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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 6 ธันวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ปธ.กกต.ชวนปชช.ใช้สทิธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.เผยมาตรการรบัโควิด-19 7 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ เลขากกต.เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวนปชช.ร่วม

ออกมาใช้สิทธิกันให้มาก 
8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต.สัง่ถอดช่ือผูส้มัคร'ส.อบจ.' 6รายมลีักษณะต้องห้าม 10 
2 มติชนออนไลน ์ กกต.สัง่ถอดช่ือ 6 ผูส้มัครสมาชิก อบจ. หลังพัวพันคดี คืนสทิธิ 8 ผู้สมัคร

นายก-ส.อบจ. 
12 

3 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.เผยค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบจ.พร้อมถอดช่ือ 6 
ผู้สมัครพัวพันคดี 

14 

4 แนวหน้าออนไลน ์ โดนแล้ว! 'กกต.'สัง่ถอดช่ือ 6 ผู้สมัครสมาชิก อบจ.พบติดคุกคดีการ
พนัน-คดีทุจริต 

16 

5 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'กกต.' สั่งถอดช่ือผู้สมัคร ส.อบจ. 6 ราย พบติดคุกคดีพนัน-ทุจริต-เป็น
ผู้ช่วย ส.ส. 

17 

6 สยามรฐัออนไลน ์ กกต.สั่งคืนสิทธ์ิ 8ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.- ถอดช่ือ6รายหลังพบพัวพันคดี 19 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'กกต.' ถอดช่ือผู้สมัครสมาชิก อบจ. 6 ราย พบติดคุกคดกีารพนนั-คดีทุจริต 21 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ฝ่าเช้ือไวรัส 'โควิด' คุมเข้มเลือกตั้ง อบจ. 23 
9 ข่าวสดออนไลน ์ เลือกตั้งท้องถ่ิน : ปรากฏการณ์ใหม่-ข้อมลู-สถิติน่าสนใจในศึกเลือกตั้ง 

อบจ. 63 
25 

10 ข่าวสดออนไลน ์ “พิชัย” ช่วย “พิชัย” หาเสียง อบจ. เชียงใหม่ เสนอ 7 แนวทางช่วย SME 29 
11 มติชนออนไลน ์ เยาวเรศ เผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เขียน จม.หนุน พิชัย กระแสตอบรับดีมาก 31 
12 คมชัดลึกออนไลน ์ เนช่ันทีวีจัดดีเบต นายก อบจ.โคราช คึกคัก 32 
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13 มติชนออนไลน ์ 8เครือข่ายกาญจนบุรี เปิดเวทีดีเบตเชิญ4ผู้สมัครนายก อบจ.แสดง
วิสัยทัศน์ 

34 

14 มติชนออนไลน ์ ชัยเกษม น าปรบัทัพ อุดมการณ์-ท่าทีเพื่อไทย ดันรุ่นใหม่เข้าท างาน-
ลงเลือกตั้ง 

35 

15 มติชนออนไลน ์ เผย ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.เลือกตั้งทั้งหมดแบบ
ไอลอว์เสนอ 

36 

16 มติชนออนไลน ์ สมคิด ฉะ สิระ พูดเกินจริง กมธ. แก้ รธน. ยังไม่พิจารณา ตรงกับร่าง
ไอลอว์ 

38 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ นิด้าโพล' ช้ีม็อบราษฎรยกระดับกดดันรัฐบาลไม่ได้ 39 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ เหยี่ยวถลาลม : พลงัของกม. 40 
2 คมชัดลึกออนไลน ์ คู่เอกสงขลา'ผู้การชาติ-ไพเจน' เดิมพันอนาคต ปชป. 41 
3 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่ 12 : ‘บิ๊กตู’่ผู้ไม่แพ้! 43 
4 มติชนออนไลน ์ รายงาน : กระแส ก้าวหน้า สนาม เลือกตั้ง‘ท้องถ่ิน’ คึกคัก และเข้มข้น 45 
5 มติชนออนไลน ์ สถานีนี่น้ี…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ 47 
6 คมชัดลึกออนไลน ์ ลุยเชียงใหม่'ตู'่ ไม่ถอย ฉีกจดหมาย 'แม้ว' 48 
7 เนช่ันออนไลน ์ ดีเดย์! 20ธ.ค.เลือกตัง้ท้องถ่ินรัฐบาลชิงความได้เปรียบ 50 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ แค้น'แดนไกล' อบจ.เชียงใหม่'ตอ้งชนะ' 51 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ สแกน'บ้านใหญ่'ภาคกลาง อิทธิพลในสมรภูมิ'อบจ.' 53 
10 ข่าวสดออนไลน ์ สารจาก ดูไบ บ่งช้ี เส้นแบ่ง การเมอืง พื้นที่ เชียงใหม่ 55 
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญ  
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดี             
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมจุดเทียนมหามงคล 
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วันที่ 6 ธันวาคม 2563 - 10:39 น.  

ปธ.กกต.ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.เผยมาตรการรับโควิด-19 

 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คลิปวีดิโอของ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วย
เลือกตั้งที่ท่านมีช่ืออยู่ ภายใต้”เลือกตั้งท้องถ่ินร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส” 

พร้อมกันนี้ ส านักงานกกต.ฯยังได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.ใน
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยว่า ส านักงานกกต. ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการด าเนินการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกข้ันตอน โดยข้อ
ปฏิบัติของเจ้าพนักงานนั้น เจ้าหน้าที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลด์และถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ส่วนข้อปฏิบัติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น จะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีผู้ที่
มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือ มีอาการ ไข้ เป็นหวัด หรือ ไอ ได้มีการจัดคูหาลงคะแนนพิเศษแยกไว้ให้เพื่อไป
ลงคะแนนใช้สิทธิได้ และต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าไปที่เลือกตั้งด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2474262  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2474262
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__14377055.jpg
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วันที่ 6 ธันวาคม 2563 - 12:11 น.  

เลขากกต.เผย ความพร้อมจัดเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ ชวนปชช.ร่วมออกมาใช้สิทธิกันให้มาก 

 
เลขากกต.เผย ความพร้อมจัดเลือกต้ังอบจ. 20 ธ.ค.น้ี ชวนปชช.ร่วมออกมาใช้สิทธิกันให้มาก เตือนผู้สมัคร อย่าท า
ผิดกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ให้
สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ 
ว่า เท่าที่ได้รับรายงานมาเบื้องต้นน้ันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสถานที่หน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง 
โดยจัดหน่วยเลือกตั้งจะยังต้องจัดตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อไม่ให้เป็นสถานที่ในการ
แพร่เช้ือโรค โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วย 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละจังหวัดช่วงประมาณวันที่  16-
17 ธันวาคม จะมีการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บางจังหวัดอาจมีการจัดบิ๊กเดย์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากจังหวัดใดพบว่าสถานการณ์โควิด-19 ไม่ค่อยดี อาจจะใช้วิธีการรณรงค์อื่นแทน เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถโฆษณา เป็นต้น ส่วนสถานการณ์น้ าท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น เท่าที่รายงาน
สถานการณ์เริ่มดีข้ึนแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

“วันที่ 7 ธันวาคมนี้ จะมีการเพิ่มก าลังเจา้หน้าที่ต ารวจเปน็ชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อท างานรว่มกับผู้ตรวจการเลือกตั้งใน
การตรวจการกระท าหรือการหาเสียงที่ผิดกฎหมาย การแจกเงินซื้อเสียง การเก็บบัตรประชาชน ดังนั้น อยากฝากเตือน
ผู้สมัครทุกคนว่าอย่าท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นคดีข้ึนมาจะล าบากได้ ” 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อยากขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 20 ธันวาคมนี้กันให้มากๆอีกทั้ง
ขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ท าการอ าเภอ ที่ท าการอบจ. ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
เจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีช่ือบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีช่ืออยู่ในทะ
บียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินเพื่อขอเพิ่มซื่อ-ถอนช่ือ ภายในวันที่ 
9 ธันวาคมนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 7 ธันวาคมนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.จะเป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพื่อช้ีแจงแนวทางการบูร

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/พ.ต.อ.จรุงวิทย์-ภุมมา.jpg
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ณาการการท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอดจนซักซ้อมการจัดท าและส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมอบแนวทางในการบูรณาการ
การท างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2474353  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2474353
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เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 16.01 น. 

กกต.สั่งถอดช่ือผู้สมัคร'ส.อบจ.' 6รายมีลักษณะต้องห้าม 

 
“กกต.” สั่งถอดชื่อผู้สมัคร ส.อบจ. 6 ราย หลังพบ ติดคุกคดีการพนัน– โดนคดีทุจริต– เป็นผู้ช่วย ส.ส. พร้อมสั่งคืน
สิทธิสมัครให้ 8 ผู้สมัครนายก-ส.อบจ. เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. เพิ่มเติมอีก 17 ราย ) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือ
ผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ย่ืนคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย นาย
ธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3, นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.ล าปาง เขต 
1, นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 , นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองบัวล าภู เขต 
1, นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร, นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.กระบี่ เขต 3, นายสังคม 
ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 1 ส่วนกรณีมีการร้อง
คัดค้านการรับสมัครนายก อบจ.และส.อบจ. ซึ่ง กกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ ผู้ที่ถูกร้องยังคงเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี, นายสุพล ณวิชัย ผู้สมัคร 
ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 

นอกจากนั้น กกต.ยังมีการพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ. ซึ่ง กกต.ได้มี
ค าสั่งให้ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.
เชียงราย เนื่องจากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, 2.นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
นายพัฒนพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้
ท ากิจกรรมหาเสียงใด ๆ แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได ้ 

3.นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลยใน
คดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
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วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย
วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค า
พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

4.นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5.นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึงเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ 6.นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรัพย์ที่ กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/811107   

https://www.dailynews.co.th/politics/811107
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 16:24 น. 

กกต.สั่งถอดช่ือ 6 ผู้สมัครสมาชิก อบจ. หลังพัวพันคดี คืนสิทธิ 8 ผู้สมัครนายก-ส.อบจ. 

 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. เพิ่มเติมอีก 17 ราย ) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชี
รายช่ือผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ย่ืนคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย 

นายธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3, นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.
ล าปาง เขต 1, นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2, นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.
หนองบัวล าภู เขต 1, นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร, นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.ก
ระบี่ เขต 3, นายสังคม ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 
1 ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้านการรับสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูกร้องยังคง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายกอบจ.สุราษฏร์ธานี , นายสุพล 
ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 

นอกจากนั้น กกต.ยังมีการพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบจ. ซึ่ง กกต.ได้มี
ค าสั่งให้ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.
เชียงราย เนื่องจากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, 2.นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
นายพัฒนพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้
ท ากิจกรรมหาเสียงใดๆ แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได ้

3.นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลยใน
คดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย
วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค า

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

4.นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5.นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึงเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ 6.นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473504  
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เผยแพร่: 5 ธ.ค. 2563 16:54   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

กกต.เผยค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบจ.พร้อมถอดช่ือ 6 ผู้สมัครพัวพันคดี 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพิ่มเติมอีก 17 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือผู้รับสมัคร
เลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย 

นายธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3, นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.
ล าปาง เขต 1, นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2, นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.
หนองบัวล าภู เขต 1, นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร, นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.ก
ระบี่ เขต 3, นายสังคม ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 
1 ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้านการรับสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ ถูกร้องยังคง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายกอบจ.สุราษฏร์ธานี , นายสุพล 
ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 

ทั้งนี้ กกต.พิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบจ. ซึ่ง กกต.ได้มีค าสั่งให้ถอนช่ือ
ออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงราย เนื่องจาก
ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 

2.นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายพัฒนพงศ์ ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้ท ากิจกรรมหาเสียงใดๆ 
แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได้ 

3.นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลยใน
คดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย
วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค า
พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
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4.นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5.นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึงเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

และ 6.นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรพัย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000124897  
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วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.56 น. 

โดนแล้ว! 'กกต.'สั่งถอดช่ือ 6 ผู้สมัครสมาชิก อบจ.พบติดคุกคดีการพนัน-คดีทุจริต 

 
กกต. สั่งถอดชื่อผู้สมัคร ส.อบจ. 6 ราย หลังพบติดคุกคดีการพนัน– โดนคดีทุจริต– เป็นผู้ช่วย ส.ส.  พร้อมสั่ง

คืนสิทธิสมัครให้ 8 ผู้สมัครนายกฯ-ส.อบจ. เหตุไม่มีลักษณะต้องห้าม 
วันที่ 5 ธ.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. เพิ่มเติมอีก 17 ราย ) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือผู้รับ
สมัครเลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษระต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รบัสมัครและประกาศรายช่ือเปน็ผู้รบัสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย นายธนวรรธน์ 
วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3 , นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.ล าปาง เขต 1, นายปดิ
ธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2, นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองบวัล าภู เขต 1, นายสุนทร 
รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร , นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.กระบี่ เขต 3, นายสังคม ธนูชาญ 
ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 1 ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้านการ
รับสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูกร้องยังคงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายกอบจ.สุราษฏร์ธานี, นายสุพล ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.
เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2, 

นอกจากนั้น กกต.ยังมีการพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าอบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งให้
ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/536718  
  

https://www.naewna.com/politic/536718
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05 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:57 น.      

'กกต.' สั่งถอดช่ือผู้สมัคร ส.อบจ. 6 ราย พบติดคุกคดีพนัน-ทุจริต-เป็นผู้ช่วย ส.ส. 

 
5 ธ.ค.63 - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. เพิ่มเติมอีก 17 ราย) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือผู้รับ
สมัครเลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย นาย
ธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3 , นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.ล าปาง เขต 
1, นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองบัวล าภู เขต 
1, นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร, นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.กระบี่ เขต 3, นายสังคม 
ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 1 

ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้านการรับสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูกร้อง
ยังคงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายกอบจ.สุราษฏร์ธานี, นายสุพล 
ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 

นอกจากนั้น กกต.ยังมีการพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบจ. ซึ่งกกต.ได้มี
ค าสั่งให้ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.
เชียงราย เนื่องจากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   

2.นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟั งได้ว่า นายพัฒนพงศ์ ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้ท ากิจกรรมหาเสยีงใด ๆ  
แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได้ 

3.นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลยใน
คดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย
วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค า
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พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

4.นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5.นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึงเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ 6.นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86053   

https://www.thaipost.net/main/detail/86053
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สยามรัฐออนไลน์  5 ธันวาคม 2563 21:03 น.    

