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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 ธันวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.แพร่แนะช่องทางตรวจชื่อก่อนไปใช้สิทธิ 11 
2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ แจ้งเบาะแส ทุจริตเลือกตั้ง มีสิทธิรับรางวัล 1 แสนบาท 12 
3 แนวหน้าออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์เร่ง ปชส.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ตั้งเป้า 80% 13 

4 แนวหน้าออนไลน์ กกต.โคราชสั่งติวเข้มก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ศึกเลือกตั้งอบจ.ต้องวางตัวเป็นกลาง  

ชี้ขรก.ไลค-์แชร์ช่วยหาเสียงเสี่ยงผิด กม. 

14 

5 แนวหน้าออนไลน์ บุรีรัมย์เร่งรณรงค์ เชิญชวนประชาชน ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง 15 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ คึกคักผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบฯ ลงพ้ืนที่หาเสียง 16 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พลอยลภัสร์' ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 

8 สยามรัฐออนไลน์ “ยุทธนา ศรีตะบุตร” ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 น ากลุ่มรักหนองคาย 

ชูนโยบาย 6 ข้อ ปราศรัยขอคะแนนเสียง ชาว อ.รัตนวาปี 

18 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วิชิต มั่นใจ ปักธงนายกฯ อบจ.ประจวบฯ ชูสามนโยบายยกระดับชีวิต 19 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'อรรถพงศ์ ห้องริ้ว' น าลูกทีมลุยหาเสียงตลาดนัดด าเนินสะดวกชูคนรุ่น
ใหม่พัฒนาท้องถิ่น 

21 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์   'ทอน' ฝ่าสายฝนหาเสียงที่พังงา ปรับแผนใหม่ไม่ลงจากรถ เลี่ยง
เผชิญหน้ากลุ่มต้าน 

22 

12 แนวหน้าออนไลน์ เปิดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีให้ 'ว่าที่นายก อบจ.นครราชสีมา'  

โชว์วสิัยทัศน์ 

23 

13 แนวหน้าออนไลน์ คนภูเก็ตไล่‘ธนาธร’ ตะโกน‘หนักแผ่นดิน’ คณะหาเสียงเผ่นแน่บ 24 
14 มติชนออนไลน์ ค ารณวิทย์ ลงพื้นที่ ปทุมธานี หาเสียงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 26 
15 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่” รอด คดีบ้านพักหลวง ฉลุย ศาลวินิจฉัย ไม่ผิดจริยธรรม

ร้ายแรง 
27 

16 คมชัดลึกออนไลน์ เรืองไกร ยื่นสอบ นายกฯ อยู่บ้านพักทหาร เชื่อเข้าข่ายรับประโยชน์
เกิน 3 พัน 

28 

17 INN ออนไลน์ “ชวน” นัดถกสภาจับตา กมธ. แก้ รธน.เชิญคนชี้แจง 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 สยามรัฐออนไลน์ "จอน"ย้ าร่างไอลอว์ ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง รูปแบบ

คล้ายเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
30 

19 สยามรัฐออนไลน์ พท.ยัน ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของ ปชช.โดยตรง แนะแบ่งเขต 
ระดับจังหวัด-ระดับ ปท. 

31 

20 แนวหน้าออนไลน์ 'หมอวรงค'์ยื่นศาล รธน.ค้านแก้รัฐธรรมนูญ  32 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาล รธน.มีมติค าสั่ง คสช.เรียกบุคคลรายงานตัว-ฝ่าฝืนเป็นความผิด 

ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
33 

22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ค าสั่งเรียกบุคคลสิ้นผล ผู้รับผลกระทบฟ้องกลับ คสช.ไม่ได้ 34 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มุมมองนักวิชาการ กกต.สอบ‘คณะก้าวหน้า’ 35 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกช้างชนช้างเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี 38 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 40 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ไม่มี พรรค. มีแต่พวก 42 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ฝ่ามรสุม "ธนาธร"  เสี่ยง ศึก อบจ.ภูเก็ต 43 
6 แนวหน้าออนไลน์ ศึกชิงนายก อบจ.สมุทรสาคร เข้มข้น  45 
7 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิด 6 แคนดิเดตนายกฯคนใหม่ “ใน-นอกบัญชี” คู่ “ผู้มีบารมีนอกสภา” 47 
8 INN ออนไลน์ “ลุง” ไม่ต้องกลับบ้านแล้ว 50 
9 มติชนออนไลน์ มรสุม การเมือง จาก เยาวชนปลดแอก กระหน่ า รัฐบาล 52 
10 ไทยรัฐออนไลน์ ท าไมรัฐธรรมนูญจึงแก้ไขยาก 54 
11 ไทยรัฐออนไลน์ พิสูจน์ความจริงใจ 55 
12 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ "กฎหมายประชามติ - รัฐธรรมนูญ” กลไก “ต่อรอง”  ปรองดองการเมืองไทย 57 
13 MGR ออนไลน์ เพ่ือไทยแตกโพล๊ะ “สองเจ้าแม่” อยู่ถ้ าเดียวกันไม่ได้ !? 59 
14 คมชัดลึกออนไลน์ สิ้นสุดกันที "ทักษิณ-หน่อย" 25 ปีแห่งความหลัง 61 
15 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ จากคณะก้าวหน้า ถึง “กลุ่มแคร์” แขนขาเพ่ือไทย โยงใย ก้าวไกล 63 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะฯ ตรวจเยี่ยม 
ศูนยป์ระสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ก าลังใจผู้เข้ารับการอบรมและซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติแก่วิทยากรอ าเภอ โดยมี นายป้องปราการ สุดนุช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี
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วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  นายสรสาสน์ สีเพ็ง  
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รศ.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล  อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  นายมงคล บางประภา   
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  รวมทั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์  
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์

ระดับประเทศ ครั้งท่ี 2/2563 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการและประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 
พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร  
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์อ านวยการและประสานงานเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คร้ังที่ 2/2563 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมและติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการสายด่วน 1444 ในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่ติดต่อสอบถามข้อมูล 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการสายด่วน 1444  
ส านักประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหนา้ท่ีของศูนย์บริการสายดว่น 1444 
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วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม  
มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สายด่วน 1444 เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสายด่วน 1444 ส านักประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใหก้ับ

ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน สายด่วน 1444 
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          รูว้ันนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวาค ม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานศึกษาวิเคราะห์การจัดท าประกันสุขภาพของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  
ครั้ งที่  1/2563 โดยมี  ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานศึกษาวิเคราะห์การจัดท าประกันสุขภาพของ

ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง  
คร้ังที่ 1/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.38 น. 

กกต.แพร่แนะช่องทางตรวจช่ือก่อนไปใช้สิทธิ 
นายพิทักษ์ ค าอุ่น ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) แพร่ 

 
 

นายพิทักษ์ ค าอุ่น ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) แพร่ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน
สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ได้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรก คือ ดูจากบัญชีรายชื่อที่ได้ประกาศ
หน่วยเลือกตั้งบริเวณใกล้เคียง ที่ว่าการอ าเภอ และที่ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ช่องทางที่สอง นอกจากจะ
ตรวจสอบด้วยตัวเองทางบัญชีรายชื่อที่มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 15 วัน ส านักทะเบียนจะมีหนังสือ
แจ้งไปยังเจ้าบ้าน ว่าในบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่ีคน และล าดับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อล าดับที่เท่าไหร่ 
สถานที่เลือกตั้งที่ไหน ตามที่กฎหมายก าหนด อีกช่องทางหนึ่งคือ ทางส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ท าลิงก์
ใ นการตรวจสอบสิ ทธิ  ต ร วจสอบสถานที่ เ ลื อ กตั้ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง ส ามารถ เข้ า ไปตรวจสอบได้
ที่  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยการใส่หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เข้าไป 
โดยจะอ านวยความสะดวกให้กับคนที่ท างานไม่ได้อยู่บ้าน โดยสามารถดูได้ว่าตนเองนั้นมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่
เท่าไหร่ และสถานที่ท่ีสามารถตรวจได้ 

ผอ.กต.แพร่ กล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เหมือนการเลือกตั้ง ส.ส. คือ จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 
ฉะนั้นหากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปใช้กล่าวต่อว่า วันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้ ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ 2 ช่วง ช่วงแรกคือ ภายในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 หรือในช่วงหลังคือ 
วันที่  21-27 ธันวาคม 2563 คือ ก่อนวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน และหลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ช่วง
แจ้งเหตุที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ ในส่วนของส านักงาน กกต.แพร่ ได้มีความพร้อมในทุกเรื่อง ในส่วนของ อบจ.แพร่ ที่
เป็นหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้ง ซึ่งมีส านักงาน กกต.เป็นผู้ก ากับควบคุมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างความสุจริต 
ยุติธรรม ขณะนี้ได้มีความเตรียมพร้อมไปหลายอย่างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร คณะกรรมการประจ าหน่วย อยู่
ในขั้นตอนของทางอนุกรรมการทางอ าเภอสรรหา และจะมีการจัดการอบรม ซึ่งประมาณวันที่ 30 พ.ย. นี้จะมีการ
ซักซ้อมวิทยากรที่จะไปให้ความรู้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในเรื่องของสถานที่ และอุปกรณ์ท้ังหลาย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810335  

https://www.dailynews.co.th/regional/810335
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วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 - 18:17 น. 

แจ้งเบาะแส ทุจริตเลือกตั้ง มีสิทธิรับรางวัล 1 แสนบาท 
 

 
 

ชี้ช่องรวย! กกต.ประกาศ แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง มีสิทธิรับรางวัล 1 แสนบาท  
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ภาพ

กราฟฟิกเป็นข้อความระบุว่า แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ 
หรือ มีการเลือกรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส หรือ รวบรวมหลักฐานการทุจริต แจ้งต่อต ารวจในพ้ืนที่ / 
กกต.จังหวัด / กกต.ท้องถิ่น หรือ แจ้ง กกต.ส่วนกลาง สายด่วน 1444 

ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการเลือกตั้ง หากพบเบาะแสการทุจริต หลักฐาน ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่
แน่ชัด มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-567007 
 

 

 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-567007
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.37 น. 

กกต.บุรีรัมย์เร่ง ปชส.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ตั้งเป้า 80% 

 
 

กกต.บุรีรัมย์ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20 
ธ.ค.นี้ ใช้เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเลือกตั้งกว่า 42,000 คน ตั้งเป้ามาใช้สิทธิกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

วันที่ 2 ธ.ค.63 นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด (ปลัด อบจ.) บุรีรัมย์ ในฐานะ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทาง กกต.ได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) บุรีรัมย์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรั มย์ ทั้ง 42 เขต 
ใน 23 อ าเภอ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ 

โดยได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบุรีรัมย์รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ และ
นายก อบจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ไปติดตั้งตามท่ีว่า
การอ าเภอ และหมู่บ้านทั่วจังหวัด พร้อมท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ส่งให้สถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ในจังหวัด ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบจ. เพื่อให้ประชาชนทราบก าหนดวันเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิให้มากท่ีสุด 

ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ. 8 คน และสมาชิกสภา อบจ. 343 คน ใน 42 เขต 23 อ าเภอ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 1,244,619 คน หน่วยเลือกตั้ง 2,880 หน่วย ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเลือกตั้งกว่า 42,000 คน โดย
ตั้งเป้าหมายการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 20 
อ าเภอ เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครแต่ละคน ต่างติดป้ายหาเสียง และตระเวนออกหาเสียงพบปะพ่ีน้องประชาชน ใน
เขตพ้ืนที่เลือกตั้ง เพ่ือขอคะแนนเสียง และชี้แจงนโยบายของตนเอง โดยคาดว่าในช่วงโค้งสุดท้าย จะมีการออกหาเสียง
กันอย่างคึกคึก เนื่องจากบางพ้ืนที่มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นระหว่างผู้สมัครด้วยกัน ซึ่งมีการจัดตั้งหัวคะแนนไว้พร้อม
แล้ว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535849 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/535849
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วันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

กกต.โคราชสั่งติวเข้มก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ศึกเลือกตั้งอบจ.ต้องวางตัวเป็นกลาง ชี้ขรก.ไลค์ -
แชร์ช่วยหาเสียงเสี่ยงผิดกม. 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ าจังหวัด จ.นครราชสีมา นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) นครราชสีมา รวมทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา และนายอ าเภอทั้ง 32 อ าเภอ ของจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมประชุมหารือชี้แจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.
นครราชสีมา ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 นี้ ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า  ประเด็นหารือที่ส าคัญคือการขอให้ทาง
อ าเภอก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในแต่ละพ้ืนที่ถึงการวางตัวให้เป็นกลาง ในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

โดยเฉพาะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านถึง
การวางตัวไม่เป็นกลาง ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง จึงได้เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอให้มีการเน้นย้ าในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

ทั้งนี้การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังไม่มีการร้องเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดเป็นเพียงการรับแจ้งเท่านั้น ในส่วนกรณีข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปช่วยผู้สมัคร
หาเสียงนอกเวลาราชการ หรือกดไลค์ กดแชร์โพสต์หาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. จะผิดกฎหมายหรือไม่นั้น เรื่องนี้ ไม่
ควรกระท า เพราะจะเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนได้ ส่วนจะผิดหรือถูกนั้น กกต.จะเป็นผู้วินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535969 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 

บุรีรัมย์เร่งรณรงค์ เชิญชวนประชาชน ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
(ผอ.กต.) ประจ า อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ า จ.บุรีรัมย์ และ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ได้
เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) บุรีรัมย์ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.ที่
จะถึงนี้ 

โดยได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบุรีรัมย์รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์และนายก 
อบจ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ไปติดตั้งตามที่ว่าการ
อ าเภอ และหมู่บ้านทั่วจังหวัด พร้อมท าสปอตประชาสัมพันธ์ส่งให้สถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ในจังหวัด ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบจ. เพื่อให้ประชาชนทราบก าหนดวันเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิ์ให้มากท่ีสุด 

ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ. 8 คน และสมาชิกสภา อบจ. 343 คน ใน 42 เขต 23 อ าเภอ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 1,244,619 คน หน่วยเลือกตั้ง 2,880 หน่วย ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเลือกตั้งกว่า  42,000 คน โดย
ตั้งเป้าหมายการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง  42 เขต 
ใน 20 อ าเภอ เริ่มเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละคน ต่างติดป้ายหาเสียง และตระเวนออกหาเสียงพบปะพ่ีน้อง
ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง เพ่ือขอคะแนนเสียงและชี้แจงนโยบายของตนเอง โดยคาดว่าในช่วงโค้งสุดท้าย จะมีการ
ออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก เนื่องจากบางพ้ืนที่มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นระหว่างผู้สมัครด้วยกัน ซึ่งมีการจัดตั้ง
หัวคะแนนไวพร้อมแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535968 
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พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.46 น. 
 

คึกคักผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบฯ ลงพื้นที่หาเสียง 
นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ น าทีมงานออกหาเสียงในพื้นที่เลือกตั้งท้ัง 30 เขตใน 
8 อ าเภอ 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 
1  เปิดเผยว่า หลังจากน าทีมงานออกหาเสียงในพ้ืนที่เลือกตั้งทั้ง 30 เขตใน 8 อ าเภอ มีกระแสการตอบรับที่ดีมาก 
ล่าสุดขอโอกาสชี้แจงกรณีมีการโจมตีท าให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากทีมงานหาเสียงรวมทั้งผู้สมัคร ส.อบจ.ทุกเขตจะ
สวมเสื้อสีส้มของทีมฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมทั้ง
คณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล เพราะที่ผ่านมาประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส าหรับเสื้อสีส้มของทีมฟุตบอล
ของจังหวัดมีมานานกว่า 10 ปี ก่อนที่จะมีพรรคอนาคตใหม่ ส่วนการโจมตีในประเด็นอ่ืนระหว่างการหาเสียงขณะนี้มี
การเก็บหลักฐานเป็นคลิปเสียงไว้พอสมควร 

ขณะที่ นายทวีสิน หรือบอย พัฒนาภิรัส ผู้สมัคร ส.อบจ.ประจวบฯ หมายเลข 1 เขต 2 อ.หัวหิน ได้ออกเดิน
แนะน าตัวภายในตลาดฉัตร์ไชยและโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยความอบอุ่นจาก
พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเนื่องจากผลงาน ส.อบจ.ประจวบฯ ที่ผ่านมานานกว่า 8 ปี 

ด้านนางสาวอรุณศรี สุดทวี หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ กกต.ประจ า อบจ.ประจวบฯ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.พร้อมส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านแล้ว หากพบว่าชื่อตกหล่น
หรือมีชื่อบุคคลแปลกปลอม สามารถน าส าเนาทะเบียนบ้านไปยื่นค าขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อได้ที่ส านักทะเบียนอ าเภอ
หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 9 ธันวาคม ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีจ านวนหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนเป็น 747 
หน่วยใน 30 เขตเลือกตั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่อให้ดี เพราะอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810343 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/810343


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.50 น. 

