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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
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     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ เวทีวิชาการหว่ัน'เลือกตั้งท้องถ่ิน' ขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหา'

พรรคแตก' 
8 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ หนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ิน สู่ระดับชาติ 10 
3 มติชนออนไลน ์ วงเสวนา หนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ เช่ือพรรคส่งผู้สมัคร 

ค านึงต้นทุน-ความนิยม 
12 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ เสวนา พตส. หนุนสร้างพรรคท้องถ่ินสู่ระดับชาติ เช่ือพรรคส่งผู้สมัคร
ค านึงต้นทุน-ความนิยม 

14 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ เวทีวิชาการหนุนโมเดลสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ 16 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตัง้ นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. 17 
2 สยามรฐัออนไลน ์ “ทนายอั๋น” ผูส้มัครนายก อบจ.รอ้ง กกต.เปิดเวทีดีเบต 18 
3 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ธนาธร' โหมหนกัหาเสียงเลอืกนายกอบจ. ลั่นจะเปลี่ยน อ่างทอง-อยุธยา 19 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ช้ีจุดเปลี่ยนเลือก อบจ. ปลุกคนพสิูจนอ์ุดมการณ์การเมือง 21 
5 มติชนออนไลน ์ ‘สติธร’ คาดเลือกอบจ.คนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุเกิดกระแสการเมือง รุ่น

ใหม่-อ านาจเก่า 
23 

6 ไทยรัฐออนไลน ์ พรรคเพื่อไทย ยกทมี ปราศรัย ช่วยหาเสียงให้ผูส้มัคร อบจ. เชียงใหม่ 25 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'พท.'ช่วย'ส.ว.กอ้ง'หาเสียง'นายกอบจ.'ชู3นโยบายพเิศษยกระดบัเชียงใหม ่ 26 
8 มติชนออนไลน ์ พิชัย ข้ึนเชียงใหม่ หาเสียง อบจ. ช่วย ส.ว.ก๊อง ชง 7 แนวทาง หนุน

ธุรกิจขนาดย่อม 
28 

9 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'เด็จพี่' โผล่!ควง 'พิชัย' ช่วยหาเสียงผูส้มัครนายกอบจ.เชียงใหม่ 30 
10 เนช่ันออนไลน ์ "ฟิล์ม รฐัภูมิ" ตบเท้ายื่นใบลาออกสมาชิก "พรรคเพือ่ไทย" 32 
11 สยามรฐัออนไลน ์ "เพือ่ไทย" เลอืดไหลไมห่ยุด! ล่าสดุ "ฟลิ์ม รัฐภูมิ" ลาออกจากสมาชิกแล้ว 33 
12 มติชนออนไลน ์ กมธ.พิจารณาร่าง รธน. เผย เตรียมเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าช้ีแจง กมธ. 34 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ จุดพลุเลือกตั้ง กทม. 'ปชป.' หลังพิงฝา  35 
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บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่ 12 : เรื่องร้อนๆ องค์กรอิสระ 37 
2 ข่าวสดออนไลน ์ ปลอบโยน โอนตาม ไปกับ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ จังหวะก้าว การเมือง 39 
3 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ดีเอ็นเอ 'ทอน' สู่ ๓ นิว้ 41 
4 ข่าวสดออนไลน ์ ใบตองแห้ง : นักเรียนเลวถล่มโลก  45 
5 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ชะตากรรม กรรมการสมานฉันท์ เบื้องหน้า ค าปฏิเสธ 

จากเพื่อไทย 
47 

6 ข่าวสดออนไลน ์ FootNote : จังหวะก้าวการเมือง เพื่อไทย เมื่อ "คุณหญิง" อ าลาจากไป 48 
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วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.37 น. 

เวทีวิชาการหว่ัน'เลือกตั้งท้องถ่ิน' ขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหา'พรรคแตก' 

 
เวทีวิชาการช้ีหนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ เช่ือพรรคการเมืองส่งผู้สมัครค านึงถึงต้นทุนและความนิยม 

หว่ันเลือกตั้งท้องถ่ิน ขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหาพรรคแตก 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลอืกตัง้

ระดับสูง หรือ พตส.11 จัดเสวนหัวข้อ "พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน" โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ 

กกต. นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชการสถาบันพระปกเกล้าฯ  ร่วม

เสวนาฯ 

นายแสวง กล่าวว่า รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน  โดยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วน

ร่วม และไม่ว่าการเลือกตั้งระดับไหนพรรคการเมืองหรอืนักการเมอืงระดับชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องทกุครั้ง โดยมีแนวโน้มว่า

พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเรื่องของงบประมาณ และคะแนนเสียง 

นายนิกร กล่าวถึงการที่พรรคการเมอืงเข้าไปมีส่วนรว่มกับการเลอืกตั้งท้องถ่ิน ว่า ส่วนตัวมีความคิดว่าพรรคไม่ควร

ไปยุ่งกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน และตนก็ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งใคร เพราะเห็นว่าจะเป็นการท าลายตัวเอง คือการที่คนทั้ง

จังหวัดเลือกพรรคแล้วจะให้ไปเลือกเขตในจังหวัด จะท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกกันเอง ท าให้พรรคเล็กลง แต่เห็น

ด้วยกับการที่พรรคการเมืองจะเริ่มจากการเมืองท้องถ่ินมาเป็นระดับชาติ  และไม่ได้กลัวว่าหากไปท าผิดในการเมือง

ระดับท้องถ่ินแล้วจะส่งผลกระทบต่อพรรค หรือท าให้ถูกยุบพรรค เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน 

ด้าน นายสติธร กล่าวว่า พรรคการเมืองควรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถ่ินหรือไม่ ต้องดูว่าพรรคมีที่มาอย่างไร ถ้า

เป็นพรรคที่ต้องการเป็นพรรคระดับชาติอาจต้องคิดถึงเรื่องการสมั ครท้องถ่ิน ส่วนพรรคเกิดข้ึนมาเพื่อประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะไปครอบพื้นทีใ่นระดับทอ้งถ่ิน ส าหรับพรรคท้องถ่ิน ก็จะเป็น

พรรคเฉพาะพื้นที่ที่อยากเป็นผู้บริหารเฉพาะในพื้นที่ 

เมื่อถามว่า พรรคการเมืองควรเล่นพรรคเมืองระดับไหนนั้น ข้ึนอยู่กับว่าคุ้มหรือไม่  ในการลงทุนของพรรคและ

ต้นทุนทางการเมือง ที่พรรคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอ านาจกับความนิยม  ซึ่งบางส่วนที่ลงสมัครขณะนี้เป็นการ

จัดสรรของพรรค ผลประโยชน์ของท้องถ่ินผสมกับผลประโยชน์ระดับชาติ 

ส่วนการเลือกตั้งท้องถ่ิน ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ นายสติธร กล่าวว่า จะเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรค

โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านส่งผู้สมัคร เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินมานาน หวังยึดพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างผลงาน และ
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สร้างกระแสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนาท้องถ่ิน โดยดูจากพรรคหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็นช่ือ

กลุ่ม ถ้าชนะเข้า 1 จังหวัด อะไรจะเกิดข้ึน 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/536420  

   

https://www.naewna.com/politic/536420
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04/12/2563 14:38 

หนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ิน สู่ระดับชาติ 

 
กกต. 4 ธ.ค.- เวทีวิชาการชี้ หนุนสร้างพรรคจากท้องถิ่นสู่ระดับชาติ เชื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครค านึงถึงต้นทุน

และความนิยม หว่ันขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหาพรรคแตก 

หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง หรือ พตส.11 จัดเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกับการ

เลือกตั้งท้องถ่ิน” โดยมีนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายสติ

ธร ธนานิธิโชติ นักวิชการสถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมเสวนาฯ 

นายแสวง กล่าวว่า รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน โดยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่วม 

และไม่ว่าการเลือกตั้งระดับไหนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่า

พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเรื่องของงบประมาณ และคะแนนเสียง 

นายนิกร กล่าวถึงการที่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน ว่าส่วนตัวมีความคิดว่าพรรคไม่

ควรไปยุ่งกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน และตนก็ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งใคร เพราะเห็นว่าจะเป็นการท าลายตัวเอง คือการที่

คนทั้งจังหวัดเลือกพรรคแล้วจะให้ไปเลือกเขตในจังหวัด จะท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกกันเอง ท าให้พรรคเล็กลง 

แต่เห็นด้วยกับการที่พรรคการเมืองจะเริ่มจากการเมืองท้องถ่ินมาเป็นระดับชาติ และไม่ได้กลัวว่าหากไปท าผิดใน

การเมืองระดับท้องถ่ินแล้วจะส่งผลกระทบต่อพรรค หรือท าให้ถูกยุบพรรค เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน 

ด้านนายสติธร พรรคการเมืองควรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถ่ินหรือไม่ ต้องดูว่าพรรคมีที่มาอย่างไร ถ้าเป็น

พรรคที่ต้องการเป็นพรรคระดับชาติอาจต้องคิดถึงเรื่องการสมัครท้องถ่ิน ส่วนพรรคเกิดข้ึนมาเพื่อประเด็นใดประเด็น

หนึ่งหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะไปครอบพื้นที่ในระดับท้องถ่ิน ส าหรับพรรคท้องถ่ิน ก็จะเป็นพรรค

เฉพาะพื้นที่ที่อยากเป็นผู้บริหารเฉพาะในพื้นที่ เมื่อถามว่าพรรคการเมืองควรเล่นพรรคเมืองระดับไหน ข้ึนอยู่กับว่าคุ้ม

หรือไม่ ในการลงทุนของพรรคและต้นทุนทางการเมือง ที่พรรคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอ านาจกับความนิยม ซึ่ง

บางส่วนที่ลงสมัครขณะนี้เป็นการจัดสรรของพรรค ผลประโยชน์ของท้องถ่ินผสมกับผลประโยชน์ระดับชาติ 

ส่วนการเลือกตั้งท้องถ่ินที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะพรรคฝา่ย

ค้านส่งผู้สมัคร เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินมานาน หวังยึดพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างผลงาน และสร้างกระแสของคนรุ่น
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ใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนาท้องถ่ิน โดยดูจากพรรคหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็นช่ือกลุ่ม ถ้าชนะเข้า 1 จังหวัด 

อะไรจะเกิดข้ึน .-ส านักข่าวไทย 

 

อ้างอิง :  https://tna.mcot.net/politics-595477 

  

https://tna.mcot.net/politics-595477
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 14:29 น. 

วงเสวนา หนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ เช่ือพรรคส่งผู้สมัคร ค านึงต้นทุน-ความ
นิยม 

 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักสูตรพัฒนา

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง หรือ พตส.11 จัดเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน” โดยมีนาย

แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการ

ส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนา ทั้งนี้ นายแสวง กล่าวว่า รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้

พรรคการเมืองเป็นสถาบัน โดยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่วม และไม่ว่าการเลือกตั้งระดับไหนพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองระดับชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเรื่อง

ของงบประมาณ และคะแนนเสียง 

นายนิกร กล่าวถึงการที่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน ว่า ส่วนตัวมีความคิดว่าพรรคไม่

ควรไปยุ่งกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน และตนก็ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งใคร เพราะเห็นว่าจะเป็นการท าลายตัวเอง คือการที่

คนทั้งจังหวัดเลือกพรรคแล้วจะให้ไปเลือกเขตในจังหวัด จะท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกกันเอง ท าให้พรรคเล็กลง 

แต่เห็นด้วยกับการที่พรรคการเมืองจะเริ่มจากการเมืองท้องถ่ินมาเป็นระดับชาติ ทั้งนี้ ไม่ได้กลัวว่าหากไปท าผิดใน

การเมืองระดับท้องถ่ินแล้วจะส่งผลกระทบต่อพรรค หรือท าให้ถูกยุบพรรค เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน 

ด้านนายสติธร เผยว่า พรรคการเมืองควรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถ่ินหรือไม่นั้น ต้องดูว่าพรรคมีที่มาอย่างไร 

ถ้าเป็นพรรคที่ต้องการเป็นพรรคระดับชาติอาจต้องคิดถึงเรื่องการสมัครท้องถ่ิน ส่วนพรรคเกิดข้ึนมาเพื่อประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะไปครอบพื้นทีใ่นระดับท้องถ่ิน ส าหรับพรรคท้องถ่ิน ก็จะเป็น

พรรคเฉพาะพื้นที่ที่อยากเป็นผู้บริหารเฉพาะในพื้นที่ เมื่อถามว่าพรรคการเมืองควรเล่นพรรคเมืองระดับไหน ข้ึนอยู่กับ

ว่าคุ้มหรือไม่ ในการลงทุนของพรรคและต้นทุนทางการเมือง ที่พรรคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอ านาจกับความนิยม 

ซึ่งบางส่วนที่ลงสมัครขณะนี้เป็นการจัดสรรของพรรค ผลประโยชน์ของท้องถ่ินผสมกับผลประโยชน์ระดับชาติ 

นายสติธร กล่าวอีกว่า ส่วนการเลือกตั้งท้องถ่ินที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะเห็นว่าพรรคการเมืองบาง

พรรคโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านส่งผู้สมัคร เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินมานาน หวังยึดพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างผลงาน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__14368980.jpg
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และสร้างกระแสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนาท้องถ่ิน โดยดูจากพรรคหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็น

ช่ือกลุ่ม ถ้าชนะเข้า 1 จังหวัด อะไรจะเกิดข้ึน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2472108  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2472108
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เผยแพร่: 4 ธ.ค. 2563 14:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน ์

เสวนา พตส. หนุนสร้างพรรคท้องถ่ินสู่ระดับชาติ เช่ือพรรคส่งผู้สมัครค านึงต้นทุน-ความ
นิยม 

 
 

วงเสวนา พตส.หนุนสร้างพรรคจากท้องถิ่นสู่ระดับชาติ เชื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นค านึงถึงต้นทุนและ
ความนิยม หว่ันขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหาพรรคแตก 

วันนี้ (4 ธ.ค.) หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง หรือ พตส.11 ส านักงาน กกต. จัดเสวนา
หัวข้อ “พรรคการเมืองกบัการเลอืกตั้งท้องถ่ิน” โดยมีนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการ
พรรคชาติไทยพัฒนา นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนาฯ 

นายแสวงกล่าวว่า รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน โดยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่วม 
และไม่ว่าการเลือกตั้งระดับไหนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่า
พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเรื่องของงบประมาณ และคะแนนเสียง 