กกต.สั่งคืนสิทธิ์ 8ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.- ถอดช่ือ6รายหลังพบพัวพันคดี 

 
วันที่ 5 ธ.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. เพิ่มเติมอีก 17 ราย ) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือ
ผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ย่ืนคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัครและประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย 

นายธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3, นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.
ล าปาง เขต 1, นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2, นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.
หนองบัวล าภู เขต 1, นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร, นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.ก
ระบี่ เขต 3, นายสังคม ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1, พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 
1 ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้านการรับสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. ซึ่งกกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูกร้องยังคง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายกอบจ.สุราษฏร์ธานี , นายสุพล 
ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 

นอกจากนั้น กกต.ยังมีการพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบจ. ซึ่ง กกต.ได้มี
ค าสั่งให้ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.
เชียงราย เนื่องจากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, 2.นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
นายพัฒนพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลอืกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้
ท ากิจกรรมหาเสียงใดๆ แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได้ 

3.นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลยใน
คดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201205/e343e4c3c4e2af9048b944cc0bd4de83ede33ca3b4267fb0daab29a404fb5a41.jpg?itok=AjZI4Yub
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วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค า
พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

4.นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5.นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึงเป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ 6.นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202376  
  

https://siamrath.co.th/n/202376
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5 ธันวาคม 2563  

'กกต.' ถอดช่ือผู้สมัครสมาชิก อบจ. 6 ราย พบติดคุกคดีการพนัน-คดีทุจริต 

 
ฤกกต." ถอดรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกอบจ. 6 ราย หลังพบคดีทุจริต-ติดคุกคดีการพนัน-เป็นผู้ช่วย ส.ส. สั่งคืนสิทธิ 8 
ผู้สมัครนายกไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพิ่มเติมอีก 17 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศช่ือในบัญชีรายช่ือผู้รับสมัคร
เลือกตั้ง ได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายช่ือต่อ กกต. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม พร้อมทั้งมีค าสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายช่ือเป็นผู้รับสมัคร รวม 8 ราย ประกอบด้วย 
1. นายธนวรรธน์ วรัณวงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 3 
2. นายธรรมนูญ เกษตรธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.ล าปาง เขต 1 
3. นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
4. นายณัฐศักดิ์ สัตยะวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองบัวล าภู เขต 1 
5. นายสุนทร รัตนากร ผู้สมัครนายกอบจ.ก าแพงเพชร 
6. นายสุลัยหมาน หวังสป ผู้สมัคร ส.อบจ.กระบี่ เขต 3 
7. นายสังคม ธนูชาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 1 
8. พ.อ.ประเสริฐ ทองยศ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี เขต 1 

นอกจากนี้ กกต.ยังพิจารณากรณีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ. ซึ่ง กกต.ได้มีค าสั่งให้
ถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร รวม 6 ราย ประกอบด้วย 

1. นายอิทธิพล ศรีสองสม ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงราย เนื่องจากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายอิทธิพล เคยต้อง
ค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฉ้อโกง เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระท าโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

2. นายพัฒนพงศ์ ราชป้องขันธ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บึงกาฬ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายพัฒนพงศ์ ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยด าเนินงานของ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าว แม้นายพัฒนพงศ์ จะมีการขอถอนการสมัคร และแจ้งว่าไม่ได้ท ากิจกรรมหาเสยีงใด ๆ  
แต่เจ้าหน้าที่ กกต.บึงกาฬ แจ้งว่าไม่สามารถถอนการรับสมัครเลือกตั้งได้ 
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3. นายวรรธนะ สงวนธรรม ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายวรรธนะ เป็นจ าเลย
ในคดีเกี่ยวกับการพนัน โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แม้นาย
วรรธนะ อ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้ามือตามค าพิพากษา และได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น แต่ตามส านวนค าพิพากษาพบว่า นาย
วรรธนะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษ ตามค า
พิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างค าพิพากษา นายวรรธนะจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

4. นายเสกสรร นิรันดร์ปกรณ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากข้อเท็จจรงิรับฟังได้ว่า นายเสกสรร เป็นจ าเลย
ในคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนันฯ โดยศาลจังหวัดนางรองมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ 
แม้นายเสกสรรอ้างว่า เคยต้องค าพิพากษาดังกล่าวในฐานะเจ้ามือการพนัน แต่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ 
อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้ต้องโทษมิเคยถูกลงโทษตามค าพิพากษาแต่ไม่มีผลเป็นการลบ
ล้างค าพิพากษา นายเสกสรรจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

5. นายนพดล รุ่งสว่าง ผู้สมัคร ส.อบจ.สระบุรี เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายนพดล ได้รับโทษจ าคุกและ
พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ จึง เป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

6. นายภวัต เวสภักตร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อุทัยธานี เนื่องจากข้อเท็จจรงิรบัฟังได้ว่า นายภวัต เคยต้องค าพิพากษา
อันถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับการทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ส่วนกรณีมีการร้องคัดค้าน การรับสมัครนายก อบจ.และส.อบจ. ซึ่ง กกต.ได้มีค าสั่งยกค าร้องซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถูก
ร้องยังคงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวม 3 ราย โดยประกอบด้วย นายชุมพล กาญจนะ ผู้สมัครนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี, 
นายสุพล ณวิชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2, นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร เขต 2 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911205  
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ฝ่าเช้ือไวรัส 'โควิด' คุมเข้มเลือกตั้ง อบจ. 

 
"กฎเหล็ก" ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด กลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงเดียวกับการเลือกต้ัง นายก อบจ.-สมาชิกสภา อบจ.
ใกล้เข้ามา 

จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิดกลับมาระบาด กรณีพบหญิงไทยลักลอบข้ามผ่านธรรมชาติจากประเทศเมียน
มา เข้ามาทางอ.แม่สาย จ.เชียงราย ติดเช้ือโควิด โดยจากการสอบสวนโรคคนกลุ่มนี้เดินทางไปในหลายสถานที่ใน จ.
เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร กทม. ราชบุรี มีการใช้บริการรถสาธารณะ โดยสารเครื่องบิน และไปเที่ยวสถานบันเทิง  

กลายเป็นช่วงเวลาต้ังการ์ดสูงอีกครั้งต่อมาตราการคุมเข้ม ป้องกันและสอบสวนโรค ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเลือกตัง้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ.(ส.อบจ.) ใกล้เข้ามาเพียงไม่กี่วันก่อนเข้าคูหาวันที่ 20 
ธ.ค.นี ้ 

เมื่อรูปแบบการออกเสียงเข้าคูหาเลือกตั้ง ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการรวมตัวต่อความเสี่ยงจุดแพร่ระบาด "ไวรัส
โควิด" ซึ่งก่อนหน้าน้ีวันที่ 22 ก.ค. "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั่วประเทศ ให้การจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม รองรับจัดเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดตาม พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ไว้แล้ว  

การเลือกตั้ง อบจ.-ส.อบจ. ไม่ใช่ครั้งแรกในมาตรการป้องกันการระบาดของโวรัสโควิด เพราะเมื่อการเลือกตั้งซ่อมส.ส.
ล าปาง เขตที่4 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2563 ได้เป็น "โมเดล" รูปแบบเลือกตั้งเพื่อป้องกันโรคมาแล้ว ตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่
เลือกตั้งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ทตั้งแต่หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือแอลกอฮอล์  

นอกจากนี้ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้ตรวจสอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด "ด่วน
ท่ีสุด" ที่ มท.0818.2/ว 6751 ลงวันที่ 10 พ.ย.2563 เรื่อง "การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019" โดยมี
เนื้อหาตอกย้ าให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจ า อบจ. และผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า อบจ. "ปรับขั้นตอน" และ 
"วิธีการ" ให้เหมาะสมแต่ละสถานที่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเช่นกัน 

ขณะเดียวกันหากตรวจสอบพื้นที่เลือกตั้ง จ.บุรีรัมย์ ยังพบอีกว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครเป็นนายก อบจ.และ ส.อบจ. 
มากที่สุด โดยมีผู้สมัครนายก อบจ. 8 คน และมีผู้สมัครเป็นส.อบจ.ใน 42 เขตเลือกตั้งมากถึง 343 คน รวมทั้งสิ้น 351 
คน ท าให้ "บุรีรัมย์" ต้องยกระดับมาตรการป้องกัน โดยเข้มงวดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 
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และประสานสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ.บุรีรัมย์แต่งตั้ง อสม.หน่วยละ 3 คนท าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มาเข้าคูหาทั้งหมด 

แต่หากการตรวจคัดกรองพบว่า อุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาฯ บุคคลนั้นจะถูกแยกตัวออกไปในจุดพัก 
เพื่อรอตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิต่ ากว่า 37.5 องศาฯ จะเปิดใช้สิทธ์ิกลับมาลงคะแนนตามปกติ หากยังมี
อุณหภูมิยังอยู่ที่ 37.5 องศาฯหรือเกินกว่านี้ จะปรับให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใน "คูหาพิเศษ" ก่อนที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะมารับตัวไปตรวจตามขั้นตอนทันที  

ที่ส าคัญเอกสารที่ "ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)" กรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งก าหนดมาตราการป้องกันต้ังแต่
ช่วงรับสมัครเลือกตั้งท้องถ่ินรองรับ "ทุกประเภท" ที่จะเกิดข้ึนทั้งหมด จนถึงวันนับคะแนนเลือกตั้ง อาทิ จัดเจ้าหน้าที่ท า
ความอุปกรณ์การรับสมัครและห้องน้ าทุก 1 ช่ัวโมง รวมถึงจ ากัดจ านวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครเพื่อป้องกันคนมา
ชุมนุมเป็นจ านวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คนเท่านั้น  

นอกจากนี้ในวัน "ลงคะแนน" ที่หน่วยเลือกตั้งต่างๆ จะมีประชาชนมารวมจ านวนมาก ต้องจัดแยกคูหา
ลงคะแนนส าหรับรับผู้มีสิทธิที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดไว้โดยเฉพาะ โดยที่คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยและ face shield ตลอดเวลา ส่วนผังที่เลือกตั้งให้มีระยะห่างระหว่าง คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่รับแสดงตน กับผู้ท าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ด้านการจัดระเบียบเข้าแถว ก าหนดให้ระหว่างการรอแสดงตนขอใช้สิทธิให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัด
เก้าอี้ส าหรับนั่งรอ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อรองรับกรณีมีผูม้าใช้สิทธิพร้อมกันเปน็จ านวนมาก และจัดให้ผูม้ี
สิทธิล้างมือด้วยแอลกอฮอลเ์จลก่อนเข้าแสดงตนทีห่น่วยเลอืกตั้ง จากนั้นเมื่อถึงเวลา "นับคะแนน" ทุกหน่วยเลือกตั้งต้องจดั
ระเบียบสถานที่ส าหรับผู้สังเกตการณ์ ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรเช่นกัน 

ท้ังหมดเป็นมาตรการ "กฎเหล็ก" ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งกลับมา
ระบาดอีกครั้งในช่วงเดียวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ก าลังเข้มงวดใกล้ถึงวันเลือกตั้งทุก
นาที. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911232  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911232
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6 ธ.ค. 2563 - 12:07 น.  

เลือกตั้งท้องถ่ิน : ปรากฏการณ์ใหม่-ข้อมูล-สถิติน่าสนใจในศึกเลือกตั้ง อบจ. 63  

 
เลือกต้ังท้องถิ่น : ปรากฏการณ์ใหม่-ข้อมูล-สถิติน่าสนใจในศึกเลือกต้ัง อบจ. 63 - BBCไทย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 
ธ.ค. นี้ ถือเป็นอีกครั้งที่คนไทย 76 จังหวัดจะได้ใช้อ านาจอธิปไตยทางตรงเพื่อก าหนดชะตากรรมตัวเอง หลงัเคยเข้าคูหา
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาแล้วเมื่อต้นปี 2562 

นี่ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินรูปแบบแรกในรอบ 6 ปี นับจากผู้บริหารท้องถ่ินทยอยหมดวาระลง ทว่ายังต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2557 

บีบีซีไทยรวบรวมข้อมูลน่ารู้และสถิติน่าสนใจใน "ศึกเลือกตั้งนายกฯ เล็ก" มาไว้ ณ ที่นี้ 
ปรากฏการณ์ใหม่ 

การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ครั้งนี้มีความส าคัญ และมี "ปรากฏการณ์ใหม่" เกิดข้ึนอย่างน้อย 5 ประการ 

 เป็นครั้งแรกที่.. มีการเลือกตั้งท้องถ่ินนับจากรัฐประหารปี 2557 

 เป็นครั้งแรกที่.. การเลือกตั้ง อบจ. เกิดข้ึนพร้อมกันทั้งประเทศ 76 จังหวัด 

 เป็นครั้งแรกที่.. ประชาชนอายุระหว่าง 18-26 ปี จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถ่ิน นับจากมีการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถ่ินครั้งสุดท้ายปี 2555 

 เป็นครั้งแรกที่.. มีแคมเปญรณรงค์ระดับชาติเกิดข้ึนกับผู้สมัครเลือกตั้งท้องถ่ิน และมีการท าป้ายหาเสียงด้วย 
"นโยบาย/ค าขวัญบรรทัดเดียว" 

 เป็นครั้งแรกที่.. ผู้สมัครเปิดตัว "สวมเสื้อพรรคการเมือง" ลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพรรคเพื่อ
ไทย (พท.) ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด และคณะก้าวหน้าส่ง 42 จังหวัด 

กองโฆษก คณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า หาเสียงช่วยผู้สมัคร อบจ.ลพบุรี 
"การสวมเสื้อคลุมของการเมืองระดับชาติลงสู่สนามท้องถ่ิน ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพรรคกับพื้นที่ที่

ชัดเจนข้ึน จากในอดีต พรรคการเมืองกับผู้สมัคร อบจ. มักมีความเช่ือมโยงกันแบบไม่เปิดเผย แต่น่ีลุกขึ้นมาเปิดตัวเลย 
และส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างนโยบายพรรคสว่นกลางกับพื้นที่" รศ.ดร. อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม กล่าวกับบีบีซีไทย 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/115806164_128652308_505596873654224_7698227021354552951_n.jpg
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ทว่าด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของ อบจ. ภายใต้รัฐราชการแบบรวมศูนย์ ท าให้ชุดนโยบาย
หาเสียงที่จัดท าโดย 1 พรรคการเมือง และ 1 กลุ่มการเมือง ยังถูกน าเสนอภายใต้ข้อจ ากัด และไต่ไปไม่ถึงระดับที่จะ 
"พลิกท้องถ่ินได้" ตามความเห็นของนักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องการกระจายอ านาจและท้องถ่ินไทย และเพิ่งจัดเวทีประชัน 
วิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ. มหาสารคาม ไปหมาด ๆ 

นอกจากผู้สมัครที่จัดท านโยบายหาเสียงเช่ือมโยงกับพรรค/กลุ่มการเมอืงระดับชาติ รศ.ดร. อลงกรณ์ยังพบว่ามีนโยบาย
อีก 2 ประเภทจากคนอีก 2 กลุ่มคือ นโยบายจากประสบการณ์ของผู้สมัครที่เป็นอดีตนายก อบจ. และนโยบายแบบลูกทุ่ง ๆ  จาก
ผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ที่สนใจการเมือง แต่ยังไม่มีประสบการณ์ โดยออกมาในท านอง "มุ่งมั่น ตั้งใจ หวังเปลี่ยนแปลง" 
ข้อมูลพ้ืนฐานว่าด้วย อบจ. 