'พลอยลภัสร์' ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เริ่มคึกคักและมีสีสันขึ้นตามล าดับ 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เริ่มคึกคักและมี
สีสันขึ้นตามล าดับ และกลายเป็นเวทีการเมืองระดับชาติขึ้นมาทันที เมื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หันมาเข้าร่วมกับ “เฮีย
เป้า” จิรวุฒิ สิงห์โตทอง อดีต ส.ส.ชลบุรี ส่งบุตรสาว “พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง” ลงสมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.ชลบุรี 
ในนามกลุ่ม “ก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี” หรือ Change ชิงต าแหน่งกับ นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.ชลบุรี เจ้าของ
พ้ืนที่เดิมที่ครองต าแหน่งมาหลายสมัย ท าให้จนถึงวันนี้ซึ่งใกล้ที่จะถึงวันเลือกตั้งอีกเพียงไม่นานคือในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคม 2563 ท าให้ผู้สมัครจากทีมต่าง ๆ ทั้ง 42 เขตท่ัวจังหวัดชลบุรี ต่างลุยลงพ้ืนที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก 

ส าหรับในพื้นที่เขตอ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 9 เขต พบว่าปีนี้มีผู้สมัครจากหลาย
กลุ่มเข้าร่วมชิงชัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่าง กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี หรือ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี โดยช่วงเช้า
วันนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เข้าพบปะพูดคุยสนทนากับทีมงานผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ.ชลบุรี ในเขตเมืองพัทยา ที่
ก าลังเตรียมทีมงานในการออกหาเสียงพบปะพ่ีน้องประชาชน ประกอบด้วย น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หัวหน้ากลุ่ม
ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 2 นายไพร มั่งคั่ง ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 1 บางละมุง นายทวิช เหลืองทองพัฒนา 
ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี อ าเภอบางละมุง เขต 2 และ น.ส.ศุภนันท์ โกสมิท ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี อ าเภอบางละมุง เขต 9 

ด้าน น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 2 เปิดเผยว่าทีมงานมีความมุ่งมั่นที่ต้องการ
เปลี่ยนชลบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางของ EEC ไม่ใช่เน้นแต่การพัฒนาเรื่องของการสร้างถนนหนทางแต่เพียงอย่างเดียว 
สิ่งส าคัญคือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสะดวก สบาย ความปลอดภัย มีคุณภาพ และ
มาตรฐานให้มากขึ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810344  
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2 ธันวาคม 2563 11:34 น.    

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 น ากลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 
ข้อ ปราศรัยขอคะแนนเสียง ชาว อ.รัตนวาปี 

 
 

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 น ากลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ ปราศรัยขอ
คะแนนเสียง ชาว อ.รัตนวาปี  เน้นสโลแกน คนหนองคาย เ พ่ือคนหนองคาย ไม่ผูกพันพรรคการเมือง  
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 ในพ้ืนที่ อ.รัตนวาปี นายยุทธนา ศรีตะบุตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กลุ่มรักหนองคาย หมายเลข 1 พร้อมด้วย นางจินตนา 
ศรีตะบุตร ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย เขตอ าเภอรัตนวาปี ,นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย เขต
อ าเภอโพนพิสัย ได้เดินทางมาพบปะกับพ่ีน้องประชาชนชาว อ าเภอรัตนวาปี  พร้อมปราศรัยหาเสียงเชิญชวนออกไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ด้วยการเลือกกลุ่มรักหนองคาย เบอร์ 1 ทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร ผู้สมัคร นายก อบจ.กล่าวว่า “กลุ่มรักหนองคาย” เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการ
รวมตัวของคนจังหวัดหนองคาย เพ่ือที่จะเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในการเข้ามาพัฒนาจังหวัดหนองคาย โดยมีนโยบาย 
6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ , การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร , การส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม, การส่งเสริมกิจกรรมของ อสม., การส่งเสริมด้านการกีฬาและท่องเที่ยว และการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยทั้งหมดที่กล่าวมา กลุ่มของพวกตนจะไม่ผูกพันกับพรรค
การเมืองใด จึงขอแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ 
เลือกกลุ่มรักหนองคาย กลุ่มการเมืองของคนหนองคาย เพ่ือคนหนองคาย หมายเลข 1 ทั้ง ผู้สมัคร นายก อบจ. และ 
ผู้สมัคร ส.อบจ. 

ด้าน นางจินตนา ศรีตะบุตร ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย เขตอ าเภอรัตนวาปี กล่าวว่า ตนและ นายยุทธนา ศรีตะ
บุตร ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก.อบจ. และ ส.อบจ.หมายเลข 1 กลุ่มรักหนองคาย ขอความเมตตาจากพ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนชาว อ.รัตนวาปี เลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ทั้ง 2 คน เพ่ือเข้ามารับใช้พ่อแม่พ่ีน้องอีกครั้ง ไม่มีใครรู้ปัญหาชาว
หนองคาย เท่ากับคนหนองคาย เลือก “กลุ่มรักหนองคาย” กาหมายเลข 1. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201407 
  

https://siamrath.co.th/n/201407
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201202/21aeb20664300fb3ad0222d30bbf7167dd52b7a0d462d6230c4abced00a00f2f.jpg?itok=ZPvO88ml
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วันท่ี 02 ธ.ค. 2563 เวลา 14:31 น. 

วิชิต มั่นใจ ปักธงนายกฯ อบจ.ประจวบฯ ชูสามนโยบายยกระดับชีวิต 
 

 
 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์สอง 
พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)ที่จะมีขึ้นในวันที่20ธ.ค.นี้นั้น ขอให้ชาว
ประจวบฯพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะโปร่งใส หากประชาชนพบ
การทุจริตในการหาเสียงขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ที่ผ่านมาตนลงพ้ืนที่หาเสียงพบว่ากระแสตอบรับนโยบาย
เปลี่ยนประจวบฯให้ดีกว่านี้ของตนสอดรับกับเสียงสะท้อนในแปดอ าเภอ ดังนั้นหากตนได้รับโอกาสจากชาวประจวบฯ
ตนจะน านโยบายดังกล่าวไปพัฒนาจังหวัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
นายวิชิตกล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19กลับมาระบาดอีกครั้ง ขอความร่วมมือชาวประจวบฯและ
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนตามค าสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคนี้ ตนเชื่อว่าหากทุกคนร่วมใจ
กัน โอกาสการกระจายของโรคนี้จะต่ ามาก และเชื่อมั่นว่าทุกคนในจ.ประจวบฯร่วมมือป้องกันการระบาดของโรคนี้ 
ขณะเดียวกันการประสานและวางมาตรการระบบสาธารณสุขของจังหวัดประจวบฯเพ่ือดูแลชาวประจวบฯตามแนว
ชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายร้อยกิโลเมตรนั้น หากชาวประจวบฯให้โอกาสตน ตนจะบูรณาการระบบ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานในหมู่บ้านและต าบลที่ห่างไกลให้ครอบคลุม เพ่ือสุขภาวะที่ดีและชาวบ้านดูแลตัวเองเพ่ือให้
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บในขั้นต้นได้ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันการข้ามแดนอย่างเคร่งครัด 

นายวิชิตกล่าวว่า ขณะเดียวกันตนจะแปรวิกฤตจากภาวะของไวรัสนี้ที่กระทบกับทุกประเทศให้เป็นโอกาสใน
การเปลี่ยนแปลงเพราะแทบทุกประเทศปรับตัวในรูปแบบนิว นอร์มอล ดังนั้นการศึกษาในรูปแบบใหม่ของโลกวันนี้ต้อง
ปรับตัว ตนจะประสานผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตในพ้ืนที่ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพ่ือให้
ลูกหลานของชาวประจวบฯได้เข้าถึงโอกาสดังกล่าวรองรับการปรับตัวของโลกในวันข้างหน้า 

นายวิชิตกล่าวว่า ขณะเดียวกันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ชาวประจวบฯประกอบอาชีพประมงและแหล่งท่องเที่ยวก็
ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ ตนมีแนวคิดจะเชื่อมโยงระบบออนไลน์ของทั้งแปดอ าเภอเพ่ือ
พัฒนาระบบการค้า การเกษตร การประมง การท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบอีกครั้งเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและฐานรากให้เข้มแข็ง ชาวบ้านดูแลตัวเองและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
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“หวังว่าชาวประจวบฯจะให้โอกาสและร่วมใจเปลี่ยนแปลงประจวบฯให้ดีกว่านี้ไปด้วยกัน เลือกตั้งครั้งนี้ผม
พร้อมท าหน้าที่หากประชาชนให้โอกาส ประสบการณ์การท างานระดับชาติของผมคือ อดีตส.ส.สามสมัย, ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีหลายกระทรวง, วิปรัฐบาลนั้น ผมเชื่อว่าประสบการณ์ข้างต้นจะบูรณาการหน่วยงานอ่ืนๆมาช่วยพัฒนาบ้าน
เกิดได้ดีขึ้น เพราะงบประมาณของอบจ. ประจวบฯปีละห้าร้อยกว่าล้านบาทนั้น ต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆมาช่วยอีกทาง
หนึ่งด้วย”นายวิชิตระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639388 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/450652 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910824 
 
 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639388
https://www.komchadluek.net/news/politic/450652
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910824
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.40 น. 

'อรรถพงศ์ ห้องริ้ว' น าลูกทีมลุยหาเสียงตลาดนัดด าเนินสะดวกชูคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

วันที่ 2 ธ.ค.63 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ราชบุรี 
เบอร์ 1 ได้ลงพ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพ่ือช่วยนายวสุพล วีระตระกูล หรือ "กอล์ฟ" ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมา
ชิภสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 4 หาเสียง บริเวณตลาดวัดอมรญาติสมาคม อ.ด าเนินสะดวก  

นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว ผู้สมัครเบอร์ 1 นายก อบจ.ราบบุรี กล่ววว่า ทีม New Gen มีความหลากหลายสาขาอาชีพ
และช่วงอายุ กลุ่มนี้ไม่ใช่มีอายุน้อยอย่างเดียว แต่เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถเข้ามา
ท างานได้ และเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ราชบุรี มีเจตนาอยากเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น กลุ่ม New Gen ถือว่าเป็นลูกหลานคน
ราชบุรี มีแนวคิดอยากพัฒนาเรื่องใหม่ ๆ อยากมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่ อย่างเช่นระบบเรื่องกีฬาอาจจะมีแนวทาง
พัฒนาด้านนี้ให้มีส่วนที่ควบคู่ไปกับด้านการศึกษา เป็นต้น 

"ผลจากการลงพ้ืนที่พบว่ามีประชาชน ทั้งพ่อค้า แม่ค้า ส่วนใหญ่ ยังสับสนกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากได้มีการ
สอบถามถึงกรณีมีบัตร 2 ใบไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา โดยบัตรใบแรกให้ประชาชนเลือกนายก อบจ.ส่วนอีก
ใบให้ เลือก ส .อบจ.จึ ง ได้มีการแนะน า ไปด้วย กับการเลือกตั้ ง ในวันที่  20 ธันวาคมที่ก าลั งจะมาถึ งนี้ "   
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535948 
  

https://www.naewna.com/local/535948
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02 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:48 น.     

  'ทอน' ฝ่าสายฝนหาเสียงที่พังงา ปรับแผนใหม่ไม่ลงจากรถ เลี่ยงเผชิญหน้ากลุ่มต้าน 
 

 
 

2 ธ.ค.63 – ที่ จ.พังงา เมื่อเวลา 16.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายสุทธิ
โชค ทองชุมนุม ผู้สมัครนายก อบจ.พังงา ของคณะก้าวหน้าพังงา และนายชวนนท์ จันทรส ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.
เมืองพังงา ขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์หาเสียงออกตระเวน ไปตามถนนรอบตัวเมืองพังงาท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง  

นายธนาธร ได้ชักชวนให้ชาวพังงาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ เลือกผู้สมัครนายก อบจ.และ สจ.ของคณะ
ก้าวหน้าพังงา อย่ายึดติดกับการเมืองแบบเดิมๆ การเมืองแบบผูกขาดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงพ้ืนที่ของนายธนาธร ครั้งนี้ ไม่มีการแจ้งก าหนดการคาดว่าต้องการเลี่ยงการ
เผชิญหน้ากับกลุ่มคนต่อต้าน นอกจากนี้คณะของนายธนาธรไม่ได้มีการลงจากรถ มาเดินพบปะประชาชนแต่อย่างใด ท า
ให้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่มีใครออกมาแสดงการต่อต้าน ก่อนคณะทั้งหมด
จะเดินทางไปหาเสียงต่อในพ้ืนที่อ าเภอกะปงและอ าเภอตะกั่วป่า. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85770 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214516 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/810507 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/85770
https://www.banmuang.co.th/news/region/214516
https://www.dailynews.co.th/politics/810507
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 22.09 น. 

เปิดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีให้ 'ว่าท่ีนายก อบจ.นครราชสีมา' โชว์วิสัยทัศน์ 

 
ช่วงค่ าวันที่ 2 ธ.ค.63 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลนิธินักข่าวนครราชสีมาร่วมกับสื่อ

โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นประสานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีดีเบตผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นครราชสีมา ว่าที่นายก อบจ.นครราชสีมา โดยมีผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จากกลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มอิสระ และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกองเชียร์ของแต่ละ
ฝ่ายมานั่งถือป้ายรูปภาพ และเบอร์ผู้สมัคร โดยผู้สมัคร นายก อบจ. ที่ร่วมดีเบต ประกอบด้วย  

เบอร์ 1 ดร.สาธิต ปิติวรา หัวหน้ากลุ่มคณะก้าวหน้า โดยมาพร้อมผู้สมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 24 เขต และรถแห่ที่มีรูป
ของนายธนาธร จึงรุ่นเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า คู่กับ ดร.สาธิต ปิติวรา ชูนโยบาย 12 ด้านการเปลี่ยนประเทศไทย 
เริ่มได้ที่โคราช 

ส่วนเบอร์ 3 นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก กลุ่มรักษ์โคราช ที่ขอกราบอนุสาวรีย์คุณย่าโม เพ่ือเป็นสิริมงคล 
พร้อมทั้งขอพร ความตั้งใจอาสากลับมาพลิกโฉมปฏิรูป อบจ.พร้อมจะน านโยบายสภาประชาชนมาบริหารงบประมาณ
ของ อบจ.กว่า 4 พันล้านบาท โดยให้ตัวแทนประชาชนทุกอ าเภอเป็นเจ้าของโครงการและเป็นกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้วยตนเอง ป้องกันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น งบประมาณ และแก้ปัญหาสภาผู้ รับเหมาเหมือนที่ผ่านมาใน
อดีต นอกจากนี้จะเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างเศรษฐกิจด้วยนโยบาย 12 ด้าน โดยทุกโครงการจะเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ไม่ขัดแย้ง ไร้เงินทอนและ ตรวจสอบได้ 

ส่วนเบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ อดีตนายก อบจ.อิสระ ชูนโยบาย 10 ประการและสโลแกน อบจ.Connect 
คนโคราช 24 ชั่วโมง และเบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติไทย ได้ชูนโยบายเรียนฟรี มี
รายได้ จบไปมีงานท า  

ส่วนตัวเต็งเบอร์ 2 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล กลุ่มโคราชโฉมใหม่ ไม่ได้มาร่วมดีเบต แต่ได้แจ้งว่าติดภารกิจอยู่
ระหว่างการลงพ้ืนที่หาเสียงให้ครบทุกอ าเภอ 32 อ าเภอ และ 90 ชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และรณรงค์ให้พ่ี
น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/536013 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214519 
   

https://www.naewna.com/local/536013
https://www.banmuang.co.th/news/region/214519
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วันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

คนภูเก็ตไล่‘ธนาธร’ ตะโกน‘หนักแผ่นดิน’ คณะหาเสียงเผ่นแน่บ 
 

 
 

“ธนาธร” ลงพ้ืนที่ภูเก็ตช่วยผู้สมัครนายก อบจ.ของคณะก้าวหน้าหาเสียงใน 2 ตลาด ถูกกลุ่มเห็นต่างตะโกน ไล่”
หนักแผ่นดิน” พร้อมถาม”รักสถาบันหรือไม่รัก”จนต้องรีบยกขบวนกลับ ก่อนที่จะเปลี่ยนแผนขึ้นรถปราศรัยหาเสียง 
อบจ.ในตัวเมืองภูเก็ต แต่ก็ไม่วาย โดนขับรถตามไล่ตะโกนด่าอีก ด้าน“แรมโบ้” ซัด อย่าเกาะเด็กเพ่ือหากินทางการเมือง 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ตว่า เมื่อช่วงค่ าของวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต เพ่ือช่วยหาเสียงให้กับนายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ภูเก็ต หมายเลข 3 จากคณะก้าวหน้าภูเก็ต และผู้สมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ภูเก็ต 

