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ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 71/2563 กกต. จัดกิจกรรมแถลง
ข่าวและเดินรณรงค์โค้ง

สุดท้ายเชิญชวน
ประชาชน 

“20 ธันวา กลับบ้านใช้
สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” 

 

ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 

แนวหน้าออนไลน์ 
 
 
 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
 

คมชัดลึกออนไลน์ 
 

กกต.จัดบิ๊กเดย์ 16 ธ.ค. ชวนปชช.
กลับบ้าน 20 ธ.ค.ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 
 
‘กกต.’จัดใหญ่ทั่วประเทศ รณรงค์โค้ง
สุดท้ายเชิญชวน 20 ธันวา กลับบ้าน
ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
กกต . จั ด”บิ๊ ก เ ดย์” 16 ธ . ค . นี้ ทั่ ว
ประเทศปลุกใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 
กกต.จั ด  "บิ๊ ก เดย์ "  16 ธ .ค .นี้ ทั่ ว
ประเทศปลุกใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ โผล่อีกวงพนันเลือกตั้งตราด เดิมพันคะแนนเกินหมื่นห้าคว้าเงินรางวัล 

กกต.ชี้ผิดกม.เร่งหาต้นตอ 
9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เสรี’ ยัน ไม่มีสัญญาณให้ ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ ล็อกโหวตแก้ รธน. ชี้ กมธ.

คุยกันด้วยเหตุผล 
10 

2 แนวหน้าออนไลน์ ‘นฤมล’ลุยเหนือติวเข้มอุดมการณ์‘พปชร.’ฟังปัญหาสมาชิกขับเคลื่อน
นโยบายพรรค 

11 

3 ผู้จัดการออนไลน์ “นฤมล” ขึ้นเหนือร่วมวงอบรมอุดมการณ์ พปชร.ฟังสมาชิกสะท้อน
ปัญหา 

12 

4 มติชนออนไลน์ ‘วรชัย’ ไล่ส่งคนทิ้งพรรคยามไม่ได้เป็น รบ. บอกวันไหน ปชช.ชนะ 
กระแสกลับมาที่เพ่ือไทยอย่าวิ่งกลับมา 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" บุก "มุกดาหาร - อ านาจเจริญ" ปลุก 20 ธ.ค.ไปเลือกตั้งหยุด

การเมืองตระกูลผูกขาด – ไม่จูบปากเผด็จการ 
14 

6 ไทยรัฐออนไลน์ ปิยบุตร หาเสียง "มุกดาหาร-อ านาจเจริญ" ส่วน "ธนาธร" ปราศรัย "พะเยา" 16 
7 มติชนออนไลน์ ‘สงคราม’ ย้ า เมื่อแก้ รธน.แล้ว ก็ต้องแก้ให้จบปัญหา ยัน ส.ส.ร.ต้อง

มากจากการเลือกตั้ง 
18 

8 มติชนออนไลน์ “ชัยเกษม” แย้ม ประชุมระดมความเห็นกก.การเมืองเพ่ือไทยนัดแรก
จันทร์นี้ 

19 

9 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เล็งเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้ 
ล็อกเป้า ‘ประยุทธ์-รมต.’ 

20 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "พท."ติงใช้ ม.112 เป็นเครื่องมือการเมืองไม่ดีต่อสถาบัน 21 
11 สยามรัฐออนไลน์ "ก่อแก้ว"เตือนฉันท์มิตร แนะ"จตุพร"หยุดตอบโต้"เจ๊แดง"น้องสาว"ทักษิณ"     

ชี้ไม่เป็นผลดี 
22 

12 มติชนออนไลน์ ผู้สมัคร ‘ก้าวหน้าโคราช’ เตรียมแจ้งความเอาผิดกลุ่มคุกคาม-ก่อกวนหาเสียง 
ชูป้ายต้าน ‘ธนาธร’ 

23 

13 มติชนออนไลน์ ‘พงศ์เทพ’ ลุยตลาดแม่กลอง ช่วยทีมเพ่ือไทยหาเสียง ชิงนายก อบจ.
สมุทรสงคราม 

24 

14 มติชนออนไลน์ ‘วรวัจน์’ จี้ตร.เร่งสอบแจกยาปลุกเซ็กซ์  คลิปเสียงว่อน หัวคะแนน
สารภาพส.ส.ให้มาลองใช้ พร้อมสั่งห้ามปากโป้ง 

25 

15 มติชนออนไลน์ ปชช. 73.2% มองชีวิตต้องเดินหน้าท ามาหากิน แม้โควิดกลับมา 63.1% 
รับกังวล ถ้าล็อกดาวน์ 

26 

16 มติชนออนไลน์ “ธนาธร”ปราศรัยช่วย “น้องจูน”หาเสียงหาดบางแสน ชูอุดมการณ์
เปลี่ยนชลบุรี ไม่หวั่นถูกท าลายป้าย 

28 

17 มติชนออนไลน์ “ช่อ”ลุยท่าฉลอม ขอคะแนนให้คณะก้าวหน้า ชวนไปฟังปราศรัยใหญ่   
13 ธ.ค. 

29 

18 มติชนออนไลน์ ‘ไพเจน’แจงแจกเสื้ออสม.ถูกต้อง ก่อนประกาศเลือกตั้งอบจ.สงขลา      
ติงคู่แข่งร้องเท็จส่อผิดกม. 

30 

19 มติชนออนไลน์ “อ๋อย”ยกทีม”ฉายแสง”ช่วยผู้สมัครก้าวหน้า เผยเลิกหนุนนายกไก่ 
เพราะเปลี่ยนขั้วไปอยู่ฝ่ายสืบทอดอ านาจ 

32 

20 ส านักข่าว INN กมธ.แก้รธน.เคาะปมที่มาสสร.มค.64-ชินวรณ์ยันยึดเสียงข้างมาก 34 
21 บ้านเมืองออนไลน์ “ค ารณวิทย์” ลุยช่วยลูกทีมหาเสียงโค้งสุดท้าย พร้อมชวนปชช.ออกไป

ใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้ง 
35 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 มติชนออนไลน ์ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ส่อวุ่น! รบ.จับมือส.ว.แปรญัตติแก้ยาก ล็อกเสียง

โหวต 3 ใน 5 
36 

23 มติชนออนไลน ์ ล็อกเป้ากุมภาฯ ซักฟอก “บิ๊กตู่” โว นายกฯอาจช็อก ถ้ารู้ว่าจะเอาเรื่อง
อะไรมาพูด 

37 

24 ผู้จัดการออนไลน ์ ดุสิตโพล ชี้โควิดกระทบท่องเที่ยวส่งท้ายปี แนะรัฐมีมาตรการป้องกัน 
เล็งไปเชียงใหมเ่ยอะสุด 

38 

25 แนวหนา้ออนไลน ์ ‘ธนกร’อัด‘เลขาฯก้าวไกล’ตีมึนปม‘ม.112’ ย้ าม็อบราษฎรเหิมเกริม    
จนปชช.รับไม่ได ้

40 

26 สยามรฐัออนไลน ์ "ธนกร" อัด "เลขาก้าวไกล" อย่าแกล้งโง่ ชี้ผิด ม.112 เหตุแสดงความเห็น
หมิ่นสถาบัน 

41 

27 ส านักข่าว INN เปิดเว็บไซด์ให้ปชช.ตรวจสอบสิทธิ์ลต.ท้องถิ่น 42 
28 เดลินิวส์ออนไลน ์ “ซูเปอร์โพล” หนุนกวาดเรียบใช้ก.ม.ฟันม็อบทุกมาตรา 43 
29 มติชนออนไลน ์ หลานบุญเลิศ ครวญ “เมื่อไหร่จะจบ ไม่มีที่จะยืนอยู่แล้ว” ส.ส.เพ่ือไทย 

แห่เมนต์ส่งก าลังใจ 
45 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ใช่โลกสวย 46 
2 ไทยรัฐออนไลน์ สงครามไวรัสระอุ “วัดกึ๋น” รัฐบาลประคองเศรษฐกิจ : ม็อบพักบู๊    

ลุ้นสู้โควิด 
48 

3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX เจ็บลึกของทักษิณ ชินวัตร เลือกตั้งท้องถิ่น ที่เชียงใหม่ 52 
4 มติชนออนไลน์ ‘สุขุม’ แนะเลิกกังวลปมเลือก ส.ส.ร. ซ้ ารอยสภาผัวเมีย อย่ามองแง่

ร้ายนักการเมืองชั่ว ปชช.ตัดสินเอง 
54 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สแกน 19 ข้อหาผู้สมัคร ตัดตอนฝ่ากฎ 'อบจ.' 56 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ เคาท์ดาวน์ปมร้อนข้ามปี อุณหภูมิการเมือง 64 ส่อระอุ 59 
7 มติชนอออนไลน์ วิพากษ์ เลือกตั้ง‘200ส.ส.ร.’ ปมซ้ ารอย‘สภาผัวเมีย’ 62 
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13 ธ.ค. 2563 12:40 

กกต.จัดบิ๊กเดย์ 16 ธ.ค. ชวนปชช.กลับบ้าน 20 ธ.ค.ใชส้ิทธิเลือกตั้ง อบจ. 

 
กกต. เตรียมจัดบิ๊กเดย์ 16 ธ.ค. ชวนปชช.กลับบ้าน 20 ธ.ค.ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. ผู้ว่าฯทุกจังหวัดเป็นปธ. 
 
วันนี้ (13 ธ.ค.) ส านักงานกกต.แจ้งว่า วันที่ 16 ธ.ค.นี้ เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดย กกต. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เลขาธิการ และพนักงานกกต. นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด “ 20 ธันวา กลับบ้าน
ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส 

ทั้งนี้ส านักงาน กกต. ยังขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทาง
กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็สามารถใช้ได้ หากไม่มี 
สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอด
ทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเบื้องต้นจังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ในการเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารส านักงงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรมจะต้อง
อยู่ภายใต้เกณท์มาตราฐานการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัดใด
ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดได้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000127188 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000127188
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วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.22 น. 
‘กกต.’จัดใหญ่ทั่วประเทศ รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวน 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

 

13 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะจัดกิจกรรมแถลงข่าวและการเดินรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 
ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน 

“20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 
20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่ว
ประเทศ ก็ได้จัดกิจกรรมคู่ขนานด้วย ภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข ช่วงสถานการณ์โควิด-19อย่างเข้มข้น โดยยกเว้น 6 
จังหวัดที่เฝ้าระวัง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พิจิตร”   

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทาง
กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 
13 หลักได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ
ในวันเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538274 
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13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:43 น. 
กกต.จัด”บิ๊กเดย”์ 16 ธ.ค.นี้ทั่วประเทศปลุกใช้สิทธิเลอืกตั้ง อบจ. 

 

13 ธ.ค.63 ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ 
ส านักงานกกต.จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งกิจกรรมเดินรณรงค์จะจัดข้ึนพร้อมกันทั่วประเทศ  ในเวลา 10.00 
ถึง 12.00 น. โดยส่วนกลางคือ กทม. ก็จะจัดงานเช่นกัน  แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น  แต่กกต. พร้อมด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ กกต. จะ
ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด  “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่าง
สุจริตโปร่งใส”   ซึ่งในงานดังกล่าวจะมี ผู้บริหาร  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง   รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ  

ทั้ังนี้ส านักงาน กกต. ยังขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้อง
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง  รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็
ใช้ได้)  หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูป
ถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน  ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้
ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวัน
เลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเบื้องต้นจังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ในการเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารส านักงงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรมจะต้อง
อยู่ภายใต้เกณท์มาตราฐานการป้องกันโควิด-19  ของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัด
ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดได้  

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86718 
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13 ธันวาคม 2563 - 12:51 น. 
กกต.จัด "บิ๊กเดย์" 16 ธ.ค.นี้ทั่วประเทศปลุกใช้สิทธิเลอืกตั้ง อบจ. 

 
กกต.จัด "บิ๊กเดย์" 16 ธ.ค.นี้ทั่วประเทศปลุกใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า ในวันที่ 
16 ธ.ค.นี้ ส านักงานกกต.จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกิจกรรมเดินรณรงค์จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ  ในเวลา 
10.00 ถึง 12.00 น. 

โดยส่วนกลางคือ กทม.ก็จะจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กกต. พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ กกต. จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่ หรือท างานใน กทม.กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ตั้งแต่
เวลา 08.00-17.00 น. ภายใต้แนวคิด “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ซึ่งในงาน
ดังกล่าวจะมี ผู้บริหาร  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร 
ดารา นักแสดง  รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ   

ทัังนี้ส านักงาน กกต. ยังขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้อง
เดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง  รวมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็
ใช้ได้)  หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูป
ถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน  ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้
ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ ในวัน
เลือกตั้ง 

ในเบื้องต้นจังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ในการเดินรณรงค์และร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารส านักงงาน กกต.ได้ก าชับถึงการจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ภายใต้เกณท์
มาตราฐานการป้องกันโควิด-19  ของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด แต่หากถึงวันจัดกิจกรรมจังหวัดใดที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องเฝ้าระวังก็สามารถงดได้  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/451644 
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https://www.komchadluek.net/news/politic/451644


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 
 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 16:50 น. 
โผล่อีกวงพนันเลือกตั้งตราด เดิมพันคะแนนเกินหมื่นห้าคว้าเงินรางวัล กกต.ชี้ผิด กม.เร่งหา
ต้นตอ 

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 รายงานข่าวจากฝ่ายสืบสวน ส านักงานเลือกตั้งจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เรื่องการตั้งวงพนัน
เลือกตั้งตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ผู้ตรวจเลือกตั้งจ.ตราด 5 คน ได้บรรจุเรื่องในเอกสารผลการสรุปการหาเสียงเชือก
ตั้งจ.ตราดไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน ซึ่งได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เท่าที่ทราบมี
การพนันว่าหมายเลข 4 จะได้คะแนนเกิน 15,000 คน ใครแทงว่าเกินจะได้เงินรางวัลไป หากน้อยกว่าจะเสียพนัน ส่วน
เรื่องการพนันผลการแข่งขันว่าหมายเลข 1 จะได้คะแนนมากกว่าหมายเลข 4 นั้น เพ่ิงทราบจากข่าว เรื่องนี้กกต.ตราด
และผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะเป็นการจูงใจเลือกตั้งที่ผิดธรรมชาติและผิดกฏหมายด้วย 

นายทายุทธ ผลวาณิชย์ ประธานผู้ตรวจเลือกตั้งจ.ตราด เปิดเผยว่า ได้ลงพ้ืนที่หาข่าวในพ้ืนที่ต.ประณีต และต.สะตอ      
ที่มีข่าวการเล่นการพนันผลเลือกตั้งกัน พบว่ามีการพูดกันถึงการเล่นการพนันว่า หากเบอร์ 4 ได้คะแนนเกิน 15,000 
คะแนนจะได้เงินรางวัลไป ซึ่งยังไม่มีการยืนว่าว่าใครเป็นเจ้ามือ แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้สนับสนุนหมายเลข 4 ส่วนการ     
ลงเดิมพันเพ่ือเปลี่ยนแปลงคะแนนนั้นเป็นเรื่องที่ท าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพนันตามปกติที่ไม่หวังผลหรือหวังผลก็เป็น
เรื่องที่ผิดทั้งสิน อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจเลือกตั้งยังไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นผู้ท าหรือเป็นเจ้ามือรวมทั้งผู้แทง
พนันด้วย 

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภากรณ์ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจ.ตราดในฐานะประธานกก.ต.อบจ.ตราด เปิดเผยว่า          
หลังมอบหมายงานให้ผกก.สืบสวนสอบสวนจ.ตราดไปลงพ้ืนทีทตรวจสอบ ทราบว่ามีความก้าวหน้าระดับหนึ่งแล้ว และ
จะประชุมเพ่ือสรุปผลการตรวจสอบในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

นายประทีป เลขาพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ตราด กล่าวว่า ตนรับรู้เรื่องการพนั มาตั้งแต่แรกหลังหมดเขต       
รับสมัคร ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติแล้ว โดยไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก หากเป็นการเล่นเพ่ือสนุกๆไม่ได้หวังผล             
ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม หากมีการเล่นในวงกว้างเพ่ือหวังผลการเลือกตั้ง กกต.ตราดควรแก้ปัญหาหรือด าเนินการ
เพราะเป็นการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2482562 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 15:34 น. 
‘เสร’ี ยัน ไม่มีสัญญาณให้ ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ ล็อกโหวตแก้ รธน. ชี ้กมธ.คุยกันด้วยเหตุผล 

 
‘เสรี’ ยัน ไม่มีสัญญาณให้ ‘ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล’ ล็อกโหวตแก้ รธน. ชี้ กมธ.คุยกันด้วยเหตุผล-ว่ากันตามเนื้อหา 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายเสรี  สุวรรณภานนท์ ส.ว. และกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 
15/1) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่า ส.ว.และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะล็อกโหวต หลังได้รับสัญญาณไม่ให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่า ตนไม่ได้ยินเรื่องที่ให้ล็อกโหวตเลย ขณะนี้ยังหารือตามมาตรา และยังไม่ได้รับสัญญาณมาจากใครเลย 
เพราะเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผล  

เมื่อถามว่า ส.ส.ฝ่ายค้านต้องการให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 คน แต่ทาง ส.ว.     
มีความกังวลว่าจะท าให้เกิดสภาผัวเมียเหมือนในอดีต นายเสรีกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้น เพราะว่าเป็น
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนให้มี ส.ส.ร. ก็ว่ากันไปตามเนื้อหา แต่ก็ให้รอดูเรื่องที่มีสมาชิกเสนอแปรญัตติกว่า      
100 คน ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการลงมติในเรื่องใดเลย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482495 
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วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.07 น. 
‘นฤมล’ลุยเหนือติวเข้มอุดมการณ‘์พปชร.’ฟังปัญหาสมาชิกขับเคลือ่นนโยบายพรรค 

 
“นฤมล” ขึ้นเหนือ ร่วมวงอบรมสร้างอุดมการณ์ พปชร.พร้อมฟังเสียงสะท้อนปัญหาสมาชิกน ามาขับเคลื่อน
นโยบายพรรคต่อไป 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ในฐานะเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ ร่วม
โครงการอบรมสัมมนาสร้างการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์พลังประชารัฐ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 
ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เขตภาคเหนือ 
เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐต่อไป 

นางนฤมล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี การจัดสวัสดิการ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน รวมถึงการบริหารจัดการน้ า 

รมช.แรงงาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ หากเป็นเกษตรกร ช่วงเว้น
ว่างจากการเก็บเกี่ยว เพาะปลูก อาจจะหาอาชีพเสริม เช่น การท าอาหาร ส าหรับแรงงานที่ว่างงาน โดยให้ติดต่อ
หน่วยงานกรมการจัดหางาน ปัจจุบันกรมการจัดหางานมีโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ( Co-Payment ) ซึ่งจะเป็น
โครงการที่รัฐช่วยนายจ้างจ่ายเงินเดือนเด็กจบใหม่คนละครึ่งตามอัตราที่ก าหนด นอกจากนี้  แรงงานนอกระบบอาจจะ
สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพ่ือจะได้มีหลักประกันเพิ่มเติม เพ่ิมความม่ันคงในชีวิต 

