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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 ธนัวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ยังไม่เป็นทางการ! เปิดรายชื่อ 'ว่าที่นายก อบจ.' 76 จังหวัดทั่วประเทศ 7 

2 สยามรัฐออนไลน์ เปิดรายชื่อ "ว่าที่นายก อบจ." ทั่วประเทศ (ไม่เป็นทางการ) 11 

3 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

เปิดว่าที่นายก อบจ. 76 จว. เบื้องต้น-เชียงใหม่‘อดีต ส.ว.ก๊อง’ชนะ-หลาย

แห่งบ้านใหญ่ฉลุย 

14 

4 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น : ว่าที่นายก อบจ. 76 จังหวัด ใครอยู่ใต้เงา “บ้าน
ใหญ”่ ใครคือหน้าใหม่ล้มแชมป์ 

17 

5 Nation TV ออนไลน์ กกต.เชียงใหม่ยันไม่มีรายงานบัตรเสียในหน่วยเลือกตั้งของ มช. 21 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.' ต้องแจ้ง! ภายใน 27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูก 'จ ากัดสิทธิการเมือง' 

เช็คขั้นตอนที่นี่! 

23 

7 ไทยรัฐออนไลน์ เข้าวินปทุมธานี "แจ๊ด" ล้ม "ชาญ" แบบรอผลอืด นันทิดาไม่พลิก 25 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต.ประกาศผล"ปลัดแต"คะแนนน าโด่งนั่งนายกอบจ.สมุทรสาคร 28 

9 บ้านเมืองออนไลน์ “ศุภพานี” ปลื้มนั่ง นายก อบจ.หญิงคนแรกอายุน้อยที่สุดประวัติศาสตร์ 29 

10 ไทยรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" น าทีม ปชป. แห่ขอบคุณชาวสงขลา ปลื้ม อบจ.ได้รับการตอบรับ 30 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ปู' ยินดีนายกอบจ. ขอบคุณชาวเชียงใหม่-ไม่ลืมเรา 2 พ่ีน้อง 32 

12 คมชัดลึกออนไลน์ สตช.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เรียบร้อยดี 33 

13 คมชัดลึกออนไลน์ จับซื้อเสียง อบจ. 2 คดี ฉีกบัตรอีก 10 ราย 34 

14 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ขอโทษ ปชช. หลังคณะก้าวหน้า ชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. ไม่ได ้ 35 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์  'บิ๊กป้อม' อารมณ์ดีตอบสื่อ 'คณะก้าวหน้า' วืดนายก อบจ. เพราะ ปชช.เขา

ไม่เลือกไม่รู้จะท าอย่างไร 

36 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์เตือน'ธนาธร'ถ้ายังดื้อ ครั้งหน้าอาจเจอการสั่งสอนจากประชาชน

ที่หนักกว่าเดิม 

37 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ"เย้ย! ผลเลือกตั้งอบจ.สั่งสอนแก๊งหนักแผ่นดิน-ล้มเจ้า 39 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 MGR ออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบจ.อุดร ร้อง กกต.ระงับผลเลือกตั้ง เหตุคู่แข่งติดป้ายหา

เสียงเกิน กม.ก าหนด 

40 

19 สยามรัฐออนไลน์ รัฐบาลลุยต่อ ลต.ท้องถิ่น 41 

20 ส านักข่าวไทยออนไลน์ นายกฯ ยินดีนายก อบจ.ใหม ่ 43 

21 คมชัดลึกออนไลน์ "ประมวล เอมเปีย" ชี้ ผลเลือกตั้งอบจ. สะท้อนการเมืองไม่ปฏิรูป ชี้ อบจ.มี

งบเป็นพันล้านแต่งานซ้ าซ้อนไม่เกิดประโยชน์ 

44 

22 INN ออนไลน์ นักวิชาการมองก้าวหน้าแพ้ อบจ.เพราะกฎหมาย 45 

23 แนวหน้าออนไลน์ เขย่า ส.ว.!‘เรืองไกร’ร้องกกต.เอาผิดอาญาฐานเคยเป็น ส.ว.มาก่อน เข้า

ลักษณะต้องห้าม 

46 

24 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. เอาผิดอาญา ส.ว.ชุดปัญจุบัน ที่เคยเป็น ส.ว.มาก่อน 47 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น แบบไทยๆ ตระกูลการเมือง เจ้าพ่อ ผู้มากบารมี กินรวบ 48 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิ ดปมเหตุ ปรากฏการณ์ ใหญ่  คนชนะ 'หาดใหญ่ 'ไม่ ได้ เป็ น 

'นายก อบจ.สงขลา' 

50 

3 มติชนออนไลน์ รายงาน : แนวโน้ม มิติใหม่ POST ‘20 ธันวาคม’ ทะลวง รัฐราชการ 52 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "แม้ว" หนาว พท.ร่วงระนาว 54 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เบื้องลึก 'สจ.นก' ล้มช้าง เยาวภา-ยงยุทธ 56 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แบรนด์ "ชินวัตร" ส่อสิ้นมนต์ขลัง สนามนายก อบจ.  58 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวหน้า' ฝันค้าง 'ล้มบ้านใหญ่' ไม่มี 'ส้มหล่น' เหมือนในสภา 60 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อัพเดท! เปิด 12 ว่าที่นายก อบจ. หญิง ส่องฐานการเมืองท้องถิ่น 62 

9 MGR ออนไลน์ แพ้แลนด์สไลด-์ปิดเกม “ธนาธร” ฝ่อทั้งขบวน!? 64 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แบรนด์เสื่อม กระแสทรุด ? “เพ่ือไทย-ก้าวหน้า” พ่ายยับ 66 

11 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ก้าวที่ ก้าวหน้า ก้าวที่ก้าวไกล ก้าวสู่ อนาคตใหม่ “ธนาธร” 69 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบ : นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งที่ 41  
เขตเลือกตั้งที่  3 บริเวณใต้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจความเรียบร้อยหนว่ยเลือกตั้งที่ 41 เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแกน่ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้ามพลาด : นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ศาลาหมู่บ้านป่าหมาก หมู่ 3  
ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จังหวัดตราด และตรวจหน่วยเลือกตั้งด้วย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ศาลาหมู่บ้านป่าหมาก หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.29 น. 
ยังไม่เป็นทางการ! เปิดรายชื่อ 'ว่าที่นายก อบจ.' 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ส าหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ผลอย่างไม่เป็นทางการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศอย่างเป็น
ทางการอีกครั้ง 

ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด 

1.กาญจนบุรี                                 สุรพงษ์ ปิยะโชติ 
2.จันทบุรี                                     ธนภณ กิจกาญจน์  
3.ฉะเชิงเทรา                                กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  
4.ชัยนาท                                     อนุสรณ์ นาคาศัย  
5.ชลบุรี                                        วิทยา คุณปลื้ม  
6.ตราด                                        วิเชียร ทรัพย์เจริญ  
7.นครนายก                                 จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 
8.นครปฐม                                   พเยาว์ เนียะแก้ว 
9.นนทบุรี                                     พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 
10.ปทุมธานี                                พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปประจ่าง 
11.ประจวบคีรีขันธ์                        สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 
12.ปราจีนบุรี                                สุนทร วิลาวลัย ์
13.พระนครศรีอยุธยา                    สมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
14.เพชรบุรี                                  ชัยยะ อังกินันทน์ 
15.ระยอง                                   ปิยะ ปิตุเตชะ 
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16.ราชบุรี                                   วิวัฒน์ นิติกาญจนา 
17.ลพบุรี                                    อรพิน จิระพันธุ์วาณิช 
18.สมุทรปราการ                         นันทิดา แก้วบัวสาย 
19.สมุทรสาคร                             อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 
20.สมุทรสงคราม                         พิสิฐ เสือสมิง 
21.สระแก้ว                                 ขวัญเรือน เทียนทอง 
22.สระบุรี                                   สัญญา บุญหลง 
23.สิงห์บุรี                                  ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 
24.สุพรรณบุรี                             บุญชู จันทร์สุวรรณ 
25.อ่างทอง                                สุรเชษ นิ่มกุล 
26.อุทัยธานี                               เผด็จ นุ้ยปร ี

ภาคใต้ 14 จังหวัด 

27.กระบี่                                 สมศักดิ์ กิตติธรกุล               
28.ชุมพร                                นพพร อุสิทธิ์                            
29.ตรัง                                   บุ่นเล้ง โลส่ถาพรพิพิธ                     
30.นครศรีธรรมราช                  กนกพร เดชเดโช                               
31.นราธิวาส                           กูเซ็ง ยาวอหะซัน                             
32.ปัตตานี                             เศรษฐ์ อัลยุฟรี                                   
33.พังงา                                ธราธิป ทองเจิม                           
34.พัทลุง                               วิสุทธิ์ ธรรมเพชร                              
35.ภูเก็ต                                เรวัต   อารีรอบ                                  
36.ยะลา                                 มุขตาร์ มะทา                                                
37.ระนอง                              ธนกร บริสุทธิ์ญาณี               
38.สงขลา                             ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์                 
39.สตูล                                 สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์                     
40.สุราษฎร์ธานี                     พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว                               
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ภาคเหนือ 16 จังหวัด 

41.ก าแพงเพชร                       สุนทร รัตนากร                                  
42.เชียงราย                            อทิตาธร วันไชยธนวงศ์                    
43.เชียงใหม่                           พิชัย เลิศพงศ์อดิศร                          
44.ตาก                                  ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ                                     
45.นครสวรรค์                         พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์               
46.น่าน                                  นพรัตน์ ถาวงศ ์                                 
47.พะเยา                               อัครา พรหมเผ่า                                 
48.พิจิตร                                พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์                      
49.พิษณุโลก                          มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์                     
50.เพชรบูรณ์                          อัครเดช ทองใจสด                         
51.แพร่                                   อนุวัธ วงศ์วรรณ                               
52.แม่ฮ่องสอน                        อัครเดช วันไชยธนวงศ์                    
53.ล าปาง                               ตวงรัตน์ โล่หส์ุนทร                                             
54.ล าพูน                                อนุสรณ์ วงศ์วรรณ                            
55.สุโขทัย                              มนู พุกประเสริฐ                                
56.อุตรดิตถ ์                           ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา                          
  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

57.กาฬสินธุ์                         ชานวุัฒน์  วรามิตร                     
58.ขอนแก่น                         พงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ์                
59.ชัยภูมิ                             อร่าม โล่ห์วีระ                          
60.นครพนม                         ศุภพานี โพธิ์สุ                
61.นครราชสีมา                    ยลดา  หวังศุภกิจโกศล             
62.บึงกาฬ                           แว่นฟ้า ทองศรี                  
63.บุรีรัมย์                            ภูษิต เล็กอุดากร                       
64.มหาสารคาม                   คมคาย  อุดรพิมพ์                          
65.มุกดาหาร                       จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ                           
66.ยโสธร                           วิเชียร   สมวงศ ์                            
67.ร้อยเอ็ด                         เอกภาพ พลซื่อ                      
68.เลย                               ธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ                       
69.ศรีสะเกษ                       วิชิต   ไตรสรณกุล                     
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70.สกลนคร                        ชัยมงคล ไชยรบ                              
71.สุรินทร์                          พรชัย  มุ่งเจริญพร                       
72.หนองคาย                     ยุทธนา ศรีตะบุตร                        
73.หนองบัวล าภู                 วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์                  
74.อุดรธานี                        วิเชียร  ขาวข า                               
75.อุบลราชธานี                  กานต์ กัลป์ตินันท์              
76.อ านาจเจริญ                  วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/540053 
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 21 ธันวาคม 2563 11:56 น.    
เปิดรายชื่อ "ว่าที่นายก อบจ." ทั่วประเทศ (ไม่เป็นทางการ) 
  