โดยจุดแรกเวลาประมาณ 18.20 น.ได้เดินทางไปยังบริเวณตลาดนัดสี่กอ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ซึ่งได้มีการแจกแผ่นพับ
นโยบายและแนะน าตัวผู้สมัครนายก อบจ. โดยช่วงแรกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีผู้มาขอถ่ายภาพรวมทั้งให้
ก าลังเป็นระยะๆ แต่หลังจากเดินไปได้สักครู่ใหญ่ ปรากฏว่าได้มีผู้เห็นต่างเริ่มทยอยเดินทางเข้ามามากขึ้นและมีการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมตะโกนขับไล่ โดยตะโกนว่า “หนักแผ่นดิน หยุดจาบจ้วงสถาบัน” ซึ่งทางกลุ่มของนายธนา
ธร ก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใด และพยายามเดินพูดคุยต่อ แต่ระหว่างนั้นได้มีพ่อค้ารายหนึ่งได้เรียกให้นายธนาธร 
หยุด พร้อมบอกว่าตนเองขอสอบถามนายธนาธรว่า “นายธนาธร รักสถาบันหรือไม่รัก แค่อยากฟังค าตอบ” ก่อนที่นาย
ธนาธรจะกล่าวว่า “ผมขอใช้สิทธิ์ไม่ตอบ” และเดินทางออกจากตลาด 

หลังจากนั้นในเวลา 19.20 น. นายธนาธร พร้อมด้วยนายสรวุฒิ และคณะได้เดินทางต่อไปยังตลาดจี (ห้างโกรเซอ
รี่) ซึ่งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต เป็นแหล่งรวมของผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งของต่างๆ โดยคณะฯ
ได้มีการลงพ้ืนที่แจกเอกสารนโยบายของพรรค ขอโอกาสและแนะน าตัวผู้สมัครนายก อบจ. ซึ่งในช่วงแรกๆ บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระหว่างนั้นได้มีผู้มาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้ก าลังใจให้สู้ กระทั่ง
เดินไปถึงจุดกึ่งกลางตลาดได้เริ่มมีกลุ่มผู้เห็นต่างพร้อมแผ่นป้ายข้อความคนหนักแผ่นดินเข้ามาดักรอ พร้อมยังได้ตะโกน
ว่า “ไม่ต้อนรับ ให้ออกไป” และรู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วมาท าไม และเริ่มมีเสียงตะโกนดังมากขึ้นเป็นระยะ กระทั่งมาถึงใกล้
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ทางออกด้านหน้าห้าง ปรากฏว่ามีผู้เห็นต่างจ านวนมากมารอพร้อมตะโกนเสียงดังสนั่น จนนายธนาธร พร้อมทีมงานต้อง
รีบขึ้นรถตู้ที่มาจอดรอรับ ก่อนเดินทางกลับออกไป 

ต่อมา ในช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งแต่เดิม นายธนาธร และคณะมีก าหนดจะลงพ้ืนที่เพ่ือหาเสียงบริเวณตลาด
สาธารณะ 2 เทศบาลนครภูเก็ต หรือตลาดเกษตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีประชาชนไปจับจ่ายหา
ซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก แต่ต้องยกเลิกไปเพ่ือความปลอดภัย หลังจากทีมงานลงมาส ารวจพื้นที่พบว่ามีกลุ่มคนเห็นต่าง
มาดักรออยู่จ านวนหนึ่ง โดย นายธนาธร ได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ภูเก็ต 
ที่บริเวณสะพานคอรัลบีช หาดป่าตอง อ.กะทู้แทน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้มาขอถ่ายรูปเป็นระยะๆ จากนั้น
ได้เดินทางเข้ามายังตัวเมืองภูเก็ต และได้ขึ้นรถแห่ไปรอบๆ ตัวเมือง เพ่ือแนะน าตัวผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ของคณะ
ก้าวหน้า ตลอดจนชี้แจงนโยบายและเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง 

โดยในระหว่างที่รถแห่ไปตามถนนสายต่างๆ นั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นต่างขับรถสามล้อเครื่องตะโกนด่าทอว่าหนัก
แผ่นดิน ขณะที่มีชายคนหนึ่งใช้กรวยแสดงสัญลักษณ์จราจรเป็นโทรโข่งตะโกนด่าทอระหว่างที่ขบวนรถแห่ขับผ่านว่า
หนักแผ่นดิน แต่ภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อย 

นายธนาธร กล่าวถึงความมั่นใจในการลงมาช่วยผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ของภูเก็ตว่า คนภูเก็ตจ านวนมาก
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ได้รับระหว่างการลงมาช่วยผู้สมัครหาเสียง เป็นเหมือนกับหลายๆ จังหวัด คือ มีกลุ่ม
คนที่สนับสนุนทางคณะก้าวหน้า และผู้ที่ไม่สนับสนุน แต่อยากเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน วิธีที่ดี
ที่สุดที่จะจัดการความแตกต่างทางความคิด คือ การลงไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ทางด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร โพสต์ชื่นชม
นักเรียนใส่ชุดปกติไป ร.ร.และชี้ว่าวัฒนธรรมการกดขี่ก าลังถูกท าลายว่า การสวมชุดนักเรียนไปเรียนนั้น เพ่ือความ
ประหยัดให้กับผู้ปกครอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นการสร้างวินัยให้กับเยาวชน รวมถึงยังเป็นการแสดง
ตัวตนว่าเป็นนักเรียน โดยไม่ใช่การกดข่ี แต่เป็นการหวังดี เพราะไม่มีใครที่จะมีแนวคิดไม่ดี กับเยาวชนที่เป็นอนาคตของ
ชาติได้ เว้นแต่คนอย่างนายธนาธร ที่มองว่าเป็นการกดขี่ และนายธนาธรยังเป็นคนที่ไม่รู้จักค าว่ากฎระเบียบ วินัย 
เพราะชอบท าตัวแหกกฎระเบียบ แหกวินัย รวมถึงกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่เคยยอมรับ นายธนาธร ควรแนะน าเยาวชนใน
เรื่องท่ีถูกต้อง สร้างสรรค์ และไม่ควรใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตนเอง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535986 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/535986
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วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 - 08:49 น. 

ค ารณวิทย์ ลงพ้ืนที่ ปทุมธานี หาเสียงชิงเก้าอี้นายก อบจ. 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 3 ธ.ค. พลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เบอร์2 พร้อมด้วย พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษาครอบครัวคน
รักปทุม /นายไพฑูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต4 อ าเภอคลองหลวง เบอร์2 
ลงพ้ืนที่แนะน าตัว ผู้สมัครนายก อบจ และส.อบจ เขต4 อ าเภอคลองหลวง ร่วมแจกนามบัตร พร้อมพูดคุยพบปะกับพี่
น้องประชาชนที่มาจับจ่าย ณ ตลาดเช้าวัดหัสถสารเกษตร และ โครงการบ้านเอ้ืออาทร 5/1 ,5/2 คลองห้า 

เวลา16.00 น.พลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เบอร์2 
พร้อมด้วย พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษาครอบครัวคนรักปทุม /นายเสวก ประเสริฐสุข 
ประธานยุทธศาสตร์ครอบครัวคนรักปทุม /นายบุญลือ อยู่ยืน ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต1 
อ าเภอเมืองปทุมธานี เบอร์1 ลงพ้ืนที่แนะน าตัว ผู้สมัครนายก อบจ และส.อบจ เขต1 อ าเภอเมืองปทุมธานี ร่วมแจก
นามบัตร พร้อมพูดคุยพบปะกับพ่ีน้องประชาชนที่มาจับจ่าย ณ ตลาดหมู่บ้านเมืองประชา และ ตลาด ส.รุ่งเรือง วันที่ 1 
ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

พลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เบอร์2 พร้อมด้วย พล
อากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษาครอบครัวคนรักปทุม / นายเสวก ประเสริฐสุข ประธาน
ยุทธศาสตร์ครอบครัวคนรักปทุม /ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต
3 อ าเภอคลองหลวง เบอร์2 ลงพ้ืนที่แนะน าตัว ผู้สมัครนายก อบจ และส.อบจ เขต 3 อ าเภอคลองหลวง แจกนามบัตร 
พร้ อม พู ดคุ ย พบ ป ะกั บ พ่ี น้ อ ง ป ร ะช า ชน  ณ  ซอยคลองหลว ง 13 ซอยศุ ภ มิ ต ร  , ซอยคลองหล ว ง 15 
 ซอยประธานพร ,ชุมชนไวท์เฮ้าส์ และซอยคลองหลวง27 ซอยคุณพระ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2469841 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2469841
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2 ธ.ค. 2563 15:32 น. 

 “บิ๊กตู่” รอด คดีบ้านพักหลวง ฉลุย ศาลวินิจฉัย ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง 

 
 

ศาลรธน.วินิจฉัย “บิ๊กตู”่ รอด คดีบ้านพักหลวง ฉลุย ชี้ ไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่สิ้นสุดความเป็นนายก
ฯ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ท าให้สถานะนายกฯต้องสิ้นสุดลง ส่งผลนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อ 

วันที่ 2 ธ.ค.63 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถ.แจ้งวัฒนะ องค์คณะผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัย
ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กรณีใช้ประโยชน์พักอาศัย
บ้านพักทหาร (บ้านพักหลวง) หลังเกษียณอายุราชการในต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปแล้ว ตามค าร้อง นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ยื่นร้องขอให้ศาลรธน.วินิจฉัย 

ทั้งนี้ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
พักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวของกองทัพบก เมื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยในกองทัพบก คือ ต้องท า
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และเคยเป็น ผบ.ทบ.มาแล้ว จนถึง วันที่30 ก.ย. 2557 ผละผู้ถูกร้องจึงมาด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็มีสิทธิ์พักอาศัยอยู่ เนื่องจากเคยเป็น ผบ.ทบ.มาก่อน ส่วนการที่กองทัพบก สนับสนุนค่าไฟฟ้า และ
ค่าประปา สามารถท าได้ 

ทั้งนี้ กองทัพบก สามารถจัดบ้านพักให้กับนายกรัฐมนตรี ให้มีความปลอดภัยได้ และ ปัจจุบันบ้านพิษณุโลก ซึ่ง
เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่พร้อมใช้ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงควรมีบ้านพัก ซึ่งกองทัพบก ก็ได้จัดให้มีบ้านพัก
ในกองทัพบก ตามกฎข้อบังคับได้ ดังนั้น ผู้ถูกร้อง จึงไม่ได้ท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันเป็นการกระท าต้องห้าม
การเป็นนายกรัฐมนตรี 

ดังนั้น คดีอาศัยในบ้านพักทหาร ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ไม่สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ไม่ผิดจริยธรรม
ร้ายแรง ไม่ได้เรียกรับประโยชน์ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ท าให้สถานะนายกฯต้องสิ้นสุดลง. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1987673 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1987715 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1987673
https://www.thairath.co.th/news/politic/1987673
https://www.thairath.co.th/news/politic/1987715
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3 ธันวาคม 2563 - 09:58 น. 

เรืองไกร ย่ืนสอบ นายกฯ อยู่บ้านพักทหาร เชื่อเข้าข่ายรับประโยชน์เกิน 3 พัน 
 

 
 
"เรืองไกร"ยื่นสอบ นายกฯ กรณี บ้านพักทหาร เชื่อเข้าข่ายรับประโยชน์เกิน 3 พัน ฝ่าฝืน พรป. ป.ป.ช. มีโทษจ าคุก 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้ ( 3 ธ.ค. ) ประมาณบ่ายโมงได้นัดหมายกับประธาน 
กมธ.ป.ป.ช. คือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือยื่นหนังสือขอให้สอบหาข้อเท็จจริงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไว้วินิจฉัยว่า นายกฯ
ประยุทธ์ ได้รับสิทธิ์อยู่บ้านพักรับรองรวมทั้งค่าไฟค่าน้ า ตามระเบียบกองทัพบกไม่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ นั้น จากค าวินิจฉัยดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้นายกฯประยุทธ์ เข้าข่ายมีความผิดตาม พรป.ป.ป.ช.  พ.ศ.2561 
มาตรา 128 เพราะถือได้ว่ารับประโยชน์เกินสามพันบาท  

นายเรืองไกร กล่าวว่า ระเบียบกองทัพบกไม่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายและไม่พบในราชกิจจา
นุเบกษา จึงไม่อาจน ามาอ้างอิงกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 ได้  

ดังนั้น เรื่องนี้ แม้นายกฯประยุทธ์รอดจากศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่น่าจะรอดความผิดฐานรับประโยชน์อ่ืนใด
เกินสามพันบาท ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกตามมาด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/450685 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/450685
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 3 ธันวาคม 2020 - 09:39 

 “ชวน” นัดถกสภาจับตา กมธ. แก ้รธน.เชิญคนชี้แจง 
"ชวน" นัดสมาชิกถกสภาตามวาระคงค้าง ขณะ กมธ. วิสามัญ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เชิญ "จอน อึ้งภากรณ์" และ 
"อุดม" อดีต กรธ. ชี้แจง 
 

 
 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีค าสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. เพ่ือพิจารณาวาระ
การประชุมต่อจากเมื่อวานนี้ เรื่องที่เริ่มจากเรื่องคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ จากนั้น พิจารณาเรื่องด่วน 9 เรื่อง อาทิ ร่าง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(นายพยม พรหมเพชร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(นายเทพไท เสนพงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ) ส่วนเรื่องท่ียังค้างการพิจารณารวมทั้งหมด 184 ญัตติ 

ขณะเดียวกัน ยังมีความเคลื่อนไหวอ่ืนที่น่าสนใจ ในการประชุมคระกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
รัฐสภา โดยวันนี้ คณะกรรมาธิการฯ เชิญผู้ชี้แจงมาที่ห้อง 307 ฝั่ง สส. (พระสุริยัน) คือ นายจอน อ้ึงภากรณ์ ผู้ก่อตั้ง
ไอลอว์ มาชี้แจงความเห็นประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเชิญนายอุดม 
รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 หรือ กรธ. มาให้ความเห็นถึงความเป็นมาและเจตนารมณ์การ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_833812/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_833812/
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3 ธันวาคม 2563 10:21 น.    

"จอน"ย้ าร่างไอลอว์ ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง รูปแบบคล้ายเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยได้เชิญนาย
จอน อ๊ึงภากรณ์ ผู้อ านวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน และ นายอุดม รัฐอมฤต อดี ต
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 

นายจอน ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ไอลอว์ยังคงยืนยันหลักการว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยตรงจากประชาชน ซึ่งรูปแบบของการเลือกตั้งส.ส.ร.ที่ไอลอว์เสนอนั้นเป็นรูปแบบคล้ายกับการ
เลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมัครเลือกตั้งส.ส.ร.แบบกลุ่มและนโยบาย เพ่ือให้ ประชาชนเลือก
ส.ส.ร.ตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้สมัครเลือกตั้ง แทนการเลือกส.ส.ร.เพราะตัวบุคคลเป็นหลัก 

"ตอนที่เราเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 1 มีสมาชิกรัฐสภาวิจารณ์ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนระดับ
จังหวัดนั้น ยืนยันไม่เป็นความจริง ในทางกลับกันระบบเลือกตั้งส.ส.ร.แบบของเราได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งส.ส.ร.ที่สะท้อนความต้องการของตัวเอง เช่น กลุ่มสิทธิชุมชน เป็นต้น" นาย
จอน กล่าว และว่า ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะเราต้องการให้ส.ส.ร.
เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง แต่จะให้ผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
แทน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201660 
ข่าวี่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910833 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201660
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910833
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201203/27d79085a540fa01c993d30b9b95868ea498b184e2dc49c1cda07afe7fc50127.jpg?itok=WlL4pJao
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สยามรัฐออนไลน์  3 ธันวาคม 2563 10:40 น. 

พท.ยัน ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของ ปชช.โดยตรง แนะแบ่งเขต 
ระดับจังหวัด-ระดับ ปท. 
  

 
 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ 
กล่าวว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการฯวันนี้ได้เชิญไอลอว์มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งเข้าใจว่าอาจมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ลง
รายละเอียดเมื่อครั้งมีการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ก่อนหน้านี้ จึงอยากให้มาแสดงความ
คิดเห็น เช่น การเลือกตั้งส.ส.ร.ที่มีลักษณะคล้ายกับการเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ ยังได้เชิญนายอุดม 
รัฐอมฤตอดีตกรธ.มาให้ความคิดเห็น และอธิบายถึงหลักการ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

นายสมคิด กล่าวว่า ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะฝ่ายค้านยังขอยืนยันว่าส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงเท่านั้น ไม่เห็นการแต่งตั้งอีกแล้ว โดยการเลือกตั้งส.ส.ร.อาจแบ่งเป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ส่วนญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ นายสมชาย แสวงการ 
ส.ว.ที่ขอให้รัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอ านาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นได้รับการประสานงาน
มาแล้วว่าญัตติดังกล่าวถูกชะลอออกไปอย่างไม่มีก าหนด ซึ่งส่วนตัวขอเรียกร้องว่าไม่อยากเห็นภาพของการพยายามดึง
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ล่าช้า เพราะตอนนี้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการฯแล้ว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/201666 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_833920/ 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201666
https://www.innnews.co.th/politics/news_833920/
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วันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 10.25 น. 

