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รวมข่าววนัเสาร์
เสาร ์      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 12 ธันวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.เผย ยังไม่ได้รับรายงานปมแจกยาเสพติด หาเสียงเลือกตั้ง     

อบจ.แพร่ 
5 

2 แนวหน้าออนไลน ์ สายด่วน1444 พบปชช.อยากรู้มีลต.ล่วงหน้าหรือไม่-ไม่ไปใช้สิทธิต้อง
แจ้งอย่างไร 

6 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลไม่รับอุทธรณ์ "นันทิยา" ชวดชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขต

ไม่ครบ 1 ป ี
7 

2 แนวหน้าออนไลน์ ท้าชนพปชร.‘จาตุรนต์’หนุนคณะก้าวหน้า!ควง‘ยศสิงห์’ผู้สมัครอบจ.           
หาเสียงฉะเชิงเทรา 

9 

3 มติชนออนไลน์ จาตุรนต์ ลุยช่วยผู้สมัครอบจ.ฉะเชิงเทรา ‘คณะก้าวหน้า’ หาเสียง 
เช่ือโปร่งใส-สร้างความเปลี่ยนแปลง 

10 

4 แนวหน้าออนไลน์ ก็รู้ดีว่าผิด! 'ส.ว.เสรี'ตอก'ม็อบราษฎร' ทั้ง'จาบจ้วง-ดูหมิ่น-อาฆาตมาด
ร้าย' 

11 

5 สยามรฐัออนไลน ์ "เสรี" ลั่น ยกเลิก ม.112 ไม่ได้เด็ดขาด ชี้ ม็อบจงใจจาบจ้วง อาฆาต
มาดร้าย ต่อสถาบันต้องรับผิดชอบ 

12 

6 มติชนออนไลน ์ โค้งส ุดท้าย! ‘หน่อย ยลดา’ ล ุยหาเส ียง ชูเท ี ่ยวโคราชได้ท ุกเดือน             
ใช้แอปตรวจสอบงบประมาณ 

13 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ยุติการเมืองผูกขาด!'ธนาธร'หาเสียง '4จว.เหนือ'  14 
8 เดลินิวส์ออนไลน ์ "เฉลิม"นำทีมปราศรัยช่วย"ศรีเมือง"ชิงนายกอบจ.สารคาม 16 
9 แนวหน้าออนไลน ์ 'เพื่อไทย' ยกทีมปราศรัยใหญ่ช่วยผู้สมัคร ‘นายก อบจ.มหาสารคาม’ 

ชูนโยบายปราบยาเสพติด 
17 

10 มติชนออนไลน ์ เพื่อไทย ยกทีมปราศรัยใหญ่ ช่วยผู้สมัคร อบจ.มหาสารคาม 18 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
11 มติชนออนไลน์ ฮือฮา!! ‘เมธี วงลาบานูน’ ลุยช่วยผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส หาเสียง 

เช่ือคนด-ีมีความรู้ 
19 

12 บ้านเมืองออนไลน์ "คำรณวิทย์" ลุยหาเสียงเลือกตั ้ง อบจ.ปทุมธานี ชวนร่วมฟังปราศรัย     
โค้งสุดท้าย 13 ธ.ค.นี้ 

20 

13 แนวหน้าออนไลน์ ‘นิกร’สบช่องปลดล็อค แนะใช้เสียง3ใน5โหวตแก้‘รธน.’เหมาะสม 22 
14 มติชนออนไลน ์ ‘ภูมิธรรม’ ช้ี ‘บิ๊กตู่’ ลาออก จุดเริ่มต้นสมานฉันท์ 23 
15 ไทยรัฐออนไลน์ "สุทิน" ฉายหนังตัวอย่างฝ่ายค้านได้ฤกษ์ ซักฟอกรัฐบาล หลังผ่าน      

ปีใหม่ 
24 

16 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน"โว"ฝ่ายค้าน"เตรียมจัดหนัก"บิ๊กตู่"เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หลังปีใหม่ 

25 

17 ไทยรัฐออนไลน์ "พรรคพลัง" เปิดตัว 14 แกนนำ จังหวัดภาคใต้ พร้อมชนศึกเลือกตั้ง 26 
18 ไทยรัฐออนไลน์ ม็อบบู๊ชงเลิก ม.112 "ก้าวไกล" จ่อแสดงจุดยืน 15 ธ.ค.นี ้ 27 
19 มติชนออนไลน์ ไอเดียล้น! ศึกชิง”อบจ.” แจกยาปลุกเซ็กส์แลกคะแนนเสียง 28 
20 มติชนออนไลน์ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ จ่อเชิญม็อบ-องค์กรนศ. ร่วมออกแบบ ที ่มา     

ส.ส.ร.กลุ่มเยาวชน 
29 

21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “อนุสรณ์” อัดยับ 6ปีรัฐบาลคอร์รัปช่ันไทยเข้าข้ันวิกฤต 30 
22 สำนักข่าว INN “อนุสรณ์”จับตาปปช.สอบทุจริตรัฐบาล 31 
23 สำนักข่าว INN โพลคนหว่ันโควิดระบาดอีกขอยกการ์ดให้สูง 32 
24 บ้านเมืองออนไลน์ "อนุสรณ์" ลุยหาเสียงตลาดนัด ขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า โวรักษาเกา้อี้ 

นายก อบจ.ชัยนาท 
33 

25 มติชนออนไลน์ ธนาธร ไม่หว่ันกกต.สอบ มั่นใจบ้านใหญ่หนาวแน่ ก้าวหน้าจะได้ที่นั่ง
อบจ.ภาคเหนือ 

34 
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บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ มองเกมยาว “บิ๊กตู่” นายกฯที่ไม่ธรรมดา 35 
2 สยามรัฐออนไลน์ ค้ำบัลลังก์ ! 38 
3 สยามรัฐออนไลน์ เพื่อไทยร้าว ม็อบโรยรา 40 
4 ไทยรัฐออนไลน์ วิบากกรรมรัฐธรรมนูญ 43 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ลุ้นกันน้ำบาน 44 
6 ข่าวสดออนไลน ์ นิยมจีนกลัวค้อนเคียว 46 
7 ข่าวสดออนไลน ์ เพื่อไทย สงบนิ่ง ในความร้าว แยก แตกตัว กลุ่มฝ่าย การเมอืง 48 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ไขรหัส 'ค้อนเคียว' คอมมิวนิสต์' จับทิศม็อบปลดแอก ปี 64 50 
9 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สถานะ กรรมการสมานฉันท์ ส่งผลสะเทือน “รัฐธรรมนูญ” 52 
10 มติชนออนไลน ์ รายงานหน้า2 : เช็กอุณหภูมิการเมือง’64 โฟกัสปมร้อนเขย่ารัฐบาล 54 
11 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 : กระแสเปลี่ยนแปลง!? 59 
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 18:25 น. 

กกต.เผย ยังไม่ได้รับรายงานปมแจกยาเสพติด หาเสียงเลือกตั้ง อบจ.แพร่ 

 
กกต.เผย ยังไม่ได้รับรายงานปมแจกยาเสพติด หาเสียงเลือกต้ัง อบจ.แพร่ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ให้สัมภาษณ์ถึงการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมาทุกวัน ได้ประสานให้ทางกกต.จังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย
เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา อาทิ การติดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง เก็บสำเนาบัตรประชาชน จดเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

ส่วนกรณีที่ นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล โพสต์ข้อความทางโซเชียลระบุว่า มีการแจกยาเสพติด ยาปลุกอารมณ์ทางเพศ 
หาเสียงเลือกตั้ง อบจ.ที่จังหวัดแพร่ นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงาน หากมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดก็คงมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามระบบ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2481769
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.18 น. 

สายด่วน1444 พบปชช.อยากรู้มีลต.ล่วงหน้าหรือไม่-ไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งอย่างไร 

 
กกต.เปิดสายด่วน 1444 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด รองรับ"เลือกตั้ง อบจ."20 ธ.ค.นี้ เผยประชาชนโทรมา
เฉลี่ยวันละ 300 สาย พบอยากรู้มีเลือกต้ังล่วงหน้าหรือไม่-ไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุอย่างไร 

เมื ่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู ้ส ื ่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิด
ให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสาร
ต่างๆเพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และขณะนี้
ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จะมีข้ึนใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ทางสำนักงานจึงได้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วน จากเดิมเวลา 08.30 - 16.30 น.เว้น
วันหยุดราชการ มาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมนี้ 
และหลังจากวันที่ 25 ธันวาคม จะเป็นการให้บริการในวันและเวลาราชการตามปกติ 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการสายด่วน 1444 พบว่า มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเฉลี่ย 200 - 
300 สายต่อวัน โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามว่ามีการเลือกตั้งนายกฯ อบจ.และสมาชิกฯ อบจ.มีวันเลือกตั้ง
ล่วงหน้าหรือไม่ , การไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินแก้ไขอย่างไร แจ้งได้ที่ใด รวมทั้งหากไม่ไปใชส้ิทธิ
เลือกตั้ง อบจ.ในวันดังกล่าว ต้องแจ้งเหตุที่ไหนอย่างไรและดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มได้ที่ใด 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/538018
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11 ธ.ค. 2563 16:54 น. 

ศาลไม่รับอุทธรณ์ "นันทิยา" ชวดชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตไม่ครบ 1 ปี 

 
 
"นันทิยา วงศ์วานิชย์" โพสต์ยอมรับถูกตัดส ิทธิ ์ กกต.แม่ฮ ่องสอนไม่ร ับสมัครร ับเล ือกตั ้งนายก อบจ. เหตุ  
ขาดคุณสมบัติ มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 1 ปี และศาลไม่รับอุทธรณ์ 

จากกรณีที่นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้ลงรับสมัครเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลข 2 และ
ถูกคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ประกาศไม่รับสมัคร เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3)แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ... มีช่ืออยู่ในทะเบียนท้องที่ลงสมัครรับ 
เลือกตั้งไม่ครบ 1 ปี ซึ่งขาดไปเพียง 2 วัน 

 ต่อมา นางนันทิยา ได้ย่ืนคำร้องคัดค้านการถูกตัดสิทธ์ิรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ต่อทางสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกต.) ซึ่ง กกต.แม่ฮ่องสอนได้รวบรวมข้อมูลให้กับ กกต.กลางทำ
การวินิจฉัยโดยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค ที่ผ่านมาผลการวินิจฉัย กกต.กลาง มีมติยกคำร้องของนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ไม่รับ
สมัครเป็นนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน              

นางนันทิยา จึงได้เข้ายื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค 63 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ได้โพสต์
ข้อความลงในไลน์กลุ่มสื่อมวลชนแม่ฮ่องสอนว่า วันน้ี ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาสรุปประเด็นว่า “การไม่
ประกาศรายชื่อในวันที่ 13 พ.ย. 2563 สามารถอุทธรณ์ไปที่ กกต. ได้ตามมาตรา 55 ถ้ามีชื่อประกาศในวันที่ 13 พ.ย. 
2563 แล้วจึงจะยื่นศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ตามมาตราที่ 56 ดังนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่งศาล
อุทธรณ์ภาค 5 ที่ยื่นไป” 

พร้อมข้อความ "น้อมรับคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง แต่ถึงแม้จะถูกตัดสิทธ์ิไม่ได้ลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ก็จะยังจะเดินหน้าพัฒนาบ้านเกิด โดยไม่สองมาตรฐาน และเป็นตัวแทนชาวแม่ฮ่องสอนใน
การต่อสู้เพื่อทวงคืนสิทธิและโอกาสของคนแม่ฮ่องสอนที่ควรมี ให้เกิดข้ึนกับทุกคนในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในที่ดิน 
สิทธิในการมีถนน ไฟฟ้า น้ำกินน้ำใช้ที่เท่าเทียมกัน” 
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ขณะที่ชาวแม่ฮ่องสอนหลายคนที่รอลุ้นคำตัดสินของนางนันทิยา ต่างเสียดายที่นางนันทิยาไม่ได้ลงรับเลือกตั้งสูศึ้กนายก 
อบจ.แม่ฮ่องสอนครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นเต็งที่มีสิทธิ์ลุ้นชิงดำกับนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีต
นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่มองว่าในการเลอืกตั้งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นการชิงชัยกันของ
ทั้งคู่ มากกว่าผู้สมัครรายอื่น 
 
อ้างอิง :   
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1993183?fbclid=IwAR2tboW7eoOqyV90B73xiWc55XWM
3cXQ0_MzCEZbjo1PYkDUBYCp2Vo2LnM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1993183?fbclid=IwAR2tboW7eoOqyV90B73xiWc55XWM3cXQ0_MzCEZbjo1PYkDUBYCp2Vo2LnM
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1993183?fbclid=IwAR2tboW7eoOqyV90B73xiWc55XWM3cXQ0_MzCEZbjo1PYkDUBYCp2Vo2LnM
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.31 น. 

ท้าชนพปชร.‘จาตุรนต์’หนุนคณะก้าวหน้า!ควง‘ยศสิงห์’ผู้สมัครอบจ.หาเสียงฉะเชิงเทรา 

 
มื่อวันที่  11 ธันวาคม 2563 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ และอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราหลายสมยั 
พร้อมด้วยจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครนายกอบจ. ฉะเชิงเทราและผู้สมัครอบจ.ของคณะก้าวหน้าทั้งชุดได้ไปเดิน
พบปะประชาชนที่บริเวณตลาดบางน้ำเปรี้ยวและตลาด 16 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการต้อนรับจาก
ประชาอย่างคึกคัก และในเย็นวันเดียวกันนี้ นายจาตุรนต์ พร้อมด้วยผู้สมัครทั้งหมดจะเดินทางไปหาเสียงที่บริเวณ
หมู่บ้านพฤกษา ต.คลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทราอีกด้วย 

“ผมมาทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงให้กับจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เนื่องจากเห็นว่า เป็นคนใกล้ชิดประชาชนและมีความ
มุ่งมั่นที่จะมาทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจริญก้าวหน้าข้ึน จ่าเอกยศสิงห์ นอกจากใกล้ชิดประชาชนแล้วยัง
หาเสียงด้วยนโยบาย ซึ่งเป็นลักษณะเด่น เพราะได้เตรียมตัวมานาน รับฟังปัญหาประชาชนมามากจึงกำหนดนโยบาย
ออกมาได้ตรงจุดและครอบคลุมเรื่องสำคัญๆของจังหวัด ซึ่งตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก” นายจาตุรนต์ กล่าว 

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า เราไม่มีการเลือกตั้งท้องถ่ินกันมานาน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกผู้นำท้องถ่ินที่จะ
มาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดี อบจ.ฉะเชิงเทรามีงบประมาณปีละ 1,000  กว่าล้าน
บาท หากใช้ให้เป็นและมีประสทิธิภาพของสามารถทำประโยชน์ได้มาก ตนยินดีสนับสนุนนายกฯสิงห์ เพราะนายกฯสิงห์
มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่าโปร่งใสและต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ฉะเชิงเทราน้ี มีผู้สมัครเพียง 2 คนคือจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ อดีตนายกอบต. บางผึ้ง 
อำเภอบางปะกง สังกัดกลุ่มก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนจากอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ได้ส่งผู้สมัคร กับนายกิตติ 
เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบจ.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในค่ายพลังประชารัฐ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมี
ลักษณะเป็นการแข่งขันระหว่างฐานทางการเมืองของพรรคการเมือง 2 ข้ัว คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งที่ผ่านมาซึ่ง
พรรคพลังประชารัฐและพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส. กันไปพรรคละ 2 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปก่อนวัน
เลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538020 

 
 
 

https://www.naewna.com/politic/538020
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 16:51 น. 

จาตุรนต์ ลุยช่วยผู้สมัครอบจ.ฉะเชิงเทรา ‘คณะก้าวหน้า’ หาเสียง เช่ือโปร่งใส-สร้างความ
เปลี่ยนแปลง 

 
จาตุรนต์ ลุยช่วยผู้สมัครอบจ.ฉะเชิงเทรา ‘คณะก้าวหน้า’ หาเสียง เช่ือโปร่งใส-สร้างความเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา หลายสมัย พร้อมด้วยจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ 
ผู้สมัครนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา และผู้สมัครสอบจ.ของคณะก้าวหน้าทั้งชุดได้ไปเดินพบปะประชาชนที่บริเวณตลาด       
บางน้ำเปรี้ยวและตลาด 16 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการต้อนรับจากประชาอย่างคึกคัก และในเย็น     
วันเดียวกันนี้ นายจาตุรนต์ พร้อมด้วยผู้สมัครทั้งหมดจะเดินทางไปหาเสียงที่บริเวณหมู่บ้านพฤกษา ต.คลองอุดมชลจร 
อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา อีกด้วย 

นายจาตุรนต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า มาทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงให้กับ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เนื่องจากเห็นว่าเป็นคน
ใกล้ชิดประชาชนและมีความมุ ่งมั ่นที ่จะมาทำงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจริญก้าวหน้าขึ้น นายกฯสิงห์ 
นอกจากใกล้ชิดประชาชนแล้วยังหาเสียงด้วยนโยบายซึ่งเป็นลักษณะเด่น เพราะได้เตรียมตัวมานาน รับฟังปัญหา
ประชาชนมามากจึงกำหนดนโยบายออกมาได้ตรงจุด และครอบคลุมเรื ่องสำคัญๆ ของจังหวัด ซึ ่งเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 

“เราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันมานาน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกผู้นำท้องถิ่นที่จะมาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดี อบจ.ฉะเชิงเทรามีงบประมาณปีละ 1,000 กว่าล้านบาท หากใช้ให้เป็น
และมีประสิทธิภาพของสามารถทำประโยชน์ได้มาก ผมยินดีสนับสนุนนายกฯสิงห์เพราะนายกฯสิงห์มีความมุ่งมั่นที่จะ
ทำงานอย่างโปร่งใสและต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง” นายจาตุรนต์กล่าว 

สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ฉะเชิงเทรานี้ มีผู้สมัครเพียง 2 คนคือจ่าเอกสิงห์ เหลี่ยมเลิศ อดีตนายกอบต. บางผึ้ง 
อำเภอบางปะกง สังกัดกลุ่มก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนจากอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่ได้ส่งผู้สมัครกับ นายกิตติ 
เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายกอบจ.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในค่ายพลังประชารัฐ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมี
ลักษณะเป็นการแข่งขันระหว่างฐานทางการเมอืงของพรรคการเมือง 2 ข้ัว คล้ายกับการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง
พรรคพลังประชารัฐและพรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.กันไปพรรคละ 2 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปก่อน    
วันเลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481606 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2481606
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.36 น. 