 
 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผลอย่างไม่เป็นทางการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด 
1.กาญจนบุรี : สุรพงษ์ ปิยะโชติ 
2.จันทบุรี : ธนภณ กิจกาญจน์ 
3.ฉะเชิงเทรา : กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 
4.ชัยนาท : อนุสรณ์ นาคาศัย 
5.ชลบุรี : วิทยา คุณปลื้ม 
6.ตราด : วิเชียร ทรัพย์เจริญ 
7.นครนายก : จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 
8.นครปฐม : พเยาว์ เนียะแก้ว 
9.นนทบุรี : พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 
10.ปทุมธานี : พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปประจ่าง 
11.ประจวบคีรีขันธ์ : สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 
12.ปราจีนบุรี : สุนทร วิลาวลัย์ 
13.พระนครศรีอยุธยา : สมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
14.เพชรบุรี : ชัยยะ อังกินันทน์ 
15.ระยอง : ปิยะ ปิตุเตชะ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201221/89595321a0054522f2c16d68f641d4665d221ed088298befefaa820aa4b794cd.jpg?itok=TPA52ae9
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16.ราชบุรี : ววิัฒน์ นิติกาญจนา 
17.ลพบุรี : อรพิน จิระพันธุ์วาณิช 
18.สมุทรปราการ : นันทิดา แก้วบัวสาย 
19.สมุทรสาคร : อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 
20.สมุทรสงคราม : พิสิฐ เสือสมิง 
21.สระแก้ว : ขวัญเรือน เทียนทอง 
22.สระบุรี : สัญญา บุญหลง 
23.สิงห์บุรี : ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 
24.สุพรรณบุรี : บุญชู จันทร์สุวรรณ 
25.อ่างทอง : สุรเชษ นิ่มกุล 
26.อุทัยธานี : เผด็จ นุ้ยปรี 
ภาคใต้ 14 จังหวัด 
27.กระบี่ : สมศักดิ์ กิตติธรกุล 
28.ชุมพร : นพพร อุสิทธิ์ 
29.ตรัง : บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 
30.นครศรีธรรมราช : กนกพร เดชเดโช 
31.นราธิวาส : กูเซ็ง ยาวอหะซัน 
32.ปัตตานี : เศรษฐ์ อัลยุฟรี 
33.พังงา : ธราธิป ทองเจิม 
34.พัทลุง : วิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
35.ภูเก็ต : เรวัต อารีรอบ 
36.ยะลา : มุขตาร์ มะทา 
37.ระนอง : ธนกร บริสุทธิ์ญาณี 
38.สงขลา : ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ 
39.สตูล : สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
40.สุราษฎร์ธานี : พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว 
ภาคเหนือ 16 จังหวัด 
41.ก าแพงเพชร : สุนทร รัตนากร 
42.เชียงราย : อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
43.เชียงใหม่ : พิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
44.ตาก : ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 
45.นครสวรรค์ : พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 
46.น่าน : นพรัตน์ ถาวงศ์ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

47.พะเยา : อัครา พรหมเผ่า 
48.พิจิตร : พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ 
49.พิษณุโลก : มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ 
50.เพชรบูรณ์ : อัครเดช ทองใจสด 
51.แพร่ : อนุวัธ วงศ์วรรณ 
52.แม่ฮ่องสอน : อัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
53.ล าปาง : ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
54.ล าพูน : อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
55.สุโขทัย : มนู พุกประเสริฐ 
56.อุตรดิตถ ์: ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
57.กาฬสินธุ์ : ชานุวัฒน์ วรามิตร 
58.ขอนแก่น : พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
59.ชัยภูมิ : อร่าม โล่ห์วีระ 
60.นครพนม : ศุภพานี โพธิ์สุ 
61.นครราชสีมา : ยลดา หวังศุภกิจโกศล 
62.บึงกาฬ : แว่นฟ้า ทองศรี 
63.บุรีรัมย์ : ภูษิต เล็กอุดากร 
64.มหาสารคาม : คมคาย อุดรพิมพ์ 
65.มุกดาหาร : จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ 
66.ยโสธร : วิเชียร สมวงศ์ 
67.ร้อยเอ็ด : เอกภาพ พลซื่อ 
68.เลย : ธนาวุฒ ิทิมสุวรรณ 
69.ศรีสะเกษ : วิชิต ไตรสรณกุล 
70.สกลนคร : ชัยมงคล ไชยรบ 
71.สุรินทร์ : พรชัย มุ่งเจริญพร 
72.หนองคาย : ยุทธนา ศรีตะบุตร 
73.หนองบัวล าภู : วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 
74.อุดรธานี : วิเชียร ขาวข า 
75.อุบลราชธานี : กานต์ กัลป์ตินันท์ 
76.อ านาจเจริญ : วันเพ็ญ ตั้งสกุล 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205985 
  

https://siamrath.co.th/n/205985
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วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44 น. 
เปิดว่าที่นายก อบจ. 76 จว. เบื้องต้น-เชียงใหม่‘อดีต ส.ว.ก๊อง’ชนะ-หลายแห่งบ้านใหญ่ฉลุย 
 

 
 

เผยผลการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ไม่เป็นทางการ 76 จังหวัด เชียงใหม่ไม่พลิก! ‘อดีต ส.ว.ก๊อง’ ยังน า ‘บุญเลิศ 
บูรณุปกรณ์’ หลายหม่ืนคะแนน ‘ตู่ นันทิดา-บิ๊กแจ๊ส-วิทยา คุณปลื้ม-จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์’ ฉลุย เชียงราย ‘วิสาระ
ดี เตชะธีรวัฒน์’ ยังตาม สงขลาเดือด ‘ไพเจน’ เฉือน ‘ผู้การชาติ’ ตรัง ‘บุ่นเล้ง’ น า ‘สาธร วงศ์หนองเตย’ 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 15.00 น. รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้สมัครที่มีคะแนน
น า ดังนี้ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด 
1.กาญจนบุรี: นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 2.จันทบุรี: นายธนภณ กิจกาญจน์ 3.ฉะเชิงเทรา: นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 4.
ชัยนาท: นายอนุสรณ์ นาคาศัย 5.ชลบุรี: นายวิทยา คุณปลื้ม 6.ตราด: นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ 7.นครนายก: นาย จักร
พันธ์ จินตนาพากานนท์ 8.นครปฐม: นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ 9.นนทบุรี: พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 10.ปทุมธานี: 
พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปประจ่าง 
11.ประจวบคีรีขันธ์: นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 12.ปราจีนบุรี: นายสุนทร วิลาวัลย์ 13.พระนครศรีอยุธยา: สมทรง พันธ์
เจริญวรกุล 14.เพชรบุรี: นายชัยยะ อังกินันทน์ 15.ระยอง: ปิยะ ปิตุเตชะ 16.ราชบุรี: วิวัฒน์ นิติกาญจนา 17.ลพบุรี: 
อรพิน จิระพันธุ์วาณิช 18.สมุทรปราการ: นางนันทิดา แก้วบัวสาย 19.สมุทรสาคร: นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 20.
สมุทรสงคราม: สุกานดา ปานะสุทธะ 
21.สระแก้ว: ขวัญเรือน เทียนทอง 22.สระบุรี: สัญญา บุญ-หลง 23.สิงห์บุรี: ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 24.สุพรรณบุรี: บุญชู 
จันทร์สุวรรณ 25.อ่างทอง: สุรเชษ นิ่มกุล 26.อุทัยธานี: เผด็จ นุ้ยปรี 
 
 
 

https://www.isranews.org/
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ภาคใต้ 14 จังหวัด 
27.กระบี่: สมศักดิ์ กิตติธรกุล 28.ชุมพร: นพพร อุสิทธิ์ 29.ตรัง: บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 30.นครศรีธรรมราช: กนกพร 
เดชเดโช 31.นราธิวาส: กูเซ็ง ยาวอหะซัน 32.ปัตตานี: เศรษฐ์ อัลยุฟรี 33.พังงา: ธราธิป ทองเจิม 34.พัทลุง: วิสุทธิ์ 
ธรรมเพชร 35.ภูเก็ต: เรวัต อารีรอบ 36.ยะลา: มุขตาร์ มะทา 37.ระนอง: ธนกร บริสุทธิ์ญาณี 38.สงขลา: ว่าที่ ร.ต.ไพ
เจน มากสุวรรณ์ 39.สตูล: สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 40.สุราษฎร์ธานี: พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว 
 
ภาคเหนือ 16 จังหวัด 
41.ก าแพงเพชร: นายสุนทร รัตนากร 42.เชียงราย: อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 43.เชียงใหม่: พิชัย เลิศพงศ์อดิศร 44.ตาก: 
ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 45.นครสวรรค์: พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 46.น่าน: นพรัตน์ ถาวงศ์ 47.พะเยา: อัครา พรหมเผ่า 
48.พิจิตร: พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ 49.พิษณุโลก: มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ 50.เพชรบูรณ์: อัครเดช ทองใจสด 51.
แพร่: อนุวัธ วงศ์วรรณ 52.แม่ฮ่องสอน: อัครเดช วันไชยธนวงศ์ 53.ล าปาง: ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 54.ล าพูน: อนุสรณ์ วงศ์
วรรณ 55.สุโขทัย: มนู พุกประเสริฐ 56.อุตรดิตถ์: ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
57.กาฬสินธุ์: ชานุวัฒน์ วรามิตร 58.ขอนแก่น: พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 59.ชัยภูมิ: อร่าม โล่วีระ 60.นครพนม: ศุภพานี 
โพธิ์สุ 61.นครราชสีมา: ยลดา หวังศุภกิจโกศล 62.บึงกาฬ: แว่นฟ้า ทองศรี 63.บุรีรัมย์: ภูษิต เล็กอุดากร 64.
มหาสารคาม: คมคาย อุดรพิมพ์ *65.มุกดาหาร: พ.ต.ท.จิตต์ มุกดาธนพงศ์ มี 57,494 คะแนน และนายวิริยะ ทองพา มี 
57,316 คะแนน โดยคะแนนยังสูสีกันอยู่ 66.ยโสธร: วิเชียร สมวงศ์ 67.ร้อยเอ็ด: เอกภาพ พลซื่อ 68.เลย: ธนาวุฒิ ทิม
สุวรรณ 69.ศรีสะเกษ: วิชิต ไตรสรณกุล 70.สกลนคร: นายชูพงศ์ ค าจวง ได้คะแนน 136,349 คะแนน ส่วนนายชัย
มงคล ไชยรบ 119,096 คะแนน โดยคะแนนยังสูสีกันอยู่ 71.สุรินทร์: พรชัย มุ่งเจริญพร 72.หนองคาย: ยุทธนา ศรีตะ
บุตร 73.หนองบัวล าภู: วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 74.อุดรธานี: วิเชียร ขาวข า 75.อุบลราชธานี: กานต์ กัลป์ตินันท์ 76.
อ านาจเจริญ: วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

อนึ่ง ในช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวรายงานแล้วว่า ผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการในพ้ืนที่จังหวัดใหญ่ ๆ 
ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ส.ว.ก๊อง) จากพรรคเพ่ือไทย ได้คะแนนประมาณ 421,426 
คะแนน ส่วนนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (พ่อเลี้ยงโต๊ะ) ได้คะแนน 353,010 คะแนน ส่วน จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชย
ธนวงศ์ ผู้สมัครอิสระ คะแนน า น.ส.วิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย 

ส่วนพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ภริยานายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ
โกศล รมช.พาณิชย์ ยังมีคะแนนน า ขณะที่ จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น 6 สมัย 
ยังมีคะแนนน าเช่นเดียวกัน 

พ้ืนที่ภาคกลาง จ.สมุทรปราการ นางนันทิดา แก้วบัวสาย อดีตภรรยานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม มีคะแนนน าเป็น
อันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับ จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. มีคะแนนน านายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีต
นายก อบจ.ปทุมธานี 4 สมัย ที่ตามมาเป็นล าดับสอง ส่วน จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนท
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บุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทย มีคะแนนมาเป็นล าดับหนึ่ง ขณะที่ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ลูก
ชายนายไชยา สะสมทรัพย์ อดีต รมว.สาธารณสุข ได้คะแนนมาเป็นล าดับหนึ่ง 
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.ชลบุรี ได้คะแนนน ามาเป็นล าดับหนึ่งเช่นกัน จ.สระแก้ว 
นางขวัญเรือน เทียนทอง มีคะแนนน า 

ส่วนภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช ยังมีคะแนนน าผู้สมัครทุกราย ขณะที่ จ.นราธิวาส นายกู
เซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก อบจ.นราธิวาส 4 สมัย มีคะแนนน ามาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วน จ.สงขลา ว่าทีร้อยตรีไพเจน 
มากสุวรรณ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนน า พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล หรือผู้การชาติ เพ่ือนร่วมรุ่ น ตท.12 พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา มีคะแนน าเป็นล าดับหนึ่ง ส่วน จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถานพร
พิพิธ หัวหน้าทีมกิจปวงชน ซึ่งรับไม้ต่อมาจากตระกูลหลีกภัย คะแนนน านายสาธร วงศ์หนองเตย น้องชายสาทิตย์ วงศ์
หนองเตย นักการเมืองชื่อดังพรรคประชาธิปัตย์ 
อย่างไรก็ดีคะแนนทั้งหมด ต้องรอ กกต.รองรับผลการเลือกตั้ง และประกาศอีกครั้งในวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/94373-israwwnews-714.html 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/94373-israwwnews-714.html
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21 ธ.ค. 2563-20:17 น. 
เลือกตั้งท้องถิ่น : ว่าที่นายก อบจ. 76 จังหวัด ใครอยู่ใต้เงา “บ้านใหญ่” ใครคือหน้าใหม่ล้มแชมป์ 
    