อบจ. เป็นการปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่ที่สุด ทว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน เนื่องจากมีภารกิจส าคัญคือการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่คนในท้องที่ 

การได้มาซึ่งนายก อบจ./ส.อบจ. : มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องสังกัด
พรรคการเมืองอย่าง ส.ส. ทั้งนี้ในการเลือกตั้งนายก อบจ. ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนสมาชิก อบจ. ใช้เขตอ าเภอ
เป็นเขตเลือกตั้ง 

จ านวน : ในแต่ละจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) มีนายก อบจ. 1 คน ส่วนสมาชิก อบจ. มีตั้งแต่ 24-48 คน ข้ึนอยู่
กับจ านวนประชากรในจังหวัดน้ัน ๆ 

อ านาจหน้าท่ี : นายก อบจ. กับ ส.อบจ. แบ่งบทการเมืองกัน โดยนายก อบจ. รับหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั้งจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน, จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบให้สภาท้องถ่ิน
ทราบ ขณะที่ ส.อบจ. เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติที่ใช้ในท้องถ่ิน เช่น การจัดการขยะ ประปา, ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน, ให้ความเห็นชอบงบ และตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน 

วาระ : อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 
ค่าตอบแทน : นายก อบจ. ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 75,530 บาท หรือคิดเป็น 3.62 ล้านบาทหากด ารง

ต าแหน่งครบวาระ ส่วน ส.อบจ. ได้ค่าตอบแทน 19,440 บาท หรือคิดเป็น 9.33 แสนบาทหากครบวาระ 
งบ อบจ. 

รายได้ของ อบจ. เกิดจาก 2 แหล่งส าคัญ แหล่งแรก มาจากการเก็บภาษีต่างๆ ในจังหวัด เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่, 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย อีกแหล่ง มางบอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 90,978.4 ล้านบาท ในส่วนของ 
อบจ. 76 จังหวัดได้รับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วงเงินรวม 28,797.8 ล้านบาท 

อบจ.สิงห์บุรี เป็น อบจ. ที่ได้รับการจัดสรรงบน้อยสุดที่ 118.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นงบ 473 ล้านบาท ตลอด 
4 ปีของวาระในการด ารงต าแหน่ง 

ขณะที่ อบจ.นครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบสูงสุดถึง 2,303.4 ล้านบาท นั่นเท่ากับว่าจะมีงบกว่า 9,200 ล้าน
บาทในช่วง 1 เทอมของอ านาจ 

บีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า อบจ. 5 ที่ได้รับงบอุดหนุนสูงสุด 5 อันดับแรก ล้วนแต่อยู่ในภาคอีสาน 
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ด้วยงบประมาณก้อนโตนี้เองที่ รศ.ดร. อลงกรณ์เช่ือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้อดีตนักการเมืองระดับชาติลงมา 
ล่นการเมืองท้องถ่ินมากข้ึน อย่างใน จ.มหาสารคาม มีผู้สมัครที่เป็นอดีตรัฐมนตรี โดยเปิดตัวทีมเป็นอดีต ส.ส. และ ส.ว. 

"การที่ ส.ส. ลงมาเล่นการเมืองท้องถ่ิน เพราะเขาส่งผ่านภารกิจการเป็น ส.ส. ให้เครือญาติไปแล้ว แล้วตัวเองก็
ขยับขึ้นเป็น ส.ส. บัญชีรายช่ือ (ปาร์ตี้ลิสต์) แต่ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่ท าให้เขาไม่ได้เป็น ส.ส. ก็เลยต้องหาพื้นที่ให้ตัวเอง 
ซึ่งสนาม อบจ. ก็น่าสนใจ แม้มีอ านาจหน้าที่และบทบาทจ ากัด แต่งบประมาณก็ไม่น้อย และอยู่ในต าแหน่งถึง 4 ปี บาง
ทีมีงบมากกว่าบางกระทรวงด้วยซ้ า และยิ่งถ้าตกที่นั่ง ส.ส. ฝ่ายค้าน ก็ยิ่ งไม่ได้เอ็กซโซซายพาวเวอร์ (บริหารอ านาจ) 
หากเทียบกับ อบจ." รศ.ดร. อลงกรณ์กล่าว 
สถิติน่าสนใจในศึก อบจ. 63 

ในการเปิดรับสมัครรับเลอืกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. ปรากฏว่ามีผู้สมัครสูงถึง 8,521 
คน ตามรายงานสรุปผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 10 พ.ย. แต่ต่อมามีผู้สมัครบางส่วนถูก
ตรวจพบว่าขา ดคุณสมบัติ แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และ ส.อบจ. 116 คน ท าให้เหลือผู้สมัครนายก อบจ. 
ทั้งสิ้น 331 คน และ ส.อบจ. 8,070 คน 

ส าหรับข้อมูลที่น่าสนใจมี ดังนี้ 
ยอดสูงสุด 

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ บุรีรัมย์ 352 คน (นายก อบจ. 8 คน และ ส.อบจ. 344 คน แต่ต่อมาถูกตัดสิทธิ
ไป 1 คน เหลือ 343 คน รวมยอดผู้สมัครเหลือ 351 คน) 

จังหวัดที่มีผู้สมัครนายก อบจ. มากที่สุดคือ ขอนแก่น 10 คน 
ยอดต่ าสุด 

จังหวัดที่มีผู้สมัคร อบจ. น้อยที่สุดคือ เพชรบุรี 34 คน (นายก อบจ. 1 คน และ ส.อบจ. 33 คน) 
จังหวัดที่มีผู้สมัครนายก อบจ. น้อยที่สุดคือ กระบี่ , เพชรบุรี, อุทัยธานี จังหวัดละ 1 คน โดยที่ 3 คนนี้ก็เป็น

อดีตนายก อบจ. คนล่าสุดด้วย 
ผู้สมัคร = สมาชิกพึงมี 

จังหวัดที่มีผู้สมัคร ส.อบจ. เท่ากับจ านวนสมาชิกพึงมี 1 คน รวม 32 จังหวัด 167 เขตเลือกตั้ง 
แต่ถึงกระนั้นผู้สมัครเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ปี 2562 มาตรา 111 โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือก
ผู้ใด (โหวตโน) และคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ 
งบหาเสียงของผู้ท้าชิงเก้าอ้ีนายกเล็ก 

นักพยากรณ์เศรษฐกิจคาดการณ์ว่าศึก อบจ. 63 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมผ่านเม็ดเงินที่ผู้สมัครใช้ใน
การหาเสียง หลังเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซบเซาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 

กกต. ได้ออกประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  76 
จังหวัด โดยก าหนดวงเงินให้จ่ายได้แตกต่างกันไปตามขนาดของพื้นที่และจ านวนประชากร โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 6-8 หลัก 
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ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นผู้สมัครที่ใช้งบหาเสียงได้มากที่สุดภายใต้วงเงิน 19 ล้านบาท รองลงมาคือ 
อุดรธานี 15.12 ล้านบาท และขอนแก่น 13.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอีก 5 จังหวัดที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกเล็กหาเสียงได้
ภายใต้งบประมาณหลัก 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ก าแพงเพชร, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี 

ส่วนผู้สมัครนายก อบจ. ที่ใช้งบหาเสียงได้น้อยที่สุดคือ สมุทรสงคราม 1.2 ล้านบาท ขณะที่ผู้สมัคร ส.อบจ. ที่มี
วงเงินหาเสียงมากที่สุดคือ ชัยภูมิ ก าหนดงบไว้ที่ 6 แสนบาท/คน รองลงมาคือ ชุมพร 5.5 แสนบาท/คน และชัยนาท 
5.1 แสนบาท/คน นอกจากนี้อีก 3 จังหวัด ที่ผู้สมัคร ส.อบจ. มีงบหาเสียงหัวละ "ครึ่งล้าน" ได้แก่ ฉะเชิงเทรา , 
ก าแพงเพชร และบุรีรัมย์ 

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.พะเยา ใช้งบได้น้อยที่สุดเพียง 1.35 แสนบาท/คน 
เหตุที่งบหาเสียงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เพราะผู้สมัครแต่ละคน-แต่ละทีมต้องน าเงินไปใช้จ่ายใน 13 

รายการส าคัญ อาทิ ค่าสมัคร, ค่าจ้างแรงงาน, ค่าจ้างท าของ ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ, ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางอิเท็ก
ทรอนิกส์, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าอาหารผู้ช่วยหาเสียง ฯลฯ ทั้งนี้ภายใน 90 วันหลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชี
รายรับ-รายจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานประกอบ 

ยกตัวอย่าง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้สมัครมากที่สุดของไทย แบ่งเป็น นายก อบจ. 8 คน ถูกตั้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
ไว้หัวละไม่เกิน 10 ล้านบาท และ ส.อบจ. 42 เขต มีผู้สมัครรวม 343 คน หาเสียงได้หัวละไม่เกิน 5 แสนบาท หาก
ผู้สมัครทั้งหมดใช้งบหาเสียงเต็มเพดาน ย่อมหมายความว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในศึก อบจ. เมืองประสาทหินสูงถึง  
251.5 ล้านบาท (นายก อบจ. 80 ล้านบาท และ ส.อบจ. 171.5 ล้านบาท) 

หรือ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ท้าชิงเก้าอี้ นายก อบจ. 6 คน ถูกตั้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงไว้หัวละไม่เกิน 6.3 ล้านบาท 
และสมัคร ส.อบจ. 42 เขต รวม 140 คน หาเสียงได้หัวละไม่เกิน 1.5 แสนบาท หากผู้สมัครทุกคนพร้อมใจกันทุ่มงบหาเสยีง
เต็มก าลัง ก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนที่นั่น 58.8 ล้านบาท (นายก อบจ. 37.8 ล้านบาท และ ส.อบจ. 21 ล้านบาท) 
ข้อควรรู้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ศึกเลือกตั้ง อบจ. ที่วางเว้นมากว่า 6 ปีนับจากรัฐประหารปี 2557 ท าให้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถ่ินหน้าใหม่ 
(อายุ 18-26 ปี) เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ไม่ต่างจากการเลือกตั้ งทั่วไปเมื่อปี 2562 ที่เกิดข้ึนในรอบ 8 ปีนับจากการ
เลือกตั้งครั้งสุดท้ายปี 2554 ที่ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกทะลุ 7.3 ล้านเสียง 

ส าหรับชาวไทยที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่ และมีข้อควรรู้ ดังนี้ 

 คูหาเลือกตั้งเปิดต้ังแต่ 08.00-17.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 

 เมื่อเดินเข้าหน่วยเลือกตั้งคูหา ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้แล้วมีเลขบัตร
ประชาชน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรก กากบาทเลือกนายก อบจ. และอีกใบ 
กากบาทเลือกสมาชิก อบจ. 

 ไม่เปิดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หรือการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 

 หากไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นต่อนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถ่ิน ภายใน 7 วัน (ก่อนหรือหลัง
วันเลือกตั้งก็ได้) ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี ห้ามสมัครเล่นการเมืองทุกระดับ และห้ามรับข้าราชการ 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5473582   

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5473582
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5 ธ.ค. 2563-14:42 น. 

“พิชัย” ช่วย “พิชัย” หาเสียง อบจ. เชียงใหม่ เสนอ 7 แนวทางช่วย SME 

 
 “พิชัย” ช่วย “พิชัย” หาเสียง อบจ. เชียงใหม่ เสนอ 7 แนวทางช่วย SMEs และ แนวทางพัฒนาเชียงใหม่ใหม่ 
ขอ ชาวเชียงใหม่เลือก เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย 

วันที่ 5 ธ.ค.2563 นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง 
นายก อบจ. ให้กับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย โดย
ได้พบและรับฟังปัญหาจากตัวแทนภาคเอกชน อาทิ สตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จ. เชียงใ หม่, ตัวแทน
หอการค้า จ. เชียงใหม่ , ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย และประชาชนชาว จ. เชียงใหม่ ที่ตึกยูนิเซิร์ฟ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยนายพิชัย 

ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา SMEs ในภาพรวม 7 ข้อ คือ 1. รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมโดยต้องคิดทุกด้าน ไม่ใช่คิดแค่เรื่องเล็กๆ เช่น การที่รัฐบาลหวังเพียงแค่ “คนละครึ่ง” และ “เรา
เที่ยวด้วยกัน” จะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง และจะท าให้หลงทาง เพราะ 2 นโยบายดังกล่าว แม้ประชาชน
จะเห็นด้วยเพราะประชาชนก าลังล าบากกันมาก  

แต่ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและผลต่อจีดีพีจะมีน้อยมาก และจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้จริง เป็นแค่
การชะลอความนิยมที่ตกต่ าอย่างหนักของรัฐบาลเท่านั้น ดังนั้นการที่รัฐบาลโต้แบงก์ชาติว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 
ไม่ได้แผ่วตามที่แบงก์ชาติเตือนโดยอ้าง 2 นโยบายนี้จึงไม่น่าจะถูกต้อง 2. ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่มาตลอด 
และ มาซ้ าเติมด้วยวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด 

รัฐบาลจะต้องเร่งให้ซอฟต์โลน 1 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs ซึ ่งรวมถึง 
อุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยวด้วย เพื ่อให้ประคองธุรกิจไปได้ และต้องรักษาการจ้างงาน เพื ่อแก้ปัญหาการ
ว่างงานและรัฐบาลเองอาจจะสนับสนุนบางส่วนในการจ้างงานด้วย ทั้งนี้จะต้องเลือกด้วยว่าธุรกิจใดจะรอดพ้น
และสามารถฟื้นตัวได้หลังโควิด 

เพราะหลายธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวอยู่แล้วจากภาวะ disruption ของโลก โดยรัฐบาลต้องรับผิดชอบใน
กรณีที่เกิดหนี้เสีย มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่กล้าปล่อยกู้แต่ทั้งนี้ต้องระวังการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 3. เร่งพิจารณา
เปิด Travel Bubble กับประเทศที่มีระดับการระบาดน้อย เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ก าลังจะย่ าแย่ ก่อนที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะตายกันหมด  

4. การปรับปรุงและส่งเสริมให้มีความสะดวกในการเปิดด่านการค้าชายแดนให้ค้าขายได้ง่าย โดยลด
ขั้นตอนพิธีศุลกากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะช่วยธุรกิจ SMEs ให้ขาย

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%B3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B3%E0%B9%89.jpg
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สินค้าได้มากขึ้น การค้าขายชายแดนจะเพิ่มสูงข้ึนอีกมาก 5. รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้อง

ร่วมกันออกมาตรการเพื่อท าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีก✖ 
แม้ ธปท. จะออกมาตรการเป็นการส่งสัญญาณว่า ธปท. ต้องการเห็นค่าบาทที่อ่อนค่าลงแล้วแต่ยังไม่

ได้ผล เพราะมาตรการอ่อนเกินไป ท าให้ค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าเพียงพอ จึงอยากให้ รัฐบาล และ ธปท. ร่วมกัน
ออกมาตราการเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าบาทอ่อนลงอย่างแท้จริง  

6. ตลอด 6 ปี รัฐบาลไม่สามารถเจรจาการค้าได้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี ทวิภาคี 
และ พหุภาคี เพื่อให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยไม่โดนเก็บภาษี หลังจากที่สหรัฐตัด จี
เอสพี ไทย 2 ครั้งในปีนี้ เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรีกับ อียู สหรัฐ ญี่ ปุ่น ออสเตรเลีย ต้องเร่งด าเนินการ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจรจาด้วยหรือไม่ เพราะล่าสุด วุฒิสภาสหรัฐยัง
ประกาศหนุนประชาธิปไตยในไทย และ จี้รัฐบาลฟังเสียงผู้ชุมนุม เหมือนบอกว่าไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย 
และไม่ฟังเสียงผู้ ชุมนุมจ านวนมาก 

7. เร่งน าเรื่องที่ 5 ทูต คือ สหรัฐ อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ที่ได้ออกมาแนะน าประเทศ
ไทยในการแก้ไขปัญหามาพิจารณา ซึ่งเป็นการแนะน าครั้งที่ 2 แล้ว และเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านศุลกากร และ ปัญหาซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการต้องเร่งปรับระบบราชการเป็นระบบดิจิตอล 
ตามที่ได้เคยเสนอไว้นานแล้ว 

โดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร นายก อบจ. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนใน
ขณะนี้คือ ปัญหาโควิด -19 ปัญหาการท่องเที่ยวตกต่ า และปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า นายพิชัย เลิศ
พงศ์อดิศร ผู้สมัครนายก อบจ. เชียงใหม่ จึงน านโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดเป็นน
โยยายพิเศษส าหรับชาวเชียงใหม่ 3 ข้อดังนี้ 

1. นโยบายพิเศษเช่ือมโยงรัฐบาลกลางกับการบริหารท้องถ่ิน โดยมุ่งออกนโยบายเฉพาะด้านส าหรับแต่
ละพื ้นที่เพื ่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และ ยกระดับความเป็นอยู ่ของพี่น้องชาวเชียงใหม่ 2.  นโยบายยกระดับ
เชียงใหม่เป็น Smart City เหมือนเมืองส าคัญในต่างประเทศ และ การพัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนในภาคเหนือ เชื่อมต่อ ประเทศจีน เมียนมาร์ และ ลาว รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลของ
ภาคเหนือ 3.  นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งในเชียงใหม่แบบเร่งด่วน เพราะปัจจุบันเชียงใหม่มีปัญหา
การจราจรมาก 

ดังนั ้น จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยกรุณาเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เบอร์ 1 ผู ้สมัคร 
นายก อบจ. เชียงใหม่ พรรคเพื ่อไทย เพื ่อให้ได้พรรคเพื ่อไทยทั ้งพรรคให้มาช่วยกันคิดและช่วยกันพัฒนา
เชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไปในอนาคต  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5469412  
  

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5469412
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 22:01 น. 

เยาวเรศ เผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เขียน จม.หนุน พิชัย กระแสตอบรับดีมาก 

 
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ถนนคนเดินสันก าแพง ต.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ นางเยาวเรศ ชิน

วัตร ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร พี่สาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี สองพี่น้อง ได้ลงพื้นที่หาเสียงให้ น.ส.อนรรฆวี จ ารัสวุฒิกุล หรือเก๋ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ เขต 1 น.ส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง หรือปูน เลขานุการส่วนตัวนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 2 หมายเลข 1 กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 

ซึ่งผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 2 ราย มีความใกล้ชิดกับนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจ๊แดง ภรรยานายสมชาย อดีตแกน
น ากลุ่มวัง บัวบาน ซึ่งนางเยาวเรศ ได้ยกมือไหวและเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอย
อย่างเป็นกันเอง โดยมีกองเชียร์ถือป้ายหาเสียง หมายเลข 1 ของ น.ส.อนรรฆวี และ น.ส.ณัฐกฤตา ตามหลังตลอดเวลา 
โดยเดินหาเสียงบนถนนดังกล่าวไปกลับ รวมกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมสวมหน้ากากป้องกันโควิด ตามมาตรการเฝ้าระวัง 
คัดกรองสาธารณ สุข โดยใช้เวลากว่า 1 ช่ัวโมง 

นางเยาวเรศ กล่าวว่า ลงพื้นที่ อ.สันก าแพง เพราะเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งรู้จักมักคุ้นกับ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงวัยเป็นอย่างดี ส่วนตัวสนับสนุนพรรคเพื่อไทย (พท.) อยู่แล้ว จึงลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามกรณีนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เขียนจดหมายถึงชาวเชียงใหม่ สนับสนุนนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
หรือ ส.ว.ก๊อง อดีต ส.ว.เชียงใหม่ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ เป็นนายก อบจ.สมัยแรก มี
กระแสตอบรับอย่างไรบ้าง นางเยาวเรศ กล่าวว่า กระแสตอบรับดีมาก ทุกอย่างกระจ่างข้ึน ที่ผ่านมาประชาชนอาจ
เข้าใจผิด และสับสนว่า ผู้สมัครนายก อบจ. ของ พท.เป็นใครกันแน่ เพราะบางคนอาจแอบอ้างเป็นผู้สมัครของพรรค 
ตอนนี้ประชาชนเข้าใจ ไม่สับสนแล้ว 

“นายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีความเป็นห่วงในฐานะเป็นคนเชียงใหม่ จึงสนับสนุนนายพิชัย และผู้สมัคร ส.
อบจ. 42 เขต หากนายพิชัย ได้รับโอกาสท าหน้าที่ดังกล่าว นายทักษิณ พร้อมให้ค าปรึกษา น าประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาเชียงใหม่เจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนดีกว่าเดิม ถ้ามีเวลา อาจลงพื้นที่่ไปช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.
เขตอื่นด้วย” นางเยาวเรศ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนนางเยาวเรศ เดินทางกลับได้ชูนิ้วหมายเลข 1พร้อมชูมือผู้สมัครท้่งสองราย เพื่อสนับสนุน
และให้ก าลังใจ จากนั้นได้เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง อาทิ แคบหมู น้ าพริกตาแดง กลับไปรับประทานด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473973  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2473973
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8.jpg
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5 ธันวาคม 2563 - 19:33 น. 

เนช่ันทีวีจัดดีเบต นายก อบจ.โคราช คึกคัก  

 
"เนชั่นทีวี" จัดเวทีดีเบต ศึกชิง นายก อบจ.นครราชสีมา คึกคัก 5 ผู้สมัครนายกเล็ก ประชันวิสัยทัศน์  ต่างงัดกล
ยุทธ์ ของแต่ละคนเพ่ือให้ประชาชนหย่อนคะแนนให้ในวันท่ี 20 ธันวาคมน้ี 

 เวทีดีเบต นายก อบจ.โคราช มีผู้สมัครนายก มาร่วมประชันวิสัยทัศน์ ครบทั้งหมด5 คน โดยมีชาวโคราชมา
นั่งรับฟังกันจ านวนมาก พร้อมกับกองเชียร์ของผู้สมัคร ท าให้เวทีดีเบตวันน้ีคึกคักมาก 

วันที่ 5 ธันวาคม 25 ุ63 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา สถานีโทรทัศน์เนช่ันทีวี ช่อง 22 ได้
ร่วมกับพันธมิตร ทั้งเครือข่ายภาควิชาการและภาคประชาชน จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายก อบจ. ทั้งหมด 9 
เวที หลัง กกต. ประกาศให้มีการเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในวันที่ 20 ธ.ค.นี ้ 

โดยเวทีดีเบตที่นครราชสีมาเป็นเวทีที่2 ของภาคอีสานที่ต่อจากจ.อุบลราชธานี โดยวันนี้มีผู้สมัครนายกอบจ.
ประกอบด้วย ดร.สาธิต ปิติวรา , ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล  , นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก  , นายวิทูร ชาติปฏิมา
พงษ์ และนายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ุ  มาร่วมดีเบทบนเวที 

โดย ดร.สาธิต ชู นโยบาย12ด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่ม เน้น "ขนส่งสาธารณะ" ดันรถเมล์ไฟฟ้า ev น าเสนอ
แนวนโยบาย ส าคัญ 3 เรื่องจะท าทันทีหากได้รับเลือกตั้งเปน็ นายก อบจ. คือเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก รวมถึง ทุ่ม
งบประมาณให้กับการศึกษาและเรื่องขนส่งสาธารณะ 

ส่วน นพ.ส าเริง แหยงกระโทก จะเช่ือม 3 พี่น้องท้องถ่ินทั้ง อบจ. เทศบาล และรัฐบาล เพื่อของบเพิ่มเติมใน
สิ่งที่จ าเป็น ต้องให้คนทุกวัยมาร่วมบริหารในสภา และมั่นใจว่าจะท าได้โดยต้องเข่ือมโยงกับส่วนต่าง ๆจึงจะส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังจะเน้นเรื่องสาธารณสุข สร้างแพทย์ให้ลงสู้ต าบล เพราะเรื่องส าคัญคือโควิด-19 ถึงแม้โควิดจะหายไป แต่
ผลกระทบจะยังอยู่การบริหารครั้งนี้ทั้งโควิดและเศรษฐกิจต้องไปด้วยกัน ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเปน็สิ่งส าคัญทีจ่ะน าเข้า
รายได้ วางแผนสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่ เข่ือนล าตะคอง 

ด้านนายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ ผลักดันระบบขนส่งมวลชน 32 อ าเภอ ที่ทันสมัยเช่ือมต่อเมือง สร้างทาง
จักรยานมอเตอร์ไซด์ ทุกถนนของ อบจ. นอกจากนี้ใช้ศูนย์ประสานงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมจัดเครื่องมือและผู้เช่ียวชาญใน
การท างานลงไปแก้ปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ทุกด้าน ส่วนสิ่งส าคัญที่จะท าคือ ทุ่มงบประมาณให้กับการศึกษา เพราะ
อดีตเคยเป็น นายก อบจ.ได้สร้างโรงเรียนในสังกัด ชนะเลิศทั้งด้านวิชาการและกีฬา 
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นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ บอกว่า หากได้รับเลือกตั้งจะทุบโครงสร้างของ อบจ.ทั้งหมด ต้องรื้อใหม่เพื่อให้มี
ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ให้ประชาชนตรวจสอบได้ อีกทั้งยังจะย้าย สนง.อบจ.เพราะวันนี้ไม่เป็นที่สนใจของ
ประชาชน ไม่มีคนรู้ว่า อบจ.ตั้งอยู่ที่ไหน และน าเงิน 4,000 บาทนัน้ไปท าอะไรบ้าง  

ส่วน ดร.ยลดา โชว์การกู้วิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ ในช่วงโควิด-19 ต้องกระตุ้นด้วยกันเชิญคหบดี หอการค้า มา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะกระตุ้นไปด้านไหนมีการเชิญนักลงทุนมาที่โคราช มาดูว่าโคราชขาดอะไร และโคราชต้องจัด
งานทุกเดือน กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะคนมาเที่ยวจะมีการพัก รับประทานอาหารของฝาก โดยขอให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวมา
ร่วมกัน เพราะโคราชเป็นเมืองหน้าด่าน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง5 คน วันนี้ท าให้เห็นว่าชาวโคราช ค่อนข้าง
สนใจและตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้มาก เพราะอยากได้แนวคิดที่จะเป็นประโยชน์กับชาวโคราชเข้ามาบริหารงาน 
หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/450957   

https://www.komchadluek.net/news/politic/450957
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 21:13 น. 

8เครือข่ายกาญจนบุรี เปิดเวทีดีเบตเชิญ4ผู้สมัครนายก อบจ.แสดงวิสัยทัศน์ 

 
เมื่อวันที่5 ธันวาคม 2563 ที่เวทีลานวัฒนธรรม ประตูหน้าเมือง ถนนคนเดินปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี ได้มีการจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนโยบายในการ
พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลน าไปประกอบกับการตัดสินใจของประชาชนที่จะเลอืกท่านใดเปน็นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้งข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 

โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชา
สังคมจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 1.กลุ่มภูมิเมืองกาญจน์ 2.คณะท างานร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี (เครือข่ายสถาบันNDI) 3.สภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี 4.สภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5.
สภาพลเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 6.กลุ่มต้นน้ าแคว 7.เครือข่ายองค์กรสื่อสารมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และ 8.เครือข่าย
มูลนิธิโฮปอะคาเดมี่กาญจนบุรี ร่วมกันจัดข้ึน 

โดยมีผู้สมัคร นายก อบจ.กาญจนบุรี ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หัวหน้าทีมพลัง
กาญจน์, เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หัวหน้าทีมพลังใหม่ , เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล และ เบอร์ 4 
พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครอิสระ ทีมกาญจน์ก้าวใหม่ เข้าร่วมเวทีครบทั้ง 4 คน โดยมีประชาชนให้ความ
สนใจมาร่วมรับฟัง และมีผู้สมัคร ส.อบจ.ลูกทีมของแต่ละทีม รวมทั้งกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนมาให้ก าลังใจ ซึ่งถือ
เป็นการพบกันครั้งแรกของผู้สมัครทั้ง 4 คน 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้สมัครแต่ละคนพูด 2 รอบ รอบแรกให้แสดงวิสัยทัศน์ ว่า ท่านอยากจะท าอะไรให้เมืองกาญจน์ 
และเหตุผลอะไรถึงต้องมีท่านเป็นนายก อบจ.ของคนเมืองกาญจน์ โดยให้เวลาคนละ 15 นาที ส่วนรอบที่สอง ให้
น าเสนอนโยบายของตัวเองที่ส าคัญๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและคุณภาพชีวิต โดยให้เวลาแต่ละคนตอบ
ค าถามๆ ละ 5 นาที 

บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอนโยบายของตนเองอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และหลังจบการแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัคร นายก อบจ.ทั้ง 4 คนได้จับมือกันชูข้ึน ก่อนที่เวทีจะสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ 20.00 น. 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473926  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2473926
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/446409.jpg
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 15:27 น. 