ก็รู้ดีว่าผิด! 'ส.ว.เสรี'ตอก'ม็อบราษฎร' ท้ัง'จาบจ้วง-ดูหมิ่น-อาฆาตมาดร้าย' 

 
ก็รู้ดีว่าผิด! "ส.ว.เสรี"ตอก"ม็อบราษฎร" ท้ังจาบจ้วง-ดูหมิ่น-อาฆาตมาดร้าย ยังจะมายกเลิกม.112อีก ลั่นทำไม่ได้
เด็ดขาด-ต้องรับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีม็อบราษฎร เรียกร้องให้
ยกเลิกมาตรา 112 ให้ยุติการดำเนินคดี ล้างมลทิน และชดเชยเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดี คืนความยุติธรรมให้กระบวนการ
ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อได้ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ม็อบมีพฤติกรรมชัดเจนเรื่องจาบจ้วง ดูหมิ่น เหยียดหยาม อาฆาต
มาดร้าย จึงชัดเจนอย่างยิ่งว่าจะยกเลิกมาตรา 112 ไม่ได้โดยเด็ดขาด ข้อเรียกร้องม็อบที่มีออกมาในช่วงนี้น้ัน เพราะไป
กระทำผิด ดังนั้น ต้องรับผิดชอบการกระทำ ไม่ใช่พอโดนคดีก็มาเรียกร้องเพื่อตัวเองแบบนี้ ก่อนที่จะกระทำต้องรูแ้ล้วว่า
โทษของความผิดมีความร้ายแรง 

"แต่คุณพูดว่ามันเลยความกลัวไปแล้ว ทั้งพูด ทั้งขีด เขียน ประกาศ โฆษณา แสดงความอาฆมาตมาดร้ายไม่เกรงกลัว
กฎหมาย ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผิด" นายเสรี กล่าว 

เมื ่อถามว่า การยกเลิก หรือไม่ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ที่กลุ ่มราษฎรเรียกร้องจะมีผลต่อการเดินหน้าตั้ง
คณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า หลักของการสมานฉันท์ ไม่ได้แปลว่าใครทำผิดกฎหมายแล้วไป
ยกเลิกความผิด ถ้าอย่างนั้นคนไปฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ก็บอกว่ามาสมานฉันท์กันเถอะ อย่างนี้สังคมอยู่ไม่ได้ เป็นคนละ
เรื่องกับการสร้างความสมานฉันท์ มีการมาชุมนุมหมิ่นสถาบันเบื้องสูง พอถูกดำเนินคดี มาบอกว่าทำไมไปละเมิดสิทธ์ิ 
สิ่งที่คุณทำก็ไม่ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ผู้อื่นด้วยเเต่เพื่อตัวเอง และออกมาจาบจ้วงดูหมิ่นใส่ร้ายอาฆาตมาดร้าย 
พอจะถูกดำเนินคดี มาบอกว่าทำไมไม่ล้างมลทิน อีกหน่อยคนทั้งประเทศจะทำอะไรก็ได้ พอทำแล้วถูกดำเนินคดี        
มาบอกที่หลังว่ายกเลิกและสมานฉันท์กันเถอะ ตนคิดว่าต้องแยกแยะ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538024 
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11 ธันวาคม 2563 16:53 น. 

"เสรี" ลั่น ยกเลิก ม.112 ไม่ได้เด็ดขาด ช้ี ม็อบจงใจจาบจ้วง อาฆาตมาดร้าย ต่อสถาบันต้อง
รับผิดชอบ 

 
วันที่ 11 ธ.ค.63 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีม็อบราษฎร เรียกร้องให้ยกเลิก มาตรา112 ให้ยุติการ
ดำเนินคดี ล้างมลทิน และชดเชยเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดี คืนความยุติธรรม ให้กระบวนการประชาธิปไตย เดินหน้าต่อได้ 
ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ม็อบ มีพฤติกรรมชัดเจนเรื่องจาบจ้วง ดูหมิ่น เหยียดหยาม อาฆาตมาดร้าย จึงชัดเจนอย่างยิ่ง ว่า 
จะยกเลิกมาตรา 112 ไม่ได้โดยเด็ดขาด ข้อเรียกร้องม็อบที่มีออกมาในช่วงนี้นั้น เพราะคุณไปกระทำผิด ดังนั้นต้อง
รับผิดชอบการกระทำ ไม่ใช่พอโดนคดีก็มาเรียกร้องเพื่อตัวเองแบบนี้ ก่อนที่จะกระทำต้องรู้แล้วว่าโทษของความผิดมี
ความร้ายแรง แต่คุณพูดว่ามันเลยความกลัวไปแล้ว ทั้งพูด ทั้งขีด เขียน ประกาศ โฆษณา แสดงความอาฆมาตมาดร้าย
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผิด 

เมื ่อถามว่า การยกเลิก หรือไม่ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ที่กลุ ่มราษฎรเรียกร้องจะมีผลต่อการเดินหน้าตั้ง
คณะกรรมการสมานฉันท์ หรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า หลักของการสมานฉันท์ ไม่ได้แปลว่าใครทำผิดกฎหมายแล้วไป
ยกเลิกความผิด ถ้าอย่างนั้นคนไปฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ก็บอกว่ามาสมานฉันท์กันเถอะ อย่างนี้สังคมอยู่ไม่ได้ เป็นคนละ
เรื่องกับการสร้างความสมานฉันท์ 

"มีการมาชุมนุมหมิ่นสถาบันเบื้องสูง พอถูกดำเนินคดี มาบอกว่าทำไมไปละเมิดสิทธิ์ สิ่งที่คุณทำก็ไม่ได้คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพให้ผู้อื่นด้วยเเต่เพื่อตัวเอง และออกมาจาบจ้วงดูหมิ่นใส่ร้ายอาฆาตมาดร้าย พอจะถูกดำเนินคดี มาบอกว่าทำไม
ไม่ล้างมลทิน อีกหน่อยคนทั้งประเทศจะทำอะไรก็ได้ พอทำแล้วถูกดำเนินคดี มาบอกที่หลังว่ายกเลิกและสมานฉันท์กัน
เถอะ ผมคิดว่าต้องแยกแยะ" 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203783 
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 17:07 น. 

โค้งสุดท้าย! ‘หน่อย ยลดา’ ลุยหาเสียง ชูเท่ียวโคราชได้ทุกเดือน ใช้แอปตรวจสอบงบประมาณ 

 
โค้งสุดท้าย! ‘หน่อย ยลดา’ ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ตระเวนขอคะแนนคนเมือง ชูเที่ยวโคราชได้ทุกเดือน ใช้
แอปพลิเคช่ันตรวจสอบงบประมาณ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม ที่โรงยิมอาคาร 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา “หน่อย ยลดา” 
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มสร้างโคราชโฉม
ใหม่ ภริยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะประชาชนกว่า 600 คน 
พร้อมปราศรัยช้ีแจงนโยบายเชิญชวนชาวโคราชร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมตรวจสอบเมืองโคราชด้วยแอปพลิเคช่ัน 
สแกนคิวอาร์โค้ดที่มีข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดผู้รับเหมา การตรวจรับงาน ระยะเวลารับประกนัหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นช่องทางการร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นสู่ผู้บริหาร อบจ. โดยตรง 

หน่อย ยลดา เปิดเผยว่า วันน้ีเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 59 ปี ของ “หน่อย” ลูกหลานย่าโมมีความตั้งใจขออาสา
พัฒนาโคราช อยากเห็นทุกภาคส่วนไม่มีความขัดแย้งและร่วมกันพัฒนาโคราชให้เป็นศูนย์กลางภาคอีสาน จึงมุ่งมั่นตั้งใจ
ออกพบปะประชาชนครบทั้ง 32 อำเภอ ไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยท้อ จึงพบเห็นปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง 
การประกอบอาชีพ ตนได้เก็บรวบรวมข้อมูลนำมากำหนดนโยบายต่าง ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ไม่อยากยัดเยียดนโยบายที่
คิดเอง แต่จะนำปัญหาและเสียงสะท้อนมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามต้องการของแต่ละพื้นที่ จึงต้องรับฟังเสียงจาก
ประชาชนเป็นหลัก สิ่งที่ตั้งใจไว้เป็นลำดับต้นๆ ต่อไปโคราชจะต้องเที่ยวได้ทุกเดือนและโดดเด่นเรื่องกีฬา แต่ความฝัน
จะเป็นไปได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเลือก “หน่อย” เบอร์ 2 

กรณีตนได้รับการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมือง รวมทั้ง ส.อบจ.ทั้งคนเก่าคนใหม่ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี ขอยืนยัน 
“หน่อย” สมัครในนามกลุ่มอิสระพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกกลุ่มทุกพรรค โคราช มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประโยชน์กับพี่น้อง ประชาชนและเป็นโมเดลให้นายกคนต่อไปได้ใช้เป็นแนวทางสานต่อการ
ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481635 
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วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 17.04 น.  

ยุติการเมืองผูกขาด!'ธนาธร'หาเสียง '4จว.เหนือ' 

 
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย ชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบรหิารคณะ
ก้าวหน้า ร่วมลุย 4 จังหวัดโซนภาคเหนือตอนล่าง ไล่ตั้งแต่ที่ จ.เพชรบูรณ์ เดินตลาดย้อนยุคบึงสามพัน อ.บึงสามพัน 
เดินตลาดแยกนาเฉลียง อ.หนองไผ่ ช่วยหาเสียงให้กับ สิทธิชัย ต๊ะอาจ ผู้สมัครนายก อบจ.เพชรบูรณ์ เบอร์ 4 ต่อมาที่ 
จ.พิจิตร เริ่มต้นตลาดสดเพ็ญอรุณ อ.เมือง ก่อนเดินทางโดยขึ้นรถแห่ต่อไปที่ตลาดใหม่สระหลวง และตลาดสามง่าม 
หนุนผู้สมัครคือ มาโนช วัฒนประสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 4  จากนั้นไปที่ จ.กำแพงเพชร ตั้งขบวนแหท่ี่
หน้าศาลหลักเมือง แล้วแห่ไปรอบเมือง ช่วย อภิสิทธ์ิ พรมฤทธ์ิ ผู้สมัครนายก อบจ.กำแพงเพชร เบอร์ 3 และปิดท้ายที่ 
จ.ตาก เดินทางไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ คริษฐ์ ปานเนียม ผู้สมัครนายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 

 นายธนาธร กล่าวตอนหนึ่งว่า อยากขอให้พี่น้องประชาชนอย่างเพิ่งเบื่อการเลือกตั้ง เพราะทุกสิทธิทุกเสียงของ
ประชาชนมีความหมาย และความหมายของการเลือกตั้งคือการออกไปกำหนดอนาคตของลูกหลาย คือการออกไปเลือก
ว่าเราอยากได้สังคมแบบไหน หากประชาชนท่านไหนรักความเสมอภาค รักความเท่าเทียม รักประชาธิปไตย ตนขอ
โอกาสให้กับผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงจังหวัดของท่าน พวกเราตั้งใจจะทำการเมืองที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และสุดท้าย ตนขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ ทั้งช่องทางออนไลน์ และประชาชนที่เดินเข้ามาในระหว่าง
ที่ตนรณรงค์ช่วยผู้สมัครในจังหวัดต่างๆ หาเสียง ทุกๆ รอยยิ้มและการโบกไม้โบกมือคือกำลังใจที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไป 

"กว่าจะได้มาสักหนึ่งคะแนนเสียงนั้นไม่ง่ายเลย เราต้องขึ้นรถแห่ เราต้องเดินตลาด เราต้องเดินเข้าไปหาประชาชนถึง
หน้าบ้าน แต่ที่เราต้องทำเช่นน้ีเพราะเราอยากสร้างการเมืองใหม่ การเมืองที่โปร่งใส การเมืองที่แข่งขันกันที่นโยบายเพือ่
ประชาชน การเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อที่จะนำเงินภาษีประชาชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์
ให้แก่ประชาชนสูงสุด เราต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลง ยุติธุรกิจการเมืองที่ผูกขาดมานาน ยุติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องของผู้มีอำนาจ ผมจะตั้งใจทำและจะพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่า การเมืองที่โปร่งใสนั้นเป็นไปได้" 
ประธานคณะก้าวหน้า กล่าว  

ขณะที่ สิทธิชัย ต๊ะอาจ ผู้สมัครนายก อบจ.เพชรบูรณ์ เบอร์ 4 กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายหลัก คือการเช่ือมทุกพื้นที่ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทุกวันน้ีการเดินทางระหว่างอำเภอนั้นมีบริการรถสองแถว แต่เส้นทางยังไม่
คลอบคลุม ตนคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ควรจะเดินทางในจังหวัดได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังทำให้การ
ท่องเที่ยวเติบโต เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วย 
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ส่วน มาโนช วัฒนประสิทธ์ิ ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 4 กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรไม่พัฒนาข้ึนเลย ทั้งที่ศักยภาพของ
จังหวัดสามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีกว่าน้ีได้ นอกจากนี้พิจิตรยังติดอยู่กับปัญหาน้ำท่วม-แล้ง 
และขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี ตนคิดว่างบประมาณของ อบจ. ที่มีกว่าปีละ 525 ล้านบาท สามารถบริหารน้ำ
ช่วยเหลือเกษตรกร ให้เข้าถึงระบบชลประทานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมได้ หากตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนพิจิตรจะดีข้ึนอย่างแน่นอน 

ด้าน อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.กำแพงเพชร เบอร์ 3 กล่าวว่า อยากให้คนกำแพงเพชรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การเมืองท้องถิ่นโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีได้ทั้งหมด หากมีการ
ตรวจสอบงบประมาณอย่างโปร่งใสแล้ว งบประมาณที่ถูกนำไปใช้จะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชน
สูงสุด งบลงทุนหรือการจัดการโครงการต่างๆ ต้องมีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น เพราะเราต้ังใจเข้า
มารับใช้ประชาชน 

ทางด้าน คริษฐ์ ปานเนียม ผู้สมัครนายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 กล่าวว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตากจากภัยแล้งซ้ำซาก 
ให้เป็นพื้นที่ชุ่มชื้นตลอดปี โดยพัฒนาแหล่งน้ำสำรอง เพิ่มน้ำซับในดินด้วยการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ดูแลลุ่มน้ำสายรอง 
ห้วย คลอง บึง และจะบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดย อบจ.จะเป็นผู้สนับสนุนเครื่องจักร และดึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในกระบวนการด้วย นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ป่าเขาอย่างน้อย 25 ตำบล ที่ห่างไกลจาก
โลกภายนอก เพราะถนนหาทางยังเข้าไม่ถึง การสัญจรลำบาก ตนตั้งใจจะพัฒนาจากถนนทางดินในป่า เปลี่ยนให้เป็น
ถนนที่มีลักษณะเหมาะสมกับพื้นที่ อย่างเช่น ถนนลูกรังบดแน่น หรือ ลูกรังพาราซอยล์ เพื่อความทนทานกับสภาพ
อากาศตลอดทั้งปี 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/812293 
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วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 18.24 น. 

"เฉลิม"นำทีมปราศรัยช่วย"ศรีเมือง"ชิงนายกอบจ.สารคาม 

 
“เฉลิม” นำทีมปราศรัยใหญ่ พท. ช่วยหาเสียงผู้สมัคร นายก อบจ.มหาสารคาม ชูปราบยาเสพติด อ้อนเลือก
ผู้สมัคร พท 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นาย
อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ นายศรีเมือง เจริญศิริ 
ผู้สมัครนายก อบจ.มหาสารคาม หมายเลข 4 ได้เปิดปราศรัยใหญ่ที ่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื ่อไทย เขต 3 โดยมี
ประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 10 ,000 คน โดยเนื้อหาการปราศรัยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติด การประสานงานกับการเมืองในระดับชาติที่ จ.มหาสารคาม  

ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม ได้กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ขอให้คนมหาสารคามลองเปลี่ยนมาใช้นายกอบจ.มหาสารคาม ในนาม
ของพรรคเพื ่อไทย ทั ้งนี ้ถ้า จ.มหาสารคาม เปลี ่ยนนายก อบจ.คนใหม่ รับรองทุกอย่างจะต้องดีกว่าเดิม เพราะ           
นายศรีเมือง เป็นคนมหาสารคามโดยกำเนิดและตั้งใจทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับบ้านเกิด 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/812302 
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.51 น. 

'เพื่อไทย' ยกทีมปราศรัยใหญ่ช่วยผู้สมัคร ‘นายก อบจ.มหาสารคาม’ ชูนโยบายปราบยาเสพติด 

 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย  นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค
เพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ นายศรีเมือง เจริญศิริ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามหมายเลข 4 ได้เปิดปราศรัยใหญ่ที ่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื ่อไทยเขต 3 อ.พยัคฆภูมิพิสัย             
จ.มหาสารคาม  โดยมีประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 10,000 คน 

ทั้งนี้ การปราศรัยได้เน้นในเรื่องของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด การประสานงานกับการเมืองในระดับชาติ         
ที่จังหวัดมหาสารคาม  มี ส.ส. มหาสารคาม มาจากพรรคเพื่อไทยยกทั้งจังหวัด 

นอกจากนี้ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ยังได้ปราศรัยขอให้คนมหาสารคาม ลองเปลี่ยนมาใช้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคามในนามของพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า ถ้าจังหวัดมหาสารคามเปลี่ยนนายก อบจ.คนใหม่ รับรองทุกอย่าง
จะต้องดีกว่าเดิม เพราะนายศรีเมือง เจริญศิริ เป็นคนมหาสารคามโดยกำเนิด ตั้งใจทำงานเพื่ อทดแทนบุญคุณใหก้ับ  
บ้านเกิด 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538060 
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 22:10 น. 

เพื่อไทย ยกทีมปราศรัยใหญ่ ช่วยผู้สมัคร อบจ.มหาสารคาม 

 
เพื่อไทย ยกทีมปราศรัยใหญ่ ช่วยผู้สมัคร อบจ.มหาสารคาม เน้นนโยบายปราบยาเสพติด 

วันที่ 11 ธันวาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค
เพื่อไทย, น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด
มหาสารคามหมายเลข 4 ได้เปิดปราศรัยใหญ่ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขต 3 จ.มหาสารคาม และ อ.พยัคฆ
ภูมิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 10,000 คน 

ทั ้งนี ้ การปราศรัยเน้นเรื ่องนโยบายการปราบปรามยาเสพติด การประส านงานกับการเมืองในระดับชาติที่                    
จ.มหาสารคาม มี ส.ส. มหาสารคาม มาจากพรรคเพื่อไทยทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม ยังได้ปราศรัยขอให้         
คนมหาสารคามลองเปลี่ยนมาใช้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในนามของพรรคเพื่อไทย 

“ถ้าจ.มหาสารคาม เปลี่ยนนายก อบจ.คนใหม่ รับรองทุกอย่างจะต้องดีกว่าเดิม เพราะ ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ เป็นคน
มหาสารคามโดยกำเนิด ตั้งไจทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณให้กลับบ้านเกิด” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481962 
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 23:12 น. 