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่เปิดเผยผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และนายก อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. อย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจาก 76 จังหวัด ขณะที่
แกนน าพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ทยอยออกมาแถลงขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้ โดยเฉพาะ 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่เอ่ยค า "ขอโทษที่ไม่สามารถเข้าไปด ารงต าแหน่งนายก อบจ. แม้แต่ 1 
จังหวัด" แต่ขอบคุณคะแนนเสียงกว่า 2.6 ล้านคะแนนที่กาให้ผู้สมัครของกลุ่ม 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ ชี้ให้เห็นว่า 1 พรรคการเมืองใหญ่ และ 1 กลุ่มการเมืองที่
โหมหาเสียงอย่างหนักด้วยการจัดท าแคมเปญระดับชาติ ไม่ประสบความส าเร็จนักในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในรอบ 
6 ปีหลังรัฐประหารเมื่อปี 2557 เนื่องจากไม่สามารถเบียดเข้าไปท าหน้าที่ "รัฐบาลท้องถิ่น" ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หาก
เทียบกับโครงข่ายการเมืองระดับจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งถูกเรียกขานว่า "บ้านใหญ่" ที่ยังยึดกุมเก้าอ้ี "นายกเล็ก" ไว้ได้ใน
หลายพื้นท่ี 

บีบีซีไทยตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของ อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของ กกต. จังหวัดต่าง ๆ ก่อนประมวลข้อมูลที่น่าสนใจมา
ไว้ ณ ที่นี้ 
ก้าวหน้าแพ้ราบคาบ 42 จังหวัด ส่วน พท. ปักธงได้แค่ 9 จังหวัด  

ข้อจ ากัดทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ห้าม
ไม่ให้ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. เป็นผู้ช่วยหาเสียง ท าให้มีเพียง 2 พรรคการเมือง และ 1 กลุ่มการเมือง ส่ง
ผู้สมัครชิงเก้าอ้ีในนามพรรค/กลุ่ม ประกอบด้วย คณะก้าวหน้า 42 จังหวัด พรรคเพื่อไทย (พท.) 25 จังหวัด และ
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2 จังหวัด ส่วนผู้สมัครที่เหลือลงสนามในนามอิสระ แม้มีนามสกุลเดียวกับ รมต. และ 
ส.ส. ก็ตาม ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการใน 76 จังหวัด พบว่า คณะก้าวหน้าภายใต้การน าของ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สามารถปักธงในสนามเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แม้แต่จังหวัดเดียว ซึ่งเขายอมรับว่า 
"ท างานไม่มากพอ" แต่ถึงกระนั้น คณะก้าวหน้าให้ข้อมูลว่าได้ ส.อบจ. 57 คน ใน 20 จังหวัด 
ขณะที่ พท. ก าชัยชนะไม่ถึงครึ่ง โดยได้เป็นว่าที่นายก อบจ. เพียง 9 คน 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5576678
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5576678
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5576678
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/116196035_131899151_393970571911256_5156884628329746003_n.jpg
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 ภาคอีสาน ชนะ 4 จาก 10 จ. ที่ส่งผู้สมัคร ได้แก่ จ.อุดรธานี, อุบลราชธานี, ยโสธร และมุกดาหาร ส่วน จ.ที่แพ้ 
ประกอบด้วย ชัยภูมิ, มหาสารคาม, หนองคาย, หนองบัวล าภู, กาฬสินธุ์ และนครพนม 

 ภาคเหนือ ชนะ 5 จาก 6 จังหวัด ที่ส่งผู้สมัคร ได้แก่ เชียงใหม่, ล าพูน, น่าน, ล าปาง และแพร่ ส่วนจังหวัดที่
พลาดท่าไปคือเชียงราย 

 ภาคกลาง แพ้ยกทีม 9 จังหวัด ที่ส่งผู้สมัคร ได้แก่ สุพรรณบุรี, ระยอง, นครนายก, ปราจีนบุรี, นครปฐม, 
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์ และสิงห์บุรี 

ด้าน ปชป. คว้าชัยท่ี จ.สงขลา แต่พลาดท่าที่ จ. สตูล 
จังหวัดที่ "แชมป์เก่า" ถูกโค่น  

ส าหรับ จ. ที่ "นายกหน้าเดิม" ต้องเสียเก้าอ้ีให้แก่ผู้ท้าชิงมีหลาย จ. แต่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ หนีไม่พ้น จ.
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่าง พิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ "ส.ว.ก๊อง" สวมเสื้อเพ่ือไทยลงสนาม โดยแกนน าพรรค
ต้นสังกัดบุกไปช่วยหาเสียงอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้าย ซ้ ายังมีข้อความชวน-เชียร์ข้ามประเทศจาก ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี เพ่ืออ้อนขอคะแนนจากประชาชนในบ้านเกิดว่า "ช่วยกันเลือก เอาให้ชนะขาดนะครับ ถ้าไม่เช่นนั้นเขา
จะพูดได้ว่าคนเชียงใหม่ไม่รักผมแล้ว" 

สุดท้าย ส.ว.ก๊อง ก็สามารถโค่น บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ 2 สมัย ที่แยกตัวจาก พท. ไป
ลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ด้วยคะแนน 421,426 คะแนน ต่อ 353,010 คะแนน ตามการเปิดเผยผลการนับ
คะแนน 100% ของ ผอ.กกต.เชียงใหม่ 
  เช่นเดียว จ.ปทุมธานี ที่ พล.ต.ท. ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ "บิ๊กแจ๊ด" ผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจาก พท. 
แต่ไม่ยอมสวมเสื้อพรรคลงสู่สนาม มีคะแนนสูงสุดที่ 252,499 คะแนน เบียด ชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี 
3 สมัย ตกขอบไปด้วยคะแนน 222,211 คะแนน 

ส่วน จ.นครพนม ศุภพานี โพธิ์สุ หรือขวัญ วัย 36 ปี จากกลุ่มนครพนมร่วมใจ บุตรสาวของ ศุภชัย โพธิ์สุ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ล้มอดีตนายก 2 สมัยจาก พท. สมชอบ นิติพจน์ 
ลงได้ด้วยคะแนน 161,933 คะแนน ต่อ 110,596 หรือทิ้งห่างกันกว่า 5 หมื่นแต้ม 
จังหวัดที่ "นายกเล็กหน้าเดิม" ได้ไปต่อ 

บีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า ประชาชนในอย่างน้อย 34 จ. ยังเทคะแนนเลือกอดีตนายก อบจ. ที่เพ่ิงพ้นจาก
ต าแหน่งไปหมาด ๆ ก่อนการเลือกตั้งปี 2563 ให้หวนกลับมาท าหน้าที่อีกครั้ง เป็นให้ "นายกเล็ก" 3 คนยึดครองอ านาจ
ยาวนานรวม 6 สมัย เป็นเวลารวมกว่า 2 ทศวรรษ (วาระละ 4 ปี) 

ส่วนอีก 1 คนคือ สมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ "โกหงวน" วัย 74 ปี ด ารงต าแหน่งนายก อบจ.กระบี่ 7 สมัยตั้งแต่ปี 
2540 (เว้นไปแค่ 3 เดือน - ธ.ค. 2543-มี.ค. 2544 เพราะเจ้าตัวขอลาออก ก่อนได้รับเลือกให้กลับมาท าหน้าที่อีกครั้ง) 
และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 

โกหงวนยังเป็น 1 ใน 3 ของอดีตนายก อบจ. ที่ลงสนามเลือกตั้ง อบจ. แบบไร้คู่แข่ง ซึ่งนอกจากเขายังมีอดีต
นายก อบจ.เพชรบุรี และอุทัยธานี โดยทั้งหมดชนะการเลือกตั้ง-ได้กลับมาท าหน้าที่เดิม เนื่องจากผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าทาง
กฎหมายคือ ได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10% ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมากกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ขึ้นสู่สมัยที่ 2 รวม 9 คน 
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ลพบุรี - อรพิน จิระพันธุ์วาณิช// สมุทรสงคราม - พิสิฐ เสือสมิง// เพชรบุรี - ชัยยะ อังกินันทน์ (ไร้คู่แข่ง)// พัทลุง - 
วิสุทธิ์ ธรรมเพชร// ตาก - ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ// พิษณุโลก - มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์// ก าแพงเพชร - สุนทร 
รัตนากร// มหาสารคาม - คมคาย อุดรพิมพ์// อุดรธานี - วิเชียร ขาวข า 
ขึ้นสู่สมัยที่ 3 รวม 8 คน 
ชัยนาท - อนุสรณ์ นาคาศัย// ชลบุรี - วิทยา คุณปลื้ม// ระยอง - ปิยะ ปิตุเตชะ// สุพรรณบุรี - บุญชู จันทร์สุวรรณ// 
อ่างทอง - สุรเชษ นิ่มกุล// สตูล - สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์// แพร่ - อนุวัธ วงศ์วรรณ// แม่ฮ่องสอน - อัครเดช วันไชยธน
วงศ์ 
ขึ้นสู่สมัยที่ 4 รวม 7 คน 
นนทบุรี - พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ// พระนครศรีอยุธยา - สมทรง พันธ์เจริญวรกุล// ฉะเชิงเทรา - กิตติ เป้าเปี่ยม
ทรัพย์// ปัตตานี - เศรษฐ์ อัลยุฟรี// ยะลา - มุขตาร์ มะทา// อุตรดิตถ์ - ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา// สกลนคร - ชัยมงคล 
ไชยรบ 
ขึ้นสู่สมัยที่ 5 รวม 7 คน 
จันทบุรี - ธนภณ กิจกาญจน์// ตราด - วิเชียร ทรัพย์เจริญ// อุทัยธานี - เผด็จ นุ้ยปรี (ไร้คู่แข่ง)// นราธิวาส - กูเซ็ง ยา
วอหะซัน// ขอนแก่น - พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์// เลย - ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ // หนองคาย - ยุทธนา ศรีตะบุตร 
 
ขึ้นสู่สมัยที่ 6 รวม 3 คน 
เพชรบูรณ์ - อัครเดช ทองใจสด// ศรีสะเกษ - วิชิต ไตรสรณกุล// ขอนแก่น - พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ขึ้นสู่สมัยที่ 7 รวม 1 คน 
กระบี่ - สมศักดิ์ กิตติธรกุล (ไร้คู่แข่ง) 
นอกจาก "นายกเล็กหน้าเดิม" ยังมี สัญญา บุญ-หลง อดีตนายก อบจ.นครนายก 2 สมัย ข้ามเขต จ. ไปลงชิงเก้าอ้ีนายก 
อบจ.สระบุรี และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เดินหน้าสถิติการเป็นนายกเล็กต่อไปในวาระที่ 3 ของชีวิต 
อีกท้ังยังมี ศุภวัฒน์ เทียนถาวร หวนกลับมาเป็นนายก อบจ.สิงห์บุรี สมัยที่ 3 หลังเว้นวรรคไปในสมัยล่าสุด 
จังหวัดที่ยังอยู่ใต้เงา "บ้านใหญ่-แกนน ารัฐบาล" 

เมื่อไล่เรียงชื่อว่าที่นายก อบจ. จะพบว่าหลายคนเป็นสมาชิก "บ้านใหญ่" อันหมายถึงตระกูลการเมืองที่ทรง
อิทธิพลในพื้นท่ี และอีกอีกหลายคนเป็นเครือญาติใกล้ชิดของนักการเมืองซีกรัฐบาล 
ส าหรับว่าที่นายก อบจ. ที่ถูกเข้าใจว่าอยู่ใต้ "เงา" ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีอย่าง
น้อย 9 คน แม้ท้ัง 2 พรรคมีมติไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก็ตาม 
ชลบุรี - วิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครจากกลุ่มเรารักชลบุรี พ่ีชายของ อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม สังกัด พปชร. 
ชัยนาท - อนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ. น้องชายของ อนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 และเลขาธิการ พปชร. ที่ลงรักษาแชมป์ได้ส าเร็จ 
ราชบุรี - วิวัฒน์ นิติกาญจนา ผู้สมัครจากกลุ่มพัฒนาราชบุรี สามีของ บุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พปชร. 
พะเยา - อัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครจากกลุ่มฮักพะเยา น้องชายร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สังกัด 
พปชร. 
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ก าแพงเพชร - สุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ. ลงสมัครในนามทีมหมอทร โดยที่เขาพ่ีชายของ วราเทพ รัตนากร แกน
น ากลุ่มชากังราว พปชร. 
นครพนม - ศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครจากกลุ่มนครพนมร่วมใจ บุตรสาวของ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา สังกัด ภท. 
นครราชสีมา - ยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครจากกลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.
พาณิชย์ สังกัด ภท. 
บึงกาฬ -แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยา ผู้สมัตรจากกลุ่มนครนาคา ภรรยาของ ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย สังกัด ภท. 
บุรีรัมย์ - ภูษิต เล็กอุดากร ผู้สมัครกลุ่ม เราเพ่ือนเนวิน เนวินเพ่ือนเรา หลานชายของ เนวิน ชิดชอบ ที่ถูกขนานนามว่า 
"ครูใหญ่ภูมิใจไทย" ซึ่งส่งหลานลงแทนภรรยา กรุณา ชิดชอบ อดีตนายก 3 สมัยที่วางมือ 
นอกจากนี้ยังมี จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ บุตรชายของ ไชยา สะสมทรัพย์ อดีต รมต.หลายสมัย ที่ยกทีม "บ้านใหญ่นครปฐม" 
มาอยู่ใต้ชายคาพรรคชาติไทยพัฒนา (ชพท.) ที่ชนะการเลือกตั้ง-จ่อเข้าเป็นนายก อบจ.นครปฐม คนใหม่ด้วย 
ค าขอบคุณ-ค ามั่นสัญญาจากคนการเมือง 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้ง 
อบจ. พร้อมชี้ว่า "นี่คือการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย" เมื่อการเลือกตั้งผลออกมาแล้ว ก็ขอให้ทุกคนเตรียมการ
บริหารท้องถิ่นให้ดี ทั้งเรื่องของการพัฒนาวิธีการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดแถลงข่าวโดยเอ่ยค า "ขอโทษที่ไม่สามารถเข้าไปด ารงต าแหน่ง
นายก อบจ. แม้แต่ 1 จังหวัด แต่พวกเราได้แสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะสร้างการเมืองใหม่ทั้งประเทศ ไม่เฉพาะการเมือง
ระดับชาติ แต่ลงมาที่ท้องถิ่น" 