ชัยเกษม น าปรับทัพ อุดมการณ์-ท่าทีเพื่อไทย ดันรุ่นใหม่เข้าท างาน-ลงเลือกตั้ง 

 

“ชัยเกษม” ชี้ กก.การเมือง พท. เน้นวางแผนด้านการเมืองพรรค การเลือกต้ังครั้งหน้าจะส่งผู้รับสมัครให้มากท่ีสุด 
ชี้การดึงคนรุ่นใหม่เข้าท างานพรรคคือเป้าหมายเพ่ือพัฒนา ปชต. 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีที่พรรคมีการตั้งคณะกรรมการการเมืองข้ึนมา โดยมีตนเป็นประธาน ว่าบทบาทของพรรคที่มีการแต่งตั้งตนเป็น
ประธานนั้นยังไม่ได้มีการตั้งเป็นเรื่องราว เพียงแต่ทาบทามให้ตนเป็นและจะมีการประกาศออกไป ภารกิจของ
คณะกรรมการการเมืองจะเป็นในส่วนของการวางแผนกิจกรรมทางการเมืองของพรรค เช่น การประเมินและติดตามส
ถาการณ์ในทางการเมืองเพื่อให้ทุกฝา่ยมองไปในทิศทางเดียวกัน ดูจุดยืนและท่าทีของพรรคในสถานการณ์ต่างๆ ติดตาม
การท างานของกรรมการแต่ละชุดของพรรค รวมถึงคิดอะไรใหม่ๆ ที่จะมาส่งเสริมกิจกรรมและปรัชญาการเมืองของ
อุดมการณ์พรรคเพื่อใหม่มีแนวทางที่ใหม่ๆ เกิดข้ึนและชัดเจน ซึ่งกรรมการชุดนี้จะไม่ได้เป็นการไปคุมทิศทางพรรค
ทั้งหมด เพราะในส่วนนี้จะเป็นการรับผิดชอบของกรรรมการบริหาร และกรรมการชุดนี้ก็ได้รับมอบหมายมาจาก
กรรมการบริหารโดยจะเน้นในของผู้ปฏิบัติและผู้ติดตามมากกว่า แต่การวางนโยบายหลักๆ จะเป็นความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหารพรรคมากกว่า 

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะส่งผู้สมัครรับเลอืกตั้งครบทุกเขตหรอืไม่ นายชัยเกษมกล่าวว่า ยังอีกไกล อย่า
เพิ่งคิด ก็จะพยายามส่งให้มากที่สุด แต่ต้องดูตามความเหมาะสม ซึ่งสถานการณ์การเมืองคงไม่อ านวยให้สามารถสง่ได้
ครบทุกที่ เหมือนกับการเลือกตั้งท้องถ่ินที่ส่งได้แค่ 28 เขต แต่น่ีคือสิ่งที่คณะกรรมการชุดน้ีต้องมองต่อไปว่าจะปรับปรุง
อย่างไรให้มีโอกาสมากขึ้น 

เมื่อถามว่าหลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นในทิศทางใด จะมีการดึงคนรุ่นใหม่มาร่วมงานกับพรรคมากข้ึน
หรือไม่ นายชัยเกษม กล่าวว่า ในส่วนน้ีแน่นอนและเป็นเป้าหมาย เพราะคนรุ่นเก่าจะมีอายุมากขึ้นทุกคน เหมือนกับตน
ที่อายุมากขึ้นและต้องถอยลง ต้องหาคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่ต้องให้ทันกับสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์โลกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473397  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2473397
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 16:18 น.  

เผย ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.เลือกตั้งท้ังหมดแบบไอลอว์เสนอ 

 
‘ธีรัจชัย’ คาด กมธ.แก้รธน.หารือสิ้นสุดช่วงปลาย ม.ค.64 เผย ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.แบบ
ไอลอว์ แนะ ‘บิ๊กตู’่ ปล่อยมือให้ปชช.ร่างกม.ด้วยตัวเอง 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการพิจารณา (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) คนที่หก ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการในช้ัน กมธ. ว่า ขณะนี้มีสมาชิก
ขอแปรญัตติจ านวน 109 คน แบ่งเป็น ส.ว. 8 คน และ ส.ส. 101 คน แต่คงมีหลายประเด็นที่ซ้ ากัน ประเด็นที่ส าคัญของ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ จุดยืนของทั้งสองฝ่ายไม่ต่างไปจากเดิม คือ ระหว่างส.ว. 15 คน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 17 คน และ
ส.ส.ฝ่ายค้าน 13 คน ในกมธ. คิดเป็นสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฝ่ายรัฐบาลจึงสามารถก าหนดการประชุมได้ทุกอย่าง เช่น เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้พิจารณาเนื้อหามาตรา 256 เป็นครั้งแรก เรื่องการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านยืนยันว่า
ต้องให้แก้ไขง่าย คือ ก าหนดการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากส.ส. จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของส.ส. หรือจากส.ส. และส.ว. จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกท้่งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของ
ทั้งสองสภา แต่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าจะให้แก้ไขยาก คือ แก้จ านวนให้เป็น 2 ใน 5 ซึ่งพรรคที่จะสามารถยื่นแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้มีเพียง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) เท่านั้น เพราะมีส.ส. เกิน 100 เสียง หาก
เกิดวิกฤตทางการเมืองข้ึนมาระหว่างก าลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เช่น ปัญหาความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรี
รุนแรง ก็ต้องรอให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ยื่นแก้ไขรายมาตราได้เพียงฝ่ายเดียว แต่หากแก้เป็น 1 ใน 10 พรรคก.ก. ก็สามารถ
ยื่นได้ทันที 

นายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องจ านวนเสียงในวาระรับหลักการ (วาระที่ 1) ส.ว. และ ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล อยากจะใช้จ านวน 2 ใน 5 และ 3 ใน 5 ซึ่งท าให้การใช้เสียงรับหลักการท าได้ยากกว่าเดิม เพราะใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า ในวาระแรกต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา และเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ส่วนในวาระลงมติ (วาระ
ที่ 3) ยังไม่ได้หารือกัน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของเทคนิคทางกฎหมายที่จะท าให้เกิดการแก้ไข
ยาก แต่อยู่ที่จุดยืนเป็นอย่างไร มีจุดยืนเพื่อประชาชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย หรือไม่ ทั้งนี้ 
กระบวนการในช้ันกมธ.จะเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 

เมื่อถามว่า หากมีการแปรญัตติเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามรูปแบบที่ไอลอว์เสนอให้
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยใช้ประเทศเป็นเขต ก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกน ามาอภิปรายในรัฐสภาใช่หรือไม่ นายธีรัจชัย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/22ะาัพ.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

37 

 

กล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมา สมาชิก กมธ. ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ก็มีท่าทีแข็งกร้าวต่อ
ข้อเสนอนี้ คือ ต้องการยืนตามร่างของรัฐบาล ซึ่งจะท าให้เป็นการปิดกั้นการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน จึงอยากจะ
ฝากว่า อย่าให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นคนที่กุมอ านาจ
หลักของประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยว ควรปล่อยให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง เพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลาย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473372  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2473372
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 16:59 น.  

สมคิด ฉะ สิระ พูดเกินจริง กมธ. แก้ รธน. ยังไม่พิจารณา ตรงกับร่างไอลอว์ 
 

 
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม กล่าาวถึงกรณีที่มีการระบุว่า กมธ.ฯ จะไม่น า
ร่างของไอลอว์มาพิจารณาด้วยว่า เห็นการให้ข่าวของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ 
โฆษก กมธ.ฯ แล้ว เป็นการพูดเกินจริง เพราะ กมธ.ฯ ยังไม่ได้พิจารณาตรงไหนที่ตรงกับหลักการร่างของไอลอว์เลย 
หากหลักการไหนของไอลอว์ที่ต้องกับร่างของรัฐบาลแลฝ่ายค้าน ต้องน ามาพิจารณา ซึ่ง กมธ.ฯ เสียงข้างน้อยจะะเสนอ
ตรงนี้ ไม่ได้เอาไปทิ้งไหน เรื่องการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เสนอเป็นเขตประเทศนั้น อยู่ที่การ
พิจารณาของ กมธ.ฯ ซึ่ง ส.ว.บางคนเห็นว่า ให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้ง ส.ส.ร. ว่าไม่ควรมาจากการแต่งตั้ง เพราะไม่
อยากเห็นการแต่งตั้งอีกแล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเห็นว่าควรที่จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้อง
พิจารณากันใน กมธ. ต่อไป 

นายสมคิด กล่าวต่อว่า ในการประชุม กมธ.วันที่ 18 ธ.ค. จะให้ผู้แปรญัตติทั้ง 109 คน โดยแบ่งเป็นส.ส. 101 
คน และ ส.ว. 8 คน เข้าช้ีแจง โดยขณะนี้ก าลังจัดกลุ่มให้เข้าช้ีแจงอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2473564  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2473564
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/i2.jpg
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6 ธันวาคม 2563  

'นิด้าโพล' ช้ีม็อบราษฎรยกระดับกดดันรัฐบาลไม่ได ้

 
“นิด้าโพล” ชี้ม็อบราษฎรยกระดับกดดันรัฐบาลไม่ได้ ระบุค าวินิจฉัยศาลรธน. คดีบ้านพักหลวง อาจท าสถานการณ์
การเมืองร้อนแรงขึ้น  

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “พลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อ...แล้วม็อบละ?” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 
ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง  

โดยส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนี้ จากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ยังสามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้ การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความ
น่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองหลังผลวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ท าให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสามารถด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 27.38 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะร้อนแรงข้ึน อย่างน่ากังวล รองลงมา ร้อยละ 22.89 ระบุว่า สถานการณ์
ทางการเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม แต่ไม่มีอะไรน่ากังวล 

ร้อยละ 17.64 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะร้อนแรงข้ึน แต่ไม่น่ากังวล  , ร้อยละ 17.49 ระบุว่า 
สถานการณ์ทางการเมืองจะร้อนแรงเหมือนเดิม และยังคงน่ากังวลอยู่ , ร้อยละ 6.85 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง
จะลดความร้อนแรงลง , ร้อยละ 6.46 ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล และร้อยละ 1.29 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกระดับการชุมนุมทางการเมืองของม็อบคณะราษฎร
โดยใช้ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้รัฐบาลท าตามข้อเรียกร้อง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.13 ระบุว่า 
การชุมนุมจะยกระดับ แต่ไม่สามารถกดดันรัฐบาล ให้ท าตามข้อเรียกร้องได้ 

รองลงมา ร้อยละ 29.36 ระบุว่า การชุมนุมจะไม่สามารถยกระดับ และไม่สามารถกดดันรัฐบาลให้ท าตามข้อ
เรียกร้องได้ , ร้อยละ 12.17 ระบุว่า การชุมนุมจะยกระดับ จนสามารถกดดันรัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้องได้ , ร้อยละ 
8.21 ระบุว่า การชุมนุมจะลดระดับ และไม่สามารถกดดันรัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้องได้ , ร้อยละ 7.45 ระบุว่า การ
ชุมนุมจะไม่สามารถยกระดับ แต่สามารถกดดันรัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้องได้ , ร้อยละ 2.43 ระบุว่า การชุมนุมจะลด
ระดับ แต่สามารถกดดันรัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้องได้ และร้อยละ 5.25 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911225  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911225
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 12:05 น.  

เหยี่ยวถลาลม : พลังของกม. 

 
ภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2475 “อ านาจทางการเมือง” เปลี่ยนมาอยู่ในมือ “ปวงชนชาว
ไทย” ผ่านฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการระบบความคิดระบบความเช่ือในสังคมก็เปลี่ยนไป 
กว่า 300 ปีก่อน “จอห์น ล็อก” ปรัชญาเมธีทางการเมืองที่เสมือนเป็นต้นธารสายนี้เริ่มต้นด้วยหลักการที่ว่า “อ านาจ
ทางการเมือง คือสิทธิในการออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของสาธารณะ” 
เป็นท่ีสังเกตว่า วัตถุประสงค์ท้ังหลายมุ่งไปยัง “ประโยชน์สาธารณะ” ! 
ถ้ามุ่งไปยัง “ประโยชน์คนคนเดียว” จะเรียกระบอบนั้นว่า “ทรราช” ไม่ใช่ “ประชาธิปไตย” 
ในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้หมายความว่ามีอิสรภาพเหนือขอบเขต หากแต่ “ทุกคนจึงอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมกัน” 
“ความไม่เท่าเทียม” จึงเป็นหัวข้อปัญหาใหญ่ 
ความไม่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเกิดข้ึนได้ 2 ทาง 
ทางหนึ่ง เกิดจาก กฎหมายเก่า ล้าหลัง ไม่ทันสมัยจนก่อให้เกิดปัญหา 
ทางหนึ่ง เกิดจาก ผู้บังคับใช้ โอนเอน หว่ันไหว ไม่เป็นธรรม 
แต่บ่อยครั้งปัญหาเกิดจาก “คน” มีอคติ ตีความและบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจ ไม่เสมอหน้าจนกลายเป็นการใช้
กฎหมายข่มเหงรังแกคน 
ดังเช่นที่รัชกาลที่ 9 เคยมีพระบรมราโชวาทว่า “…กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจยั
ที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความ
คุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่า ทุจริต…” 
จุดมุ่งหมายการออกกฎหมายน้ันชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณะ การบังคับใช้กฎหมายของผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทุกองค์กรนั้นก็จะต้อง “มีธรรม” จึงจะเรียกว่า “ยุติธรรม” 
แต่ถ้าไม่เป็นไปดังนั้น ผลที่จะเกิดข้ึน จะเป็นลักษณะใด ดีร้ายอย่างไร ย่อมคาดคะเนได้ไม่ยาก 
การบังคับใช้กฎหมาย จึงมีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดอาการต่างๆ ในสังคมท่ีเฝ้าจับตาดูอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2471346  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2471346
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/ภป-เหยี่ยว5-ธค63.jpg
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5 ธันวาคม 2563 - 12:33 น. 