'หมอวรงค'์ยื่นศาล รธน.ค้านแก้รัฐธรรมนูญ ใช้สิทธิ์ม.49ปกป้องสถาบัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี 
เดินมางมายื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีล้มล้างการปกครอง ด้วยการตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดย
เป็นการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/536051 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/810570 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/536051
https://www.dailynews.co.th/politics/810570
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02 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:09 น.      

ศาล รธน.มีมติค าสั่ง คสช.เรียกบุคคลรายงานตัว-ฝ่าฝืนเป็นความผิด ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

2 ธ.ค.63 - กรณีศาลแขวงดุสิตส่งค าโต้แย้งของจ าเลย (นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์) เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ชาติ ฉบับที่ ๒๙๒๗ เรื่อง ให้บุคคลมา
รายงานตัวตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็น
ความผิด ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรมนูญ หรือไม่  

ล่าสุด ศาลรัฐธรมนูญได้มีค าวินิฉัยกรณีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้
บุคคลมารายงานตัวตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะ
รักษาความสบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๕๕๗ เรื่อง ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ค าสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว 
เป็นความผิด ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนโทษทางอาญา โดยมติเอกฉันท์ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖ และเฉพาะประกาศคณะรักษาความสบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามค าสั่ง
ของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๗ โดยมติเสียงข้างมากว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85773 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910774 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2469958 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/85773
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วันท่ี 02 ธ.ค. 2563 เวลา 20:05 น. 

ค าสั่งเรียกบุคคลสิ้นผล ผู้รับผลกระทบฟ้องกลับ คสช.ไม่ได้ 
 

 
 

อุดม อดีตกรรมการร่าง รธน.แจงค าสั่งเรียกบุคคลของ คสช.สิ้นผลตามค าวินิจฉัยศาล รธน.ผู้ถูกผลกระทบหนีไป
นอกฟ้องกลับ คสช.ไม่ได้ 

นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าค าสั่  งคสช. 
ที่เรียกบุคคลให้มารายงานตัวขัดรัฐธรรมนูญ ว่า ก็จะมีผลให้คดีที่มีการฟ้องหรือพิจารณาอยู่ในศาลยุติธรรม ศาลไม่
ต้องการพิจารณาต่อไปโดยศาลก็ต้องยกฟ้องหรือจ าหน่ายคดี ส่วนจะมีผลอะไรต่อคสช.ในฐานะผู้ออกค าสั่งหรือไม่นั้น ก็
เห็นว่าไม่น่าจะมีผลอะไร เพราะมันเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความชอบของการกระท า ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คงจะไป
ฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรจากคสช.ไม่ได้ เพราะอันนี้มันเหมือนคนที่ไปออกกฎหมายแล้วกฎหมายที่ออกมามันขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนี้ก็สิ้นผลบังคับใช้ แต่จะบอกว่าการที่ท าให้คนยุ่งยากช่วงที่กฎหมายนั้นออกมาและศาล
รัฐธรรมนูญยังไม่มีค าวินิจฉัยแล้วส่งผลกระทบ คงจะไปบอกอย่างนั้นไม่ได้ เพราะท้ายที่สุดคนที่ออกกฎหมายเขาก็เข้าใจ
ว่าเขามีอ านาจในการออก ณ เวลานั้น ๆ 

นายอุดม ยังกล่าวด้วยว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเช่นนี้ คนที่เดินทางออกไปนอกประเทศก่อนหน้านี้ 
เพราะต้องการไปรายงานตัวตามค าสั่งเรียกของคสช. ก็สามารถขอกลับเข้ามาภายในประเทศได้ เพราะค าสั่งเรียก
ของคสช.ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา 

“จริงๆ เรื่องของเรื่องเวลาเราพูดถึงอ านาจของภาครัฐเนี่ย มันมีอ านาจอยู่แล้ว แต่อ านาจนี้ การที่จะไปสืบว่า
เขามีเจตนาที่จะท าให้เสียหายมันพูดยาก เพราะวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย เป็นเรื่องเฉพาะหน้า ที่เขาเห็นว่าเขา
มีอ านาจ มันยากที่จะบอกว่ากรณีนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย ฉะนั้นต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา มันยุ่งยากที่จะไป
ตีความว่าเป็นการกระท าโดยมิชอบคงไม่ได้ เพราะเป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน” 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/639435 
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วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 - 12:06 น. 

มุมมองนักวิชาการ กกต.สอบ‘คณะก้าวหน้า’ 
 

 
 
มุมมองนักวิชาการ กกต.สอบ‘คณะก้าวหน้า’ 
หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการกรณี กกต.มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนการเคลื่อนไหวของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในนามคณะก้าวหน้า ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายกและสมาชิก อบจ. 
เข้าลักษณะเป็นพรรคการเมือง มีความผิดตามมาตรา 111 พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ : นักวิชาการประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประการแรกต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าความเคลื่อนไหวในการรณรงค์เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.
อบจ.ในจังหวัดต่างๆ ถือเป็นกลุ่มการเมือง เมื่อมีการรวมตัวกันแล้วก็สามารถเรียกได้ว่าพรรคการเมืองท้องถิ่น ดังนั้น ทุก
กลุ่มท่ีเคลื่อนไหวจึงเรียกเป็นพรรคการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด ด้วยเหตุนี้การใช้ พ.ร.ป.พรรคการเมืองเพ่ือจ ากัดขอบเขตใน
การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง 

เพราะว่าการเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในการพัฒนาการเมืองของ
ประเทศ มีการรณรงค์ในฐานะของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น คือพรรคการเมืองท้องถิ่น และมีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง
ระดับชาติ เพราะฉะนั้น การเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าในด้านของความชอบธรรมทางการเมือง ย่อมเป็นสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนที่จะรณรงค์การเลือกตั้งในขอบเขตของจังหวัดใด หรือทั้งประเทศ 

ส าหรับการตั้งกลุ่มทางการเมืองก็ต้องมีหัวหน้าพรรค เช่น ผู้สมัครนายก อบจ.ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มการเมือง
ท้องถิ่น จากนั้นมีต าแหน่งเลขาฯกลุ่ม มีเหรัญญิก เป็นโครงสร้างธรรมดาของทุกองค์กร ขณะที่การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ต้องท าแบบนี้เพ่ือเคลื่อนไหว เพราะต้องแบ่งแยกหน้าที่ภายในกลุ่ม ไม่เช่นนั้นเมื่อมีการท า
ภารกิจก็ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง หากภารกิจไปรวมศูนย์ที่บุคคลใดแสดงว่ากลุ่มนี้ใช้ไม่ได้ในเชิงของการบริหารจัดการ 

สิ่งที่พรรคก้าวหน้าด าเนินการเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย และต้องดูเป้าประสงค์ที่แท้จริงของ พ.ร.ป.
พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นต้องยอมรับว่าการท ารัฐประหาร ปี 2557 มีความ
พยายามที่จะท าลายรากเหง้าทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับชาติถึงการเมืองท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่ามี
การท าลายพรรคการเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งเป็นคู่แข่งของรัฐทหารลงไป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%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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ด้วยเหตุนี้กระบวนการของการสร้างฐานการเมืองระดับชาติจึงท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นพรรคขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เพ่ือท าไห้ไม่สามารถผลักดันนโยบายและมีการต่อรองทางการเมืองเพื่อแข่งขันกับรัฐทหารได้ 
ขณะที่ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระดับชาติ เมื่อรัฐทหารท าลายประชาธิปไตยใน
ระดับชาติแล้ว เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ทั้งหมด ทั้งพรรคการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่น
คือความพยายามที่จะก าจัดกลุ่มหรือใครก็ตามที่เข้ามาแข่งขันในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งที่เห็นได้จากการใช้
กฎหมายกับคณะก้าวหน้าก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมาย หลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม ่

เมื่อพบว่ากลุ่มผู้น าเดิมยังมีพลังในการเคลื่อนไหวเพ่ือรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น และเชื่อว่าผู้มีอ านาจยังมีเจตจ านง
ที่จะตามท าลายจนท าให้ไม่เหลือซากในสนามการเมือง ก็ชี้ชัดว่ากฎหมายที่ออกมาในยุคของ คสช.ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
กลไกทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการของ กกต. น่าจะมีการเลือกปฏิบัติ เข้าข่ายจะมีเจตนาท าลายประชาธิปไตยของ
ประเทศ 

ในอนาคตเชื่อว่าชะตากรรมของคณะก้าวหน้าคงไม่แตกต่างจากพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด
ของรัฐทหาร จากฐานการสนับสนุนของคนรุ่นใหม่ ทั้งที่การยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมาคือระเบิดที่ก่อให้เกิดการ
ชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การใช้กระบวนการเช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการท ารัฐประหารคือการท าลายประชาธิปไตย 

ขณะเดียวกันก่อนการวินิจฉัย ยอมรับว่ายังไม่เห็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่มาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 
แต่เห็นว่าหากองค์กรอิสระจะเล่นงานใคร จะลงโทษใคร ก็มักจะมองไม่เห็นหลักการและเหตุผลที่แท้จริงที่ จะน าไป
ประกอบ คล้ายกับกรณีท่ีนักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ ซึ่งสังคมได้เห็น ส.ส.จ านวนมากหลุดรอดจากเงื่อนไขกฎหมาย 
ส าหรับผู้สมัครนายก อบจ.หรือ ส.อบจ.ในนามคณะก้าวหน้า น่าจะมีผลกระทบหากมีผลวินิจฉัย เพราะเชื่อว่าผู้มี
อ านาจจะไม่ยอมให้ทีมงานของคณะก้าวหน้าเข้าไปบริหารท้องถิ่น เนื่องจากต้องการรักษาฐานการเมืองของบ้าน
ใหญ่และเครือข่ายในระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิม มากกว่าการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างประเทศให้เจริญ
กว่านี้ 
 
บรรณ แก้วฉ่ า : นักวิชาการด้านกฎหมายกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

กรณี กกต.มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบคณะก้าวหน้าว่าด าเนินกิจกรรมคล้ายพรรคการเมืองตามมาตรา 111 
ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มีข้อพิจารณาคือ ตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติรองรับว่า บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน ดังนั้น การจัดตั้งคณะก้าวหน้าจึง
ได้รับการรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว 

ขณะที่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ทั้งฉบับกล่าวถึงเฉพาะการเมืองระดับชาติ ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น จึงเป็นกฎหมายที่มุ่งบังคับในการเมืองระดับชาติเท่านั้น และลักษณะการด าเนิน
กิจกรรมคล้ายพรรคการเมือง ซึ่งจะเป็นองค์ความผิดตามมาตรา 111 จะต้องเป็นกิจกรรมทางการเมืองในระดับชาติ 
เช่น ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

ดังนั้น ก่อนจะวินิจฉัยว่ากิจกรรมใดคล้ายกิจกรรมพรรคการเมือง ต้องพิจารณาก่อนว่า ลักษณะของกิจกรรม
ของพรรคการเมืองเป็นอย่างไร มีตัวอย่างในมาตรา 23 พ.ร.ป.พรรคการเมืองหลายเรื่อง เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกและ
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ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ไม่ได้กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหลายองค์กร ที่มี
กิจกรรมในเรื่องดังกล่าว ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าเลียนแบบพรรคการเมืองก็จะต้องด าเนินคดีกับองค์กรต่างๆ คณะ
บุคคล ชมรม สมาคมต่างๆ ในประเทศนี้เป็นจ านวนมาก 

ในการสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ามีคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งผู้สมัครในลักษณะเป็น
ทีมผู้สมัคร มีชื่อเรียกต่างๆ เป็นจ านวนมาก ไม่ได้มีเพียงคณะก้าวหน้า เนื่องจากตามระเบียบ กกต.ไม่ได้ก าหนดห้าม
สมัครในนามคณะบุคคล ดังนั้น กกต.ควรจะตั้งกรรมการสอบสวนคณะบุคคลอ่ืนด้วยหรือไม่ เพราะนอกจากจะไม่เข้า
องค์ประกอบความผิดอันสมควรตั้งกรรมการสอบแล้ว โดยปกติวิธีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องท าเป็นเรื่องลับ 
แต่กรณีนี้ กกต.ท าให้ปรากฏผ่านสื่อทุกช่องทาง ข่าวที่ปรากฏย่อมมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนว่าควรเลือกผู้สมัคร
ที่ลงในนามคณะบุคคลที่ก าลังถูก กกต.ตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่ 
มีข้อสังเกตว่า กกต.มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2562 มาตรา 34 และมาตรา 119 บัญญัติห้ามทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐและในฐานะ กกต.โดยตรง ไม่ให้กระท าการ
ใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด จึงต้องติดตามว่าการกระท าที่น่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าว จะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามคณะ
ก้าวหน้าด าเนินคดีกับ กกต. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2467781 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2467781
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พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. 

ศึกช้างชนช้างเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี จับตา 'บิ๊กแจ๊ส' ท้าชิงนายกเก่า 'ลุงชาญ ใจดี' 
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าจับตามอง 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าจับตามอง เพราะการเลือกตั้ง
ครั้งนี้มี อดีตผบช.น. อย่าง พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ “บิ๊กแจ๊ส” ที่เป็นคนปทุมธานีแต่ก าเนิด ลงท้าชิงวัดใจ
คนปทุมธานี แข่งขันกับอดีตนายก อบจ.ปทุมธานี 3 สมัย นายชาญ พวงเพ็ชร์  หรือ “ลุงชาญ ใจดี” ที่มีประวัติการ
บริหารงานมาแล้วยาวนาน พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ในด้านต่าง ๆ มีให้เห็นมามากมาย และ เบอร์ 3 นางสาว
กรรณิการ์ นาคอินทร์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.อ าเภอลาดหลุมแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย ที่มาสมัครลงชิงชัยด้วย 
 

 
 

เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ที่ขออาสาเข้ามารับใช้ชาวปทุมธานี อีกครั้ง ซึ่งในการรับสมัครเลือกตั้ง นายก 
อบจ.ปทุมธานี ในครั้งนี้ มีการน าทีมงานลงสมัครสมาชิก อบจ.ปทุมธานี ครบทุกเขตท้ัง 36 เขตเลือกตั้ง ส าหรับนโยบาย
ไม่ได้ตั้งเอาไว้ เรียกว่า ขอเข้ามาแก้ปัญหาในทุกจุดนั่นเอง  ไม่ว่าที่ผ่านมาเห็นกันชัด ๆ ก็คือ การสู้กับมหาอุทกภัย ปี 
2554 ที่สู้กันในทุกจุด อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็วทันใจ และสามารถใกล้ชิดประชาชนสนิทสนมเป็นกันเอง จะสามารถ
มัดใจพ่ีน้องชาวปทุมธานี หากชาวบ้านอยากได้การพัฒนาอะไร สามารถเสนอมาได้ ทางคณะผู้บริหารจะลงไปพัฒนาใน
จุดนั้น ๆ ตามท่ีประชาชนต้องการ เหมือนคนกันเองไม่มีพิธีรีตอง เจอท่ีไหนสามารถทักพูดคุยกันได้ทันที 

อย่างไรก็ตามทุกอย่างอยู่ที่ความไว้วางใจของพ่ีน้องประชาชน  ซึ่งหลังจากมีการรับสมัครกันเรียบร้อย เจ้าตัวได้
ลงพื้นที่เดินพบปะประชาชน แนะน าทีมงานทั้ง 36 เขต เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบถึงประวัติ และตัวผู้สมัครของแต่
ละเขตเลือกตั้ง แถมยังคุยอีกว่า ทุกวันนี้ไม่มีพ้ืนที่ไหนที่น่าเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอทุกพ้ืนที่ พ่ี
น้องประชาชนได้เห็นอยู่ตลอด ส าหรับคู่แข่งในครั้งนี้ไม่ได้ท าให้เกิดความกังวลเพราะทุกครั้งก็มีคู่แข่งมาโดยตลอด แต่ก็
ได้ความรักความเมตตาและการสร้างผลงานทุก ๆ ด้านมาตลอด ที่ท าให้พ่ีน้องประชาชนนั้นลงคะแนนเสียงให้ได้รับ
ต าแหน่งมา 3 สมัย 