ฮือฮา!! ‘เมธี วงลาบานูน’ ลุยช่วยผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส หาเสียง เช่ือคนดี-มีความรู้ 

 
ฮือฮา!! ‘เมธี วงลาบานูน’ ลุยช่วยผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส หาเสียง เช่ือคนดี-มีความรู้ 

วันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเมธี อรุณ นักร้องนำ และมือกีตาร์ วงลาบานูน เจ้าของเพลงดังขึ้นห้ิง
ระดับตำนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยาม, พลังงานจน, เชือกวิเศษ และ แพ้ทาง เป็นต้น ได้นำผู้สมัคร นายรำรี      
มามะ หรือ แชลี ผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส หมายเลข 3 พร้อมด้วย นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.หลายสมัย   
ลงพ้ืนท่ีช่วยผู้สมัครหาเสียง ที่ตลาดยะกังขนมน้ำ 100 ปี เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นตลาดน้ำ ที่มีช่ือเสียง 

โดย นายเมธี ได้เดินพร้อมกองเชียร์ ซึ่งทำหน้าที่แจกโปสเตอร์ให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา เพื่อแนะนำผู้สมัคร พร้อม
ทักทายพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในบริเวณตลาดน้ำ ผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างเป็นการเอง และชูนโยบาย ที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่จ.นราธิวาส อยู่ดีกินดี การศึกษาดี และพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืน 

ขณะที่ ประชาชน เมื่อเห็น นายเมธี ต่างว่ิงมาล้อมนักร้องดัง และหลายคนต่างยืนรอคิวเพื่อขอถ่ายภาพ ซึ่งบรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ต่างพากันทักทาย และโบกมือให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก 

นายเมธี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นในผู้สมัคร 
เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี และเป็นอดีต ส.ส.หลายสมัย มีผลงานที่ชัดเจนในอดีต และมีการลงสมัคร
แข่งขัน นายก อบจ.นราธิวาส มีนโยบายที่จะพัฒนา จ.นราธิวาสที่ชัดเจน สามารถที่จะนำพาประชาชน จ.นราธิวาส 
สร้างพื้นที่ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ดีข้ึนได้อย่างแน่นอน ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องเปลี่ยน เลือกคนใหม่ 
จากอดีต 16 ปีที่ล้าหลัง 

ขณะที่ นายรำรี มามะ ผู้สมัคร อบจ.นราธิวาส หมายเลข 2 กล่าวว่า เราทำหน้าที่ลงหาเสียง พบประชาชนทุกวัน และ
อยากให้ประชาชนได้คิดว่า 16 ปี แห่งอำนาจ นายก อบจ.ที่ผ่านมาในอดีต พื้นที่ได้ประโยชน์อะไรและประชาชนได้อะไร 

“ขอฝากประชาชนทุกคน ทั้งคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เวลาเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 วัน
เลือกตั้ง ให้โอกาสเพื่อบริหาร เราจะทำตามนโนบาย เพื่อนำ จ.นราธิวาส ก้าวข้ามความล้าหลัง สู่การพัฒนาที่จับต้องได้ 
สร้างประโยชน์กับพื้นที่จังหวัด และการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ 
ขอให้ประชาชนให้โอกาส” นายรำรี กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2481975 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2481975
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11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.30 น. 

"คำรณวิทย์" ลุยหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี ชวนร่วมฟังปราศรัยโค้งสุดท้าย 13 ธ.ค.นี้ 

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันท่ี 11 ธันวาคม 2563 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครเบอร์ 2 นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ช่วย นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี เบอร์ 2 เขต 2 อำเภอธัญบุรี หาเสียงภายในชุมชนซอยรังสิต-นครนายก 58 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กลา่วว่า เนื่องจากทมีคนรกัปทุมได้หลกัฐานคลปิเสยีงที่มีคำพดูคล้ายกับว่า ทีม
คนรักปทุมให้ไปจดรายช่ือเพื่อซื้อเสียง ทั้งนี้นโยบายทีมคนรักปทุมเราไม่มีการซือ้เสียง รับรองว่าไม่มีการไปจดช่ือ ไม่มีการไป
เก็บบัตร ไม่มีการไปสัญญาว่าถ้าได้เป็น อบจ.แล้วจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้ทีมคนรักปทุมได้ลงพื้นที่
ให้นโยบาย 11 ข้อ ซึ่งแต่ละพื้นที่นโยบายก็จะมีความต่างกันบ้างอย่างเช่นวันนี้ ลงพื้นที่อำเภอธัญบุรีชูแก้ไขปัญหาจราจร
พัฒนาระบบขนส่ง จะเห็นในแผ่นพับที่ทีมคนรักปทุมแจกระบวุ่า “ซื้อเสียง500บาท ต้องกลับไปโกงชาติอีกเท่าไหร่” เมื่อเรา
มีนโยบายแบบนี้เราจะไปซื้อเสียงทำไม เรากลืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ อย่าไปโกหกประชาชน อย่าหาวิธีการมาใช้ร้ายกันแบบนี้
มันหมดสมัยแล้ว สู้กันด้วยนโยบาย ว่ากันด้วยข้อเท็จจริง จะมาใช้ร้ายสาดโคลนกันว่าซื้อเสียง หรือกล่าวหาว่าผมอยู่
เบื้องหลังการลม้สถาบันฯ สิ่งเหล่านี้เรายอมไม่ได้ เราถึงต้องแจ้งความ ส่วนเรื่องการถูกทำร้ายป้าย รวมถึงการที่ถูกร้องเรียน
กรณีเอาการรักษาคนไข้มาเป็นการหาเสยีง ผมจึงหยุดรักษาคนไข้ได้ไม่เป็นไร แล้วหลังการเลอืกตั้งไปแล้วผมจะกลบัไปรักษา
คนไข้ของผมต่อเหมือนเดิม 

 ทั้งนี้งบประมาณของ อบจ.ปทุมธานี อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทย ปีละ 1,700 ล้านบาท ส่วนการจัดอับดับ
จังหวัดน่าอยู่ อยู่ที่อันดับ 62 สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไร ส่วนคะแนนความโปร่งใสอยู่ในเกรด D มีการบริหารอย่างไรถึงเป็น
แบบนี้ จึงฝากพี่น้องประชาชนถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง เราจะให้ลูกหลานเราอยู่กันแบบนี้หรือ จึงอยากเชิญพี่น้องประชาชน
ชวนมารับฟังการปราศรัยในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ลานโลตัส รังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ค) เนื่องจากปีที่
แล้วทีมคนรักปทุมได้เปิดตัวที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จากนั้นเราได้ลงพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้และเข้าใจนโยบาย 

 ทั้งนี้วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เป็นสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกตั้ง ทีมคนรัก
ปทุม จะมีการสรุปการที่เราเดินหาเสียงเดินหาพี่น้องประชาชน มีจุดดีจุดเด่นอะไร จึงต้องมีการสรุปให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่มีการปราศรัยโจมตีให้ร้ายใครอย่างแน่นอน เราจะมีแต่การนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์       
เอานโยบายมาพูดคุยกัน เมื่อพี่น้องประชาชนรบันโยบายเราได้ เขาก็จะเลือกเรา สุดท้ายนี้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหรือ 
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แม้แต่ใครที่คิดจะโกงการเลือกตั้ง ขณะนี้ 1,540 คนพร้อมแล้วที่ได้รับการอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง ผมมีนักธุรกิจเกี่ยวกับ
กล้องวงจรปิดต่าง ๆ  ซึ่งได้สนับสนุนกล้องวงจรปิดให้ทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดความโปร่งใสอย่าง
แท้จริง. 
 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215475 
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 19.35 น. 

‘นิกร’สบช่องปลดล็อค แนะใช้เสียง3ใน5โหวตแก้‘รธน.’เหมาะสม 

 
นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่...) พ.ศ..... (แก้ไขเพิ ่มเติมมาตรา 256 และเพิ ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ)  รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่ากมธ. เข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาเป็นรายมาตราแล้ว คือ มาตรา 3 ว่าด้วยการแก้ไข
มาตรา 256 เพื่อปลดล็อคการใช้เสียงเห็นชอบจากเดิมที่ให้มีส.ว.ร่วมลงมติ 1 ใน 3  สำหรับวาระแรก และให้ใช้เสียง
ของส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 ร่วมลงมติเห็นชอบในวาระสาม ทั้งนี้ยอมรับว่าการแก้ไขจำนวนเสียงนั้น มีความเห็น
ต่าง ระหว่าง จำนวน 3ใน5 หรือ ตามร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาล และ มากกว่ากึ่งหนึ่ง ตามร่างแก้ไขของพรรคฝ่าย
ค้าน ทั้งนี้มีส.ว.เสนอให้ใช้เสียง 2 ใน 3 ทำให้กมธ.ฯ รอการสรุปไว้ก่อน เพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบด้านอีกครั้ง 

“ผมเห็นว่า การลงมติเพื่อแก้ไขกฎหมายสำคัญ หรือ กฎหมายแม่ ไม่ควรแก้ง่ายจนเกินไป เพราะอนาคต ส.ส. ร่วม
รัฐบาลอาจใช้สิทธิเสนอแก้ไขมาตราและรายละเอียดใดก็ได้ เพียงแค่รวมกับเสียงส.ว.ไม่กี่คน ขณะที่การใช้เสียง 2 ใน 3 
หรือ 500 คนจากเสียงสมาชิก 750 คนนั้น อาจเป็นปัญหาเพราะต้องใช้เสียงส.ส.ทั้งหมดของสภาฯ และกรณีที่มี ส.ส.
ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต้องงออกเสียงอาจทำให้เปน็ปัญหา ส่วนตัวเห็นว่าเสียง 3ใน5นั้นเหมาะสม อย่างไรก็ตามที่
ประชุมต้องหารือให้รอบด้าน ก่อนจะกลับมาตัดสินใจอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่า การลงมติจะไม่ใช้เสียงกมธ.ข้างมากลากไป
แน่นอน” นายนิกร กล่าว 

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ในประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ ที่มาของส.ส.ร. ที่พบว่ามีรายละเอียดแตกต่างกันระหว่างร่าง
ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝา่ยค้าน อย่างไรก็ดีในเนื้อหาของพรรครว่มรัฐบาล ที่เสนอให้ส.ส.ร. มาจากเลือกตั้ง 150 
คนและคัดสรร50 คนน้ัน เบื้องต้นตนในฐานะผู้ทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรฐับาล ไม่ขัดข้องต่อการแก้ไขที่มา
ของส.ส.ร.ที่มาจากการคัดสรร ส่วนของเยาวชน จำนวน 10 คน ซึ่งร่างเดิมกำหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นผู้ดำเนินการ แต่เมื่อพิจารณาให้รอบคอบแล้ว เห็นว่าควรให้ตัวแทนเยาวชนเป็นผู้เสนอ ดังนั้นในกมธ.ฯ เตรียมเชิญ
ตัวแทนเยาวชน เช่น สภาเยาวชน, องค์การนิสิตนักศึกษา หรือ ตัวแทนม็อบ ให้ความเห็นและร่วมออกแบบที่มา 
นอกจากนั้นแล้วในการกำหนดคุณสมบัติของ ส.ส.ร. นั้นได้เปิดกว้างให้เยาวชนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไปลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นส.ส.ร.ด้วย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538079 

https://www.naewna.com/politic/538079
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วันที่ 11 ธันวาคม 2563 - 21:33 น. 

‘ภูมิธรรม’ ช้ี ‘บิ๊กตู่’ ลาออก จุดเร่ิมต้นสมานฉันท์ 

 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีที่นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา รวมทั้งนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) รอท่าทีจากพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า พรรค
ร่วมฝ่ายค้านยังคงยืนยันตามมติเดิมที่จะไม่เข้าร่วม เพราะต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งไม่ได้เข้าร่วมด้วย ขณะที่
รัฐบาลก็ไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดข้ึน ดังนั้น มองว่าคณะกรรมการชุดน้ีไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งนี้ ในโลกใบนี้การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง สำคัญคือต้องเอาคู่ขัดแย้งมาพูดคุยกันด้วยข้อเท็จจริง ในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้บรรยากาศที่สร้าง
ความสมานฉันท์ แต่วันน้ียังคงไล่จับกุมและดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างอยู่เลย แล้วจะเริ่มต้นความสมานฉันท์ได้อย่างไร และ
ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหายังไม่
เสียสละลาออกจากตำแหน่งเลย ดังนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ต้องเสียสละลาออกจากตำแหน่งก่อนตามข้อเสนอของผู้ชุมนุม 
เช่ือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยของทุกฝ่ายได้ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2481947 
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11 ธ.ค. 2563 19:45 น. 

"สุทิน" ฉายหนังตัวอย่างฝ่ายค้านได้ฤกษ์ ซักฟอกรัฐบาล หลังผ่านปีใหม่ 

 
วันที่ 11 ธ.ค. นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล ว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคกำลังสรุปประเด็น และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอภิปรายให้
ชัดเจน ซึ ่งตอนนี้ถือว่าประเด็นมีเพียงพอแล้ว แม้แต่รัฐบาล รวมถึงตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา ยกฯและ         
รมว.กลาโหม หากเห็นข้อมูลก็จะต้องตกใจ เช่น ข้อผิดพลาดเกี่ยวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลคิดว่าจะเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กลับดำเนินการผิดพลาด รวมถึงมีการทุจริตแทนที่จะเป็นการกระตุ้นกลับเป็นการดึงเศรษฐกิจให้
ถดถอยลง 

"รวมถึงเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลไปแอบทำอะไรใต้ดิน คิดแผนปราบปรามประชาชน หากเปิดขึ้นมาคนจะเชื่อได้ว่าเป็นการ
กระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง จะทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมทันที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีหลาย
เรื่องที่รัฐบาลกำลังปูพื ้นฐานประเทศไปสู่วิกฤติ จนยากที่จะหาทางออกได้ โดยข้อมูลเ หล่านี้ฝ่ายค้านจะอภิปราย        
ไม่ไว้วางใจหลังปีใหม่ เช่ือว่าข้อมูลต่างๆ แม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยกมือของ ส.ส.รัฐบาลได้ แต่การที่รัฐบาลขาด
ความชอบธรรมจะไม่สามารถอยู่ต่อได้เอง" นายสุทิน กล่าว. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993255 
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11 ธันวาคม 2563 21:35 น. 

"สุทิน"โว"ฝ่ายค้าน"เตรียมจัดหนัก"บิ๊กตู่"เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังปีใหม่ 

 
วันที่ 11 ธ.ค.63 นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคกำลงัสรุปประเด็นและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอภิปรายให้ชัด ซึ่ง
ตอนนี้ถือว่าประเด็นมีเพียงพอแล้วแม้แต่ รัฐบาลรวมถึงตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม หาก
เห็นข้อมูลก็จะต้องตกใจ เช่นข้อผิดพลาดเกี่ยวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลคิดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่
กลับดำเนินการผิดพลาด รวมถึงมีการทุจริตแทนที่จะเป็นการกระตุ้นกลับเป็นการดึงเศรษฐกิจให้ถดถอยลง 

รวมถึงเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลไปแอบทำอะไรใต้ดิน คิดแผนปราบปรามประชาชนด้วยวิธีอุบาทว์ หากเปิดข้ึนมาคนจะเช่ือได้
ว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง จะทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมทันทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ยังมีหลายเรื่องที่รัฐบาลกำลังปูพื้นฐานประเทศไปสู่วิกฤติจนยากที่จะหาทางออกได้ โดยข้อมูลเหล่านี้ฝ่ายค้านจะ
อภิปรายไม่ไว้วางใจหลังปีใหม่ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆแม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยกมือของส.ส.รัฐบาลได้ แต่การที่
รัฐบาลขาดความชอบธรรมจะไม่สามารถอยู่ต่อได้เอง 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203821 
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11 ธ.ค. 2563 22:56 น. 

"พรรคพลัง" เปิดตัว 14 แกนนำ จังหวัดภาคใต้ พร้อมชนศึกเลือกตั้ง 

 
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้า
พรรคพลัง พร้อมด้วยน.ส.อัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค พล.ต.ชอบ 
ตระกูลสม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรค (ภาคใต้) นายสมชาติ นาคบรรจง         
รองหัวหน้าพรรค นางอัญชลี เทพวงษา รองหัวหน้าพรรค (อีสาน) และประธานยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นางผุสดี กลิ่นทอง สิงห์บุรี นายทะเบียนพรรคและคณะ ร่วมกันประชุมสัมมนาสัญจรภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีแกนนำ
แต่ละจังหวัดเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน  

โดย นายอุดมเกียรติ กล่าวว่า ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลัง ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในพรรควางยุทธศาสต ร์
เป็นประธานยุทธศาสตร์ใต้คุมโซน 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 50 เขตเลือกตั้ง จะใช้ประสบการณ์
ทางการเมืองทุ่มเททำงานให้แก่พรรค นำเสนอนโยบายทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พรรค
พลังมีนโยบายทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ต้องช่ืนชมประธานยุทธศาสตร์ของพรรค วางยุทธศาสตร์
ได้อย่างมีระบบ สร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน พรรคพลังได้มอบหมายให้สรรหาตัวแทนเขตเลือกตั้ง 14 
จังหวัด 50 เขตเลือกตั้ง มั่นใจว่าจะปักธงภาคใต้ได้อย่างแน่นอน เพราะกระแสตอบรับดีมาก ตนในฐานะนักกฎหมาย
ต้องสร้างกติกาที่ยอมรับได้ทุกฝา่ย หากต้ัง ส.ส.ร.ในการร่างรฐัธรรมนูญ ต้องมีจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ให้
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงจะเป็นกติกาที่ยอมรับได้และเป็นประชาธิปไตย พรรคพลัง หัวใจคือโอกาสของประชาชน  

ด้าน พล.ต.ชอบ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดต้องโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
อดีตนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้ฝากให้พรรคพลังแก้ปัญหาปากท้องและเป็นที ่พึ ่งของประชาชน 
โดยเฉพาะการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานแห่งรัฐต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ เพราะในอดีตเคยรับ
ราชการใน 3 จังหวัดภาคใต้ พบปัญหาหลายประการ ที่สำคัญต้องมคีวามจริงใจในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพี่น้องต่าง
ศาสนาแต่เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียม ตามสโลแกนของพรรคพลัง คือ "เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที" 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993387 
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ม็อบบู๊ชงเลิก ม.112 "ก้าวไกล" จ่อแสดงจุดยืน 15 ธ.ค.นี้ 

 
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว หลังจากม็อบราษฎรเรียกร้องให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 พร้อมกับยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้ช่วยกดดันยกเลิกมาตราดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่าน
มา ว่า ล่าสุดพรรคก้าวไกลจะมีการประชุมกันที ่ ที่ทำการพรรคในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เพื่อหารือและกำหนดท่าทีของ      
พรรคในเรื่องดังกล่าว โดยเบื้องต้นเห็นว่าไม่ควรใช้มาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง นอกจากนี้มีเเนวโนม้ว่า 
การหารือในที่ประชุมพรรค จะมีการใช้เสียงของ ส.ส.เพื่อขอมติโหวตชี้ขาดว่า จะมีท่าทีอย่างไรต่อข้อเสนอของมอ็บ
ราษฎรครั้งนี้ ทั้งนี้หลังจากได้ข้อสรุปแล้ว พรรคก้าวไกลจะมอบหมายให้ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล 
เป็นผู้แถลงข่าวเพื่อประกาศจุดยืนของพรรค เกี่ยวกับข้อเสนอม็อบราษฎรอย่างเป็นทางการต่อไปโดยเร็วที่สุด 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993379 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 08:21 น. 