คู่เอกสงขลา'ผู้การชาติ-ไพเจน' เดิมพันอนาคต ปชป. 

 
ศึก อบจ.ภาคใต้ คู่น้ีคู่เอก "ผู้การชาติ" ค่ายบูรพาพยัคฆ์ ชน "ไพเจน" ค่าย ปชป.สงขลา คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ 
โดย .. ขุนน้ าหมึก 
++ 
    สังเวียนเลือกตั้งนายก อบจ.ภาคใต้ ต้องยกใหส้งขลาเปน็สมรภูมิ “ท้องถิ่นในระดับชาติ” เพราะเป็นการต่อสู้
ระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กบัพรรคประชาธิปัตย์ 
    แม้ พปชร.จะมมีติไม่สง่ผูส้มัครนายก อบจ.ลงสนามในนามพรรค แต่โดยข้อเท็จจรงิ “ผู้การชาต”ิ พ.อ.สุชาติ จันทร
โชติกุล ก็คือแม่ทพัใหญ่ พปชร.สายใต้ 
    ฉะนั้น “พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล” แห่งทีมสงขลาประชารัฐ กับ “ไพเจน มากสุวรรณ์” ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ 
จัดว่าเป็นคู่เอกของภาคใต้  
    มวยคู่นี้มีเดิมพันสงู ยิ่งกว่าศึกโคชนเงินล้าน เพราะเดิมพนัด้วยอนาคตของ ปชป.สงขลา  
    เนื่องจากศึกเลอืกตั้ง ส.ส.ปีที่แล้ว ผู้การชาติ น าทีม พปชร.สงขลา กวาดเก้าอี้ ส.ส.ได้ 4 ที่นั่ง (จาก 8 ที่นั่ง) ส่วน 
ปชป.เหลอืแค่ 3 ที่นั่ง 
++ 
จอมยุทธ์สงขลา 
++ 
    ปลายปี 2562 “ผู้การชาติ” พ.อ.สชุาติ จันทรโชติกุล จบัมือ “แอ๊ด คาราบาว” จัดคอนเสริ์ตคาราบาวมหากุศล 5 
วัน 5 อ าเภอเป็นการเปิดตัวผู้การชาติ ในช่ือทีมสงขลาประชารัฐ พร้อมค าขวัญ “อบจ.สีขาว” 
    “ผู้การชาติ” เคยเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5 (สงขลา) และผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 
43 จังหวัดนราธิวาส จึงมีเพือ่นพ้องนอ้งพีม่ากมาย รวมถึงแอ๊ด คาราบาว 
    เมื่อถอดเครื่องแบบทหารมาสมัคร ส.ส.สงขลา ปี 2535 จึงได้รบัเลือกตัง้แบบพลิกความคาดหมาย แม้สมัยตอ่มา จะ
ไม่ได้เป็นผู้แทนฯ ผู้การชาติก็ไมเ่คยทิ้งงานการเมือง 
    พลันที่จบภารกจิเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ผู้การชาติ จึงประกาศเดินหน้าหาเสียงเตรียมลงสมัครนายก อบจ.สงขลา 
ทันท ี
    ลองมาดูรายช่ือทีมผูบ้รหิาร อบจ.สงขลา ของผูก้ารชาติ ประกอบด้วย รองนายกคนที่ 1 เอกพงษ์ ยีหล๊ะ หรือ 

https://raka.is/r/W7zx
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“อิหม่ามกิ๊บ” กรรมการมสัยิดควนลัง อ.หาดใหญ่  
    รองนายกคนที่ 2 สาทร สิกกะ อดีตนายก อบจ.สงขลา เคยร่วมทีมผู้การชาติมาแตส่มัยทมีสงขลารักไทย และรอง
นายกคนที่ 3อมรรัตน์ ศรสีถิตวงศ์ อดีตรองนายกเทศมนตรตี าบลส านักขาม อ.สะเดา  
    ส่วนเลขานุการนายก อบจ.คอื สมชาย เลง่หลัก อดีตผูส้มัครส.ส.พรรคพลงัประชารัฐ เขต 5 ที่พ่าย ส.ส.เดชอิศม์ 
ขาวทอง และเป็นคนที่ผูก้ารชาติไว้ใจมากทีสุ่ดคนหนึง่ และณัชนาริชาต์ คชาทอง พี่สะใภ้ ส.ส.หนุ่ย-ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกือ้ 
ส.ส.สงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย 
    เหนืออื่นใด ผู้การชาติ-นักมวยสไตล์บ้านบ้าน ได้พี่เลี้ยงช่ือ ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ
หิมาลัย ผิวพรรณ  
++ 
สายเลือด ปชป. 
++     
    ตัวแทนฝั่ง ปชป.คือ ว่าท่ีร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ที่ไม่ใช่นักการเมอืงอาชีพ แต่ต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ศิษย์เก่า มว. รุ่น 74) ซึ่งเป็นรุ่นพี่ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย 2 ปี ก็การันตี
คอนเนกช่ัน มว.ที่ไม่ธรรมดา 
    “ไพเจน” เป็นชาว ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) แล้วไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยการ
ชลประทาน และท างานที่กรมชลประทานมาโดยตลอด เคยเป็นผู้อ านวยการส านักงานชลประทานขนาดใหญ่ 
รับผิดชอบงานก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้ า ประตูระบายน้ า และระบบสง่น้ า และเกษียณอายุราชการในต าแหนง่รองอธิบดี
กรมชลประทาน 
    เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2563 พรรคประชาธิปัตย์ สงขลา เปิดตัว “ไพเจน” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา โดยการ
สนับสนุนของ 4 ส.ส.สงขลาคือ นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ,ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ,เดชอิศม์ ขาวทอง 
ส.ส.สงขลา เขต 5 และ พล.ต.ต สรุินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา เขต 8  
    ส าหรบัทีมผู้บริหารของไพเจน ประกอบด้วยรองนายก คนที่ 1 ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว อดีต ส.ส.สงขลา (ถาวร เสนเนียม 
ส่งเข้าประกวด) 
    รองนายกคนที่ 2 อับดลรอหมาน กาเหย็ม อดีตรองนายก อบจ.สงขลา ยุค นิพนธ์ บุญญามณี เป็นนายก อบจ.
สงขลา 
    รองนายกคนที่ 3 “น้ าหอม” สุภาพร ก าเนิดผล ภรรยา “นายกชาย” เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา ส่วนเลขานุการ
นายกฯ นิพัฒน์ อุดมอักษร นักธุรกิจชาวหาดใหญ ่
    มวยคู่เอก “ผู้การชาต”ิ กับ “ไพเจน” ในนาทีนี้ หากประเมินผลโพลล์(ลับ) คู่คู่สูสีกันมาก  

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450926?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450926?adz
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 12:40 น.  

สถานีคิดเลขท่ี 12 : ‘บิ๊กตู่’ผู้ไม่แพ้! 

 
การเมืองกลับสู่วังวนเดิม แนวรบเดิม 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชนะคดี พักบ้านหลวง 
เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ดูเหมือนมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น 
แต่ที่จริง สัญญาณที่ว่าชัดย่ิงกว่าชัดน้ัน เก้าอี้ที่ว่าเสริมใยเหล็กอย่างเป็นพิเศษ 2 ช้ันน้ัน 
ความมั่นคงแข็งแรง กลับนับวันถดถอย 
เนื่องจาก ไม่อาจเอาชนะในสนาม ในแนวรบที่ต้องชนะให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากในการเล่นการเมือง 
บิ๊กตู่ กลับมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป24 มีนาคม 2562 ที่พรรคเพื่อไทยชนะ
เลือกตั้ง ได้จ านวนที่นั่ง ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด 
แต่พ่ายแพ้ ในเกมการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี-ตั้งรัฐบาล 
เนือ่งจากกติกา ดีไซน์ ให้ใช้ การรวบรวมเสียงข้างมากในรัฐสภา อันมีองค์ประกอบคือ ส.ส. 500 คน และ ส.ว.จากการ
แต่งตั้ง 250 คนเป็นหลัก 
แม้มี ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาล่าง ให้การสนับสนุน 
แต่ความพยายามแก้เกม เพื่อลบภาพนายกฯจากสภาสูงนั้น กลับไม่วายถูกหักล้าง ตั้งค าถาม 
พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาด ารงต าแหน่งอย่างชอบธรรม ตามรัฐธรรมนูญอย่างไม่ต้องสงสัย 
เพียงแต่ เป็นรัฐธรรมนูญ 2560 
เป็นฉบับ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากล 
กระนั้น เรื่องคัมแบ๊กนายกรัฐมนตรี ดูเหมือนสังคม ละวาง 
คล้ายป่วยการพูดถึง ถกเถียง เนื่องจากไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 
กติกาเปิดช่อง ปูทางไว้อย่างน้ี 
ทางแก้ที่ถูกต้องคือ เมื่อเห็นว่า รัฐธรรมนูญเป็นต้นตอปัญหา ก็กลับไปแก้ไขที่ต้นทาง 
และเมื่อเห็นพ้องร่วมกัน ว่าต้องแก้ไขในวันน้ี 
รัฐสภารับหลักการ ตามการเสนอญตัติแก้ไขเพิ่มเติม ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ขณะนี้เรื่องอยู่ใน
ช้ันคณะกรรมาธิการฯ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/ภป-บิ๊กตู่ผู้ไม่แพ้.jpg
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น่ันก็แปลว่า ยอมรับ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีปัญหา ต้องแก้ไขบทบัญญัติ ให้มีเน้ือหาเป็นประชาธิปไตย ได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย 
ขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้น 
เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ดูเหมือน ไม่เป็นประเด็นอีกต่อไป 
ประเด็นใหม่ คือผลงานในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ผู้น าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ 
ประชาชนฝากผีฝากไข้ไว้ได้หรือไม่ 
จากกรกฎาคม 2562 ลุสู่ธันวาคม 2563 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชนะคดีพักบ้านหลวง 
คดีไม่มีผลกระทบกระเทือนใดๆ ทั้งสิ้น 
เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ดูเหมือนมั่นคงแข็งแรงยิ่งข้ึน ในแบบแผนการเมืองที่ยึดถือเอาการได้อยู่ในต าแหน่งต่อไปเท่านั้น 
เป็นชัยชนะ 
แต่ในด้านที่ยึดโยงกับประชาชน 
การบริหารราชการแผ่นดิน พัฒนาประเทศ แก้ปัญหายกระดับความเป็นอยู่ ปากท้องชาวบ้าน 
หากพิจารณา จากด้านเศรษฐกิจ ยังห่างไกลจากชัยชนะ เข้าไปยึดครองใจ 
หากพิจารณาจากการเติบใหญ่ ของม็อบ ที่ขยับจากเรือนพัน เป็นเรือนหมื่น 
จะเห็นด้านของความไม่พอใจต่อการเมือง การปกครอง 
โจทย์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือไม่สามารถต่อยอด แปรชัยชนะในแต่ละสถานการณ์และการดีไซน์ 
เป็นชัยชนะทางการเมืองแท้จริงได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2472902  
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 13:00 น.  

รายงาน : กระแส ก้าวหน้า สนาม เลือกตั้ง‘ท้องถ่ิน’ คึกคัก และเข้มข้น 

 
ทั้งๆ ที่พรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งๆ ที่กรรมการบริหารพรรคก็ถูกตัดสิทธิทางการ
เมืองกันถ้วนหน้า 
แล้วท าไมเสียงด่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงยังมีอยู่ 
ยิ่งเมื่อ “เยาวชนปลดแอก” ปรากฏตัว ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเดือนกรกฎาคม ยิ่งการเคลื่อนไหวยกระดับและ
พัฒนาเป็น “คณะราษฎร 2563” ในเดือนตุลาคม 
เสียงก่นด่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยิ่งดังอึงคะนึง 
พลันที่ “คณะก้าวหน้า” อันมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เริ่มบาทก้าวเข้าไปยังการเลือกตั้งระดับท้องถ่ินโดยก าหนด
เป้าหมาย 42 จังหวัด 
คราน้ีกระแส “ต้าน” ยิ่งปรากฏเป็น “กระบวนการ” 
ไม่เพียงแต่ยกป้ายในแบบประปรายที่ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ หากที่นครศรีธรรมราช ถึงกับระดมคนมาจากกระบี่เตมิ
ก าลังเต็มพิกัด 
เท่ากับถือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น “ฝ.ต.ข.” อยู่ 
ต่อการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน ไม่ว่านายก ไม่ว่าสมาชิก อบจ.ที่จะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สะท้อนอุณหภูมิ
แห่งการประเมิน “คณะก้าวหน้า” ได้เป็นอย่างดี 
ทุกอย่างเหมือนการปรากฏของ “อนาคตใหม่” ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 
ในเบื้องต้น พรรคการเมืองเก่า ไม่ ว่าพรรคประชาธิปัตย์  ไม่ ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ ว่าพรรคชาติไทยพัฒนา 
ให้ค่าพรรคอนาคตใหม่ต่ ามาก 
เป็นไปได้อย่างไร ไม่มี “หัวคะแนน” ไม่ใช้เงิน “ซื้อเสียง” 
แต่เมื่อผ่านจากเดือนธันวาคม 2561 เข้าสู่เดือนมกราคม 2562 กระแส “ฟ้ารักพ่อ” ทะยานทะลุเพดานทางการเมือง 
จึงเริ่มเกิดความตระหนก 
พอถึงเดือนมีนาคมก็โป๊ะเชะ 
จ านวน 6.3 ล้านคะแนนของพรรคอนาคตใหม่สร้างความตื่นตะลึงเพราะแพ้เฉพาะพรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ 
แต่เอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
ยิ่งเมื่อเข้าสู่ “รัฐสภา” ยิ่งสร้างความโดดเด่น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-5-1263.jpg
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อย่าได้แปลกใจหากยุทธศาสตร์ในการสกัด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วางเป้าหมายไปไกลถึงระดับจะต้องยุบพรรค
อนาคตใหม่ให้จงได้จึงเกิดข้ึน 
ใช้กลไก “รัฐธรรมนูญ” ลดจ านวน ส.ส. 
ใช้กลไก “รัฐธรรมนูญ” ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ารัฐสภาได้เพียงไม่กี่วินาที จากนั้นก็ผลักออกไปอยู่ข้างนอก 
ใช้กลไก “รัฐธรรมนูญ” เล่นงานอย่างต่อเนื่อง 
กระทั่งสามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้วใช้กลไก “รัฐธรรมนูญ” สร้างปรากฏการณ์ 
“งูเห่า” อย่างคึกคัก 
หวังจะสยบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้หมอบราบคาบแก้ว 
แต่แล้วพรรคอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งก็อวตารมาเป็น “พรรคก้าวไกล” และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคก็
อวตารมาเป็น “คณะก้าวหน้า” 
ฆ่าไม่ตาย ท าลายไม่หมด 
ยิ่งกระแสของ “คณะก้าวหน้า” สร้างความคึกคัก เป้าหมายที่จะก าจดัและสกัดขัดขวางในการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 
ยิ่งก่อรูปข้ึนอย่างเป็นระบบ 
เป็นกลยุทธ์เดียวกับที่เคยกระท ากับ “อนาคตใหม่” 
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ใดที่กระแสและความนิยมของผู้สมัคร “คณะก้าวหน้า” ทะยานข้ึนสูง ขบวนการต่อต้านทุก
กรรมวิธีก็ขุดค้นข้ึนมาใช้ 
ผลก็คือ สถานการณ์วันท่ี 20 ธันวาคม แหลมคมและส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2472924  
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วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 13:02 น.  

สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ 

 
ผู้เขียน แทนขรัวตาข า 

สถานีน่ีน้ี…ปัจจุบัน สถานีหน้าน้ัน…มรณะ 
เหมันต์ยังไม่ผ่านเลยไป สรุปว่านายกฯได้ไปต่อ การพักในบ้านพักหลวง เป็นเรื่องปกติด้วยระเบียบของกองทัพบก ไม่เข้า
ข่าย ความขัดกันแห่งของผลประโยชน์ ที่รัฐธรรมนูญ 2560 ห้ามไว้ 
เหมันต์แถวๆ ห้าแยกลาดพร้าว และอีกหลายที่ ยังร้อนอ้าว วันน้ีจะไปร้อนที่ไหน โปรดติดตามกันเอาเอง 
ระยะนี้ เยาวชน ประชาชน เขาจัดชุมนุมแบบ “แฟลช” มาเร็วไปเร็ว ด้วยแนวคิดที่ว่องไว 
รัฐราชการ ยังติดภาพม็อบโบราณ มีวอร์รูม มีท่อน้ าเลี้ยง มีคนบงการ สั่งซ้ายหันขวาหัน 
ว่าแล้ว สั่งแผนกสอดแนมไปปีนต้นไม้หาข่าว ยิ่งแก้เลยย่ิงยุ่ง หัวหมุน เพราะชักช้า ตามเด็กไม่ทัน 
ไดโนเสาร์ดีๆ ท่านไหน อยากรู้ทันเด็กเลว เปิดหูเปิดตา ก้าวทันโลก น่าจะลองถอดสูท ไปสัมผัสดูบ้าง 
จะเป็นประโยชน์แก่พวกเดียวกันเป็นด้านหลัก และได้อานิสงส์ส าหรับส่วนรวม 
ความคิดความเห็นของคนรุ่นใหม่ ชัดเจนว่า ประเทศนี้ถ้าไม่เดินหนทางประชาธิปไตย ไม่ปฏิรูป ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่
ปรับตัว จะไม่ใช่แค่หยุดนิ่ง 
ตรงกันข้าม ยิ่งจะถอยหลัง สวนทางกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ที่พากันเดินหน้าไปลิบๆ โน่นแล้ว 
แน่นอน การรับมือโควิดเป็นผลงานดีเด่น แต่จะนั่งปลื้มใส่แมสก์ ถือถ้วยชนะเลิศอยู่น่ิงๆ ไม่ได ้แต่จะต้อง “มูฟออน” 
จะเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองต้องเรียบร้อยราบรื่น 
จะเรียบร้อยราบรื่น ก็ต้องปรับปรุง ให้การเมือง กฎกติกาเป็นของทุกคน 
ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายกับพวกที่คิดไม่เหมือนตัวเอง หมดงบไปกับไอโอเชยๆ กล่าวหาพวกที่คิดต่าง ไม่อวยตัวเองว่า โดน
ล้างสมอง 
สมองใครกันแน่ที่โดนล้าง ยิ่งล้างยิ่งเลอะ ปนเปื้อนไปหมด 
ในสภาพเปรอะๆ แบบนี้ ต้องรู้จักตัวเองว่า เป็นส่วนหนึ่งของความเปรอะหรือเปล่า 
เสพเฟคนิวส์ที่ส่งต่อๆ กันมาทางไลน์ จนน้ าลายยืดหรือไม่ 
ถ้ายังต้ังหลักไม่ได้ ยืนสองขาไม่น่ิง ปีใหม่ก็ไม่มีอะไรใหม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2470922  
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5 ธันวาคม 2563 - 14:56 น. 

ลุยเชียงใหม่'ตู่' ไม่ถอย ฉีกจดหมาย 'แม้ว' 

 
การเมืองแบบเจ๊ๆ กระทบสัมพันธ์คนกันเอง "ตู่" ไม่สนจดหมายนายใหญ่ ขอแฉ "พิชัย" ปกป้อง "บุญเลิศ" 
++ 
    หลังจดหมายน้อยของ ทักษิณ ชินวัตร โผล่มากลางศึกเลือกตั้งนายก อบจ.เชยีงใหม่ ท าใหส้นามนีเ้ป็นทีส่นใจของ
คนทั้งประเทศ 
    หลายคนอาจคิดว่า เกมเทหมดหน้าตักของทักษิณ อาจหยุดเกมรุกของ “ตู”่ จตุพร พรหมพันธุ์ แต่เปล่าเลย 
ประธาน นปช.ยังเดินทางข้ึนไปปราศรัยช่วย “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” ในหลายอ าเภอ ทั้งไชยปราการ, ฝาง, ดอยเต่า
,ฮอด และจอมทอง ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.2563 
    จตุพรจะไปย้ าประเด็นเดิมว่า บุญเลิศไม่ได้ทรยศต่ออุดมการณ์ ไม่ได้ทิ้งเพือ่ไทย แถมด้วยเรื่องคดบีอส วรยทุธ์ 
    ด้านพรรคเพื่อไทย ได้ระดมอดีต ส.ส.ไปช่วย “พิชัย เลิศพงศ์อดิศร” หาเสียงกันคึกคัก น าทีมโดย สมชาย วงศ์สวัสดิ ์
อดีตนายกรัฐมนตร ี
++ 
สุนัย-จตุพร 
++ 
    จะว่าไปแล้ว อดีต ส.ส.เพื่อไทย ที่ไปปราศรัยช่วย “สว.กอ้ง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไม่มีใครกล้าวิพากษ์จตุพร หรือ
เล่นเรื่องส่วนตัวของบญุเลิศ 
    แต่ผู้ที่เปิดแผลบุญเลิศ และจตุพร กลับเป็น “สุนัย จุลพงศธร” อดีต ส.ส.นครสวรรค์ ที่หนีคดีความมั่นคงไปอยู่
สหรัฐฯ 
    “สุนัย” ปักหลักจัดรายการวิเคราะห์การเมืองทางช่องยทููบมานานแล้ว มีแฟนคลับสายฮาร์ดคอร์เยอะ เพราะสุนัย
โจมตสีถาบันเบื้องสูงเป็นด้านหลกั 
    สุนัยพยายามช้ีเป้าว่า บุญเลิศไปสวามิภักดิ์กับ “ผู้กองธรรมนัส” ผู้ใหญ่ในพรรครู้ดี ซึ่งเรือ่งดังกล่าวนี้ บุญเลิศถูก
กล่าวหาจากกองเชียรเ์พื่อไทยมาตั้งแต่ช่วงเลอืกตั้ง ส.ส. 
    บุญเลิศคาดอยู่แล้วว่า จะต้องเจอการเล่นนอกเกม จงึไดต้ิดต่อให้จตุพร เดินทางมาปราศรัยช่วยเคลียร์เรื่องคนทรยศ
พรรคเพื่อไทย หรือทิง้ตระกูลชินวัตร 
    จตุพรโถมใจกายแอ่นอกการันตีว่า บุญเลิศไม่ได้ทิ้งเพื่อไทย และไม่ได้ฝักใฝ่เผด็จการ เพียงแต่บุญเลิศเป็นคนมีน้ าใจ 

https://raka.is/r/aBZZ
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นักการเมืองพรรคไหนไปเชียงใหม่ บญุเลิศก็ใหก้ารต้อนรับ 
    ใครจะเช่ือตู่หรือไม่? ไม่รู้ แต ่“เจ๊ใหญ่” ที่อยู่แดนไกลไมคิ่ดแบบนี้แน่  
++ 
การเมืองแบบเจ๊ๆ  
++ 
    คนเพื่อไทยอาจรูส้ึกแปลกใจทีเ่ห็นภาพ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี ข้ึนเวทปีราศรัยใหญ่ถ่ีมาก ในการ
หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม ่
    เวทีของเพื่อไทยที่ อ.จอมทอง อดีตนายกฯสมชาย ในฐานะ “เขยเชียงใหม่” ปราศรัยภาษาค าเมือง และอ่าน
จดหมายนอ้ยของทกัษิณ ทุกตัวอักษร  
    คนทั่วไปอาจไม่รู้ว่า พิชัย หรือชูชัย หรือ “สว.ก้อง” เป็นคนที่ “สมชาย-เยาวภา” วางแผนปั้นพิชัยมาแต่เริ่มท าทีม
ฟุตบอลเจแอล เชียงใหม่(ปัจจุบันช่ือเชียงใหม่ ยูไนเต็ด) ให้พชัิยได้ใกล้ชิดกับคนเมือง  
    ช่วงหนึ่ง สว.ก้องได้ขยับไปท าทีมเชียงใหม่ เอฟซี จนเป็นที่รู้จกัของคอบอลทั้งประเทศ ตามสูตรลกูหนงัน าการเมือง   
    จึงไม่น่าแปลกใจท่ีทักษิณ ลงทุนเขียนจดหมายจากดูไบ ถึงเชียงใหม่  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450941?adz=  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450941?adz
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5 ธ.ค. 2563 

ดีเดย์! 20ธ.ค.เลือกตั้งท้องถ่ินรัฐบาลชิงความได้เปรียบ 

 
"นักวิชาการ" มองวันเลือกตั้งท้องถ่ินเหมาะสมควรเป็น 10-13 ธ.ค. เพราะคนทุกกลุ่มจะได้กลับภูมิล าเนาไปใช้

สิทธ์ิ ช้ี "ครม.-กกต." เคาะ 20 ธ.ค. เป็นเทคนิคทางการเมือง แนะกลุ่มคิดว่าเสียเปรียบควรขยันลงพื้นที่บ่อยๆ เพื่อ
ให้ลต.บริสุทธ์ิ-ยุติธรรม 

5 ธันวาคม 2563ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค. โดยส่วนตัวมองว่า เป็นวันที่ไม่ค่อยสวย
เท่าไหร่ เพราะเพิ่งพ้นวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.ไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ฝั่งตรงข้ามรัฐบาล หรือคนใน
วัยเรียน วัยท างาน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น ก็จะเลือกกลับภูมิล าเนาในช่วงนั้น มากกว่าจะกลับภูมิล าเนาอีกครั้งในวันที่ 
20 ธ.ค. เพราะจะต้องกลับอีกครั้งในช่วงวันหยุดข้ึนปีใหม่ 

ดร.วีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า วันที่ 13 ธ.ค. จึงมองว่าเป็นวันที่ดีกว่าวันที่ 20 ธ.ค. เพราะนอกเหนือที่ประชาชนจะได้
กลับไปเที่ยวบ้านเกิดแล้ว ยังสามารถใช้สิทธ์ิเลือกตั้งท้องถ่ินได้ด้วย และยังไม่ถือเป็นการเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการเมืองอีกด้วยแต่เมือ่คณะกรรมการการเลอืกต้ัง หรือ กกต. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลือกวันที่ 20 ธ.ค. เป็นวัน
เลือกตั้งท้องถ่ิน จึงมองว่าเป็นเทคนิคทางการเมอืงของรฐับาล เพราะกลุ่มเยาวชนและคนท างานอาจจะแสดงตัวตนได้ไม่
เต็มที่ จึงจะเหลือแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ คือ กลุ่มเกษตรกร และผู้สูงอายุ ที่มีพฤติกรรมเลือกกลุ่มการเมืองที่คุ้นเคย ผูกพัน
กันมาอย่างยาวนาน 

"ผมแนะน าว่า หากกลุ่มท่ีคิดว่าตนเองเสียเปรียบทางการเมือง ก็ต้องยอมเหน่ือยให้มากขึ้น และอาจจะต้อง
ยอมเดินทางบ่อย เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมได้"ดร.วีระศักดิ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808970/?qline=   

https://www.nationtv.tv/main/content/378808970/?qline
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แค้น'แดนไกล' อบจ.เชียงใหม่'ต้องชนะ' 
 

 