ธนาธรย้ าว่า คะแนน 2.6 ล้านเสียงที่ได้รับ เป็น "คะแนนที่บริสุทธิ์ และไม่ได้มาจากเครือข่ายผลประโยชน์ นั่น
คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการท างานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา" 

ด้าน พท. โดย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค แสดงความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการเลือกตั้งที่ 
พท. ชนะใน 9 จ. โดยถือว่า "เราประสบชัยชนะ" โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่ผู้สมัครนายก อบจ. ของพรรคชนะ
เป็นส่วนมาก แต่ในภาคกลาง แม้ผู้สมัครได้พยายามท างานเต็มที่ แต่เนื่องจากเป็นคนหน้าใหม่ จึงไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
แต่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่มีนัยที่ดี 

ส่วน ปชป. ชัยชนะของ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา ของพรรค ที่มีเหนือ พ.อ. สุชาติ 
จันทรโชติกุล เพ่ือนร่วมรุ่น ตท. 12 ของนายกฯ ท าให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้า ปชป. น าทีมแถลงขอบคุณชาวสงขลาที่ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครของพรรค 

พร้อมระบุว่า "มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวสงขลาทุกคน ไม่ว่าจะ
เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครของพรรคก็ตาม" และบอกว่า พรรคได้รับการตอบรับอย่างมีนัยส าคัญ และเป็นก าลังใจให้กับ
พรรคเดินหน้าท างานทางการเมืองต่อไป 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/HOT-TOPICS/NEWS_5576678 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5576678
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21 ธ.ค. 2563 
กกต.เชียงใหม่ยันไม่มีรายงานบัตรเสียในหน่วยเลือกตั้งของ มช. 
 

 
 

เชียงใหม่ กกต.เชียงใหม่ ยันกระแสข่าวพบบัตรเสียในหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวนมาก ยังไม่ได้รับ
รายงาน ด้าน อบจ.เชียงใหม่ เร่งรวบรวบตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนน ส่งให้กกต.ภายในวันนี้ 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2563หลังจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการผ่านเว็บไซต์ http://chiangmaipao.go.th/voteresult.html จากข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
เวลา 03.30 น.ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 421 ,426 คะแนน, หมายเลข 
2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 353,010 คะแนน, หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ 19,441คะแนน, หมายเลข 4 นายบดินทร์ จิ
นาวงศ์ 19,994 คะแนน, หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ 4,499 คะแนน และ หมายเลข6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ 5,247 
คะแนน 

นายเกรียงไกร   พานดอกไม้   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดเผยว่าขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้รวบรวมผล
อย่างเป็นทางการส่งมาให้กับทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่
ก าลังอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนก่อนที่จะส่งผลคะแนนมาให้ 

ส าหรับเรื่องร้อนเรียนการกระท าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามา ถือเป็นเรื่องดีที่
ไม่พบการกระท าความผิดทั้งจากผู้สมัครและจากประชาชน เชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างของการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดีท าให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาส่วนข่าวที่พบบัตรเสียเป็นจ านวนมากที่หน่วยเลือกตั้งภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามา 
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ด้าน นายธัชพล  อภิรติมัย   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   กล่าว

ว่า  ขณะนี้ได้มีการแจ้งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในหน้าเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคะแนนอย่างเป็น
ทางการที่จะต้องส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ก าลังอยู่ระหว่างในการรวบรวม
เอกสารรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน โดยคาดว่าจะสามารถส่งให้กับกกต. ได้ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้น
ทาง กกต.จะท าการตรวจสอบผลคะแนนอีกครั้ง ก่อนที่จะประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378810751?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_
campaign=election 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378810751?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=election
https://www.nationtv.tv/main/content/378810751?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=election
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22 ธันวาคม 2563  
'ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.' ต้องแจ้ง! ภายใน 27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูก 'จ ากัดสิทธิการเมือง' เช็คขั้นตอนที่นี่! 
 

 

 
คนที่ "ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ." เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านต้องรีบแจ้ง "กกต." ตามขั้นตอน ตั้งแต่ 21-27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูก
ตัดสิทธิหรือจ ากัดสิทธิทางการเมือง 

ส าหรับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน 76 จังหวัด และมีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่มีเหตุให้ไม่
สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ จะต้องรีบแจ้งสาเหตุกับ กกต. เพ่ือไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิหรือตัดสิทธิทางการเมืองในครั้งต่อๆ 
ไป โดยการแจ้งสาเหตุที่ ไม่ ได้ ไปเลือกตั้ง อบจ. จะต้องท าภายในวันที่  21-27 ธ.ค. 63 โดย "กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์" รวบรวมข้ันตอนในแจ้งต่อ กกต. ให้ถูกต้อง ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 :  ดาวน์โหลดเอกสาร  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ . ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ของ กกต. ตามลิงก์
ต่อไปนี้ >> https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/12/download.pdf 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที ่
เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

โดยวิธีค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพ่ือตรวจสอบได้ โดยเมื่อ
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเข้าไปในระบบแล้วจะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง  ๆ เช่น ชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธ.ค.) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และล าดับในบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ยื่นค าร้องกับนายทะเบียน 
 ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในเอกสาร  
เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สิ่งที่ต้องท าต่อมา คือ การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในเอกสาร 
 กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อ, ที่อยู่ และ เหตุผล 
 ส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพ่ือส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก แต่ต้องยื่น-

ส่ง กับเจ้าหน้าที่ด้วย) 
 จากนั้นแนบส าเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
 

https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/12/download.pdf
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912591?ant=


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นเอกสาร  
การยื่นเอกสารสามารถ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท าได ้2 ช่องทาง คือ 
1. น าเอกสารไปแจ้งต่อนายอ าเภอ โดยสามารถน าไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง หรือให้คนอ่ืนไปยื่นแทน 
2. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอ าเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอ าเภอ โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับ
ตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย 
หากท าทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และอยู่ภายในวันที่ก าหนด คือตั้งแต่วันที่ 21-24 ธ.ค. 63 ก็จะไม่เสียสิทธิทางการเมืองแล้ว 
 ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ. และไม่แจ้งเหตุจ าเป็น เสียสิทธิอะไรบ้าง?  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เน้นย้ า ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งเหตุ
จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ากัดสิทธิ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913392 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2494743 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913112?ant=
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913392
https://www.matichon.co.th/politics/news_2494743
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22 ธ.ค. 2563 05:30 น. 
เข้าวินปทุมธานี "แจ๊ด" ล้ม "ชาญ" แบบรอผลอืด นันทิดาไม่พลิก 
 

 
 

ชาวบ้านรุมสวดยับ อบจ.ปทุมฯ ท าพิลึก กว่าจะน าผลคะแนนมาขึ้นบอร์ดเวลาผ่านไป 1 คืน อ้างทางอ าเภอส่ง
มาล่าช้า “บิ๊กแจ๊ด” ลั่นพร้อมเปลี่ยนโฉมเมืองปทุมฯ ส่วนทายาท “บ้านใหญ่” นครปฐม คว่ าแชมป์เก่าลงได้ส าเร็จ 
เช่นเดียวกับตู่-นันทิดา คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย เป็นนายกหญิงคนแรกของเมืองปากน้ า กองเชียร์จุดพลุฉลองชัย 
ด้าน “ส.ว.ก๊อง” ล้มช้างคว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงใหม่ “อดีตนายกฯปู” โพสต์แสดงความยินดี ส่วน “เจ้หน่อย” 
คะแนนน าคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น ปักธงสนามโคราช ในขณะที่ “ก านันศักดิ์” หักปากกาเซียน ล้ม “ชุมพล” นักการเมือง
รุ่นลายครามเมืองหอยใหญ่ “บิ๊กตู”่ ร่วมยินดีผู้ชนะเลือกตั้ง อบจ. ยืนยันปีหน้าเป็นคิวเลือก อบต.กทม. พัทยา เพ่ือไทย
ปลื้มคว้าชัยใน 9 จว.ภาคเหนือ-อีสาน 

ศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.และ ส.อบจ.ทั่วประเทศผ่านไปเรียบร้อยแล้ว หลายจังหวัดแชมป์เก่ายังสามารถรักษา
เก้าอ้ีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่บางจังหวัดมี “ล้มช้าง” เกิดข้ึน โดยที่ จ.ปทุมธานี “บิ๊กแจ๊ด” พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูป
กระจ่าง อดีต ผบช.น.ที่ลงชิงชัยสามารถโค่นนายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี หลายสมัยลงได้ส าเร็ จด้วย
คะแนนเสียงท่วมท้น พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ว่าที่นายก อบจ.ปทุมธานี เปิดเผยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 ธ.ค.ว่า ต้องขอบคุณพ่ี
น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่เทคะแนนเสียงให้ เมื่อตนเข้ารับต าแหน่งนายก อบจ.อย่างเป็นทางการแล้วจะพัฒนา
เปลี่ยนแปลงปทุมธานีให้เป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน ยืนยันจะท าให้ดีที่สุด 
ที่บริเวณด้านหน้า อบจ.ปทุมธานี มีประชาชนแห่ไปดูผลคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ อบจ.น ามาขึ้นบอร์ดไว้ และเป็น
ที่น่าสังเกตว่ามี 3 อ าเภอ คือ อ.คลองหลวง อ.ล าลูกกา และ อ.ธัญบุรี ไม่มีผลคะแนนติดอยู่บนบอร์ด สร้างความแปลก
ใจให้กับบรรดาชาวบ้านเป็นอย่างมาก เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่กลับไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุไม่น าคะแนนมาติด
บอร์ดให้ประชาชนได้รับทราบ กระทั่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่น าผลคะแนนทั้งหมดมาขึ้นบอร์ดอ้างเพียงว่าทางอ าเภอส่ง
เข้ามาล่าช้า พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ได้ 252,499 คะแนน ส่วนนายชาญได้ 222,211 คะแนน 

 
 
 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.thairath.co.th&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=958512
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.thairath.co.th&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=958512
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เช่นเดียว จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ทายาท “บ้านใหญ่” ตระกูล “สะสมทรัพย์” ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า 
“แพ้ไม่ได้” มีคะแนนน าโด่งคู่แข่ง สามารถล้มแชมป์เก่านายพะเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายก อบจ.นครปฐม ลงได้ส าเร็จ
ตามที่ได้ประกาศไว้ ส่วน จ.สมุทรปราการ ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย อดีต ภรรยานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ก็สามารถ
เอาชนะคู่แข่ง นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.สมุทรปราการ ได้ส าเร็จ ถือเป็นนายก อบจ.หญิงคนแรกของเมืองปากน้ า สร้างความ
ดีใจให้กับทีมงานพากันจุดพลุฉลองชัยชนะท่ีบ้านของนายชนม์สวัสดิ์จ านวน 1,633 นัด 
จ.เชียงใหม่ มีการ “ล้มช้าง” เช่นกัน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ “สว.ก๊อง” คนสนิทของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 
น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก-รัฐมนตรี สามารถคว่ าแชมป์เก่านายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.
เชียงใหม่ ลงได้ส าเร็จ ด้วยคะแนนทิ้งห่าง การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากเป็น “ศึกแห่งศักดิ์ศรี” แล้วยังเป็นการวัดคะแนน
นิยมในตัวของนายทักษิณด้วย ส่วน จ.ล าปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เอาชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอยเช่นกัน 