“ส าหรับข้อเสนอในห้องสัมมนาได้ขอให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
การขยายพื้นที่อินเตอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การฝึกอาชีพย้อมผ้าชาวจังหวัดแพร่ การฝึกอาชีพการค้าขาย
ออนไลน์ รวมถึงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จะได้น าไปร่วมก าหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนต่อไป” 
รมช. แรงงาน กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538168 
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12 ธ.ค. 2563 16:12 
“นฤมล” ขึ้นเหนือร่วมวงอบรมอุดมการณ์ พปชร.ฟังสมาชิกสะทอ้นปัญหา 

 
“นฤมล” ขึ้นเหนือ ร่วมวงอบรมสร้างอุดมการณ์ พปชร.พร้อมฟังเสียงสะท้อนปัญหาสมาชิกน ามาขับเคลื่อน
นโยบายพรรคต่อไป 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นเกียรติ
ในโครงการอบรมสัมมนาสร้างการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์พลังประชารัฐ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 
ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เขตภาคเหนือ 
เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐต่อไป 

นางนฤมล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รองนายกรัฐมนตรี พอเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี การจัดสวัสดิการ การแก้ไขปัญหา
หนี้สิน การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน รวมถึงการบริหารจัดการน้ า 

รมช.แรงงาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ หากเป็นเกษตรกร ช่วงเว้น
ว่างจากการเก็บเกี่ยว เพาะปลูก อาจจะหาอาชีพเสริม เช่น การท าอาหาร ส าหรับแรงงานที่ว่างงาน โดยให้ติดต่อ
หน่วยงานกรมการจัดหางาน ปัจจุบันกรมการจัดหางานมีโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) ซึ่งจะเป็น
โครงการที่รัฐช่วยนายจ้างจ่ายเงินเดือนเด็กจบใหม่คนละครึ่งตามอัตราที่ก าหนด นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบอาจจะ
ส มั ค ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ กั น ต น ม า ต ร า  40 เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น เ พ่ิ ม เ ติ ม  เ พ่ิ ม ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ชี วิ ต 
 
“ส าหรับข้อเสนอในห้องสัมมนาได้ขอให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
การขยายพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การฝึกอาชีพย้อมผ้าชาวจังหวัดแพร่ การฝึกอาชีพการ
ค้าขายออนไลน์ รวมถึงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะได้น าไปร่วมก าหนดนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวท้ายสุด 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000127038 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 16:21 น. 
‘วรชัย’ ไล่ส่งคนทิ้งพรรคยามไม่ได้เป็น รบ. บอกวันไหน ปชช.ชนะ กระแสกลับมาที่เพื่อไทย
อย่าว่ิงกลับมา 

 
‘วรชัย’ ไล่ส่งคนทิ้งพรรคยามไม่ได้เป็น รบ. บอกวันไหน ปชช.ชนะ กระแสกลับมาที่เพื่อไทยอย่าว่ิงกลับมา 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย (พท.) และอดีตแกนน ากลุ่มเสื้อแดง 
กล่าวกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ระบุว่าไม่เสียใจกับพวกที่ออกไปจาก
พรรค พท.และขอบคุณคนที่ยังอยู่ร่วมพรรคว่า ไม่ว่าใครก็ตามท่ีออกไปจากพรรค พท.แล้ว ถีบส่งพรรคในยามที่เราไม่ได้
เป็นรัฐบาล เมื่อออกไปแล้วก็อย่าคิดหวนกลับมาที่พรรคอีก คนพวกนี้อยู่ในพรรคก็ไม่เจริญ เพราะเป็นพวกจุดยืน         
ไม่ม่ันคง ไม่รู้จักบุญคุณของพรรค ตนไม่ได้ว่าใคร แต่เมื่อออกกันไปแล้วก็ขอให้ไปดีๆ อย่าพูดพาดพิงท าร้ายพรรคอีก 

นายวรชัยกล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนชัดเจนที่จะอยู่กับพรรคไม่ไปไหนแม้จะต้องติดคุกก็ตาม ก่อนหน้านี้ตนก็ถูก
ซื้อตัวถึง 40 ล้านบาทให้ย้ายออก แต่ตนก็ไม่ไปไหน ทั้งนี้ วันหนึ่งสถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยน ท้ายที่สุดชัยชนะจะ
เป็นของประชาชนที่ยึดมั่นวิถีประชาธิปไตย ใครที่ไม่ยืนหยัดต่ออุดมการณ์นี้ วันหนึ่งเมื่อกระแสกลับเข้ามาที่พรรค พท.   
ก็อย่าวิ่งกลับเข้ามาที่พรรคอีก อย่าท าตัวเป็นพวกกาฝาก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482563 
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12 ธันวาคม 2563 16:28 น. 

"ปิยบุตร" บุก "มุกดาหาร - อ านาจเจริญ" ปลุก 20 ธ.ค.ไปเลือกตั้งหยุดการเมืองตระกูล
ผูกขาด – ไม่จูบปากเผด็จการ 

 
"คณะก้าวหน้า" ลุยต่อเนื่อง ! "ปิยบุตร" บุก "มุกดาหาร - อ านาจเจริญ" ปลุก 20 ธ.ค.ไปเลือกตั้งหยุดการเมืองตระกูล
ผูกขาด - ไม่จูบปากเผด็จการ ด้าน "ธนาธร" ขึ้นเหนือแห่รอบ "พะเยา" ปราศรัยใหญ่ "แพร่" มั่นใจมี นายก อบจ.อายุ
น้อยที่สุดในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ จ.มุกดาหาร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับ 
นายสุพจน์ สุอริยพงศ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร เบอร์ 1 โดยเริ่มต้นเดินตลาดนัดเช้า
เทศบาล อ.ดอนตาล แจกเอกสารแผ่นพับนโยบายพร้อมกล่าวปราศรัยกับประชาชน ขณะที่ในช่วงหัวค่ าของวานนี้ เปิด
เวทีปราศรัยกับประชาชนใน 2 จุดส าคัญ คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอดงหลวง และหน้าที่ว่าการอ าเภอค าชะอี 
ท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจมารอฟังเนืองแน่น 

นายปิยบุตร กล่าวตอนหนึ่งว่า จากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปจนมาถึงคณะก้าวหน้า เราเกิดขึ้นมาเพ่ือหยุดยั้งการสืบ
ทอดอ านาจของ คสช.และประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้พวกตนจะถูกตัดสิทธิแต่ก็ไม่ยอมอยู่เฉย ยังคงท างานสืบสานแนวคิด
ของพรรคอนาคตใหม่อยู่ หนึ่งในนั้นคือการผลักดันการกระจายอ านาจ ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือเปลี่ยนการเมือง
ท้องถิ่นจากระบบอุปถัมภ์ การเมืองของบ้านใหญ่ การซื้อเสียงทุจริต ให้เป็นการเมืองของประชาชน นั่นจึงท าให้เราตก
เป็นเป้าของการเมืองเก่าทุกฝ่าย แม้กระทั่งพวกที่อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ทั้งนี้ สิ่งที่พวกเราต้องคิดกัน คือ 
การที่คนในบ้านเดียวกันเป็น ส.ส. อีกคนหนึ่งเป็นนายก อบจ. อีกคนเป็นนายกเทศมนตรี ฯลฯ เหมากวาดทุกต าแหน่ง
ในจังหวัดหมด แบบนี้เราเรียกว่าผูกขาดการเมืองหรือไม่ การที่ตระกูลหนึ่งหรือบ้านหนึ่งสามารถยึดได้ทั้งจังหวัดทุก
ต าแหน่ง 

นายปิยบุตร กล่าวว่า อบจ.มุกดาหาร ไม่ใช่สมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ที่พอได้เป็นนายก อบจ .แล้วเอาต าแหน่งมา
เกลี่ยให้คนในครอบครัวผลัดสลับกันไป ได้เวลาหยุดการเมืองแบบเก่าที่ผูกขาดอยู่กับตระกูลๆ เดียวแบบนี้ รวมทั้ง
การเมืองเก่าประเภทที่ว่าเวลาอยู่ในการเมืองระดับชาติก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฟาดฟันกับฝ่ายเผด็จการ แต่พอถึงเวลา
การเมืองท้องถิ่นก็ไปจูบปากจับมือกับพรรคพวกของฝ่ายเผด็จการ สนับสนุนผู้สมัครของพรรคพวก คสช.ที่หนุนการสืบ
ทอดอ านาจด้วย ดังนั้น หากว่าวันนี้พี่น้องหลายคนที่มีมีจิตใจรักประชาธิปไตย ต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คสช.แต่ก็
ไม่รู้จะท าอย่างไร เยาวชนที่ชุมนุมอยู่ที่กรุงเทพท าอย่างไรประยุทธ์ก็ไม่ออกเสี ยที อยากช่วยแต่ต้องท ามาหากิน ไม่
สามารถเสียค่ารถไปได ้ มีวิธีง่ายๆที่เราสามารถใช้ในการแสดงออกได้ทุกคน นั่นคือ 20 ธันวาคมนี้ เข้าคูหากาเลือก 
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ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าให้เป็นนายก อบจ. เพราะนี่คือคนที่คณะก้าวหน้า ซึ่งมีจุดยืนตรงข้ามกับ คสช.และประยุทธ์
อย่างชัดเจน ถ้าพ่ีน้องร่วมกันกาให้มากๆ จนถล่มทลาย นั่นก็คือการส่งสัญญาณไปดังๆ แล้ว ว่า เราไม่เอาประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203922 
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12 ธ.ค. 2563 17:23 น. 

ปิยบุตร หาเสียง "มุกดาหาร-อ านาจเจริญ" ส่วน "ธนาธร" ปราศรัย "พะเยา" 

 
"ปิยบุตร" บุก "มุกดาหาร-อ านาจเจริญ" ปลุก ปชช. 20 ธ.ค.ไปเลือกตั้งนายกอบจ. บอก ต้องหยุดการเมือง "ตระกูล" 
ผูกขาด ด้าน "ธนาธร" ขึ้นเหนือแห่รอบ "พะเยา" ปราศรัยใหญ่ 

วันที่ 12 ธ.ค. ที่ จ.มุกดาหาร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับ นายสุพจน์     
สุอริยพงศ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร เบอร์ 1 โดยเริ่มต้นเดินตลาดนัดเช้าเทศบาล      
อ.ดอนตาล แจกเอกสารแผ่นพับนโยบายพร้อมกล่าวปราศรัยกับประชาชน ขณะที่ในช่วงหัวค่ าของวานนี้ เปิดเวที
ปราศรัยกับประชาชนใน 2 จุดส าคัญ คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอดงหลวง และหน้าที่ว่าการอ าเภอค าชะอี ท่ามกลาง
ประชาชนที่ให้ความสนใจมารอฟังเนืองแน่น 

นายปิยบุตร กล่าวตอนหนึ่งว่า จากพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไปจนมาถึงคณะก้าวหน้า เราเกิดขึ้นมาเพ่ือหยุดยั้ง         
การสืบทอดอ านาจของ คสช.และประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้พวกตนจะถูกตัดสิทธิ์ แต่ก็ไม่ยอมอยู่เฉย ยังคงท างานสืบสาน
แนวคิดของพรรคอนาคตใหม่อยู่ หนึ่งในนั้น คือ การผลักดันการกระจายอ านาจ ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือเปลี่ยน
การเมืองท้องถิ่นจากระบบอุปถัมภ์ การเมืองของบ้านใหญ่ การซื้อเสียงทุจริต ให้เป็นการเมืองของประชาชน นั่นจึงท า
ให้เราตกเป็นเป้าของการเมืองเก่าทุกฝ่าย แม้กระท่ังพวกท่ีอ้างว่า ตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ทั้งนี้ สิ่งที่พวกเราต้องคิด
กัน คือ การที่คนในบ้านเดียวกันเป็น ส.ส. อีกคนหนึ่งเป็นนายก อบจ. อีกคนเป็นนายกเทศมนตรี ฯลฯ เหมากวาด       
ทุกต าแหน่งในจังหวัดหมด แบบนี้เราเรียกว่า ผูกขาดการเมืองหรือไม่ การที่ตระกูลหนึ่งหรือบ้านหนึ่งสามารถยึดได้ทั้ง
จังหวัดทุกต าแหน่ง 

นายปิยบุตร กล่าวว่า อบจ.มุกดาหาร ไม่ใช่สมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ที่พอได้เป็นนายก อบจ.แล้วเอาต าแหน่งมา
เกลี่ยให้คนในครอบครัวผลัดสลับกันไป ได้เวลาหยุดการเมืองแบบเก่าที่ผูกขาดอยู่กับตระกูลเดียวแบบนี้ รวมทั้งการเมือง
เก่าประเภทที่ว่าเวลาอยู่ในการเมืองระดับชาติก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฟาดฟันกับฝ่ายเผด็จการ แต่พอถึงเวลาการเมือง
ท้องถิ่นก็ไปจูบปากจับมือกับพรรคพวกของฝ่ายเผด็จการ สนับสนุนผู้สมัครของพรรคพวก คสช.ที่หนุนการสืบทอด
อ านาจด้วย ดังนั้น หากว่าวันนี้พี่น้องหลายคนที่มีมีจิตใจรักประชาธิปไตย ต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คสช.แต่ก็ไม่รู้
จะท าอย่างไร เยาวชนที่ชุมนุมอยู่ที่กรุงเทพฯ ท าอย่างไรประยุทธ์ก็ไม่ออกเสียที อยากช่วยแต่ต้องท ามาหากิน              
ไม่สามารถเสียค่ารถไปได้ มีวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถใช้ในการแสดงออกได้ทุกคน นั่นคือ 20 ธันวาคม นี้ เข้าคูหากาเลือก
ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าให้เป็นนายก อบจ. เพราะนี่คือคนที่คณะก้าวหน้า ซึ่งมีจุดยืนตรงข้ามกับ คสช.และประยุทธ์
อย่างชัดเจน ถ้าพ่ีน้องร่วมกันกาให้มากๆ จนถล่มทลาย นั่นก็คือการส่งสัญญาณไปดังๆ แล้ว ว่า เราไม่เอาประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นในช่วงบ่าย นายปิยบุตร เดินทางต่อไปที่ จ.อ านาจเจริญ ร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยศรี 
กีฬา ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ เบอร์ 4 โดยขึ้นรถแห่หาเสียงรอบจังหวัด ได้รับการต้อนรับจากพ่ีน้องประชาชน
อย่างอบอุ่น ก่อนที่จะเปิดปราศรัยที่ ต.แมด อ.ลืออ านาจ และเดินพบปะประชาชนในตัวเมืองลืออ านาจ และเปิด
ปราศรัยอีกจุดที่ ต.ปลาค้าว อ.เมืองอ านาจเจริญ โดย นายชัยศรี น าเสนอนโยบายก้าวหน้าหลากหลายให้พ่ีน้องชาว
อ านาจเจริญ ตั้งแต่เรื่องของการคมนาคมสาธารณะ, โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแก้ปัญหาน้ าแล้ง, ปรับปรุงถนนเข้าสู่
ที่นาของเกษตรกร, พัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ, ฟ้ืนฟูทรัพย์สิน อบจ.ที่ปล่อยทิ้งร้าง, เปิดข้อมูล
งบประมาณ อบจ., จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม, น าระบบการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ฯลฯ        
ซึ่งทั้งหมดนี้ ท าได้ด้วยงบประมาณ อบจ.อ านาจเจริญที่มีอยู่ 317 ล้านบาทต่อปี หรือครบวาระ 1,268 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อีกด้านหนึ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ยังคงอยู่ในการเดินทางช่วยผู้สมัคร
ณรงค์หาเสียงในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ช่วยหาเสียงให้กับ นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ. 
พะเยา เบอร์ 1 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. โดยการหาเสียงเริ่มต้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ อ.เมือง พะเยา ขึ้น
รถแห่หาเสียงต่อไปยัง ตลาดสดเชียงมั่น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว ก่อนเดินทางต่อไปยัง อ.ดอกค าใต้ และขึ้นปราศรัยบน
รถแห่จุดสุดท้ายที่ อ.เชียงค า ขณะที่ในช่วงหัวค่ าของวานนี้ ที่ จ.แพร่ ร่วมปราศรัยรณรงค์หาเสียงให้กับ นายศุภวัฒน์ 
ศุภศิริ ผู้สมัครนายก อบจ.แพร่ เบอร์ 3 พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามคณะก้าวหน้า บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก       
มีประชาชนมารอฟังการปราศรัยมากกว่า 1,500 คน โดยประชาชนที่มาต่างเชื่อมั่นในนโยบายจากคณะก้าวหน้า ว่า
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ นายธนาธรเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นายศุภวัฒน์    
จะได้เป็นนายก อบจ.ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993685 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 16:34 น. 

‘สงคราม’ ย้ า เมื่อแก้ รธน.แล้ว ก็ต้องแก้ให้จบปัญหา ยัน ส.ส.ร.ต้องมากจากการเลือกตั้ง 

 
‘สงคราม’ ย้ า เมื่อแก้ รธน.แล้ว ก็ต้องแก้ให้จบปัญหา ยัน ส.ส.ร. ต้องมากจากการเลือกตั้งทั้งหมด เพ่ือความเป็น
ประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ (พช.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
พิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ให้สัมภาษณ์กรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ระบุควรให้มีการสรรหา ส.ส.ร. 
ส่วนหนึ่ง หรือจ านวน 50 คน เพ่ือป้องกันปัญหาสภาผัวเมีย ว่า ตนเห็นว่าเพ่ือให้เป็นประชาธิปไตย ส.ส.ร. ต้องมาจาก
การเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งหากว่ามีความกังวลเรื่องจะเป็นสภาผัวเมียผู้ร่างก็สามารถก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียดได้ว่า 
ผู้ที่มีคุณสมบัติจะลงรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร..นั้นต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองปัจจุบัน ฯลฯ การที่นายจุรินทร์พูด
แบบนี้ก็เหมือนกับต้องการอยากคงกระบวนการสรรหาเอาไว้ซึ่งกระบวนการนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งการแก้
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ เราตั้งต้นความต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือให้เป็นประชาธิปไตย ประชาชนก็เรียกร้องให้ปิดช่อง
กระบวนการสรรหา ถ้ายังจะคงไว้ปัญหาก็ไม่จบ ดังนั้น ถ้าจะแก้แล้ว ต้องแก้ให้จบ ไม่ใช่แก้แล้วติ่งปัญหาไว้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2482576 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 16:40 น. 
“ชัยเกษม” แย้ม ประชุมระดมความเห็นกก.การเมืองเพื่อไทยนัดแรกจันทร์นี้ 

 
“ชัยเกษม” แย้ม ประชุมระดมความเห็นกก.การเมืองเพ่ือไทยนัดแรกจันทร์นี้ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการการเมืองพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึง         
การประชุมคณะกรรมการเมืองนัดแรก ว่า เราจะประชุมนัดแรกหลังการประชุมตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ในวันจันทร์ที่    
14 ธันวาคมนี้ ช่วงบ่าย โดยคงจะมีการปรึกษากันในหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดนี้คงไม่ใช่
คณะกรรมการที่ลงท าทุกเรื่อง เพราะอะไรที่เป็นงานประจ าก็จะมีทั้งกรรมการบริหาร และวิปฯ เป็นผู้เนินการเป็นหลัก
อยู่แล้ว เช่น งานในสภาเราก็มีทั้งวิปพรรคพท. และวิปพรรคร่วมคอยก าหนด คณะกรรมการการเมืองจะดูเรื่องในระดับ
นโยบาย หรือการก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญๆบางเรื่องที่ต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรค
มากกว่า 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482531 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 16:53 น. 
‘ก้าวไกล’ เล็งเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้ ลอ็กเป้า ‘ประยุทธ์-
รมต.’ 

