข้าสู่ช่วง 20 วันสุดท้ายก่อนประชาชน 76 จังหวัดจะเข้าคูหาเลือกตั้งนายกฯ เล็ก คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ได้สั่งสอบ "คณะก้าวหน้า" ฐานด าเนินการคล้ายคลึงกับพรรคการเมือง 

ที่ประชุม กกต. เมื่อ 30 พ.ย. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสง
กนกกุล และ น.ส. พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าวหน้า ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. ว่าเข้าลักษณะ
เป็นพรรคการเมือง ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่ หลังพิจารณาข้อมูลและหลักฐานตามที่ฝ่ายกิจการพรรคการเมืองของส านักงาน กกต. เสนอมา 
1 ใน 7 กรรมการ กกต. กล่าวยอมรับกับบีบีซีไทยเพียงสั้น ๆ ว่า "กกต. เห็นว่าพยานหลักฐานพอมีมูล จึงให้ด าเนินการ
ต่อไป" 
 มติศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ กก.บห. 10 ปี 
 คณะก้าวหน้า : ธนาธร-ปิยบุตรเปิดโรดแมปน าประเทศออกจากวิกฤต กดดัน พล.อ. ประยุทธ์ ลาออก 

ส าหรับนายธนาธร, นายปิยบุตร และ น.ส. พรรณิการ์ อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 21 ก.พ. 2563 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) เป็นเวลา 10 ปี จากคดีหัวหน้าพรรคปล่อยเงินกู้ให้พรรคตัวเอง โดยห้ามเป็น กก.บห. หรือมีส่วนร่วมจัดตั้ง
พรรคการเมืองอ่ืน 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5443543
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5443543
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5443543
https://www.bbc.com/thai/thailand-51582581?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bkhaosod.co.th%5D-%5Blink%5D-%5Bthai%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/thai/thailand-51985887?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bkhaosod.co.th%5D-%5Blink%5D-%5Bthai%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/115752712_img_3969.jpg
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ต่อมาพวกเขาได้ก่อตั้งองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในนาม "คณะก้าวหน้า" โดยหนึ่งในภารกิจ "สืบ
ทอดอุดมการณ์" ต่อจาก อนค. คือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศ 

หากผลการสืบสวนของ กกต. พบว่าเข้าข่ายลักษณะความผิดทางกฎหมาย นายธนาธรกับพวกอาจต้องรับผลใน
คดีเพ่ิมเติม โดยระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิทาง
การเมืองอีก 5 ปี 

ส่วนจะส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ในนามของคณะก้าวหน้า ถึงข้ันถูกระงับสิทธิ
สมัครไว้เป็นการชั่วคราว หรือที่เรียกว่า "แจกใบส้ม" หรือไม่นั้น กรรมการ กกต. ตอบเพียงว่า "ยังไม่เก่ียว" 
ช่อ-พรรณิการ์ ชี้คนถูกแบนการเมืองเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ 

น.ส. พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ตั้งค าถามกลับไปยัง กกต. ว่า "อะไรท าให้เรามีพฤติกรรม
เหมือนพรรคการเมือง" พร้อมย้ าว่า แม้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่ในฐานะประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
และมีสิทธิแสดงออกในทางสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ อีกทั้งนายธนาธร , นายปิยบุตร และเธอก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ช่วยหาเสียงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้ บุคคลที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็เคยท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยหา
เสียงได้ 

"ในการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ระบุให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง คณะก้าวหน้าก็เป็นในหลายกลุ่มที่ส่ง
ผู้สมัคร ถ้ากฎหมายก าหนดให้ส่งผู้สมัครในนามพรรค แล้วเราส่ง อันนั้นถึงจะเข้าข่ายเลียนแบบพรรคการเมือง... มันจะ
เป็นไปได้อย่างไรที่สารพัดกลุ่มส่งผู้สมัคร แต่มีคณะก้าวหน้าคณะเดียวที่ถูกด าเนินคดี" น.ส. พรรณิการ์กล่าวระหว่างการ
แถลงข่าว 

เธอยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้คดีความ "ข่มขู่และปิดปาก" ซึ่งทุกครั้งที่โ ดนแบบนี้ถือเป็น
นิมิตหมายว่าพวกเธอก าลังประสบความส าเร็จ จึงงัดเอามุกเดิมมาใช้ เพ่ือท าให้ประสิทธิภาพในการหาเสียงช้าลง ท าให้
ประชาชนไขว้เขวในการลงคะแนน แต่ยืนยันเดินหน้าหาเสียงต่อใน 42 จังหวัดที่ส่งผู้สมัคร อบจ. ต่อไป 
ภาคต่ออนาคตใหม่ หาเสียงเชิงนโยบาย+อุดมการณ์ 

"เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา" คือค ารณรงค์หาเสียงหลักของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ในนามคณะ
ก้าวหน้า ซึ่งถือเป็น "ภาคต่อ" ของ อนค. ที่เข้าสู่สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อ 24 ก.พ. 2562 ด้วย
การชูธง "เปลี่ยนประเทศไทย" ผ่าน 3 นโยบายหลักคือ "ปฏิรูปกองทัพ-ทลายเศรษฐกิจทุนผูกขาด-ยุติรัฐราชการรวม
ศูนย์" 

"ภารกิจในการเลือกตั้ง ส.ส. คือการท าให้ประชาชนกลับมาศรัทธาการเมืองในระบบรัฐสภา ส่วนภารกิจในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น คือการท าให้ผู้คนเห็นว่า อบจ. มีความหมายและมีผลต่อชีวิตของพวกเขา" น.ส. พรรณิการ์กล่าวกับบีบี
ซีไทย 

ในทัศนะของแกนน าหญิงคณะก้าวหน้า การยุติรัฐราชการรวมศูนย์ต้องท า 2 ฐานควบคู่กันคือฐานสภาฯ และ
ฐานท้องถิ่น พร้อมท าให้คนกลับมามีความหวัง เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนบางส่วนหมดหวังกับรัฐบาลภายใต้การน าของ 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในระหว่างลงพ้ืนที่อีสาน 5 จังหวัดเพ่ือหาเสียงให้กับผู้สมัคร อบจ. จ.อุบลราชธานี , อุดรธานี, มุกดาหาร, 
นครพนม และบึงกาฬ เมื่อสัปดาห์ก่อน น.ส. พรรณิการ์เล่าว่าถูกประชาชนตั้งสารพัดค าถาม เช่น จะมีรัฐประหารหรือไม่ 
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และม็อบนักศึกษาจะเป็นอย่างไร ซึ่งเธอประเมินว่ากระแสชุมนุมต่อต้านรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ในส่วนกลาง ท าให้
ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูง 

ค าตอบที่ น.ส. พรรณิการ์บอกกับประชาชนคือ "อิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นคือนั่งร้านของเผด็จการ เราท า
เรื่องเดียวกันกับม็อบที่กรุงเทพฯ ที่ออกมาต่อต้านอ านาจเผด็จการ แต่พวกเราอยู่ในสมรภูมิท้องถิ่น เราจะมาช่ วยกัน
ท าลายนั่งร้านของเผด็จการในแต่ละท้องถิ่น" 

น.ส. พรรณิการ์ระบุว่า คณะก้าวหน้าเป็นกลุ่มเดียวที่หาเสียงเชิงนโยบายและเชิงอุดมการณ์ และจัดท าแคมเปญ
การเมืองท้องถิ่นที่เป็นแคมเปญระดับชาติ พร้อมประเมินว่าหากจ านวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. เพ่ิมขึ้น 10-20% 
จากเดิมที่อยู่ราว 50% เศษ ผู้สมัครหน้าใหม่ก็มีโอกาสก าชัยชนะได้ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ลงคะแนนหน้าใหม่น่าจะ
เลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้า 
4 ปัจจัยบวก กับ 1 ปัจจัยลบ 

เข้าสู่ช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนที่ประชาชน 76 จังหวัดจะเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. หนึ่ง
ในทีมยุทธศาสตร์และนโยบายคณะก้าวหน้าชี้ให้เห็น 4 ปัจจัยบวกท่ีเกื้อหนุนผู้สมัครของกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ 
หนึ่ง การวางเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 7-8 ปี ท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายต่อสภาพที่เป็นอยู่ และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
สอง การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ จะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกจ านวนมาก (อายุ 18-26 ปี) ซึ่งคนรุ่นใหม่ถือ
เป็นฐานเสียงส าคัญของ อนค. จึงมีอีกแคมเปญรณรงค์ "เปลี่ยนประเทศไทย กลับบ้านไปเลือกตั้ง" 
สาม การจัดการเลือกตั้ง อบจ. เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ ท าให้มีโอกาสจัดท าแคมเปญระดับชาติ และเป็นเหตุผลที่
คณะก้าวหน้าตัดสินใจส่งผู้สมัคร 42 จาก 76 จังหวัด และสร้างชุดนโยบาย 42 ชุด 
ส่ี การจุดกระแสต่อต้านรัฐบาลของผู้ชุมนุมกลุ่ม "ราษฎร" ท าให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูง ทว่าก็ไป "กลบข่าว
เลือกตั้งท้องถิ่น" ด้วย 