นายนิกรกล่าวถึงการที่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถ่ินว่า ส่วนตัวมีความคิดว่าพรรคไม่
ควรไปยุ่งกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน และตนก็ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งใคร เพราะเห็นว่าจะเป็นการท าลายตัวเอง คือการที่
คนทั้งจังหวัดเลือกพรรคแล้วจะให้ไปเลอืกเขตในจังหวัดจะท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกกันเอง ท าให้พรรคเล็กลง แต่
เห็นด้วยกับการที่พรรคการเมืองจะเริ่มจากการเมืองท้องถ่ินมาเป็นระดับชาติ และไม่ได้กลัวว่าหากไปท าผิดในการเมือง
ระดับท้องถ่ินแล้วจะส่งผลกระทบต่อพรรค หรือท าให้ถูกยุบพรรค เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน 

ด้านนายสติธรกล่าวว่า พรรคการเมืองควรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถ่ินหรือไม่ ต้องดูว่าพรรคมีที่มาอย่างไร ถ้า
เป็นพรรคที่ต้องการเป็นพรรคระดับชาติอาจต้องคิดถึงเรื่องการสมัครท้องถ่ิน ส่วนพรรคเกิดข้ึนมาเพื่อประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะไปครอบพื้นที่ในระดับท้องถ่ิน ส าหรับพรรคท้องถ่ินก็จะเป็น
พรรคเฉพาะพื้นที่ที่อยากเป็นผู้บริหารเฉพาะในพื้นที่ เมื่อถามว่าพรรคการเมืองควรเล่นพรรคเมืองระดับไหน ข้ึนอยู่กับ
ว่าคุ้มหรือไม่ ในการลงทุนของพรรคและต้นทุนทางการเมืองที่พรรคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอ านาจกับความนิยม 
ซึ่งบางส่วนที่ลงสมัครขณะนี้เป็นการจัดสรรของพรรค ผลประโยชน์ของท้องถ่ินผสมกับผลประโยชน์ระดับชาติ 
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ส่วนการเลือกตั้งท้องถ่ินที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะพรรคฝา่ย
ค้านส่งผู้สมัคร เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินมานาน หวังยึดพื้นที่เพื่อที่จะสร้างผลงาน และสร้างกระแสของคนรุ่น
ใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนาท้องถ่ิน โดยดูจากพรรคหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็นช่ือกลุ่ม ถ้าชนะเข้า 1 จังหวัด 
อะไรจะเกิดข้ึน 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000124551  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000124551
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ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. 

เวทีวิชาการหนุนโมเดลสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ 

 
เวทีวิชาการ พตส. หนุนสร้างพรรคจากท้องถ่ินสู่ระดับชาติ  เช่ือพรรคการเมืองส่งผู้สมัครค านึงถึงต้นทุนและ

ความนิยม หว่ันขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นปัญหาพรรคแตก 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสตูรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง หรอื 

พตส.11 จัดเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกบัการเลอืกตั้งท้องถ่ิน” โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. นายนิกร 

จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา   นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนาฯ โดยนาย

แสวง กล่าวว่า รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน โดยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่วม และไม่ว่าการ

เลือกตั้งระดับไหนพรรคการเมืองหรอืนักการเมอืงระดับชาติก็เข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าพรรคการเมืองจะ

ส่งผู้สมัครท้องถ่ินมากข้ึน เพราะเรื่องของงบประมาณ และคะแนนเสียง   

นายนิกร กล่าวถึงการที่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน ว่า ส่วนตัวมีความคิดว่าพรรคไม่

ควรไปยุ่งกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน และตนก็ไม่เคยสนับสนุนหรือส่งใคร เพราะเห็นว่าจะเป็นการท าลายตัวเอง คือการที่

คนทั้งจังหวัดเลือกพรรคแล้วจะให้ไปเลือกเขตในจังหวัด จะท าให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกกันเอง ท าให้พรรคเล็กลง 

แต่เห็นด้วยกับการที่พรรคการเมืองจะเริ่มจากการเมืองท้องถ่ินมาเป็นระดับชาติ และไม่ได้กลัวว่าหากไปท าผิดใน

การเมืองระดับทอ้งถ่ินแลว้จะสง่ผลกระทบต่อพรรค หรือท าให้ถูกยุบพรรค เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน      

ด้านนายสติธร กล่าวถึงพรรคการเมืองควรสง่ผูส้มัครรับเลอืกตั้งท้องถ่ินหรอืไม่  ต้องดูว่าพรรคมีที่มาอย่างไร ถ้า

เป็นพรรคที่ต้องการเป็นพรรคระดับชาติอาจต้องคิดถึงเรื่องการสมัครท้องถ่ิน ส่วนพรรคเกิดข้ึนมาเพื่อประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งหรือกลุ่มผลประโยชน์ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะไปครอบพื้นทีใ่นระดับท้องถ่ิน ส าหรับพรรคท้องถ่ิน ก็จะเป็น

พรรคเฉพาะพื้นที่ที่อยากเป็นผู้บริหารเฉพาะในพื้นที่ เมื่อถามว่าพรรคการเมืองควรเล่นพรรคเมืองระดับไหน ข้ึนอยู่กับ

ว่าคุ้มหรือไม่ ในการลงทุนของพรรคและต้นทุนทางการเมือง ที่พรรคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างอ านาจกับความนิยม 

ซึ่งบางส่วนที่ลงสมัครขณะนี้เป็นการจัดสรรของพรรค ผลประโยชน์ของท้องถ่ินผสมกับผลประโยชน์ระดับชาติ ส่วนการ

เลือกตั้งท้องถ่ินที่จะมข้ึีนในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ จะเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านสง่ผู้สมัคร เพราะ

ไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินมานาน หวังยึดพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างผลงาน และสร้างกระแสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปพัฒนา

ท้องถ่ิน โดยดูจากพรรคหน้าใหม่ที่ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็นช่ือกลุ่ม ถ้าชนะเข้า 1 จังหวัด อะไรจะเกิดข้ึน 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/810897  

https://www.dailynews.co.th/politics/810897
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ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.45 น. 

เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. 

 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกต้ัง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. 

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ 
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน โดยร่วมกันสรร
หาตัวแทนที่ดี มีความสามารถเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินของท่านได้อย่างตรงจุด  

เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการเลอืกตั้งท้องถ่ิน ท่านสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ  จากช่องทางการเผยแพรข้่อมลู
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ินดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ www.ect.go.th 
2. แฟนเพจ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3. Twitter "ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" 
4. YouTube ช่อง ECT Thailand 
5. Line Official Account "ECT THAILAND" 
6. Instagram “@ectthailand” 
7. สายด่วน 1444 
8. โทรศัพท์ 02141 8888 

หรือที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน  เช่น รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ 
ได้บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เลือกตั้งท้องถ่ิน 
ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/810925  
  

https://www.dailynews.co.th/article/810925
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สยามรัฐออนไลน์  4 ธันวาคม 2563 12:39 น. 

“ทนายอั๋น” ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อง กกต.เปิดเวทีดีเบต 

 
“ทนายอั๋น” ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์หมายเลข 4 เรียกร้องให้ กกต.จัดดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกฯ 

ทั้งเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบบัตรเลือกตั้งหว่ัน ปชช.สับสน พร้อมจี้ตรวจสอบ จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง หลังมีกระแส
นักการเมืองบางคนเรียก ก านัน-ผญบ.เข้าไปพบ 

วันที่ (4 ธ.ค.63) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข 4 
ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้อง ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.บุรีรัมย์ เพื่อเรียกร้องให้ทาง กกต.ได้จัด
เวทีกลางให้ผู้สมัครนายก อบจ.ทุกคน ได้แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบาย เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่พี่น้องประชาชนใน
การเลือกผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นนายก อบจ. 

พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทาง กกต. ได้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะนายอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้
วางตัวเป็นกลาง เพราะขณะนี้มีกระแสข่าวว่าบางพื้นที่ ได้มีนักการเมืองบางคน เรียกก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชนเข้าไป
พบ ซึ่งก็ส่อถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธ์ิ พร้อมกันน้ียังได้ร้องขอให้ทาง กกต. หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง ได้เร่ง
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งทั้งของนายก และ ส.อบจ. ว่า มีรูปแบบเป็นอย่างไร และแตกต่างกันแบบ
ไหน เพื่อไม่ให้ประชาชนที่จะไปใช้สิทธ์ิลงคะแนนเกิดความสับสน เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว แต่ยังไม่
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของบัตรเลือกตั้งเลย 
นายภัทรพงศ์ หรือทนายอั๋น ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 ยังระบุอีกว่า หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่
ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ก็อยากให้ทาง กกต.บังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม และโปร่งใสมากที่สุด 

ด้านนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รองผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า จ.บุรีรัมย์ ได้กล่าวภายหลังเป็นตัวแทนรับ
หนังสือร้องเรียนจากผู้สมัครว่า ก็จะน าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
กระบวนการข้ันตอน ส่วนที่ผู้สมัครเรียกร้องให้มีการเปิดเวทีกลางให้ผู้สมัครนายก อบจ.แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบายนั้น 
ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถ่ินไม่ได้เขียนกฎหมายรองรับเอาไว้ แต่ในระเบียบ กกต.เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงผู้สมัคร
สามารถเปิดเวทีหาเสียงเองได้ เพียงแต่ผู้สมัครต้องแจ้งให้ กกต.ทราบก่อนด าเนินการเท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202029 
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04 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:37 น.      

'ธนาธร' โหมหนักหาเสียงเลือกนายกอบจ. ลั่นจะเปลี่ยน อ่างทอง-อยุธยา 

 
4 ธ.ค.63 - ที่ตลาดบ้านมะขาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมรณรงค์

หาเสียงให้กับ นายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง เบอร์ 2 พร้อมทีมผู้สมัคร

สมาชิกสภา อบจ. โดยได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยในช่วงหัวค่ าของวานนี้ ทั้งหมดยังได้ร่วมกัน

เดินตลาดนัดคลองถม อ.เมือง รณรงค์หาเสียงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธ์ิการเลือกตั้งท้องถ่ินในวันที่ 

20 ธันวาคม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนในตลาดต่างร่วมทักทายโบกไม้โบกมือให้ก าลังใจ 

เข้ามาขอถ่ายรูป ไปจนถึงการแสดงออกโดยการชูสามนิ้ว 

นาย ธนาธร กล่าวว่า ที่ตนและคณะก้าวหน้ามารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถ่ินในวันนี้ เพราะอยากให้ประชาชน

ตระหนักและท าให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถ่ิน ที่มีความส าคัญไม่ต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะการ

เลือกตั้งท้องถ่ินคือการเลือกคนเข้าไปบริหารงบประมาณของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอ่างทอง 335 ล้านบาทต่อไป นายก อบจ.อยู่

ในวาระ 5 ปี บริหารงบประมาณถึง 1,340 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณขนาดนี้ตนเช่ือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงอ่างทองได้ และ

หากทีมผู้สมัครได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะพิสูจน์ให้เห็นว่าอ่างทองจะพัฒนาไปอย่างไร รวมถึงแสดงให้เห็นว่า

การเมืองใหม่ที่โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียงนั้นเป็นไปได้  

ด้าน นายโยธิน กล่าวว่า ตนอยากพัฒนาอ่างทองให้ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการบริหาร

งบประมาณต้องตั้งอยู่บนความโปร่งใส คนอ่างทองต้องเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทุกคน และเนื่องจากเ กษตรกรในจังหวัด

อ่างทองมีจ านวนมาก ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้ได้อย่างยั่งยืน ขุดบ่อบาดาล เติมน้ าลงคลองชลประทาน 

ช่วยลดต้นทุนน้ าเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนาธร ได้เดินทางไปช่วยรณรณรงค์หาเสียง

ให้กับ นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ผู้สมัครนายก อบจ. อยุธยา เบอร์ 2 โดยเริ่มต้นจากบริเวณปั้มบางจาก ถนนโรจนะ อ.บาง

ประอิน นั่งรถแห่วนรอบเมือง ซึ่งในการปราศรัยบนรถแห่นั้น นายธนาธร ระบุว่า หนึ่งสิทธ์ิหนึ่งเสียงของทุกท่านก าหนด

ทิศทางพัฒนาอยุธยาได้ ตนเช่ือว่าอยุธยาหากอยู่ภายใต้การน าของคุณวัสพงศ์ ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมจะ

เกิดข้ึน ขอโอกาสให้พวกเราเป็นตัวแทนเข้าไปขับเคลื่อนอยุธยา  ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายก อบจ. มาแล้วกว่า 10 ปี 

นี่คือเวลาที่ส าคัญ อยุธยาจะเปลี่ยนแปลงหรือจะอยู่เหมือนเดิม ก าหนดได้ด้วยสิทธ์ิของท่านในคูหาเลือกตั้งท้องถ่ิน วันที่ 
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20 ธันวาคมนี้ ส่วนตนอยากขอโอกาสให้คุณวัสพงศ์เข้าไปบริหารอยุธยา เพราะเขาคือความหวังที่ดีที่สุดในการ

เปลี่ยนแปลงอยุธยา เขาคือความหวังของฝ่ายประชาธิปไตย และคือตัวเลือกที่ดีที่สุด ส าหรับอนาคตชาวอยุธยา 

ขณะที่ นายวัสพงศ์ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สมกับเป็นเมืองมรดกโลก 

โดยจะพัฒนาขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบให้เช่ือมโยงถึงกนั ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนารถ

โดยสารเช่ือมจุดท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและตรงต่อเวลา พัฒนาเรือข้ามฟากเพื่อเช่ือมต่อรถโดยสาร และยังเป็นการลดเวลา

การเดินทาง และช่วยลดความแออัดของจราจรอีกด้วย นอกจากนี้ตนยังใส่ใจเรื่องสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคน

ให้ได้รับอย่างเท่าเทียม เกษตรกรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ ตนเช่ือว่าหากเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคก็จะ

ได้รับแต่สิ่งดีๆ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85957  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/85957
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ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.32 น. 