 
‘ก้าวไกล’ เล็งเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้ ล็อกเป้า ‘ประยุทธ์-รมต.’ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดอภิปราย     
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เคยหารือเรื่องนี้ไว้แล้วว่าจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจภายใน
สมัยประชุมนี้ ช่วงหลังเสร็จสิ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะน ามาพิจารณาในรัฐสภา
ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2564 เพ่ือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้                   
ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้พรรคก.ก. ก าลังเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ โดยจะเลือกอภิปรายทั้ง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482591 
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เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 17.21 น. 
"พท."ติงใช ้ม.112 เป็นเครื่องมือการเมืองไม่ดีต่อสถาบัน 
 
  
 
 
 
 
 
“ภราดร พัฒนถาบุตร” ติงใช้ ม.112 เป็นเครื่องมือการเมืองไม่ดีต่อสถาบัน “ภูมิธรรม” ซัดคนปลุกผีก.ม.คอมมิวนิสต์ ชี้
มีแต่จะน ามาซึ่งความแตกแยก  

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์
กรณีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า อยากให้รัฐบาลตระหนักคิดถึงหลักการ
สังคมประชาธิปไตยทั่วโลก ที่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่างก็มี
กฎหมายที่มีลักษณะดูแลปกป้องสถาบันไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ หรือญี่ปุ่น ซึ่งทุกประเทศกฎหมายของเขามีความ
ลงตัวระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ฉะนั้นประเทศไทยก็ควรน าตัวอย่างดังกล่าวมา
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความลงตัวเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยเช่นกัน เพราะประเทศไทยเมื่ออยู่ในประชาคม
โลกก็น่าจะมีวิวัฒนาการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล ส่วนที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเรียกร้อง
ของกลุ่มราษฎรเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมให้ตัวเองที่ถูกด าเนินคดี นั้นถือเป็นการคิดที่เกินเลยขอบเขตไป หลักที่เขา
เรียกร้องต้องการให้ยึดแบบอย่างสากลไม่ใช่เรียกร้องเพ่ือปกป้องตัวเอง และตนมีข้อสังเกตว่ากฎหมายมาตรา 112 ใน
รัฐบาลประชาธิปไตยไม่มีการบังคับใช้ แต่มักจะมีการน ามาบังคับใช้แต่ในยุครัฐบาลเผด็จการ ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็น
การน ามาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสถาบัน 

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้ปัดฝุ่น พ.ร.บ.ป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์มาใช้ พล.ท.ภราดร กล่าวว่า คนที่
เสนอข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นคนที่ตกยุค และเป็นข้อเสนอที่ตกยุคไปแล้ว เนื่องจากภัยคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันไม่มีอยู่
แล้ว การเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ เชื่อว่า กฎหมายด้านความมั่นคงที่เรามีอยู่เพียงพอและสามารถรับมือการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ได้ในทุกมิต ิ

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเสนอให้ปัดฝุ่นพ.ร.บ.ป้องกัน
การกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์มาใช้ ว่าวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว เรื่องคอมมิวนิสต์เกือบเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยินการ
กล่าวถึงในสังคมโลกนี้แล้ว เวลานี้เป็นเรื่องที่จะต้องร่วมมือกันต่อสู่ประเด็นเศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยได้
ผ่านเรื่องคอมมิวนิสต์มานานแล้ว รัฐบาลเองวันนี้ก็มีความสัมพันธ์กับประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ ทั้งจีน รัสเซีย 
ความเข้าใจของโลกที่มีความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองหรือการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ขัดแย้ง
รุนแรงเหมือนในยุคสงครามเย็นแล้ว ดังนั้นคนที่เสนอเรื่องนี้ถือว่าหลงโลก ตกยุค ไม่เข้าใจความเป็นจริงของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปภายในโลกใหม่ ที่ไม่ว่าจะคิดเหมือนหรือต่างกันก็สามารถจัดสรรผลประโยชน์โดยรวมร่วมกันได้ 
เพราะฉะนั้นคนที่ปลุกผีคอมมิวนิสต์คือคนไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และก าหลังหยิบเอาผีที่ไม่มีตัวตนมาท าให้คน
แตกแยกท าลายล้างกันซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/812434 
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12 ธันวาคม 2563 18:12 น. 
"ก่อแก้ว"เตือนฉันทม์ิตร แนะ"จตุพร"หยุดตอบโต้"เจ๊แดง"น้องสาว"ทักษิณ"ชี้ไม่เป็นผลดี 

 
วันที่ 12 ธ.ค.63 นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) กล่าวถึงกรณีการ
ลงพ้ืนที่จ.เชียงใหม่ของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช.ช่วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หาเสียงนายกอบจ.และมีการ
กล่าวพาดพิงนางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์และมวลชนในพื้นที่ ว่า เข้าใจเหตุผลที่นายจตุพร ไปหาเสียงช่วยนายบุญเลิศ เพราะ
มีความผูกพันกัน แต่นายจตุพรไม่ควรโจมตีพรรคเพ่ือไทย เพราะตนและนายจตุพร ก็ต่างเป็นอดีตส.ส.พรรคเพ่ือไทย    
ซึ่งถือว่ามีผูกพันกับพรรคและครอบครัวชินวัตรมายาวนาน การหาเสียงควรหาเสียงกันอย่างสร้างสรรค์ เน้นนโยบายที่
จะแก้ปญัหาและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งๆข้ึนอย่างไร 

ทั้งนี้สิ่งที่มวลชนตั้งค าถามเรื่องการไปช่วยนายบุญเลิศ นายจตุพรควรจะชี้แจงด้วยเหตุผล ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าอธิบายได้     
ไม่ควรไปตอบโต้ฟาดงวงฟาดงากับมวลชน โดยเฉพาะการขู่ว่าจะฟ้อง ยิ่งไม่ควร การเป็นประธานนปช. ต้อ งท าให้
มวลชนและสังคมยอมรับ ทุกอย่างที่มวลชนสงสัย ต้องสามารถอธิบายและชี้แจงให้เข้าใจได้หมด 

นอกจากนี้จ.เชียงใหม่ ถือเป็นบ้านเกิดของครอบครัวชินวัตร การที่ครอบครัวชินวัตร เลือกที่จะสนับสนุนใคร ตนเชื่อว่าก็
เพราะมั่นใจว่าจะท างานด้วยกันได้และจะท าตามนโยบายที่แนะน าไว้จึงต้องเคารพ การตัดสินใจลงสมัคร นายก อบจ. 
ของนายบุญเลิศ อดีตแชมป์เก่า ทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ต้องเคารพและแข่งขันหาเสียงกันไปให้ชาวเชียงใหม่ตัดสินใจ 
ตามระบอบประชาธิปไตย ว่าใครจะสามารถพัฒนาจ.เชียงใหม่ได้ 

“การเปิดศึกทะเลาะกับคุณแดง ซึ่งเป็นน้องสาวนายกฯทักษิณ เป็นภรรยานายกฯสมชาย และเป็นพ่ีสาวนายกฯยิ่ง
ลักษณ์ ซึ่งล้วนแต่บุคคลที่พวกเราให้ความเคารพอย่างยิ่งและท างานร่วมกันมายาวนาน จะไม่เป็นผลดีต่อการท างานของ
นปช.ตราบที่นายจตุพร ยังนั่งในต าแหน่งประธานนปช. ต้องนึกถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย” นายก่อแก้ว กล่าว 

อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะมิตรจึงขอร้องนายจตุพรและพรรคเพ่ือไทย ยุติการตอบโต้กันไปมา ให้จบกันเพียงเท่านี้ ที่ออก
หมัดกันไปแล้ว ก็ให้เจ๊ากันไป ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าเวทีไหน หาเสียงกันแบบฉันท์มิตรและสร้างสรรค์เพ่ือประชาชนใน
จังหวัดนั้นๆ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/203947 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 18:16 น. 
ผู้สมัคร ‘ก้าวหน้าโคราช’ เตรียมแจ้งความเอาผิดกลุ่มคุกคาม-ก่อกวนหาเสียง ชูป้ายต้าน 
‘ธนาธร’ 

 
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม ที่ศูนย์ประสานการเลือกตั้งคณะก้าวหน้านครราชสีมา นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หมายเลข 1 และหัวหน้าคณะก้าวหน้านครราชสีมา เปิดเผยว่า 
สถานการณ์การหาเสียงเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.อบจ.) นครราชสีมา จ านวน 24 เขต 
และผู้สนับสนุนทั้ง 32 อ าเภอ ได้มีกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองคุกคามการหาเสียงเลือกตั้งโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
บ้านเมือง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในขณะนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า          
ได้พบปะประชาชนที่ตลาดมิตรภาพ ตรงข้ามโรงทอกระสอบปากช่อง ถูกก่อกวนจากกลุ่มที่ไม่หวังดี ป้ายประชาสัมพันธ์
หาเสียงของนายก และ ส.อบจ.ถูกท าลายจ านวนมาก โดยเฉพาะป้ายที่มีภาพนายธนาธร และมีการเขียนข้อความ       
“ไม่เอาพวกล้มเจ้า” ลงพ้ืนที่หาเสียงตามแหล่งชุมชนถูกตามคุกคาม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม บริเวณลานย่าโม ซึ่งมีการจัด
เวทีดีเบต มีการก่อกวนยกป้ายเขียน “หนักแผ่นดิน” “หยุดรับใช้คนเนรคุณ” รวมทั้งบนสื่อออนไลน์ ทั้งกลุ่มไลน์และ
เพจ มีการพิมพ์ข้อความไม่เหมาะสมและมิใช่ข้อเท็จจริง 

“การมีแนวคิดเห็นต่างหรือไม่ชอบพวกเราควรต่างคนต่างอยู่ และช่วยกันสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ ต่อสู้กันตาม       
วิถีประชาธิปไตย ใช้ความรู้ความสามารถมิใช่อ านาจเงิน น านโยบายเป็นจุดขายและไม่ใส่ร้ายป้ายสี พวกเราถูกกระท า
มาตลอด ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ผิดกฎหมายชัดเจน หากยังไม่หยุดกระท าซึ่งมีแต่เหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายกฎหมายจะ
รวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป 

ทั้งนี้ นายธนาธรได้ให้นโยบายและเน้นย้ าหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม ห้ามซื้อสิทธิขายเสียง ให้ด าเนินการเมืองแบบใหม่ เพ่ือให้การเมืองท้องถิ่นปลอดการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ส่วนแนวทางการลงพ้ืนที่หาเสียงต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทให้ส ารวจและสอบถามความต้องการ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้
ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสม แต่เน้นรูปแบบการหาเสียงบนสังคมสื่อออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่น
ใหม่ที่มีอุดมการณ์รักประชาธิปไตยและต้องการเห็นการเมืองแบบใหม่บริสุทธิ์โปร่งใส โดยในพ้ืนที่ 32 อ าเภอ              
มี 7-8 แสนคน หากมีการคุกคาม ก่อกวนให้พยายามชี้แจงท าความเข้าใจ ห้ามตอบโต้ทุกกรณี และรวบรวม
พยานหลักฐานให้มากที่สุด ขอให้ชาวโคราชช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการเมืองไม่สร้างสรรค์และการซื้อสิทธิขาย
เสียง ขณะนี้เรามีอาสาสมัครตาสับปะรดประจ าอยู่หลายพื้นที่เพ่ือให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม” นายสาธิตกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482643 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 18:43 น. 
‘พงศ์เทพ’ ลุยตลาดแม่กลอง ช่วยทีมเพื่อไทยหาเสียง ชิงนายก อบจ.สมุทรสงคราม 

 
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้าน
การพัฒนาพรรค พรรคเพ่ือไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยนายธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม หมายเลข 6 และผู้สมัคร ส.อบจ.
ทีมเพ่ือไทยเพ่ือชาวสมุทรสงคราม หาเสียงเลือกตั้ง โดยนายพงศ์เทพพร้อมนายธนวุฒิเข้ากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อบ้าน
แหลม ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ก่อนจะขึ้นรถแห่ติดเครื่องขยายเสียงยืนปราศรัยบนรถ เดินหาเสียงรอบตลาดแม่กลอง 
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือแจกแผ่นพับแนะน าตัวนายธนวุฒิ ในฐานะที่อาสาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง อบจ.
สมทรสครามกับพรรคเพ่ือไทย เพ่ือแก้ปัญหาของชาวสมุทรสงคราม 

นายพงศ์เทพกล่าวว่า เป็นที่ทราบว่านโยบายยกเว้นภาษีการค้าในสมัยรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยประสบความส าเร็จอย่าง
ชัดเจน และงบประมาณ อบจ.มีความส าคัญที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสมุทรสงคราม การเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.
สมุทรสงคราม ครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยได้ส่งผู้สมัครหมายเลข 6 ขอให้โอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ เนื่องจากเรามีท้ังผู้สมัครนายกและทีมบริหารที่มีประสบการณ์คอยสนับสนุน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482655 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 19:31 น. 
‘วรวัจน์’ จี้ตร.เร่งสอบแจกยาปลุกเซ็กซ์ คลิปเสียงว่อน หัวคะแนนสารภาพส.ส.ให้มาลองใช้ 
พร้อมสั่งห้ามปากโป้ง 

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล อดีต ส.ส.แพร่ เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวหัวคะแนนนักการเมือง
แจกยาปลุกเซ็กซ์ในพ้ืนที่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นก านันต าบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
คาดว่าหวังผลหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.อบจ.ในพ้ืนที่นั้น อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังว่าเส้นทาง
การน าเอายาดังกล่าวมาแจกจ่ายชาวบ้านผิดหรือไม่ อีกทั้งทราบว่าผู้แจกไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา หลังทราบเรื่องรู้สึก    
ไม่สบายใจเพราะเป็นพ้ืนที่ของตนเอง จากการลงพ้ืนที่สอบถามกลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่ม ได้รับการยืนยันว่ามีผู้น ามา
แจกจ่ายจริง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมาหาเสียงในนามหรือในภาพรวมแล้ว ผู้แจกเป็นคนใกล้ชิดนักการเมือง ล่าสุดมีข่าวว่า
ผู้แจกจ่ายเป็นสามีของเลขาฯนักการเมือง และท างานให้นักการเมืองบางคน แต่ออกมาท างานรับจ้างส่งอาหารเพราะ    
ได้เงินเดือนมากกว่า แต่เมื่อต ารวจสอบถามผู้แจก ได้ให้การว่าได้รับยามาจากนักการเมือง ซึ่งเป็นอันตรายมาก         
หากปล่อยไว้ 

“ทราบว่ามีคลิปเสียงตอนต ารวจสอบสวนผู้แจก แต่ยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ และยังไม่เห็นคลิปนี้ อยากให้ต ารวจเร่งติดตาม   
ผลการน ายาไปพิสูจน์เป็นตัวยาประเภทไหนทานแล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะเกรงว่าผสมกัญชาเพราะเดิมที่มีการ
แจกก่อนหน้านี้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีคนน ากัญชาอัดเม็ดมาแจก ได้ไปถามก านันในพ้ืนที่ก็ได้รับค าตอบแบบนี้เช่นกัน อีกท้ัง
การแจกจ่ายยังได้ขยายออกไปยังอ าเภอวังชิ้นแต่ไม่มากนัก รายงานข่าวแจ้งว่า ส าหรับคลิปเสียงการสอบสวน ผู้แจกยา
ให้การว่า ได้รับยามาจาก ส.ส.ท่านหนึ่ง ให้เอามาทดลองดู เมื่อลองแล้วก็คึก…จนภรรยาขอหยุด ในบางตอนผู้แจกบอก
ว่าหลังตกเป็นข่าว ส.ส.ดังกล่าวห้ามไม่ให้พูดอะไรอีก” 

พล ต.ต.มาโนชย์ มีสกุลคุณ ผบก ภ.จว.แพร่ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตนได้ออกหนังสือด่วนเป็นค าสั่ง ไปยัง      
ทุกพ้ืนที่ ตามหนังสือ เรื่องการจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดแก่เยาวชและประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีการเลือกตั้ง ให้กวดขัน
จับกุมเด็ดขาดแล้วให้รายงานทุกวัน ซึ่งเป็นการสั่งการเร่งด่วนในการให้ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับคลิปที่หลุด       
ในวันที่ต ารวจสอบสวนได้สอบถามแล้วในวันสอบสวน มีพยานหลายคนเป็นชาวบ้าน เป็นการสอบสวนเปิดเผยไม่ได้
สอบสวนลับอะไร แม้ทางผู้รับว่าจะเป็นคนจ าหน่ายจ่ายแจก ก็ต้องปล่อยไปเนื่องจากหลักฐานในการตรวจยึดเป็นยา    
30 เม็ด ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นยาอะไร แต่ได้เร่งให้ทางพนักงานสอบสวนเร่งด าเนินการเรื่องนี้โดยด่วนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482678 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 19:45 น. 
ปชช. 73.2% มองชีวิตต้องเดินหน้าท ามาหากิน แม้โควิดกลับมา 63.1% รับกังวล ถ้าล็อกดาวน ์

 
ปชช. 73.2% มองชีวิตต้องเดินหน้าท ามาหากิน แม้โควิดกลับมา 63.1% รับกังวลถ้าล็อกดาวน์ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ส านักวิจัย ซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง โควิด รอบใหม่ กับ ราษฎร เต็มขั้น 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง โควิด รอบใหม่ กับ ราษฎร เต็มข้ัน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการ
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,252 
ตัวอย่างด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

เมื่อถามความเห็นของกลุ่มราษฎรเต็มขั้นต่อ โควิด-19 รอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 ระบุ แม้โควิด-19 
กลับมา แต่การท ามาหากินของกลุ่มราษฎรต้องเดินหน้า ทุกฝ่ายต้องยกการ์ดสูงป้องกันโควิด-19 รองลงมาคือ ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 70.7 ระบุ ทุกหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนต้องช่วยกันเข้มงวด ตรวจคนเข้าเมือง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
70.1 ระบุ ทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ป้องกันแพร่ระบาด ตามล าดับ 

ที่น่าพิจารณาคือ ราษฎรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.7 เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ต่อ มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยละ 26.1 เห็นด้วยค่อนข้างมาก มีเพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้นเห็นด้วยปานกลาง
และร้อยละ 3.2 เห็นด้วยค่อนข้างน้อยถึงไม่เห็นด้วยเลย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มราษฎรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.1 กลัวและกังวลมากถึงมากที่สุด ว่าจะถูกโควิด-19 รอบใหม่ ปิด
เมืองล็อกดาวน์ เป็นเคราะห์ซ้ า กรรมซัด ซ้ าเติมวิกฤตเศรษฐกิจ และร้อยละ 27.1 กลัวและกังวลค่อนข้างมาก ในขณะที่ 
ร้อยละ 3.8 กลัวและกังวลปานกลาง และร้อยละ 6.0 กลัวและกังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กลัวไม่กังวลเลย 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความต้องการของกลุ่มราษฎรเต็มขั้น ต่อ รัฐบาลให้ ออกมาตรการยืดเวลา ขยายการผ่อนพัก 
ช าระหนี้ 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 ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าและราคาน้ ามันให้ลดลง เป็นต้น 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า กลุ่มทุนใหญ่และรัฐบาลต้องใจถึงที่จะกุมหัวใจของกลุ่มราษฎรเอาไว้ให้ได้ด้วยการจัดท า 
“มหกรรรม ลดแลก แจกแถม ขยายเวลา” ผ่อนปรนภาระและเยียวยาความทุกข์ยาก เดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่ทั้ง
ประเทศ เพราะตอนนี้ ณ เวลานี้ กลุ่มราษฎรเกือบทั้งหมดก าลังเป็นทุกข์กับปัญหารอบตัวนานับประการมากกว่ากลุ่ม
คนเพียงหยิบมือของประเทศท่ีอยู่ได้อย่างมีความสุขทุกสถานการณ์ 
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ผอ.ซูเปอร์โพล ยังกล่าวด้วยว่า กลุ่มราษฎรเต็มขั้นส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนแต่ค่าครองชีพ ค่ากิน 
ค่าอยู่ในแต่ละวัน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ท าให้ตกเป็น ทาสของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ด้วยการก าหนดราคาสินค้าบริการและ
ระบบดอกเบี้ย กดคุณภาพชีวิตของกลุ่มราษฎรเต็มขั้นให้ต้องทุกข์ยากล าบากโงหัว เงยหน้าไม่ข้ึน จะให้ฝืนยิ้มเหมือนคน
สยามเมืองยิ้มคงจะยาก ตอนนี้คนจ านวนไม่น้อยก าลังหน้าชื่น อกตรม ฝืนยิ้มอยู่ ดังนั้น กลุ่มทุนใหญ่และรัฐบาลต้องเร่ง
คืนความสุขให้กับกลุ่มราษฎรเต็มขั้นบ้างท าให้พวกเขาไม่ต้องประสบเคราะห์ซ้ า กรรมซัด จากโควิด -19 รอบใหม่นี้     
โดยรัฐบาลลดการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่และควรเจรจาให้กลุ่มทุนใหญ่มาช่วยเหลือจุนเจือชาวบ้านบ้างเพียงเท่านี้
กลุ่มราษฎรก็จะพอใจและรักประเทศไทยมากขึ้นไปอีก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482714 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 20:47 น. 