ส่วนปัจจัยด้านลบจากการถูกขั้วตรงข้ามทางการเมืองเชื่อมโยงว่าอยู่ "เบื้องหลังม็อบ" และมีแนวคิด "ล้มเจ้า" 
นั้น ทีมยุทธศาสตร์ฯ คณะก้าวหน้าประเมินว่า "ไม่มีผลต่อคะแนนเสียง แต่มีผลต่อการจัดตั้งมวลชนไปขัดขวางการ
รณรงค์ของคณะก้าวหน้า และสกัดก้ันการตื่นรู้ของประชาชน" 
วานนี้ (30 พ.ย.) คณะก้าวหน้าเพ่ิงประกาศว่าจะร้องเรียนต่อ กกต. กรณีถูกขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้ง 6 กรณ ี
 นราธิวาส : ข้าราชการ อบจ.นราธิวาส ประกาศ "ลงขัน" ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ท าร้ายนายธนาธร 
 นครศรีธรรมราช : ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองขัดขวางและปิดล้อมทางเข้าออกโรงแรม 
 สมุทรปราการ : ชายฉกรรจ์เดินตามตะโกนด่าขบวนหาเสียง 
 นครราชสีมา : กลุ่มบุคคลยุยงให้เกิดการกระทบกระท่ังที่ตลาดนัดเทศบาลปากช่อง 
 สุรินทร์ : ชายเสื้อเหลืองชูป้ายตะโกนด่า 
 ระยอง : กลุ่มบุคคลตะโกนขับไล่นายธนาธร 

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจากค าแถลงของ น.ส. พรรณิการ์ วานิช เมื่อ 30 พ.ย. 2563 
นักรัฐศาสตร์ชี้เป็นครั้งแรกที่ "การเมืองระดับชาติสู้ศึกท้องถิ่นเต็มรูปแบบ" 

ข้อวิเคราะห์บางส่วนของคณะก้าวหน้า สอดคล้องกับความเห็นของ ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งประเด็นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ "ว่างเว้น" และ "ถูกแช่แข็ง" มายาวนาน และการ
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ตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นหนแรก ทว่าสิ่งที่นักวิชาการรายนี้เห็นว่าน่าพิจารณาเพ่ิมเติมคือการเลือกตั้ง อบจ. 
มีความส าคัญและสัมพันธ์โดยตรงกับการเมืองระดับชาติ 

"ผมคิดว่าโครงข่ายความนิยม และฐานคะแนนของนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. คือฐานเดี ยวกับ ส.ส. 
หมายความว่าถ้าพรรคไหนดึง อบจ. มาเป็นพวกได้ ก็จะมีนัยส าคัญมากกับการเลือกตั้งทั่วไปในอนาคต และนายก อบจ. 
หลายคนก็มีส่วนก าหนดชัยชนะของ ส.ส." ผศ.ดร. วสันต์กล่าว 

ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ ชี้ว่าการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างฉุกละหุกมาก ซึ่ งเชื่อว่าเกิดจาก 
"เหตุผล" บางประการ 

อีกประเด็นที่นักวิชาการผู้ศึกษาวิจัยด้านการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจคือ 
กรณีท่ีการเมืองระดับชาติอย่างคณะก้าวหน้าประกาศตัวสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ และมีทิศทางผลักดันการ
กระจายอ านาจอย่างชัดเจน ซึ่ง ผศ.ดร. วสันต์ชี้ว่า "เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรก" ถ้าทั้ง ส.ส. ในสภา และมีสมาชิกใน
สภาท้องถิ่น ก็จะช่วยให้ท้องถิ่นมีปากเสียง ท าให้เกิดการปรับแก้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ของท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นได้แค่ลูกน้อง
หรือลูกไล่ ถูกตรวจสอบควบคุมทั้งจากฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจ า รวมถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ส่วนการจัดท าแคมเปญระดับชาติ ไปขัดแย้งกับพฤติกรรมของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นที่เน้นเลือกคนรู้จัก -คน
ใกล้ตัวหรือไม่นั้น ผศ.ดร. วสันต์มองว่า การเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติของไทยมีความสัมพันธ์กัน อย่างในยุคที่
กระแสนิยมของพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ขึ้นสูง ผู้สมัคร อบจ. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทางตรงครั้งแรกจ านวนมาก ก็
พยายามมีรูปคู่กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และอดีตหัวหน้า ทรท. หรือใช้โลโก้ ทรท. ดังนั้นการตัดสินของ
ประชาชน นอกจากเครือข่ายฐานคะแนนแล้ว กระแสนิยมในพรรคก็มีส่วนต่อการตัดสินใจ 

"มายุคนี้ การมีชื่อพรรคเป็นเงาของผู้สมัคร มีแนวโน้มเป็นลบมากกว่าบวก เพราะขณะนี้การเมืองแบ่งขั้วกัน
อย่างแปลก ๆ และมีหลายประเด็นเกี่ยวพันซับซ้อนกันทั้งในหมู่คนชอบและไม่ชอบรัฐบาล ท าให้ผู้สมัครหน้าเก่าบางส่วน
หลีกเลี่ยงการท าให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ผูกพันกับพรรคใดอย่างชัดแจ้ง" ผศ.ดร. วสันต์กล่าว 

ถึงขณะนี้ ผศ.ดร. วสันต์ยังไม่อาจคาดเดา "จุดชี้ขาดชัยชนะ" ของแต่ละสนามเลือกตั้ง เนื่องจากวัฒนธรรม
การเมืองและโครงข่ายหัวคะแนนแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่า "คนหน้าเก่าจ านวนมากมีแนวโน้มอาจได้กลับ เข้า
สภา (ท้องถิ่น) เพราะอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบเหนือกว่าในช่วงเวลา 6-8 ปีที่ผ่านมา" 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5443543 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5443543
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1 ธ.ค. 2563-12:31 น. 