ช้ีจุดเปลี่ยนเลือก อบจ. ปลุกคนพิสูจน์อุดมการณ์การเมือง 

 
“สติธร” คาดเลือกตั้งอบจ. อาจเกิดจุดเปลี่ยนได้ หากกลุ่มการเมืองปลุกกระแสดึงคนกลับบ้านใช้สิทธิ พิสูจน์

อุดมการณ์การเมือง–สร้างนัยเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติ เช่ือแม้กกต.ฟันคณะก้าวหน้าท าตัวคล้ายพรรคการเมือง 
ไม่กระทบตัวผู้สมัคร 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงการเลือกตั้ง
นายก อบจ.ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากเราไม่ได้เลือกตั้งท้องถ่ินมากว่า 8 ปี
แล้ว ก็คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสนามเลือกตั้งท้องถ่ิน และครั้งนี้มีพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งส่ งผู้สมัครลง
เปิดเผยในนามพรรคลงแข่งขันในจังหวัดส าคัญ รวมถึงมีคณะการเมืองกลุ่มหนึ่งที่หวังจะเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับ
ท้องถ่ินส่งผู้สมัครลงด้วยเมื่อโยงกับกระแสการเมืองหลักโดยเฉพาะกระแสคนรุ่นใหม่ คือพยายามท าให้การเมืองท้องถ่ิน
ใกล้ชิดประชาชนท าให้คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญมากขึ้น จึงคิดว่าสนามนี้เป็นการประลองกันระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า กับ
กลุ่มอ านาจใหม่ที่เข้ามาท้าทาย ทั้งนี้บรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้คนยังมุ่งไปที่การเมืองระดับ แต่ช่วงหนึ่งสัปดาห์
สุดท้ายคงต้องดูกันอีกทีในเรื่องความตื่นตัวของคนที่จะออกไปเลือกตั้ง  เพราะการเลือกตั้งรอบนี้มีพรรคการเมืองที่มา
จากกระแสที่หวังจะไปโค่นอ านาจเก่าในจังหวัดเขาก็ต้องระดมความรู้สึกของผู้คน การเลือกตั้ง อบจ.ส่วนหนึ่งอาจไม่ใช่
ในสนามที่คนชนะเลือกตั้งสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรในจังหวัดได้มาก แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง อย่างน้อยๆ 
คือการชนะในจังหวัดๆ หนึ่ง ถ้ามานับกันใน 76 จังหวัดแล้วแยกการเมืองระดับชาติลงไปจัดการอย่างเช่นพรรคหรือกลุม่
ที่สนับสนุนรัฐบาลชนะเท่าไร  ฝ่ายค้านชนะเท่าไรก็มีนัยส าคัญทางการเมืองเหมือนกัน ตรงนี้ก็อาจเป็นแรงจูงใจให้พรรค
ที่เขาต้องการสร้างกระแสทางการเมืองระดมผู้คนให้เห็นความส าคัญ จนเราอาจได้เห็นการกลับบ้านของคนไปเลือกตั้ง
มากกว่าข้ึนกว่าอดีต 

“ต้องยอมรับว่าการเมืองท้องถ่ินที่ผ่านมาแม้เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่มันใกล้ตัวกับประชาชนในพื้นที่คนที่ออกมา
ท างานนอกพื้นที่ ออกมาเรียนนอกพื้นที่เขาจะรู้สึกว่าห่างเหิน บริการที่เขาได้จากการท้องถ่ินก็จะได้จากท้องถ่ินที่เขามา
พัก มาท างานมากอยู่ บ้านเกิดที่ตัวเองมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ฉะนั้นความผูกพันใกล้ชิดก็จะน้อย การที่เขาจะรู้สึกอยาก
กลับไปเลือกแปลว่าต้องมีแรงจูงใจคล้ายกับการเลือกตั้งระดับชาติที่ท าไมเรายอมกลับบ้านไปเลือกเพราะเราอยากเลือก
รัฐบาล และนโยบายที่เราอยากได้ และที่เราสามารถเลือกได้มีแค่ที่บ้านเท่านั้น  แต่ท้องถ่ินเราได้บริการในที่ที่เราอยู่ได้
โดยไม่ต้องไปเลือกตั้งแทนท าใหม้ีลกัษณะว่าถ้าอยากให้คนไปเลอืกตั้งท้องถ่ินมากก็ต้องสรา้งแรงจงูใจใหเ้ขาอยากลบัมา” 
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นายสติธร ยังกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ไม่ใช่ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมจะได้เปรียบเหมือนเช่น
อดีต เพราะครั้งนี้มีความท้าทายว่ากลุ่มที่เข้าไปแข่งขันมีความต้องการเปลี่ยนข้ัวอ านาจในจังหวัด เขาจะเชิญชวนคน
พื้นที่ที่ไปท างานอยู่นอกเขตแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุ่มหรือทีมผู้สมัครเจ้าของพื้นที่เดิม ให้กลับมาใช้สิทธิ
จ านวนมากๆ ในลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ ก็จะท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสนุกคึกคัก
มากกว่า 

ส่วนที่ขณะนี้มีการร้องต่อกกต.ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะก้าวหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร อบจ. มี
ลักษณะคล้ายพรรคการเมือง อีกทั้งคณะก้าวหน้าก็มีปัญหากับรัฐบาล จะท าให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่ เห็นว่า 
เป็นผลได้ทั้งสองทางในด้านลบภาพของความขัดแย้ง การไม่ได้รับการต้อนรับอาจท าให้ภาพลักษณ์ของคณะก้าวหน้าดู
ไม่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเท่าที่ควร แต่ขณะเดียวกันภาพเหล่าน้ีท าให้เกิดพื้นที่ข่าวกับคณะก้าวหน้าและอาจ
ปลุกความรู้สึกของคนที่มองการเลือกตั้งท้องถ่ินแค่เป็นเรื่องของการเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่ในท้องถ่ิน เปลี่ยนเป็นการ
เลือกตั้งท้องถ่ินคือการพิสูจน์อุดมการณ์หรือความคิด หรือจุดยืนทางการเมืองในระดับชาติก็อาจจะเป็นการปลุกกระแส
ให้คนออกมาใช้สิทธิมากข้ึนซึ่งก็ได้ทั้งสองทาง แต่ขณะนี้เรายังอาจยังมองไม่เห็นว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งจะคึกคักแค่ไหน
แต่ในวันที่ 20 ธ.ค.เขาอาจจะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ 

เมื่อถามว่า จะเป็นการสร้างกระแสเอาเลือกตั้งท้องถ่ินมาล้มการเลือกตั้ งระดับชาติได้หรือไม่  คงต้องวัดกัน 
ส่วนหนึ่งมันมีภาพลักษณ์อยู่แล้วของพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่พยายามเช่ือมโยงการเมืองท้องถ่ิน 
หรือการเมืองระดับชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าการตัดสินเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินครั้งนี้ นอกจากจะดู
ตัวบุคคล  กลุ่มของการเมืองท้องถ่ินแล้ว น่าจะมองถึงการเช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติด้วย  อย่างไรก็ตามยังเห็นว่า
หากท้ายที่สุด กกต.วินิจฉัยว่าการด าเนินการของคณะก้าวหน้ามีลักษณะคล้ายพรรคการเมืองก็จะมีผลเอาผิดเฉพาะคนที่
ท าตัวเสมือนพรรคการเมืองเท่านั้น ถูกลงโทษ ไม่น่าจะเอาผิดกับตัวผู้สมัครของกลุ่มได้. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/810894  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/810894
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 14:49 น. 

‘สติธร’ คาดเลือกอบจ.คนแห่ใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุเกิดกระแสการเมือง รุ่นใหม่-อ านาจเก่า 

 
“สติธร “คาดเลือกอบจ. คนแห่ใช้สิทธิเลือกต้ัง เหตุกลุ่มการเมืองสร้างเป็นกระแสหวังโค่นอ านาจเก่า – สร้างนัยยะ
เปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติ ชี้ แม้กกต.ฟันคณะก้าวหน้า ไม่กระทบตัวผู้สมัคร 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านัก

นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคม ว่า การ

เลือกตั้งครั้งนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากเราไม่ได้เลือกตั้งท้องถ่ินมากว่า 8 ปี คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสนาม

เลือกตั้งท้องถ่ิน และครั้งนี้มีพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งส่งผู้สมัครลงเปิดเผยในนามพรรคลงแข่งขันในจังหวัดส าคัญ 

รวมถึงมีคณะการเมืองกลุ่มหนึ่งที่หวังจะเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับท้องถ่ินส่งผู้สมัครลงด้วยเมื่อโยงกับกระแส

การเมืองหลักโดยเฉพาะกระแสคนรุ่นใหม่ คือพยายามท าให้การเมืองท้องถ่ินใกล้ชิดประชาชนท าให้คนรุ่นใหม่ให้

ความส าคัญมากขึ้น จึงคิดว่าสนามนี้เป็นการประลองกันระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า กับกลุ่มอ านาจใหม่ที่เข้ามาท้าทาย 

นายสติธร กล่าวต่อว่า บรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้คนยังมุ่งไปที่การเมืองระดับ แต่ช่วง 1 สัปดาห์สุดท้าย

คงต้องดูกันอีกทีในเรื่องความตื่นตัวของคนที่จะออกไปเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งรอบนี้มีพรรคการเมืองที่มาจาก

กระแสที่หวังจะไปโค่นอ านาจเก่าในจังหวัดเขาก็ต้องระดมความรู้สึกของผู้คน การเลือกตั้งอบจ.ส่วนหนึ่งอาจไม่ใช่ใน

สนามที่คนชนะเลือกตั้งสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรในจังหวัดได้มาก แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างน้อยๆ คือ

การชนะในจังหวัดๆ หนึ่งถ้ามานับกันใน 76 จังหวัดแล้วแยกการเมืองระดับชาติลงไปจัดการอย่างเช่นพรรคหรือกลุ่มที่

สนับสนุนรัฐบาลชนะเท่าไร ฝ่ายค้านชนะเท่าไรก็มีนัยยะส าคัญทางการเมืองเหมือนกัน ตรงนี้ก็อาจเป็นแรงจูงใจใหพ้รรค

ที่เขาต้องการสร้างกระแสทางการเมืองระดมผู้คนให้เห็นความส าคัญ จนเราอาจได้เห็นการกลับบ้านของคนไปเลือกตั้ง

มากกว่าข้ึนกว่าอดีต 

“ต้องยอมรับว่าการเมืองท้องถ่ินที่ผ่านมาแม้เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่มันใกล้ตัวกับประชาชนในพื้นที่คนที่ออกมา

ท างานนอกพื้นที่ ออกมาเรียนนอกพื้นที่เขาจะรู้สึกว่าห่างเหิน บริการที่เขาได้จากการท้องถ่ินก็จะได้จากท้องถ่ินที่เขามา

พัก มาท างานมากอยู่ บ้านเกิดที่ตัวเองมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ฉะนั้นความผูกพันใกล้ชิดก็จะน้อย การที่เขาจะรู้สึกอยาก

กลับไปเลือกแปลว่าต้องมีแรงจูงใจคล้ายกับการเลือกตั้งระดับชาติที่ท าไมเรายอมกลับบ้านไปเลือกเพราะเราอยากเลือก

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/19%E0%B8%B1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1.jpg
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รัฐบาล และนโยบายที่เราอยากได้ และที่เราสามารถเลือกได้มีแค่ที่บ้านเท่านั้น แต่ท้องถ่ินเราได้บริการในที่ที่เราอยู่ได้

โดยไม่ต้องไปเลือกตั้งแทนท าใหม้ีลกัษณะว่าถ้าอยากให้คนไปเลอืกตั้งท้องถ่ินมากก็ต้องสรา้งแรงจงูใจใหเ้ขาอยากลบัมา” 

นายสติธร กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ไม่ใช่ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมจะได้เปรียบ เหมือนเช่น

อดีต เพราะครั้งนี้มีความท้าทายว่ากลุ่มที่เข้าไปแข่งขันมีความต้องการเปลี่ยนข้ัวอ านาจในจังหวัด เขาจะเชิญชวนคน

พื้นที่ที่ไปท างานอยู่นอกเขตแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุ่มหรือทีมผู้สมัครเจ้าของพื้นที่เดิม ให้กลับมาใช้สิทธิ

จ านวนมากๆ ในลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ ก็จะท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสนุกคึกคัก

มากกว่า 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการร้องต่อกกต.ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะก้าวหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร

อบจ. มีลักษณะคล้ายพรรคการเมือง อีกทั้งคณะก้าวหน้าก็มีปัญหากับรัฐบาล จะท าให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่ 

นายสติธร กล่าวว่า เป็นผลได้ทั้งสองทางในด้านลบภาพของความขัดแย้ง การไม่ได้รับการต้อนรับอาจท าให้ภาพลักษณ์

ของคณะก้าวหน้าดูไม่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเท่าที่ควร แต่ขณะเดียวกันภาพเหล่านี้ท าให้เกิดพื้นที่ข่าวกับ

คณะก้าวหน้าและอาจปลุกความรู้สึกของคนที่มองการเลือกตั้งท้องถ่ินแค่เป็นเรื่องของการเลือกตัวแทนไปท าหน้าที่ใน

ท้องถ่ิน เปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินคือการพิสูจน์อุดมการณ์หรือความคิด หรือจุดยืนทางการเมืองในระดับชาติก็

อาจจะเป็นการปลุกกระแสให้คนออกมาใช้สิทธิมากข้ึนซึ่งก็ได้ทั้ งสองทาง แต่ขณะนี้เรายังอาจยังมองไม่เห็นว่าการใช้

สิทธิเลือกตั้งจะคึกคักแค่ไหนแต่ในวันที่ 20 ธันวาคม เขาอาจจะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ 

เมื่อถามว่า จะเป็นการสร้างกระแสเอาเลอืกตั้งท้องถ่ินมาลม้การเลอืกตั้งระดับชาติได้หรือไม่ คงต้องวัดกัน ส่วน

หนึ่งมันมีภาพลักษณ์อยู่แล้วของพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่พยายามเช่ือมโยงการเมืองท้องถ่ิน หรือ

การเมืองระดับชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าการตัดสินเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินครั้งนี้ นอกจากจะดูตัว

บุคคล กลุ่มของการเมืองท้องถ่ินแล้วน่าจะมองถึงการเช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่าหาก

ท้ายที่สุด กกต.วินิจฉัยว่าการด าเนินการของคณะก้าวหน้ามีลักษณะคล้ายพรรคการเมืองก็จะมีผลเอาผิดเฉพาะคนที่ท า

ตัวเสมือนพรรคการเมืองเท่านั้น ถูกลงโทษ ไม่น่าจะเอาผิดกับตัวผู้สมัครของกลุ่มได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2472162  
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4 ธ.ค. 2563 16:40 น. 