ส่วนคู่แข่งเบอร์ 2 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ “บิ๊กแจ๊ส” ถือว่ามาแรง เพราะเพียงแค่เปิดตัวว่าจะลง
สมัครชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ปทุมธานี เท่านั้น ก็มีเสียงฮือฮากันยกใหญ่ และยิ่ง “บิ๊กแจ๊ส” ยืนยันว่า ต้องการให้จังหวัด
ปทุมธานีเจริญมากกว่าเดิม โดยจังหวัดปทุมธานีมีงบประมาณประจ าปี 1,700 ล้านบาท อยู่อันดับ 6 ของประเทศ 
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อันดับความน่าอยู่อยู่ที่อันดับที่ 62 คะแนน ความโปร่งใสปทุมธานีได้เกรด D ถือว่าต่ าสุด ดังนั้นเจ้าตัวจึงขอเข้ามา
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า หากได้เข้าไป จะต้องพัฒนา 11 อย่าง คือ 1. แม่น้ าล าคลองจะต้องสะอาดปราศจากขยะ
ผักตบชวา น าพาถิ่นบัวหลวงกลับมาสู่จังหวัดปทุมธานี เหมือนในอดีต  2. การศึกษา จะพัฒนาไปพร้อมกันทุกอ าเภอ
อย่างเท่าเทียม ทั้งด้านอาคารสถานที่ พัฒนาวิชาการยุคใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล หรือระดับประถมศึกษาต้องมี
ครูผู้ช านาญการร่วมปูพ้ืนฐาน 3. ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ให้เป็นที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
พัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้สวยงามเป็นระเบียบดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี 4. ปัญหายาเสพติด จะด าเนินการขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม เพราะปทุมธานีเป็นทั้งทางผ่าน แหล่งพัก รวมทั้งแหล่งแพร่ระบาด หากปล่อยไปบุตร
หลานจะหมดอนาคต สนับสนุนการบ าบัดรักษาเพ่ือให้บุตรหลานที่หลงผิดกลับมามีอนาคตที่ดีอีกครั้ง 5. การกีฬาพัฒนา
สนามกีฬา จ.ปทุมธานี ให้ทันสมัยถูกต้องตามกฎ FIFA สนับสนุนกีฬาทุกประเภทอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม บุตร-หลาน
ปทุมธานีต้องขึ้นไปต่อสู้อย่างสง่างามในระดับชาติ ทีมฟุตบอลปทุมธานี ต้องมีแข่งขันอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศ 6. 
สาธารณสุข รณรงค์ให้มีศูนย์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. โดยลงไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึง เพ่ือเตรียมการ
รองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน และมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ 7. พัฒนาสถานศึกษารอบ
บึงพระรามเก้าเนื้อที่ 1,700 ไร่ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกาย ของพ่ีน้องชาวปทุมธานี มีลู่จักรยาน ลู่วิ่ง -เดิน 
ห้องน้ าสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ 8. จัดระเบียบต้นไม้ น าต้นไม้ที่ปลูกมาจัดให้มีระเบียบและความสวยงามตามเกาะ
กลางถนนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นสน, ต้นปีบ, ต้นปาล์ม น าไปประดับภูมิทัศน์รอบบึงพระรามเก้า ให้ร่มรื่น ส่วนเกาะ
กลางถนนต้องปรับปรุงใหม่ให้เป็นระเบียบเหมือนกันทั่วทั้งจังหวัด และต้องไม่บดบังวิสัยทัศนในการขับขี่ยวดยาน
พาหนะ  

9. สวนสัตว์ เตรียมวางแผนรองรับปัญหาสวนสัตว์ของประเทศ ไทยที่ก าลังก่อสร้างบริเวณ อ.ธัญบุรี เพ่ือไม่ให้
กระทบคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในอนาคต ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วค่อยตามแก้ภายหลัง 10. สุนัข-แมว
จรจัด พัฒนาจัดสถานที่ดูแลอย่างเหมาะสม มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแล ไม่ปล่อยให้อยู่ตามวัด และถนนหนทางเช่น
ปัจจุบันนี้ และ 11. ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณท่ีมาจากภาษีของพ่ีน้องประชาชนต้องจัดสรรให้เกิด
ประโยชน์ สร้างความเจริญให้กับ จ.ปทุมธานี อย่างชัดเจน ก าจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้หมดไป เรียกว่า “ระบบเงิน
ทอนต้องไม่มี” ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ “บิ๊กแจ๊ส” เชื่อว่าจะสามารถชนะคู่แข่งได้ 

ส่วนเบอร์ 3 นางสาวกรรณิการ์ ถือเป็นคนสนิทของ “ลุงชาญ” ก็ว่าได้ มาคราวนี้ สนามนี้ขอลงหยั่งเสียงดูว่าจะ
ได้คะแนนมากน้อยขนาดไหน ซึ่งหากพลาดสนามนี้ก็อาจมีสนามหน้าไว้ลุ้นได้อีก การลงครั้งนี้จึงมีความหมายไม่น้อยเลย
ทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ “ลุงชาญ ใจดี” หรือ “บิ๊กแจ๊ส” แม้กระทั่ง “กรรณิการ์” เองก็ตาม 
ใครจะได้คะแนนเสียงขนาดไหน ได้มากเท่าไหร่จนได้นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.ปทุมธานี คงต้องวัดเสียงสวรรค์จากชาวบ้านว่า
จะเลือกใคร???. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810332 
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พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.36 น. 
 

ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 
นายสมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวล าภู เบอร์ 1 
 

 
 

นายสมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวล าภู เบอร์ 1 อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาหนองบัวล าภู อดีตประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวล าภู และคณะกรรมการอีกหลายคณะในจังหวัดหนองบัว ล าภู ที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพ่ือรับใช้ประชาชน
ในการสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. เพราะ จ.หนองบัวล าภู มีการพัฒนาเจริญเติบโตค่อนข้างช้า นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็น
จังหวัดในปี 2536 จนถึงปัจจุบันนี้ได้ 27 ปีแล้ว 

โดยเจ้าตัวมองเห็นช่องทางพัฒนา ด้วยสถานะของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นจังหวัดที่ยากจนในล าดับท้ายของ
ประเทศ ทั้ง ๆ ที่ในแต่ละปีมีงบประมาณไม่ใช่น้อย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงพร้อมที่จะเข้ามา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ยกระดับสถานะของจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และชีวิตความเป็นอยู่ของคน
หนองบัวล าภูดีขึ้น นี่คือแรงบันดาลใจที่เจ้าตัวขันอาสาเข้ามาบริหารใน อบจ. ซึ่งจะน านโยบายของตนเองและของคณะ
ก้าวหน้าเข้ามาเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับนโยบายที่ส าคัญในการขับเคลื่อน  7 นโยบาย คือ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะปรับโฉมภูพานน้อย-
หอดูดาว เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเสน่ห์ของหนองบัวล าภู  จะท าให้จังหวัดเป็นต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจาก
สารพิษปนเปื้อน ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้เจ้าตัวยังขอพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่เป็นต้นทุนในพลิกภาวะวิกฤติความแห้งแล้ง น ามาใช้ใน
ภาคการเกษตรมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาชีพหลักของจังหวัดหนองบัวล าภู คือเกษตรกรท าไ ร่ท านา ทางนาย
สมเกียรติ  และคณะก้าวหน้าจะสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไม่สนับสนุนการขายข้าวเปลือก แต่
ส่งเสริมให้แปรรูป และขายเป็นข้าวสารแทน จากนั้นจะสนับสนุนการขนส่งสาธารณะ เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง จะพัฒนาวิธีการก าจัดขยะที่นับวันมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการรณรงค์
งดใช้ถุงพลาสติก และให้หันมาใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน 
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สุดท้ายการบริหารของ อบจ.ต้องโปร่งใสไร้การโกงกิน ซึ่งทางนายสมเกียรติ และคณะก้าวหน้า ยืนยันว่า ไม่ใช่

กลุ่มคนที่จะมาหาประโยชน์ มาหาเงินทอนในโครงการต่าง ๆ พร้อมจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณใหม่ จากเดิมมี
งบประมาณด้านการลงทุน 9% ของงบประมาณ จะค่อย ๆ ปรับเพ่ิมเป็น 15%-20%-30%  เพ่ือจะมีเงินมาลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ได้มากข้ึน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810334 
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พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.42 น. 

ไม่มี พรรค. มีแต่พวก 
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร 
 

 
 

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรสาคร หมายเลข 3 หัวหน้าทีม “ฅนท างาน” กับแนวนโยบาย
เดินหน้าสร้างสนามกีฬาจังหวัดและบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม, แก้ปัญหาการจราจร ติดขัด และปัญหาน้ าเค็มรุกพ้ืนที่เกษตร 

ส าหรับสิ่งที่อยากจะท าถ้าหากมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร นั้น นายอุดม บอกว่า 
อยากจะท าเรื่องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกีฬาไปในตัวด้วยการจะสานงานต่อในการที่มี พ้ืนที่ว่างเปล่าอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 6 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาครประมาณ 30 ไร่ที่มีโครงการจะท า “บ่อบ าบัดน้ าเสียรวม” ของจังหวัดแต่ติดขัดที่
ยังมีผู้คัดค้านเกรงว่าจะเกิดมลพิษกับประชาชนใกล้เคียง ซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากมีโอกาสได้เข้ามาบริหารงานอยากจะท าควบคู่
ไปกับ “สนามกีฬาจังหวัด” เลยทีเดียวโดยด้านล่างจะเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่มีระบบบ าบัดด้วยวิธีการที่ทันสมัยไม่มี
ปัญหาเรื่องกลิ่นและมลพิษ ด้านบนจะท าเป็นสนามกีฬาที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดทั้งด้าน
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนและการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนนั่นเอง นอกจากนี้ก็
อยากจะท าเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดหลายจุดซึ่งต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน
งบประมาณ รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องน้ าเค็มรุกขึ้นสูงในพ้ืนที่การเกษตร เป็นต้น ส าหรับทีมฅนท างานนั้นมีสโลแกน
ท างานให้กับทุกคน ไม่มีพรรคมีแต่พวก. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810337 
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2 ธันวาคม 2563 - 15:47 น. 

ฝ่ามรสุม "ธนาธร"  เสี่ยง ศึก อบจ.ภูเก็ต 
 

 
 
เจอต้าน ไม่ถอย "ธนาธร" ลุยภูเก็ต วัดกระแสราษฎร วัดใจคนรุ่นใหม่ เจอคู่แข่งเจนสังเวียน 

แม้จะว่า เจอโห่ไล่ เจอเปิดเพลง “หนักแผ่นดิน” แต่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ก็ลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต  เพ่ือช่วยหา
เสียงให้กับ สรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ในนามคณะก้าวหน้า ในสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกาะภูเก็ต
เงียบเหงาราวเกาะร้าง ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซา “ธนาธร” เคยลงมาส ารวจพ้ืนที่หนหนึ่งแล้ว เห็นว่า สนามท้องถิ่นภูเก็ต 
น่าจะเป็นโอกาสของคณะก้าวหน้า สรุปว่า สมรภูมิ อบจ.ภูเก็ต มีผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 5 ราย แต่มีตัวเต็ง 
3 รายคือ หมายเลข 1 จิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา,  หมายเลข 2 เรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ และหมายเลข 3 สร
วุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต  
ตัวแทนแชมป์ 2 สมัย 
ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ เป็นนายก อบจ.ภูเก็ต มา 2 สมัย และเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี 2558 ตระกูล “อุปัติศฤงค์” เป็นอีก
หนึ่งตระกูลเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตที่มีความ โดดเด่นในการสร้างฐานะ และด าเนินธุรกิจอย่างเป็นปึกแผ่นในภูเก็ต
ยาวนาน  ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ดูแลธุรกิจในกงสีอยู่หลายปี จึงเบนเข็มเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ โด่งดังมากจาก
โครงการภูเก็ตวิลล่า ปี 2543 ไพบูลย์ ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ภูเก็ต ด้วยสโลแกน “คนบ้านเรา” และตั้งกลุ่มคนบ้านเรา ลง
สนามนายก อบจ.ภูเก็ต ในปี 2551 ไพบูลย์โค่น อัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตนายก อบจ.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์
ส าเร็จ และป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยในปี 2555  

กลุ่มคนบ้านเรา ในปีนี้ มี “โกยุส” จิรายุส ทรงยศ อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต (ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์) , 
ผู้จัดการทีมสโมสรเอฟซีภูเก็ต ,ประธานชมรมนกกรงหัวจุกภูเก็ต และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปี 2554 โกยุส เคยลง
สมัคร ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 ในนามพรรคภูมิใจไทย แต่สอบตก ปี 2556 โกยุสลงสมัคร ส.ส.ในสีเสื้อเพ่ือไทย แต่เลือกตั้ง
โมฆะ 

 
คน ปชป. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

เรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต 2 สมัย ไม่ได้ลงสนามในนาม ปชป. แต่ตั้งทีมภูเก็ตหยัดได้ เพ่ือสู้ศึกนายก อบจ.
หนนี้ หลังสอบตกต้นปี 2562 เรวัต ได้รับการแต่งให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข (สาธิต ปิตุเตชะ)   สื่อ
ท้องถิ่นรายงานว่า “เจ้กี่” ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ตระกูลดังเกาะภูเก็ต ก็เคยประกาศว่าจะลงสมัครนายก อบจ.ภูเก็ต 
แต่เปลี่ยนใจไม่ลงสนาม แต่จะช่วยเรวัตแทน  
 
ภูเก็ตไม่ทน 

“ปาลิมาพันธ์” ก็เป็นตระกูลเก่าแก่ของภูเก็ต และคนในตระกูลนี้ เคยลงสมัคร ส.ส.ภูเก็ต มา 4 สมัย แต่ไม่
ประสบชัยชนะ “อัฐ” สรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ของภูเก็ต ได้เคลื่อนไหวขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ มาแต่แฟลช
ม็อบเริ่มเบ่งบาน โดยอัฐ สรวุฒิ ตั้งเครือข่าย "ภูเก็ตไม่ทน" จัดการชุมนุมแฟลชม็อบ ช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต ปี 2562 แม้
พรรคพลังประชารัฐ จะได้ไป 2 ที่นั่ง แต่ผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ ก็ได้เขตละ 2 หมื่นคะแนน ถือว่า ไม่ธรรมดา ด้วย
กระแสคนรุ่นใหม่ภูเก็ต “สรวุฒิ” ก็หวังจะประสบชัยชนะในศึกท้องถิ่น กลางมรสุมการเมือง “ขั้วสี” ที่ร้อนแรงในเกาะ
แห่งนี้  

 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450616 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ศึกชิงนายก อบจ.สมุทรสาคร เข้มข้น ชู‘อุดม ไกรวัตนุสสรณ์’ ‘ไพศาล ส าราญทรัพย’์ ตัวเต็ง 
 

 
 

จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง  4 แสนคนเศษ มีเขตการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 30 เขตใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 16 เขต อ าเภอกระทุ่มแบน 9 เขต และอ าเภอบ้าน
แพ้ว 5 เขต โดยมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  6 คน ผู้สมัครสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จ านวน 136 คน ถูกตัดสิทธิ์ไป 6 คน เหลือ 130 คน 

ส าหรับผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร 6 คนได้แก่ หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล พรรคเพ่ือไทย 
หมายเลข 2 นายไพศาล ส าราญทรัพย์ ทีมรักษ์สาคร หมายเลข  3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ทีมฅนท างาน 
หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ คณะก้าวหน้า หมายเลข  5 นายสนธิญา สวัสดี ประชารัฐสมุทรสาคร และ
หมายเลข 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น ผู้สมัครอิสระ 

สนามนี้ถ้าจะเปรียบเทียบตามฟอร์มแล้วเต็งหนึ่งต้องยกให้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ หรือ “ปลัดแต” อดีต สส.
สมุทรสาคร หลายสมัยหัวหน้าทีม “ฅนท างาน” ผู้สมัครหมายเลข 3 บุตรชายของ “เฮียม้อ” นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 
อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และอดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบิดาของนายก “ตุ่น” อุดร ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้
ล่วงลับไปแล้ว โดยนายมณฑล ได้วางมือเนื่องจากอายุมากแล้ว จึงให้นายอุดมเป็นผู้มาสานงานต่อ ถือได้ว่าเป็นทีมที่มี
ความพร้อมในด้านตัวผู้สมัครกว่าทีมอ่ืน เพราะมีอดีต ส.อบจ. ร่วมทีมแน่นหนาบวกกับคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพอีก
หลายเขต และมีการท างานลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสโลแกน “เราท างาน ให้กับทุกคน” 

ส่วนผู้ที่มีความพร้อมอีกคนได้แก่ นายไพศาล ส าราญทรัพย์ หรือ  “รองไพ” อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร หัวหน้าทีม “รักษ์สาคร” ที่ไหว้ครูรอมานานหลายเดือน ด้วยมีการเตรียมความพร้อมฟอร์มทีมและลงพ้ืนที่
หาเสียงมาล่วงหน้าจนรองเท้าฉีกไปหลายคู่แล้ว “รองไพศาล” เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เป็นปลัด
อาวุโสอ าเภอบ้านแพ้ว นายอ าเภอกระทุ่มแบน นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ปลัดจั งหวัดสมุทรสาคร และต าแหน่ง
สุดท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของชาวสมุทรสาครก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสลุ้น
ต าแหน่งนายก อบจ. ด้วยสโลแกน “เชื่อมือ เชื่อใจก้าวไปด้วยกัน” 
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นอกจากนี้ก็มี นายเชาวรินนทร์ ชาญสายชล หรือ“โต้” นักธุรกิจหนุ่ม หัวหน้าทีม“เพ่ือไทย” ที่ได้รับการสนับสนุน
จากพรรคเพ่ือไทยให้ลงสนาม โดยเสี่ยโต้ ได้มีการเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งก่อนหน้าที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งโดยชู
นโยบายหลักของพรรค เช่น การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคเช่นน้ าประปา การคมนาคมและการประมงที่เป็นปัญหา
ด้านเศรษฐกิจส าคัญ ซึ่งการหาเสียงได้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีต รมว.ยุติธรรม มาช่วยหาเสียง ผลจะเป็นเช่นไร
ต้องรอลุ้นกัน 