ฤา บทบาทของ "คณะก้าวหน้า" หนีไม่พ้นเงาพรรคอนาคตใหม่ 

 
 

ฤา บทบาทของ "คณะก้าวหน้า" หนีไม่พ้นเงาพรรคอนาคตใหม่ 
พลันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติที่จะสอบพฤติการณ์การเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าในการ

เลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.ว่า เป็นการเคลื่อนไหวแบบพรรคการเมืองหรือไม่ นั่นเท่ากับเป็นการการันตีให้เห็นว่า
บทบาทและการเคลื่อนไหว ของคณะก้าวหน้าเริ่มเข้าตา"กรรมการ" 

 ต้องยอมรับว่า การสกัดขัดขวางการเคลื่อนไหว"คณะก้าวหน้า" ก าลังด าเนินไปเหมือนกับความพยายามในการ
สกัดขัดขวางการเคลื่อนไหวของ"พรรคอนาคตใหม่"ในอดีต เพราะหากว่าการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ไม่ทรง
ความหมาย ไม่ก่อผลสะเทือนในทางการเมือง ก็คงไม่ถึงมือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  พลันที่เข้าสู่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั่นหมายถึงมือของกฎหมาย ไม่ว่ากฎหมายพรรคการเมือง ไม่ว่ากฎหมายการ
เลือกตั้งจักต้องยื่นเข้ามา นั่นก็คือหลุดจากฝีมือและความสามารถของการสร้างม็อบแบบที่นครศรีธรรมราช หรือแบบที่
ฉะเชิงเทราไปแล้ว จ าเป็นต้องยอมรับว่า บทบาทของ"คณะก้าวหน้า"มีความสืบเนื่องจากบทบาทของ"พรรคอนาคตใหม่" 
จะแตกต่างก็เพียงแต่มิได้เป็น พรรคการเมืองเท่านั้นเอง  

เพียงแต่ว่าเป็นชื่อที่ประกาศออกมาว่าเป็น"คณะก้าวหน้า"มิใช่เป็น"พรรคอนาคตใหม่"  เพราะกล่าวในด้านตัว
บุคคลก็ล้วนเคยเป็นกรรมการบริหารของ พรรคอนาคตใหม่มาก่อน ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่า นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล ไม่ว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช จะแตกต่างก็เพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวในการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกอบจ.เท่านั้น มิได้เป็นการเลือกตั้งส.ส.เหมือนที่เคยกระท าก่อนเดือนมีนาคม 2562 ค าถามอยู่ที่ว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จะท าอย่างไร ท าเหมือนกับว่า"คณะก้าวหน้า"เป็น"พรรคอนาคตใหม่"ทั้งๆที่มิได้เป็น
พรรคการเมืองกระนั้นหรือ นี่ย่อมเป็นเรื่องในทางการเมืองอย่างแน่ชัด นี่ย่อมเท่ากับเป็นการให้บทบาทและความหมาย
แห่งการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของคณะก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับสะท้อน"ความกลัว"ที่
ด ารงอยู่ ค าถามอยู่ที่ว่าเป็น"ความกลัว"อันมาจากท่ีใดในทางการเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5440265 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5440265
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/FootNote.jpg
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2 ธ.ค. 2563 05:07 น. 

ลุงตู่อยู่หรือไป 
 

 
 

บ่ายสามโมงวันนี้ (2 ธ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าตัดสินชี้ชะตานายกฯลุงตู่จะอยู่ในต าแหน่งต่อไป? หรือจะโดน
เททิ้งกลางทาง? 

โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน จะวินิจฉัยค าร้องกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเกษียณอายุจากต าแหน่ง ผบ.ทบ.ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ปี 2557 แต่จากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ นายกฯ ลุงตู่ยังปักหลัก
อยู่บ้านหลวงในกรมทหารราบ 1 รักษาพระองค์ ถนนวิภาวดี อย่างเกษมส าราญไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ า 
ค่าไฟ ท าให้กองทัพบกต้องใช้งบราชการ (จากภาษีประชาชน) ออกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์   การที่ “ลุงตู่” ยังใช้
บ้านหลวงเป็นบ้านพักส่วนตัวมาถึง 7 ปี จึงเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา 186 ของรัฐธรรมนูญที่
ก าหนดห้ามรัฐมนตรี หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใน
ก ากับดูแล! 

นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 184 ของ
รัฐธรรมนูญ และฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป.ป.ช.ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท
ขึ้นไป ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า นายกฯลุงตู่เข้าข่ายความผิดทั้ง 3 ข้อ? หรือข้อหนึ่งข้อใด? 
นายกฯลุงตู่ ต้องหลุดจากนายกรัฐมนตรีทันที!! 
ห้ามด ารงต าแหน่งการเมือง 2 ปี แถมอีกกระทง และ “ข้อส าคัญ” ท าให้ ครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากต าแหน่งยกทีม!! 
ค าตัดสินศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ จึงกระตุ้นต่อมเสียวที่เสียวอยู่แล้ว ให้เสียวหนักยิ่งกว่าเดิม  “แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นศาล
รัฐธรรมนูญต้องชี้ประเด็นให้ชัดๆ ว่าการที่ “นายกฯลุงตู่” ยังอาศัยบ้านรับรองกองทัพบกกว่า 7 ปี ถือเป็นการรับ
ประโยชน์จากหน่วยราชการหรือไม่?? 
 ถ้า “ใช่” ต้องเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
ถ้า “ใช่” ต้องเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.ป.ป.ช.ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกินสามพันบาท 
เพราะมันพันกันเป็นงูกินหางทั้ง 3 ประเด็น 
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“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแม้จะมีเอกสารชี้แจงจากกองทัพบก ยืนยันว่าระเบียบกองทัพบก ก าหนดให้อดีต
ผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบคุณงามความดี พักอาศัยในบ้านรับรองของกองทัพระยะยาว  โดยกองทัพบกสนับสนุนงบ 
ประมาณค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น แต่ระเบียบของกองทัพบก ไม่สามารถหักล้าง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ!! ถ้ายึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก คนเกษียณอายุแล้วอยู่บ้านหลวงไม่ได้ แน่นอน แต่...ส าหรับ “นายก
ฯลุงตู่” มหาบุรุษผู้เป็นบิดาแห่งข้อยกเว้นทั้งปวง“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า “ลุงตู่” จะไม่หลุดจากนายกรัฐมนตรี รับประกัน
ซ่อมฟรี...ลุงตู่ยังอยู่ต่อไปยาวๆ. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1986677 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1986677
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2 ธ.ค. 2563 06:45 น. 

ระทึกศาลรัฐธรรมนูญช้ีขาด “บิ๊กตู่” ปมบ้านพักหลวง ลุ้นนั่งเก้าอี้ต่อหรือต้องพ้นนายกฯ 
 

 
 

 “บิ๊กตู”่ ไม่คิดมาก รอฟังค าตัดสินศาลรัฐธรรมนูญกรณีบ้านพักหลวง 
 เพ่ือไทย มองมุมกฎหมาย ไม่เห็นช่องทางที่จะดิ้นออกไปไหนรอด 
 บ่ายสามวันนี้รู้กัน เก้าอ้ีนายกฯ และรัฐมนตรีทั้งคณะจะอยู่หรือไป 

วันนี้ (2 ธ.ค. 2563) แล้วที่หลายคนจับตาและรอฟังค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีบ้านพักหลวง 
ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พักอาศัยอยู่จนปัจจุบันเกษียณอายุ
ราชการมาแล้ว 6 ปี ว่าเหตุนี้จะท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ หรือเรียกง่ายๆ ว่าจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเปล่า 

ขณะที่ฟากฝั่งผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ก็ประกาศเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา 
ครั้งที่ไปชุมนุมหน้ากรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า
จะมีรวมตัวกันในเวลา 14.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือไปฟังค าตัดสินกรณีดังกล่าว แต่ล่าสุดกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมก็ออกมาประกาศวานนี้ (1 ธ.ค.) ว่าย้ายสถานที่ชุมนุมเป็นห้าแยกลาดพร้าว ในเวลา 16.00 น. 
“บิ๊กตู”่ รับได้ รอฟังค าตัดสิน บอกอย่าคิดล่วงหน้าเยอะ 

ในเรื่องนี้ตัว พล.อ.ประยุทธ์ เองก็บอกว่า อย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไร ส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรมากนัก เพราะเป็นเรื่อง
กระบวนการยุติธรรม และไม่ว่าจะมีค าตัดสินอย่างไร ก็ไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้ อย่าไปคิดล่วงหน้าเยอะ ถ้าตัดสิน
อย่างไรค่อยว่าไปอีกที ไม่ว่าจะค าตัดสินจะออกมาอย่างไรก็เคารพและรับได้ 