พรรคเพื่อไทย ยกทีม ปราศรัย ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร อบจ. เชียงใหม่ 

 
ทีมหาเสียงพรรคเพื่อไทย ลุยเชียงใหม่ หาเสียงช่วย ผู้สมัครอบจ. พิชัย เลิศพงศ์อดิศร หวังชนะเลือกตั้งท้องถ่ิน 

20 ธ.ค.นี้ ชู ได้ทีมพรรคเพื่อไทย แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเชียงใหม่ 

วันที่ 4 ธ.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย, 

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธ์ิ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย, นายอดิศร เพียงเกษ และนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่

ปราศรัยหาเสียงช่วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย ที่โรงเรียนบ้านกิ่วลม 

ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการปราศรัยเป็นจ านวนมาก 

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่

ประสบกับปัญหาหลายด้านทั้งจากการระบาดของโควิด-19, ปัญหาฝุ่นควัน และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า กระทบกับรายได้

ของพี่น้องประชาชนอย่างมาก ทีมผู้สมัคร ส.อบจ.พรรคเพื่อไทยจึงได้เตรียมแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อ

แก้ไขวิกฤติที่เกิดข้ึนไปพร้อมกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้ง ด้วยประสบการณ์ด้านการ

บริหารระดับประเทศและท้องถ่ินในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ จะถูกน ามาใช้พัฒนา

บ้านเมืองให้ตรงกับความต้องการของชาวเชียงใหม่ให้มากที่สุด 

นางสาวอรุณี กล่าวว่า ก่อนเข้ามาท างานการเมือง ได้พบเห็นความยากล าบากของครอบครัวเกษตรกร โดยมี

นักศึกษาหลายคนแม้ใกล้จบการศึกษาแต่ยังขอให้ช่วยเซ็นรับรองกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งนักศึกษา

แจ้งว่าสาเหตุที่กู้เพราะครอบครัวไม่มีเงิน เนื่องจากขายข้าว-ขายอ้อยไม่ได้ราคา จึงเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจเข้าสู่การเมอืง 

จนถึงขณะนี้แม้ผ่านมาหลายปี แต่คนไทยยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ต่างจากเพื่อไทยที่มีนโยบายลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่สามารถลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพ ทั้งหมดคือนโยบายที่ท าให้

ประชาชนได้เห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง 

ด้าน นายวรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ชาวเชียงใหม่และประชาชนทั้งประเทศต้องการผู้น าที่มีความสามารถ บริหารประเทศให้

ประชาชนมีข้าวกินอิ่ม มีเงินเต็มกระเป๋า สมัยรัฐบาลยุคไทยรักไทยและเพื่อไทยขายล าไยและข้าวได้ราคา มีเงินเก็บออมส่งบุตร

หลานเรียนหนังสือ ชาวเชียงใหม่ยังจ าได้ แต่วันนี้พี่น้องชาวนามีแต่หนี้สิน เพราะในยุคนั้นกับขณะนี้ มีสิ่งที่แตกต่างกันคือผู้น า 

ผู้น าที่เก่งจะสามารถน าพาชีวิตให้ดีข้ึนอย่างที่เพื่อไทยเคยท าจนประสบความส าเร็จมาแล้ว 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1989055  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1989055
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5 ธันวาคม 2563  

'พท.'ช่วย'ส.ว.ก้อง'หาเสียง'นายกอบจ.'ชู3นโยบายพิเศษยกระดับเชียงใหม่ 

 
"พท." ลุย หาเสียง "นายกอบจ.เชียงใหม่" ชู 7 แนวทาง แก้ปัญหา SMEs พร้อม 3 นโยบายพิเศษ ยกระดับเมือง
เชียงใหม่ อัด "รัฐบาล" "คนละครึ่ง-เราเท่ียวด้วยกัน" ฟ้ืนเศรษฐกิจไม่ได้  

นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายพิชัย เลิศพงศ์

อดิศร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เบอร์1 โดยได้พบและรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคเอกชน 

อาทิ สตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จ. เชียงใหม่, ตัวแทนหอการค้า จ. เชียงใหม่, ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลยั 

และประชาชนชาว จ. เชียงใหม่ ที่ตึกยูนิเซิร์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยนายพิชัย ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

SMEs ในภาพรวม 7 ข้อ คือ 

1. รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมโดยต้องคิดทุกด้าน ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเล็กๆเช่น การที่รัฐบาล

หวังเพียงแค่ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง และจะท าให้หลงทาง เพราะ 2 

นโยบายดังกล่าว แม้ประชาชนจะเห็นด้วยเพราะประชาชนก าลังล าบากกันมาก แต่ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและผลต่อ

จีดีพีจะมีน้อยมาก และจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง เป็นแค่การชะลอความนิยมที่ตกต่ าอย่างหนักของรัฐบาล

เท่านั้นดังนั้น การที่รัฐบาลโต้แบงก์ชาติว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ไม่ได้แผ่วตามที่แบงก์ชาติเตือนโดยอ้าง 2 นโยบายน้ีจึงไม่

น่าจะถูกต้อง 

2. ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่มาตลอด และ มาซ้ าเติมด้วยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด รัฐบาลจะต้องเร่งให้ซอฟต์โลน 

1 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs  ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้ประคอง

ธุรกิจไปได้ และต้องรักษาการจ้างงาน เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและรัฐบาลเองอาจจะสนับสนุนบางส่วนในการจ้างงาน

ด้วย ทั้งนี้จะต้องเลือกด้วยว่าธุรกิจใดจะรอดพ้นและสามารถฟื้นตัวได้หลังโควิด เพราะหลายธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวอยู่

แล้วจากภาวะ disruption ของโลก โดยรัฐบาลต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดหนี้เสีย มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่กล้าปล่อยกู้

แต่ทั้งนี้ต้องระวังการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

3. เร่งพิจารณาเปิด Travel Bubble กับประเทศที่มีระดับการระบาดน้อย เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อ

ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ก าลังจะย่ าแย่ ก่อนที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะตายกันหมด  
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4. การปรับปรุงและส่งเสริมให้มีความสะดวกในการเปิดด่านการค้าชายแดนให้ค้าขายได้ง่ายโดยลดข้ันตอนพิธี

ศุลกากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะช่วยธุรกิจ SMEs ให้ขายสินค้าได้มากข้ึน การค้า

ขายชายแดนจะเพิ่มสูงข้ึนอีกมาก 

5. รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องร่วมกันออกมาตรการเพื่อท าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีก แม้ 

ธปท. จะออกมาตรการเป็นการส่งสัญญาณว่า ธปท. ต้องการเห็นค่าบาทที่อ่อนค่าลงแล้วแต่ยังไม่ได้ผล เพราะมาตรการ

อ่อนเกินไป ท าให้ค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าเพียงพอ จึงอยากให้ รัฐบาล และ ธปท. ร่วมกันออกมาตราการเพิ่มเติมเพื่อให้

ค่าบาทอ่อนลงอย่างแท้จริง 

6. ตลอด 6 ป ีรัฐบาลไม่สามารถเจรจาการค้าได้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีทวิภาคี และ พหุ

ภาคี เพื่อให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยไม่โดนเก็บภาษี หลังจากที่สหรัฐตัด จีเอสพี ไทย 2 

ครั้งในปีนี้ เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรีกับ อีย ูสหรัฐญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการลงทนุ

เพิ่มข้ึนด้วย แต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจรจาด้วยหรือไม่ เพราะล่าสุด วุฒิสภาสหรัฐยังประกาศหนุนประชาธิปไตยในไทย 

และจี้รัฐบาลฟังเสียงผู้ชุมนุม เหมือนบอกว่าไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่ฟังเสียงผู้ชุมนุมจ านวนมาก 

7. เร่งน าเรื่องที่ 5 ทูต คือ สหรัฐ อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ที่ได้ออกมาแนะน าประเทศไทยใน

การแก้ไขปัญหามาพิจารณา ซึ่งเป็นการแนะน าครั้งที่ 2 แล้ว และเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้าน

ศุลกากร และ ปัญหาซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการต้องเร่งปรับระบบราชการเปน็ระบบดิจิตอล ตามที่ได้เคยเสนอ

ไว้นานแล้ว  

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายพิชัย ผู้สมัคร นายกอบจ. เชียงใหม่ ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้

คือ ปัญหาโควิด -19 ปัญหาการท่องเที่ยวตกต่ า และปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า จึงน านโยบายของพรรคมาเพื่อ

แก้ไขปัญหาและต่อยอดเป็นนโยยายพิเศษส าหรับชาวเชียงใหม่ 3 ข้อดังนี้  

1. นโยบายพิเศษเช่ือมโยงรัฐบาลกลางกับการบริหารท้องถ่ิน โดยมุ่งออกนโยบายเฉพาะด้านส าหรับแต่ละพื้นที่

เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่ 

2. นโยบายยกระดับเชียงใหม่เป็น Smart City เหมือนเมืองส าคัญในต่างประเทศ และ การพัฒนาเชียงใหม่เปน็

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคเหนือ เช่ือมต่อ ประเทศจีน เมียนมาร์และ ลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ดิจิตอลของภาคเหนือ  

และ3. นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งในเชียงใหม่แบบเร่งด่วน เพราะปัจจุบันเชียงใหม่มีปัญหาการจราจรมาก  

ดังนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยกรุณาเลือก นายพิชัย เบอร์ 1 ผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ เพื่อให้ได้

พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคให้มาช่วยกันคิดและช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไปในอนาคต 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911161  
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 09:29 น.  

พิชัย ขึ้นเชียงใหม่ หาเสียง อบจ. ช่วย ส.ว.ก๊อง ชง 7 แนวทาง หนุนธุรกิจขนาดย่อม 

 
“พิชัย” ช่วยอดีต ส.ว.ก๊อง หาเสียงนายก อบจ.เชียงใหม่ เสนอ 7 แนวทางช่วย SMEs-พัฒนาเชียงใหม่ใหม่ ขอ
เลือกเบอร์ 1 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ด้านเศรษฐกจิ ได้ลงพื้นที่ช่วยหา

เสียง นายก อบจ. ใหก้ับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต ส.ว.เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพือ่ไทย โดยได้พบและรับฟังปัญหา

จากตัวแทนภาคเอกชน อาทิ สตรีนกัธุรกจิแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่, ตัวแทนหอการค้า จ.เชียงใหม่, ตัวแทนศิษย์เก่า

โรงเรียนดาราวิทยาลัย และประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ ที่ตึกยูนิเซิรฟ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายพิชัยได้เสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหา SMEs ในภาพรวม 7 ข้อ คือ 

1. รัฐบาลตอ้งคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมโดยต้องคดิทุกด้าน ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเล็กๆ เช่น การที่รฐับาล

หวังเพียงแค่ “คนละครึง่” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะไมส่ามารถฟื้นเศรษฐกิจไดจ้รงิ และจะท าใหห้ลงทาง เพราะ 2 

นโยบายดังกล่าว แม้ประชาชนจะเห็นด้วยเพราะประชาชนก าลังล าบากกันมาก แต่ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและผลต่อ

จีดีพีจะมีน้อยมาก และจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกจิได้จรงิ เปน็แค่การชะลอความนิยมที่ตกต่ าอย่างหนักของรัฐบาล

เท่านั้น ดังนั้นการที่รัฐบาลโต้แบงก์ชาติว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ไม่ได้แผ่วตามที่แบงก์ชาติเตือนโดยอ้าง 2 นโยบายน้ีจึงไม่

น่าจะถูกต้อง 

2. ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่มาตลอด และมาซ้ าเติมด้วยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด รัฐบาลจะตอ้งเร่งให้ซอฟต์โลน 

1 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลอืภาคธุรกิจ SMEs ซึง่รวมถึงอุตสาหกรรมและท่องเทีย่วด้วย เพื่อให้ประคอง

ธุรกิจไปได้ และต้องรกัษาการจ้างงาน เพื่อแก้ปญัหาการว่างงานและรัฐบาลเองอาจจะสนับสนุนบางส่วนในการจ้างงาน

ด้วย ทั้งนี้จะต้องเลอืกด้วยว่าธุรกิจใดจะรอดพ้นและสามารถฟื้นตัวได้หลังโควิด เพราะหลายธุรกจิอาจจะต้องปิดตัวอยู่

แล้วจากภาวะ disruption ของโลก โดยรัฐบาลต้องรบัผิดชอบในกรณีที่เกิดหนี้เสีย มิเช่นน้ันธนาคารจะไม่กล้าปลอ่ยกู้

แต่ทั้งนี้ต้องระวังการทจุริตในรปูแบบต่างๆ 

3. เร่งพจิารณาเปิด Travel Bubble กับประเทศที่มรีะดบัการระบาดน้อย เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อ

ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ก าลังจะย่ าแย่ ก่อนที่ธุรกิจทอ่งเทีย่วจะตายกันหมด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/0144D01B-58DE-4122-8A59-CE52D3B9641A.jpg
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4. การปรบัปรุงและส่งเสริมใหม้ีความสะดวกในการเปิดด่านการค้าชายแดนให้ค้าขายได้ง่าย โดยลดข้ันตอนพิธี

ศุลกากร เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะช่วยธุรกิจ SMEs ให้ขายสินค้าได้มากข้ึน การค้า

ขายชายแดนจะเพิ่มสูงข้ึนอีกมาก 

5. รัฐบาลและธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ต้องร่วมกันออกมาตรการเพื่อท าให้ค่าเงินบาทออ่นค่าลงอกี 

แม้ ธปท.จะออกมาตรการเป็นการส่งสัญญาณว่า ธปท.ต้องการเห็นค่าบาทที่อ่อนค่าลงแล้วแต่ยังไม่ได้ผล เพราะ

มาตรการอ่อนเกินไป ท าให้ค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าเพียงพอ จึงอยากให้รัฐบาลและ ธปท. ร่วมกันออกมาตรการเพิ่มเติม

เพื่อให้ค่าบาทอ่อนลงอย่างแท้จริง 

6. ตลอด 6 ปี รัฐบาลไมส่ามารถเจรจาการค้าได้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี ทวิภาคี และ พหุ

ภาคี เพื่อให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยไม่โดนเกบ็ภาษี หลังจากทีส่หรัฐตัด จีเอสพี ไทย 2 

ครั้งในปีนี้ เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรีกับ อียู สหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ต้องเร่งด าเนินการ ซึง่จะส่งเสริมให้มีการ

ลงทุนเพิ่มข้ึนด้วย แต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจรจาด้วยหรือไม่ เพราะล่าสุด วุฒสิภาสหรัฐยงัประกาศหนุนประชาธิปไตย

ในไทย และจี้รัฐบาลฟังเสียงผู้ชุมนมุ เหมอืนบอกว่าไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่ฟงัเสียงผู้ชุมนุมจ านวนมาก 

7. เร่งน าเรื่องที่ 5 ทูต คือ สหรัฐ องักฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ที่ได้ออกมาแนะน าประเทศไทยใน

การแก้ไขปัญหามาพจิารณา ซึ่งเป็นการแนะน าครัง้ที่ 2 แล้ว และเรง่แก้ปญัหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้าน

ศุลกากร และปญัหาซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการต้องเรง่ปรับระบบราชการเป็นระบบดิจิตอล ตามที่ได้เคยเสนอ

ไว้นานแล้ว 

โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้

คือ ปัญหาโควิด-19 ปัญหาการท่องเที่ยวตกต่ า และปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร

นายก อบจ.เชียงใหม่ จึงน านโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเพือ่แก้ไขปัญหาและต่อยอดเป็นนโยยายพิเศษส าหรบัชาว

เชียงใหม่ 3 ข้อดังนี ้

1. นโยบายพิเศษเช่ือมโยงรฐับาลกลางกบัการบรหิารท้องถ่ิน โดยมุ่งออกนโยบายเฉพาะด้านส าหรับแตล่ะพื้นที่

เพื่อให้แกป้ัญหาได้ตรงจุด และยกระดบัความเป็นอยู่ของพี่นอ้งชาวเชียงใหม ่

2. นโยบายยกระดบัเชียงใหม่เป็น Smart City เหมอืนเมอืงส าคัญในต่างประเทศ และการพฒันาเชียงใหม่เป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคเหนือ เช่ือมตอ่ประเทศจนี เมียนมา และลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิ

ดิจิทัลของภาคเหนือ 

3. นโยบายการพัฒนาระบบขนสง่ในเชียงใหม่แบบเร่งด่วน เพราะปจัจบุันเชียงใหม่มปีัญหาการจราจรมาก 

ดังนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยกรุณาเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เบอร์ 1 ผู้สมัคร นายก อบจ.