แต่ที่เซอร์ไพรส์คือทีม “คณะก้าวหน้า”ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลายๆ คนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนมาลงชิงชัยต าแหน่ง
นายก อบจ.สมุทรสาคร แต่เมื่อเปิดตัวมาเป็น นายอวยชัยจาตุรพันธ์ หรือ “เค” อาชีพเจ้าของร้านอาหาร ที่มาลง
สนามแข่งขันในฐานะหัวหน้า “คณะก้าวหน้าสมุทรสาคร” โดยมีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทายาทของผู้
ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของสมุทรสาคร เป็นผู้ร่วมสนับสนุน โดยการหาเสียงมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ มา
ช่วยหาเสียงให้ด้วย ด้วยสโลแกน “เปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่บ้านเรา” 

นี่คือ 4 คนที่จัดได้ว่ามีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกอบจ.สมุทรสาคร ส่วนผู้สมัครชิงนายกอบจ.อีก 2 คน
คือนายสนธิญา สวัสดี หรือ “สน” อาชีพนักกฎหมาย ที่มีบทบาทในเรื่องการร่วมติดตามโครงการใหญ่ๆ ในสมุทรสาคร
มาหลายโครงการ ถือได้ว่าเป็นผู้สมัครที่คุ้นหน้าส าหรับชาวสมุทรสาคร เพราะเคยลงสมัคร สส. และ สจ.มาหลายครั้ง
คราวนี้ลงในนาม “ประชารัฐ สมุทรสาคร” และนายวรพงษ์ ชอบชื่น หรือ “ดร.หนุ่ม” ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทท างานในด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการกีฬาในจังหวัดสมุทรสาครมาช้านาน ตัดสินใจลงสนามในนาทีสุดท้ายด้วยแรงผลักดัน
จากผู้หลักผู้ใหญ่และพรรคพวกโดยวันสมัครมีนายเอนก ทับสุวรรณ อดีต รมช.คมนาคมและสส.รุ่นเก๋าจากพรรค
ประชาธิปัตย์ไปให้ก าลังใจด้วย ชูสโลแกน “ชัดเจน เข้าถึงปัญหากล้าตัดสินใจ” 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ของแต่ละทีมก็มีการชูนโยบายต่างๆ มากมายสุดที่จะคิดกัน ซึ่งมีทั้งที่เป็นไปได้ตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ.โดยตรง และนโยบายที่ต้องอาศัยการเมืองระดับชาติมาผลักดันก็สุดแต่ละทีมแต่ละคนจะหยิบเรื่องใดมา
ชูเพ่ือการหาเสียง แต่ผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรนั้นอยู่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าใครจะมา
เป็น นายกอบจ. และส.อบจ.สมุทรสาคร ที่เพ่ิงได้รับรางวัลการบริหารงานที่มี “ความโปร่งใส” อันดับที่ 1 ของประเทศ
จาก ป.ป.ช.ในปีนี้ มาหมาดๆ ก็ต้องคอยดูกัน แต่อย่าลืมวันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 2563 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535972 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/535972
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วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 - 19:00 น. 

เปิด 6 แคนดิเดตนายกฯคนใหม่ “ใน-นอกบัญชี” คู่ “ผู้มีบารมีนอกสภา” 
 

 
 

ไม่ว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปม  “บ้านพักในค่ายทหาร” ในวันที่  2 ธันวาคม 2563 “พล.อ.
ประยุทธ์” จะ “พ้นคณะ” หรือ “พ้นมลทิน” สิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดไปจนกว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  “สมัย
สอง” จะ “ครบวาระ” หรือเกิดอุบัติเหตุต้อง “โบกมือลา”ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเวลาอันควร คือใคร ? จะเป็น “นายกฯคน
ที่ 30” และจะเป็น “คนใน” หรือ “คนนอก” 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เปิดทาง “นายกฯคนถัดไป” เส้นทางที่ 1 “นายกฯในบัญชีพรรคการเมือง” มี 5 คน 
จาก 2 พรรครัฐบาล 1 พรรคฝ่ายค้าน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 88 ซึ่งถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองไม่เกิน 3 รายชื่อ ต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนเลือกตั้ง ประกอบมาตรา 159 เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็น
นายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมืองที่มีจ านวน ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือมี ส.ส.จ านวน 25 คนขึ้นไป 
รายชื่อนายกฯในบัญชีพรรคการเมือง ที่มีจ านวน ส.ส. 25 คนขึ้นไป มีจ านวน 5 พรรค แบ่งออกเป็นพรรคฝั่งรัฐบาล 3 
พรรค ได้แก ่พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และพรรคฝ่ายค้าน 2 พรรคได้แก่ เพ่ือไทย และ ก้าวไกล 
พรรครัฐบาล พลังประชารัฐ-แกนน ารัฐบาล 120 เสียง เสนอ “พล.อ.ประยุทธ์” ชื่อเดียว ท าให้เสียเปรียบพรรคอ่ืน ทว่า 
เหลือเพียงชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” ในบัญชีนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว ดังนั้น หาก “พล.อ.ประยุทธ์” ถูกศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้ “พ้นต าแหน่ง” จะท าให้ “หมดสิทธิ์” ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (8) 
ก าหนดคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีว่า 
“ต้องไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่
ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง” 

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ถูกจัดวางเป็น “เต็งหนึ่ง” ที่จะได้รับ
ต าแหน่ง “นายกฯส้มหล่น” มากที่สุด เพราะมีจ านวน ส.ส. 61 เสียง เป็น “อันดับสอง” ของพรรครัฐบาล 
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แต่ “เสี่ยหนู” ยังไม่เล่นตามเกม “ขอเป็นรองนายกฯ ที่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ” ยืนยัน ไม่ทิ้ง พล.อ.ประยุทธ์ 
เพราะ “มาด้วยกันก็ไปด้วยกัน” 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรค 52 เสียง ยังคงมีชื่อ “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อยู่ในแคนดิเดตนายกฯของ
พรรค แม้ลาออกจาก ส.ส.-ยุติบทบาทหัวหน้าพรรค แต่มีบทบาท “นอกพรรค” แสดงตัววาระการเมืองส าคัญ ๆ เช่น 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และปรองดอง-สมานฉันท์ 

พรรคฝ่ายค้าน พรรคเพ่ือไทย 134 เสียง เหลือโควตา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2 คน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
และนายชัยเกษม นิติสิริ ส่วน “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ชิงลาออกจากพรรคไปแล้ว 

ส่วนพรรคก้าวไกล-อดีตพรรคอนาคตใหม่ ถึงแม้จะมา 54 เสียง แต่ต้อง “แพ้ฟาวล์” เพราะ “นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” อดีตแคนดิเดตพรรคสีส้ม ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง-หมดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี 

แต่ก่อนที ่“นายกฯในบัญชี” จะก้าวข้ามธรณีประตูท าเนียบรัฐบาล-เหยียบเชิงบันไดตึกไทยคู่ฟ้า จะต้องคิดเลข
เร็ว-ถอดสมการคณิตศาสตร์การเมืองในสภา เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสาม ต้องได้เสียงเห็นชอบ “มากกว่า
กึ่งหนึ่ง” ของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของ ส.ส. (487) หรือ 244 เสียง 

ขณะนี้จ านวนเสียงของ “สองสภา” มีจ านวน 732 เสียง แบ่งออกเป็น ส.ส. 487 เสียง และ ส.ว. 245 เสียง 
เสียงพรรคร่วมรัฐบาลรวมกันแล้ว 18 พรรค 275 เสียง ประกอบด้วย พลังประชารัฐ 120 เสียง ภูมิใจไทย 61 เสียง 
ประชาธิปัตย์ 52 เสียง ชาติไทยพัฒนา 12 เสียง รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พลังท้องถิ่นไท 5 เสียง ชาติพัฒนา 4 
เสียง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง เศรษฐกิจใหม่ 5 เสียง 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ประกอบด้วยเพ่ือไทย 134 เสียง ก้าวไกล 54 เสียง เสรีรวมไทย 10 เสียง 
ประชาชาติ 7 เสียง เพ่ือชาติ 5 เสียง และพลังปวงชนไทย 1 เสียง บวกกับอีก 1 เสียง ของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 
(เศรษฐกิจใหม่) ฝ่ายค้านอิสระ ไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง 

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ให้อ านาจวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกฯ โดยก าหนดให้ “ระหว่างห้า
ปีแรก” การให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา คือ ส.ส.และ ส.ว. 
(732) และต้องมีคะแนนเสียง “มากกว่ากึ่งหนึ่ง” หรือ 367 เสียง “นายกฯในบัญชี” ต้องผ่านด่านถึง “สองก๊อก” 
ขณะที่ “นายกฯนอกบัญชี” รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคสอง เขียนไว้เพ่ือ “ผ่าทางตัน” กรณีเกิด “เดดล็อก” ไม่
สามารถเลือก “นายกฯในบัญชี” ได้ โดยให้สมาชิกทั้งสองสภา “ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” หรือ 366 เสียง เข้าชื่อเสนอต่อ
ประธานรัฐสภา เพ่ือขอ “มติยกเว้น” ไม่ต้องเสนอชื่อ “นายกฯในบัญชี” โดยใช้เสียงเห็นชอบ “ไม่น้อยกว่าสองใน
สาม” ของสองสภา หรือ 488 เสียง 

หากกล่าวถึง “คนนอก” มีทั้งที่เป็น “คนนอก” และ “คนใน” นอกบัญชีนายกฯ ที่ม ี“แสงในตัวเอง” 
“คนใน” นอกบัญชีนายกฯ ที่ถูกพูดถึงในที่แจ้ง อย่าง “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ได้รับการยอมรับทั้งสภาล่าง-
สภาสูง ตั้งแต่ก่อนนั่งบัลลังก์นิติบัญญัติ มีเสียงลือเสียงเล่าอ้าง เพราะมี “รายการคุณขอมา” 

“อดีตนายกฯสองสมัย” วางบทบาท “ขุนค้อน” ได้รับความเคารพย าเกรงจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน และ 
ส.ว. ส่วน “คนนอก” ที่มีบทบาทโดดเด่น-มีแสงในตัวเองเพิ่มขึ้น ตั้งแต่รัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา มีชื่อเป็น 
“นายกฯพิเศษ” เม่ือต้องการ “เปลี่ยนตัวนายกฯ” ทุกครั้ง คือ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ขณะเป็นผู้
บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
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หนาหูที่สุด คือ ในช่วงที่ “บิ๊กแดง” ใกล้เกษียนอายุราชการ แต่มาถูก “สยบข่าว” หลังจากถูก “งัดข้อ
กฎหมาย” จากทุกทิศทุกทาง เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (6) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ประกอบ มาตรา 98 
(14)ก าหนด “คุณสมบัติต้องห้าม” เนื่องจาก “บิ๊กแดง” เคยเป็น ส.ว. (โดยต าแหน่ง) และพ้นจากต าแหน่งไม่เกิน 2 ปี 
ต าแหน่งล่าสุดของ “บิ๊กแดง” หลังเกษียณอายุราชการ คือ รองราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง อย่างน้อย 1 ตุลาคม 
2565 ถึงจะสามารถเป็น “นายกฯคนนอก” ได้ บรรจบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะครบวาระ 25 กรกฎาคม 2566 
“บิ๊กแดง” อาจจะอยู่รอ เป็น “ตาอยู่” นายกฯคนที่ 30 ก็เป็นได้ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-566061 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-566061
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 2 ธันวาคม 2020 - 19:48 

 “ลุง” ไม่ต้องกลับบ้านแล้ว 
 

 
 

เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดไว้ ว่า”ลุง”จะรอด เมื่อ”ศาลรัฐธรรมนูญ”วินิจฉัยแล้วช่วงบ่ายสามที่ผ่านมา 
ว่า “ความเป็นนายกรัฐมนตรี”ของ”ลุง”ไม่สิ้นสุดจากกรณีอยู่บ้านหลวงใน ร.1 รอ. ที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีการพูดถึง
ระเบียบกองทัพบกที่มีการแก้ไขแล้วด้วย หลังจากที่ช่วงเช้ า ดูทรง”อารมณ์”และภาษากายของทั้ง”2ลุง””ป้อม-
ประยุทธ์”เหมือนจะเป็น”สัญญาณบวก” ที่เมื่อวานหลายวงการเมืองก็มีวิเคราะห์ มีการต่อรองกันถึงขนาดได้ตัวเลขมติ
จาก”วงใน”กันมาแล้ว ทั้งที่บอกว่า”ลุง”ได้ไปต่อ และ ไม่ได้ไปต่อ โดยอีกข้างกองหนุนยังการรันตี ในขณะที่”ลุง
ตู่” ออกอาการอารมณ์ดีแฮปปี้! กับการเที่ยว HomeStay ที่ จ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านที่ยังคงส่งเสียง
เชียร์”ลุงตู่สู้ๆ” ฝั่ง”ลุงป้อม”ก็มีรายงานว่าเข้าไปดูที่ดูทางที่ “บ้านพิษณุโลก” บ้านพักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ที่เคยเป็น”ข้ออ้าง”ว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซม ท าให้ต้องยังอยู่บ้านหลวงใน ร.1 รอ. หลังเกษียณจาก ผบ.ทบ.ของ”ลุง
ท าเนียบฯ” ท่ามกลางข่าวว่า”ลุง”เตรียมย้ายบ้านจากค่ายทหาร มาอยู่ที่บ้านพิษณุโลกที่เคยมีการพูดหนาหูว่ามีความ
กังวลเรื่องอาถรรพ์ของบ้านพิษฯ หลังจากหลุดคดี โดย”ลุงป้อม”มีการพูดเป็นนัยว่าถ้า “บิ๊กตู่” รอด…ก็ท างานต่อ แต่ 
ถ้า ไม่รอด ก็กลับบ้าน!! ซึ่งตนก็กลับบ้าน ด้วย 

ส่วน”อ.วิษณุ”อธิบายว่า ท าไม “นายกฯ”ไม่ควรไปอยู่ บ้านพิษณุโลก ไม่ใช่เพราะอาถรรพ์ แต่เพราะเสียงรอบ
นอกดังอึกทึก ได้ยินเสียงอะไร คนขวัญอ่อนก็คิดว่าเป็นผี เวลาประชุมคนอยู่ชั้นบนได้ยินหมดว่าคุยอะไรกัน ไม่มีที่จอด 
ฮ. สมัยนั้น ไปจอดสนามม้านางเลิ้งได้ ที่นายกฯ ก็เคยไปใช้เป็นที่ประชุมและมีการซ่อมแซม สมัยคสช. แต่ก็ยังคงมี
ปัญหา ก่อนปล่อยมุข!! สั่งเจ้าหน้าที่ท าเนียบฯ ว่า วันนี้ห้ามยกกล่อง หรือขนอะไรลงมาเพราะจะท าให้นักข่าว ตีความว่า 
รัฐบาลเตรียมไป 

ที่อย่าลืมว่า ”คดีการอยู่บ้านหลวง6ปี”ของ”ลุง”นั้น มาจากการถูก”ส.ส.ฝ่ายค้าน””ประเสริฐ จันทรรวง
ทอง”ส.ส. พรรคเพ่ือไทย น ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า”ลุง”จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 และมาตรา 186 
ที่ห้าม ส.ส. ส.ว. หรือ รมต. รับเงิน หรือ “ประโยชน์ใด ๆ” จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็น
พิเศษ นอกจากที่หน่วยงานเหล่านั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ และ พ.ร.บ.ป.ป.ช. ก็ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเกิน 3,000 บาท ที่ต่อมา ฝ่ายค้าน ได้เข้าชื่อกันยื่นค าร้องผ่านประธานสภา เพ่ือ
ขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็น
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รัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) 
และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ จากกรณีพัก
อาศัยในบ้านหลวง 

แน่นอนผลจากค าวินิจฉัยที่”ลุง”ยังไปต่อจาก”คดีบ้านหลวง” ท าให้”3ลุง”ยังไม่ต้องกลับบ้าน อย่างที่”หัว
หนาป้อม”ว่า ย่อมส่งผลต่อปฏิกิริยาของ”ม็อบเด็ก”ที่ชุมนุมที่แยกลาดพร้าว ที่มาเพ่ือการนี้อยู่แล้ว โดยย้ายสถานที่จาก
ศูนย์ราชการ ที่ถัดจากนี้ต้องติดตามต่อว่าจะมีการขยายผลจากประเด็นนี้แบบใด ในจังหวะที่”หน้างาน”สถานการณ์
บ้านเมืองก าลังเจอกับ”โควิดภาค2”ที่ก าลังกระเพ่ือมแรงจาก การน าเข้าเชื้อจาก”ท่าขี้เหล็ก”พม่าของ 10 สาวไทยที่
ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ที่ผบ.ทบ.และ”ลุง”ขอให้เห็นใจ”ทหาร”ที่ดูชายแดนว่าควบคุมยาก ที่หลังจากนี้”
ลุง”และ”หมอหนู”ก็ต้องกลับมาสู่โลกแห่งความจริงตรงหน้า หันกลับมา”ตั้งรับ”การระบาดที่ก าลังกลับมารอบใหม่ที่
ล่าสุดวันนี้ “ข้าศึก”บุกประชิดมาถึงดอนเมือง และอุดมสุขแล้ว ที่ว่ากันว่าถัดจากนี้หากสถานการณ์”โควิด2”มา จะท า
ให้แม้แต่”ม็อบเด็ก”เองก็อาจจ าต้องหลบและเฟดตัวลงด้วยทั้งโดยสภาพ และด้วยกฎหมาย พรก.ฉุกเฉินโควิด ที่ยังอยู่
ที่”ลุง”เพ่ิงเพ่ิมเติมเน้นเรื่องการห้ามชุมนุมเข้าไปด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_833596/ 
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วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 - 13:00 น. 