ไอเดียล้น! ศึกชิง”อบจ.” แจกยาปลุกเซ็กส์แลกคะแนนเสียง 

 
ไอเดียล้น! ศึกชิง”อบจ.” แจกยาปลุกเซ็กส์แลกคะแนนเสียง 

หาเสียงโค้งสุดท้ายศึกชิงนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ก่อนวันลงคะแนน 20 ธันวาคม         
มีทีเด็ดก็ต้องนำมาใช้ในช่วงนี้ แต่คงไม่มีที่ไหนสร้างสรรค์พิสดารเทา่การแจกยาปลกุเซ็กสแ์ลกแต้มหย่อนบัตรทีต่.ห้วยออ้ 
อ.ลอง จ.แพร่ จนเป็นที่โจษจันในสังคมออนไลน์ 

กรณีดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดย พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร ผกก.สภ.ลอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ว่า ได้ยึดยาที่ถูกระบุว่า
เป็นยาปลุกเซ็กส์มาจากชายคนหนึ่ง โดยยอมรับว่านำมาแจกจริงและอยู ่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ซึ ่งชาย          
คนดังกล่าวรับสารภาพว่า นำยาดังกล่าวมาจากผู้ช่วยนักการเมืองคนหนึ่งให้นำมาแจกจ่าย เป็นยาปลุกเซ็กซ์คล้าย        
ไวอากร้าในแคปซูลสีขาว หลังจากสอบสวนแล้วได้บันทึกลงประจำวันไว้ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวโยงกบัการเลอืกตั้ง จึงต้องรอ
ผลการพิสูจน์ก่อนว่าเป็นยาอะไร อย่างไรก็ตาม อัตราโทษอาจจะไม่สูง จึงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือควบคุมตัวไว้ แต่หาก
มีประเด็นที่จะสอบเพิ่มเติมจะเชิญตัวมาให้ปากคำ 

ขณะที่นายสุชาติ ปินชัยเขียว กำนันต.ห้วยอ้อ กล่าวว่า ได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านว่า มีคนนำยาปลุกเซ็กซ์มา
แจกจ่าย ส่วนใหญ่จะนำไปแจกจ่ายกลางทุ่งนาที่ชาวบ้านเกี่ยวข้าวกัน และอีกแหล่งที่แจกจ่ายคืองานศพ แต่ชาวบ้านไม่
ยอมระบุว่านำมาแจกหาเสียงให้ผู้สมัครคนใด จึงกำชับให้ทุกหมู่บ้านใน ต.ห้วยอ้อ สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่ าให้
เกิดข้ึนในพื้นที่อีก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตลาดตัวอ.ลองมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของยาดังกล่าวเช่ือมโยงบุคคล 4 คน 1.นักการเมือง 2.
ผู้ช่วยนักการเมือง หรือเลขาฯนักการเมือง 3.สามีของผู้ช่วยนักการเมือง 4.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. โดยคนที่ 3 เป็น
คนนำมาแจกให้ชาวบ้าน เป็นหัวคะแนนของผู้สมัคร ส.อบจ.ในพื้นที่ ช่วยหาเสียง ช่วยติดป้าย เมื่อถูกตำรวจควบคุมตัว
ให้การรับสารภาพว่าแจกจริง โดยรับมาจากภรรยาหรือบุคคที ่ 2 ส่วนคนที่ 4 คือผู ้สมัคร ส.อบจ.ก็เป็นคนของ
นักการเมืองบุคคลที่ 1 สำหรับในเขตเลือกตั้งนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน การแข่งขันกันสูงมาก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482054 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 09:28 น. 

กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ จ่อเชิญม็อบ-องค์กรนศ. ร่วมออกแบบ ท่ีมาส.ส.ร.กลุ่มเยาวชน 

 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่. ….) พ.ศ….. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วย
สภาร่างรัฐธรรมนูญ) รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ. เข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาเป็นรายมาตราแล้ว คือ มาตรา 3 ว่าด้วย
การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อคการใช้เสยีงเหน็ชอบจากเดิมที่ใหม้ีส.ว.ร่วมลงมติ 1 ใน 3 สำหรับวาระแรก และให้ใช้
เสียงของส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 ร่วมลงมติเห็นชอบในวาระสาม ทั้งนี้ยอมรับว่าการแก้ไขจำนวนเสียงนั้น มี
ความเห็นต่าง ระหว่างจำนวน 3 ใน 5 หรือตามร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาล และ มากกว่ากึ่งหนึ่ง ตามร่างแก้ไขของ
พรรคฝ่ายค้าน ทั้งนี้มีส.ว.เสนอให้ใช้เสียง 2 ใน 3 ทำให้กมธ.ฯ รอการสรุปไว้ก่อน เพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบด้าน
อีกครั้ง 

“ส่วนตัวผมเห็นว่า การลงมติเพื่อแก้ไขกฎหมายสำคัญ หรือ กฎหมายแม่ ไม่ควรแก้ง่ายจนเกินไป เพราะอนาคตส.ส.ร่วม
รัฐบาลอาจใช้สิทธิเสนอแก้ไขมาตราและรายละเอียดใดก็ได้ เพียงแค่รวมกับเสียงส.ว.ไม่กี่คน ขณะที่การใช้เสียง 2 ใน 3 
หรือ 500 คนจากเสียงสมาชิก 750 คนนั้น อาจเป็นปัญหาเพราะต้องใช้เสียงส.ส.ทั้งหมดของสภาฯ และกรณีที่มีส.ส.
ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต้องออกเสียงอาจทำให้เป็นปัญหา ส่วนตัวเห็นว่า เสียง 3 ใน 5 นั้นเหมาะสม อย่างไรก็
ตาม ที่ประชุมต้องหารือให้รอบด้าน ก่อนจะกลับมาตัดสินใจอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่าการลงมติจะไม่ใช้เสียงกมธ.ข้างมาก
ลากไปแน่นอน” นายนิกร กล่าว 

นายนิกร กล่าวว่า ในประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือที่มาของส.ส.ร.ที่พบว่า มีรายละเอียดแตกต่างกันระหว่างร่างของ
พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน อย่างไรก็ดี ในเนื้อหาของพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอใหส้.ส.ร.มาจากเลอืกตั้ง 150 คน 
และคัดสรร 50 คนน้ัน เบื้องต้น ตนในฐานะผู้ทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ขัดข้องต่อการแก้ไขที่มา
ของส.ส.ร.ที่มาจากการคัดสรร ส่วนของเยาวชน จำนวน 10 คน ซึ่งร่างเดิมกำหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นผู้ดำเนินการ แต่เมื่อพิจารณาให้รอบคอบแล้ว เห็นว่าควรให้ตัวแทนเยาวชนเป็นผู้เสนอ ดังนั้น ในกมธ.เตรียมเชิญ
ตัวแทนเยาวชน เช่น สภาเยาวชน, องค์การนิสิตนักศึกษา หรือ ตัวแทนม็อบ ให้ความเห็น และร่วมออกแบบที่มา 
นอกจากนั้นแล้วในการกำหนดคุณสมบัติของ ส.ส.ร. นั้นได้เปิดกว้างให้เยาวชนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไปลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นส.ส.ร.ด้วย. 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482084 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2482084


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

 
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:07 น. 

"อนุสรณ์" อัดยับ 6ปีรัฐบาลคอร์รัปช่ันไทยเข้าข้ันวิกฤต 

 
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐบาลอยู่มา 6 ปี คอร์รัปชั่นไทยเข้าขั้นวิกฤต ชี้ ประชาชนสิ้นหวัง อ้างมาปราบโกง แต่
ตัวเองโกงมากกว่าหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราช
กิจ ประธาน ป.ป.ช.ยอมรับสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเข้าขั้นวิกฤต เปิดตัวเลขรับเรื่องทุจริต ปี 62 มี 10,382 เรื่อง     
คิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 238,209 ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโกงสุดแตะ 2 แสนล้าน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม ใช้ข้ออ้างในการรัฐประหารยึดอำนาจจะเข้ามาปราบโกง แต่อยู่มาก
ว่า 6 ปี ประธานป.ป.ช.ที่ตั้งมากับมือ ออกมาสารภาพสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเข้าขั้นวิกฤต  ค่าของคน อยู่ที่ผล          
ของงาน ป.ป.ช.เหมือนหลับไปนานแล้วเพิ่งตื่นหรืออย่างไร ถึงไม่รู้หน้าที่ขององค์กรตัวเอง ต้องตรวจสอบทุจริตอย่างไร 
สารภาพชัดขนาดนี้ ไม่ใช่เพียงเงินกว่า 2 แสนล้านบาทรั่วไหล แต่อาจหมายถึงความเป็นมืออาชีพรั่วไหล ที่สำคัญ       
เมื่อรู้แล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไข ไม่ใช่แค่บ่น เงินงบประมาณกว่า 2 แสนล้านบาท รั่วไหลไปเข้ากระเป๋าใคร 
ป.ป.ช.ตามไม่ได้หรือ สมัยคสช.มีอำนาจเต็ม มีม.44 อยู่ในมือ แต่ตรวจสอบทุจริตอะไรพวกพ้องตัวเองไม่ได้ ประชาชนต้ัง
คำถาม ที่อ้างว่ามาปราบคนอื่นโกง แต่เอาเข้าจริงตัวเองโกงมากกว่า และโกงแบบห้ามตรวจสอบหรือไม่ 

"ประชาชนจับตา ป.ป.ช.สามารถตรวจสอบทุจริตฝ่ายรัฐบาลและเครือข่ายใกล้ชิดได้หรือไม่ หรือมีหน้าที่ตรวจสอบแต่
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพียงฝ่ายเดียว" นายอนุสรณ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640118 
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12 ธันวาคม 2020 - 10:01 

“อนุสรณ์”จับตาปปช.สอบทุจริตรัฐบาล 

 
"อนุสรณ์" ขอประชาชนจับตาปปช.สามารถตรวจสอบทุจริตรัฐบาลได้หรือไม่ หรือมีหน้าที่ตรวจสอบแต่ฝ่ายตรงข้ามทาง
การเมือง 

นายอนุสรณ์ เอี ่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื ่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ยอมรับสถานการณ์คอร์รัปชั ่นไทยเข้าขั้นวิกฤต 
เปิดตัวเลขรับเรื่องทุจริต ปี 2562 มี 10,382 เรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 238,209 ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโกงสุด
แตะ 2 แสนล้าน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้ข้ออ้างในการ
รัฐประหารยึดอำนาจจะเข้ามาปราบโกง แต่อยู่มากว่า 6 ปี ประธานป.ป.ช.ที่ตั้งมากับมือ ออกมาสารภาพสถานการณ์
คอร์รัปช่ันไทยเข้าข้ันวิกฤต ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ป.ป.ช. สารภาพชัดขนาดน้ี ไม่ใช่เพียงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท
รั่วไหล แต่อาจหมายถึงความเป็นมืออาชีพรั่วไหล   ไม่ใช่แค่บ่น เงินงบประมาณกว่า 2 แสนล้านบาท รั่วไหลไปเข้า
กระเป๋าใคร ป.ป.ช.ตามไม่ได้หรือ ที่อ้างว่ามาปราบคนอื่นโกง แต่เอาเข้าจริงตัวเองโกงมากกว่า และโกงแบบห้าม
ตรวจสอบหรือไม่ 

ประชาชนจับตา ป.ป.ช.สามารถตรวจสอบทุจริตฝ่ายรัฐบาลและเครือข่ายใกล้ชิดได้หรือไม่ หรือมีหน้าที่ตรวจสอบแต่
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพียงฝ่ายเดียว 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_841646/ 
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 12 ธันวาคม 2020 - 10:07 

โพลคนหว่ันโควิดระบาดอีกขอยกการ์ดให้สูง 

 
ซูเปอร์โพล คนหว่ันโควิดระบาดรอบ2 ปิดเมืองล็อกดาวน์ ย้ำทุกฝ่ายต้องยกการ์ดให้สูง ขอรัฐบาลออกมาตรการยืดเวลา
พักชำระหนี้ 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห้นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 ตัวอย่าง เรื่องโควิด รอบ
ใหม่ กับ ราษฎร เต็มข้ัน ระหว่างวันที่ 6 – 11ธันวาคม พ.ศ.2563 เมื่อถามความเห็นของกลุ่มราษฎรเต็มข้ันต่อ โควิด-
19 รอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 ระบุ แม้โควิด-19 กลับมา แต่การทำมาหากินของกลุ ่มราษฎรต้อง
เดินหน้า ทุกฝ่ายต้องยกการ์ดสูงป้องกันโควิด-19 รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.7 ระบุ ทุกหน่วยงานรัฐและ
ภาคเอกชนต้องช่วยกันเข้มงวด ตรวจคนเข้าเมือง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.1 ระบุ ทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติ
ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ป้องกันแพร่ระบาด ตามลำดับ 

ทั้งนี้ราษฎรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.7 เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ต่อ มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล และร้อยละ 26.1 เห็นด้วยค่อนข้างมาก มีเพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้นเห็นด้วยปานกลางและร้อยละ 
3.2 เห็นด้วยค่อนข้างน้อยถึงไม่เห็นด้วยเลย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มราษฎรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.1 กลัวและกังวลมากถึงมากที่สุด ว่าจะถูกโควิด-19 รอบใหม่ ปิด
เมืองล็อกดาวน์ เป็นเคราะห์ซ้ำ กรรมซัด ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ และร้อยละ 27.1 กลัวและกังวลค่อนข้างมาก ในขณะที่ 
ร้อยละ 3.8 กลัวและกังวลปานกลาง และร้อยละ 6.0 กลัวและกังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กลัวไม่กังวลเลย 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความต้องการของกลุ่มราษฎรเต็มข้ัน ต่อ รัฐบาลให้ ออกมาตรการยืดเวลา ขยายการผ่อนพัก ชำระ
หนี้ และรายจ่ายต่าง ๆ ออกไปอีก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 ต้องการมาก ถึง มากที่สุด และร้อยละ 25.8 
ต้องการค่อนข้างมาก ในขณะที่ ร้อยละ 4.2 ต้องการปานกลาง และร้อยละ 4.2 ต้องการค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย 
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.2 ของกลุ่มราษฎรเต็มขั้น ต้องการรัฐบาลให้ออกมาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่า
ครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันให้ลดลง เป็นต้น 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_841647/ 
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12 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.25 น. 

"อนุสรณ์" ลุยหาเสียงตลาดนัด ขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า โวรักษาเก้าอี้ นายก อบจ.ชัยนาท 

 

วันที่ 12 ธ.ค. 2563 นายอนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายกอบจ.ชัยนาท น้องชายของนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ.ชัยนาท หมายเลข 1 ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมลูกทีม หาเสียง ที่ตลาดนัดภายในตัว
เมืองชัยนาท บรรยากาศเป็นได้ด้วยความคึกคัก มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออกมาถ่ายรูป และมอบกำลังใจ โดยการให้ดอกกุหลาบ
ตลอดการเดินหาเสียง 

นายอนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ. เปิดเผยว่า หากตนได้รับเป็นนายก อีกสมัย จะเริ่มทำอย่างแรกคือ เรื่องการทอ่งเทีย่ว 
ให้ประชาชนชาวชัยนาทได้มีรายได้เพิ ่ม เพราะ ชัยนาทเป็นจังหวัดที ่ ยังไม่มีโควิด -19 จะสร้างฐานความเชื ่อมั ่นให้
นักท่องเที่ยว และให้รายได้กระจายมายังชุมชนชาวชัยนาท พร้อมสานต่อโครงการต่างๆที่ได้ริเริ่มไว้ให้แล้วเสร็จ ส่วนเรื่อง
ความมั่นใจนั้น มีเต็ม100เปอร์เซ็นต์ ว่าประชาชนต้องเลือกตนเข้ามาบริหารงานต่ออย่างแน่นอน 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215522


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

34 

 

 
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 12:02 น. 

ธนาธร ไม่หว่ันกกต.สอบ มั่นใจบ้านใหญ่หนาวแน่ ก้าวหน้าจะได้ท่ีนั่งอบจ.ภาคเหนือ 

 
‘ธนาธร’ ลั่น ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงโละบ้านใหญ่ มั่นใจ ปักธงภาคเหนือ ชนะเลือกต้ัง อบจ. ไม่กลัว ‘กกต.’ ตั้งสอบ
คณะก้าวหน้าทำตัวเหมือนพรรค 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ร่วมกับผู้สมัครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ของคณะก้าวหน้า ว่า จากการลงพื้นที่หาเสียง
ภาคเหนือ ถือว่าได้เสียงตอบรับดีมาก หลายจังหวัดมีลุ้น เพราะยังมีประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเรา
เข้าไปอธิบายแนวทางของเรา ก็หันมาให้ความสนใจกับผู้สมัครของเรา ผู้สมัครของเราเป็นคนธรรมดา ไม่มีอิทธิพล ไม่มี
เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ และไม่มีการซื้อสิทธ์ิซื้อเสียง แต่เราใช้การเดินเข้าไปพบหา เพื่อจะได้เสียงจากประชาชน เสียง
ตอบรับจึงดีมาก แน่นอนว่า มีการระรานและรังควาญระหว่างหาเสียง ซึ่งเป็นขบวนการที่ถูกจัดต้ังทั้งนั้น มากัน 3 คน 
หรือ 10 คน เช่น จังหวัดพิษณุที่เข้ามาตะโกนส่งเสียงระหว่างที่ตนปราศรัย ใช้เวลา 10 นาที ถ่ายคลิป ถ่ายรูปให้เป็น
ข่าวแล้วก็ไป ไม่ได้เกิดความวุ่นวาย อาจจะมีที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่เรารู้สึกว่าเป็นการคุกคามสทิธิเสรีภาพเกินไป ที่มีคุณ
ป้าคนหนึ่งถือโทรโข่งตะโกนด้วยถ้อยคำหยาบคาย แสดงชัดถึงความพยายามยั่วยุให้เราเกิดความโมโห หรือความวุ่นวาย 

“แต่ทั้งนี้ เราเห็นว่าขบวนการเหล่านี้เป็นเพียงความพยายามหล่อเลี้ยงมวลชนของฝ่ายตัวเอง เพื่อให้มีกำลังใจ ดังนั้น 
เราจึงไม่ได้ห่วงหรือหนักใจ เพราะบรรยากาศโดยรวมยังเปน็ไปอย่างสวยงาม สงบเรียบร้อย สิ่งที่ยังกังวลคือ การซื้อสิทธ์ิ
ซื้อเสียง และระบบอิทธิพลในพื้นที่ แต่เราก็ต้ังใจทำให้ดีที่สุด ตนเช่ือว่าจะสามารถปักธงภาคเหนือในการเลือกตั้ง อบจ. 
ครั้งนี้ได้แน่นอน และมั่นใจที่จะชนะเลือกตั้งในทุกจังหวัดภาคเหนือ หลายจังหวัดมีนายก อบจ.คนเดิมเป็นต่อเนื่องมา
สิบๆ ปี ครั้งนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว” นายธนาธร กล่าว 

เมื่อถามว่า มีความกังวลต่อกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะก้าวหน้า กรณีส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ. อาจเข้าข่ายผิด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า “ไม่เกรงกลัวเลย เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยมาก ผู้สมัครของ
เราทุกคน เดินเข้ามาร่วมงานกันโดยที่ไม่มีการเกณฑ์ หรือบังคับกัน ทุกคนต่างมาด้วยความสมัครใจ เราใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการรวมตัวกันตั้งกลุ่มคณะก้าวหน้าขึ้นมา และลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ. ก็นึกไม่ออกว่าจะต่างจะกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้ช่ือ
กลุ่มแบบเดียวกันในการส่งผู้สมัคร อบจ. อย่างไร” 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482260 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2482260
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11 ธันวาคม 2563 23:00 น. 