ด้าน จ.นครราชสีมา “เจ้หน่อย” ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภรรยานายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ 
ค่ายภูมิใจไทย มีคะแนนน าโด่งกว่า 617,351 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง ดร.สาธิต ปิติวรา และ “หมอแหยง” นพ.ส าเริง 
แหยงกระโทก อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา แบบไม่เห็นฝุ่น คาดว่าน่าจะเป็นคะแนนเสียงที่สูงสุดของประเทศ ดร.ยลดา 
กล่าวว่า ต้องขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจให้ตนเข้าไปท าหน้าที่ ด้าน จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์
สุ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ “ครูแก้ว” นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนน าโด่ง สามารถล้มแชมป์เก่า 
ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม 2 สมัย ลงได้ส าเร็จเช่นกัน 
จ.สุราษฎร์ เกิดการพลิกล็อก ชนิดหัวปากกาเซียน เมื่อ “ก านันศักดิ์” นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว อดีต หัวคะแนนพรรค 
ปชป. เอาชนะนายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.พรรค ปชป.สุราษฎร์ธานี หลายสมัย แบบม้วนเดียวจบ นายพงษ์ศักดิ์
กล่าวขอบคุณพ่ีน้องชาวสุราษฎร์ธานีที่ให้คะแนนเสียง ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ “ผมจะท าให้สุราษฎร์ธานีมี
การพัฒนาให้สมกับที่ทุกคนไว้วางใจ ผมยังเป็นก านันศักดิ์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว 

จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช มารดานายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. ก็
เอาชนะคู่แข่งจากกลุ่มการเมืองต่างๆไปได้อย่างขาดลอยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จาก
พรรค ปชป.เอาชนะคู่แข่ง พ.อ.(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติ จากค่ายพลังประชารัฐ คว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.สงขลา มีนายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ หน.พรรค ปชป. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นาย
ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ไปร่วมแสดงความยินดี และข้ึนรถแห่ขอบคุณชาวสงขลา 

มีรายงานว่า กกต.ก าลังพิจารณากรณีนายวลัชนันท์ ทินวุฒิมหาศิริ ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 2 เขต 10 อ.เมือง
ระนอง ที่เลือกตั้งได้คะแนน 1,039 คะแนน แต่น้อยกว่าผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน (โหวตโน) จ านวน 1,129 คะแนน 
เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 30 วัน 

วันเดียวกัน นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.อุดรธานี เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ระงับการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและ ส.อบจ.อุดรธานี พร้อมสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งใหม่ 
เนื่องจากพบว่าผู้สมัครนายก และ ส.อบจ.อุดรธานีทุกคน ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ติดใน
สถานที่ห้ามติด รวมทั้งติดเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด ที่ผ่านมา ร้องเรียน กกต.อุดรธานี แล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ จึงต้องขอความเป็นธรรมจาก กกต.กลาง 
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็ต้อง
แสดงความยินดีกับทุกคน ขอให้ทุกคนเตรียมการที่จะบริหารท้องถิ่นของพวกท่านให้ดี ทั้งการพัฒนาและวิธีการบริหาร 
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ต้องท างานร่วมกันทั้งหมด ไม่มีใคร
ท างานอย่างอิสระได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด นายกฯกล่าวว่า ขอให้รอปีหน้าก็เกิด 
ตอนนี้ยังเหลือ อบต.กทม. พัทยา ว่ากันไป เดี๋ยว กกต.ก็ด าเนินการจัดการเลือกตั้งกันเองนั่นแหละ 

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งนายก อบจ.ว่าพรรคส่งผู้สมัคร 
25 จังหวัดทั่วประเทศ ผลการเลือกตั้งถือว่าประสบชัยชนะถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ใน 9 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครในนามพรรคท้ังสิ้น 25 คน ได้รับชัยชนะ 9 คน จากภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร จ.เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ์ จ.ล าพูน นายนพรัตน์ 
ถาวงศ์ จ.น่าน น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จ.ล าปาง นายอนุวัธ วงศ์วรรณ จ.แพร่ นายวิเชียร ขาวข า จ.อุดรธานี นายกานต์ 
กัลป์ตินันท์ จ.อุบลราชธานี นายวิเชียร สมวงศ์ จ.ยโสธร และ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ จ.มุกดาหาร 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ทวิตเตอร์ว่า “ขอแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ใหม่ทุกท่านนะคะ ที่
ได้รับเลือกตั้งหลังถูกยึดอ านาจมานานโดยเฉพาะนายก อบจ.เจียงใหม่ (นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร) ก็ต้องขอบคุณปี้น้อง
จาวเจียงใหม่ที่บ่ลืมเฮาสองปี้น้อง เฮาฮักไผเฮาก็ฮักตวยกั๋น เฮาเชียร์ไผเฮาก็เชียร์ตวยกั๋นเน้อเจ้า” 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ว่า ขอโทษประชาชนที่สนับสนุนพวกเรา
แม้ว่าต าแหน่งนายก อบจ.จะไม่ได้มา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ประสบความส าเร็จเลย เราได้คะแนนทั้งหมด
ประมาณ 2,670,798 คะแนน ได้ ส.อบจ. 55 คน จาก 18 จังหวัด ทั้งนี้ ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ใน 42 จังหวัดของคณะ
ก้าวหน้า เมื่อเทียบกับคะแนนเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ใน 42 จังหวัด ถือว่าไม่ได้ลดลง พวกเราจะสนับสนุนการ
ท างานของ ส.อบจ.ทุกคนเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารเต็มที่ 

พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้ง อบจ.ว่า จับกุมผู้กระท าความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง 16 ราย เป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง 12 ราย ซื้อเสียง 2 ราย ทิ้งบัตร 1 ราย ฉีกบัตรเกิน 1 ราย มีการ
ด าเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 ราย และไม่ด าเนินคดี 2 ราย ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ 
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ก าชับให้เฝ้าดูแลรักษาความสงบเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง 
เช่น ท าร้ายร่างกายหัวคะแนนที่ท างานไม่ได้ตามเป้า หากพบเบาะแสการกระท าความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 
1599 หรือ 191 ทุกพ้ืนที่ และแอปพลิเคชัน Police I lert U 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1999144 
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วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 14:35 น. 
กกต.ประกาศผล"ปลัดแต"คะแนนน าโด่งนั่งนายกอบจ.สมุทรสาคร 
 

 
 

สมุทรสาคร-กกต.ประกาศรับรองผล"ปลัดแต"เป็นนายกอบจ.สมุทรสาครแล้ว กวาดคะแนน 131,537 เสียงชนะ
ขาดผู้สมัครหน้าใหม่จากคณะก้าวหน้าที่ได้เพียง 26,463 คะแนน 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
นายกอบจ.สมุทรสาครอย่างเป็นทางการ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 424,935 คนจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 233,260 
คน คิดเป็น 54.45% ถือว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้น่าจะเนื่องมาจากการที่มีโควิด-19 ระบาด 

ส าหรับ ผู้ที่ได้รับการเลีอกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดได้เป็นนายกอบจ.สมุทรสาครคือ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 
ผู้สมัครอิสระ ได้คะแนนเสียง 131,537คะแนน ชนะขาดอันดับ 2 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครหน้าใหม่จากคณะก้าว
หน้าที่ได้เพียง 26,463 คะแนน ขณะที่อันดับ 3 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชลจาก พรรคเพ่ือไทย ได้ 22,553 คะแนน 

ส าหรับ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์หรือ "ปลัดแต" เป็นลูกชายของนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ หรือ “เฮียม้อ” 
อดีตนายกอบจ.สมุทรสาคร และอดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ ส่วนนายอุดมเป็นอดีตส.ส.หลายสมัย และเคยเป็น
เลขานุการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640823. 
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วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.49 น.  

“ศุภพานี” ปลื้มนั่ง นายก อบจ.หญิงคนแรกอายุน้อยที่สุดประวัติศาสตร์ 

 

 

ชาวนครพนมเทคะแนนให้ “ศุภพานี โพธิ์สุ” ชนะขาดขึ้นแท่น นายก อบจ.หญิงคนแรกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์
พร้อมประกาศน านครพนมสู่ยุคทองแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนมอย่างไม่เป็นทางการ นส.ศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครหมายเลข 2 
ได้รับคะแนนสูงสุด โดยเอาชนะแชมป์เก่า ดร.สมชอบ นิติพจน์ อย่างขาดลอย ด้วยคะแนน 161,962 คะแนน 

ทั้งนี้ นส.ศุภพานี โพธิ์สุ กล่าวขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องชาวนครพนม คณะท างาน และครอบครัวของตน โดยเฉพาะ 
ท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏรและนางพูนสุข โพธิ์สุ บิดามารดา ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจมาด้วย
ตลอด พร้อมประกาศอย่างหนักแน่นที่จะน าพาจังหวัดนครพนมสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยยึดศาสตร์พระราชา 3 เสาหลัก 
ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นธงน าในการ
พัฒนาจังหวัดนครพนม สู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามต้องรอให้ กกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการในอีก 30 
วัน ซึ่งเมื่อมีการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ตนและคณะท างานจะเดินสายขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องชาว
นครพนมทุกเสียงไม่ว่าจะเลือกตนหรือไม่ 

นส.ศุภพานี โพธิ์สุ เป็นบุตรสาวคนโต ของ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร และ นางพูนสุข 
โพธิ์สุ อดีตรองนายก อบจ.นครพนม ทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานหลายด้าน ด้านการเมืองเคยด ารง
ต าแหน่ง เลขานุการ รมว.มหาดไทย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล และเป็นที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี อีก
ทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานการเมืองของนายนศุภชัยฯผู้เป็นบิดา และด้านธุรกิจมีธุรกิจที่ดู แลด้วยตนเองอีกหลายอย่าง 
จึงถือได้ว่าเป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะถือว่ามีความครบเครื่องในทุกด้าน 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/216636 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640859 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/216636
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640859
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21 ธ.ค. 2563 15:15 น. 
"จุรินทร์" น าทีม ปชป. แห่ขอบคุณชาวสงขลา ปลื้ม อบจ.ได้รับการตอบรับ 
 

 
 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าปชป. น าทีม แห่รถขอบคุณ "ชาวสงขลา" ปลื้ม ผู้สมัคร นายกอบจ.-ส.อบจ.ในนามที่
เป็นสมาชิก ปชป. ได้รับการตอบรับอย่างมีนัยส าคัญ ยัน กก.บห.พรรค ติดตามผลงานคนของพรรค 

วันที่ 21 ธ.ค. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นาย
ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นายเดชอิศม์ ขาวทอง พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.จ.สงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว นาย
สรรเพชญ บุญญามณี ร่วมแถลงข่าวผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.และส.อบจ. สงขลา ว่า ขอแสดงความยินดี กับว่าที่
นายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วทั้งประเทศ และขอบคุณพ่ีน้องประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะ
เป็นตัวสะท้อนว่าคนไทยอยากเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ เกิดขึ้นโดยเร็ว เป็นล าดับต่อไปด้วย ตนขอบคุณพ่ี
น้องประชาชนทุกคนที่มอบคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรค และผู้สมัครที่แม้ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค แต่เป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ 

ส าหรับภาคใต้ในภาพรวมจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ที่ออกมาก็ต้องถือว่า ได้รับการตอบรับอย่าง
มีนัยส าคัญ คือ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ทั้งผู้สมัครในนามพรรค และไม่ว่าจะเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. หรือ ส.อบจ.ในนามที่
เป็นสมาชิกของพรรคได้รับการตอบรับและอย่างมีนัยส าคัญซึ่งก็จะเป็นก าลังใจให้กับพรรค และสมาชิกของพรรคได้
เดินหน้าท างานทางการเมืองต่อไป ไม่ว่าจะเป็นที่จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ภูเก็ต จ.ชุมพร จ.สุ
ราษฎร์ธานี และจ.สตูล รวมไปถึงในภาคอ่ืน เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ระยอง จ.ชัยภูมิ เป็นต้น 
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นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส าหรับจ.สงขลา ขอขอบคุณด้วยความจริงใจที่เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า
ที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์ รวมทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดในทีมด้วย  ซึ่งจะต้องมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวสงขลาทุกคน ไม่ว่าจะเลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครของพรรคก็ตาม และต้องน า
นโยบายของพรรคไปสู่ภาคปฏิบัติ ให้บังเกิดผลสูงสุดกับพ่ีน้องชาวสงขลา ยืนยันว่า คณะกรรมการบริหารพรรค จะได้
ติดตามประเมินผลการท าหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะ รวมทั้งสมาชิกสภาจังหวัดในทีม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเป็นระยะและตลอดไป ทั้งนี้  ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้สมัคร อบจ. สงขลา ได้กล่าว
ขอบคุณพ่ีน้องชาวจังหวัดสงขลาที่ออกไปใช้สิทธิ์และลงคะแนนให้ทีมพรรคประชาธิปัตย์ จนสามารถเข้ามาท าหน้าที่
นายกฯ อบจ. และสภา อบจ. ได้ ขอบคุณอย่างยิ่งด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1998780 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/region/news_2495196 
ข่าวที่เดกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/216649 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1998780
https://www.matichon.co.th/region/news_2495196
https://www.banmuang.co.th/news/politic/216649
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จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.48 น. 
'ปู' ยินดีนายกอบจ. ขอบคุณชาวเชียงใหม่-ไม่ลืมเรา 2 พี่น้อง  
 