มรสุม การเมือง จาก เยาวชนปลดแอก กระหน่ า รัฐบาล 
 

 
 

ข่าวการยื่นใบลาออกจากสมาชิกภาพแห่งพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าของ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่ว่า 
ของ นายโภคิน พลกุล ไม่ว่าของ นายวัฒนา เมืองสุข สร้างความตื่นเต้น เพราะไม่เพียงแต่ 1 เหมือนกับจะสะท้อน
ความขัดแย้ ง อันด ารงอยู่ภายในพรรคเ พ่ือไทยนับแต่มี การ เปลี่ ยนตัวกรรมการบริหารพรรค  ส่ งผลให้   
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พ้นจากต าแหน่ง “เลขาธิการ” หากแต่ 1 ยังสอดรับกับบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนในทาง
การเมืองของ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  ว่าจะอยู่หรือจะไป  กลิ่นของ  “รัฐบาลแห่งชาติ ”  จึงโชยมา  
ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง การขยับของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็เหมือนกับการขยับของ นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ หรือการขยับของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นั่นก็คือ ขยับเพื่อ “ปรับตัว” รับกับแนวโน้มของการเมือง 

ต้องยอมรับว่า ความขัดแย้งอันเกิดข้ึนภายในพรรคเพ่ือไทยเป็นความขัดแย้งที่มิได้ใหญ่โต เพราะเสมอเป็นเพียง
ในเรื่องของกระบวนการ เป็นเรื่องในทางยุทธวิธี มิได้เป็นเรื่องในทาง “ยุทธศาสตร์” นี่มิได้เป็นการออกเพราะเห็นต่าง
ในรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลดแอก” นี่มิได้เป็นการออกเพราะเห็นต่างในเรื่องจะร่วมหรือไม่
ร่วม “รัฐบาลแห่งชาติ” ทั้งหมดเสมอเป็นเพียงเรื่องในทาง “ยุทธวิธี” หากดูจาก นายพงศกร อรรณนพพร ซึ่งชิดใกล้
อย่างยิ่งกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ตลอดจน นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ก็จะมองออก ในที่สุดแล้วก็เหมือนกับกรณี
ของ “ไทยรักษาชาติ” เพียงแต่ว่าน้ าหนักของพรรคเพ่ือไทยยังรักษาจุดแข็งที่ “เขต” ขณะที่เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญจะ
เปิดโอกาสให้กับ “บัญชีรายชื่อ” มากขึ้นเท่านั้น กระนั้น การลาออกของ “คุณหญิง” ก็เป็นเหมือนกับ “สัญญาณ” 

บทสรุปร่วมในทางการเมืองขณะนี้ไม่ว่าจะมองมาจากพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองมาจากพรรคเพ่ือไทย ด าเนินไป
สอดรับกันโดยอัตโนมัติ เวลาของ “รัฐบาล” ไม่ยาวนานนัก สถานการณ์จากการปรากฏขึ้นของ “เยาวชนปลด
แอก” เมื่อเดือนกรกฎาคม สถานการณ์จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเดือนธันวาคม 
เน้นสภาวะ “ขาลง” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หนักหนาสาหัสขึ้น 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-2-1263.jpg
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แม้รัฐบาลจะสามารถกุมอ านาจผ่าน “รัฐสภา” ไม่ว่าจะเป็น 250 ส.ว. ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐแต่
อ านาจนี้ด ารงอยู่เหมือน “ยักษ์ตีนดิน” โยกเยก โครงเครง ไม่แข็งแรงเหมือนภาพที่เห็น มีความจ าเป็นที่ คุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ และคณะจะต้องตระเตรียม เพราะหนทางข้างหน้าหากมิใช่ 1 ลาออก ก็อาจเป็น 1 ยุบสภา มอบโอน 
“อ านาจ” ให้อยู่ในมือ “ประชาชน” อ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด าเนินไปภายใต้กฎแห่งอนิจจัง แตกต่าง
จากหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 แตกต่างจากหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 กระแสอันหนัก
หนาสาหัส คือกระแสฟาดกระหน่ าจากการลุกขึ้นมาสร้างปรากฏการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ของ “เยาวชนปลด
แอก” นี่ต่างหากคือ “มรสุม” ใหญ่ท่ีก าลังซัดกระหน่ า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2468032 
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3 ธ.ค. 2563 05:02 น. 

ท าไมรัฐธรรมนูญจึงแก้ไขยาก 
 

 
 

เป็นที่ยอมรับกันโดยถ้วนหน้า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ท าได้ยากที่สุด หรืออาจแก้ไขไม่ได้เลย พ.ต.อ.ทวี 
สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า กมธ.
จะเชิญอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 มาถามว่าท าไมจึงออกแบบให้แก้ไขยาก 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ส่วนใหญ่แก้ไขง่าย แต่ด้วยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก
รัฐสภา แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีเงื่อนไขว่าจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจาก ส.ว.อย่างน้อย 1 ใน 3 หรือ 82 เสียงขึ้นไป
กลายเป็นเรื่องพิสดารที่ชี้ขาดด้วยเสียงข้างน้อยของ ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้ ง ท าให้ ส.ส. 500 คน ซึ่งเป็นเสียง ข้าง
มาก และมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นเสียงที่ไร้ความหมาย ไม่ทราบว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 จะ
ตอบว่าท าไม จึงออกแบบมาให้แก้ไขยาก แต่คอการเมืองส่วนใหญ่ตอบมานานแล้วว่า เพราะต้องการให้แก้ไขยาก เพ่ือให้ 
คสช. สืบทอดอ านาจแบบ “อยู่ยาว” เพ่ือไม่ให้การยึดอ านาจหรือรัฐประหารต้อง “เสียของ” เหมือนกับรัฐ ประหาร 
2549 ที่มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าชื่อย่อว่า “คมช.” ยึดอ านาจอยู่ได้แค่ปีเดียว ก็ให้ ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ 2550 ที่ไม่มีบทบัญญัติใดๆ เพ่ือสืบทอดอ านาจ มี ส.ว. 150 คน เลือกตั้งครึ่งหนึ่ง จากสรรหาอีกครึ่งหนึ่ง 

ส.ว.ทั้ง 150 คน ไม่มีอ านาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ปล่อยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ส.ส.ในฐานะผู้แทนปวงชน 
ส่วนคณะรัฐประหาร คมช. ถ้าต้องการสืบทอดอ านาจก็ต้องตั้งพรรคการเมือง เพ่ือแข่งขันในการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง 
พรรคที่มีหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นผู้น า แพ้ยับเยินได้ ส.ส. ไม่ถึง 5 คน รัฐประหาร 2549 ท าให้ “เสียของ” ย่อยยับ 
คณะรัฐประหารไม่สามารถสืบทอดอ านาจ เหมือนกับรุ่นก่อนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เขียนรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ และอยู่ได้
นานหลายปี บางคณะนานกว่าสิบปี แต่มีคณะรัฐประหารคณะหนึ่งเสียท่า นั่นก็คือคณะ รสช. สืบทอดอ านาจได้แค่ปี
เดียวก็ถูกประชาชนลุกฮือขับไล่ คณะรัฐประหารทั้งสองคณะ เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมของคณะรัฐประหาร คสช. ต้อง
เขียนรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ ส.ว. เป็นกลไกสืบทอดอ านาจ ให้มีอ านาจ เลือกนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบั บ
ก่อนๆ (อย่างมากก็ให้ ส.ว.ร่วม ลงมติร่างกฎหมายส าคัญ) และต้องให้ รัฐธรรมนูญแก้ยาก อยู่ได้อย่างน้อย 2 วาระ 8 ปี. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1987452 
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3 ธ.ค. 2563 05:05 น. 

พิสูจน์ความจริงใจ 
 

 
 

ที่ประชุมรัฐสภาก าลังจะพิจารณาญัตติที่ ส.ว.ลากตั้ง 45 คน แอบงุบงิบกับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐอีก 25 คน เพื่อ
ยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอ านาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

โดยใช้ข้ออ้างข้างๆคูๆว่ารัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติใดให้อ านาจรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มี ส.ส.ร. 200 คน 
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.  เด็กอมมือก็อ่านไต๋ออกว่าเป็น
แผนยืมมือศาลรัฐธรรมนูญล้มกระดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือเตะถ่วงให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยุ่งยากยืดเยื้อ
ไปยาวๆ  “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าแผนสมคบคิดยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา
หรือไม่??จะต้องได้คะแนนสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. และ ส.ว. 732 คนหรือต้องได้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 366 
คน!!เกมนี้จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ จะว่า ยากก็ไม่เชิง“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าถ้า ส.ส.พรรค รัฐบาลทั้งหมด 276 คน ซูเอ๋ียกับ ส.ว. 
ลากตั้ง 245 คน จะได้เสียงรวมกัน 521 คน สามารถโหวตหนุนญัตติยื่นศาลรัฐธรรมนูญสะดวกโยธิน 

แต่ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าพรรคมีมติ “โหวตไม่ 
เห็นชอบ” ญัตติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ านาจรัฐสภาเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่เอาด้วย เสียงสนับสนุนจะ
หายไป 52 คน ถ้าพรรคภูมิใจไทยประกาศจุดยืน ไม่โหวตเห็นชอบให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกพรรค เสียงสนับสนุนจะ
หายไปอีก 61 คน “แม่ลูกจันทร”์ ประเมินว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ไม่เอาด้วยทั้ง 2 พรรค แผนยืม
มือศาลรัฐธรรมนูญ สั่งเบรกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ... จะเจอทางตัน!! และถ้าพรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” มีความ
จริงใจให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ฉายหนังโฆษณา ลุงป้อม ต้องสั่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีอยู่ 120 คน ให้
โ ห ว ต ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ ญั ต ติ ยื่ น ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ร่ ว ม กั บ พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  แ ล ะ พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไ ท ย  
ถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ทรยศค าพูดตัวเอง ญัตติยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะคว่ าไม่เป็นท่าอย่างแน่นอน “แม่ลูกจันทร์” เชื่อ
ว่ายังมี ส.ว. ลากตั้ง ที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จะโหวตไม่เห็นชอบให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน 

 
 
 
วันนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ผ่านความเห็นชอบวาระ 1 แล้วตามกติกา 
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ต้นปีหน้าจะผ่านวาระ 2 และวาระ 3 ตามข้ันตอน และข้ันสุดท้าย ประชาชนทั้งประเทศจะร่วมกันตัดสินใจลงประชามติ
จะเห็นชอบ? หรือไม่เห็นชอบ? ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังเดินหน้า ไปด้วยดีแต่ยังมีคนบางกลุ่มใน
ฝ่ายรัฐบาลจ้องล้มกระดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญตะพึดตะพือหยุดเลอะเทอะซะทีเถอะโยม!! 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1987445 
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3 ธันวาคม 2563  

"กฎหมายประชามติ - รัฐธรรมนูญ” กลไก “ต่อรอง”  ปรองดองการเมืองไทย 
 

 

  
จับตาการพิจารณา 2 ร่างกฎหมายที่ส าคัญ ซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา คือ ร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพราะทั้ง2นั้น ล้วนมีผลต่อทิศทางการ
เมืองไทย 
      ขณะนี้ “รัฐสภา” มี 2 กฎหมายส าคัญที่เข้าสู่การพิจารณา คือ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออก
เสียงประชามต ิพ.ศ....” และ “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี....) พ.ศ....”  
      ต้องยอมรับว่าเป็น ร่างกฎหมายที่มีส่วนเกื้อหนุนกัน 
      เพราะเนื้อหาของ รัฐธรมนูญ พ.ศ.2560 ก าหนดให้ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาแก้ไขส่วนว่าด้วยหมวด 1 
บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือ หมวด15 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ หรืออ านาจหน้าที่ของศาล ขององค์กร
อิสระ  ต้องผ่านการลงประชามติ”  
      ขณะที่ กฎหมายประชามติ คือ เครื่องมือ เครื่องชี้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะได้รับความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 
จากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงประชามติ  ภายใต้กระบวนการ และกลไกที่ระบุไว้ในกฎหมาย 
      แม้ขณะนี้ จะผ่านแค่ "วาระรับหลักการ” และยังมีขั้นตอนพิจารณาในชั้น “กรรมาธิการวิสามัญ” ที่ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญที่สามารถท านายอนาคตข้างหน้าได้ 
      แน่นอนว่าหลักการของการท ากฎหมาย ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่แอบแฝงต่อการให้คุณ หรือให้โทษ
บุคคลใด 
      แต่ในการออกเสียงประชามติ รับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ รอบที่ผ่านมา เมื่อ 7 สิงหาคม 2559  ภายใต้  พ.ร.บ.
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นต้นแบบของ "ร่างพ.ร.บ.ประชามติ พ.ศ...."  ฉบับที่รัฐสภา รับ
หลักการ ไปเมื่อ 1 ธันวาคม 2563  พบบทบัญญัติที่ปิดกั้น การใช้สิทธิ เสรีภาพของการให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้านต่อร่างรัฐธรรมนูญ  
      ท าให้ ผู้ที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ถูกจับ ด าเนินคด ีในฐานความผิด  
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      “เผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม 
หรือข่มขู่ ซี่งมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นก่อความวุ่นวาย 
ให้การออกเสียงไม่เรียบร้อย”  ไปหลายคดี 

แม้ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ฉบับที่รัฐสภาเพ่ิงรับหลักการ จะไม่มีเนื้อหาที่เขียนไว้ชัดเจนดังว่า แต่รายละเอียดซึ่ง
เป็นข้อห้ามกระท า ในเรื่อง การก่อความวุ่นวาย ซึ่งส่งผลให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อย ยังคง
อยู่ และคงบทก าหนดโทษ จ าคุก 10ปี ปรับ2แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 5 ปี ไว้  ถูก "ส.ส.
ฝ่ายค้าน" ตั้งข้อสังเกตแบบรุนแรงว่า นี่คือ เครื่องมือของรัฐที่จะจัดการผู้ที่ไม่ต้องการรับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเปิดให้
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจจับกุม ด าเนินคดีกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ไม่รับเนื้อหา 

อย่างไรก็ดี เมื่อหน้าตาของ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ยังไม่ปรากฎให้เห็น จะ
กล่าวให้ร้าย เนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ได้อย่างไร? เมื่อพิจารณาบนหลักการ ของ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอให้
แก้ไข  มี 2ประเด็นส าคัญคือ 1.แก้ไขมาตรา 256 เพื่อลดเงื่อนไขให้การผ่านรัฐธรรมนูญท าได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีเกณฑ์
การออกเสียง จากวุฒิสภา หรือ เสียงของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เป็นบทบังคับ และ 2.เพิ่มหมวดว่าด้วยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อให้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
      ส่วนส าคัญ คือ บทว่าด้วยที่มาและอ านาจหน้าที่ ของ  “ส.ส.ร.”  ที่วางหลักการส าคัญ  คือ มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงว่า จะใช้รูปแบบเลือกตั้งแบบทั้งหมด หรือเพียงส่วนหนึ่ง เพราะกลไกที่
เขียนให้เป็นที่มาของส.ส.ร. หากวางรูปแบบให้ดี ย่อมจะได้คนที่อยู่ใต้การก ากับ หรือ พรรคพวกเดียวกัน ซึ่งจะเอ้ือต่อ
การเขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 
      ดังนั้นหาก "หน้าตา บทบาท และ อ านาจ ส.ส.ร.”  เอ้ือต่อการครองอ านาจ หรือท าให้ “ฝ่ายเรา” ได้เปรียบ การ
ก าหนดกระบวนการ-กลไกของการออกเสียงประชามติ อาจถูกก าหนดเพ่ือใช้เป็นกลไกก าราบผู้เห็นต่าง   
      เพ่ือให้การผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ท าได้โดยละม่อมที่สุด แต่หากเนื้อหาไม่เป็นไปตามใจนึก  กติกาที่สร้างเงื่อนไขให้
ผ่านยากท่ีสุด อาจถูกเขียนไว้ในเนื้อหา เพ่ือให้อ านาจ แก่ “ฝ่ายรัฐ” ด าเนินการ-ออกปฏิบัติการ 
      แต่ปัญหานี้อาจหมดไป เม่ือแต่ละฝ่าย ต่อรองกันได้ สร้างปรองดองร่วมกันได้ส าเร็จ และประวัติศาสตร์ที่เคย
เกิดขึ้นเม่ือ 7สิงหาคม2559 อาจไม่วนซ้ ารอย 
      ส าหรับไทม์ไลน์ของ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการฯ เคาะไว้คร่าวๆ  จะน าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา วาระสองและ
วาระสามได้ไม่เกินเดือนมกราคม 2564 ขณะที ่ร่างพ.ร.บ.ประชามติ นั้น คาดว่ากรรมาธิการฯ จะน าเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาไล่เลี่ยกัน คือ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2564.  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910780 
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2 ธ.ค. 2563 01:58    

เพื่อไทยแตกโพล๊ะ “สองเจ้าแม่” อยู่ถ้ าเดียวกันไม่ได้ !? 