ส่วนเรื่องแนวคิดที่ไปอยู่บ้านพิษณุโลก หรือบ้านพักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น บิ๊กตู่ บอกขอให้ดูความ
เหมาะสมก่อน เพราะยังซ่อมแซมไม่เรียบร้อยดี เคยซ่อม 1 ครั้งเมื่อหลายปีมาแล้ว ก็ช ารุดไปตามช่วงเวลา แต่ก็มองว่า
ใหญ่โตเกินไปส าหรับเรา ต้องดูถึงความเหมาะสม แถมยังตอบเรื่องอาถรรพณ์บ้านพิษณุโลก ว่า เราตั้งใจท าความดี คิด
ว่าไม่ต้องกลัวอะไร พระอยู่ที่ใจ ถ้าเราท าความดีเพ่ือชาติ แผ่นดิน ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองเรา 
ที่ยืนมาได้ทุกวันนี้เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองอยู่ตามที่ผมตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า 
และระมัดระวังอย่างถึงที่สุด รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เป็นกลไกการเมือง เข้ามาวันนี้กับวันนั้นคนละเรื่องกัน คนละช่วงเวลา เรื่องการ
ทุจริตผิดกฎหมายก็ไม่ได้ท า รู้อยู่แก่ใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป 
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เขาไม่ให้อยู่ก็ไป เตือนม็อบระวังกดดันศาล 
พล.อ.ประยุทธ์ ย้ าหลายครั้งว่าอย่าไปคิดล่วงหน้า ถึงเวลาก็ตัดสินใจง่ายอยู่แล้ว ออกมาอย่างไรก็ตามนั้น คิด

ตามนั้น ทุกอย่างมีคิดระยะสั้นและยาว นายกรัฐมนตรีต้องคิดอย่างนั้น ไม่เคยกังวลอะไรอยู่แล้ว กังวลอย่างเดียวจะท า
อย่างไรให้ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลอดภัย และขอให้ทุกคนต้องมองสิ่งที่ตนเองท าให้กับบ้านเมือง ทุก
คนก็ลืมไปแล้ว คงไม่ใช่แค่เรื่องความสงบเรียบร้อย ส่วนที่กลุ่มราษฎรจะมีการชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญ ก็คิ ดว่าน่าจะไม่
ถูกต้อง การกดดันที่ต่างๆ ก็ผิดกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรการและประกาศมาแล้ว เคยมีคดีเช่นนี้มาแล้วถึงการ
เข้าไปกดดันศาล ขอให้ระวัง 

เมื่อถูกถามมีแนวคิดบ้านพักส่วนตัวนอกค่ายทหาร พล.อ.ประยุทธ์ ก็ตอบกลับว่า “มีสิ ถ้าเขาไม่ให้อยู่ ก็ไปเท่า
นั้นเอง จะไปยากอะไร ผมก็มีบ้าน แต่พ้ืนที่จ ากัด ก็ต้องดูหลายๆ อย่าง แต่บ้านพักก็ต้องมี ผู้น าประเทศของทุกประเทศ
เขาก็มีการคุ้มครองผู้น าอยู่แล้ว จะให้ผมโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวก็คงไม่ใช่ ขอให้ไปดูต่างประเทศ” 
เพื่อไทย มองมุมกฎหมาย ไม่เห็นทางรอด 

ทางด้าน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานด้านกฎหมายพรรคเพ่ือไทย ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า มองแง่มุม
กฎหมายแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ หาทางออกยาก พร้อมตั้ง 5 ข้อสังเกต 
1. ตามหลักการแล้วบ้านพักรับรองกับบ้านพักสวัสดิการนั้นแตกต่างกัน บ้านพักสวัสดิการอาศัยระเบียบกองทัพบก พ.ศ.
2553 ส่วนบ้านพักรับรองอาศัยระเบียบกองทัพบก พ.ศ.2548 พล.อ.ประยุทธ์ พักในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ด ารง
ต าแหน่ง ผบ.ทบ. และอยู่มาจนถึงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์บ้านพักสวัสดิการ
ให้เป็นบ้านพักรับรองแต่อย่างใด 
2. บ้านพักรับรองนั้นมุ่งหมายให้อยู่เป็นการชั่วคราว 7 วัน 10 วัน ไม่ใช่ให้อยู่ตลอดปีตลอดชาติ 
3. พล.อ.ประยุทธ์ มิได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์ หรืองานของกองทัพบกอีกต่อไปแล้ว การอ้างว่าเป็นบ้านพัก
รับรองก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิเข้าพักหรือรับรองค่าใช้จ่าย 
4. พล.อ.ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีอ านาจบังคับบัญชากองทัพบก 
การเข้าพักบ้านอาศัยบ้านพักของกองทัพบก จึงเข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของตนเอง 
และจะกลายเป็นว่าคนที่เคยเป็น ผบ.ทบ. และมาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นถึงจะได้รับประโยชน์ นายกรัฐมนตรีคนอ่ืนไม่
มีสิทธิ และในข้อเท็จจริงแล้ว คนที่เคยเป็นอดีต ผบ.ทบ. และมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหลายท่าน ก็ไม่เคยได้รับ
ประโยชน์ดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับ กรณีนี้จึงไม่สามารถเทียบเคียงยกมาอ้างได้ 
5. โดยหลักการทางกฎหมาย การให้บุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการเข้าใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้นั้น ต้องมีกฎหมายให้
อ านาจไว้ จึงจะออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้ หากไม่มีแล้วจะอ้างระเบียบภายในกองทัพบกมาอนุญาต
ไม่ได้ ไม่สามารถอ้างระเบียบใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ เมื่อเทียบกับหน่วยราชการอ่ืนๆ เช่น 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะเห็นได้ว่าผู้พักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการได้ยังต้องมีสถานะเป็นข้าราชการเท่านั้น สรุปว่า
ยังมองไม่เห็นช่องทางจะดิ้นออกไปไหนรอด อธิบายไม่ให้ผิดยากจริงๆ 