“ธนาธร”ปราศรัยช่วย “น้องจูน”หาเสียงหาดบางแสน ชูอุดมการณ์เปลี่ยนชลบุรี ไม่หวั่นถูก
ท าลายป้าย 

 
เมื่อเวลา 18.30น. วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อม น.ส.พลอยลภัสร์ 
สิงห์โตทอง หรือน้องจูน ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชลบุรี หมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มคณะก้าวหน้า
เปลี่ยนชลบุรี ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณชายหาดแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยขึ้นรถหาเสียงไปทั่วบริเวณชายหาดบางแสน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดี 

นายธนาธร กล่าวว่า โค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้ว ซึ่งไม่มีการเลือกตั้งอบจ.มานาน 10 ปีแล้ว ที่ส าคัญชลบุรีมีการ
ผูกขาดทางการเมืองมานาน คณะก้าวหน้าอยากขอโอกาสเข้ามาบริหารงานบ้าง เพราะไม่มีโครงข่ายข้าราชการ มีแต่
อุดมการณ์ จึงอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผู้สมัครคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรีเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่       
ดีขึ้น 

น.ส.พลอยลภัสร์ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่หาเสียงกระแสตอบรับดีมาก คนส่วนมากบอกว่าต้องการเปลี่ยนผู้บริหาร อบจ.
ชลบุรีดูบ้าง ให้คนรุ่นใหม่น าความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาท างานบ้าง ส่วนการหาเสียง ได้ลงพื้นที่อย่างหนักในพ้ืนที่ 
จ.ชลบุรี ส่วนวันนี้ได้ลงพ้ืนที่ อ.บางละมุง และช่วงค่ านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าลงพ้ืนที่ ต.แสนสุข 
ช่วยหาเสียงในพ้ืนที่แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ฝากถึงชาวชลบุรีตระหนักถึง 1 สิทธิ์ 1 เสียงของทุกคนมีค่าว่า
จะให้มีการบริหารงานแบบเดิมๆ กลุ่มผู้บริหารเดิมๆที่ไม่ผ่าน ปปช.ด้านความโปร่งใส หรือ เปลี่ยนการบริหารงานโดย
คนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ให้คุณภาพชีวิตของชาวชลบุรีดีขึ้น ส่วนกรณีป้ายหาเสียงถูกท าลายในหลายพ้ืนที่ ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาคาดว่าคู่แข่งกลัวจะเสียอ านาจ ตนไม่หวั่นเรื่องของการโจมตีหรือท าลายป้ายหาเสียง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482784 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 21:42 น. 

“ช่อ”ลุยท่าฉลอม ขอคะแนนให้คณะก้าวหน้า ชวนไปฟังปราศรัยใหญ่13 ธ.ค. 

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ลงพ้ืนที่ อ.เมืองสมุทรสาคร พร้อม    
นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร คณะก้าวหน้า และผู้สมัครส.อบจ. เดินหาเสียงในพ้ืนที่ ต.มหาชัย 
และต.ท่าฉลอม เขต ต.ท่าฉลอม, ตลาดชุมพล และตลาดนัดต้นสน พระราม2 ต.มหาชัย เพ่ือแนะน าตัว แนะน านโยบาย
การพัฒนา 7 ด้าน เชิญชวนประชาชบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม และฟังปราศรัยใหญ่ของผู้สมัครคณะ
ก้าวหน้าในวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18.00น. ที่ทิวลิปสแควร์ อ.กระทุ่มแบน 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า มาช่วยทีมงานคณะก้าวหน้า-สมุทรสาคร เป็นครั้งที่ 3 ช่วยขอเสียงคะแนน และประชาสัมพันธ์
ชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียง เพ่ือลงคะแนนเลือก เลือกตั้งให้คณะก้าวหน้ากันอย่างเต็มที่ โดยมีเสียงตอบรับเป็น
อย่างดี ซึ่งนายอวยชัย จาตุรพันธุ์ ลงสมัครนายก อบจ.และทีมผู้สมัครชิง ส.อบจ. 27 เขต ได้ชูนโยบายหวังผลักดัน
ส่งเสริมด้านพัฒนาของจังหวัดสมุทรสาครสู่ความเจริญขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถจับต้องได้ ภายใต้สโลแกน 
สมุทรสาครต้อง Change ต้องเปลี่ยน ซึ่งหมายถึงว่าต้องเปลี่ยนผู้น าเปลี่ยนคนท างานเพ่ือเปลี่ยนให้พ้ืนที่เจริญขึ้น    
ดีกว่าเดิมต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482801 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 22:41 น. 

‘ไพเจน’แจงแจกเสื้ออสม.ถูกต้อง ก่อนประกาศเลือกตั้งอบจ.สงขลา ติงคู่แข่งร้องเท็จ       
ส่อผิดกม. 

 
เมื่อเวลา 18.00น. วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัคร นายก 
อบจ.สงขลา ทีมประชาธิปัตย์ เปิดปราศรัยใหญ่ โดยช่วงแรกก่อนเปิดเวที นายไพเจนน าทีมผู้สมัคร สมาชิกสภา อบจ.
สงขลา ขึ้นเวทีแถลงข่าวกรณี คู่แข่ง คือ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัคร นายก อบจ.สงขลา หมายเลข 2 เข้าร้องเรียน
ต่อ กกต.สงขลา กล่าวหาว่าตนมอบเสื้อยืดคอปกให้อสม.หลังกกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก 
อบจ.เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดยเป็นเสื้อที่มีรูป ชื่อและสโลแกนของทีมนั้น เป็นการร้องรียนดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้าง
ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ขอชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องให้
เกิดความม่ันใจว่าการกระท าดังกล่าวไม่เป็นความผิดต่อกฎหมาย 

โดยช่วงต้นเดือนกันยายน 2563 นางพจนีย์ สุวรรณเวหา ประธาน อสม.จังหวัดสงขลา มาขอความอนุเคราะห์เสื้อยืดคอ
ปกเพ่ือให้สมาชิก อสม.สงขลาทั้งหมดสวมใส่ในการเข้าร่วมประชุมอบรมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในช่วงวันที่ 7- 24 ตุลาคม 2563 จึงรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบ
ทุนจัดซื้อเพ่ือมอบให้ อสม.ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา ส่วนเรื่องรูปแบบเสื้อสีและการออกแบบ ฝ่ายประธาน อสม.
สงขลาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น จึงว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตเสื้อและส่งมอบให้ประธาน อสม.ทั้ง 16 อ าเภอแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 หลังจากได้รับเสื้อ สมาชิก อสม.ได้ใช้สวมใส่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงในวันที่    
7-24 ตุลาคม ดังนั้นจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจึงชัดเจนว่าการมอบเสื้อยืดดังกล่าวส่งมอบก่อนการประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกอบจ.และนายกอบจ.สงขลา จึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พศ. 2562 โดยกรณีลักษณะเช่นนี้ กกต.เคยมีค าวินิจฉัยที่ 44/2562 ไว้เป็นบรรทัดฐานว่า “เหตุเกิดขึ้น
ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด “ 

“การที่ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล กล่าวหาว่าผมกระท าความผิดต่อกฎหมาย เป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจผิดว่า เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพ่ือแกล้งให้ผมถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง หรือ
สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง หรือไม่ให้มีการประกาศเลือกตั้งส่งผลให้ผมได้รับความเสียหายการกระท าดังกล่าว จึงเป็นการร้อง
เท็จและ พ.อ.สุชาติ อาจมีความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. ศ. 2562 มาตรา 
118 ซึ่งมีโทษจ าคุกสูงสุดตั้งแต่ 7 ปีถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งผม 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าการมอบเสื้อยืดคอปกให้แก่ อสม.เป็นการให้ก าลังใจแก่ อสม.ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวสงขลาจึงไม่เป็นความผิด ต่อกฎหมายแต่อย่างใด” 

นายไพเจน กล่าวอีกว่า การร้องเรียนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการหาเสียง หรือ การตัดสินใจของประชาชนแต่อย่างใด 
เชื่อว่ายุคนี้แล้วไม่มีการใช้วิธีการซื้อเสียง แต่เชื่อว่าประชาชน จะตัดสินใจเลือกจากนโยบายมากกว่า ซึ่งนโยบายของตน
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชน ยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้าย ประชาชนมีกระแสตอบรับดีมาก เชื่อมั่นว่าจะได้รับ
การเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ใน อบจ.สงขลาอย่างแน่นอน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482858 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 23:09 น. 

“อ๋อย”ยกทีม”ฉายแสง”ช่วยผู้สมัครก้าวหน้า เผยเลิกหนุนนายกไก่ เพราะเปลี่ยนขั้วไปอยู่
ฝ่ายสืบทอดอ านาจ 

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายจาตุรนต์ ฉายแสง พร้อมกลุ่มพ่ีน้องประกอบด้วย นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง และ           
นางฐิติมา ฉายแสง ร่วมผนึกก าลังลงพ้ืนที่ช่วย จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หมายเลข 2 
คณะก้าวหน้าหาเสียง โดยวันนี้ถือเป็นการเดินเท้าลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยผู้สมัครหาเสียงเป็นวันที่ 2 ของนายจาตุรนต์           
ในรอบกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากตลาดศูนย์เก่าฯ มายังอาคารตลาดทรัพย์สินฯ ต่อเนื่องมายังถนนพานิชย์ตั้ งแต่       
ช่วงเช้าตรู่ จากนั้นช่วงสายนางฐิติมา ฉายแสง เดินทางลงพ้ืนที่มาสมทบช่วยเดินหาเสียงในตลาดบ้านใหม่ 100 ปี        
ขอคะแนนเสียงจากชุมชนคนในบ้านเกิดสนับสนุนจ่าเอกยศสิงห์ ซึ่งลงสมัครแข่งขันกับ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 
ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตนายก อบจ. 3 สมัย 

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า สาเหตุที่เลิกการให้การสนับสนุนอดีตนายก อบจ.คนเก่า มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนขั้วทาง
การเมืองไปอยู่ฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอ านาจ โดยฝ่ายของตนยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยมาตลอดทั้งชีวิต                   
เมื่อนักการเมืองที่เคยให้การสนับสนุนเปลี่ยนข้างไป จึงถือเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ตนจะให้การสนับสนุนต่อไป อีกทั้ง         
อดีตนายกอบจ.เป็นนายก อบจ. มานานมากแล้ว จึงอาจอยู่ไปด้วยความเคยชิน ไม่มีนโยบายใหม่ๆ ไม่มีความคิด
สร้างสรรใหม่ๆ ท าให้ประชาชนไม่อยากให้การสนับสนุนต่อไป อยากเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าใหม่กว่า ตนจึงต้องรับ
ฟังความเห็นมาจากประชาชน ประกอบกันกับการเมืองในระดับชาติ และประโยชน์จะตกสู่ประชาชนชาวฉะเชิงเทราเอง 

“ยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความบาดหมาง หรือเรื่องส่วนตัวอะไรทั้งนั้น ที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องของการพัฒนา การมี
นโยบายที่ดี จึงคิดว่าผู้สมัครนายก อบจ.ที่ให้การสนับสนุนใหม่นี้ มีความพร้อม มีความตั้งใจในเรื่องนี้ และเป็นนโยบาย   
ที่จับต้องได้ ยิ่งพูดคุยกันไปถึงนโยบาย และประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น ก็จะเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงต้อง
เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาว จ.ฉะเชิงเทรา มากที่สุด ที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมาก คือ          
ความสุจริต โปร่งใส และผู้สมัครจากคณะก้าวไกล หมายเลข 2 ตลอดจนญาติพ่ีน้องนั้น ไม่มีกิจการรับเหมาก่อสร้าง    
การท างานในหน้าที่ต าแหน่งนายก อบจ. ในเรื่องของการตรงไปตรงมา ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องหรือบริษัท
ของตนเอง จะท าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยผู้ที่ผมให้การสนับสนุนได้ประกาศมาตั้งแต่วันเปิดตัว
แล้ว และพูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด 

การท าหน้าที่ของผู้น าในองค์กรท้องถิ่นจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการ ต้องพยายามลดธุรกิจสีเทาหรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องความตั้งใจของทีมงานผู้สมัครจากคณะก้าวหน้านี้ จึงถือว่ามีความจ าเป็น จากที่ผ่านมา
เราอยู่ภายใต้การปกครองของ คสช.มาเป็นเวลานาน ประชาชนไม่มีสิทธิมีเสียง ไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกท้ังในเรื่องของธุรกิจสี
เทาท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นคนที่มีอ านาจในรัฐทั้งนั้น ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และเกิดผลเสียต่อเด็กและเยาวชนจนตกเป็นข่าวอยู่เป็น
ระยะ ผู้บริหารท้องถิ่นแบบใหม่ แบบที่ตั้งใจพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาจังหวัดจริงๆ จะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้ ทั้งใน 
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เรื่องกีฬา เรื่องยาเสพติด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนตระกูลฉายแสงคาดหวังว่า จ่าเอกยศสิงห์ และทีมงานจะช่วยผลักดันให้ 
จ.ฉะเชิงเทรา ลดปัญหาในเรื่องเหล่านี้ไปได้ ซึ่ง อปท.สามารถท าได้ ในการร่วมมือกับทางราชการ ด้วยการเข้าไปให้
ค าแนะน าส่งเสริมการศึกษา ให้งบประมาณสนับสนุนและท าความเข้าใจแก่ชุมชนในเรื่องการป้องกันยาเสพติดได้         
จึงมั่นใจในทีมงานนี้” 

เมื่อถามว่า ฐานคะแนนเสียงของกลุ่ม “ฉายแสง” จะสามารถน าพาจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พร้อมทีมงาน ให้ไปถึง
จุดหมายได้หรือไม่ นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ไม่ใช่เรื่องของครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ง โดยครอบครัวของตนเป็นเพียงครอบครัวเล็กๆ ได้รับเลือกตั้งบ้างไม่ได้รับเลือกตั้งบ้าง แต่ถือว่าที่ผ่านมามี
ความจริงใจต่อประชาชน หากท าอะไรได้ก็จะพยายามท าอย่างเต็มความสามารถ ในครั้งนี้จึงได้พยายามช่วยคนที่จะ
สามารถเข้าไปท าประโยชน์ให้แก่ชาว จ.ฉะเชิงเทราได้ จึงพยายามผลักดัน แต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ การจะเปลี่ยนแปลง 
การจะได้ผู้น าท้องถิ่นที่ดีได้ ที่ท าประโยชน์ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของพ่ีน้องประชาชนคนฉะเชิงเทราส่วนใหญ่
ทั้งหมด ตนและครอบครัวจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ขอมีส่วนร่วมด้วยในครั้งนี้ แต่จะประสบความส าเร็จหรือไม่ เราจะได้
นายก อบจ.ที่มีนโยบายที่ดี ที่จะพัฒนาจังหวัดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพ่ีน้องประชาชนชาว จ.ฉะเชิงเทรา ทุกคน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482879 
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13 ธันวาคม 2020 - 07:26 

กมธ.แก้รธน.เคาะปมที่มาสสร.มค.64-ชินวรณ์ยันยึดเสียงข้างมาก 

 
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการพิจารณาจัดตั้ง ส.ส.ร. ว่า โดยหลักการแล้วมีอยู่ 2 ร่าง คือ
ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นร่างหลักในการพิจารณา คือเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรง 150 คน จากประชาชน และจาก
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 50 คน ส่วนร่างของฝ่ายค้านที่จะให้เลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรงทั้ง 200 คน โดยในชั้น
คณะกรรมาธิการยืนยันจะต้องพิจารณากันด้วยเหตุและผลกันว่า รูปแบบใดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทั้งสองร่าง
ต่างก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งด้วยกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเสียงของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากว่าจะเห็นด้วย
อย่างไร 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสามารถสรุปจบทั้งหมดได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ นายชินวรณ์ 
กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้คงยั งไม่สามารถสรุปจบได้ เนื่องจากได้มีไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนแล้วว่า การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ จะใช้เวลาภายใน 45 วัน เพราะฉะนั้นคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นเดือน มกราคม 
พ.ศ.2564 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_842009/ 
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“ค ารณวิทย์” ลุยช่วยลูกทีมหาเสียงโค้งสุดทา้ย พร้อมชวนปชช.ออกไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้ง 
การเมือง        13 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 07.59 น. 