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ได้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคใหม้าช่วยกันคิดและช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่ใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งๆ 

ข้ึนไปในอนาคต 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2472984  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2472984
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05 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:46 น. 

'เด็จพี'่ โผล่!ควง 'พิชัย' ช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ 

 
5 ธ.ค.63 - นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยพร้อมพงศ์ นพฤทธ์ิ อดีตสส.

บัญชีรายช่ือ และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ ได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง นายก อบจ. ให้กับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย โดยได้พบและรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคเอกชน อาทิ สตรีนัก

ธุรกิจแห่งประเทศไทย จ. เชียงใหม่, ตัวแทนหอการค้า จ. เชียงใหม่, ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ

ประชาชนชาว จ. เชียงใหม่ ที่ตึกยูนิเซิร์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยนายพิชัย ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา SMEs 

ในภาพรวม 7 ข้อ คือ 

1. รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมโดยต้องคิดทุกด้าน ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเล็กๆ เช่น การที่รัฐบาลหวัง

เพียงแค่ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง และจะท าให้หลงทาง เพราะ  2 

นโยบายดังกล่าว แม้ประชาชนจะเห็นด้วยเพราะประชาชนก าลังล าบากกันมาก แต่ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและผลต่อ

จีดีพีจะมีน้อยมาก และจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง เป็นแค่การชะลอความนิยมที่ตกต่ าอย่างหนักของรัฐบาล

เท่านั้น ดังนั้นการที่รัฐบาลโต้แบงก์ชาติว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ไม่ได้แผ่วตามที่แบงก์ชาติเตือนโดยอ้าง 2 นโยบายน้ีจึงไม่

น่าจะถูกต้อง 

2. ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่มาตลอด และ มาซ้ าเติมด้วยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด รัฐบาลจะต้องเร่งให้ซอฟต์โลน 1 

ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs ซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้ประคอง

ธุรกิจไปได้ และต้องรักษาการจ้างงาน เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและรัฐบาลเองอาจจะสนับสนุนบางส่วนในการจ้างงาน

ด้วย ทั้งนี้จะต้องเลือกด้วยว่าธุรกิจใดจะรอดพ้นและสามารถฟื้นตัวได้หลังโควิด เพราะหลายธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวอยู่

แล้วจากภาวะ disruption ของโลก โดยรัฐบาลต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดหนี้เสีย มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่กล้าปล่อยกู้

แต่ทั้งนี้ต้องระวังการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

3. เร่งพิจารณาเปิด Travel Bubble กับประเทศที่มีระดับการระบาดน้อย เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อ

ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ก าลังจะย่ าแย่ ก่อนที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะตายกันหมด 
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4. การปรับปรุงและส่งเสริมใหม้ีความสะดวกในการเปิดด่านการค้าชายแดนให้ค้าขายได้ง่าย โดยลดข้ันตอนพิธี

ศุลกากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะช่วยธุรกิจ SMEs ให้ขายสินค้าได้มากข้ึน การค้า

ขายชายแดนจะเพิ่มสูงข้ึนอีกมาก 

5. รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องร่วมกันออกมาตรการเพื่อท าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีก แม้ 

ธปท. จะออกมาตรการเป็นการส่งสัญญาณว่า ธปท. ต้องการเห็นค่าบาทที่อ่อนค่าลงแล้วแต่ยังไม่ได้ผล เพราะมาตรการ

อ่อนเกินไป ท าให้ค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าเพียงพอ จึงอยากให้ รัฐบาล และ ธปท. ร่วมกันออกมาตราการเพิ่มเติมเพื่อให้

ค่าบาทอ่อนลงอย่างแท้จริง 

6. ตลอด 6 ปี รัฐบาลไม่สามารถเจรจาการค้าได้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งเจรจาเขตการค้าเสร ีทวิภาคี และ พหุ

ภาคี เพื่อให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยไม่โดนเก็บภาษี หลังจากที่สหรั ฐตัด จีเอสพี ไทย 2 

ครั้งในปีนี้ เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรกีับ อียู สหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการลงทนุ

เพิ่มข้ึนด้วย แต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจรจาด้วยหรือไม่ เพราะล่าสุด วุฒิสภาสหรัฐยังประกาศหนุนประชาธิปไตยในไทย 

และ จี้รัฐบาลฟังเสียงผู้ชุมนุม เหมือนบอกว่าไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่ฟังเสียงผู้ชุมนุมจ านวนมาก 

7. เร่งน าเรื่องที่ 5 ทูต คือ สหรัฐ อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ที่ได้ออกมาแนะน าประเทศไทยใน

การแก้ไขปัญหามาพิจารณา ซึ่งเป็นการแนะน าครั้งที่ 2 แล้ว และเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้าน

ศุลกากร และ ปัญหาซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการต้องเร่งปรับระบบราชการเปน็ระบบดิจิตอล ตามที่ได้เคยเสนอ

ไว้นานแล้ว 

โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้

คือ ปัญหาโควิด -19 ปัญหาการท่องเที่ยวตกต่ า และปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 

ผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ จึงน านโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดเป็นนโยยายพิเศษส าหรับ

ชาวเชียงใหม่ 3 ข้อดังนี้ 

1. นโยบายพิเศษเช่ือมโยงรัฐบาลกลางกับการบริหารท้องถ่ิน โดยมุ่งออกนโยบายเฉพาะด้านส าหรับแต่ละพื้นที่

เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และ ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่ 

2. นโยบายยกระดับเชียงใหม่เป็น Smart City เหมือนเมืองส าคัญในต่างประเทศ และ การพัฒนาเชียงใหม่เปน็

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภาคเหนือ เช่ือมต่อ ประเทศจีน เมียนมาร์ และ ลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ดิจิตอลของภาคเหนือ 

3. นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งในเชียงใหม่แบบเร่งด่วน เพราะปัจจุบันเชียงใหม่มีปัญหาการจราจรมาก 

ดังนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยกรุณาเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เบอร์ 1 ผู้สมัคร นายก อบจ. 

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ได้พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคให้มาช่วยกันคิดและช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง

ยิ่งๆข้ึนไปในอนาคต ขอบคุณรูปภาพจากสยามรัฐ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86021  

https://www.thaipost.net/main/detail/86021
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4 ธ.ค. 2563 

"ฟิล์ม รัฐภูมิ" ตบเท้ายื่นใบลาออกสมาชิก "พรรคเพื่อไทย" 

 
"รัฐภูมิ โตคงทรัพย์" หรือ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ตบเท้ายื่นใบลาออกสมาชิก "พรรคเพื่อไทย" พร้อมโพสต์ข้อความเผย

ว่าความรู้สึก ว่าอยากท างานเป็นก าลังหลักของชาติ และเคียงข้างผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของปากท้องพี่
น้องประชาชน 

หลังการประกาศการลาออกของ "คุณหญิงสุดารัตน์" จากพรรคเพื่อไทยไปได้ไม่นาน ต่อมาทางด้าน ดารา

นักแสดงหนุ่ม "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ก็ได้ตบเท้ายื่นใบลาออกจากสมาชิก "พรรคเพื่อไทย" ด้วนเช่นกัน พร้อมโพสต์ข้อความ ว่า

อยากท างานเป็นหนึ่งก าลังหลักของชาติ และเคียงข้างผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของปากท้องพี่น้อง

ประชาชน โดยมีใจความดังนี้.... 

การท างานด้านการเมืองของผมมีจุดยืนของตัวเองชัดเจนเสมอ นั้นคือ อุดมการณ์ สิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่ท าให้ผม

ต้องหนักแน่น มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนคุณหญิงสุดารัตน์ คือผู้ใหญ่ที่ผมเห็นอุดมการณ์ชัดเจน และเป็นผู้ให้โอกาสผม

ได้เรียนรู้งานต่างๆ มากมาย รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ได้ลงมือท างานในพรรคขนาดใหญ่ ที่มีการท างานเป็นระบบ และ

เป็นที่รักของประชาชนทั่วประเทศ 

วันน้ีถ้ามีใครถามถึงจุดยืนของผม ผมมั่นใจว่าผมก็จะขอยืนยันอุดมการณ์เดิมของผม และขอเลือกท างานเคียง

ข้างผู้ใหญ่ที่ผมเลือกว่าท่านคือผู้ที่เป็นต้นแบบอุดมการณ์ในการท างานด้านการเมือง 

ผมอยากท างานเป็นหน่ึงก าลังหลักของชาติโดยใช้ความรู้ความสามารถและเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงของผมในการ

สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และเคียงข้างผู้ใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์ เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของปากท้องพ่ีน้อง

ประชาชน 

#ขอบคุณท่ีรักกัน 

#GoodDayThailand 

#FilmRattapoom 

 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808881/?qline=  

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808881/?qline
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 สยามรัฐออนไลน์  4 ธันวาคม 2563 13:39 น.    

"เพื่อไทย" เลือดไหลไม่หยุด! ล่าสุด "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ลาออกจากสมาชิกแล้ว 
 

 
 

วันที่ 4 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์มได้ส่งจดหมายประสงค์ขอลาออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยนับตั้งแต่วันน้ี (4 ธ.ค.) เป็นต้นไป 

ทั้งนี้นายรัฐภูมิ ได้เข้าสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 ผ่านการชักชวนของ นายตรีรัตน์ ศิริ
จันทโรภาส แกนน ากลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ อดีต
ประธานยุทธศาสตร์พรรค และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตเลขาธิการพรรค ให้การต้อนรับ ณ ขณะนั้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202049  
  

https://siamrath.co.th/n/202049
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201204/89151c50043b4257c863f3778a7ac3b6547f97ae077add8187a0fd545b0f6adc.jpeg?itok=hRiqWY8g
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 13:39 น. 

กมธ.พิจารณาร่าง รธน. เผย เตรียมเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าช้ีแจง กมธ. 

 
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 4 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลงัประชารัฐ ในฐานะ

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่..) พ.ศ. แถลงถึง

ผลการประชุมกมธ. ว่า ในการประชุมวันน้ีการประชุมกมธ. มีการพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิม่เติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยใช้ร่างของ

พรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลกัและน าร่างของพรรคฝ่ายค้าน 2 รา่งมาพิจารณาประกอบด้วย ที่ประชุมได้มีการพจิารณา

หลักการและเหตุผล โดยการพิจารณาได้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 1 ว่าด้วยช่ือรัฐธรรมนูญและ

มาตรา 2 ว่าด้วยการก าหนดให้รฐัธรรมนูญให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

นายสิระ กล่าวว่า นอกจากนี้ มีสมาชิกรัฐสภาเสนอค าแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขเนือ้หาในร่างรัฐธรรมนูญจ านวน 

106 ฉบับ มีจ านวนผู้แปรญัตติทัง้สิ้น 109 คน แบ่งเป็น ส.ว.8 คน และส.ส.จ านวน 101 คน กระบวนการต่อจากนี้ ฝ่าย

เลขานุการจะด าเนินการท ารายละเอียดแจกแจงและเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าช้ีแจงกบัคณะกรรมาธิการต่อไป โดยหาก

สมาชิกรัฐสภายังติดใจและประสงค์จะน าไปอภิปรายในทีป่ระชุมรัฐสภากส็ามารถกระท าได้ 

เมือ่ถามว่า มีความเปน็ไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะน าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของไอลอว์เข้ามาอยู่ในร่างแก้ไขรฐัธรรมนูญ 

นายสริะ กล่าวว่า กอ่นหนา้น้ีตัวแทนของไอลอว์ไดม้าช้ีแจงตอ่คณะกรรมาธิการฯ ไมส่ามารถโนม้น้าวคณะกรรมาธิการได้ 

เช่น ในประเด็นกระบวนการเลือกตัง้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดใหใ้ช้ระบบการเลอืกตัง้แบบใหป้ระเทศเป็นเขต

เลอืกตัง้ รวมไปถึงการเสนอให้มกีารสมัครส.ส.ร.แบบกลุม่ ซึง่ยังมีข้อบกพรอ่งว่าที่คณะกรรมาธิกรตัง้ข้อสงัเกตุว่าหากเกิด

กรณีที่มปีระชาชนรวมกลุ่มสมัครส.ส.ร.จ านวนมาก จะส่งผลให้การลงคะแนนเลือกตัง้ส.ส.ร.ของประชาชนท าได้ยาก 

เช่นเดียวกับ การที่ไอลอว์เปดิกว้างในเรือ่งคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งห้ามของผูส้มัครส.ส.ร.อาจท าให้ไดค้นคนที่ไมม่ี

ความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส.ส.ร. ด้วยเหตุน้ี จึงท าใหเ้หลือเฉพาะแค่การพจิารณาเนือ้หารา่งแก้ไขรฐัธรรมนญูเฉพาะ

ของรฐับาลและฝ่ายค้าน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2471970  

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2471970
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__5169176456487.jpg
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5 ธันวาคม 2563  

จุดพลุเลือกตั้ง กทม. 'ปชป.' หลังพิงฝา  

 
เป็นงานหินในยุค "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะกอบกู้ความนิยมคนเมืองหลวง
กลับมาได้หรือไม่ 

จากถ้อยแถลง "องอาจ คล้ามไพบูลย์" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กทม. กลายเป็น "พลุสัญญาณ" จากพรรคการเมืองแรก เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ตาม

ความคาดการณ์ในปี 2564  

การขยับจากพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้  ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ในเขต 30 เลือกตั้ง 

"ประชาธิปัตย์" ไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.แม้แต่เขตเดียว โดยเสียพื้นที่ให้ 3 พรรคการเมืองใหญ่ จากพรรคพลังประชา

รัฐ 12 เขต พรรคอนาคตใหม่ 9 เขต และพรรคเพื่อไทย 9 เขต  

บีบให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รอบนี้แชมเก่า "ประชาธิปัตย์" อยู่ในภาวะหลังพิงฝา จากผลการเลือกตั้งสูญพันธ์เก้าอี้ 

ส.ส.กทม.ไปทั้งหมด โดยเฉพาะเสียงป๊อปปูล่าโหวตทั้ง 30 เขต พรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนรวมอยู่ที่ 474,820 คะแนน เป็น

กราฟคะแนนต่ าที่สุดอันดับที่ 4 รองจากพรรคเพื่อไทย พลังประชารัฐ และอนาคตใหม่ 

ท าให้การเคาะช่ือผู้สมัครท้องถ่ินคนใหม่ ประชาธิปัตต์ก าลังเร่งแก้มือเพื่อก าหนด "นโยบาย-ผู้สมัคร" 3 

รูปแบบ 1.ผู้ว่าฯกทม. 2.สมาชิกสภา กทม. และ 3.กรณีมีเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต โดยนอกจากการพูดคุยภายในแล้ว 

ประชาธิปัตย์ยังเปิดช่องทางให้ผู้สนใจส่งข้อมูลผ่านช่องทาง https://bit.ly/2VeZEZu ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2563-15 ม.ค.