 

 
 

“ยิ่งลักษณ์” โผล่แสดงความยินดีนายกอบจ. ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ไม่ลืมเรา 2 พี่น้อง  
 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ระบุว่า "ขอ
แสดงความยินดีกับนายกอบจ.ใหม่ทุกท่านนะคะ ที่ได้รับเลือกตั้ง หลังถูกยึดอ านาจมานานโดยเฉพาะนายก อบจ.เจียง
ใหม่ ก็ต้องขอบคุณปี้น้องจาวเจียงใหม่ที่บ่ลืมเฮาสองปี้น้อง เฮาฮักไผเฮาก็ฮักตวยกั๋น เฮาเชียร์ไผเฮาก็เชียร์ตวยกั๋นเน้อเจ้า" 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814200 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.matichon.co.th/politics/news_2495023 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/216695 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5576297 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/814200
https://www.matichon.co.th/politics/news_2495023
https://www.banmuang.co.th/news/politic/216695
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5576297
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21 ธันวาคม 2563 - 15:27 น. 
สตช.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เรียบร้อยดี 
 

 
 
สตช.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เรียบร้อยดี มีผู้กระท าผิดจ านวน 16 ราย เป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง 12 
ราย ซื้อเสียง 2 ราย ทิ้งบัตร 1 ราย ฉีกบัตรเกิน 1 ราย มีการด าเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 ราย และ ไม่
ด าเนินคดี 2 ราย 

วันนี้ (21 ธ.ค.2563) เวลา 13.00 น. ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง  ผบ.ตร. 
รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ภาพรวมการดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ตลอดการเลือกตั้งฯ สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไม่มีเหตุรุนแรง ตามที่ได้รับรายงาน มีการจับกุมการซื้อเสียง 2 ราย คือในพ้ืนที่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ให้ข้อมูลไปแล้ว ส่วน
อีกรายในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ต้องหาชื่อ นายทวี เกลี้ยงรัตน์ อายุ 61 ปี ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง มี
พฤติกรรมแจกเงินให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงในพ้ืนที่ ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง  

สืบเนื่องจากการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 13.18 น. ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ว่ามีการซื้อ
เสียงในพ้ืนที่ ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองตรัง จึงได้ส่งก าลังชุดเคลื่อนที่เร็ว ทั้งในและนอก
เครื่องแบบ เข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหา พร้อมของกลางเป็นเงินจ านวน 26,300 บาท และซองขาวจ านวน 7 ซอง 
พร้อมบัญชี่รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 4 หน่วยที่ 5 และ หน่วยที่ 6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง สอบถามผู้ต้องหายอมรับ
ว่าได้เตรียมเงินมาจ่ายให้กับผู้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้เลือกผู้สมัคร ส.อบจ. รายหนึ่ง เจ้าหน้าทีต ารวจจึงได้น าตัวส่งพนักงาน
สอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สรุปภาพรวมการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งอ่ืนๆ มีผู้กระท าผิดจ านวน 16 ราย เป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง 
12 ราย ซื้อเสียง 2 ราย ทิ้งบัตร 1 ราย ฉีกบัตรเกิน 1 ราย มีการด าเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 ราย และ ไม่
ด าเนินคดี 2 ราย ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ  

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ก าชับให้ เฝ้าดูแลรักษาความสงบเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการ
เลือกตั้ง เช่น ท าร้ายร่างกายหัวคะแนนที่ท างานไม่ได้ตามเป้า เป็นต้น ทั้งนี้หากพบเบาะแสการกระท าความผิดสามารถ
แจ้งได้ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 ทุกพ้ืนที ่และ แอบพลิเคชั่น Police I lert  U 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452668 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/452668


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

 

21 ธันวาคม 2563 - 14:24 น. 
จับซื้อเสียง อบจ. 2 คดี ฉีกบัตรอีก 10 ราย 
 

 
 
ต ารวจสรุปภาพรวมเลือกตั้ง "อบจ.-ส.อบจ." เป็นไปโดยเรียบร้อย จับกุมซื้อเสียง 2 ราย พบมีการฉีกบัตรเลือกตั้ง
กว่า 10 ราย 

วั นนี้  (21 ธั น ว าคม  2563) ที่ส า นั ก ง านต า ร วจแห่ ง ช าติ  พล .ต . อ . ด า ร งศั ก ดิ์  กิ ต ติ ป ร ะภั ส ร์  
รอง  ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เปิดเผยภาพรวมการดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ว่าิตลอดการเลือกตั้งฯ สถานการณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่มีเหตุรุนแรง 

ทั้งนี้ ได้รับรายงานการจับกุมซื้อเสียง 2 ราย ในพ้ืนที่ จ.นครปฐม และพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ต้องหาทราบชื่อ 
นายทวี เกลี้ยงรัตน์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ 6 ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง มีพฤติกรรมแจกเงินให้ผู้มีสิทธิ์ใช้
เสียงในพ้ืนที่ ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง ในกรณีนี้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 13.18 น. ได้รับแจ้งเบาะแสจาก
พลเมืองดี ว่ามีการซื้อเสียงในพ้ืนที่ ต.ควรปริง อ.เมือง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองตรัง 

 จึงได้ส่งก าลังชุดเคลื่อนที่เร็ว ทั้งในและนอกเครื่องแบบ เข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหา พร้อมของกลางเป็นเงิน
จ านวน 26,300 บาท และซองขาวจ านวน 7 ซอง พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 4 หน่วยที่ 5 และ หน่วยที่ 6 
ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง สอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้เตรียมเงินมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้เลือกผู้สมัคร ส.
อบจ. รายหนึ่ง ต ารวจจึงได้น าตัวส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

โดยสรุปภาพรวมการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งอ่ืนๆ มีผู้กระท าผิดจ านวน 16 ราย เป็นการฉีกบัตร
เลือกตั้ง 12 ราย ซื้อเสียง 2 ราย ทิ้งบัตร 1 ราย ฉีกบัตรเกิน 1 ราย มีการด าเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 ราย 
และ ไม่ด าเนินคดี 2 ราย ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ก าชับให้ เฝ้าดูแลรักษาความสงบเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการ
เลือกตั้ง เช่น ท าร้ายร่างกายหัวคะแนนที่ท างานไม่ได้ตามเป้า เป็นต้น ทั้งนี้หากพบเบาะแสการกระท าความผิดสามารถ
แจ้งได้ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 ทุกพ้ืนที ่และ แอบพลิเคชั่น Police I lert  U  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452657 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/452657
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21 ธ.ค. 2563 15:57 น. 
"ธนาธร" ขอโทษ ปชช. หลังคณะก้าวหน้า  
ชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. มาไม่ได้สักต าแหน่ง 
 

 
 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลง ขอโทษประชาชน หลังคณะก้าวหน้าไม่สามารถช่วงชิงเก้าอ้ี 
นายก อบจ.มาได้เลยสักจังหวัด จากที่ส่งลงสมัคร 42 คน แต่ยังได้สมาชิก อบจ. 55 ต าแหน่งจาก 18 จังหวัด 
ขอขอบคุณคะแนนกว่า 2.6 ล้านคะแนนที่เลือก 

วันที่ 21 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงความคืบหน้า ผลการเลือกตั้ง อบจ. และ
สมาชิก อบจ. กล่าวถึงผลการเลือกตั้ง 42 คน เราไม่สามารถช่วงชิงนายก อบจ.สักจังหวัด ชี้ปัจจัยที่ไม่สามารถชิงมาได้ 
เพราะเราท างานไม่ดีพอ ไม่มีประสิทธิภาพที่มากพอ พวกเราผิดหวังและเสียใจ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ประสบ
ความส าเร็จใดๆ เลย เราได้คะแนนกว่า 2.6 ล้านคะแนน ขอขอบคุณคะแนนที่พ่ีน้องประชาชนทุกคนมอบให้กับพวกเรา 
เรายังได้ช่วงชิงต าแหน่งสมาชิก อบจ. 55 คน จาก 18 จังหวัด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ความภาคภูมิใจของพวกเรา ยืนยัน 
หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ มี.ค.2562 ที่ผ่านมา ผลคะแนนพรรคไม่ได้ตกต่ าลงเลย เรายังรักษาฐาน
คะแนนเสียงของอดีตพรรคอนาคตใหม่ไว้ได้ถึง 17% เลยทีเดียว 

นายธนาธร กล่าวต่อว่า ทุกท่าน ความพึงพอใจของพวกเราที่ผ่านมา ไม่ได้จบเพียงแค่นั้น แต่เราได้กระตุ้นท าให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง อบจ. และเรายังคงมุ่งม่ัน เดินหน้าในการปฏิรูประบบราชการ จ าเป็นต้องท า
การเมืองท้องถิ่นให้ดี ทันสมัย ให้ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ท างานร่วมกันได้ ท าให้การบริหารราชการ จากข้างล่างถึง
ข้างบน จะท าได้ดีขึ้น 

"อย่างไรก็ตาม เรายังยึดมั่นหลักการไม่ซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียง แน่นอนที่สุด วันนี้พวกเราขอโทษพี่น้องประชาชน 
ที่ไม่สามารถส่งผู้สมัคร เข้าไปด ารงต าแหน่งนายก อบจ.ได้เลยสักต าแหน่ง แต่เราก็ยังภูมิใจในคะแนนเสียงที่ได้มา 
หลายคนอาจตั้งค าถามในปี 2564 เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ผม แกนน าคณะก้าวหน้าคนอ่ืน รวมถึงผู้สมัคร 
อบจ. จะยังคงท างานสร้างประเทศต่อไปอย่างมุ่งม่ัน เราจะยังสนับสนุน เสนอแนะการท างานให้รัฐบาลต่อไป" นาย
ธนาธร กล่าว.. 

ทั้งนี้ นายธนาธร กล่าวอีกว่า ขอตั้งข้อสงสัยของผู้จัดการเลือกตั้ง ผมขอเรียกร้องให้มีการเปิด ผลการเลือกตั้ง
รายหน่วยทุกหน่วย ในทันที เพ่ือความโปร่งใสต่อไป  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1998843 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2494932 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130177 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452678 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-578528 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1998843
https://www.matichon.co.th/politics/news_2494932
https://mgronline.com/politics/detail/9630000130177
https://www.komchadluek.net/news/politic/452678
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21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:55 น.     
  'บิ๊กป้อม' อารมณ์ดีตอบสื่อ 'คณะก้าวหน้า' วืดนายก อบจ. เพราะ ปชช.เขาไม่เลือกไม่รู้จะท าอย่างไร 
 

 
 

21 ธ.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่พรรคพลังประชารัฐให้การ
สนับสนุนได้รับชัยชนะในหลายจังหวัด ว่า รอให้ กกต.ประกาศรับรองก่อน แต่เราเชื่อมั่นในพรรคของเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วง 

เมื่อถามว่าเป็นการสะท้อนว่าประชาชนมีความนิยมในพรรคพลังประชารัฐมากขึ้นหรือไม่  พลเอกประวิตรกล่าว
พร้อมอมยิ้มว่า ก็ไม่รู้สิ ต้องถามประชาชนดูนะครับ 

เมื่อถามว่า คณะก้าวหน้าแทบไม่ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ. เป็นเพราะอะไร พลเอกประวิตร กล่าวว่า ก็
ประชาชนเขาไม่เลือกไม่รู้จะท าอย่างไร  ต้องแล้วแต่ประชาชน  ส่วนจะท าให้ม็อบลดลงหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องไป
ถามประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87566 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/206055 
ข่าวที่เกี่ยวข่าว : https://www.naewna.com/politic/540108 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913394 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452664 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130029 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2494716 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87566
https://siamrath.co.th/n/206055
https://www.naewna.com/politic/540108
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913394
https://www.komchadluek.net/news/politic/452664
https://mgronline.com/politics/detail/9630000130029
https://www.matichon.co.th/politics/news_2494716
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22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:09 น.      
'หมอวรงค์'เตือน'ธนาธร'ถ้ายังดื้อ ครั้งหน้าอาจเจอการสั่งสอนจากประชาชนที่หนักกว่าเดิม 
   

 
 

22 ธ.ค.63- นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานยุทธศาสตร์กลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ก่อนลงสนาม
การเมืองท้องถิ่น นายธนาธรให้เหตุผลที่ต้องส่งผู้สมัครนายก อบจ.เป็นจ านวนมากถึง 42 จังหวัด รวมทั้งสมาชิก
อบจ.อีก 1000คนโดยอ้างว่า “ถ้าเราไม่ส่ง ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีตัวเลือก” และประกาศล้มการเมืองบ้านใหญ่ จน
ประเมินกันว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะส่งผลต่อการเมืองระดับชาติ 

ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนเข้าใจว่า นายธนาธรนั้น มีส่วนได้เสียกับม็อบ ที่ประชาชนเข้าใจ คือ
ขบวนการล้มล้างสถาบัน หลายครั้งนายธนาธรไปร่วมกับม็อบ พร้อมกับข้อความที่ยุยงปลุกปั่นเช่น #หยุดคุกคาม
ประชาชน หรือแม้แต่ #สู้เป็นไทถอยเป็นทาส 