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดเอซี ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ 
ธูปกระจ่างผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หมายเลข 2 ได้ลงพ้ืนที่ช่วยนายประภาส สุกเอ่ียม ลูกทีม
ผู้สมัครเบอร์ 2 เขต 6 อ.ล าลูกกา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยหาเสียงเส้นคลองสี่ โดยเข้าถึง
ประชาชนกว่า 10 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนมาให้ก าลังใจและคอยต้อนรับจ านวนมากจนมาถึงตลาดกลางลาดสวายโดยเดิน
ภายในศูนย์อาหารตลาดนัดลาดสวายเเละมีประชาชนขอถ่ายรูปกับ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์เป็นจ านวนมาก พร้อมให้การ
สนับสนุนที่จะเลือกทีมคนรักปทุม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ยังกล่าวนโยบาย 11 ข้อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ เเละเข้าถึงโดยเเท้จริง พร้อมเชิญชวนพ่ี
น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ออกมาใช้สิทธิกันมากๆ. 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcot.net/categorytna/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.banmuang.co.th/news/region/215577


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 08:02 น. 

กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ส่อวุ่น! รบ.จับมือส.ว.แปรญัตติแก้ยาก ล็อกเสียงโหวต 3ใน 5 

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

นายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องจ านวนเสียงในวาระรับหลักการ (วาระที่ 1) ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 
อยากจะใช้จ านวน 2 ใน 5 และ 3 ใน 5 ซึ่งท าให้การใช้เสียงรับหลักการท าได้ยากกว่าเดิม เพราะในรัฐธรรมนูญ 2560 
ระบุว่า ในวาระแรกต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา และเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ส่วนในวาระลงมติ (วาระที่ 3) ยังไม่ได้หารือ
กัน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของเทคนิคทางกฎหมายที่จะท าให้เกิดการแก้ไขยาก แต่อยู่ ที่จุดยืน
เป็นอย่างไร มีจุดยืนเพ่ือประชาชน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย หรือไม่ ทั้งนี้ กระบวนการในชั้นกมธ.
จะเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482972 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 07:54 น. 

ล็อกเป้ากุมภาฯ ซักฟอก “บิ๊กตู่” โว นายกฯอาจช็อก ถ้ารู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูด 

 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่า ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เคยหารือเรื่องนี้ไว้แล้วว่าจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในสมัย
ประชุมนี้ ช่วงหลังเสร็จสิ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะน าม าพิจารณาในรัฐสภา
ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2564 เพ่ือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในช่วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้พรรคก.ก.ก าลังเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ โดยจะเลือกอภิปรายทั้งพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ด้วย 

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ตอนนี้เราได้มี
การคุยกัน และวางแนวทางไว้ก่อนหน้านี้โดยให้แต่ละพรรคไปสรุป และรวบรวมประเด็นที่น่าจะต้องน ามาสู่การอภิปราย
ไมไ่ว้วางใจไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มาสรุปร่วมกันไปคร่าวๆครั้งหนึ่งแล้ว โดยมีหลายประเด็น บางประเด็นเป็นประเด็นที่
น่าสนใจมาก ไม่ว่านายกฯจะรู้ตัวหรือไม่แต่ถ้าท่านนายกฯ รู้ว่าพวกเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดนายกฯอาจจะช็อกได้เลย 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทุจริต รวมไปถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เราไปคิดว่าเป็นเพราะโค
วิด แต่ถ้าหากได้ฟังการอภิปรายครั้งนี้จะรู้เลยว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่รู้เรื่อง และการบริหารงานที่
ผิดพลาดของรัฐบาล แถมยังถูกซ้ าเติมด้วยการทุจริต การกระท าบางอย่างของรัฐบาลที่มุ่ งแก้ปัญหาผู้ชุมนุม เรื่องนี้หาก
เปิดเผยออกมาจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งตนเชื่อว่าทั้งสังคมไทยและสังคมโลกรับไม่ได้ 

“เราอยากรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิด แต่ที่แน่ๆคือหลังปีใหม่อย่างแน่นอน ” นายสุทิน ระบุ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482969 
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13 ธ.ค. 2563 08:17  

ดุสิตโพล ชี้โควิดกระทบท่องเที่ยวส่งท้ายปี แนะรัฐมีมาตรการป้องกัน เล็งไปเชียงใหม่     
เยอะสุด 

 
สวนดุสิตโพล ส ารวจท่องเที่ยวส่งท้ายปี ส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรม ระมัดระวังมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเที่ยวทั้งปีหมื่นถึง 2 
หมื่น อยากให้รัฐส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด เชียงใหม่เบอร์ 1 คนอยากไป รับโควิดกระทบแผนท่องเที่ยว 

วันนี้ (13 ธ.ค.) อีกไม่กี่วันก็จะหมดปี 2020 และเข้าสู่ปีใหม่ โดยในช่วงวันหยุดยาวคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาและท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพักผ่อนและเฉลิมฉลองปีใหม่หลังจากที่คนไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ มาตลอดทั้งปี เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020” จ านวนทั้งสิ้น 1,277 
คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. “5 พฤติกรรม” การท่องเที่ยวของคนไทย ในปี 2020 ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

อันดับ 1เทีย่วอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้น83.56% 

อันดับ 2ไม่ไปเที่ยวในที่คนพลุกพล่าน68.13% 

อันดับ 3เลือกสถานที่เที่ยวมากข้ึน66.88% 

อันดับ 4เที่ยวสถานที่ใกล้บ้าน58.65% 

อันดับ 5เที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ33.67% 

2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

อันดับ 1 10,001 – 20,000 บาท 26.17% 

อันดับ 25,000 – 10,000 บาท 23.72% 
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อันดับ 320,001 – 30,000 บาท 18.81% 

อันดับ 4มากกว่า 30,000 บาท17.23% 

อันดับ 5ต่ ากว่า 5,000 บาท 14.07% 

3. สิ่งที่อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ 

อันดับ 1มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพ่ือเที่ยวอย่างปลอดภัย 76.40% 

อันดับ 2มีมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 56.33% 

อันดับ 3ช่วยเหลือค่าเดินทางท่องเที่ยว เช่น ค่าท่ีพัก ค่าเครื่องบิน 50.75% 

อันดับ 4ออกมาตรการเที่ยวแล้วน าไปลดหย่อนภาษีได้ 44.22% 

อันดับ 5ให้คูปองส่วนลดส าหรับการท่องเที่ยว 42.96% 

4. “5 จังหวัดยอดฮิต” ที่คนไทยอยากไปท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

อันดับ 1เชียงใหม่31.67% 

อันดับ 2กรุงเทพมหานคร22.77% 

อันดับ 3ชลบุรี20.42% 

อันดับ 4น่าน12.83% 

อันดับ 5เชียงราย12.31% 

 

5. สิ่งที่กังวลว่าจะกระทบกับการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ 

อันดับ 1โควิด-19 92.71% 

อันดับ 2เศรษฐกิจ56.74% 

อันดับ 3สถานะทางการเงิน 47.49% 

อันดับ 4สภาพการจราจร 37.62% 

อันดับ 5ความคิดเห็นของคนในครอบครัว 32.52% 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000127122 
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วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 09.21 น. 

‘ธนกร’อัด‘เลขาฯก้าวไกล’ตีมึนปม‘ม.112’ ย้ าม็อบราษฎรเหิมเกริมจนปชช.รับไม่ได้ 

 
“ธนกร” อัด “เลขาก้าวไกล” อย่าแกล้งโง่ ชี้ผิด “ม.112” เพราะแสดงความเห็นหม่ินสถาบัน ยันรัฐบาลไม่ได้แกล้ง
ใคร ถ้าแสดงความเห็นแล้วติดคุกก็เพราะหม่ินประมาท 

13 ธันวาคม 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายชัยธวัช 
ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุกังวลกรณีที่รัฐใช้มาตรา 112 (ม.112) รับมือนักศึกษา และไม่ควรมีใครถูกจ าคุก
เพราะแสดงความเห็น ว่า ตนพยายามจะเข้าใจว่านายชัยธวัชแกล้งโง่ เพราะรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายใช้มาตรา 112 เอาผิด
ใคร แต่ใครท าผิดก็ต้องรับโทษ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ แล้วโดนมาตรา112 ที่ส าคัญหากมีการแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
ไม่ด าเนินคดี ต ารวจก็จะโดนมาตรา157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ คณะราษฏรโดนมาตรา 112 เพราะเหิมเกริม มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก
รับไม่ได้กับพฤติกรรม จึงไปแจ้งความด าเนินคดี ส่วนกรณีที่นายชัยธวัชระบุว่าไม่ควรมีใครต้องติดคุ กเพราะแสดง
ความเห็นนั้น นายชัยธวัชแกล้งตีมึนหรืออย่างไร เพราะถ้าเป็นการแสดงความเห็นปกติไม่มีใครต้องติดคุก แต่ที่ติดคุก
เพราะเป็นการแสดงความเห็นที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอ่ืน เป็นการหมิ่นประมาท เป็นการจาบจ้างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

“อยากถามนายชัยธวัชว่า ถ้ามีใครมาแสดงความเห็นดูหมิ่น ดูถูกดูแคลนนายชัยธวัช นายชัยธวัชรับได้หรือไม่           
นายชัยธวัชก็คงต้องปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการไปแจ้งความด าเนินคดี ในทางกลับกัน หากไม่มีมาตรา 112 
สถาบันพระมหากษัตริย์คงถูกย่ ายีมากกว่านี้ เพราะขนาดมีมาตรา 112 แกนน าคณะราษฏรยังไม่เกรงกลัว พูดจาบจ้วง
สถาบันพระมหากษัตริย์ จนพ่ีน้องคนไทยทั่วประเทศต้องออกมาแสดงพลังปกป้อง ที่ส าคัญมาตรา 112 ทั่วโลกก็ใช้ 
ขอให้นายชัยธวัชเข้าใจด้วย วันนี้บ้านเมืองบอบช้ ามามากแล้ว อย่าหวนไปสู่ความขัดแย้งอีกเลย” นายธนกร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politics 
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13 ธันวาคม 2563 09:22 น. 

"ธนกร" อัด "เลขาก้าวไกล" อย่าแกล้งโง่ ชี้ผิด ม.112 เหตุแสดงความเห็นหมิ่นสถาบัน 

 
"ธนกร" อัด "เลขาก้าวไกล" อย่าแกล้งโง่ ชี้ผิด ม.112 เพราะแสดงความเห็นหม่ินสถาบัน ยันรัฐบาลไม่ได้แกล้งใคร 
ถ้าแสดงความเห็นแล้วติดคุกก็เพราะหม่ินประมาท 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายชัยธวัช 
ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุว่า กังวลกรณีที่รัฐใช้มาตรา112รับมือนักศึกษา และไม่ควรมีใครถูกจ าคุกเพราะ
แสดงความเห็นว่า ตนพยายามจะเข้าใจว่านายชัยธวัชแกล้งโง่ เพราะรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายใช้มาตรา112 เอาผิดใคร   
แต่ใครท าผิดก็ต้องรับโทษ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ แล้วโดนมาตรา112 ที่ส าคัญหากมีการแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่
ด าเนินคดี ต ารวจก็จะโดนมาตรา157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะราษฏรโดนมาตรา112 เพราะเหิมเกริม     
มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พ่ีน้องประชาชนจ านวนมากรับไม่ได้กับพฤติกรรมจึงไปแจ้งความด าเนินคดี     
ส่วนกรณีท่ีนายชัยธวัชระบุว่า ไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะแสดงความเห็นนั้น นายชัยธวัชแกล้งตีมึนหรืออย่างไร เพราะ
ถ้าเป็นการแสดงความเห็นปกติไม่มีใครต้องติดคุก แต่ที่ติดคุกเพราะเป็นการแสดงความเห็นที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอ่ืน 
เป็นการหมิ่นประมาท เป็นการจาบจ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนอยากถามนายชัยธวัชว่า ถ้ามีใครมาแสดงความเห็นดูหมิ่น ดูถูกดูแคลนนายชัยธวัช            
นายชัยธวัชรับได้หรือไม่ นายชัยธวัชก็คงต้องปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการไปแจ้งความด าเนินคดี ในทาง
กลับกัน หากไม่มีมาตรา112 สถาบันพระมหากษัตริย์คงถูกย่ ายีมากกว่านี้ เพราะขนาดมีมาตรา112 แกนน าคณะราษฏร
ยังไม่เกรงกลัว พูดจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์จนพ่ีน้องคนไทยทั่วประเทศต้องออกมาแสดงพลังปกป้อง                
ที่ส าคัญมาตรา112 ทั่วโลกก็ใช้ ขอให้นายชัยธวัชเข้าใจด้วย วันนี้บ้านเมืองบอบช้ ามามากแล้ว อย่าหวนไปสู่ความขัดแย้ง
อีกเลย 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204020 
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13 ธันวาคม 2020 - 10:17 

เปิดเว็บไซด์ให้ปชช.ตรวจสอบสิทธิ์ลต.ท้องถิ่น 

 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้  ส าหรับการเลือก สมาชิก อบจ. และ นายกฯ อบจ. 

โดยเว็บไซต์ ส าหรับการตรวจสอบสิทธิ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ คือ  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
โดยให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งกรอกเพียงหมายเลขบัตรประชาชนจ านวน 13 หลัก ก็สามารถรู้ได้ทันที ว่า ตัวจะมีสิทธิ์
ลือกตั้ง ในพ้ืนที่ใด และสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ได้ ณ หน่วยเลือกตั้งใด ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_842092/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_842092/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
อาทิตย์ที ่13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.40 น. 
"ซูเปอร์โพล" หนุนกวาดเรียบใช้ก.ม.ฟันม็อบทุกมาตรา  
 

 
ราษฎร “ซูเปอร์โพล”ไม่เอาสาธารณรัฐ –คอมมิวนิสต์ ชี้คนไทยต้องกตัญญูต่อสถาบัน ขอคนแบบ “ป๋าเปรม”

ยอมเจ็บเพื่อชาติ หนุนกวาดเรียบใช้กฎหมายฟันม็อบทุกมาตรา ชี้ผู้มีอ านาจรัฐยุคนี้เอาแต่หลบมุมที่ปลอดภัย  

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม 
เรื่อง ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ  จ านวน 1,200 ตัวอย่าง ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 7 - 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงความรู้สึกของกลุ่มราษฎรต่อ ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว พบว่า 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 รู้สึกแย่กับ ข่าวแกนน าม็อบ มีแนวคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น สาธารณรัฐ ในขณะที่
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่ กับข่าวแกนน าม็อบ จะน าระบอบ คอมมิวนิสต์ มาปกครองประเทศไทย และส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่เช่นกัน กับข่าว แกนน าม็อบ เคยพักหรู กินอาหารฝรั่ง จิบไวน์ กินหรู แต่ม็อบกินข้าวข้าง
ถนน บนถนน แยกตัวไปกินหรูแต่กลับมาเรียกร้อง ความเท่าเทียม ความเสมอภาค 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.2 ระบุ ประเทศคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ เวลานี้ ยังมีความเหลื่อมล้ า ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ปกครอง กับ ราษฎร อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 เห็นด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยทุกคน
ต้อง “กตัญญู” ต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลเพราะทุกคนตอนนี้ ณ เวลานี้มีแผ่นดินให้พักอาศัยอยู่  ได้รับโอกาสให้ท า
มาหากิน จึงควรส านึกรู้คุณแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.7 เห็นด้วย
ว่า ประชาธิปไตยของไทยแบบทุกวันนี้ดีอยู่แล้ว ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแผ่นดินไทยไม่แบ่งแยก มีการ
เลือกตั้ง และคนไทยแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาพวก ค้อน เคียว ไม่เอาลัทธิ 
คอมมิวนิสต์ 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเข้าแลกเอาปัญหาทุกอย่าง
ของชาติและกระแสมาลงที่ตัวเอง เพ่ือปกป้ององค์พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติไว้เหนือเกล้า ในขณะที่มี
เพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บทสรุปของราษฎร ที่ค้นพบคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  98.6 สรุปว่า 
ฉันรักประเทศไทย ฉันรักสถาบันหลักของชาติ 
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ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสนอให้ใช้ยุทธการ “กวาดให้เรียบ” ตามความเห็นของประชาชนในผลส ารวจก่อน
หน้านี้ที่ต้องการให้ใช้กฎหมายทุกมาตรา เพราะกลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศไม่ต้องการลัทธิ คอมมิวนิสต์ ไม่ต้องการ 
ค้อน เคียว และขบวนการมาร์กซิสต์ร่วมสมัยแบบใหม่ก็เคยถูกเปิดโปงออกมาในบทความทางวิชาการแล้วว่าเคลื่อนไหว
แรงในโลกโซเชียลช่วงเดือนต.ค. –พ.ย. และมีการน าเยาวชนไปฝึกตามเสาหลักเมืองของจังหวัดต่าง ๆ เพ่ืออาจน าไปสู่
การออกแบบแบ่งประเทศเป็น สาธารณรัฐ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า กลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศไม่เอาด้วยกับพวกค้อน เคียวเพราะยังคงส านึกรู้คุณ
แผ่นดินกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ท่ีให้แผ่นดินไว้ได้อยู่และท ากิน และกลุ่มราษฎรก าลังต้องการคนแบบ 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเองเข้าแลกยอมเอาปัญหาชาติและกระแสมาลงที่ตัวเองโดยไม่ให้ไปกระทบต่อองค์
พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ตามหลักของ The King Can Do No Wrong แท้จริง แต่ยุคนี้เวลานี้อาจจะ
หายาก เพราะผู้มีอ านาจรัฐ (State Power) บางคนมักจะหลบมุมที่ปลอดภัย (Safety Zone) เพ่ือความปลอดภัยของ
ตัวเองและพวกพ้องโดยท าตาม ๆ กันแค่ให้เห็นว่าได้ท ามากมาย แต่เมื่อถามว่าที่ท าไปมากมายนั้นท าไปแล้วได้อะไร 

 “ค าถามนี้ผู้มีอ านาจรัฐคงตอบยาก เพราะถ้าท าได้ผลดีจริงสถาบันหลักของชาติคงจะไม่แกว่งตัวมากขนาดนี้ 
ดังนั้น ราษฎรสามัญชนทุกคนในชาติที่ไม่ได้มีอ านาจรัฐในมือ (Non-State Power) ต้องออกตัวแรงกันเองด้วยจิตอาสา 
เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและสูญเสียมาแสดงตนช่วยกันตามแบบอย่างของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ส านึกรู้คุณอย่าง
แท้จริงต่อแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบไป” นายนพดลกล่าว.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/812491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/812491
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 11:35 น. 
หลานบุญเลิศ ครวญ “เมื่อไหร่จะจบ ไมม่ีที่จะยืนอยู่แล้ว” ส.ส.เพื่อไทย แห่เมนตส์่งก าลังใจ 
 

 

หลานบุญเลิศ ครวญ “เมื่อไหร่จะจบซักที ไม่มีที่จะยืนอยู่แล้ว” ส.ส.เพื่อไทย แห่เมนต์ส่งก าลังใจ 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ผู้สื่อข่างรายงานว่า น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย (พท.) หลานสาว
ของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายกฯ อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “เม่ือไหร่จะ
จบซักที ไม่มีที่จะยืนอยู่แล้ว” 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มีส.ส. และอดีตส.ส. อาทิ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย นาย
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายวัน อยู่บ ารุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เข้าไปคอมเม้นต์ให้ก าลังใจ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2483080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://delivery.adnuntius.com/c/fYEx2w6G6EEhAes1b8o0sscZL05b8neWblfh2AOCLZEAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHB0N08tu62XVBaCPrWLLY7w9R9cNALzXZ7byaa_FytCnFFur8rYj_UU2HEsx5RRAWtSbkuj7_I6qyezUhptWitnJy7nP9mQ6OIjf8kmQTgiV5JGVIA9qEA2sbTDVrXCsbvPSUo-XF_bYMD3Z1otxqTN909TC7LcZLMvUfRjIMWaH3p-8TnNNeXimNg72qZ7IhpcvoRHr69hA5ggTHHy5vbJow7Bva-6oj1HLoFoT-w3Ps7o96GQY_ft3XHEti-V8_LVA5HdtdIFZg7-JFNPuZu4KGW-WySdLrplu5ct5IE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FthanBMMF11
https://delivery.adnuntius.com/c/fYEx2w6G6EEhAes1b8o0sscZL05b8neWblfh2AOCLZEAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHB0N08tu62XVBaCPrWLLY7w9R9cNALzXZ7byaa_FytCnFFur8rYj_UU2HEsx5RRAWtSbkuj7_I6qyezUhptWitnJy7nP9mQ6OIjf8kmQTgiV5JGVIA9qEA2sbTDVrXCsbvPSUo-XF_bYMD3Z1otxqTN909TC7LcZLMvUfRjIMWaH3p-8TnNNeXimNg72qZ7IhpcvoRHr69hA5ggTHHy5vbJow7Bva-6oj1HLoFoT-w3Ps7o96GQY_ft3XHEti-V8_LVA5HdtdIFZg7-JFNPuZu4KGW-WySdLrplu5ct5IE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FthanBMMF11
https://www.matichon.co.th/politics/news_2483080
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/cats-36.jpg
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13 ธ.ค. 2563 05:08 น. 