มองเกมยาว “บิ๊กตู่” นายกฯท่ีไม่ธรรมดา 

 
แม้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นนายกรัฐมนตรี เข้าสู่ปีที่ 7 แล้วก็ตาม แต่มีเค้าว่าเมืองไทยจะต้องอยู่
กับนายกรัฐมนตรีคนนี้ ต่อไปอีกหลายปี 

เพราะหากแยก การเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ โดยเป็นนายกฯในยุคคสช. เป็นเวลา5 ปี ตั ้งแต่การ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และปัจจุบัน เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เข้าสู่ปีที่ 2 แต่เป็นการ
เลือกตั ้ง ที ่ถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ เพราะใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ร ่างในยุค คสช. และได้มาเป็น
นายกรัฐมนตรี โดย 250 ส.ว. ที่พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งไว้เมื่อครั้ง เป็นหัวหน้าคสช. 

หากเริ่มนับใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะเพิ่งเป็นนายกฯ เข้าสู่ปีที่ 2 เท่านั้นยังคงเหลือเวลาในเทอมนี้ อีกกว่า 2 ปี จาก 4 ป ี

แต่คาดการณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจจะไม่ลากยาวจนครบ 4 ปี แต่คาดว่า เมื่ออยู่ได้ 3 ปี เศษๆ ก็อาจจะมีการยุบสภา 
และ เลือกตั้งใหม่ ในปี 2565 ในตอนที่ยังไม่ครบ 4 ปีด ี

โดยเฉพาะ หากในเวลาน้ัน มีการแก้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วก็สมควรที่จะยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ เพื่อใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่แก้ไขแล้ว 

แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเวลาน้ีก็เพิ่งเริ่มต้นเตรียมที่จะแก้ไขมาตรา 
256 เพื่อเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายข้ึน 

ที่สำคัญในเรื่องอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา 250 คนที่ยังสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้น จะถูกแก้ไขหรือตดัทิ้ง
ออกไปหรือไม่ 

แต่หาก เป็นไปตาม แผนของคสช. เดิม แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครบเทอมในสมัยแรกนี้ ก็จะสู้ศึก
เลือกตั้งในสมัยหน้าอีกครั้ง 

โดยที่ยังมี 250 ส.ว. ในสภาตุนไว้พร้อมที่จะโหวตเลือกนายกฯ ดันพล.อ.ประยุทธ์ กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัย
ที่2 จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อีกครั้ง 
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ทั้งนี้จึงคาดการณ์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการแก้ไขอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและมีกลไก
เอาไว้ป้องกันไว้แล้ว 

หากมีการเลือกตั้งในสมัยหน้า ในปี 2566 ก็อาจจะยังต้องใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับคสช. นี้ต่อไป 

เมื่อนานเข้าก็คงจะเกิดความวุ่นวายจากฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในการต่อต้านการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับเดิม ที่ยังทำให้ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ได้เปรียบ 

แม้ว่าจะมีนายทหารสายคสช. หลายคนที่อยู่ในสภาฯ และใกล้ชิดนายกฯใกล้ชิด “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
พี่ใหญ่ ที่เช่ือมั่นว่าแม้ไม่มี 250 ส.ว.ในสมัยหน้า พรรคพลังประชารัฐ ก็น่าจะชนะการเลอืกตั้งและกลบัเข้ามาเปน็แกนนำ
ในการจัดต้ังรัฐบาล และมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัยได้อยู่ และจะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์สง่างามมากข้ึน 
หากมาเป็นนายกโดยไม่ต้องใช้การโหวตของ 250 ส.ว. 

แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพี่น้อง 3 ป. ก็คงยังไม่วางใจ เกมการเมือง ของพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคเพื่อไทย หรือแม้แต่
พรรคร่วมรัฐบาลในเวลานี้ อย่างพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ก็พร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล 
และยึดเก้าอี้นายกฯ หากมีการเลือกตั้งอีกครั้ง 

ดังนั้นการมี 250 ส.ว. ที่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปก็จะเป็นการได้เปรียบและอุ่นใจได้เสมอ 

แต่สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์แล้วส่วนตัวคงไม่อยากถูกโจมตีว่าเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้สิทธิพิเศษจากรัฐธรรมนูญที่ร่างข้ึน
ในยุคคสช. หรือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบไว้เพื่อให้พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย 

เพราะเมื่อครั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรี5 ปีแรก ก็ถูกโจมตีว่าปล้นอำนาจมา ปฏิวัติรัฐประหารมา ไม่ได้มาตามระบอบ
ประชาธิปไตย พอมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลเลือกตั้ง ก็ถูกโจมตีว่า เพราะ 250 ส.ว. ที่ตั้งขึ้นด้วยมือของตัวเอง 
โหวตเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประยุทธ์ก็คงอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาธิปไตยเต็มใบ เช่นการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
หรือการ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในฐานะส.ส.บัญชีรายช่ือ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 หรือเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเอง 

หากว่า พล.อ.ประวิตร พี่ใหญ่สุขภาพไม่ดี หรือไปต่อไม่ไหวในสมัยที่ 2 

แต่ก็เช่ือกันว่าภารกิจสำคัญของพี่ใหญ่ ไม่ใช่แค่ประคองพรรคร่วมรัฐบาล คุมเกมการเมือง ให้รัฐบาลนี้อยู่รอด จนครบ 4 
ปีได้เท่านั้น แต่ต้องทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ได้อีกด้วย 

พล.อ.ประยุทธ์ อาจไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองแต่อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสส.บัญชี
รายชื่อ เพื่อที่จะเพิ่มดีกรี ของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น แม้จะยังมี 250 ส.ว. อยู่ก็
ตาม 

การที่พล.อ.ประยุทธ์ รอดคดีศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพักอาศัยอยู่ในบ้านพักในค่ายทหาร ก็เป็นการส ะท้อนให้เห็นว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ได้ไฟเขียวในการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
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หลังจากที่เคยรอดทั้ง คดีการนำ ครม. กล่าวคำถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วน และคดีเจ้าหน้าที่รัฐ มาแล้ว ก็ยิ่งทำให้เห็นว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ธรรมดา ตรงที่ว่า ไม่ว่าจะเจอคดีอะไร พล.อ.ประยุทธ์ ก็รอดได้ทุกคดี 

แต่พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายก รัฐมนตรีต่อไปได้ อีกแค่ 6 ปีเท่านั้นหากยึดตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บังคับใช้ และไม่
นับรวมตอนที่เป็นนายกฯในยุคคสช. 

แต่ก็จะเป็นนายกฯ ต่อถึงสมัยที่สองจากนั้นก็คงเตรียมหาทายาทเจนเนอเรชั่นใหม่ มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
แทน พล.อ.ประวิตรและเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากพล.อ.ประยุทธ์ 

แต่เอาแค่ช็อตนี้ เวลานี้ ตอนนี้ ก่อน ยิ่งเมื่อมีศึกในการปกป้องสถาบันฯ ด้วยแล้ว ฝ่ายสนับสนุนก็ยิ่งมองว่า พล.อ.
ประยุทธ์ เหมาะสมที่จะเป็นนายกฯในสถานการณ์เช่นนี ้ ต่อไปอย่างยิ่ง เพราะเป็นอดีตทหารเสือราชินี ที่มีความ
จงรักภักดี 

อีกทั้งความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มมีจำนวนน้อยลง ก็ทำให้พลังในการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลลดน้อยลงด้วย 
ส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลประเมินสถานการณ์ว่าคลี่คลายลงจากนี้ไปการชุมนุมก็จะมีข้ึนเป็นระยะๆแต่คาดว่า
คงไม่สามารถที่จะปลุกระดมมวลชนให้มาร่วมได้มากมายเช่นก่อนหน้านี้อีก เพราะหลายอย่างมีการปรบัเปลีย่นไปในทาง
ที่ดีข้ึน 

พล.อ.ประยุทธ์ จึงยังคงเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่เห็นว่ีแววว่าใครจะมาเป็นคู่แข่ง ดวงดี ดวงแข็ง พลังดี และยังถือเป็น
นายกรัฐมนตรี ที่มีความไม่ธรรมดา 

ไม่ว่าจะเป็นอำนาจแข็งแกร่ง ท้ัง สายสัมพันธ์คอนเนกชั่น กองทัพหนุนหลัง และคุมตำรวจ เบ็ดเสร็จ! 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203728 
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11 ธันวาคม 2563 23:00 น. 

ค้ำบัลลังก์ ! 

 
ไม่ว่าการเมืองในประเทศจะระอุ ทะลุจุดเดือดมากน้อยแค่ไหน หรือ แกนนนำม็อบราษฎรจะประกาศเปรี้ยง ออกมา
แล้วว่าการชุมนุม จะลากยาวไปจนถึงปีหน้า 2564 แถมจะเพ่ิมดีกรีความเข้มข้น ไม่มีการลดละ หรือต่อรอง แต่เมื่อ
มองตัดกลับมาท่ี ท่าทีของ “พี่น้อง3ป.”แล้วต้องบอกว่าอยู่ในความสงบจนผิดปกติ ! ใดๆอีก 

เมื่อ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ไปห้อมล้อม เพราะอยากรู้ว่า   
“พี่ใหญ่” คิดอ่านประการใดต่อคำทำนายของ “โหรคมช.” วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ที่ฟันธงว่า รัฐบาล ของ “น้องรกั” 
อย่าง “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะอยู่ยาว ไปถึงสองสมัย 

ซึ่งบิ๊กป้อม ก็ตอบคำถามสื่อในลักษณะประหยัดถ้อยคำ บอกสั้นๆแค่ว่าให้ไปถามโหร คนที่ทำนายเอาเอง รวมทั้งเมื่อถูก
ซักว่า ถ้ารัฐบาลอยู่ยาวถึงสองสมัย ตัวบิ๊กป้อม เองจะยังอยู่สู้ต่อหรือไม่ ว่า “ ตัวเองคงไม่ไหวแล้ว” 

ขณะที่ บิ๊กตู่ เองก็ดูจะสบายใจไม่น้อย เมื่อภายหลังจากผ่านพ้น “คดีบ้านพักหลวง” มาได้อย่างฉลุย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.
เป็นต้นมา จากนั้นเจ้าตัวได้ใช้เวลาไปกับการเดินสายลงพื้นทีเ่ยี่ยมพีน่้องชาวนครศรีธรรมราช 1 ใน5 จังหวัดที่ประสบภัย
น้ำท่วม พร้อมกันนี้ได้ลงไปมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ 

จะมีอยู่บ้างที่เป็นประเด็นทำให้บิ๊กตู่ ต้องออกอาการ เมื่อล่าสุด ทางกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎร ได้เปิดหน้าประกาศจุดยืนการ
เคลื่อนไหวชัดเจนว่าต้องการรีสตาร์ต ประเทศไทย แถมยังเรียกร้องรูปแบบการปกครองระบอบสาธารณรัฐ ตามมาด้วย
การใช้โลโก้ รูปค้อนและเคียว 

“ มันเกินไปแล้ว จะดำเนินการยังไง ก็ขอให้จัดการตามกฎหมาย” บิ๊กตู่ พูดในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา 
กับ รัฐมนตรี 

สอดคล้องกับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ของพล.อ.ประยุทธ์ โดยยืนยันชัดเจนว่า ต้องหยุดยั้ง ไม่ให้ไปถึงจุดน้ัน ! 

“ มันถูกต้องหรือเปล่า ฝ่ายกฎหมายต้องไปพิจารณา เข้ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลต้องป้องปรามหยุดยั้ง
ไม่ให้ไปถึงจุดนั้น ต้องดูที่เจตนาของเขาและความเป็นไปได้ บ้านเมืองเรามีกฎหมายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครเข้าข่าย
กระทำความผิด ยุยงปลุกปั่น พวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ” 
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แต่อาการโดยรวมคือไม่อนาทร ร้อนใจนั่งไม่ติดเหมือนที่เคยเป็นมา เมื่อครั้งที่เคยถูกม็อบราษฎร รุกไล่ในช่วงต้น อาจจะ
เป็นเพราะฝ่ายรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังจับทิศทาง ของม็อบยุค 5Gไม่ถูก จนทำให้เกิดอาการรวนไป
หมด 

ทว่าครั้งนี้เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ตั้งตัวได้ติด ประเมินสถานการณ์ได้ออกแล้วว่า “จุดอ่อน” ของม็อบยุค 5G นั้นคืออะไร 
และอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะ “แกนนำ” ที่มากไปกว่าบรรดานักศึกษา และเยาวชนที่เปิดหน้าออกมาขึ้นเวทีชุมนุม จนถูก
ดำเนินการตามกฎหมาย จึงทำให้จังหวะการต่อสู ้ของฝ่ายรัฐ ลดโทนลงไป แต่เลือกดำเนินการตามข้อกฎหมาย 
หลีกเลี่ยงการปะทะ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ “เข้าทาง” ฝ่ายผู้ชุมนุม โดยเฉพาะคนที่อยู่เบื้องหลังในการกำหนดเกม 

ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า รูปแบบการรับมือกับการชุมนุมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร จึงเลือกที่เครื่องมือ 
เท่าที่กฎหมายเปิดทางเอาไว้ให้ ขณะที่การสลายการชุมนุม ที่ฝ่ายรัฐได้รับบทเรียนจากการถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อคราว
ใช้วิธีการฉีดน้ำเพื่อยับยั้งผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หวงห้าม จึงแทบไม่ได้เกิดข้ึนในช่วงหลังๆ 

ปฏิบัติการรับมือกับความร้อนแรงทางการเมือง ของบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ นั้นไม่ได้เกิดข้ึนในลักษณะที่เรียกว่า “เทน้ำหนัก” 
ไปที่ม็อบราษฎรชนิดเต็มพิกัด เพราะอย่าลืมว่า ความแข็งแกร่งของบัลลังก์เก้าอี้นายกฯ นั้นต้องอาศัยหลายมิติ ทั้ง
การเมือง ผสมผสานไปกับการบริหารจัดการนโยบายเพื่อตอบโจทย์ สร้างความพึงพอใจ และฟื้นฟูภาวะเศรษฐกจิเร่ง
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในยามที่ไวรัสโควิด -19 กำลังกลับมาระบาดอีกรอบ 

สำหรับมิติทางการเมืองนั้นต้องถือว่า แม้พรรคพลังประชารัฐ จะเป็นพรรคการเมืองใหญ่ เป็นพรรคแกนนำรัฐบาล แต่
อาจไม่ใช่พรรคที่มีความแข็งแกร่งที่สุด แต่เมื่อจังหวะนี้ ปรากฏว่าพรรคการเมืองฝั่งตรงข้าม ทั้ง “พร รคเพื่อไทย” ที่
กำลังเกิดปัญหาความขัดแย้ง จนทำให้แกนนำและสมาชิกพรรคต่างทยอยพากันลาออก เกิดเป็นความสั่นไหว 

ส่วนพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคการเมือง ที่กลายร่างมาจากพรรคอนาคตใหม่เอง ก็อยู่ในอาการประคับประคองตัวเอง
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนถูกร้องให้มีอันต้องโดนยุบพรรค ซ้ำรอยพรรคอนาคตใหม่ แล้วยังต้องรอลุ้นว่า “สนาม
เลือกตั้งอบจ.” ที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ผู้สมัครที่สังกัดคณะก้าวหน้า ของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” จะกวาดชัยชนะ
ได้เท่าใด เพราะกระแส ต้านธนาธร นั้นลุกลามและรุนแรง ระบาดไปทั่วประเทศ 

อย่าลืมว่าถึงอย่างไร ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก ลมหนาวจะมาเยือน แต่บิ๊กป้อม พี่ใหญ่คนน้ี ก็ยังทำหน้าที่เป็นแบ็กอัพ 
ให้กับพล.อ.ประยุทธ์ ฝ่าฟันมรสุมไปได้ จนตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองสนามเล็ก หรือสนามใหญ่ บิ๊กป้อม ก็เอา
อยู่ อยู่ดี !! 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203726 
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เพื่อไทยร้าว ม็อบโรยรา 

 
ไม่ใช่เพียง “โหร คมช.” หรือโหรวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรอก ท่ีทำนายว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะ
อยู่บริหารประเทศจนครบเทอม 

แม้แต่ฟากฝั่งตรงข้าม อย่างอดีตหัวหน้าการ์ดกลุ่มราษฎร 2563 อย่าง “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ ก็ยังหลุดปากยอมรับว่า 
เป็นไปได้ที่นายกฯจะอยู่ครบ 4 ปี! 

หลังผ่านด่านคดีบ้านพักหลวงมาแล้ว ยามนี้ “บิ๊กตู่” นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าคอนกรีตเสริมใยเหล็ก!! 

ยิ่งได้โครงการ “คนละครึ่ง” มาช่วยพยุงปีกฉุดเรตต้ิงยิ่งทะยานจนติดลมบน แม้จะตกหลุมอากาศไปบ้าง จากกรณีสาว
ไทยติดเช้ือโควิดลักลอบข้ามแดนจากท่าข้ีเหล็กนำเช้ือมาแพร่ฝั่งไทย ทำลายบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและปี
ใหม่ก็ตาม แต่ก็ยังประคองตัวไว้ได้ 

ด้วยเมื่อหันมาดูฝั่งตรงข้ามของ “บิ๊กตู่” กลับพบอาการระส่ำระสายยิ่งกว่า!! 

โฟกัสไปที่กลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่เริ่ม “ฝ่อ” การจัดชุมนุมในระยะหลังเริ่มบางตาลง โดยเฉพาะอีเวนต์ล่าสุด ที่
นักศึกษาอาชีวะ กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย นัดรวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่มวลชนเข้าร่วม
ลดลงอย่างน่าใจหาย 

เพื่อนต่างประเทศส่งข่าวมาว่า ผู้เข้าร่วมชุมนุมกาเหว่าทั ้งประเทศในรอบ 30 วันหลังสุดนี้ มีจำนวนรวมประมาณ 
18,000 คนเท่านั้น ลดลงจากงวดก่อน ซึ่งมีจำนวนรวมถึง 28,000 คน อย่างรวดเร็วมาก จำนวนดังกล่าว ใช้วิธีตรวจดู
จากใบหน้าม่านตาและโครงกระดูกของผู้ชุมนุม และใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงคัดแยก ที่ไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนผู้
ชุมนุม จึงมีความแม่นยำสูงมาก” ไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ระบุ 

เมื ่อกระแสม็อบดิ ่งลง ขนาดที่ว่าแกนนำม็อบยังต้องออกโรงตีปี ๊บระดมมวลชนด้วยตนเอง ให้ไปช่วยกันเป็น  “โล่
มนุษย์” คราวต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 ที่สภ.เมืองนนทบุรี โดยปล่อยข่าวลือว่านำตัวแกนนำ 
ไปฝากขังและใช้กำลัง 
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ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่ต้องถึงมือแกนนำ แค่บรรดามวลชนทราบข่าวก็พร้อมจะยกพลกันไปปกป้อง “กล่องดวงใจ” ไม่ต้อง
ให้ออกแรงถึงขนาดน้ี 

กระทั่งล่าสุด ถึงข้ันที่แกนนำออกมาดราม่าสั่งเสีย ว่าจะถูกสั่งเก็บกันเลยทีเดียว!! 