ในช่วงที่ผ่านมา ม็อบมีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ จนประชาชนรู้สึกอึดอัดและไม่อดทน ด้วย
การเป็นผู้ไปแจ้งความด าเนินคดีมาตรา112 กับแกนน าม็อบ ปฏิกิริยาดังกล่าว ส่งผลถึงความไม่พอใจ ต่อนายธนาธรและ
คณะ เมื่อลงพื้นที่หาเสียงช่วยการเลือกตั้ง 

ความไม่พอใจต่อนายธนาธร ได้พัฒนาไปสู่ ปรากฏการณ์ขับไล่นายธนาธร ครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างนายธนาธร 
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจ.ที่จังหวัดสมุทรสงคราม คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนเกิดกระแสในโซ
เชียล ที่เป็นรูปแบบให้ประชาชน ที่ไม่พอใจนายธนาธรและม็อบเอาเป็นแบบอย่าง จากเผชิญหน้า ต่ อว่า ใช้แผ่นป้าย 
ไปสู่เพลงหนักแผ่นดิน ไม่ว่านายธนาธรจะไปลงพ้ืนที่ ช่วยหาเสียงจังหวัดใด ก็จะได้รับกระแสต่อต้านจากประชาชน เปิด
หน้าขับไล่ พร้อมกับเพลงหนักแผ่นดิน คลอบคลุมทุกภาคของประเทศ จังหวัดที่ฮือฮามากที่สุดคือระยอง ภูเก็ต และ
นครศรีธรรมราช แต่ดูแล้วแทนที่นายธนาธรจะส านึก เพราะมีการจาบจ้วงสถาบันฯ กลับประกาศจะด าเนินคดี
ประชาชนกลุ่มต่างๆ จนกระทั่งยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้ง การต่อต้านนายธนาธรยิ่งพัฒนา ทั้งในพ้ืนที่จริง และกระแสโซ
เชียล ที่มีการปลุกกระแส ไม่เลือกพวกล้มเจ้า แต่นายธนาธรกลับไม่แคร์ มีการคาดการณ์โดยคนของกลุ่มก้าวหน้าว่า จะ
ชนะนายกอบจ.มากถึง 10 จังหวัด หรือบางแบนเนอร์ ประกาศชนะแบบแลนด์ไสลด์ เล่นเอาต่างฝ่ายต่างลุ้นผลเลือกตั้ง 
และแล้วเมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ปรากฏว่าทุกอย่างเกินคาดมากๆ นั่นคือไม่ได้ต าแหน่งนายกอบจ.แม้แต่จังหวัดเดียว 
ส่วนสมาชิกอบจ.ได้มา 57 คน จากยอดส่งถึง 1000 คน ผลการเลือกตั้งสะท้อน ความคิดอะไรบางอย่าง ของประชาชนผู้ใช้
สิทธิ์ นั่นคือประชาชนลงโทษพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันฯ 
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แทนที่นายธนาธรจะส านึก ต่อผลเลือกตั้งที่เกิดขึ้น พบว่าข้อความแรกนายธนาธรสื่อออกมาคือ "ผลการเลือกตั้ง
อบจ.นี้ แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่ยอมเปิดใจ และยังไม่พร้อมส าหรับอนาคตที่ดีกว่า" เท่ากับว่า นายธนาธรต าหนิ
ประชาชน แต่โพสต์ดังกล่าวก็ต้องลบออกไปไม่นานหลังจากท่ีโพสต์ 

แม้ล่าสุดนายธนาธร จะออกมาแถลงข่าว ถึงผลเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนว่า เมื่อมาเทียบกับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.
ของพรรคอนาคตใหม่ใน 42 จังหวัด ในปี  2562 พวกเราได้คะแนนดิบน้อยลง แต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าปี 2563 เรา
ได้เพ่ิมเป็น 17% หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาคะแนนนิยมไม่ลดลงเลย 

ไม่ว่านายธนาธรจะปลอบใจตนเอง และพวกพ้องว่าคะแนนนิยมไม่ลด สิ่งที่นายธนาธรต้องไม่ปฏิเสธนั่นคือ ผล
การเลือกตั้งครั้งนี้ "แพ้ยับเยิน" ประชาชนส่วนใหญ่เขาลงโทษ กลุ่มการเมืองที่จ้องจาบจ้วง จ้องล้มล้างสถาบันฯ และสั่ง
สอนให้ปรับวิธีคิดใหม่เรื่องสถาบันฯ แต่ถ้ายังดื้อดึง ไม่ยอมรับการสั่งสอนของประชาชนรอบนี้ ครั้งหน้าอาจเจอการสั่ง
สอนที่หนักกว่าเดิม.......#นี่คือธนาธร 

หมายเหตุ วันพุธที่ 23 ธันวาคมนี้ กลุ่มไทยภักดี จะไปพบเพ่ือยื่นหนังสือ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ใน
เรื่องมาตรการเชิงรุก เพ่ือป้องกันนักเรียนเป็นเหยื่อการเมือง และคดีตามมาตรา112 ที่กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 10.00 
น.(ปรับจากเดิม 14.00 น.เป็น 10.00 น.). 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87650 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87650
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วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 08:23 น. 
"ศรีสุวรรณ"เย้ย! ผลเลือกตั้งอบจ.สั่งสอนแก๊งหนักแผ่นดิน-ล้มเจ้า 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ" ชี้ผลการเลือกตั้งอบจ. สะท้อนคนไทยสั่งสอนแก๊งหนักแผ่นดิน-ล้มเจ้า ให้รู้ส านึกอย่าริบังอาจ 
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นถึงผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) โดยระบุว่า "ผลการเลือกตั้ง อบจ.คนไทยทั้งประเทศได้สั่งสอนแก๊งกระบวนการหนัก
แผ่นดิน-ล้มเจ้า ให้รู้ส านึกว่า แผ่นดินนี้ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก อย่าริบังอาจ" 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640786 
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21 ธ.ค. 2563 15:30    
ผู้สมัครนายก อบจ.อุดร ร้อง กกต.ระงับผลเลือกตั้ง เหตุคู่แข่งติดป้ายหาเสียงเกิน กม.ก าหนด 

 
 
ผู้สมัครนายก อบจ.อุดร ยื่นร้อง กกต. ระงับรับรองผลเลือกตั้ง อ้างผู้สมัครท าป้ายหาเสียงผิด กม. ติดเกินที่ก าหนด 
ชี้จังหวัดใหญ่ลงทุนเป็นล้านติดป้าย เป็นไปไม่ได้เข้าไปจะไม่ถอนทุน 

วันนี้ ( 21 ธ.ค.) นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุดรธานี เข้ายื่นเข้าค า
ร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ระงับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภ า อบจ.
อุดรธานี พร้อมสั่งให้เป็นการเลือกตั้งเป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา 
อบจ.อุดรธานีทุกคนติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด และติดในสถานที่ห้ามติด รวมทั้งติดเกินเวลา
ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งที่ผ่านมาได้ร้องเรียนต่อ กกต.อุดรธานีแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพียงแต่แจ้งว่าส่งเรื่องไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ แต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จึงหมดหนทางต้องขอเป็นธรรมจาก กกต.
เพราะถือว่า กกต.จังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หาก กกต.ท าได้แค่นี้ก็ควรลาออกไป 

“ผมไม่มีปัญญาท าป้ายหาเสียง เพราะนายก อบจ.เงินเดือนประมาณ 7 หมื่นบาท เลือกตั้ง อบจ.ใช้จังหวัดเป็น
เขตใหญ่กว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ถ้าท าป้ายติดทั้งจังหวัดต้องใช้เงินหลายล้าน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เข้าไปแล้วจะไม่ไปโกง
ไปถอนทุนคืน กกต.ออกกฎหมายมาแบบนี้ได้อย่างไร” 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130042 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2494830 
ข่าวที่กี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2494830 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-603788 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000130042
https://www.matichon.co.th/politics/news_2494830
https://www.matichon.co.th/politics/news_2494830
https://tna.mcot.net/politics-603788
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22 ธันวาคม 2563 00:10 น.    
รัฐบาลลุยต่อ ลต.ท้องถิ่น 
 

 
 

“บิ๊กตู”่ยินดีคนคว้าเก้าอี้ “นายกอบจ.”ทั่วประเทศ ชี้แสดงถึงความเป็นปชต. มอบกกต.ตัดสินใจเคาะสนามเลือกตั้ง
ถัดไป ด้าน “เพื่อไทย” ได้ 9 ที่นั่งนายกอบจ. ส่งท้ังหมด 25คน “ธนาธร” ขอโทษ ปชช. หลังคณะก้าวหน้า ชวดทุก
เก้าอ้ี นายก อบจ. ส่วน “พีเน็ต” เผยพบทุจริตเลือกตั้ง อบจ. อ้ือ“แจกเงิน”เยอะสุด 

ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าว
แสดงความยินกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกฯและสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากการเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคน เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และประชาชน และนี่คือการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นเ มื่อการ
เลือกตั้งผลออกมาแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกคน 

เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ยังเหลือประเภทใดอีก ก็ยัง
เหลือ อบต. กรุงเทพฯ พัทยา ก็ว่ากันไป ซึ่ง กกต.ก็ด าเนินการจัดการเลือกตั้งและเตรียมการไว้อยู่แล้ว 

ด้าน มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (P-NET) เปิดเผยผลการจับตาทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ผ่านเครือข่ายทั่ว
ประเทศ ว่า จากรายงานการรับแจ้งเหตุทางอีเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งในช่วงวันที่ 18 -20 ธ.ค.63 
พบมีจ านวน 29 ราย จาก 18 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ นครนายก นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่ 
ก าแพงเพชร นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พะเยา ระยอง สงขลา สระบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี 
สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยส่วนใหญ่ เป็นเรื่องการแจกเงินซื้อเสียง 28 ราย ก านันผู้ใหญ่บ้าน วางตัวไม่เป็นกลาง 7 
ราย การสัญญาว่าจะให้ 4 ราย และ ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 3 ราย ขณะที่จ านวนเงินใช้ในการซื้อเสียง มีตั้ง แต่ 
50 บาท จนถึง 500 บาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับผลการเลือกตั้งนายก อบจ. ที่ได้นับคะแนนแล้วเสร็จ พรรคเพ่ือไทยส่งผู้สมัครใน
นามพรรค 25 คน ได้รับชัยชนะ 9 คน จาก 2 ภูมิภาค คือภาคเหนือ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นาย
พิชัย เลิศพงศ์อดิศร จ.เชียงใหม่ , นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ์ จ.ล าพูน , นายนพรัตน์ ถาวงศ์ จ.น่าน , น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201222/455a60e523cf530775f2d5a0c11e2882c8644afd630af4850824c4c40246ba27.jpg?itok=ZGgJWisP
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สุนทร จ.ล าปาง , นายอนุวัธ วงศ์วรรณ จ.แพร่ ,นายวิเชียร ขาวข า จ.อุดรธานี, นายกานต์ กัลป์ตินันท์ จ.อุบลราชธานี , 
นายวิเชียร สมวงศ์ จ.ยโสธร, พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.มุกดาหาร 

ขณะที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงถึงผลการเลือกตั้ง อบจ. และสมาชิก อบจ. ว่า 
ผลการเลือกตั้งทั้ง42 คน เราไม่สามารถช่วงชิงนายก อบจ.สักจังหวัด เพราะเราท างานไม่ดีพอ ไม่มีประสิทธิภาพที่มาก
พอ พวกเราผิดหวังและเสียใจ ตนขอขอบคุณคะแนน ที่พ่ีน้องประชาชนทุกคนมอบให้กับพวกเรา เรายังได้ช่วงชิง
ต าแหน่งสมาชิก อบจ. 55 คน จาก 18 จังหวัด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ความภาคภูมิใจของพวกเรา ยืนยัน หากเปรียบเทียบ
กับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ มี.ค.2562 ที่ผ่านมา ผลคะแนนพรรคไม่ได้ตกต่ าลงเลย เรายังรักษาฐานคะแนนเสียงของอดีต
พรรคอนาคตใหม่ไว้ได้ถึง 17% เลยทีเดียว 

“เรายึดมั่นหลักการไม่ซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียง แน่นอนที่สุด วันนี้พวกเราขอโทษพ่ีน้องประชาชน ที่ไม่สามารถส่ง
ผู้สมัคร เข้าไปด ารงต าแหน่งนายก อบจ.ได้เลยสักต าแหน่ง แต่เราก็ยังภูมิใจในคะแนนเสียงที่ได้มา” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206104 
 
  

https://siamrath.co.th/n/206104
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21/12/2563 12:51 
นายกฯ ยินดีนายก อบจ.ใหม่ 
 

 
 