2564 จากนั้นจะเป็นกระบวนการภายในเพื่อสรรหาผู้สมัครเตรียมลงเลือกตั้ง 

เป็นข้ันตอนแรกในเดิมพัน "สนามกทม." ท่ามกลางกระแสที่ส่งถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามประชาธิปัตย์ 

นอกเหนือจากช่ือที่ถูกพูดถึงมาตลอด 2-3 ป ีตั้งแต่นวลพรรณ ล่ าซ า อภิรักษ์ โกษะโยธิน หรือกระทั่งช่ือ "อภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะ" โดยแหล่งข่าวระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ บอกกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ที่ผ่านมาพรรคได้สรรหา

ผู้ที่มีศักยภาพมาสมัครลงเลือกตั้ง เน้นไปที่ผู้ว่าฯกทม. ซึ่งมีการพูดคุยกับ "บุคคลหนึ่ง" เมื่อถึงช่วงเวลาจะเปิดช่ือ

แน่นอน เพื่อไม่ให้แคนดิเดต "ช ้า" ก่อนถึงเวลาเหมาะสม 

"กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบผลการเลือกตั้ง กทม. 24 มี.ค. ถึงแม้พรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น ได้รับการเลือกตั้ง 

ส.ส.เขต 9 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่เสียง "ป๊อปปูล่าโหวต" มาเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 804,272 คะแนน อันดับ 2 "พลัง

ประชารัฐ" ได ้791,893 คะแนนได ้ส.ส. 12 ที่นั่ง อันดับ 3 "เพ่ือไทย" จากการส่งผู้สมัครเพียง 22 คนจาก 30 เขต แต่

https://bit.ly/2VeZEZu
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มีเสียงรวม 604,699 คะแนนได ้ส.ส. 9 ที่นั่ง และอันดับ 4 "ประชาธิปัตย์" ได้คะแนนรวม 474,820 คะแนน ไม่ได้ ส.ส.

เขต 

นอกจากนี้ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 อยู่ที่ 3,102,280 คน จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขณะนั้น 4,498,058 คน หากน าตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งหาร 30 เขตจะมีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 103,409 คน จากนั้น

น าคะแนนป๊อบปูล่าโหวตพรรคการเมือง 4 อันดับแรก 1.อนาคตใหม่ 2.พลังประชารัฐ 3.เพื่อไทย และ 4.ประชาธิปัตย์ 

หากน าคะแนนป๊อบปูล่าโหวตมาหารค่าเฉลี่ย 30 เขตจะมีข้อมูลน่าสนใจพบว่า 

1.อนาคตใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 26,809 คะแนน เพื่อไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตถึง 27,486 คะแนน 

(จากส่งผู้สมัครเพียง 22 เขตน้อยกว่าพรรคการเมืองอื่น) 3.พลังประชารัฐ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 26,396 คะแนน 

และ 4.ประชาธิปัตย์ มีคะแนนเฉลี่ยต่อเขตอยู่ที่ 15,827 คะแนน 

จากฐานตัวเลขส าคัญ 4 พรรคการเมือง เมื่อพิจารณากับตัวแปร "ผู้สมัครอิสระ" บิ๊กเนมตั้งแต่ช่ือชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ รสนา โตสิตระกูลจะมีผลต่อกระแส "สวิงโหวต" โดยเฉพาะจากฐานกลุ่ม "พลังเงียบ" จะช้ีขาดความเป็นไปของ

ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้ 

ไม่ใช่แค่ผลเลือกตั งสนาม กทม.ของประชาธิปัตย์เมื่อ 24 มี.ค.2562 ตามมาหลอกหลอนเพียงอย่างเดียว 

แต่จะเป็นงานหินในยุค "จุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรค จะกอบกู้ความนิยมคนเมืองหลวงกลับมาได้หรือไม่. 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911133  

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911133
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วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 12:04 น. 

สถานีคิดเลขท่ี 12 : เร่ืองร้อนๆ องค์กรอิสระ 

 
หลายปมปัญหาในสังคมไทยวันนี้ ก าลังถูกเขย่าอย่างขนานใหญ่ ตั้งแต่เรื่องระดับเด็กๆ ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบชุด

นักเรียน การไว้ผม ถ้าผมยาวจะบังเพื่อนหรือไม่ ซึ่งอันที่จริงเสียงเรียกร้องของเด็กนักเรียนยุคใหม่นั้น พุ่งเป้ารื้อระบบ

การศึกษาไทย ให้สร้างเด็กที่คิดเป็น ไม่ใช่นกแก้วนกขุนทอง 

ไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆ ระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องการแก้ไขแบบรื้อใหญ่ทั้งฉบับ หรือจะแก้

แบบนิดหน่อยๆ เพื่อผ่อนคลายกระแส 

รวมทั้งล่าสุดคือ การวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี ว่าจะผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

แต่ลงเอยด้วย “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง พ.ศ.2548” ก็ช่วยให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ยังด ารงต าแหน่งนายกฯได้ต่อไป 

จนแวดวงนักวิชาการกฎหมายต้องมาถกเถียงกันยกใหญ่ ว่าด้วย “ระเบียบภายในกองทัพบก” มีสถานะส าคัญเช่นไรเมื่อ

เทียบกับบทบัญญัติ “รัฐธรรมนูญ” 

เป็นเรื่องร้อนๆ ล่าสุดของสังคมไทย 

ท่ามกลางความร้อนไปเสียทั้งหมดแทบทุกเรื่อง 

แน่นอนว่าด้วยผลการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมา ท าให้ปมปัญหาโครงสร้างการเมืองไทย ตก

เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงชนิดต้องการรื้อกันครั้งใหญ่ 

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ในสายตาของผู้ที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงคือ ต้นตอความเหลื่อมล้ าทางการเมือง 

กรณีอ านาจ 250 ส.ว.อยู่เหนืออ านาจประชาชนที่เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ดูโจ่งแจ้งมากที่สุด 

แต่วันน้ี ประเด็นที่มาตอกย้ าเพิ่มเติม คือ การเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระทั้งหลาย 

เสียงเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงมีทั้งเรื่องอ านาจและที่มาของ ส.ว. รวมทั้งอ านาจและที่มาขององค์กรอิสระ 

อันที่จริงอ านาจ ส.ว.ในการก าหนดตัวนายกฯและรัฐบาลนั้น เพิ่งมาปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 

แต่ปัญหาองค์กรอิสระมีมายาวนานตลอดกว่า 10 ปีของความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย 

แม้แต่ในวันที่คณะ คสช.เข้ายึดอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็ยังหยิบปมปัญหาความยุติธรรม 2 

มาตรฐานข้ึนมากล่าวอ้างว่า เป็นหัวข้อส าคัญที่ต้องแก้ไข เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 63/2557 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ซึ่งเขียนไว้เลยว่า การด าเนินคดี

ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ของหน่วยงานด้านยุติธรรม อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า มีการเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ท าให้

ปัญหาความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมเกิดข้ึน และอาจมีเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

คสช.จึงมีนโยบายให้ ศาล ป.ป.ช. องค์กรอิสระ อัยการ ต ารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรม ยึดมั่นในความเที่ยงธรรม มีบรรทัดฐาน สาธารณชนตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประกาศนี้เขียนมา 6-7 ปีแล้ว 

หัวหน้า คสช.วันน้ีเป็นนายกรัฐมนตรี และเพิ่งรอดพ้นคดีส าคัญบ้านหลวง 

ท าไมเสียงเรียกร้องต่อการปฏิรูปความยุติธรรมและองค์กรอิสระจึงยิ่งดังมากขึ้นๆ 

สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2471130  

  

https://www.matichon.co.th/article/news_2471130
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4 ธ.ค. 2563-12:16 น. 

ปลอบโยน โอนตาม ไปกับ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จังหวะก้าว การเมือง 
 

 
 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
ปลอบโยน โอนตาม - เพียงก้าวแรกในการลาออกจากพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ก็รู้ 

รู้ว่าความขัดแย้งอันเกิดข้ึน ด ารงอยู่และด าเนินไป ภายในสังคมการเมืองของไทยนั้นแผ่ออกไปอย่างกว้างไพศาล

เหนือกว่าความคาดหมายยิ่งนัก 

เริ่มตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 มาแล้ว 

ยิ่งเมื่อผ่านสถานการณ์ล้อมปราบ สลายการชุมนุมอย่างนองเลือดในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 ความ

ขัดแย้ง แตกแยกในทางความคิดยิ่งลึกซึ้ งและกว้างไกล 

กว้างไกลมาถึงรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 

ภายในความปรารถนาดีต่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ จึงมากด้วยหนามไหน่ 

ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เคยมีการรายงานข่าวว่าที่  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เข้าไปมีบทบาทในพรรคเพื่อไทยมา

จากความต้องการของใครในทาง การเมือง 

แต่พอมาถึงเดือนธันวาคม 2563 กลับกลายเป็นคนละเรื่อง 

กลายเป็นเรื่องที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปสะดุดเข้ากับคนคนเดียวกันที่เคยมีข่าวว่าเพรียกหา คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นั่นแหละผลักออกมา 

นี่คือกระบวนการวิเคราะห์อันบิดเบี้ยวในทางการเมือง 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่ต้องมองไปไกลมากนักต่อแต่ละจังหวะก้าวต่อไป  

ขอให้ระมัดระวังคนใกล้ชิดบางคนที ่ได้รับการยอมรับว่ามากด้วยความจัดเจน มากด้วยประสบ การณ์ทาง

การเมืองในห้วงที่คุณหญิงเป็นประธานยุทธศาสตร์นั่นแหละ  

ตรวจสอบดูว่าสภาพความเป็นจริงเป็นนักการเมืองแบบไหน 

เป ็นนักการเมือง  “ฉวยโอกาส” หรือไม่ เป ็นนักการเมืองที ่ชอบ  “เหยียบหัว” คนอื ่น ขึ ้นไปหรือไม่ เป ็น

นักการเมืองที่ด าเนินกลยุทธ์ในแบบ “จาริกแสวงศัตรู” หรือไม่ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/col06051263p1A.jpg
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นั่นแหละ คือ ข้อพึงสังวรของ “คุณหญิง” ในทางการเมือง 

ทุกก้าวย่างนับแต่หลุดออกมาจากพรรคเพื่อไทยล้วนเป็นก้าวย่างที่ทรงความหมาย 

หากนับจากที่เคยอยู่พรรคพลังธรรมการตัดสินใจออกจากพรรคเพื่อไทยของ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ครั้งนี้

ส าคัญและทรงความหมายเป็นอย่างสูง  

จ าเป็นต้อง “สรุป”จ าเป็นต้องสุขุมเปี่ยมด้วยคัมภีรภาพ  

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5461320  

  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5461320
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05 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ดีเอ็นเอ 'ทอน' สู่ ๓ นิ้ว 

 
      จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า  

            ไม่มีค าว่าสองมาตรฐาน  

            อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน  www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต  ปัจจบุัน 

และอนาคต ได้ชัดเจนข้ึน  

            ตัดทอนมาเฉพาะท่อนที่ต้องพูดคุยกันต่อ 

----------------- 

            ....ภพใหม่คือชีวิตมวลชนปฏิวัติก็จะถือก าเนิดข้ึน ให้ผู้คนได้หลอมตัวตนเข้ามาจนเป็นหนึง่เดียว เสมือนเป็น

เพียงเส้นด้ายที่ถักทอกันจนเป็นผ้าผืนหนึง่เท่าน้ันเอง 

            ผ้าผืนใหมห่รือชีวิตมวลชนปฏิวัติทีเ่ป็นภพใหม่นี้ มคุีณสมบัตสิ าคัญคือการรวมตัวและอุทิศตน  เป็นชีวิตที่

ก้าวร้าวรุนแรงท าลายล้างชีวิตปรกติได้ไม่ต่างจาก กลุ่มเซลลม์ะเร็งทีก่่อตัวข้ึนเป็นชีวิตชุดใหม่ในร่างกาย แล้วเดินหน้า

ท าลายล้างชีวิตปรกติชุดเดมิจนสิ้นไปในทีสุ่ด แต่หากบ้านเมอืงนั้นยังโชคดีสามารถหยุดกระแสนี้ได้ สังคมใหม่กจ็ะมี

โอกาสเกิดข้ึนเป็นบ้านเมืองใหม่อนาคตใหม่ได้ต่อไปอีก ดังตวัอย่างจีนแผ่นดินใหญ่ทีส่ามารถหยุดกระแสเรดการ์ด แล้ว

ให้ระบอบพรรคเดียวพาเข้าสู่ความเจริญใหม่ได้ เช่นปัจจุบัน........ 