“มีข่าวว่ามีคำสั่งให้จัดการ กับพวกเราในคืนน้ีหรือในเร็ววัน เพื่อการต่อสู้ครั้งนี้ ผมยอมอุทิศให้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
อิสรภาพ หยาดเหงื่อ เลือดเนื้อ หรือกระทั่งชีวิต แต่ขอให้พี่น้องทุกคนตระหนักทราบและจดจำตรงกันว่า ทุกสิ่งที่ได้เกิด
ขึ้นกับผม และที่อาจจะเกิดขึ้นกับผมนั้นมาจากใคร เพราะศัตรูของพวกเรามีเพียงคนเดียว” พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ 
“เพนกวิน” ระบุ 

ขณะที่ อานนท์ นำภา อ้างว่ามีแชทลับส่งมาเตือน ว่ามีคำสั่งจากข้างบนให้เก็บแกนนำในวันที่ 6ธันวาคม!! 

หากพิเคราะห์อย่างสงัเคราะห์ จะพบว่า ระยะหลังๆมานี้ แกนนำมักจะโพสต์ข้อความในลักษณะ “เรียกแขก” อยู่เนืองๆ 

จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นเพจเยาวชนปลดแอก ที่เป็นเพจสำคัญตั้งแต่ต้นของการเคลื่อนไหว เริ่มประกาศแนวทางการ
เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ โดยเริ่มจากการปูแนวคิดเรื่องระบบ “สาธารณรัฐ” และล่าสุดประกาศเปิดตัว RT MOVEMENT 
เล่นกับชนชั้นแรงงาน โดยเปิดตัวสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายค้อนกับเคียว ที่ใช้ในลัทธิคอมมิวนิสต์ หวังสร้างแนวร่วมและ
กระตุ้นอารมณ์ร่วมของสังคมเพื่อเลี้ยงกระแสไม่ให้ม็อบแผ่วลงไปกว่าน้ี 

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ก็มีการประโคมข่าวเรื่องของการรฐัประหาร เป็นข้ออ้างในการระดมมวลชนซ้อมต่อต้านรัฐประหาร ทั้ง
ที่ไม่มีปัจจัยใดเอื้อให้เกิดสถานการณ์ตามที่แกนนำกล่าวอ้าง 

จนล่าสุด แกนนำจะประกาศพักรบ ไปนัดชุมนุมใหม่ในปีหน้า โดยอ้างเหตุผลว่า เป็นช่วงที่มีการสอบ... 

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ทำให้แนวร่วมม็อบหดหายนั้น เกิดขึ้นนับแต่ “บิ๊กตู่”ส่งสัญญาณบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มข้น โดยเฉพาะการปัดฝุ่น มาตรา 112 ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ม็อบคืนร่างเปิดตัว “คนเสื้อแดง” 

อีกทั้งความขัดแย้งแตกแยกภายในของกลุ่มการ์ด ที่มีหลายกลุ่ม และมีปัญหาการนำที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็น “สาย
เหยี่ยว” 

และจุดพีกสำคัญคือ ม็อบ2 ธันวาคม ที่นัดชุมนุมเพื่อรอฟังผลคำวินิจฉัยคดีพักบ้านหลวงของ “บิ๊กตู่” และเมื่อไม่มีข่าวดี 
ถึงชัยชนะจึงทำให้กลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นแนวร่วมเริ่มหันไปขับเคลื่อนในทิศทางของตนเอง ที่เห็นว่าจะเป็นหนทางไปสู่ “ชัย
ชนะ” มากกว่า 

และที่เป็น “จิ๊กซอว์”สำคัญเช่ือมโยงกับการดิ่งลงของกระแสม็อบ นั่นก็คือปรากฎการณ์ “แพแตก”ของพรรคเพื่อไทย 

จากการตบเท้าลาออกจากสมาชิกพรรคของ “คุณหญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์ อดีตประธานคณะ
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย หัวหน้ากลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ โภคิน พลกุล วัฒนา เมือง
สุข และพงศกร อรรณนพพร 

ซึ่ง “วัฒนา” ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไว้ว่า “หลังจากนี้ คงจะมีอีกหลายคน” 
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แม้จะไม่เกินความคาดหมายนัก เนื่องจากมีเค้าลางมาก่อนหน้านี้ ที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ลงมาจัดการและปรับ
โครงสร้างพรรค แต่อาการขบเหลี่ยมปีนเกลียวกันก็มีมาตลอด ระหว่าง “คุณหญิงหน่อย” กับ “เจ๊แดง”เยาวภา วงศ์
สวัสดิ์ ซึ่งจุดแตกหักมาจากการเลือกตั้ง นายกอบจ. ที่ “คุณหญิงหน่อย” ถือหลัก “ไม่เชิญก็ไป” ลงพื้นที่หาเสียงช่วย
ผู้สมัครนายกอบจ. ทั้งที่ไม่ได้รับไฟเขียวจากพรรค 

เอฟเฟกต์หลังการลาออกของ “คุณหญิงหน่อย” กลายเป็นสมการแปรผันกับแนวร่วมม็อบคณะราษฎร2563 เนื่องจาก
กองเชียร์ของ “คุณหญิงหน่อย” ในกทม.ก็เบนเข็มออกจากการยืนข้างม็อบ ตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยด้วย 

เฉกเช่นเดียวกับ เสื้อแดงในกลุ่มจังหวัดปริมณฑล ก็แปรพักตร์ไปตามจังหวะการเคลื่อนของ จตุพร พรหมพันธ์ุ ที่ท้ารบ
กับพรรคเพื่อไทยอย่างดุเดือด หลังจากไปช่วย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ. แข่งกับพิชัย เลิศพงศ์
อดิศร ที่พรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุน ซึ่งพื้นที่จ.เชียงใหม่ ถือเป็นหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทย 

ฉะนั้น เมื่อจับสัญญาณจากเจ้าแม่กทม. อย่าง “คุณหญิงหน่อย” และ “จตุพร” ที่แตกหักกับพรรคเพื่อไทยในห้วงเวลา
ไล่เรี่ยกัน และแน่นอนว่าย่อมส่งผลไปถึงคนแดนไกลด้วย 

ไทม์ไลน์ของม็อบที่เริม่โรยรา กับพรรคเพื่อไทยที่แตกร้าว จึงเป็นท่วงทำนองที่สอดประสาน และสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะ 

กระแทกซ้ำไปด้วยข่าวจาก “โหรคมช.” ที่ว่า จะมีบางคนในพรรคเพื่อไทยมาร่วมกับรัฐบาล ในปีหน้า 

คงต้องรอดูว่า หลังการเลือกต้ังนายกอบจ. และหลังปีใหม่ ม็อบจะกลับมาเป็นม็อบเบิ้มๆ ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ได้อีก
หรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ท่ีพรรคเพ่ือไทยแตกละเอียด และคนเสื้อแดงท่ีเปลี่ยนไป 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203542 
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12 ธ.ค. 2563 05:01 น. 

วิบากกรรมรัฐธรรมนูญ 

 
วันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” เห็นได้ชัดว่า แม้แต่เยาวชนรุ่นใหม่ก็ถือเป็นวันสำคัญ จึงนัดชุมนุมใหญ่
อีกครั้ง ส่วนคนไทยทั่วๆไปอาจเห็นว่าเป็นวันหยุดราชการอีกวันหนึ่ง แต่รัฐบาลที่สืบทอดมาจากคณะราษฎร ผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่ง มีงานมหกรรมฉลองกันทุกปี 

สถาบันหลักของประเทศในขณะนั้น ได้แก่ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ” คำว่า “รัฐธรรมนูญ” ถูกฉีกทิ้ง
ไปในยุคเผด็จการเต็มใบ ตั ้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ในช่วงที่ประเทศไทยไม่มี “รัฐธรรมนูญ” แท้ มีแต่ 
“ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502” มีเพียง 20 มาตรา ไม่มีสภา ไม่มีเลือกตั้ง แต่มีรัฐเผด็จการ 

แต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ถือว่าธรรมนูญการปกครองฉบับนั ้นเป็น  รัฐธรรมนูญฉบับที ่ 7 ของประเทศ นับแต่
เปลี่ยนแปลงการปกครองกว่า 88 ปี ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ มีทั้งประชาธิปไตยและเผด็จการ แต่ส่วนใหญ่
เป็น “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เป็นการปกครองของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ 

มีรัฐธรรมนูญที่นักรัฐศาสตร์ยอมรับว่าเป็น “ประชาธิปไตยเต็มใบ” เพียง 3–4 ฉบับ ได้แก่รัฐธรรมนูญ 2492 ฉบับแรกที่
จัดทำโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ตามด้วยฉบับ 2517 ที่เป็น ผลของการลุกขึ้นต่อสู้ของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วประเทศ และรัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับปฏิรูปการเมือง 

อีกฉบับหนึ่งก็ควรถือว่าเป็น “ประชาธิปไตย” คือฉบับ 2550 แม้จะมีต้นตอมาจากคณะรัฐประหาร คมช. เมื่อปี 2549 
แต่เนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายกับฉบับ 2540 เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่จัดทำโดย ส.ส.ร. และผ่านประชามติคนไทยทั้งประเทศ 
เพราะ คมช.ไม่มีใบสั่งใช้รัฐธรรมนูญกับ ส.ว. เพื่อสืบทอดอำนาจ 

รัฐธรรมนูญไทยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4 ปี เป็นกฎหมายสูงสุดที่อายุสั้นมาก เปรียบเทียบกับสหรฐัอเมรกิา ใน 200 กว่าปี 
มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว ไม่มีการฉีกทิ้ง มีแต่การแก้ไขถึง 27 ครั้ง ตรงกันข้ามกับการเมืองไทย มีการสืบทอด 
ประเพณี “ฉีกทิ้ง” รัฐธรรมนูญมาสิบกว่าครั้ง ไม่ส่งเสริมการแก้ไข 

ชัดเจนที่สุดคือ รัฐธรรมนูญ 2560 แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากทุกสารทิศให้แก้ไขด่วน ให้เป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ทั้งยังเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และรัฐบาลก็คุมเสียงข้างมาก แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ใหแ้ก้
ยากยิ่งข้ึน โดยตั้งกติกาใหม่ ต้องใช้เสียง 3 ใน 5 แทนที่จะเป็นเสียงข้างมากเหมือนฉบับก่อนๆ. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1992911 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1992911


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

44 

 

 
12 ธ.ค. 2563 05:08 น. 

ลุ้นกันน้ำบาน 

 
หลังจากตะลุมบอนหาเสียง เลือกตั้งกันฝุ่นตลบมาหนึ่งเดือนเต็ม ก็เข้าสู่โค้งสุดท้าย ศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้ทองคำ นายก 
อบจ.76 จังหวัด ซึ่งจะเปิดคูหาหย่อนบัตรในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 

ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินทั่วประเทศครั้งปฐมฤกษ์ หลังโดน คสช.ฉีดยาคุมไม่ให้เลือกตั้งมาถึง 7 ปี!! 

“แม่ลูกจันทร์” สรุปข้อมูลย่อๆ ว่ายอดผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 336 คน 

คาดว่าจะมีประชาชนแห่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.รอบเปิดซิงกันคึกคักเป็นประวัติการณ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านตัวเลข ประเมินว่า การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนไปกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ินก้อน
โต 

เฉพาะค่าจ้างรถแห่ ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างทีมงานหาเสียง ค่ารับไหว้หัวคะแนน น่าจะเกินหนึ่งหมื่นล้านบาทชัวร์ 

ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย “นอกบัญชี” อีกบานตะไท 

“แม่ลูกจันทร์” ช้ีว่าศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.ทั่วประเทศครั้งนี้ ถือเป็นดัชนีช้ีวัดคะแนนนิยมทางการเมืองได้อย่างชัดเจน 

เพราะวัดจากคะแนนเสียงประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง 

สถานการณ์ล่าสุดก่อนเข้าโค้งสุดท้าย 7 วันอันตราย แยกออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้คือ... 

มี 41 จังหวัด จาก 76 จังหวัด ที่ผู้สมัครตัวเก็ง 2 คน บดบี้กันสูสีคู่ค่ีสุดลิ่มทิ่มประตู 

มีอีก 10 จังหวัดที่ม้าแข่ง 3 ตัว ต้องเบียดกันเข้าเส้นชัย 

มีอีก 20 จังหวัด ที่ผู้สมัครนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งเกินหนึ่งช่วงตัว 

และมีเพียง 3 จังหวัดที่ตีตั๋วจองเก้าอี้นายก อบจ.ล่วงหน้าก่อนเปิดหีบลงคะแนน 

จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล 

จังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ 

และจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี 
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เพราะ 3 จังหวัดน้ี มีผู้สมัครเลือกตั้งคนเดียว ถ้าได้คะแนน 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ก็นอนเข้าป้ายไม่
ต้องมีพระนำ 

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ผลการเลือกตั้งชิงนายก อบจ. 76 จังหวัด มี “จุดโฟกัส” ต้องไขว่คว้าหาคำตอบ 6 ประเด็น 

1,อดีตนายก อบจ.แชมป์เก่า จะโดนล้มช้างกี่จังหวัด?? 

2,ผู้สมัครนายก อบจ.ที่พรรคพลังประชารัฐแบ็กอัปจะกวาดเก้าอี้ นายก อบจ.ได้กี่ตัว?? 

3,พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ. 25 จังหวัดจะยึดหัวหาดสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์?? 

4,คณะก้าวหน้าของ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ส่งประกวด 42 จังหวัด จะแหกกระแสต้านเข้าป้ายได้กี่คน?? 

5,ผู้สมัครนายก อบจ.ที่ ส.ส.พรรคเดียวกันส่งชิงดำกันเองใครจะเสร็จใคร?? 

6,เมียรัฐมนตรีที่ลงชิงเก้าอี้ นายก อบจ.โคราช จะโค่นแชมป์เก่าได้หรือไม่?? 

คอการเมืองโปรดอดใจรออีก 8 วัน จะมีคำตอบให้หายคันครบทั้ง 6 ข้ออย่างแน่นอน. 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1992897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1992897
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12 ธ.ค. 2563-07:24 น. 

นิยมจีนกลัวค้อนเคียว 

 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

นิยมจีนกลัวค้อนเคียว - เพจเยาวชนปลดแอกโพสต์สัญลักษณ์ RT Movement ประกาศ Restart Thailand แต่ใช้
ภาพ RT คล้ายค้อนเคียว ทำคนรุ่นเก่าดิ้นพล่าน มองว่าต้องการรื้อฟื้นลัทธิคอมมิวนิสต์ ประยุทธ์ก็สั่งสอบว่าหมายถึง
สาธารณรัฐหรือเปล่า 

บ.ก.ลายจุดขำกลิ้ง ใครหนอนิยมจีน แนะนำหนังสือสีจิ้นผิง คนชั้นกลางเชื้อสายจีนนิยมรัฐประหาร โหนระบอบพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ยกก้นเผด็จการพรรคเดียวนำชาติเจริญ แต่พอคนรุ่นใหม่โพสต์ภาพค้อนเคียวบ้าง ก็ด่าทอคลุ้มคลั่ง ทั้งที่
เพิ่งหาว่าอเมริกาหนุนหลังม็อบ 

ม็อบคนรุ่นใหม่จะนิยมเผด็จการคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร คนรุ่นใหม่ไทยเป็นพันธมิตรชานมกับม็อบประชาธิปไตยฮ่องกง -
ไต้หวัน เผด็จการจารีตนิยมต่างหากฉวยทุกอย่างเข้าข้างตัวเอง 40 กว่าปีก่อนไล่ฆ่านักศึกษาว่าเป็นจีนญวนคอมมิวนิสต์ 
มาวันน้ีพลิกไปเชียร์จีนต้านประชาธิปไตยฝรั่ง 

ถ้าดูแนวโน้มทางความคิด คนรุ่นใหม่ไม่ได้นิยมเผด็จการคอมมิวนิสต์ แต่เป็นกระแสโลกที่คนรุ่นใหม่หันมานิยม “สังคม
นิยมประชาธิปไตย” มากขึ้น หลังเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่เกิดวิกฤต ตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์ปี 2008 ป่านนี้ยังไม่ฟื้น รัฐบาล
ประเทศต่างๆ ได้แต่ใช้มาตรการอัดฉีด เงินกู้ 0% หรือดอกเบี้ยต่ำ จนเงินล้นโลก ว่ิงพล่านเก็งกำไร คนจนย่ิงจนลง คน
รวยย่ิงรวยข้ึน ความเหลื่อมล้ำสูงลิบ แล้วโควิดก็ยิ่งซ้ำเติม คนตกงานจำนวนมากแต่หุ้นข้ึน 

คนรุ่นใหม่ในอเมริกา จึงนิยมเบอร์นี แซนเดอร์ส แม้ไม่ผ่านด่านเป็นตัวแทนเดโมแครต และนโยบายยังมีจุดอ่อนในด้าน
ความเป็นไปได้ แต่เดโมแครตก็ประกาศนโยบายข้ึนภาษีนิติบุคคล ออกกฎหมายควบคุมยักษ์ใหญ่กลุ่ม Tech 

สังคมนิยมประชาธิปไตยที่พูดกันในยุคนี้ ไม่ใช่เอาวิสาหกิจใหญ่ไปเป็นของรัฐ แต่เน้นไปที่รัฐสวัสดิการ และบริการเท่า
เทียม ซึ่งจะเห็นคนรุ่นใหม่เสมอในม็อบ เป็นจุดร่วมของคนยุค Disruption ที่ต้องพึ่งตัวเองสูง อนาคตไม่แน่นอน จึง
ต้องการรัฐสวัสดิการ รัฐบริการ ไม่ใช่รัฐเจ้าขุนมูลนายใหญ่โตเปลืองภาษี 

แม้ติติงได้ว่า สัญลักษณ์ RT ชวนให้คนเข้าใจผิด ค้อนเคียว out ตกยุคไปแล้ว ยุคสมัยปัจจุบันไม่ใช่การต่อสู้ทางชนช้ัน
ของ “ผู้ใช้แรงงาน” เป็นการต่อสู้ร่วมกันของคนหลากอาชีพหลายฐานะ เพื่อเสรีประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิส่วนบุคคล 
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แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนว่า ประชาธิปไตยในทัศนะคนรุ่นใหม่ต้องมาพร้อมกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลดเหลื่อมลำ้ 
ซึ่งยังไม่ต้องไปถึงสังคมนิยมประชาธิปไตย เอาแค่กติกาทุนนิยมปกติ ประเทศไทยก็ล้าหลงัชาวโลก เช่น ไม่มีที่ไหนในโลก
ที่คณะกรรมการแข่งขันการค้ายอมให้ควบรวมกิจการค้าปลีกจนมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 70% หรือธุรกิจส่งอาหาร
ออนไลน์ สตาร์ตอัพหัวใสทั้งหลาย ที่ยกย่องมอเตอร์ไซค์เป็นพาร์ตเนอร์ (ประสบอุบัติเหตุตายเจ็บรับผิดชอบเอง) ใน
หลายประเทศก็หนุนให้ตั้งสหภาพแรงงานแล้ว 

การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่จึงสอดประสานกับผู้เรียกร้องความเป็นธรรมด้านต่างๆ เช่น ม็อบคนพิการ หรือให้กำลังใจชาวจะ
นะ จะไปประท้วงทำเนียบถูกตู้คอนเทนเนอร์กั้น 

มองมุมนี้จะเห็นว่าม็อบคนรุ่นใหม่มีด้านที่คล้ายพันธมิตร NGO ไล่ทักษิณ “ทุนสามานย์” แต่มีด้านตรงข้ามที่ไม่เอา
รัฐประหาร ไม่ผูกทุกอย่างไว้กับทักษิณคนเดียว และเห็นว่าอำนาจอภิสิทธ์ิที่ตรวจสอบไม่ได้ ยิ่งเอื้อทุนสามานย์ ยิ่งเพิ่ม
ความเหลื่อมล้ำ 

ความคิดสังคมนิยมหากนำมาสังเคราะห์ใหม่ในโลกยุคเหลื่อมล้ำสูง ไม่ใช่เรื่องผิดคิดร้ายอะไร หากอยู่ในกรอบ 2 ข้อคือ 
หนึ่ง ไม่ใช่นำไปสู่ “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” แบบที่รัสเซียจีนหายนะมาแล้ว สอง ไม่ปิดกั้นการแข่งขัน แต่มีกติกา
ถ่วงดุลเพื่อความเป็นธรรม มีสวัสดิการรองรับ 

ประชาธิปไตยทุนนิยมไม่ได้ดีที่สุด แต่ยังไม่มีอะไรดีกว่าน้ี คอมมิวนิสต์คือความใฝ่ฝันถึงโลกพระศรีอาริย์ ทุกคนเท่าเทียม 
ไม่ต้องสั่งสมทรัพย์สินซึ่งเป็นที่มาของกิเลส ความโลภ แต่ผลที่เกิดข้ึนในจีนโซเวียตคือการใช้อำนาจบังคับกวาดล้าง เช่น
ปฏิวัติวัฒนธรรม นอกจากฆ่ากันตายเป็นเบือ ยังทำให้เศรษฐกิจหายนะเพราะไม่มีแรงกระตุ้น ขยันทำงานได้รางวัลเป็น
ธงแดง เติ้งเสี่ยวผิงจึงหวนสู่ทุนนิยมโดยรัฐ 

กระนั้นทุนนิยมถ้าอยู่ในระบอบเผด็จการก็เลวร้าย ยุค 1960-70 ประเทศที่คอมมิวนิสต์ชนะส่วนใหญ่ ไม่ใช่โลกเสรี แต่
เป็นเผด็จการโลกที่สามที่โหดร้ายทารุณ ทุนนิยมปรับตัวได้เพราะมีการต่อสู้ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เช่น สหภาพ
แรงงาน องค์กรสิทธิต่างๆ ภาคประชาสังคม (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือฝ่ายซ้าย) จนมีกลไกถ่วงดุล มีอำนาจต่อรอง 

ถามว่าทำไมจีนยังเป็นทุนนิยมใต้ระบอบพรรคเดียวได้ ก็มีหลายปัจจัย แต่ข้อสังเกตหนึ่งคือ รัฐจีนไม่ใช่รัฐไทย พรรค
คอมมิวนิสต์จีนแม้ผูกขาดอำนาจก็พยายามเป็นรัฐบริการ สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน ไม่ใช่รัฐเจ้าขุนมูลนาย 

จีนไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ก็ยังก้าวหน้ากว่าเผด็จการจารีตนิยม ซึ่งไปเท่ียวโหนเขา แล้วอ้างทุกอย่างเพ่ือให้ตัวเอง
ครองอำนาจ 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5512349 
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12 ธ.ค. 2563-07:30 น. 

เพื่อไทย สงบนิ่ง ในความร้าว แยก แตกตัว กลุ่มฝ่าย การเมือง 

 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

เพ่ือไทย สงบนิ่ง - พรรคเพื่อไทยรับมืออย่างไรต่อปรากฏการณ์ “ร้าวแยก” ภายในอันเกิดข้ึน 

หากติดตามจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จะมองเห็นความนิ่งเฉย ไม่แสดงความเห็นใดๆ มีก็แต่เพียง นายประเสริฐ 
จันทรรวงทอง เท่านั้นที่ออกมาแสดงท่าที 

ว่ายังไม่มีกระทบกระเทือนต่อพรรคเพื่อไทย 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข หรือกรณีที่ นายจตุพร 
พรหมพันธุ์ เปิดเกมรุกไล่และกระหน่ำโจมตี 

เหมือนกับว่าพรรคเพ่ือไทย “ประเมิน” ผลเอาไว้แล้วเสร็จสรรพ 

มีความจำเป็นต้องศึกษาท่าทีของพรรคเพื่อไทยอย่างสังเคราะห์เป็นพิเศษ 

ต่อกรณีของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ภายในพรรคเพื่อไทยมากด้วยความระมัดระวัง ไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นความ
ขัดแย้ง หรือมีการกดดันอย่างไร 

เพียงแต่ขยายบทบาทของ นายชัยเกษม นิติสิริ มากยิ่งข้ึน 

ขณะเดียวกัน ก็มีข่าวลือว่า นายพงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายภูมิธรรม เวชยชัย เข้าไป
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นภายในโครงสร้างใหม่ 

เมื่อเป็น “เฮียเพ้ง” คนย่อมมองไปยัง “กลุ่มแคร์” 

ยิ่งในกรณีของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ พรรคเพื่อไทยยิ่งแสดงความเป็น “ผู้ใหญ่” 

แม้ นายจตุพร พรหมพันธุ์ จะพยายามขยายแผลของ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ให้ไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับกรณี
ของ บอส กระทิงแดง 

กระนั้น ก็ไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆ จากพรรคเพื่อไทย 
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บทบาทที่เด่นชัดก็เพียงแต่การที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นำขุนพลนักพูดระดับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ระดับ นาย
อดิศร เพียงเกษ ออกไปปราศรัยที่เชียงใหม่ 

ไม่มีการขยายแผลของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ แต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของพรรคเพื่อไทยถือได้ว่าเป็นบทบาทของ “มวยหลัก” 

ไม่ตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะมาจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่ตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะมา
จาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ 

แกนนำคนสำคัญล้วนสงบนิ่งอย่างระมัด ระวังเป็นพิเศษ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5510469 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5510469
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12 ธันวาคม 2563 

ไขรหัส 'ค้อนเคียว' คอมมิวนิสต์' จับทิศม็อบปลดแอก ปี 64 

 

3 กูรูอดีตทหาร คร่ำหวอดนโยบาย 66/23  การเมืองนำการทหาร ต่อสู้ลัทธิคอมมิวนิสต์ วิเคราะห์สัญลักษณ์ 'ค้อน
เคียว'เยาวชนปลดแอกได้ในทิศทางเดียวกัน 

คงตัดสินใจไม่ผิด หลัง'เพจเยาวชนปลดแอก'เลือกใช้ภาพ 'ค้อนเคียว' เป็นสัญลักษณ์ เปิดตัว RT MOVEMENT  ที่
เรียกความสนใจได้ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ จนไปกระตุกต่อม 'บิ๊กตู'่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออก
อาการหงุดหงิดกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

“เดี๋ยวเสื้อแดง เด๋ียวค้อนเคียว จะเกินไปหรือเปล่า” 

'ค้อนเคียว' เป ็นร ู ้จ ักกันดีว่าเป ็น ส ัญลักษณ์อย่างหนึ ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์ หรือรัฐ
คอมมิวนิสต์ ต่างๆ ทั่วโลก ที่ถูกนำไปใช้ในธงชาติ ควบคู่ไปกับรูปดาวแดง และตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อไปถึงบุคคล
ในชนช้ันกรรมาชีพและชนช้ันชาวนา เพื่อสร้างเอกภาพภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นรากฐานสำคัญ 

จนทำให้ 'กลุ่มเยาวชนปลดแอก' ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ ว่า กำลังหันหลังให้  'ประชาธิปไตย' ด้วยการปลุก 
'พรรคคอมมิวนิสต์' ในประเทศไทยให้ฟื้นกลับมาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับรัฐบาล 'พล.อ.ประยุทธ์' ให้บรรลุ 3 ข้อเรียกร้อง 
คือ ลาออก แก้รัฐธรรมนูญ ปฏิรูปสถาบัน หรือไม่ 

หากย้อนไปครั้งเลือกตั ้งเมื ่อปี 2562 เคยปรากฎ ชื ่อ นายปฐม ตันธิติ ไปยื ่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พ.ค.ท. กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แต่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะ
ช่ือขัดกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ อดีตผู้ประสานงานกองกำลังคอมมิวนิสต์ภาคใต้ และมาลายู ระบุว่า คอมมิวนิสต์ เป็นเรื่อง
ล้าสมัยในปัจจุบัน ตนเช่ือว่าแนวคิดดังกล่าวไม่มีหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย หลังระบบทุนนิยมเข้ามา โอกาสกลับไปสู้
รบเหมือนในอดีตไม่มีแน่นอน 

"ส่วนที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก นำค้อนกับเคียวมาเป็นสัญลักษณ์ ในการเคลื่อนไหว มองว่าไม่เป็นภัยคุกคามความ
มั่นคง และไม่ใช่คอมมิวนิสต์ เพราะไม่ครบองค์ประกอบทั้งสามประการ คือ 1.ตัวพรรคคอมมิวนิสต์ 2. กองกำลัง
ประจำสาขาต่างๆ 3. มวลชน" 
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พล.อ.อกนิษฐ์ กล่าวต่อว่า หากในอนาคตเยาวชนปลดแอก มีการพัฒนาแนวคิดเข้าข่ายคอมมิวนิสต์ จริง ก็ไม่จำเป็นต้อง
ไปรื ้อ พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 เพราะปัจจุบัน รัฐบาลมี พ.ร.บ.ความมั ่นคง เป็น
เครื่องมือดูแลอยู่แล้ว 

สอดคล้องกับ พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ นักเขียนด้านประวัติศาสตร์การทหารและข้อมูลในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์ มอง
ว่า ไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้ หรือวิเคราะห์กันไปต่างๆนาๆ ว่าการหยิบค้อนเคียวมาเป็นสัญลักษณ์ จะหมายถึง
คอมมิวนิสต์ไปทั้งหมด เช่นเดียวกับคนใส่ชุดทหาร ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบเป็นทหาร แต่อาจชอบเฉพาะ
เครื่องแบบ แต่การหยิบสัญลักษณ์ดังกล่าวมาใช้ เพื่อต้องการสื่อและดึงคนอีกกลุ่มมาเป็นแนวร่วม 

ส่วนอดีตรบพิเศษอย่าง พล.อ.สำเร็จ ศรีหร่าย ชี้ว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีต จะชักชวนคนมีปัญหากับรัฐบาลเข้าร่วม
และต้องผ่านการฝึกอบรมการเมืองการทหารในหลายข้ันตอน เช่น ชาวไร่ ชาวนา ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาเริ่มเข้าร่วมปี 
2516 และเพิ่มมาข้ึนในปี 2519  จนกว่าจะผ่านข้ันตอนต่างๆ และรับเข้าเป็นสมาชิก 

"ไม่มีอะไรน่ากังวล ไม่ใช่แนวคิดเชิงอุดมการณ์  จะค้อนเคียว หรือหมวกดาวแดง เป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือของท่ี
ระลึก แสดงความเป็นพวกเดียว กลุ่มเดียวกัน หากกลุ่มเยาชนปลดแอก จะหยิบมาใช้ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะต้องการ
สื่อและหาแนวร่วมใหม่ๆมากกว่า" 

ทั้งนี ้ปัญหา 'คอมมิวนิสต์ ' หมดไปจากประเทศไทยตั ้งแต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่ง
ที่ 66/2523 เมื่อ 23 เม.ย.2523 เพื่อเป็นนโนบายต่อสู้กับ 'พรรคคอมมิวนิสต์' โดยเน้นการเมืองนำการทหารขจัดความ
ไม่เป็นธรรมในสังคม และปฏิบัติต่อผู้หลงผิดที่เข้ามอบตัว อย่างประชาชนร่วมชาติ จนนำไปสู่การประกาศยุติการสู้รบใน
เวลา 8 ปีต่อมา 

และในปี 2543  รัฐบาล ชวน หลีกภัย ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 
2495 พ.ศ. 2543  เป็นผลให้การกระทำเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ไม่เป็นความผิดในประเทศไทย ยุติคณะกรรมการเฝ้าระวัง
และหมดอำนาจพิเศษในการจับกุมปราบปรามผู้ต้องหาคดีคอมมิวนิสต์ของภาครัฐทั้งหมด 

สิ่งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันคือองค์กร 'พรรคคอมมิวนิสต์' แต่ไร้ซึ่งบทบาท  ในขณะกองกำลังสาขาต่างๆ แปรสภาพ
เป็น   'ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย' อยู่ภายใต้การดูแลกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

ส่วนมวลชนแยกย้ายใช้ชีวิตตามปกติ บางคนเข้าเป็นนักการเมือง นักดนตรี นักกิจกรรม เช่น  นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
อดีต รมว.ศึกษาธิการ นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินแห่งชาติ นักร้อง นักดนตรีเพลงชื่อชวิีต 
นายคำนูณ สิทธิสมาน นายแก้วสรร อติโพธิ เป็นต้น  

หากพิจารณาจากคำวิเคราะห์ของ 3 อดีตนายทหาร ที่คร่ำหวอดนโยบาย 66/23  การเมืองนำการทหารต่อสู้กับลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในอดีต สรุปได้ว่าสัญลักษณ์ 'ค้อนเคียว' ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก คือการพุ่งเป้าขยายแนวร่วมจากเดิม
ท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา ไปยังชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ พนักงานออฟฟิศ ฯลฯ หวังยกระดับการชุมนุมในปี 2564 
เท่านั้น 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912029 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912029
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 07:51 น. 

09.00 INDEX สถานะ กรรมการสมานฉันท์ ส่งผลสะเทือน “รัฐธรรมนูญ” 

 
กรณีของ ”รัฐธรรมนูญ” สัมพันธ์กับความพยายามในการผลักดันคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” อย่างแนบแน่น ยาก
เป็นอย่างยิ่งที่จะแยกออกจากกันได้ 

เหมือนกับเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลจะดำเนินเดินหน้าไปด้วยความราบรื่น 

หากฟังจากพรรคพลังประชารัฐประสานเข้ากับความมั่นใจเป็น อย่างสูงของ 250 ส.ว.ประสานเข้ากับการหนุนเสริมโดย
พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา 

มีหรือที่พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย จะ
สามารถแย่งซีนไปได้อย่างง่ายดาย 

เกลือกว่าฝ่ายของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐและ 250 ส.ว.จะบังเกิดความย่ามใจเป็นอย่างสูง แต่หากเหลือบ
ชำเลือง ไปยังย่างก้าวของคณะกรรมการ”สมานฉันท์”แล้วจะต้องรู้สึก 

เนื่องจากเส้นทาง ”สมานฉันท์” กับเส้นทาง ”รัฐธรรมนูญ” เป็นองค์เอกภาพซึ่งยากจะปัดปฏิเสธได้ 

แม้พลังที่พยายามผลักดัน ”สมานฉันท์” จะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ โดย นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภา
จะขานรับและเดินหน้าอย่างเต็มเรี่ยวแรง 

กระนั้น ถามว่าวิถีแห่งคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” ดำเนินไปราบรื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาหรือไม่ 

ประหนึ่งว่า กระแสต่อต้านจะมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล ประหนึ่งว่า
กระแสต่อต้านจะมาจากกว้ิน รุ้ง อานนท์ ไมค์ ฟอร์ด ไผ่ ครูใหญ่ 

แต่เอาเข้าจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องถามไปยัง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถามไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ว่าต้องการให้คณะกรรมการ ”สมานฉันท์” เกิดข้ึนในทางเป็นจริงหรือไม่ 

นั่นก็ต้องถามไปยัง 250 ส.ว.ถามไปยังพลังประชารัฐ 
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ในที่สุด อาการสะดุดของคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” จะส่งผล กระทบไปยังกระบวนการแก้ไข ”รัฐธรรมนูญ” อย่าง
เลี่ยงไม่พ้น 

ไม่ว่าคณะกรรมการ ”สมานฉันท์” จะเกิดขึ้นอย่างไร แต่คำถามหนึ่งก็คือ เป้าหมายแท้จริงของรัฐธรรมนูญคืออะไร 
ต้องการรักษาอำนาจและสืบทอดอำนาจหรือไม่ 

“อำนาจ” นั่นแหละคือสิ่งท่ีหลายคนท่ียึดกุมอยู่ไม่สามารถจะคายและคืนให้กับ ”ประชาชน” ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2482031
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 12:12 น. 