ไม่ใช่โลกสวย 

 
ปลอดโควิด-19-ปลอดการเมืองล้วนเสริมสุขให้คนไทยก่อนที่จะก้าวย่างไปสู่ปีใหม่ แม้ยังคาดการณ์ไม่ได้จะเป็นยังไง
ต่อไป แต่เชื่อเถอะว่า...จะฟันฝ่าเอาชนะให้ผ่านพ้นไปได้ 

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นจากปี 2563 ไปสู่ปี 2564 เริ่มต้นปีใหม่หลังจากต้องเผชิญทุกข์มา      
1 ปีเต็มๆ 

หนักหนาสากรรจ์แบบ “พูดไม่ได้ร่ าไห้มิออก” 

แต่ยังดีกว่าทุกข์ของนักการเมืองคนหนึ่งที่อยู่ในอกได้แต่กรอกตาไปมาด้วยค าพูดสั้นๆแค่นั้น “กูพูดไม่ได”้... 

“ปลอดโควิด-19-ปลอดการเมือง” ถือเป็นโชคดีท้ายปีท่ัจะได้ฉลองปีใหม่กันได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจ 

ประกาศออกมาแล้วจะหยุดเคลื่อนไหวการเมืองชั่วคราว ปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ 

“โควิด-19” มาท้ายปีแต่ยังเชื่อมือสาธารณสุขไทยเอาอยู่แน่ 

ยังไงเสีย ชีวิตผ่านพ้นมาได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีแล้ว ปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยมาว่ากันอีกที 

แต่ที่แน่ๆคนโชคดีท่ีสุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯที่ฝ่าดงการเมืองมาได้แบบเฉียดอยู่เฉียดไปเหมือนกัน 

ยังได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกจะเบื่อกันแค่ไหนก็ทนอดอดทนกันต่อไป 

ทว่าในความเป็นผู้น าประเทศในปีต่อไปนั้นคงไม่ใช่ผ่านไปได้ง่ายๆเพราะยังมีอะไรที่ “สั่งสม” เอาไว้อีกเพียบ 

ที่จะต้องโชว์ผลงานสร้างความแตกต่างใหม่ให้ปรากฏอาศัย “กินบุญเก่า” อย่างเดียวไม่ได้แล้ว...นี่พูดกันซีเรียสบน
พ้ืนฐานที่เป็นจริง 

ถ้าประชาชนไม่มีความสุขแล้ว... อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้น 

ไม่ว่าใคร ฝ่ายไหนก็ตาม 

ปฏิทินการเมืองอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรส าคัญคือผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และ อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.63 

พอจะจับเป็นทิศทางการเมืองในอนาคตต่อไปได้อย่างหนึ่ง 

ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ยังเป็นการบ้านที่รอการจัดการว่าจะลงเอยหรือจบแต่ไม่จบอย่างไรยังเป็นเงื่อนไขส าคัญเช่นกัน 

แต่พอจะวัดได้จากอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่คงจะเบื่อหน่ายต่อสภาพที่เกิดขึ้นมานานพอสมควร 
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ไม่จบไม่สิ้นกันเสียที 

จนพอจะเป็นดัชนีบ่งบอกถึงทิศทางประเทศจะเป็นไปเช่นไรได้ 

พวกเขาคงต้องออกมาเคลื่อนไหวแก้ไขด้วยมือของเขาเองแล้ว เพราะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น 

ที่ส าคัญก็คือไม่มีใครจะช่วยได้ถ้าไม่ช่วยตัวเอง 

ถ้าประเทศคือประชาชน ประชาชนคือประเทศ 

ประชาธิปไตยจริง ประชาธิปไตยปลอม...อย่างไหนก็ตามหากไม่สามารถสนองสุขให้คนส่วนใหญ่ได้ 

ก็ไปไม่รอดท้ังนั้น 

แต่ที่แน่นอนในความเปลี่ยนแปลงของสังคมแบบท้าทายที่เกิดข้ึนนั้นล้วนสะท้อนปัญหากองใหญ่ของประเทศ 

เป็นความจริงที่ต้องแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อยู่ที่ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร วิธีไหนเพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันต่อไป หากตรงจุดตรงประเด็นอย่างเข้าใจปัญหาด้วยบริบท
เดียวกัน 

คงไม่ใช่แค่ปรองดองสมานฉันท์กันอย่างหลวมๆเฉพาะหน้า 

แต่มันหมายถึงอนาคตที่ดีในความเป็นคนไทยและประเทศไทย!!! 

“ลิขิต จงสกุล” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1993461


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
13 ธ.ค. 2563 05:08 น. 

สงครามไวรัสระอุ “วัดกึ๋น” รัฐบาลประคองเศรษฐกิจ : ม็อบพักบู๊ ลุ้นสู้โควิด 

 
อุณหภูมิเย็นเยือก เหมยขาบเกาะยอดหญ้าบนยอดดอย ฉากความสวยงามยามฤดูหนาว เย้ายวนนักท่องเที่ยวให้ไป
สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติในห้วงเวลาแห่งความสุข ฉลองส่งท้ายปี 

ขณะที่อีกมุมหนึ่ง ก็ “เย็นยะเยือก” ไม่แพ้กัน กับบรรยากาศชวนขนหัวลุก ภายใต้สถานการณ์ไวรัสมรณะ โควิด-
19 แหกด่านชายแดนไทย–พม่า จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 

ทะลุเข้ามาถึงใจกลางเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 

ล้อกับตัวเลขการติดเชื้อที่ดีดขึ้นรายวัน โดยเฉพาะสถานการณ์ติดเชื้อ “ภายในประเทศ” ที่โผล่มากระตุกขวัญจากที่เป็น
ศูนย์ รักษา “คลีนชีต” มากว่าครึ่งปี 

โดนตีด่านแตก ไวรัสมรณะบุกทุกทิศทุกทาง 

ด้านหนึ่งก็ชายแดนภาคเหนือ พ้ืนที่อ่อนไหวเสี่ยงอันตรายสุดจากการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย ต้องยกระดับเข้มสุด 
กองทัพหน่วยฝ่ายความมั่นคงและทีมงานสาธารณสุขต้องคุมเข้มกันแทบทุกตารางนิ้ว 

เปิดให้คนไทยที่ประสงค์กลับประเทศเข้าทางด่านผ่านแดน ต้อง “กักตัว” ตามมาตรการ ศบค. 

สกัดพาหะน าเชื้อรายใหม่ ไม่ให้เล็ดรอดสายตา 

แต่ก็ยังต้องรอลุ้นพวกลักลอบเข้าเมืองก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้จ านวนแน่นอน มีพวกหลบซ่อนอยู่อีกหรือไม่ อย่างน้อยก็ในห้วง 
14–28 วันอันตราย ระยะปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

สถานการณ์ด้านชายแดนภาคเหนือยังเปราะบาง 

อีกด้านยังน่าตกใจกว่า กับตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานอยู่ใน Alternative 
State Quarantine (ASQ) โรงพยาบาลเอกชนในพื้นท่ี กทม. 

จ่อแซงหน้า ตัวเลขสูงกว่าด้านชายแดน 

“สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก” พ้ืนที่ซึ่งเคยปลอดภัยตามแผนยุทธศาสตร์รับมือโควิด–19 ของ ศบค.พบรูโหว่
เบ้อเริ่มเทิ่มจากพฤติการณ์ “การ์ดตก” ของบุคลากรทางการแพทย์ 

มันยิ่งกระตุกขวัญ สั่นสะเทือนความมั่นใจวูบวาบ 
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ต้องไล่เช็กไทม์ไลน์ ตามพฤติการณ์ผู้ติดเชื้อที่เดินทางโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าบีทีเอส ลุยตรวจพวกที่อยู่ข่าย
สัมผัสใกล้ชิดอีกนับร้อย 

ฉากสถานการณ์ “ไวรัสมรณะรีเทิร์น” บีบหัวใจ 

เร้าอาการแพนิค กระตุ้นอาการตื่นกลัวผู้คนในสังคม อารมณ์แบบที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ 
รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.
สาธารณสุข ต้องรีบท าพิธี “เรียกขวัญ” เป็นการใหญ่ 

ประสานเสียงยืนกราน ไม่ใช่การระบาดโควิดรอบสอง 

โดยเฉพาะ “เสี่ยหนู” ต้องบินด่วนลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จัดอีเวนต์โชว์มาตรการเข้มสกัดไวรัสโควิด–19 แหกด่าน
ชายแดน กระตุ้นความมั่นใจแผนการรับมือของรัฐบาล 

ประคองสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เสี่ยงพังพาบ 

ไฮซีซันกร่อยทันตา ทัวร์ท้าลมหนาวภาคเหนือยกเลิกกันระนาว 

นั่นไม่เท่ากับการท าแผนรีสตาร์ตการท่องเที่ยวภาพรวมสะดุด แนวคิดการเปิดรับทัวร์ต่าง -ชาติที่ความเสี่ยงต่ าเข้า
เมืองไทย ติดเครื่องยนต์หลักในการหารายได้เข้าประเทศ 

ความหวังยื้อชีพจรเศรษฐกิจ ต้องวูบเพราะโควิดด่านแตก 

ตามเงื่อนไขไฟต์บังคับที่จับอาการได้ ผู้น าและทีมงานรัฐบาลต้องประคองสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบสุดก าลังเกิด ขืน
กระแสตื่นไวรัสมรณะท าพัง 

โควิดรีเทิร์นลากเศรษฐกิจดิ่งเหวกู้ไม่ขึ้นแน่ 

ในมุมฝ่ายบริหาร เชื้อโรคร้ายอันตราย แต่ภาวะปากท้องประชาชนอดตายอันตรายกว่า 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ภายใต้สถานการณ์คับขันว่าด้วยวิกฤติโรคระบาดอันตราย มันต้องฟังจากหมอเป็นหลัก 

น้ าหนักมากสุดก็น่าจะอยู่ที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกโรงแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 และการผลิตวัคซีนป้องกัน 

“หมอใหญ่” ยืนยัน สายพันธุ์ที่แพร่ในเมียนมาเป็นคนละสายพันธุ์กับอู่ฮ่ันที่ระบาดในช่วงแรก D614 แต่เมียนมาเป็น
สายพันธุ์ G614 ตัวเดียวกับท่ีพบแพร่ระบาดในประเทศแถบตะวันตกและท่ัวโลกอยู่ในขณะนี้ 

สามารถแพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 

สถานการณ์ไทยวันนี้ท าให้เห็นว่าจุดอ่อนแม้แต่จุดเดียว อาจส่งผลมหาศาลต่อประเทศและส่งผลกระทบเชิงลบให้กับ
สังคม จึงขอความร่วมมือคนไทยยกการ์ดขึ้นสูง ใช้วัคซีนที่เรามีคือการปฏิบัติตามค าแนะน า สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้ น
ระยะห่างอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือลงทะเบียนเข้า–ออกเม่ือใช้สถานที่ 

ช่วยกันแนะคนรู้จักให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือให้เรามีภูมิป้องกันโควิดได้ทันที โดยไม่ต้องรอวัคซีนที่ยังต้องใช้เวลาอีก
นานไม่ต่ ากว่าครึ่งปีกว่าจะได้ใช้ 

ในภาวะชายแดนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทั้งประเทศเมียนมา มาเลเซีย โดยเฉพาะคนที่ลักลอบเข้ามาเป็น
ปัจจัยเสริมให้เกิดการระบาดได้ 
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ศ.นพ.ประสิทธิ์ยังได้ระบุถึงการชุมนุมต่างๆ อยากให้เข้าใจและย้ าเตือน เพราะไม่มีใครชนะหากเกิดการระบาดขึ้น จึง
อยากขอให้หลีกเลี่ยง 

เบี่ยงไม่พูดเฉพาะเจาะจง แต่คงหมายรวมถึงม็อบไล่รัฐบาล 

“หมอใหญ่” ไม่บอกชัดๆแต่ที่แน่ๆมวลชนเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนการปกป้องจากรถฉีดน้ า แก๊สน้ าตา 
กระบองทหาร ต ารวจ เชื้อโรคไม่มีตา ไม่แยกแยะเด็ก คนแก่ ม็อบชุมนุมพลาดติดโควิดได้ง่ายๆ 

เสี่ยงตายไล่ “บิ๊กตู”่ ดูแล้วไม่น่าคุ้ม 

เรื่องจริงไม่อิงการเมือง ค าเตือนแพทย์ไม่เข้าใครออกใคร 

และในจังหวะสถานการณ์ฝั่งม็อบราษฎรเองก็ผ่อนคันเร่ง “พักยก” ช่วงฤดูแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้คน
ส่วนใหญ่ฝักใฝ่กับการเคลียร์งาน เตรียมสนุกกับเทศกาลเฉลิมฉลอง 

ประชาชนคนไทยอยู่ในภาวะเลิกสนใจการเมืองชั่วขณะ 

ประกอบกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ติดสอบต่อเนื่องเทศกาลวันหยุดยาว 

ตามรูปการณ์ที่ “เพนกวิน” นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ กับ “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม หัวขบวนมวลชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตีธงประกาศอยากให้ม็อบหยุดพัก 

รักษาพลัง ปีหน้าม็อบเบิ้มๆลุยหักดิบแน่ 

ม็อบพักยก โดยจังหวะลดความเสี่ยงโควิด–19 ระบาดไปโดยอัตโนมัติ เหมือนระฆังช่วย “บิ๊กตู่” เข้ามุมให้น้ า ได้พัก
หายใจหายคอจากการโดนแนวร่วมมวลชนรุ่นใหม่ไล่ต้อนโค่นกระดานอ านาจทหารเฒ่า 3 ป. 

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า โจทย์ท้าทายผู้น าจะเบาลง 

กับภาวะเศรษฐกิจปากท้องที่ไม่หยุดพักปีใหม่ 

ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโรคระบาด ความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติอยู่ที่วัคซีนต้านโควิดที่มีแนวโน้มกว่าจะได้ใช้เร็ว
สุดในกลางปีหน้า 

5–6 เดือน อาจรู้สึกเหมือน 50–60 ปี ส าหรับรัฐบาลที่ต้องประคองภาระปากท้อง หนักกว่าแบกหินข้ามเขา 

มาตรการอัดฉีดน้ าหล่อเลี้ยง กระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โปรโมชัน “คนละครึ่ง” จ่อเปิด 2–3 รอบ อัดเพ่ิมวงเงินบัตรคนจน 
ลดแลกแจกแถมให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยหมุนฟันเฟือง 

หนีไม่พ้นต้องกู้มาปะตูดขาด โปะงบประมาณ ไม่นานก็ “น็อกรอบ” 

ขณะที่เครื่องยนต์หลักในการหารายได้จากการท่องเที่ยว ส าลักเชื้อโควิด ติดๆดับๆ 

ยังไม่นับสัญญาณเข้มๆแนวรบด้านตะวันตก ที่ชาติมหาอ านาจจ่อยกระดับมาตรการกดดันรัฐบาลทหารเฒ่า 3 ป. ผ่าน
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ออกกระตุกประชาคมโลก กดดันรัฐบาลไทยให้ฟังเสียงเรียกร้องจากมวลชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ห้ามปราบด้วยวิธีรุนแรง 

ส่องัดเกม “แซงก์ชัน” กดทับเศรษฐกิจไทยยิ่งโหลดหนัก 
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ตามสภาพการณ์ที่หักมุมกับฉากทะลุนิมิตของหลวงปู่เกวาลัน ส่งซิกผ่าน “โหรท็อปบูต” นายวารินทร์ บัววิรัตน์ เจ้า
ส านักสุขิโต ฟันธง พล.อ.ประยุทธ์ผ่านด่านคดีบ้านพักหลวง ส่ออยู่ยาว จ่อ “แฮตทริก” สมัย 3 

อวยมุกส่งไม้กับทีมไอโอแบบทหาร ตีปี๊บเชียร์ส่ง “ลุงตู่” ไปต่อไม่รอแล้ว 

แต่อย่างที่เห็นแนวโน้มด่านเศรษฐกิจปากท้อง ก่อนไปผจญม็อบเบิ้มๆต้นปี 2564 

แค่ปีนขวากหนามตรงหน้า ทหารเฒ่ายังแทบรากเลือดเลย. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1993559 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 08:20 น. 