            ........ "...วิธีการของเรา คือ ต้องมีอ านาจและต่อรอง(กบั)........นี่ต่างหากคือเป้าหมาย ถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ ก็

เอาทหารออกจากการเมืองไม่ได้ จัดการเรื่องศาลก็ไม่ได้อกี จัดการเหี้ยห่าอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น..." ธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ 

สัมภาษณ์ Portrait ๒๕๖๑ 

            ค าให้สัมภาษณ์ข้างต้น แม้จะสะทอ้นถึงทัศนคติของผู้พูดที่เป็นลบต่อสถาบันก็ตาม แต่ก็ยังแสดงถึงเหตผุลใน

สมอง ไม่ใช่พูดจากความจงเกลียดจงชังในจิตใจ แต่วันเวลาผ่านไป ๒ ปี เมื่อถึงข้ันตัดสินใจสร้างมวลชนข้ึนต่อสูล้้มล้าง

กันแล้ว ก็จ าต้องปรบัเสียใหม่ตามหลักวิชา ให้กลายมาเป็นความจงเกลียดจงชังจากหัวใจไม่ใช่สมอง เหตเุพราะมวลชน

ปฏิวัติน้ันจะรวมตัวอุทิศตนกันได้ ก็ด้วยความจงเกลียดจงชังเท่านั้น   

            ทุกขบวนการหากหวังจะเตบิโต ก็จะต้องสรรหาปศีาจมาใหผู้้คนเกลียดชังร่วมกันจนกลายเป็นมวลชนทีเ่ป็น

หนึ่งเดยีวให้ได้ โดย "ปีศาจ" นี้ต้องเลวบรสิุทธ์ิและมีฤทธ์ิช่ัวชาติมากพอที่จะช้ีให้ได้ว่า เป็นต้นเหตุแห่งความช่ัวร้ายทัง้

https://www.thaipost.net/main/detail/www.thaipost.net
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ปวงที่เห็นบนโลก ถึงข้ันที่ถ้าไมล่้มล้างลงไปแล้วก็อย่าหวังจะมีความหวังใดในชีวิตได้เลย อย่างที่พูดว่า "จัดการเหี้ยห่า

อะไรก็ไม่ได้" นั่นทีเดียว  

            ด้วยสันดานอันน่าเศร้าของมนุษย์ที่โกรธเกลียดอะไรคนเดียวไม่ได้ ต้องหาคนมาแบ่งปัน มาเกลียดร่วมกันจน

กลายเป็นพวกเดียวกันให้ได้เช่นน้ีนี่เอง ที่ท าให้ Hoffer ถือว่าปัจจัยรวมตัวของมวลชนปฏิวัติที่ส าคัญที่สุดคือความจง

เกลียดจงชัง ทีบ่รรดาปญัญาชนปฏิวัติมีหน้าทีจ่ะต้องเลือกสรรมาให้เกลียดร่วมกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น "ยิว" ที่ป้อนให้

มวลชนนาซีเกลียดร่วมกัน, "นายทุน-ศักดินา" ส าหรับมวลชนคอมมิวนิสต์ "ปีศาจจักรวรรดินิยม" ส าหรบัมวลชน

ชาตินิยม เป็นต้น 

            ในกรณีมวลชนปลดแอก ๒๕๖๓ ที่โบกธงรบผ่านปากเด็กธรรมศาสตรเ์มื่อ ๑๐ สงิหาคม โดยปรากฏเป็นค า

ประกาศปฏิรูปสถาบัน ๑๐ ข้อนั้น ก็ชัดเจนว่าต้องการเชิดชูให้สถาบันกษัตริย์ ตกเป็นจ าเลยแห่งความช่ัวร้ายดักดานของ

สังคมไทยนับแต่น้ีไป เชิดไว้เพื่อใหเ้ยาวชนคนหนุ่มสาวได้ร่วมกันจงเกลียดจงชังจนรวมตัวกันเป็นมวลชนทีเ่หนียวแน่น

ยั่งยืน ยิ่งรวมตัวกันก็ยิง่เกลียดร่วมกัน ยิ่งเกลียดร่วมกันก็ยิ่งรวมตัวกัน เป็นพลวัตหนักขึ้นไปเรื่อยๆ จนสิ้นตัวตน

กลายเป็นเช่นเส้นด้ายบนธงปฏิวัติล้มเจ้าจักรี ผืนเดียวกันในที่สุด    

            เมื่อเข้าใจถึงความจ าเป็นทางเทคนิคจัดต้ังมวลชนได้เช่นน้ีแล้ว ค าว่า "ปฏิรูป" สถาบันกษัตริย์ของมวลชน

เหล่าน้ี จึงเป็นแค่วาทกรรมที่ไม่มีความจริงรองรับ เพราะหากรับค าน้ีได้เมื่อใดจิตใจและพลังปฏิวัติเพื่อโลกใหม่จะหายไป

ในทันที ส าหรับมวลชนปฏิวัติแล้ว โลกปัจจุบันอันสกปรกสิน้หวังต้องถูกปฏิเสธล้มล้างแล้วสร้างข้ึนใหมเ่ท่านั้น ขยะก็

เป็นขยะ ไม่มีใครจะปฏิรูปขยะได้     

            ข้อสรุปข้างต้นเมื่อน ามาสอบทานกับพฤติการณ์หยามเหยียดสถาบัน ที่ท าเป็นกจิกรรมกันข้ึนมาภายหลัง ทัง้

การยื่นหนงัสอืต่อสถานทูตเยอรมัน, การทวงภาษีกูต่อส านักงานทรัพยส์ินหรือธนาคารไทยพาณิชย์ เลยไปถึงการจาบ

จ้วงว่าเป็นขยะสังคม ถามว่าเมือ่ไหร่แม่จะตาย ฯ เหล่าน้ีล้วนไม่ใช่ความพล่อยปากตามสันดานต่ าช้าแต่อย่างใด  หากแต่

เป็นกจิกรรมร่วมอันจ าเป็น ที่มุ่งสร้างสรรค์เพื่อเสริมความจงเกลียดจงชังร่วมกันของมวลชนทัง้สิ้น...... 

----------------- 

            ฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจว่า ม็อบเยาวชนปลดแอก ม็อบคณะราษฎร ๖๓ เกิดมาได้อย่างไร......ก็นี่ล่ะครับ 

            กรณีของจีนคอมมิวนสิต์โชคดีที่หยุดเรดการ์ดได้ ก่อนวัฒนธรรมจีนจะสูญสิ้น 

            ค าถามคือ จะหยุดเรดการ์ดไทยอย่างไร  

            ใครจะเป็นคนหยุด  

            เรดการ์ดจีน ประธานเหมา เป็นผูส้ร้างและผูห้ยุด  และหยุด 

            ส่งเรดการ์ดไปเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้านความยากล าบากของชาวนาชาวไร่  

            ไปศึกษาการท าเกษตรกรรม ไปเลี้ยงสัตว์ในชนบททุรกันดาร 

            คนสร้างเรดการ์ดไทยคือใคร? 

            การก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่มาพรอ้มกบับทบาทของ ธนาธร จึงรุ่งเรอืงกจิ และ ปิยบุตร แสงกนกกลุ เป็นมิติ

ใหม่ที่คนไทยไม่คุ้นเคยมาก่อน 
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            ล้างวัฒนธรรมเดิม 

            ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้ง  

            ย้อนกลับไปช่วงก่อนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ แต่ธนาธร เริ่มเคลื่อนไหวเปิดตัวแล้ว  

             ธนาธร ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร GM ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

                "ผมคิดว่าโครงสร้างที่มีอยู่ในสังคมไทยโดยภาพรวม ไม่เอื้อให้เกิดจินตนาการ หรือการเติบโตของคนรุ่น

ใหม่ทีจ่ะเท่าทัน เศรษฐกิจแบบดิจทิัล  

                ผมยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณลองไปซื้อนิทานทีเ่ขียนโดยคนไทย กับนิทานที่เขียนโดยฝรัง่ สุ่มหยิบมาอย่างละ

สิบเล่มแล้วเทียบกัน คุณจะพบว่า สิบเลม่ของนิทานภาษาไทย จะสอนเรื่อง คุณธรรม ซื่อสัตย์ เคารพผู้ใหญ่ อ่อน

น้อม  นี่คือค่านิยมที่จะอยู่ในนิทานสิบเลม่ของไทย รอ้ยทั้งรอ้ยจะเป็นแบบนี้  

                แต่ถ้าไปอ่านนิทานส าหรบัเดก็ของต่างประเทศ เขาจะเน้นไปที่จินตนาการ ความสนุกสนานของเดก็ จะ

เห็นว่านิทานของไทยกับต่างประเทศแตกต่างกันราวฟ้ากบัดนิ" 

            ถึงกับร้องอ๋อกันซินะ..... 

            เพราะสิง่ที่ ธนาธร พูดในวันน้ัน ล้วนคือสิ่งที่มีอยู่ในตัว ม็อบ ๓ นิ้วในวันน้ี ทุกประการ   

            สร้างความเกลียดชัง  

            ไม่เคารพผู้ใหญ ่

            ค่านิยม ๑๒ ประการ เป็นแค่ขยะ   

            ละเลยคุณธรรม  

            รวมไปถึงโครงสร้างสงัคมที่ไมเ่อื้อส าหรับคนรุ่นใหม่       พวกเขาจึงพยายามรื้อโครงสร้างเก่า เริ่มต้นด้วยการ

สร้างความเกลียดชัง  

            และยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  

            ก็ตามที่ ธนาธร พูดกับ นิตยสาร GM  

            .....ผมคิดว่าทุกคนมพีระเจ้าของตัวเอง แล้วคุณก็คยุกับพระเจ้าของคุณเองได้โดยไม่ต้องผ่านวัด โบสถ์ หรือ

มัสยิด คุณคุยกับพระเจ้าของตัวคุณได้ แม้กระทั่งระหว่างการว่ิง คุณก็คุยกับพระเจ้าได้ คุณไม่ต้องไปตักบาตร ไปมสิซา 

หรือละหมาดเพื่อจะคุยกับพระเจ้า  

                สิ่งที่ผมเช่ือก็คือศรัทธาทางศาสนาควรจะเป็นศรัทธาที่เปิดกว้าง และไม่ควรมีวัดหรือศาสนา หรอืองค์กรใด

มาบังคับหรือเชิดชูความเช่ือใดความเช่ือหนึ่งให้มากกว่าความเช่ืออื่นๆ....... 

                ......การไปบวชไม่ใช่บันไดไปสู่นิพพานของผม บันไดไปสู่นิพพานของผมมีอีกหลายบันได ไม่ใช่การไปบวช

แน่นอน....... 

            ตลอดเวลาของการเคลื่อนไหวของม็อบ ๓ นิ้ว เราจึงเห็นประเด็นท้าทายคุณธรรม จริยธรรม ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 

เพราะคนรุ่นใหมก่ลุม่นี้มิได้ศรัทธาในศาสนา แต่ต้ังค าถามสิน้คิด เช่น.....เอาค้ิวอาตมาคืนมา  

            มีใครสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าท าไม กระทรวงศึกษาธิการ ตกเป็นเป้าโจมตี ของเครือข่าย ๓ นิ้ว นั่นคือ นักเรียนเลว  
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            เพราะ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีศึกษาธิการเคยเป็นม็อบนกหวีด ไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มาก่อน หรือเพราะ

เป็นพวกเดียวกับคณะรัฐประหารอย่างนั้นหรือ  

            เปล่าหรอก! 

            สาเหตุหลัก อยู่ทีก่ารสร้างรากฐานของขุมก าลัง  

            และขุมก าลังหลกัของมอ็บ ๓ นิ้วคือ นักเรียนนักศึกษา  

            การสร้างความเคลื่อนไหวในหมู่นักเรียนที่ผ่านมามีสูตรส าเรจ็ 

            คือสร้างความเกลียดชัง  

            ยัดเยียดความไม่ไว้วางใจ  

            เหตุการณ์พัฒนาถึงข้ัน นักเรียนเลวเช่ือฝังหัวว่า ชุดนักเรียนไมป่ลอดภัย  

            กลับกันเยาวชนที่เคลื่อนไหวด้วยกัน  อยากจะขายนาผืนน้อยเสรี  

             ยุวชนแดงจีนแดง ได้รับการสนับสนุนจาก เหมา และขบวนการนีเ้ติบโตอย่างรวดเร็ว  

            "เหมา" ใช้เรดการ์ด ท าลายสัญลักษณ์ของจีนในอดีตก่อนยุคคอมมิวนิสต์  

            รวมถึงศิลปวัตถุโบราณ 

            สุสานของบุคคลส าคัญของจีน  

            "เหมา" ปลอ่ยใหเ้รดการ์ดท าตามอ าเภอใจ และยงัอนุญาตให้ท าร้ายต่อผูอ้ื่นที่ถูกมองว่าไม่ใช่พวก 

            สุดท้าย "เหมา" เป็นทัง้ผูส้ร้างและท าลายเรดการด์ ตอนที่ตัวเองอยู่ในอ านาจ  

            แต่ ธนาธร รวมถึง ปิยบุตร สร้างเยาวชนปลดแอกตอนชิงอ านาจ แล้วจะเอาลงได้อย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็น

กองก าลังท าลายล้างวัฒนธรรมเติบใหญ่ต่อไป 

            ที่จริง เยาวชนปลดแอก คณะราษฎร ๖๓  ม็อบ ๓ นิ้ว  แล้วแต่จะเรียก อาจไม่ต้องมีใครมาท าลาย เพราะ

แกนน าม็อบต่างรู้ดีว่า ตัวเองก าลังถึงทางตัน  

            ถึงได้พยายามดึงมวลชนแดงเป็นพวก  

            ช่วงหลังมานี้จงึมีการสดุดีม็อบเสือ้แดงเป็นพิเศษ  

            ขณะที่ "จตุพร พรหมพันธ์ุ" ประธาน นชป. เริ่มเดนิอีกเส้นทาง  

            และไม่ใช่เส้นทางที่ม็อบ ๓ นิ้วก าลังจะเดิน  

            เมื่อประมวลดูแล้ว ม็อบคณะราษฎร ๖๓ เดินต่อไม่ได้ เพราะตอบค าถามที่วางไว้ในอนาคตไม่ได้  

            เหมือนที่คณะราษฎร ๒๔๗๕ ไม่มีค าตอบเรื่องประชาธิปไตยให้ประชาชนชัดเจน จนผู้คนหลงเอาว่า 

รัฐธรรมนูญคือช่ือลูกชายคนโตของ พระยาพหลพลพยุหเสนา  

            มันจบที่รุ่นน้ีแหละ. 