 
จาก"คนคุ้นเคย"ที่แปรเปลี่ยนเป็น "ความเจ็บแค้น" ศึกอบจ.เชียงใหม่คราวนี้จึงเดิมพันธ์ด้วย "ชัยชนะ" 
หลายคนคงคาดไม่ถึงว่า “สองพ่ีน้อง” ทักษิณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะลงทุนเขียน
จดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่ ให้เลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นนายก อบจ.เชียงใหม่ 
ทั้งที่การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นแค่เลือกนายก อบจ.เชียงใหม่ แต่เกมการต่อสู้กัน ก็ใช้กลยุทธ์ระดับชาติ 
เริ่มจาก สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง น าทีมไปเปิดปราศรัยใหญ่ช่วย “ส.ว.ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
ผู้สมัครนายก อบจ. สังกัดพรรคเพื่อไทย 
ขณะที่ “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้ขอแรงให้ “ตู”่ จตุพร พรหมพันธุ์ 
ประธาน นปช. ไปเดินสายปราศรัย 7 อ าเภอ โดยเน้นย้ าเรื่องเก่าสมัยรณรงค์ประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 
เนื่องจาก “บุญเลิศ” และหลานสาว ได้ท าจดหมายถึงประชาชน รณรงค์ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ จึงถูก คสช.ด าเนินคดี 
ต้องพักงานในต าแหน่งนายก อบจ.เชียงใหม่ และไปติดคุก มทบ.11 อยู่ 1 เดือน 
จตุพรเล่นใหญ่วาดภาพ “บุญเลิศ” ให้เป็นนักสู้ประชาธิปไตย ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย จนติดคุก 1 เดือน แถมโดนพรรค
เพื่อไทยทอดทิ้ง 
ก่อนหน้านั้น “บุญเลิศ” เจอข้อหา “อยู่ฝ่ังเผด็จการ” และเคยให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ ช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 
2562 เลยต้องย้อนศร ด้วยการยืมปาก “ตู ่นปช.” มาช่วยยืนยันความเป็นคนฝั่งประชาธิปไตย 
หลังจบปฏิบัติการชุดแรก “บุญเลิศ” โพสต์เฟซบุ๊คว่า “ชัดเจนแล้วนะครับ ว่าผม และกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อยู่ฝ่ัง
ประชาธิปไตย และเคียงข้างทุกคนเสมอมา” 
ย้อนไป 20 กว่าปีที่แล้ว นับแต่ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ตระกูล “บูรณุปกรณ์” ยืนเคียงข้างตระกูล “ชิน
วัตร” มาโดยตลอด 
บุญเลิศลงสนามนายก อบจ.เ ชียงใหม่  หนที่แล้ว ก็ยังสวมเสื้อกลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่  เพียงแต่หนนี้  “เจ๊
แดง” สนับสนุน “ส.ว.ก้อง” ให้ลงสมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ มาแต่ปี 2561 
แม้การเลือกตั้งทั่วไป 2562 บุญเลิศ ไม่ได้เปิดหน้ามาช่วยเพื่อไทย แต่หลานสาว-ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ก็ยังสวมเสื้อเพื่อ
ไทยลงสนาม ส.ส.เชียงใหม่หลายคนที่ใกล้ชิดบุญเลิศ ก็ไม่ได้แปรพักตร์ไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 
ส่วน “ส.ว.ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไม่เคยเปิดตัวว่าเป็นคนของเพื่อไทยมาก่อน เพิ่งมาเริ่มแนะน าตัวเมื่อกลางปีที่แล้ว 
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สมัยที่พิชัยลงสมัคร ส.ว.เชียงใหม่ แสดงตัวว่า สังกัดพรรคไม่ได้ แต่ข้อเท็จจริง  “ทนายก้อง” มี “เจ๊แดง” จึงได้
เป็น “ส.ว.ก้อง” 
พิชัยเสียเปรียบเรื่องนี้ ระหว่างการหาเสียง สมชาย คนใกล้ชิดเจ๊แดง จึงต้องออกโรงมาการันตีว่า  “ส.ว.ก้อง” คือเพื่อ
ไทยแท ้
การที่ “ทักษิณ” ต้องอ้อนคนเมืองผ่านสื่อออนไลน์ สะท้อนว่า สงคราม อบจ.เชียงใหม่ “คนแดนไกล” ไม่ยอมปล่อยให้
บุญเลิศลอยนวล 
ว่าแต่ตระกูลบูรณุปกรณ์ ไปท าอะไรไว้ให้ “พ่ีน้องแดนไกล” เจ็บแค้น จึงมีปฏิบัติการแค้นน้ีต้องช าระ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911100?anf=  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911100?anf
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5 ธันวาคม 2563 

สแกน'บ้านใหญ่'ภาคกลาง อิทธิพลในสมรภูมิ'อบจ.' 
 

 

 
ศึกเลือกตั้งสนามอบจ. เที่ยวนี้ นับว่าแข่งขันดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่ง เมื่อมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่อาจสั่นคลอนบารมี
คนบ้านใหญ่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคกลาง ที่ผูกขาดพื้นที่มานาน 
การเลือกตั้งท้องถ่ินในสถานการณ์พิเศษ กลายเป็นการเมืองระดับชาติ เพราะการขับเค่ียวระดับท้องถ่ิน เปรียบเสมือน
การชิงพื้นที่ฐานเสียง ต่อยอดการเมืองระดับชาติ 
แถมยังมีการเมืองบนท้องถนนเป็นตัวร้าวให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) เที่ยวนี้จะถูกใช้
วัดความนิยมต่อพรรคการเมือง แม้หลายพรรคจะไม่ส่ง ผู้สมัครในนามพรรค แต่ในพื้นที่รู้กันดีว่าใครเป็นใคร พรรคไหน
หนุนใคร 
และปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ นายก อบจ. จนท า
ให้ทุกพรรคการเมือง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวมากยิ่งข้ึน 
“ธนาธร” วางเดิมพันการเมืองท้องถ่ินเอาไว้สูง เพราะหวังต่อยอดสร้างฐานเสียงและเครือข่ายของ “คนรุ่นใหม่” ให้
แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับชาติในอนาคต  แม้จะโดนตัดสิทธิทางการเมือง  10 ปี แต่ “ธนาธร-
เครือข่าย” หวังสร้างฐานเสียงในระยะยาว 
จับตาเกมเคลื่อนของ “ธนาธร” ที่พุ่งเป้าโจมตีไปที่เครือข่าย “บ้านใหญ่” ของแต่ละจังหวัด ซึ่งว่ากันว่ามีไม้ตายรอเช็ค
บิลบรรดา “บ้านใหญ่” ที่แม้ฐานเสียงจะแน่นปึ้ก แต่มีรอยแผลให้ช าแหละ 
ล่าสุดมีการปลุกกระแสในโลกทวิตเตอร์ ปั่นแฮชแท็กร้อน #อบจ.อินไซด์ ให้เครือข่ายแต่ละจังหวัดระดมแชร์ ระดม
โพสต ์สิ่งก่อสร้าง-โครงการใหญ ่ที่บรรดานายก อบจ. คนเก่า-คนเครือข่าย “บ้านใหญ่” อนุมัติงบก่อสร้าง แต่ไม่ได้ถูกใช้
งานจริง โดนปล่อยทิ้งร้าง 
เมื่อมาส่องสนามเลอืกตั้งนายก อบจ.ทั่วไทย โดยเฉพาะภาคกลาง ปรากฏว่า ขุมอ านาจการเมืองท้องถ่ินที่เรยีกว่า “บ้าน
ใหญ่” ลงสนามครบ 
ปราจีนบุรี : “โกทร” สุนทร วิลาวัลย์ อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี 8 สมัย บิดา กนกวรรณ วิลาวัลย์รมช.ศึกษาธิการ และ
พี่ชาย บังอร วิลาวัลย์ อดีตนายก อบจ.ปราจีนบุรี หลายสมัย ในวัย 80 กว่าปี โกทรต้องสนามนายก อบจ. แทนน้องสาว
ที่มีปัญหาทางเทคนิค เลือกตั้งหนที่แล้ว“โกทร” กวาด ส.ส.ยกจังหวัด “เสี่ยหนู” จึงให้โควต้า รมช.ศึกษาฯ แก่กลุ่มบ้าน
ใหญ่ “วิลาวัลย์” 
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ระยอง : “นายกช้าง” ปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง หลายสมัย ลงสนามอีกครั้ง 40 ปีที่แล้ว โซนตะวันออก ไม่
มีใครไม่รู้จัก “ก านันสาคร ปิตุเตชะ” แห่ง ต.บางบุตร อ.บ้านค่ายผลิตผลแห่ง “ปิตุเตชะ” บ้านใหญ่แห่งบ้าน
ค่าย  ได้แก่  “นายกช้าง”  ปิยะ  ปิตุ เตชะ  อดีตนายกอบจ .ระยอง , “ส .จ . เปี๊ ยก”  เศรษฐา  ปิตุ เตชะ  อดีต
ประธานสภา อบจ. ระยอง “เสี่ยทุ่น” ธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง เขต 3 และ “หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รมช.
สาธารณสุข 
กาญจนบุรี : “เสี่ยสรรค์” รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี 2 สมัย ยังลงสนามป้องกันในนาม “ทีม
พลังใหม่” “เสี่ยสรรค์” ลูกชาย “เสี่ยฮุก” สุนทร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์พ่อค้าไม้ชายแดนผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองกาญจน์ และมี
ภรรยาคือ “ซ้อเจน” ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
นครปฐม : “เสี่ยหนึ่ง” จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ลงสมัครนายก อบจ.นครปฐม ครั้งแรก แต่ยี่ห้อลูกชาย ไชยา สะสม
ทรัพย์ จึงท าให้เขาขยับเป็นเต็งหนึ่ง กลุ่มชาวบ้านของไชยา ส่ง พะเยาว์เนี้ยแก้ว เป็นนายก อบจ.นครปฐม 2 สมัย แต่
หนน้ี สถานการณ์เปลี่ยน คนนครปฐมต้องการคนรุ่นใหม่ “เสี่ยหนึ่ง” ได้ฉายาว่า “เจ้าขยะ” เพราะดูแลธุรกิจการจัดเกบ็
ขยะของตระกูลสะสมทรัพย์ จนประสบความส าเร็จ 
พระนครศรีอยุธยา : “ซ้อสมทรง” สมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ.อยุธยา 3 สมัยมารดา สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวร
กุล ส.ส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย “ซ้อสมทรง” เจ้าของบ้านใหญ่วังน้อย เล่นการเมืองท้องถ่ินมายาวนาน เดิมทีหนุน
พรรคไทยรักไทย เพื่อไทย ตอนเลือกตั้งส.ส.ปี 2562 ซ้อสมทรงจับมือ เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.อยุธยา จัดทีม
ผู้สมัคร ส.ส. สังกัดพรรคภูมิใจไทย 
นักการเมืองการเมืองท้องถ่ินที่ไล่เรียงมาข้างต้นเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ยังมีอีกค่อนประเทศ ที่สะท้อนว่า บ้านใหญ่ยังอยู่ และ
มีแนวโน้มจะเป็น นายก อบจ.ต่อไป 
ที่น่าสนใจในการเลือกตั้งท้องถ่ินเที่ยวนี้ มีหลายจังหวัดในภาคกลาง ที่มีผู้สมัครนายก อบจ.คนเดียว และบางจังหวัด มี
ผู้สมัครมากกกว่า 1 คน แต่ก็เหมือนลงแข่งกับตัวเอง 
เพชรบุรี : “นายกปราย” ชัยยะ อังกินันทน์ อดีต นายก อบจ.เพชรบุรีหลายสมัย หัวหน้ากลุ่มรวมใจเพชร น าทีมลง
สมัครอีกครั้ง โดยไร้เงาคู่แข่ง 
อุทั ยธานี  :  เ ผด็ จ  นุ้ ยปรี  อดีตนายก  อบจ .อุ ทั ยธานี  พี่ ชาย  ศิลป์ ชัย  เ ชษฐ์ ศิลป์ ( นุ้ ยปรี )  อดีตส .ส .อุ ทัย
ฯ 4 สมัย และ อดีต ส.ว.อุทัยฯ 1 สมัย เผด็จยังได้รับการสนุนสนุนจาก  “บ้านดอนหมื่นแสน” บ้านใหญ่แห่ง
ตระกูล “ไทยเศรษฐ์” 
ชัยนาท : อนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ.ชัยนาท 3 สมัย น้องชาย อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เมืองชัยนาท นับแต่ตระกูล “นาคาศัย” จับมือ “สงฆ์ประชา” เป็นพันธมิตรอันแนบแน่น ทุกเวที
การเมืองของเมืองหุ่นฟางนกก็หมดสนุก 
ทั้งหมดคือ “บ้านใหญ่” ภาคกลาง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง นายก อบจ. และเป็นเป้าหมายของ “ธนาธร” ที่ยังปล่อย
ทีเด็ดออกมาไม่หมด เพราะกั๊กเอาไว้ช่วงโค้งสุดท้าย หวังน็อค “บ้านใหญ่” ให้สัมผัสความพ่ายแพ้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911175?anf=  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911175?anf
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6 ธ.ค. 2563 - 12:25 น.  

สารจาก ดูไบ บ่งช้ี เส้นแบ่ง การเมือง พื้นท่ี เชียงใหม่  

 
สารจาก ดูไบ - สารอันส่งจากดูไบโดย นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แหลมคม 
แหลมคมไม่เพียงแต่ท าให้เกิดความแจ่มชัดว่าในสนามเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่นั้น นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยากให้ใครชนะ 
แน่นอน ย่อมต้องเป็น นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
การเลือกหนุน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นการเลือกที่สามารถเข้าใจได้เพราะนี่คือสายตรงพรรคเพื่อไทยในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน 
เป็นไปได้อย่างไรที่ตระกูล “ชินวัตร” ไม่หนุนคนของพรรคเพื่อไทย 
ความแหลมคมของการต่อสู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงไหน 
อยู่ตรงที่ผู้สมัครมิได้มีแต่เพียง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เท่านั้น หากแต่ยังมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ซึ่งเคยมีสาย
สัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับพรรคเพื่อไทย 
แม้กระทั่ง นางทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ก็เป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย 
จุดแปรเปลี่ยนเริ่มต้นจากภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นการแปรเปลี่ยนอันส่งผลให้ นายบุญเลิศ 
บูรณุปกรณ์ มิได้อยู่ในจุดเดิมในทางการเมือง 
Powered by Streamlyn พรรคเพื่อไทยจึงเลือกที่จะหนุน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
พลันที่พรรคเพื่อไทยหนุน นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร ก็เกิดการเคลื่อนไหวจากส่วนกลาง 
เป็นการเคลื่อนไหวที่ได้เห็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปช่วยหาเสียงให้กับ นายพิชัย เลิศ
พงษ์อดิศร พร้อมกับ นายสมพงศ์ อมรวิวัฒน์ 
เท่ากับยืนอยู่ตรงกันข้ามกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
ขณะเดียวกัน นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช.กลับยกขบวนไปหาเสียงช่วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อันเท่ากับ
เป็นการยืนอยู่ตรงกันข้ามกับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
ตรงนี้เองที่มีจดหมายจาก นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
สีสันการเลือกตั้งที่เชียงใหม่จึงมาจาก นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เป็นสีสันที่บ่งบอกสายสัมพันธ์อัน นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แนบแน่นอยู่กับ นายพิชัย เลิศพงศ์
อดิศร แนบแน่นอยู่กับพรรคเพื่อไทย นี่ย่อมเป็นสัญญาณทางการเมืองน าไปสู่ “เส้นแบ่ง” อย่างมีนัยส าคัญ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5464982  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5464982
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/KSA060512.jpg