09.00 INDEX เจ็บลึกของทักษิณ ชินวัตร เลือกตั้งท้องถิ่น ที่เชียงใหม่ 

 
การโพสต์ข้อความผ่าน ”ทวิตเตอร์” ครั้งล่าสุดของ นายทักษิณ ชินวัตร ต่อกรณีการแยกตัวไปของอดีตสมาชิกพรรค
เพ่ือไทยจะกลายเป็นประเด็น ”ร้อน” ในทางการเมือง 

นี่เป็นสถานการณ์ที่ต่างออกไปจากเมื่อคราว นายจาตุรนต์ ฉายแสง กับ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ไปอยู่พรรคไทยรักษา
ชาติ 

นี่เป็นสถานการณ์ที่ต่างออกไปจากเมื่อคราว นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แยกตัวออกไปพร้อมกับประกาศจัดตั้งพรรค
ประชาชาติ ก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 

นี่เป็นสถานการณ์ที่ต่างออกไปจากเมื่อคราว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แยกตัวออกไปจากพรรคเพ่ือไทย และประกาศจะ
ลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.โดยอิสระ 

นี่เป็นสถานการณ์ที่ต่างออกไปจากเมื่อคราว นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล ประกาศจัดตั้ง ”กลุ่มแคร์” กับ    

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริยเดช นพ.วีรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ นายภูมิธรรม เวชยชัย 

ครานี้เป็นผลสะเทือนโดยตรงจากปัญหาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่เกิดขึ้นใน ”เชียงใหม่” 

หลังรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 มีหลายคนแยกไปจัดตั้งพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาราช 

แม้จะรู้ว่าด าเนินไปตามแผนบันได 4 ขั้นอันก าหนดมาโดยคมช. แต่ นายทักษิณ ชินวัตร ก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆ 

แม้ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 จะมีการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยประสาน
กับขบวนการตุลาการภิวัฒน์ยุบพรรคพลังประชาชน 

แล้วดึงกลุ่มของ นายเนวิน ชิดชอบ แยกตัวออกไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทั่งกลายมาเป็น
พรรคภูมิใจไทย นายทักษิณ ชินวัตร ก็ยอมกลืนเลือด 

ย้อนกลับมาชิงชัยชนะในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 

แต่สถานการณ์หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 แหลมคมมากยิ่งกว่ากระทั่ง นายทักษิณ ชินวัตร ต้องตัดพ้อต่อว่า 
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การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมเด่นชัดยิ่งว่า ใครยังอยู่กับพรรคเพ่ือไทย ใครไม่เพียงแต่แปรพักตร์หากแต่
ก่อปฏิบัติการอย่างที่เรียกว่า ”เปิดประตูเมือง” ให้กับฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามา 

กระบวนการต่อสู้ใน ”เชียงใหม่” ท าให้ตระหนักว่า ใครรัก ใครไม่รัก นายทักษิณ ชินวัตร ใครรัก ใครไม่รัก        
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482975 
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 09:25 น. 

‘สุขุม’ แนะเลิกกังวลปมเลือก ส.ส.ร. ซ้ ารอยสภาผัวเมีย อย่ามองแง่ร้ายนักการเมืองชั่ว 
ปชช.ตัดสินเอง 

 
สืบเนื่องกรณี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มองว่าที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
200 คน หากมาจากการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกมา มีจุดอ่อนอาจเป็นผู้ที่อิงอยู่กับพรรคการเมือง อาจกลายเป็น
คล้ายกับสภาผัวสภาเมียเหมือนที่เกิดข้ึนในวุฒิสมาชิกกับสภาผู้แทนราษฎรในอดีตได้นั้น 

รศ.สุขุม นวลสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้สัมภาษณ์ ‘มติชน’ ว่า อย่าวิตก
กังวลกับการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพราะนักการเมืองไม่ใช่คนชั่วช้า อย่าไปมองในแง่ร้ายว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนักการเมื อง
แล้ว จะเป็นเรื่องที่น าพาประเทศให้เสียหายไปทั้งหมด ต้องยอมว่าความเชื่อมโยงของตัวบุคคลในสังคมมีทั้งคนใน
สายเลือดหรือระบบพรรคพวก คงไม่มีใครที่ใช้ชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นควรมองไปที่ผลของการท างาน
ของนักการเมืองว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนยอมรับหรือมีความชื่นชม 

“ต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องผ่านการท าประชามติ หากย้อนไปในอดีตการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2540 โดย ส.ส.ร.ยุคนั้นเข้าไปท าหน้าที่ ก็มีทั้งนายอุทัย พิมพ์ใจชน พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นนักการเมืองระดับ
แถวหน้า ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะมีอะไรเสียหาย ถ้าจะให้ ส.ส.ร.ไม่มีต าหนิ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ขอเรียนว่าผิด
ธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นถกเถียงให้เสียเวลา พรรคการเมืองทั้งหลายควรจะพิจารณาตัวเองด้วยว่าควรจะ
สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยการส่งตัวบุคคลไปแข่งขันหรือไม่ เพราะสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกเข้าไปท าหน้าที่หรือไม่ และ
ส่วนตัวไม่เห็นว่านักการเมืองจะต้องเลวทั้งหมด จึงต้องออกมาดักคอ ออกข้อห้าม หรือปลุกกระแสไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญส่วนการแก้ไขก็ควรจะเปิดกว้าง ก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม แต่จ านวนทั้งหมดต้องมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และไม่เชื่อการอาสาเข้าไปท าหน้าที่ ส.ส.ร.จะต้องใช้งบทุ่มเทหาเสียงเหมือนการเลือกตั้งไป
ท าหน้าที่ ส.ส. หรือจะต้องมีการจับผิดในระหว่างการหาเสียงให้เกิดความวุ่นวาย” รศ.สุขุมกล่าว 

รศ.สุขุม กล่าวอีกว่า ที่มาของ ส.ส.ร.ไม่ควรจะต้องใช้วิธีการคัดสรรด้วยวิธีการแปลกๆ เพราะมีความเชื่อว่าวันนี้การเมือง
ได้ลงลึกไปถึงระดับรากหญ้าแล้ว ประชาชนควรจะต้องมีโอกาสจะท้อนความเห็นเพ่ือก าหนดทิศทางกรอบกติกาของ
บ้านเมืองได้ แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการหา ส.ส.ร.ไปท าหน้าที่ต้องดูว่าการแปรญัตติของกรรมาธิการฯในวาระ 2 จะ
ก าหนด ส.ส.ร.จ านวนเท่าใด และมีที่มาอย่างไร และเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร 
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ส่วนการพิจารณาในวาระ 3 ยังกลัว ส.ว.เพราะเชื่อว่าเจตจ านงในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่คือการลดอ านาจ ส.ว.หรือมี
การเปลี่ยนแปลงที่มาของ ส.ว.จากเสียงเรียกร้องของกระแสสังคม แม้ว่ารัฐธรรมนูญยังแก้ไขไม่เสร็จ หากมีปัญหาทาง
การเมือง เงื่อนไขที่จะให้ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีก น่าจะเป็นหลักการที่ชัดเจนว่า ส.ว.ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้อีกและไม่ควรก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

“ส.ส.ร.จะถูกมองว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาลูกสภาพ่อก็ไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครในสังคมการเมืองจะออกมาจากกระบอก
ไม้ไผ่ ดังนั้นการได้มาของ ส.ส.ร.จะอยู่ที่อ านาจของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกไปท าหน้าที่” รศ.สุขุมกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2482987 
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13 ธันวาคม 2563 

สแกน 19 ข้อหาผู้สมัคร ตัดตอนฝ่ากฎ 'อบจ.' 

 
แนวปฏิบัติเคร่งครัดตลอดปฏิทินหาเสียงก่อนถึงวันที่ 20 ธ.ค. จากกฎเหล็กที่ กกต.ก าหนดไว้ 

เ ห ลื อ เ ว ล า ป ร ะม า ณ  2 สั ป ด า ห์ ก่ อ น ถึ ง วั น เ ลื อ ก ตั้ ง น า ย ก แ ล ะสม า ชิ ก อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
(อบจ.) วันที่ 20 ธ.ค.2563 สู่การปลดล็อคการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ 25 ธ.ค.2557 จากค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 1/2557 ห้ามให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
จ านวน 98,940 ต าแหน่งทั่วประเทศ 

เป็นช่วงเวลายาวนานหลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ส่งถึงการเมืองสนามท้องถิ่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีวันที่ 6 ต.ค.2563 เห็นชอบจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไปที่ "อบจ." รูปแบบแรก ท าให้ขณะนี้หลายขั้วทาง
การเมืองเร่งท าแต้มหาเสียง ก่อนถึงก าหนดเลือกตั้งอีกไม่อีกก่ีวันข้างหน้า 

แต่ จ ากจ านวนผู้ สมั ครนายก  อบจ . 76 จั งหวั ดจ านวน  335 คน  และผู้ สมั คร  สมาชิ ก  อบจ .ทั้ งประ เทศ
อีก 8,186 คน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจสอบผู้สมัครที่ "ขาดคุณสมบัติ" ล่าสุดประกาศถอนชื่อ
ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เพ่ิมเติมล่าสุด 19 รายภายหลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่
มาตรา 50 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก าหนด 

ส าหรับกลุ่ม 19 บุคคลที่ถูกตัดสิทธิสมัครนั้นพบว่า ขาดคุณสมบัติในประเด็นข้อห้ามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) ประกาศกติกาหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งถูกก าหนดไว้ใน "ระเบียบ กตต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  2563" และ "พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562" 

อาทิ กรณีนายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร สมาชิก อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เขต 4 มีผลตรวจสอบว่าถึงแม้ "สื่อ
โ ค ร าช " ที่ มี ชื่ อน ายณั ฐ เป็ น เ จ้ า ของจะหยุ ดกิ จกา ร  แต่ ไ ม่ ป ร ากฏหลั กฐ านแจ้ ง ยก เลิ ก เป็ นผู้ พิ ม พ์  ผู้
โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  ยังถือว่านายณัฐ  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ หรือกรณีนายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัครสมาชิก อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ส าหรับข้อห้ามดังกล่าว  ถูกเขียนไว้ชัดเจนใน  พรบ .เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 50 (3) ซึ่งยึดโยงเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดคุณสมบัติ "ห้ามถือหุ้นสื่อ" โดยบุคคลผู้มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่ อมวลชนใดๆ  เป็นบุคคล  "ต้องห้าม" มิให้ ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  แต่หากผู้ ใดฝ่ าฝืน
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ใน "มาตรา 120" ก าหนดบทลงโทษ จ าคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาทและส่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมากถึง 20 ปี 

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้สมัครอีก 12 คน ขาดคุณสมบัติจากการไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มี.ค.2562 และถูก
จ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง รวมถึงกรณีผู้สมัครอีก 4 ราย เคยต้องค าพิพากษาศาลถูกจ าคุก ส่วนอีก 1 รายไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด ซึ่งทั้งหมดผิดต่อคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 49 ใน พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามจากประเด็นที่ กกต.ย้ าเตือนถึง "มาตรา 34" พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น เป็น "ข้อบังคับใหม่" ไปถึงข้าราชการ
การเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ "เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ" ห้ามกระท าการใดๆ ด้วยอ านาจ
หน้าท่ัเพ่ือกลั่นแกล้งหรือกระท าสิ่งท่ัเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  เพ่ือสร้างความ "เสมอภาค" ระหว่างผู้สมัคร
นายก อบจ.กับอิทธิพลการเมืองระดับประเทศ 

เมื่อนิยาม "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" ถูกยึดตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานไว้ 4 แนวทาง 1.ได้รับแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งตามกฎหมาย 2.มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  และปฏิบัติหน้าที่
ประจ า 3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐ 4.มีเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

จากข้อก าหนดส าคัญในมาตรา 34 "กกต." สามารถน ามาเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต-เที่ยงธรรม เข้าข่ายความผิด
ตาม "มาตรา69" ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ัรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ักระท าการใดๆ  อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ซึ่งมี
บทลงโทษตาม "มาตรา 126" วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมากถึง 20 ปีเช่นกัน 

ถึงแม้ "พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น" มีข้อห้าม "ส.ส." เข้ามาช่วยหาเสียงผู้สมัคร แต่ข้อก าหนดในเรื่อง "การใช้จ่ายของ
พรรคการเมือง" ในพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 "มาตรา 87" ยังอนุญาตให้น าเงินและทรัพย์สินของพรรค
การเมือง ไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมืองได้ แต่
กรรมการบริหารพรรค ส.ส. และสมาชิกพรรค หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม "มาตรา 34" จะเข้าไปช่วยหาเสียง
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 34 ก าหนดไว้ 

ที่ผ่านมาได้เห็นรูปแบบการหาเสียงผู้สมัคร นายก อบจ.และสมาชิก อบจ. ตระเวนลงพ้ืนที่หาเสียงเช้าค่ าในเขต
เลือกตั้ง แต่อีกด้านในสนามแข่งขัน "หาเสียงออนไลน์" ผู้สมัครหลายคนเลือกใช้ช่องทางนี้ ให้เป็นอีกหนึ่งเวทีหาเสียง
เจาะไปที่กลุ่ม "โหวตเตอร์" ในแต่ชุมชนและท้องถิ่นได้ง่ายกว่าเดิม จากสิ่งที่ กกต.ก าหนดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได ้7 ช่องทางเท่านั้น ประกอบด้วย 

1.เว็บไซต์ 2.โซเซียลมีเดีย 3.ยูทูป 4.แอปพลิเคชัน 5.อีเมล์ 6.เอสเอ็มเอส และ 7.สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท แต่
ต้องแจ้งรายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือ
การน าภาพบุคคลเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความยินยอมด้วย 

ที่ส าคัญในหมวด "ลักษณะต้องห้าม" หาเสียงเลือกต้ัง ในระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 ห้ามใช้ถ้อยคาที่รุนแรง หรือปลุกระดม โดยเฉพาะ
ห้ามน าสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งเด็ดขาด ส่วนความผิดการซื้อสิทธิขายเสียงจะมี
ความผิดทั้ง "ผู้ให้-ผู้รับ" มีโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มากถึง 20 ปี 
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ดาบเล่มใหญ่ในมือ กกต.หากพบผู้สมัครคนใดจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะ
ให้"ทรัพย์สิน" หรือ "ผลประโยชน์อ่ืนใด" กกต.มีอ านาจไต่สวนหากพบการเลือกตั้งไม่สุจริต จนน าไปสู่การวินิจฉัย
ได้ 4 ประเภท 1.ใบเหลือง กกต.มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ หรือมีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี 2.ใบ
ส้ม ให้ กกต.ยื่นค าร้องไปยังศาลอุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อไป 3.
ใบด า เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ4.ใบแดง เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง 10 ปี 

ทั้งหมดเป็น "ฐานข้อมูล" ก ากับผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ยึดแนวปฏิบัติเคร่งครัดตลอด
ปฏิทินหาเสียงก่อนถึงวันที่ 20 ธ.ค. จากกฎเหล็กที่ กกต.ก าหนดไว้. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912079
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อาทิตย์ที ่13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.39 น. 
เคาท์ดาวน์ปมร้อนข้ามปี อุณหภูมิการเมือง 64 ส่อระอุ 
 

 
 

การแก้ปัญหาทางการเมืองคงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยความจริงใจ เพ่ือพิสูจน์การเป็นผู้น าของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ที่
จะพาประเทศไปข้างหน้า ส่วนเรื่องคดีความของแกนน าม็อบและนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ท าคดีอย่างเป็นธรรม 
แม้จะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ แต่ส าหรับ “อุณหภูมิทางการ
เมืองไทย” กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดดีกรีความร้อนแรงลง มิหน าซ้ ายังมีสัญญาณที่จะ “ร้อนข้ามปี” กันเลยก็ว่าได ้

เริ่มด้วยเรื่องร้อนๆ จากการเคลื่อนไหวของ “กลุ่มราษฎร” แม้จะไม่ใช่ม็อบเบิ้มๆ เหมือนแต่ก่อน แต่เป้าหมาย
มีการขยับเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม และส่อแววจะเพ่ิมอุณภูมิให้ร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกรณี เพจกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก (free YOUTH) ที่เปรียบได้ดั่ง “ยานแม่ของการชุมนุม” ได้มีการเปิดตัว “RT MOVEMENT” เพ่ือปลุกส านึก
ทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ให้เข้ามาร่วมการเคลื่อนไหว โดยมีการใช้โลโก้ที่เป็นรูปค้อน-เคียว คล้ายสัญลักษณ์
ของลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับก่อนหน้านี้เพจดังกล่าว ได้มีการเปิดประเด็นเรื่อง “สาธารณรัฐ” 

พ่วงด้วยข้อเรียกร้องร้อนๆล่าสุด อย่างการขอให้ยกเลิก กฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยยกเหตุผลว่าหาก
ประเทศอยู่ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนคงแสดงความเห็นได้อย่างเสรี ซึ่งก็ถือเป็นการยกระดับ เพ่ิมดีกรีข้อเรียกร้อง
เพ่ิมจากเดิม 3 ข้อเรียกร้อง ที่ชนเพดาลอยู่แล้ว ให้ทะลุเพดานไปมากยิ่งขึ้น 

พร้อมกันนั้นยังมีการหันมาใช้ยุทธศาสตร์ “โลกล้อมไทย” มากขึ้นจากกรณีการยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ และนานาชาติ ให้กดดันต่อรัฐบาลไทยให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งเป็นการต่อ
ยอดจาก คณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้มีมติและออกแถลงการณ์แสดง
จุดยืนสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย โดยหนึ่งในนั้นมีเสียงจาก แทมมี่ ดัก เวิร์ธ ลูกครึ่งไทย-
อเมริกัน ที่มีต าแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกรวมอยู่ด้วย และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและส่งเสริมการปกครองและการให้
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ จนท าให้การเคลื่อนไหวของ “กลุ่มราษฎร” ในไทยได้รับความสนใจจาก
ต่างประเทศมากยิ่งข้ึน 

แต่บริบทการชุมนุมภายในประเทศกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยเริ่มเห็นได้ชัดว่ากลุ่มมวลชนที่ร่วม
ชุมนุมมีจ านวนบางตาลงจากเดิม จนท าให้แกนน าต้องมีการประกาศคิกออฟการต่อสู้อีกครั้งไปในปีหน้า พร้อมปักหมุด
ยกระดับการชุมนุม 
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งานนี้ก็เข้าทาง “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ออกมาสวนกลับทันควัน
เมื่อถูกสื่อตั่งค าถามถึงเรื่องสาธารณรัฐว่า “ประเทศไทยไม่ใช่สาธารณรัฐ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว” หรือการพูดในที่
ประชุม ครม.ว่า “พวกนี้เดี๋ยวก็ใส่เสื้อแดง เดี๋ยวก็ค้อนเคียว จะมากเกินไปหรือเปล่า” พร้อมกันนั้นยังได้สั่งฝ่ายกฎหมาย
รัฐบาลลงไปดู หากเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นก็ต้องด าเนินคดี 

ขณะที่ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ก็ไม่น้อยหน้ามีการออกมาแถลงโต้ตอบ ส.ว.สหรัฐ ลูกครึ่ง
ไทย-อเมริกัน ว่าการชุมนุมที่เปิดขึ้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การชุมนุมประท้วงของบางกลุ่มยังแฝงไปด้วยเจตนาร้าย  
และก้าวล่วงไปถึงสถาบันหลักของประเทศ 

งานนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นศึกที่จะต้องดูต่อในปีหน้า ซึ่งคนไทยจะต้องลุ้นกันต่อไปว่า “อุณหภูมิทางการเมืองไทย” 
ในปีหน้า จะร้อนแรงขึ้นไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ คือการเมืองปีหน้ายังมีความร้อนแรงรออยู่อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

อีกเรื่องร้อนที่จะส่งผ่านความร้อนระอุไปยังปีหน้า ก็หนีไม่พ้น “เกมเช็คบิล-โหมดไล่ล่า” ที่ก าลังปรากฏให้เห็น 
ทั้งกรณีของแกนน ากลุ่มราษฎร ผู้ชุมนุม และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน เริ่มถูกไล่เช็คบิลตามกฎหมาย โดยมีการด าเนินคดี
ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 170 คดี ส่วนในพื้นท่ี กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) มีการด าเนินแล้ว 120 คดี ผู้ต้องหา
ประมาณ 220 คน 