                           ผักกาดหอม 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85991  

https://www.thaipost.net/main/detail/85991
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5 ธ.ค. 2563 - 02:40 น.  

ใบตองแห้ง : นักเรียนเลวถล่มโลก  

 
นักเรียนเลวถล่มโลก - “นักเรียนเลว” กับภาคีนักเรียน KKC นัดแต่งชุดไปรเวตไปโรงเรียน สพฐ.อ้างว่ามีแค่ 580 คน 

“นักเรียนดียังมีเยอะ” แต่บรรดาแก๊งมินเนี่ยน ผู้สูงวัย ผู้ปกป้องความเช่ือถือศรัทธาในความเป็นไทยทั้งหลายออกมารุม

ด่าอยา่งบ้าคลั่ง ราวกับมี 5 ล้านคน 

คงรู้แก่ใจว่าถ้าไร้อ านาจบังคับข่มขู่ โดยครูและผู้บริหารโรงเรียน เด็กเกือบทั้งหมดก็จะไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน 

อาการคลั่งอาละวาดสะท้อนความหวาดกลัวของคนรุ่นเก่าหัวอนุรักษ์ ที่เห็นโลกของตัวเองก าลังพังทลาย อย่างเหนี่ยวรั้ง

ไว้ไม่ได้ พยายามหาเหตุมาให้ร้ายเด็ก เช่น แต่งชุดไปรเวตแล้วมันจะไปโรงแรม ไม่ไปโรงเรียน ซึ่งสะท้อนจิตใจอกุศล 

หยาบช้าลามก แต่ยกตนมีศีลธรรม 

บ้างก็เหน็บไปโรงเรียนใส่ชุดไปรเวต ทีไปม็อบใส่ชุดนักเรียน อ้าว ก็บอกเองว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วผู้ใหญ่มีเมตตา ปรากฏ

ว่าโดนต ารวจฉีดน้ า จนเด็กมัธยมตะโกนด่า มาเอากระโปรงกูไปใส่ 

อ้างไปเรื่อยกระทั่งความเหลื่อมล้ า เด็กรวยเด็กจน ความเป็นจริงเด็กจนนั่นแหละเดือดร้อนที่สุดกับการบังคับใส่ชุด

นักเรียน ซึ่งไม่ใช่ประหยัด ไม่รู้จักแหกตาดูบ้าง โรงเรียนทุกวันน้ี มีทั้งบังคับใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี-

ยุวกาชาด หมวก เข็มขัด ผ้าพันคอ บางวันก็ให้ใส่ชุดบ าเพ็ญประโยชน ชุดอนุรักษ์ไทย ชุดพื้นเมือง ชุดธรรมะ ชุดผ้าไทย 

ฯลฯ สารพัดจะเปลือง ยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน ก็บังคับให้ซื้อของโรงเรียนทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเป้ 

ให้เด็กใส่ชุดอยู่บ้านเรียบง่ายมาเรียน ประหยัดที่สุด แล้วอย่าเพ้อเจ้อว่าเด็กจนจะมีปมด้อย เผลอๆ ไอ้พวกอวดรวยจะไม่

มีใครคบ ทุกวันน้ีชุดนักเรียนก็ปกปิดความเหลื่อมล้ าไม่ได้ 

พอบอกว่าโลกทั้งใบ ประเทศอารยะที่คุณภาพการศึกษาระดับต้นๆ เขาไม่บังคับเสื้อผ้าหน้าผมกันแล้ว ผู้ใหญ่ในกะลาก็

อ้างว่าไม่เหมือนกัน เด็กไทยไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเอง ไม่มีวินัยแบบเด็กฝรั่ง 

อ้าวเฮ้ยโทษใคร เด็กโผล่มาจากกระบอกไม้ไผ่หรือ พ่อแม่สอนอย่างไร สังคมไทยบ่มเพาะอย่างไร คนรุ่นผู้ใหญ่ต่างหาก 

โตมาแบบถูกบังคับสั่งสอน จนไม่รู้จักคิดเอง พอเห็นเด็กมีความคิดความรับผิดชอบ รู้จักมองปัญหาสังคม แบบสนับสนุน

การรณรงค์ให้อาชีพขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย ก็จิตต่ า หาว่าเด็กอยากเป็นกะหรี่ 

จิตต่ าทั้งที่ผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องเพศในสังคมช้ันน าเปรอะไปหมดแต่กดไว้ใต้คราบศีลธรรม 

บางคนก็บอกว่าให้บริษัทห้างร้านทั้งหลายจดช่ือไว้ ไอ้เด็กพวกนี้ ไอ้พวกไปม็อบ อย่าให้มีงานท า เขาคงไม่อยากจบไป

เป็นเสมียนมั้ง หัวอ่อน ว่านอนสอนง่าย เช่ือฟังนาย นอกจากราชการแล้วบริษัทที่ไหนอยากได้คนแบบนี้บ้าง โลกยุค 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/Baitong-1.jpg
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disruption ต้องการคนคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง ยุคสมัยที่เรียนจบแล้วเข้าท างานบรรษัทใหญ่ใส่เครื่องแบบ 

ก าลังจะอวสาน เออร์ลี่รีไทร์กันเพียบ 

คนรุ่นใหม่ต้องคิดเป็น คิดนอกกรอบ เพื่อต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองในโลกอนาคตที่ไม่แน่นอน พ่อแม่คนช้ันกลางระดับบน

จ านวนมากจึงส่งลูกเรียนนานาชาติ ที่เหลือก็ปล่อยตามยถากรรม 

ท าไมโรงเรียนเอกชนอย่างอมาตยกุลจึงไม่บังคับเด็กแต่งชุดนักเรียน แล้วสอนให้เด็กคิดได้ แต่โรงเรียนคริสต์ทั้งหลาย 

กลับเคร่งเครียด นี่น่าคิดเหมือนกัน 

แล้วท าไมทวิตเตอร์กองทัพภาคที่ 1 จึงต้องแซะเด็ก เกี่ยวอะไรกัน เกี่ยวสิ เพราะการบังคับเสื้อผ้าหน้าผม ที่อ้างว่าสอน

เด็กให้ มีระเบียบวินัย ความเป็นจริงคือการบ่มเพาะให้ยอมรับอ านาจบังคับ แล้วยัดเยียด “ศีลธรรมความเป็นไทย” 

คนรุ่นมินเนี่ยนที่ช้ีนิ้วสอนเด็ก แล้วเด็กชูสามนิ้วสู้ คิดว่าศีลธรรมที่ค้ าจุนสังคมไทยให้สงบสุขมาเกือบตลอดอายุขัย ยึด

เหนี่ยวอยู่กับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นไทย ความเป็นสังคมอุปถัมภ์ ความเคารพเช่ือฟังตามล าดับช้ัน อยู่ในกรอบ

วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมความเช่ือ 

ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมเดินตาม โลกจะแตกสลาย 

ทั้งที่ความจริง ชาวโลกทั้งหลายไม่ต้องมี “ความเป็นไทย” เขาก็มีศีลธรรมจรรยา ศีลธรรมในโลกสมัยใหม่สร้างข้ึนจาก

ความเสมอภาค เคารพในความเท่าเทียม ปกป้องสิทธิของตนพร้อมกับยอมรับสิทธิเสรีภาพผู้อื่น สร้างภราดรภาพ 

ความเห็นอกเห็นใจกันในประชาชนคนธรรมดา อย่างที่เห็นในม็อบคนรุ่นใหม่ 

อันที่จริง ศีลธรรมไม่ว่ายุคสมัยไหน ก็ต้องสร้างขึ้นจากความเคารพนับถืออย่างจริงใจ เหมือนเด็กรักเคารพครู ก็เพราะครู

ใส่ใจอบรมให้ความรู้ ท าตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่ครูผมฟูด่าเด็กผมยาวบังเพื่อน ตัดคะแนนความประพฤติ เอาปัตตะเลี่ยน

ไถผม 

เช่นเดียวกัน ศีลธรรมไทยก็ไม่ได้ค้ าจุนอยู่ด้วยกองทัพ ต ารวจ ศาล ปืน กฎหมาย หรือการใช้งบประมาณมหาศาล 

Propaganda ท า IO สรรเสริญเยินยอ ให้ร้ายป้ายสีคนคิดต่าง ซึ่งไร้ผลสิ้นเชิงในโลกสมัยใหม่ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5465786  

  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5465786
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 08:53 น.  

09.00 INDEX ชะตากรรม กรรมการสมานฉันท์ เบื้องหน้า ค าปฏิเสธ จากเพื่อไทย 

 
พลันที่พรรคเพื่อไทยตอบปฏิเสธการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภายในคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” อันขับเคลื่อนโดย นายชวน 

หลีกภัย แนวโน้ม ของคณะกรรมการก็เริ่มส่อแววว่า ”ไม่” สมานฉันท์ข้ึนมาโดยปริยาย 

สังคมอาจคิดและประเมินจากบทบาทของ ”เยาวชนปลดแอก” ว่าเป็นคู่แห่งความขัดแย้งที่ส าคัญ 

เป็นการประเมินจากสภาพความเป็นจริงของเดือนกรกฎาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กระทั่งพัฒนามาเป็น ”

คณะราษฎร 2563” ในเดือนตุลาคม 

ทั้งๆที่ในความเป็นจริงอันหนักแน่นและจริงจังปัญหาและความ ขัดแย้งเริ่มมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 

2549 และต่อ เนื่องมายังก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 

หากระบุอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ ความขัดแย้งที่มีต่อพรรคไทยรักไทย ความขัดแย้งที่มีต่อพรรคพลังประชาชน กระทั่ง

เป็นความขัด แย้งซึ่งต่อเนื่องมายังพรรคเพื่อไทย 

ในเมื่อพรรคเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภายในคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” เสียแล้วทุกอย่างก็จบ 

หากดูกระบวนการเกิดข้ึนและความพยายามในการขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” ก็จะมองเห็นว่า

ด าเนินมาด้วยความไม่ราบรื่นต้ังแต่เบื้องต้น 

ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอและ นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภาขานรับเหมือนกับทุกอย่างสดสวยกาววาว 

ยิ่งเมื่อ นายชวน หลีกภัย ต่อสายไปยัง ”อดีต” นายกรัฐมนตรีสังคมก็เริ่มมองเห็นความหวังปรากฏข้ึนริบหรี่ ไม่ว่าจะมา

จาก นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ว่าจะมาจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

แตเ่มื่อปะทะเข้ากับกระแสต้านอย่างรุนแรงจากพรรคพลังประชารัฐ จากภายใน 250 ส.ว. สังคมก็สัมผัสได้ในอุปสรรค

และขวาก หนามที่ส าคัญ 

อย่าได้แปลกใจหากจะมีการปฏิเสธจากพรรคก้าวไกล 

อย่าได้แปลกใจหากจะมีการปฏิเสธอย่างเป็นทางการมาจาก พรรคเพื่อไทยอันเท่ากับเป็นการปิดเกมไปโดยปริยาย 

เมื่อน ากรรมการ ”สมานฉันท์” ชุด นายชวน หลีกภัย เทียบกับกรรมการ ”สมานฉันท์” ชุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ก็จะมองเห็นอาการ บิดเบี้ยวอย่างเด่นชัด 

เป็นความบิดเบี้ยวที่สรุปได้เลยว่าไม่มีโอกาสได้เกิดข้ึนได้อย่าง องอาจในทางเป็นจริง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2472957   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2472957
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/ม็อบ-4-728x485-1.jpg
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5 ธ.ค. 2563 - 11:17 น.  

FootNote : จังหวะก้าวการเมือง เพื่อไทย เมื่อ "คุณหญิง" อ าลาจากไป  

 
การมอบบทบาทให้กับ นายชัยเกษม นิติสิริ ของพรรคเพื่อไทย สอดรับกับสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ 

นายชัยเกษม นิติสิริ อย่างแนบแน่น 

ต้องยอมรับว่าในการเลอืกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พรรคเพื่อไทยก าหนดรายช่ือผู้ทีจ่ะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ 3 คน 

1 คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 1 คือ นายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ และ 1 คือ นายชัยเกษม นิติสิริ 

เมื่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อ าลาจากไปเพราะต้องการลงสมัครชิงต าแหน่งผูว่้าฯกทม. เมื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

อ าลาจากไป จึงเหลือเพียง นายชัยเกษม นิติสิริ เท่านั้น 

การขยายบทบาทของ นายชัยเกษม นิติสิริ จึงสะท้อนนัยยะในทางการเมือง ด้านหนึ่งเป็นการให้ความส าคัญ ด้านหนึ่ง

เป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงฝีมือและความสามารถในทางการเมือง 

ที่ส าคัญยิ่งกว่าน้ันก็คือ การเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ 

ไม่ว่าการอ าลาสมาชิกภาพแห่งพรรคเพื่อไทยของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ และคณะ ไม่ว่าการขยายบทบาทมาก

ยิ่งขึ้นให้กับ นายชัยเกษม นิติสิริ สะท้อนความตื่นตัวอย่างยิ่งของพรรคเพื่อไทย 

ไม่ว่าจะมองในแง่ "ยุทธศาสตร์" ทางการเมือง ไม่ว่าจะมองในแง่ "ยุทธวิธี" ในแต่ละจังหวะก้าวทางการเมือง 

แม้จะมีบางภาคส่วนในทางการเมืองพยายามขยายในลักษณะแห่งจินตนาการว่า การจากไปของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ

ราพันธ์ุ เป็นความขัดแย้ง 

แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาการนิ่งของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ อย่างสุขุมและเปี่ยมด้วยคัมภีรภาพเท่ากับยืนยันว่าการ

ขยายด าเนินไปบนพื้นฐานแห่งการมโนและมิได้มีความปรารถนาดี 

ขณะเดียวกัน ท่าทีจากภายในพรรคเพื่อไทยก็รอบคอบรัดกุม 

ทั้งหมดยืนยันว่าหากจะมีความขัดแย้งก็มิได้เป็นเรื่องในทางยุทธศาสตร์หากแต่เป็นเรื่องในทางยุทธวิธี 

น่าเช่ือว่าภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในของพรรคเพื่อไทยก็จะมีการเผยแสดงมากยิ่งข้ึนอันเป็นจังหวะก้าว

ทางด้านของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

เมื่อถึงตอนนั้นสังคมก็จะอ่านออกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองแท้จริงอยู่ตรงไหน เป็นคุณมากน้อยเพียงใดในทางการเมือง 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5468151 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5468151
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