 
 

การลาออกจากสมาชิกพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยให้มีผลทันที
ในความหมายก็คือ “ตัดขาด” กับพรรคเพื่อไทยแบบไม่หันหลังกลับมามองกันอีกแล้ว แม้ว่าข้อความในใบลาออก
ดังกล่าว เธอไม่ได้ระบุเหตุผล แต่ก็พอเข้าใจได้ชัดเจนแล้วว่า “ทางใครทางมัน” 

ก่อนหน้านี้ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในพรรคเพ่ือไทย โดยคราวนั้นก็เริ่มจากคุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับคนทั่ วไปว่าเกิด
อะไรขึ้นภายในพรรคนี้ และจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค 
ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารของพรรคในชุดนั้นก็พ้นไปโดยปริยาย แน่นอนว่า เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกะทันหัน 
และยังไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจน มีแต่ความคาดเดาต่างๆ นานา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร อดีตภรรยาของนายทักษิณ ชิน
วัตร พร้อมครอบครัว พร้อมกับปฏิบัติการ “ใส่เสื้อเหลืองกราบ” สะท้านเมือง โดยปรากฏเป็นข่าวท าให้เข้าใจว่า เป็น
การ “กลับมายึดพรรคเพ่ือไทยคืน” หรืออย่างน้อยก็เป็นการ “กระชับบทบาท” กันใหม่ หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ได้ “ผ่อน
มือ” มานานแล้ว อย่างน้อยก็หลังจากท่ี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หลบหนีคดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวไปต่างประเทศ 
ต า ม ร อ ย พ่ี ช า ย  คื อ น า ย ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร  ที่ ห นี ค ดี ทุ จ ริ ต ไ ป เ มื่ อ ห ล า ย ปี ก่ อ น 
ซึ่งก็เป็นไปตามคาด เมื่อทีมผู้บริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่ ล้วนอยู่ในสายตรงของ “ครอบครัวชินวัตร” เริ่มตั้งแต่ 
หัวหน้าพรรคที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กลับมานั่งเก้าอ้ีอีกครั้ง แม้ว่าในกรณีนี้อาจจะเกี่ยวพันกับต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องได้คนที่มีต าแหน่ง ส.ส.เท่านั้น และเขาก็น่าจะอาวุโส และเหมาะสมก็เป็นได้ แต่ส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคคนอ่ืน หากสังเกตก็เห็นว่าไม่มีทีมของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมแต่อย่างใด 

โดยเลขาธิการพรรค เป็นของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาฯคนก่อน ก็
ไปเป็นรองหัวหน้าพรรค ที่ถือว่าเป็นต าแหน่งลอย สรุปว่า ต าแหน่งส าคัญภายในพรรคไม่มีคนใกล้ชิดของคุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เลย เรียกว่าถูก “ล้าง” เรียบ พร้อมๆ กับข่าววงในที่ออกมาว่า เวลานี้ คุณหญิงพจมาน ณ 
ป้อมเพชร กลับเข้ามามีบทบาท มีการก าหนดทิศทางของพรรคอย่างเต็มตัว แต่ไม่ให้ปรากฏเป็นข่าว ส่วนหนึ่งอาจ
เ ก ร ง มี ปัญหา ใ น ข้ อ กฎ ห มา ย ใน เ รื่ อ ง บุ ค ค ลภ า ยน อกค ร อ บ ง า พ ร ร ค  ที่ อ า จห ม่ิ น เ ห ม่ ค ว า ม ผิ ด  
แต่ในที่สุด ข่าวคราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพ่ือไทยก็เงียบหายไป พร้อมๆ กับการเกิด “ม็อบสามนิ้ว” 
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และการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่หลายฝ่ายมองว่า “จริงจัง” มาก 
โดยเฉพาะการผลักดันให้แก้ไข มาตรา 256 ที่ให้ยกร่างทั้งฉบับ โดยยอมไม่แตะหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ และพระ
ราชอ านาจ แต่ที่เน้นหนักก็คือ ต้องการกลับไปใช้การเลือกตั้งแบบเดิม นั่นคือ แบบใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ที่มั่นใจว่าพวก
เขาได้เปรียบนั่นแหละ 

ในการยื่นแก้ไขครั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นเข้ามาแบบ “ล้อมหน้าลอมหลัง” เอาไว้ทุกทาง แบบที่ว่าไม่ให้หลุด
รอดไปได้ เพราะมีแบบรายมาตราเข้ามาด้วย แต่ในที่สุดการแก้ มาตรา 256 ที่หลักการสอดคล้องกับพรรคร่วมรัฐบาล ก็
ผ่านวาระรับหลักการไปแล้ว เมื่อวกกลับมาที่พรรคเพ่ือไทย มาโฟกัสกันที่สาเหตุที่ท าให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ต้อง “ตัดขาด” ในลักษณะอาการแบบ “ไม่หันกลับมามอง” กันแบบนี้ มันก็ต้องมีสาเหตุที่ต้องท าให้เกิด “ฟิวส์ขาด” 
แน่นอน และความคาดเดาก็ต้องมุ่งตรงไปที่การกลับมามีบทบาทของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร เป็นหลัก เพราะเมื่อ
พิจารณาจาก “แบ็กกราวนด์” ที่ผ่านมา มักรับรู้ว่า “พวกเธอไม่ถูกกัน” หรือไม่กินเส้นกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าไม่มีการ
พูดโต้ตอบกันออกมาภายนอก แต่ในวงการย่อมรู้ดี รวมไปถึงความขัดแย้งกับคนในครอบครัวชินวัตร คนอ่ืน เช่น นาง
เ ย า ว ภ า  ว ง ศ์ ส วั ส ดิ์  น้ อ ง ส า ว ข อ ง น า ย ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร  เ ป็ น ต้ น 
ที่ผ่านมา มีรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หลังจากที่พ้นจากต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคแล้ว ก็
แทบจะไม่มีบทใดๆ อีกเลย แต่ในช่วงไม่ก่ีวันนี้ เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ที่พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครราว 25 จังหวัด และด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายที่บรรดา ส.ส.ไม่อาจไปช่วยหาเสียงให้ได้ รวม
ไปถึงความไร้พลังทางการเมือง จึงไปขอความช่วยเหลือจากเธอให้ไปช่วยหาเสียง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคอีสานหลาย
จังหวัด สร้างความไม่พอใจจาก “สายอ านาจ” ในพรรค ที่ประกาศห้าม ไม่เช่นนั้น จะเลิกสนับสนุนทุกทาง จนน าไปสู่
อาการ “ขาดผึง” ดังกล่าว  

ค าถามต่อก็คือ แล้วเส้นทางจากนี้ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในทางการเมืองจะไปทางไหน หลายคนเชื่อ
ว่าจะต้องมีการตั้งพรรคใหม่ หรือกลุ่มการเมืองใหม่ เพ่ือรองรับการเลือกตั้งเฉพาะหน้าก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้นในปีหน้า ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่าจะมีอาการ “เลือดไหล” ในพรรคเพื่อไทยออกมาอีก เพราะเวลา
นี้ก็มี นายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เรียกว่ า “ลาขาด” ตามไปด้วย 
ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่า น่าจะยังมีอีกหลายคนที่จะตามมาอีก แต่ระดับ ส.ส.คงอาจจะยังไม่มีในช่วงนี้ เพราะจะท าให้
ขาดสมาชิกภาพ จึง ต้องรอจังหวะไปก่อน แต่อย่างไรก็ดี นาทีนี้ถือว่าพรรคเพื่อไทย “แตกโพล๊ะ” และส่ออาการหนัก 
เพราะอยู่ในสภาพที่ “ไร้หัว” ไม่มีกัปตันที่แท้จริง ขวัญของลูกเรือก็คงไม่ดีนัก เพราะหากพิจารณาจากบทบาทใน
สภาและนอกสภา ก็ต้องยอมรับความจริงว่าแทบจะไม่มีความโดดเด่น ไม่อาจสร้างความม่ันใจให้กับสังคมได้เลย 
แต่หากโฟกัสเฉพาะกรณีการลาขาดของ “คุณหญิงหน่อย” คราวนี้ ภาพที่เห็นชัดก็น่าจะออกมาแบบ “นางเสือสอง
ตัว” อยู่ร่วมกันไม่ได้ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000123542 
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2 ธันวาคม 2563 - 10:43 น. 

สิ้นสุดกันที "ทักษิณ-หน่อย" 25 ปีแห่งความหลัง 
 

 
 
เปิดสัมพันธ์ "ทักษิณ-สุดารัตน์" ยาวนาน 25 ปี จะขาดสะบั้น หรือแค่แยกไปตั้งพรรคสาขา   

ก าเนิด “กลุ่มแคร์” ในฟากทักษิณ ชินวัตร โดย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, ภูมิธรรม เวชยชัย, นพ.พรหมินทร์ 
เลิศสุริย์เดช และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี การปรับโครงสร้างพรรคเพ่ือไทย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคอีกครั้ง และ ประเสริฐ จันทรรวงทอง สายตรง “เฮียเพ้ง” เป็นเลขาธิการพรรค2 ปรากฎการณ์ข้างต้น สะท้อนให้
เห็นว่า เพ่ือไทยได้กลับสู่ความเป็นพรรคการเมืองใต้ร่มเงา “จันทร์ส่องหล้า” นี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ ตัดสินใจหันหลังให้กับทักษิณ ชินวัตร และก้าวเดินไปสู่การสร้างบ้านหลังใหม่ 
พลังธรรม 

การเลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 “หน่อย-สุดารัตน์” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลูกสาว สมพล เกยุราพันธุ์ อดีต ส.ส.
นครราชสีมา เข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้ง ในวัย 31 ปี สังกัดพรรคพลังธรรม ด้วยกระแสจ าลองฟีเวอร์ นักธุรกิจหญิงคนนี้ได้รับ
เลือกเป็น ส.ส.สมัยแรก และกลายเป็นดาวเด่นของพรรค เลือกตั้งปี 2538 มหาจ าลองเชิญนักธุรกิจโทรคมนาคม ทักษิณ 
ชินวัตร มาเป็นหัวหน้าพรรค และมีเลขาธิการพรรคชื่อ “สุดารัตน์” ปฐมแห่งความสัมพันธ์ของนักธุรกิจดาวรุ่ง กับ
นักการเมืองหญิงดาวโรจน์ ใน พ.ศ.นั้น อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นจุดเสื่อมถอยของพรรคพลังธรรม เมื่อมีนักการเมืองกลุ่มใหญ่ๆ 
แยกตัวออกจากพรรคไปร่วมกับอ านวย วีรวรรณ ก่อตั้งพรรคน าไทย อย่างไรก็ตาม ช่วงพรรคพลังธรรม เข้าร่วมรัฐบาล
บรรหาร ทักษิณหนุนสุดารัตน์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยคมนาคม   

เลือกตั้งปี 2539 พรรคพลังธรรมถึงจุดตกต่ า ได้รับเลือกตั้งเพียงคนเดียวคือ คุณหญิงสุดารัตน์ และส่งผลให้
ทักษิณประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ปี 2540 คุณหญิงหน่อย เปิดตัว “ชมรมรวมพลังสร้างไทย” และ
ลาออกจากพรรคพลังธรรม ปี 2541 ทักษิณก่อตั้งพรรคไทยรักไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นหนึ่งใน 23 บุคคลที่ร่วม
ก่อตั้งพรรค และได้ร่วมงานกับพรรคของทักษิณมาจนถึงวันที่ย่ืนใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย 
ไทยรักไทย 

ยุคทองของ “ชินวัตร” ในทางการเมือง ทักษิณให้ความไว้วางใจคุณหญิงหน่อย มอบให้คุมกระทรวงส าคัญทั้ง
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักการตลาดชื่อดัง ที่เคยดูแลงานภาพลักษณ์ให้กับคุณหญิงสุดา
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รั ต น์  ยุ ค ไ ท ย รั ก ไ ท ย  ไ ด้ ส รุ ป ว่ า  จุ ด แ ข็ ง  ( Strength) - เ ป็ น ค น ก ล้ า ห า ญ , มี เ ส น่ ห์ , มี รู ป ส ม บั ติ   
แต่จุดอ่อน (Weaknesses) - เป็นผู้หญิงท าให้เกิดปัญหาในบางโอกาส, เป็นคนมั่นใจสูง, เป็นคนแข็ง ถ้าใครไม่มีโอกาส
สัมผัสใกล้ชิดอาจจะไม่ชอบ ส าหรับโอกาส (Opportunities) – มีฐานการเมืองที่แน่นอน และอุปสรรค (Threats) - 
ความโดดเด่นของตัวตน และเนื้องานท าให้ถูกบางคนหมั่นไส้  ใครหมั่นไส้คุณหญิงหน่อย คนในเพ่ือไทยรู้ดี..อนาคต 
คุณหญิงเมืองหลวง มีโอกาสกลับมาแน่ แต่จะมาแบบไหน? 
  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450580 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450580
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วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 

จากคณะก้าวหน้า ถึง “กลุ่มแคร์” แขนขาเพ่ือไทย โยงใย ก้าวไกล 

 
 

หากพรรคก้าวไกลมี”คณะก้าวหน้า”เป็นเหมือนแขนขาในการเคลื่อน ไหว ก็ต้องยอมรับว่าพรรคเพ่ือไทยก็มี “แคร์ : 
ขับเคลื่อนไทย”เป็นดั่งแขนขาในการเคลื่อนไหว 

นี่ย่อมเป็นบทบาทและการเคลื่อนไหวในทางสังคมอันต่างไปจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในกาลอดีต 
จะเข้าใจบทบาทเช่นนี้ต้องดูสถานการณ์ของ”อนาคตใหม่” ภายหลังพรรคอนาคตใหม่ต้องค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐ 
ธรรมนูญให้ยุบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อให้เกิดแม่น้ าแยกสาย ไผ่แตกกอในทางการเมืองขึ้นบรรดา ส.ส.ที่ยังคง
สถานะทางการเมืองอยู่ไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปพร้อมกับการยุบพรรคได้รวมตัวกันอยู่ภายใต้พรรค การเมืองใหม่ 
นั่นก็คือ พรรคก้าวไกล ขณะเดียวกัน บรรดากรรมการบริหารและส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ไปรวมตัวกันภายใต้ร่ม
ธง”คณะก้าวหน้า”พรรคก้าวไกลเคลื่อนในสภา คณะก้าวหน้าเคลื่อนนอกสภา 
สังคมรับรู้และเห็นเช่นนี้นับแต่ 2-3 เดือนภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 

ภายหลังการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคเพ่ือไทยจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย ไปเป็น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
พร้อมกับการมีบทบาทยิ่งขึ้นของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ข่าวการจัดตั้ง”กลุ่มแคร์”ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเงียบจาก
หลายคนที่เคยอยู่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือไทย ภาพที่ชูขึ้นสูงเด่นย่อมเป็น 1 นายพงษ์ศักดิ์ รัต
พงษ์ไพศาล 1 นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริยเดช 1 นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ 1 นายภูมิ ธรรม เวชยชัย  
โดยมีคนเด่นคนดังอย่าง นายศุภวุฒิ สายเชื้อ อย่าง นายดวงฤทธิ์ บุนนาค อย่าง น.ส.ลักขณา ปันวิชัย อย่าง วีรพร นิ ธิ
ประภา เข้ามาแวดล้อม นี่คือการแสดงบทบาทของคนพรรคเพ่ือไทยแต่เสมือนเป็นคนเสมอนอกในทางการเมือง 

เม่ือมองไปยัง”คณะก้าวหน้า”ก็มองเห็นสายสัมพันธ์อันเชื่อมโยงไปยังพรรคก้าวไกล เช่นเดียวกับ เมื่อมองไป
ยัง”แคร์:ขับเคลื่อนไทย”ก็มองเห็นสายสัมพันธ์อันเชื่อมโยงไปยังพรรคเพ่ือไทย นี่คือกระบวนการอันเกิดขึ้นในท่ามกลาง
การ พัฒนาสร้ า งบทบาทของการ เมื อ งยุ ค ใหม่  การ เมื อ งที่ ส ร้ า งสรรค์ เหมื อนกับที่  คุณหญิ งสุ ด ารั ตน์ 
 เกยุราพันธ์ ก าลังขยับ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_376634 
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