หากจะย้อนกลับไปคดีนี้เริ่มจากเมื่อเดือน มี.ค. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน และ ส.ส.พรรค
ร่วมฝ่ายค้าน 56 คน เข้าชื่อยื่นค าร้องผ่าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี พล.อ.
ประยุทธ์ ใช้บ้านพักราชการในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
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ต่อมาวันที่ 4 พ.ย. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ 
พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 
วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ผลการพิจารณาคดีมีข้อเท็จจริง
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านค า
วินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดด้วย 

ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ บิ๊กตู่ มีก าหนดการไปตรวจราชการที่ จ.สมุทรสงคราม คาดว่าฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้รับ
มอบอ านาจเข้ารับฟังค าวินิจฉัยแทน ในท้ายที่สุด ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เป็นบวกหรือลบ พล.อ.ประยุทธ์ จะยังคง
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป หรือจะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีแล้วท าให้
รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นไปด้วย คงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสิน ไม่นานเกินรอ บ่ายสามวันนี้รู้กัน... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1986865 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1986865
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2 ธันวาคม 2563 

เบื้องลึกศึกในบีบ“สุดารัตน์” จับตารวมทีมตั้ง“พรรคใหม่” 
 

 

  
ในเมื่อยังไปไม่ถึงเป้าหมายการเมือง ความเคลื่อนไหวของ “สุดารัตน์” จึงถูกจับตา โดยเฉพาะการตั้งพรรคการเมือง
เป็นของตัวเอง โดยมีทางเลือกใหม่ ที่อาจใช้หัว “พรรคสร้างไทย” หรือ “พรรคฟ้าดิน” 

ศึกในพรรคเพ่ือไทย อาจจะไม่จบแค่ “คุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และ “บิ๊กเนม” อาทิ โภคิน พลกุล วัฒนา เมืองสุข พงศกร อรรณนพพร ที่จ าใจต้องเดินออก
จากพรรค ยังมีทั้ง “บิ๊กเนม-โนเนม” อีกหลายคนที่เล็งจะตามออกไป ยกเว้นบรรดา “สายตรงสุดารัตน์" ที่ยังมีต าแหน่ง 
ส.ส. อาจต้องจ าทนอยู่ในพรรคเพ่ือไทยต่อ รอวันแยกตัวเป็นอิสระ บรรยากาศภายในพรรคเพ่ือไทย แบ่งขั้วชัดเจนมาก
ขึ้น ภายหลังที่ “2 หมอ 1 เสี่ย” ประกอบด้วย “หมอมิ้ง” นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช “หมอเลี้ยบ” นพ.สุรพงษ์ สืบ
วงศ์ลี “เสี่ยอ้วน”ภูมิธรรม เวชยชัย เข้ามาจัดแจง-จัดการ ยึดอ านาจการบริหารพรรคเพ่ือไทยได้ทั้งหมด 

“มิ้ง-เลี้ยบ-อ้วน” มากัน 3 คน แต่ทรงพลัง เพราะว่ากันว่า เบื้องหลังของ “3 สหายคนตุลาฯ” คือ “คุณหญิง
อ้อ” พจมาน ดามาพงศ์  เมื่อได้ดาบอาญาสิทธิ์จาก “นายหญิง” เจ้าของพรรค ให้บริหารจัดการ พร้อมวางยุทธศาสตร์
ใหม่ทั้งหมด สิ่งแรกที่ “3 สหายคนเดือนตุลาฯ” คือ ล้างไพ่ขั้วอ านาจเก่าให้หมดสิ้น แล้วแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามายึด
หัวหาดพรรคในทุกต าแหน่ง 

ว่ากันว่า ฟางเส้นสุดท้ายท่ีท าให้ “สุดารัตน์” ต้องหอบข้าวของออกจากพรรคเพื่อไทย คือถูกกีดกันไม่ให้ลง
พื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) รวมถึงการแต่งตั้งคณะท างานชุดใหม่ ที่ไร้เงา
“สายตรง”เข้าไปนั่งในต าแหน่งส าคัญ 

หากย้อนไปในอดีต “สุดารัตน์” เกือบลาขาดพรรคเพ่ือไทยมาแล้วหลายครั้ง ไล่ตั้งแต่พ่ายศึกจัดตั้งรัฐบาล แต่ก็
ยังพอเข้าใจได้เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ถือไพ่เป็นต่อ มี 250 ส.ว. เป็นแบ็คอัพ 
จึงยากที่จะเอาชนะได้ 