รายงานหน้า2 : เช็กอุณหภูมิการเมือง’64 โฟกัสปมร้อนเขย่ารัฐบาล 

 

หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการประเมินทิศทางการเมืองปี 2564 ที่มีหลายเงื่อนปมในปีนี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องให้สถานการณ์ร้อนแรงยิ่งขึ้น 

ธเนศวร์ เจริญเมือง 
ศ.เกียรติคุณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สิ่งที่จะเป็นระเบิดเวลาทางการเมือง ประการแรก คือ 1.เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีพลังเติบโตมากข้ึน การตื่นตัว 
เร่งเร้าทางความปรารถนาของคนไทยที่ถูกปิดกั้นมานานจะมีมากขึ้น ทั้งการรับรู้ข่าวสารที่แรง รวดเร็ว มากมาย และ
หลากหลาย 

2.มีความปรารถนาที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมากขึ้น จากการได้เห็นและรับรู้ ความเป็นไปในประเทศ
เจริญแล้ว จึงรู้ว่าบ้านเรามีหลายปัญหาหมักหมม ทำให้เกิดการเร่งเร้า ปรารถนาที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 
3.ระบบราชการรวมศูนย์อย่างมาก สั่งการลงมาได้ทั้งหมด ทั้งยังปฏิบัติต่อองค์กรส่วนท้องถ่ินเสมือนหน่วยราชการของ
ตนเอง ซึ่งความจริงไม่ใช่ เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน แต่รัฐทำลายด้วยการไม่ให้เลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 ปี 
4.การเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จึงทำให้คนตื่นเต้นค่อนข้างมาก แต่ก็มีปัญหา เนื่องจากรัฐบาลประกาศเร็วมาก ซึ่งมีปัญหา
การเมืองที่ต้องแก้หลายเรื่อง จึงทำให้หลายพรรคเตรียมตัวส่งคนไม่ทัน เกิดความชะงักงัน ระมัดระวัง ไม่แน่ใจในการส่ง
ผู้สมัคร แม้การเลือกตั้งทำให้คนตื ่นตัวมีความหวัง แต่ก็กลายเป็นความเสียดาย เพราะเร็วเกินไป ทำให้เกิดความ
ได้เปรียบ เพราะทำให้การแก้ไขปัญหาช้าไปอีก 
5.ที่ว่าจะประนีประนอม พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหากัน ก็ไม่มีทีท่าเช่นน้ัน มีแต่คอนเทนเนอร์เหมือนกำแพงเมืองจีน เป็น
อุปสรรคขวางกั้นบ้านเมืองเอาไว้ 
ประเด็นจากที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้ปีหน้า 
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1.จะเสมือนกระแสน้ำที่กระแทกพลังที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จะเกิดความเข้มข้น รุนแรง ตึงเครียดมากข้ึน บวกเข้า
กับการเมือง หากยังไม่เปิดทาง เปิดใจคุยกัน ก็จะยิ่งตึงเครียด 
2.เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้อย่างไร หากวันๆ เอาแต่ขนคอนเทนเนอร์ คิดแต่เรื ่องนี้ จนไม่มีเวลาไปคิดเรื ่องอื ่นแบบที่
นักการเมืองจากการเลือกตั้งทำกัน 
จึงทำให้เศรษฐกิจนำการเมืองในปีต่อไป อยู่ในภาวะของการเผชิญหน้า ถ้ายังไม่ยอมตั้งโต๊ะเจรจาว่าจะแก้ ไขอะไร 
ปีนี้เป็นปีของการเริ่มต้น คิดว่าปีหน้าคงจะได้เห็นมากกว่านี้ และจะเข้มข้น รุนแรง พูดได้เลยว่า ประเทศไทยคงจะเป็น
ข่าวใหญ่ในระดับโลก นักข่าวก็จะรุมเข้ามา ผู้คนจะตามประเทศน้ีว่า “อะไรกันนักหนา” ผมก็เคยเขียนหนังสือเอาไว้แลว้ 
ว่าน่ีคือผลพวงของการพัฒนาที่ล่าช้า “3 ช้า” คือ 1.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศล่าช้า 2.พัฒนาประชาธิปไตยล่าช้า 
3.กระจายอำนาจล่าช้า คืออิทธิพลของ 3 ล่าช้า ที่จะส่งผลใหญ่หลวงมากในปี 2564 
อยากจะบอกว่า “คุณใช้ตู้คอนเทนเนอร์มากไปแล้ว” คอนเทนเนอร์ก็เหมือนกำแพงสกัดกั้น เหมือนคำว่า None ใน
ภาษาอังกฤษ เหมือนคำว่า “ไม่” ในภาษาไทยนั่นเอง 
กล่าวคือ การเมืองก็ต้องเป็นการเมืองแบบเปิดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ ้น ไม่ใช่ปิด ไม่ฟังเขา ตั้งแต่มีเรื่องมา         
คุณประยุทธ์เคยเรียกผู้นำนักศึกษา เยาวชน ไปนั่งคุยหรือไม่ ไม่เคยมีแม้แต่หนเดียว 

วีระ เลิศสมพร 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
เรื่องที่จะเป็นระเบิดเวลา อาจเป็นเทรนด์ของกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวมีเป้าชัด คือเรื่องสถาบัน และมาตรา 112 ต้อง
จับตาดูว่าช่วงรอยต่อจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่ยังเชื่อว่าปีหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมุ่งเน้นเรื่องเดมิอยู่  
ถ้าผมอยู่ในวงของแกนนำ คงพยายามที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสื่อไปยังสังคม ว่าอยากให้
ปรับแก้อะไรตรงไหน โดยติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเลือกตั้งท้องถ่ินที่น่าจะจับจุดน้ีเพิ่มเติม ส่วนการจับประเด็น ม.
112 จะเห ็นการปะทะท ี ่ค ่อนข ้างมากพอสมควร ด ั งน ั ้น  คำว ่ า เบ ิ ้ มๆ อาจจะต ้องวางย ุทธศาสตร ์ ให ้ดี  
แต่ถ้าจะถึงขั้นทำรัฐประหารคงเกิดจากการปะทะกัน เมื่อใดก็ตามที่เลือดตกยางออก เมื่อนั้นจะเป็นจุดที่นำไปสู่การ
รัฐประหารได้ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แต่หากไม่ถึงข้ันน้ัน จะมีการยื้อ สู้กันไปในเชิงเวทีแบบนี้ กลุ่มเคลื่อนไหวก็อาจจะ
ล ำบ ากมากข ึ ้ น  เ พ ร าะทา งร ั ฐ บาล เด ิ นกลย ุ ทธ ์ ส งบและรอด ู ว ่ า ทา งกล ุ ่ ม จะ เคล ื ่ อน ไหวอย ่ า ง ไร  
ในส่วนผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ชัดเจน คือ 1.จะสะท้อนแนวร่วม ซึ่งเดิมเคยวิเคราะห์เมื่อครั้งการเมืองนอกสภาไม่
เข้มข้นขนาดนี้ ว่าทิศทางมีแนวโน้มที่คณะก้าวหน้าจะได้เปรียบสูง แต่เมื่อมีเรื่องการปะทะกันทางความคิดเรื่องการ
ปฏิรูป จะเห็นว่าไม่เว้นแต่ละวันฝ่ายคณะก้าวหน้าที่ไปช่วยหาเสียงจะเกิดแรงปะทะ จึงมีแนวโน้มที่คะแนนเสียงของ
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คณะก้าวหน้าจะลดลง เช่ือมโยงไปถึงต้นปีหน้า สะท้อนแนวร่วมที่ลดลงระดับหนึ่ง และการกำหนดทิศทางที่ต้องล้อกัน
ไป ทั้งนี้ ต้องรอดูผลด้วยว่าจะเกิดอะไรข้ึนหรือไม่ 
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้รัฐบาลถือไพ่เหนือกว่า กลุ่มเคลื่อนไหวจึงต้องพยายามสงวน และเพิ่มแนวร่วมให้ได้ จะ
เห็นว่ารัฐบาลค่อนข้างนิ่งในช่วงหลัง ปล่อยให้ชุมนุม และใช้เงื่อนไขของความไม่พอใจจากมหาชนในทางสัญจร มาเป็น
จุดลดทอนพลังของกลุ่มเคลื่อนไหวลง จึงต้องกำหนดแนวยุทธศาสตร์ที่จะหาแนวร่วมเพิ่มให้ได้ คือจุดหลัก คือเทรนด์ใน
อนาคตที่จะสู้กันด้วยยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว และข้อมูล ต้องทำการบ้านหนักพอสมควร 

ธำรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต ์
นักวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
การเมืองในระบอบรัฐทหารแบบรัฐประหาร ฝ่ายที่ดำรงอยู่ในอำนาจรัฐมักเชื่อว่าฝ่ายตัวเองจะรักษาอำนาจไว้ได้ และ
สามารถแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ไปได้ เพราะฝ่ายรัฐประหารไม่เคยระบุว่าจะมีวาระสิ้นสุดเมื่อใด แต่สภาพทางการ
เมืองไทยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมาก ประเด็นสำคัญมีการ
เปิดเผยเนื้อหาและข้อเท็จจริงบางเรื่องที่เป็นภาพกดทับการเมืองไทย ถือว่าคณะราษฎร 2563 ประสบความสำเร็จใน
การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย 

ในปีหน้าประเด็นของการเคลื่อนไหวทางความคิดและทางการเมืองของมวลชนจะยังเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าจะไม่ประสบ
ช ั ย ชนะ ในกา รล ้ ม ร ั ฐบาล  แต ่ จ ะบ ่ อน เซาะความชอบธรรมทา งการ เ ม ื อ ง ระบอบ เผด ็ จการทหาร  
ส่วนการต่อสู้เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะรักษาสถานะที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ 2560 ไว้ โดย
แก้ไขเพียงเล็กน้อยด้วยกลยุทธ์ประชามติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่สามารถคุม
เสียงข้างมากไว้ได้ เพื่อให้รัฐธรรมนูญ 2560 คงไว้ และออกแบบเพื่อการสืบทอดอำนาจอย่างยาวนาน ขณะที่การ
เคลื่อนไหวเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน จะมีความขัดแย้งพอสมควร รวมทั้ง
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการรักษาอำนาจของ
รัฐบาล 

สำหรับโอกาสรัฐประหารมีอยู ่ตลอดเวลา เพราะมีข้ออ้างหรือเหตุผลอะไรก็ได้ แต่การส่งสัญญาณจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ส่งมาเพื่อคัดค้านการทำรัฐประหาร จะกลายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะที่ผ่านมาสหรัฐเคยมีบทบาทที่เคย
เกื้อหนุนฝ่ายศักดินาและฝ่ายขุนศึกมาตลอด 70 ปี แม้ว่าศักดินาและขุนศึกจะหันไปหาประเทศจีน แต่ไม่ได้ประโยชน์
จากจีนเหมือนที่เคยได้จากสหรัฐ และตลาดทางการค้าของไทยยังอิงกับตลาดของประเทศตะวันตก หากสหรัฐออกมา
กดดันตลาดทางการค้า หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทหารก็จะส่งผลต่อรัฐบาลอย่างมาก ดังนั ้นความ
พยายามในการทำรัฐประหาร มีความคิดอยู่ตลอดเวลา แต่ยากที่จะทำได้ 
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สำหรับผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด จะสะท้อนให้เห็น
กระบวนทางการเมืองและการเลือกตั้งเพื่อให้กลุ่มอิทธิพล เครือข่ายมาเฟีย หรือกลุ่มบ้านใหญ่ได้รับชัยชนะและมี
แนวโน้มของความสำเร็จ แต่การเลือกตั้งไม่ว่าจะใช้กระบวนการอย่างไร การเลือกตั้งทุกครั้งจะทำให้พลังของประชาชน
เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารที่ได้ชัยชนะไม่ว่าจะเปน็ทีมเดิม แต่ต้องทำงานเพื่อสนองตอบต่อประชาชนมากข้ึน ขณะที่หลายฝ่าย
ประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงจากนายก อบจ.กลุ่มเดิมไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งจะนำไปสู่พื้นที่ใหม่
ทางการเมืองของประชาชน 

แม้ว่าฝ่ายรัฐทหารจะพยายามกีดกันกลุ่มการเมืองใหม่ๆ หรือกลุ่มการเมืองที่เป็นคู่แข่งให้ออกไปจากสนามท้องถ่ิน และ
การเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนอาจจะตัดสินใจเลือกโดยไม่สนการเมืองระดับชาติ แต่อาจเลือกเพราะระบบเครือข่าย
อุปถัมภ์แบบเดิม หรือสนใจจากนโยบาย โดยเฉพาะตัวแทนจากคณะก้าวหน้าอาจจะได้รับเลือกตั้งไม่มาก แต่เชื่อว่า
คะแนนเสียงในจังหวัดต่างๆ จะเป็นการสะท้อนถึงพลังทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในต่างจังหวัด ที่มีแนวคิด
ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ต่างจากเดิมที่มีเพียง กทม.และหัวเมืองใหญ่เท่านั้น 

เศวต เวียนทอง 
อาจารยร์ัฐศาสตร์การปกครอง คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

 
การต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและอำนาจเผด็จการจะเข้มข้นขึ้น แต่โอกาสเกิดรัฐประหารยากขึ้น นานา ชาติไม่
ยอมรับ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลและเศรษฐกิจได้ ประกอบกับประชาชนต่อต้าน เนื่องจากผู้ได้ประโยชน์
จะเป็นกลุ่มเครือข่ายอำนาจ 

แนวโน้มและทิศทางการเมือง ชนวนที่จะสร้างความขัดแย้งแตกแยกคือ การแก้รัฐธรรมนูญ 2560 หรือร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ และการรณรงค์ยกเลิก ม.112 ของเยาวชนและกลุ่มราษฎร หากสถานการณ์ยืดเยื้อ เชื่อว่ารัฐบาลและเครือข่าย
อำนาจจะได้เปรียบค่อนข้างมาก เพราะมวลชนส่วนใหญ่ยังสนับสนุนสถาบัน เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล
และเครือข่ายดังกล่าว 

ภาพรวมการขัดแย้งสองฝ่ายระหว่างประชาธิปไตยและอำนาจเผด็จการ ยังคงต่อสู้กันอีกนาน โดยใช้พลังมวลชนเป็นตัว
เดินเกมทั้งสองฝ่าย อาจยืดเยื้อเป็นปี หากไม่สามารถเจรจาหรือหาทางออกได้ 
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ขณะที่การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ อาจส่งผลสะท้อนการเมือง
ระดับชาติในอนาคตถ้าฝ่ายใดชนะเลือกตั้ง อบจ. ย่อมได้เปรียบเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า เพราะมีฐานเสียงอยู่ในมือแล้ว 
โอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลมีมากข้ึน 

เห็นได้ชัดจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลายจังหวัดที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือพรรคร่วมรัฐบาล ชนะ
เลือกตั้งทั้งหมด ส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่เคยชนะกลับพ่ายแพ้ ดังนั้นเลือกตั้ง อบจ.ฝ่ายรัฐบาลและเครือข่ายต้องทุ่ม
สรรพกำลังทุกด้านไปช่วยผู้สมัครในฝั่งตัวเอง เพื่อปักธงยึดพื้นที่ให้มากที่สุด 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2481666 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 12:13 น. 

สถานีคิดเลขท่ี12 : กระแสเปลี่ยนแปลง!? 

 
การเลือกตั้งท้องถ่ิน 20 ธันวาคม น่าจับตาเป็นที่ยิ่ง 

พรรคการเมือง คณะการเมือง และเครือข่าย ส.ส. -นักการเมือง ส่งตัวแทนลงสมัคร สู้ชิงทุกที่นั่ง 

โดยเฉพาะตำแหน่งนายก อบจ. 

ที่ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

ซึ่งเมื่อเช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติ ผลของคะแนนที่ออกมา แน่นอนว่าย่อมสะท้อนความนิยมที่มีต่อพรรคการเมือง 
คณะการเมือง เครือข่าย ส.ส. นักการเมือง ในจังหวัดน้ันๆ ได้อย่างมิต้องสงสัย 

พรรคเพื่อไทยส่งในนามพรรคชัดเจน 24 จังหวัด คณะก้าวหน้า 42 คน 

พรรคอื่น แม้มิได้ส่งผู้สมัคร ลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.สังกัดพรรค 

แต่ก็เป็นที่รับรู้ว่า หลายต่อหลายจังหวัด เป็นคนของ ส.ส. หรือเครือข่าย ซึ่งล้วนแต่เชื่อมโยงอยู่ใต้ชายคาพรรค
การเมืองท้ังสิ้น 

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงน่าจับตา-น่าสนใจ แม้ไม่อาจวัดผล ได้ทั้งหมด 76 จังหวัด 

แต่อย่างน้อยในจังหวัด ที่มีคู่เทียบ 2 ข้ัว หรือมากกว่า 

มีคู่แข่งขัน ที่เรียกกันว่ามาจากบ้านใหญ่ และกลุ่ม/คณะที่ นิยามตัวเองว่า เป็นการเมืองใหม่ ในพื้นที่กว่าครึ่งค่อน
ประเทศ 

ก็เพียงพอที่จะวัดเรตต้ิง คะแนนนิยม ว่า ประชาชนตัดสินใจอย่างไร ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 

เท่าที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

บ้านใหญ่ ยังคงใช้สโลแกนเดิม ทำนอง สานงานต่อ ก่องานใหม่ 

ไม่แข่งขัน โชว์คิด โชว์นโยบายก้าวหน้าใหม่ๆ มากนัก 

เนื่องจากมั่นใจ การเลือกต้ังท้องถิ่น เป็นเรื่องคะแนนนิยมส่วนบุคคล ไม่อิงกระแสการเมืองระดับชาติ ชาวบ้านเลือก
บุคคลท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จักมักคุ้น ตระกูลการเมือง มิได้เลือกพรรค เลือกนโยบาย เลือกนายกฯเป็นหลัก 
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แตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปอย่างสิ้นเชิง 

บ้านใหญ่ จึงเลือกส่งผู้สมัครแบบเดิม 

และไม่ให้ราคากับผู้สมัคร คู่แข่งหน้าใหม่ เน้นขายนโยบายเป็นหลัก มากกว่าตัวบุคคล 

ฝั่งบ้านใหญ่มองว่า ที่อนาคตใหม่ ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 

มาจากมีปัจจัยเอื้อหลายประการ ไม่ว่าจะกระแสไม่เอาบิ๊กตู่ ต่อต้านทหาร การล่มสลายของพรรคไทยรักษาชาติ 

อานิสงส์ตกอยู่ที่พรรคน้องใหม่ 

การที่ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่หายต๋อมตกน้ำ ก็ช่วยให้ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เป็นกอบเป็นกำ 

แต่น่ีเป็นคนละกติกา คนละสนาม อีกทั้งไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 

ฉะนั้นจึงไม่มีทางที่ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าจะฝ่าเข้ามาได้ แม้สักคน 

แต่กระนั้น อีกฟากฝั่ง ก็เต็มไปด้วยความคึกคัก เป็นความคึกคักต่อเนื่อง จากผลเลือกตั้งทั่วไป ที่หักปากกาเซียน 

อนาคตใหม่พาเหรดเข้าสภา 

ฝ่ายนี้ เช่ือว่าผลการเลือกตั้งครั้งใหญ่ จะสะเทือนลึกถึงท้องถ่ิน 

เปลี่ยนโฉมหน้าศัลยกรรมการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

เนื่องจากนับจากรัฐประหารสนามปิด ไม่มีเลือกตั้งมา 6-7 ป ี

6-7 ปีมานี้ การเมืองเปลี่ยน 

โหวตเตอร์เปลี่ยน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงเกณฑ์ 18 ปี เพิ่มมากขึ้นร่วม 10 ล้านคน เทคโนโลยีการสื่อสารก็
เปลี่ยน ไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใด สามารถเข้าถึง รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเรียลไทม์ ผ่านสมาร์ทโฟ
นได้อย่างไม่มีพรมแดนขวางกั้นอีกต่อไป 

การเมือง วาระการต่อสู้ ในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเรื่องเดียวกันกับหมู่บ้านในซอกหลืบชนบท 

ไม่มีการแบ่งพื้นที่ ต่อต้านรัฐบาล หัวข้อ ‘ถ้าการเมืองดี’ อีกต่อไป 

หากแต่เป็นเรื่อง เป็นกระแสเดียวกัน ร้อยชนบท เข้ากับเมืองหลวง ซึ่งเมื่อประสานเข้ากับการนำเสนอนโยบาย เป็นมิติ
ใหม่ ของการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

ไม่แน่เสมอไปว่า ผลการเลือกตั้งจะเหมือนเก่า 

ประชาชนอาจเลือกผู้บริหารท้องถ่ิน ในลักษณะของการเป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ต่อสู้ 

สนับสนุนการต่อสู้ วาระเมืองหลวงก็เป็นได้ 

การคัดตัว-ส่งตัว การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การลงพื้นที่ 
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มุมมองการให้ความสำคัญในประเด็นหลักที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถ่ินข้างต้น 

สะท้อนภาพการปะทะกันระหว่าง ใหม่กับเก่า ในอีก 1 สนามอย่างชัดเจน จากที่มีอยู ่แล้วในหลายสนาม หลาย
แพลตฟอร์ม 

แต่สำหรับสมรภูมินี้ใครคิดผิด ใครคิดถูก ผลการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม จะเป็นตัวตัดสิน 

ตัดสินวัดชี้ แม้กระท่ังว่า กระแสลมของการเปลี่ยนแปลงนั้น พัดแรงสะเทือนลึกขนาดไหน 

จำลอง ดอกปิก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2481681 
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