โดยแกนน าที่ถูกด าเนินคดีมากที่สุดคือ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ รวม 21 คดี ตามมาด้วยแกนน าคนอ่ืนๆ 
อาทิ  อานนท์ น าภา 17 คดี, “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 14 คดี, “ไมค์”ภาณุพงศ์ จาดนอก 14 คดี, ชินวัตร จันทร์
กระจ่าง 16 คดี เป็นต้น 

ส่วน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ถูกหลายคนมองว่าเป็น “ตัวพ่อ” ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุม
“กลุ่มราษฎร” ก็โดนไล่ล่าอย่างหนักท้ังตระกูล ไล่ตั้งแต่เจ้าตตัว ที่โดนรุกไล่ทั้งการมีคนต่อต้านขณะลงพ้ืนที่หาเสียงช่วย
ผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ที่คณะก้าวหน้าส่ง รวมทั้งถูกรุกไล่คดีเกี่ยวกับการชุมนุมและคดีทางการเมือง และยังมีแรงเสียด
ทานไปถึง สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้เป็นน้องชาย ที่มีคดีให้สินบนเจ้าหน้าที่ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 20 ล้าน
บาท ค้างอยู่ในชั้นรวบรวมหลักฐานเพ่ือด าเนินคดี 

โดยคณะก้าวหน้า เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวถูกหยิบยกข้ึนมาอย่างจงใจ โดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เพ่ือโจมตี ธนา
ธร ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  อบจ. และอาจเป็นความพยายามที่จะปิดปากเรื่องการการ
ปฏิรูปและตรวจสอบความโปร่งใสของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
อีกเรื่องร้อนที่ยังคงสร้างความกังวลต่อคนไทย ก็หนีไม่พ้นการระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศที่ยังพบคนติดเชื้อ
ภายในประเทศเพ่ิมเติม ภายหลังมีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายของกลุ่มคนที่ไปท างานใน
ประเทศพม่า จนกลายเป็นการน าเชื้อเข้ามาในประเทศ และมีการแพร่เชื้อในหลายพื้นท่ี 

ซึ่งงานนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่า “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะยังคุมการแพร่ระบาดขอโควิด-19 ที่เป็นเหมือน “ไพ่
ใบสุดท้าย” ที่รัฐบาลมีในมือ ได้หรือไม่ หากรอบนี้ควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ ปัญหานี้ก็จะพัฒนามาเป็นเรื่องร้อนระอุ
อีกเรื่องส าหรับคนไทยในปีหน้าอย่างแน่นอน 

นอกจากเรื่องร้อนๆ แล้ว ก็ยังมีเรื่องให้ต้องลุ้น ต้องจับตามองกันในปีหน้า โดยเฉพาะ คณะกรรมกา รสมาน
ฉันท์ ที่เริ่มมีความคืบหน้าโดยพรรคร่วมรัฐบาลมีการเสนอชื่อตัวแทนร่วมนั่งเป็นกรรมการแล้ว โดยเป็นตัวแทนของ  3 
พรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาล ไล่ตั้งแต่ ภิญโญ นิโรจน์ จากพรรคพลังประชารัฐ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ จากพรรคประชาธิปัตย์ และ 
สรอรรถ กลิ่นประทุม จากพรรคภูมิใจไทย 

ทั้งนี้ถึงแม้ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้จะถูกปรามาศไว้ว่า ยังฝากความหวังในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ไม่ได้ แต่หาก “รัฐบาลบิ๊กตู่” และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จริงใจในการคัดเลือกคนที่มานั่งต าแหน่งประธาน
กรรมการสมานฉันท์ โดยดึงคนที่มีความน่าเชื่อถือเพ่ือช่วยเรียกความสนใจจากสังคม แทนการเล่นเกมการเมืองโดยดัน
คนของตัวเองไปนั่งคุมเกม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ก็ยังพอที่จะมีความหวัง 
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แต่กลับกันหากท้ายที่สุดแล้ว ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ เป็นคนที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอ ที่จะ
ท าให้สังคมสนใจและพร้อมที่จะรับฟัง จากจุดเริ่มต้นก็จะกลายเป็นจุดฝังกลบการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปโดย
ปริยาย 

และทิ้งท้ายกันด้วยวันรัฐธรรมนูญ ที่เพ่ิงผ่านพ้นไป ยังคงตอกย้ าถึงปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญเปลืองได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญรวมแล้ว 20 ฉบับ และก าลังจะมีฉบับที่ 21 โดยตอนนี้ก าลังอยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยประเด็นที่จะเป็นตัว
แปรส าคัญอย่างรูปแบบและที่มา ส.ส.ร. ที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่า ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว หรือมาจาการ
การเลือกตั้งส่วนหนึ่งและมาด้วยวิธีอ่ืนส่วนหนึ่ง  ซึ่งเรื่องนี้จะต้องจับตาดูกันต่อไป เพราะอาจจะกลายมาเป็นอีกเรื่องที่
ร้อนระอุขึ้นอีกครั้งในปีหน้า 

สุดท้ายสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการแก้ปัญหาทางการเมืองคงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยความจริงใจ เพ่ือพิสูจน์การเป็น
ผู้น าของ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ที่จะพาประเทศไปข้างหน้าต่อไปได้ ส่วนเรื่องคดีความของแกนน าม็อบและนักการเมืองฝ่าย
ตรงข้าม เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องท าคดีอย่างเป็นธรรม 

แม้แนวทางนี้จะยังแก้ปัญหาที่มีอยู่ขณะนี้ไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็คงพอจะพยุงให้ประเทศก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้
ไปได้ โดยที่ไม่บอบช้ าไปมากกว่านี้. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/812484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/812484
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วันที่ 13 ธันวาคม 2563 - 12:03 น. 
วิพากษ์ เลือกตั้ง‘200 ส.ส.ร.’ ปมซ้ ารอย‘สภาผัวเมีย’ 

 
หมายเหตุ – เสียงสะท้อนของนักวิชาการกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มองว่าที่มาของ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน หากมาจากการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกมา มีจุดอ่อนอาจเป็นผู้ที่อิง
อยู่กับพรรคการเมือง อาจกลายเป็นคล้ายกับสภาผัวสภาเมียเหมือนที่เกิดขึ้นในวุฒิสมาชิกกับสภาผู้แทนราษฎรในอดีต
ได้ 

 
ยุทธพร อิสรชัย 

รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่องของการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด จะมีโอกาสเกิดการล็อกโหวตหรือเป็นฐานมา
จากพรรคการเมืองนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เราต้องท า ไม่ใช่ไปตัดการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน 
กล่าวคือ แน่นอนว่า ทุกการเลือกตั้งย่อมเกิดภาวะแบบนี้ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะออกแบบระบบการเลือกตั้งให้มีความ
สมบูรณ์แบบอย่างไร ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ดี ดังนั้น สิ่งที่เราต้องท าคือ จะต้องออกแบบอย่างไรมากกว่า เพ่ือให้
อ านาจ หน้าที่ และบทบาทต่างๆ ของ ส.ส.ร.ไม่ได้อยู่บนหลักของ “ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน” แต่ต้องอยู่บน
หลักของ “ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม” ในการเปิดพ้ืนที่ให้พ่ีน้องประชาชน ซึ่งการออกแบบ ส.ส.ร. ณ วันนี้ ถ้าเรา
ออกแบบให้เป็น ส.ส.ร.ผู้สื่อสาร ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แบบประชาธิปไตยตัวแทน ที่จะไปลงมติแทนพ่ีน้องประชาชน 
เพียงแต่เป็น “ผู้สื่อสาร” ที่คอยรับความคิดเห็นของประชาชนเข้ามาสู่สภาร่างรัฐธรรมนูญ และเอาความเห็นนั้นออกไป
ถามประชาชน ในกระบวนการร่างกฎหมาย ซึ่งจะท าให้พรรคการเมืองไม่เกิดความรู้สึกว่าจะต้องมีตัวแทนเข้ามา หรือใช้
ฐานทางการเมืองเพ่ือล็อกโหวต เพราะไม่เป็นประโยชน์ ไม่รู้จะท าเพ่ืออะไร เราควรจะต้องออกแบบเช่นนี้มากกว่า การ
ป้องกันไม่ให้เกิดสภาผัวเมีย 

นอกจากคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้ที่วิจารณ์เรื่องนี้ยังมีอีกหลายท่าน เช่น อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล ก็เคยค านวณออกมา
ว่า จะมีเรื่องของการท าให้ฐานการเมืองระดับใหญ่ได้เปรียบในการเลือกตั้ง และจะมีช่องว่างในจังหวัดที่มีประชากรมาก 
กับจังหวัดที่มีประชากรน้อย ดังนั้น ความกังวลจุดนี้ แน่นอนว่าทุกฝ่ายห่วงใยหมด ส่วนตัวจึงคิดว่าการที่เราจะบอกว่า 
การมี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งทั้งหมดมีปัญหา และจะไปตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงไม่น่าจะใช่ทิศทางที่ถูกต้อง  
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แต่เราควรจะต้องออกแบบอย่างไร ที่จะท าให้กระบวนการตรงนี้ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ได้-เสียกับพรรคการเมือง หรือ
นักการเมือง และท าให้ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ของประชาชนมากกว่า ความจริงแล้ว การมีตัวแทนเยาวชนอยู่ใน ส.ส.ร.หรือไม่มี 
อาจจะไม่ใช่ค าตอบ ต้องดูกระบวนการอ่ืนๆ ที่เข้ามาเสริม เช่น การให้มีกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะให้
บรรดาตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามา ส าคัญมากกว่าไม่ว่าจะกลุ่มนักศึกษาหรือตัวแทนภาคประชาสังคม
อ่ืนๆ 

ส่วนตัวเห็นว่าการมี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า เพราะจะเปิดพื้นที่การมีส่วน
ร่วมให้กับประชาชน เพียงแต่ต้องไปก าหนดอ านาจ หน้าที่ และบทบาทของ ส.ส.ร.ไม่ให้ยึดโยงอยู่กับหลัก
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน หมายถึง เมื่อเลือกตั้งแล้วเสร็จ ไม่ใช่ให้ฉันทานุมัติทั้งหมดตกอยู่กับ ส.ส.ร.เหมือนกรณีที่
เราเลือกตั้ง ส.ส. เพราะไม่เช่นนั้น จะท าให้กลายเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองมีความประสงค์จะส่งคนเข้ามาเพื่อก าหนด
กติกา หรือแม้กระทั่งกลุ่มอ่ืนๆ และฐานอ านาจรัฐก็ดี ถ้าเรามีเรื่องของการออกแบบให้ดี ยึดการมีส่วนร่วม เชื่อว่า
ผลประโยชน์ตรงนี้จะไม่ดึงดูดใจให้เกิดการต่อสู้แข็งขันในสนามเลือกตั้ง รวมทั้งไม่น าไปสู่ภาวะของการมีสภาผัวเมีย
อย่างท่ีหลายฝ่ายกังวล 

 
ชัยธวัช เสาวพนธ์ 

นักวิชาการอิสระ จ.เชียงใหม่ 

ไม่ควรเลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คนทั้งหมด ควรแบ่งเป็นเลือกตั้ง ส.ส.ร.150 คน มาจากเลือกตั้งจังหวัดละ 1-2 คน สรรหา
อีก 50 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจเพ่ือเกิดความหลากหลาย ไม่กระจุก
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 5-6 ราย ก็พอแล้ว ซึ่งการสรรหา ส.ส.ร.ไม่จ าเป็นต้องมี
ตัวแทนพรรคการเมือง เพราะมีพรรคการเมืองกว่า 50-60 พรรค ถ้าให้เฉพาะพรรคใหญ่ พรรคเล็กก็ไม่ยอมอีก 

รัฐธรรมนูญปี 40 มีจุดอ่อนหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข หรือก าจัดออกไป พร้อมเพ่ิมจุดแข็งให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
แท้จริง โดยยึดโยงกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมวางกรอบก าหนดร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
หรือ 4 เดือน โดยใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นแบบ หรือโมเดลร่างและแก้ไข เพ่ือให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ก่อน
ท าประชามติรับร่างดังกล่าวหรือไม่ หากประชามติผ่านถึงประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามล าดับ 

ผู้ที่มาเป็นประธาน ส.ส.ร.ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักการเมือง ไม่ควรยึดติดกับตัวบุคคล แต่ควรยึดติดกับหลักการและ
เหตุผลแทน เพื่อป้องกันข้อครหาว่าล าเอียงหรือไม่เป็นกลางอีก ดังนั้นเป็นที่มาเป็นประธาน ส.ส.ร.ต้องเป็นบุคคลที่
ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อท าหน้าที่เจรจา ไกล่เกลี่ย ออมชอม ปรองดอง ไม่แบ่งฝ่าย โดยยึดผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยไม่อิงกับอ านาจแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น 
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วันชัย บุนนาค 

นักวิชาการอิสระ ด้านกฎหมาย 

ต้องยอมรับว่าสาเหตุที่กลัวการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ทั้งหมด น่าจะวิตกกังวลว่าไม่สามารถควบคุมทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญ
ได้ และประเมินว่าประชาชนในยุค 5จี จะมีทัศนคติทางการเมืองที่ล้ าหน้าไปมากจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
การเมืองไทย ดังนั้นประชาชนที่มีหนึ่งสมองสองมือเท่ากัน สามารถแยกแยะวิธีคิดได้ ว่าใครท าเพ่ือส่วนรวม หรือท า
ประโยชน์ของพรรคพวก จึงเป็นเรื่องที่ผู้มีอ านาจเกรงกลัวจากสาเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มตาสว่าง 

หาก ส.ส.ร.ทั้งหมดถ้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน การก าหนดว่าจะมีการท างานในทิศทางใดคงล็อกไว้ไม่ได้ แต่
ข้อเท็จจริงเมื่อ ส.ส.ร.ไปท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องเข้าใจว่า ส.ส.ร.ไม่ได้ตัดสินใจตามที่ร่างได้เองทั้งหมด เพราะ
ต้องไปฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งการเปิดกว้างให้มีการแสดงความเห็นที่หลากหลาย จะต่างกับการท าหน้าที่
ของสภาแต่งตั้งในยุค คสช.โดยไม่ฟังเสียงสะท้อนประชาชน จนน าไปสู่วาทกรรมรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพ่ือพวกเรา 
ทั้งท่ีในหลักการของอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนมี 1 เสียงเท่ากันจะเป็นทางออกท่ีดีที่สุด 

การก าหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน เป็นจ านวนที่เหมาะสมแต่ความกังวลว่าจะมาจากไหน มาจากกลุ่มใดเป็นหลัก ควรให้
ประชาชนตัดสิน อย่าคิดว่าประชาชนไม่เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือหากต้องการจะแยก ส.ส.ร.ออกจากพรรค
การเมือง ก็อาจจะมีเงื่อนไขห้ามพรรคการเมืองไปแสดงตนในการหาเสียง นอกจากนั้น ส.ส.ร.ไม่ควรแข่งขันไปท าหน้าที่
ด้วยรณรงค์หาเสียงแบบปกติเหมือนเลือก ส.ส. เพราะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจะสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ า 

แต่ในทางปฏิบัติยอมรับว่าตรวจสอบยาก ถ้าจะไม่ให้มีพรรคการเมืองเข้ายุ่งเกี่ยว ขณะที่ ส.ส.ร.ควรเป็นอิสระไม่
ต้องสังกัดพรรคการเมือง แต่อาจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้โดยไม่เป็นอดีต ส.ส.หรือ ส.ว.ในเงื่อนไขเวลาที่
ก าหนด 

 
สุขุม นวลสกุล 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อย่าวิตกกังวลกับการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพราะนักการเมืองไม่ใช่คนชั่วช้า อย่าไปมองในแง่ร้ายว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
นักการเมืองแล้ว จะเป็นเรื่องที่น าพาประเทศให้เสียหายไปทั้งหมด ต้องยอมว่าความเชื่อมโยงของตัวบุคคลในสังคมมีทั้ง
คนในสายเลือดหรือระบบพรรคพวก คงไม่มีใครที่ใช้ชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นควรมองไปที่ผลของการ
ท างานของนักการเมืองว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนยอมรับหรือมีความชื่นชม 
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ต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องผ่านการท าประชามติ หากย้อนไปในอดีตการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 
โดย ส.ส.ร.ยุคนั้นเข้าไปท าหน้าที่ ก็มีทั้งนายอุทัย พิมพ์ใจชน พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นนักการเมืองระดับแถว
หน้า ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะมีอะไรเสียหาย ถ้าจะให้ ส.ส.ร.ไม่มีต าหนิ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ขอเรียนว่าผิด
ธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

เพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นถกเถียงให้เสียเวลา พรรคการเมืองทั้งหลายควรจะพิจารณาตัวเองด้วยว่าควรจะ
สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยการส่งตัวบุคคลไปแข่งขันหรือไม่ เพราะสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกเข้าไปท าหน้าที่หรือไม่ และ
ส่วนตัวไม่เห็นว่านักการเมืองจะต้องเลวทั้งหมด จึงต้องออกมาดักคอ ออกข้อห้าม หรือปลุกกระแสไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญส่วนการแก้ไขก็ควรจะเปิดกว้าง ก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม แต่จ านวนทั้งหมดต้องมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน และไม่เชื่อการอาสาเข้าไปท าหน้าที่ ส.ส.ร.จะต้องใช้งบทุ่มเทหาเสียงเหมือนการเลือกตั้งไป
ท าหน้าที่ ส.ส. หรือจะต้องมีการจับผิดในระหว่างการหาเสียงให้เกิดความวุ่นวาย 

และที่มาของ ส.ส.ร.ไม่ควรจะต้องใช้วิธีการคัดสรรด้วยวิธีการแปลกๆ เพราะมีความเชื่อว่าวันนี้การเมืองได้ลงลึกไปถึง
ระดับรากหญ้าแล้ว ประชาชนควรจะต้องมีโอกาสจะท้อนความเห็นเพ่ือก าหนดทิศทางกรอบกติกาของบ้านเมืองได้ แต่
ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการหา ส.ส.ร.ไปท าหน้าที่ต้องดูว่าการแปรญัตติของกรรมาธิการฯในวาระ 2 จะก าหนด ส.ส.ร.
จ านวนเท่าใด และมีที่มาอย่างไร และเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร 

ส่วนการพิจารณาในวาระ 3 ยังกลัว ส.ว.เพราะเชื่อว่าเจตจ านงในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่คือการลดอ านาจ ส.ว.หรือมี
การเปลี่ยนแปลงที่มาของ ส.ว.จากเสียงเรียกร้องของกระแสสังคม แม้ว่ารัฐธรรมนูญยังแก้ไขไม่เสร็จ หากมีปัญหาทาง
การเมือง เงื่อนไขที่จะให้ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีก น่าจะเป็นหลักการที่ชัดเจนว่า ส.ว.ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้อีกและไม่ควรก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ขณะที่ ส.ส.ร.จะถูกมองว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาลูกสภาพ่อก็ไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครในสังคมการเมืองจะออกมาจาก
กระบอกไม้ไผ่ ดังนั้นการได้มาของ ส.ส.ร.จะอยู่ท่ีอ านาจของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกไปท าหน้าที่ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2482733 
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