ครั้งต่อมา หลังจากพ่ายเลือกตั้งซ่อมที่ ธนิก มาสีพิทักษ์ จากพรรคเพ่ือไทย ถูก สมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลัง
ประชารัฐ ยึดพ้ืนที่ไปได้ ทั้งที่สุดารัตน์ทุ่มเท ลุยพ้ืนที่หาเสียงตั้งแต่วันแรกจนวันกาบัตร ต่อมาจึงมีข่าวปล่อยตามมาว่า 
“สุดารัตน์” จะขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย  จนกระทั่งปรากฎภาพ “คุณหญิง
พจมาน” กราบสะท้านแผ่นดิน กระบวนการจัดระเบียบพรรคเพ่ือไทย จึงเกิดขึ้น“สุดารัตน์” รู้ชะตากรรม จึงยอมหลีก



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

ทาง ลงเก้าอ้ีประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค บรรดาลูกทีมก็พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคทันทีที่ “สมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์” ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แม้ “สมพงษ์” จะถูกโหวตกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกครั้ง แต่
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทบจะไร้เงาก๊วน“สุดารัตน์” 

“สุดารัตน์” ยอมกลืนเลือด จ าใจอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับพรรคเพ่ือไทยต่อ ทั้งท่ีในใจรู้ดีว่า ไม่มีโอกาสกลับมาผงาด
ได้อีก แต่มีความหวังอยู่ที่ “ศึกเลือกผู้ว่าฯกทม.” ที่คิดว่า อย่างไรเสียพรรคเพ่ือไทยจ าเป็นต้องใช้บริการ “เจ้าแม่กทม.” 
แต่อีกด้านก็เห็นสัญญาณว่า โอกาสที่ “3 สหายคนตุลาฯ” จะไม่เรียกใช้ก็มีสูง 

เพราะหาก “สุดารัตน์” ชนะศึกเลือกผู้ว่าฯ กทม. ย่อมมีโอกาสที่จะกลับมาผงาดอีกครั้ง “3 สหายคนตุลา
ฯ” จึงวางเกมตัดไฟเสียต้นล้ม โดยมีแนวคิดไม่ส่งผู้สมัครลงแข่ง แต่จะแอบหนุน “กลุ่มการเมืองสีส้ม” เพราะอ่าน
กระแสแล้ว หากหนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โอกาสชนะมีน้อย และอาจตัดคะแนนกันเอง 
จึงใช้เป็นเหตุผลส าคัญ สายตรงส่งสัญญาณไปยัง “นายใหญ่-นายหญิง” กระทั่งเรื่องนี้รู้ไปถึงหู “สุดารัตน์” จึงเป็นเหตุ
สุดท้าย ที่ท าให้ตัดสินใจยื่นใบลาออก ทางใครทางมัน 

ขณะที่  กรณี “โภคิน พลกุล” อาจต่างไป ตรงที่มีปัญหา “จุดยืนการท างาน” ที่ เห็นต่างกับ “ภูมิ
ธรรม” โดยเฉพาะระยะหลังที่อิงกระแสสารพัดม็อบ ดังนั้นแนวทางการท างานในหลักการจึงไปกันไม่ได้ เพราะ
โภคินมองว่า แนวทางของภูมิธรรม ไม่ได้ท าให้พรรคชนะอย่างย่ังยืน 

ส่วน “วัฒนา เมืองสุข” ที่ระยะหลังกลับมามีบทบาทและหน้าที่ในพรรค เพราะ “สุดารัตน์” ดึงมาช่วยดู
ทีมงานภายในพรรค แต่เมื่อ “สุดารัตน์” ไม่อยู่ “วัฒนา” จึงไขก๊อกตามไปด้วย 

ขณะที ่“พงศกร อรรณนพพร” แม้จะสายตรงบ้านใหญ่-บ้านรอง แต่เม่ือถูก “3 สหายคนตุลาฯ” ลดบทบาท
อย่างหนัก จึงฉวยจังหวะนี้ถอยฉากออกไปอีกราย 

ในเมื่อยังไปไม่ถึงเป้าหมายการเมือง ความเคลื่อนไหวของ “สุดารัตน์” จึงถูกจับตา โดยเฉพาะการตั้งพรรค
การเมืองเป็นของตัวเอง โดยมีทางเลือกใหม่ ที่อาจใช้หัว “พรรคสร้างไทย” หรือ “พรรคฟ้าดิน” และต้องจับตา 
“มูลนิธิไทยพึ่งไทย” ที่สุดารัตน์ปั้นเครือข่ายมากับมือ อาจเดินงานคู่ขนานกันไปด้วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สั่งสม
กระแสการเมือง เพราะยังมีอีกหลายสนามเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติรออยู่ 
ส่วนบทสรุปของ “พรรคเพ่ือไทย” หลังจากแพแตกเที่ยวนี้ ก็ต้องจับตาว่า “ส.ส.สายตรงสุดารัตน์” และ “บิ๊กเนม-
โนเนม” แนวร่วม จะตัดสินใจร่วมทีมเริ่มต้นสร้างพรรคใหม่ไปด้วยกันหรือไม่ 
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