ท าเนียบรัฐบาล 21 ธ.ค.-นายกฯแสดงความยินดีผู้ชนะเลือกตั้งนายกอบจ. ขอให้เตรียมตัวท างานร่วมกับส่วนกลาง 
ย้ าทุกฝ่ายต้องสัมพันธ์กัน แยกเป็นอิสระไม่ได้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่
ชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในส่วนนี้ โดยเป็นเรื่องของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน ซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย 

“จากนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทุกคนเตรียมการบริหารท้องถิ่นให้ดี ทั้งด้านการพัฒนา การบริหาร วิธีการใช้
จ่ายงบประมาณ และการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับส่วนกลางและภูมิภาค เพราะทุกฝ่ายจะต้องท างานร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์กัน ไม่มีหน่วยงานใดที่แยกเป็นอิสระได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว. -ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-603664 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640829 
 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-603664
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640829
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21 ธันวาคม 2563 - 19:38 น. 
"ประมวล เอมเปีย" ชี้ ผลเลือกตั้งอบจ. สะท้อนการเมืองไม่ปฏิรูป ชี้ อบจ.มีงบเป็นพันล้านแต่งานซ้ าซ้อนไม่เกิด
ประโยชน์ 

 
 
"ประมวล เอมเปีย" หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ชี้ ผลเลือกตั้งอบจ. สะท้อนการเมืองไม่ปฏิรูป ชี้ อบจ.มีงบเป็น
พันล้านแต่งานซ้ าซ้อนไม่เกิดประโยชน์ ย้ าจุดยืนเดิม ยุบอบจ. ตั้งสภาชาวบ้านเท่านั้นจึงจะตอบโจทย์ความต้องการ
ของท้องถิ่นได้ 

วันที่21 ธันวาคม 2563 นายประมวล เอมเปีย อดีตสส. ชลบุรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน  กล่าวถึง
ผลการเลือกตั้งนายกอบจ. ที่ส่วนใหญ่ได้คนหน้าเก่า บ้านใหญ่และผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ว่า ผลการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็น
ว่าการเมืองยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังไม่ปฏิรูป ประชาชนยังตกอยู่ในภาวะถูกมัดมือชก เพราะไม่มีทางเลือก ต้องทนอยู่กับ
นักการเมืองท้องถิ่นหน้าเดิมๆเข้ามา ใช้จ่ายงบประมาณที่ดูเหมือนว่า จะไม่ใช่ความต้องการของประชาชน เพราะแต่ละ
โครงการท าไปเพ่ือผลประโยชน์ไม่ได้ท าบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

“ขอยกตัวอย่างที่ชลบุรี มีงบมากที่สุด4พันกว่าล้าน เมื่อได้นักการเมืองหน้าเดิมกลุ่มเดิมมาบริหาร ประชาชนก็
ขาดโอกาสท่จะได้เห็นวิสัยทัศน์และชลบุรีพัฒนาไปตามที่เป็นความต้องการของประชาชน” 
นายประมวลกล่าวย้ าว่า ข้อเสนอของตนคือให้ยุบ อบจ. แล้วตั้งสภาชาวบ้านแทน เพราะชาวบ้านเข้าใจในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากกว่าอบจ. ดูได้จากเทศบาลและอบต. นั้นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่า ใกล้ชิด
ประชาชนมากกว่า ฉะนั่นถึงเวลาที่ต้องปรับโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นเสียใหม่  

ความรู้สึกอย่างหนึ่งคือ ตนไม่พึงพอใจกับการเลือกตั้ง เพราะมีข่าวว่ามีการใช้เงินซื้อเสียง หากคนซื้อได้รับ
เลือกตั้ง ก็จะเข้าไปถอนทุน  เพราะนั่นคือภาษีประชาชน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452706 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/452706
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 22 ธนัวำคม 2020 - 09:34 

นักวิชาการมองก้าวหน้าแพ้ อบจ.เพราะกฎหมาย 
"ยุทธพร" มองก้าวหน้าแพ้เรียบ ศึกนายกฯ อบจ. เพราะกฎหมาย-วิธีเลือกตั้ง ชี้ ตระกูลการเมือง ยังคงมี
ความส าคัญต่อฐานเสียง 
 

 
 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับส านัก
ข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากผลการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นถึง 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องของกฎหมายการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการเปลี่ ยนแปลงส าคัญหลายเรื่อง 
เช่น มาตรา 34 ที่ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองช่วยหาเสียง หรือผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ท าให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านในช่วงนี้เสียสิทธิไป 2.เรื่องของลักษณะสังคมวิทยาการเมือง หรืออ านาจทางการเมืองใน
ชุมชนท้องถิ่น ที่สะท้อนให้เห็นว่า ตระกูลทางการเมือง หรือตัวบุคคลที่รู้จักมักคุ้นกันดีในท้องถิ่นก็ยังเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอยู่ 3.พฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ยังคงให้น้ าหนักกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับชุมชน 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่า กรณีที่ทางคณะก้าวหน้าไม่มีผู้สมัครสามารถชิงต าแหน่งได้แม้แต่จังหวัดเดียว
นั้น เกิดจากวิธีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่แม้เสียงในโซเชียลจะสนับสนุน แต่คน
รุ่นใหม่ไม่ได้เดินทางกลับไปเลือกตั้งในภูมิล าเนา ทั้งผู้สมัครยังเป็นหน้าใหม่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นการที่จะมีพ้ืนที่ในการ
ท างานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆจึงไม่มีอะไรที่จะแสดงออกในการเมืองท้องถิ่นได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_849557/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_849557/
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 09.44 น. 
เขย่า ส.ว.!‘เรืองไกร’ร้องกกต.เอาผิดอาญาฐานเคยเป็น ส.ว.มาก่อน เข้าลักษณะต้องห้าม 
 

 
 
22 ธันวาคม 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ส่งหนังสือทาง

ไปรษณีย์ EMS ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันทุกคนที่เคยเป็น ส.ว. มา
ก่อน ว่า จะเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกหรือไม่ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.ป.ส.ว. 2561 มาตรา 14 (26) บัญญัติว่า ผู้สมัครรับเลือกต้องไม่เคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 ก าหนดโทษไว้ว่าหากผู้ใดรู้ว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก แต่ฝ่าฝืนไปใช้สิทธิ
สมัคร ต้องมีโทษจ าคุกสูงสุด 10 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี และต้องคืนเงินประจ าต าแหน่งทั้งหมดด้วย 

“เป็นที่รู้กันดีว่า ส.ว.ชุดปัจจุบันหลายสิบคนเคยเป็น ส.ว. มาแล้ว ผมจึงต้องไปร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่ า ส.ว.
เหล่านี้ จะมีความผิดทางอาญาหรือไม่ จะโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และจะโดนเรียกคืนเงินหรือไม่ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวอยู่ในอ านาจศาลยุติธรรม ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กกต.ต้องไต่สวนต่อไปโดยเร็ว จะละเว้นมิได้ อีกท้ัง กกต.
ต้องรู้เองว่า ส.ว.เหล่านี้มีใครบ้าง ในค าร้องที่ยื่น กกต. ผมได้แนบส าเนาบัญชีทรัพย์สินของนายสมชาย แสวงการ ที่แจ้ง
ประวัติไว้ว่า เคยเป็น ส.ว.สรรหามาแล้ว 2 รอบ ให้เป็นตัวอย่างประกอบการตรวจสอบแล้วด้วย” นายเรืองไกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/540307 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/540307
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 10:23 น. 
 ‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. เอาผิดอาญา ส.ว.ชุดปัญจุบัน ที่เคยเป็น ส.ว.มาก่อน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า วันนี้ตนได้ส่งหนังสือทาง
ไปรษณยี์ ขอให้ กกต. ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันทุกคนที่เคยเป็น ส.ว. มาก่อนว่า จะเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกหรือไม่ เนื่องจาก พรป.สว. 2561 มาตรา 14 (26) บัญญัติว่า ผู้สมัครรับเลือกต้องไม่เคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 74 ก าหนดโทษไว้ว่าหากผู้ใดรู้ว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก แต่ฝ่าฝืนไปใช้สิทธิสมัคร 
ต้องมีโทษจ าคุกสูงสุด 10 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี และต้องคืนเงินประจ าต าแหน่งทั้งหมดด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า เป็นที่รู้กันดีว่า สว.ชุดปัจจุบันหลายสิบคนเคยเป็น ส.ว. มาแล้ว ดังนั้น ตนจึงต้องไป
ร้องให้ กกต. ตรวจสอบว่า ส.ว.เหล่านี้จะมีความผิดทางอาญาหรือไม่ จะโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และจะโดน
เรียกคืนเงินหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ในอ านาจศาลยุติธรรม ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กกต.ต้องไต่สวนต่อไปโดยเร็ว 
จะละเว้นมิได้ อีกทั้ง กกต.ต้องรู้เองว่า ส.ว.เหล่านี้มีใครบ้าง อย่างไรก็ตาม ในค าร้องที่ยื่น กกต. ตนได้แนบส าเนาบัญชี
ทรัพย์สินของนายสมชาย แสวงการ ที่แจ้งประวัติไว้ว่า เคยเป็นส.ว.สรรหามาแล้วสองรอบ ให้เป็นตัวอย่างประกอบการ
ตรวจสอบแล้วด้วย 
 
อิงอ้าง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2495622 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_849691/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452744 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_383238 
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0-87465132.jpg
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21 ธ.ค. 2563 19:10 น. 
เลือกตั้งท้องถิ่น แบบไทยๆ ตระกูลการเมือง เจ้าพ่อ ผู้มากบารมี กินรวบ 
 

 
 

ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว ในการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. เม่ือวันที่ 20 ธ.ค.ที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่พลิกโผ ผู้ก าชัยชนะยังคงวนเวียนอยู่ในตระกูลนักการเมืองใหญ่ คนดังมากบารมีในพื้นที่ส่งลูก
เมียเครือญาติ ลงสนามแข่งขัน ท าเอาผู้สมัครหน้าใหม่ แทบไม่มีโอกาสได้ลุ้น 

ส่วนการเมืองท้องถิ่นมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติอย่างไรนั้น ทาง "รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย" อาจารย์
ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มองว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มีสิ่งเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง ให้
ต้องพิจารณา เริ่มจาก 1. ในเรื่องของกฎหมาย 2. โครงสร้างอ านาจการเมืองท้องถิ่น และ 3. พฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงของประชาชน ซึ่งในแง่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 34 ห้ามผู้มีต าแหน่งทางการเมืองช่วยหาเสียง ท าให้
พรรคการเมือง ไม่กล้าไปช่วยหาเสียง 

นอกจากนี้ยังมีความย้อนแย้ง เช่น ข้อจ ากัดผู้สมัครลงเลือกตั้ง ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี ท าให้คนขาดคุณสมบัติไม่สามารถลงเลือกตั้งได้ และปัญหาก่อนหน้าในการนับอายุผู้
มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ ากว่า 18 ปี รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่เหมือนการเลือกตั้งส.ส. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และ
เลือกตั้งนอกเขต ท าให้ไม่เปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่ 

ขณะที่โครงสร้างอ านาจการเมืองท้องถิ่น ยังเป็นของตระกูลนักการเมืองที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กันอยู่  แม้
ไทยไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 7 ปี แต่ก็ยังคงเห็นทั้งฝ่ายการเมืองเดิมและอีกฝ่ายที่ท าหน้าที่รักษาการใน
การเมืองท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้รักษาการต าแหน่งการเมืองท้องถิ่นได้เข้ามาลงสนามแข่งขัน ด้วยความเป็นตระกูล
นักการเมืองในพ้ืนที่ มีการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นระบบอุปถัมภ์ชุมชนที่มีความส าคัญอย่างมาก แม้มีการน าเสนอวิสัยทัศน์
ของผู้สมัครหน้าใหม่ เช่น การเรียกร้องประชาธิปไตย ก็ไม่มีผลใดๆ กลายเป็นว่าการแก้ปัญหาให้กับคนในพ้ืนที่ มี
ความส าคัญมากกว่า ทั้งเรื่องไฟดับ ไฟไม่สว่าง และน้ าไม่ไหล ในส่วนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน ซึ่ง
เรื่องท้องถิ่นต้องเป็นรูปธรรม การจะท านโยบายสาธารณะโดยรัฐอาจไม่ตอบสนองคนในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นเรื่องของ
ตระกูลนักการเมืองในพ้ืนที่ จึงเป็นเรื่องของเจ้าพ่อ เป็นระบบที่ไม่ต้องมีกฎหมายมาอนุมัติ ท าให้แก้ปัญหาได้อย่าง
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รวดเร็ว และกลายเป็นพฤติกรรมของประชาชนในการเลือกผู้อุปถัมภ์ชุมชน หรือมีความใกล้ชิดมากๆ กับคนในพ้ืนที่มา
ท าหน้าที่ 

“จะเห็นว่าผลการเลือกตั้ง 70% เป็นไปตามนั้นไม่เคยเปลี่ยน ส่วนอีก 30% อาจเป็นเจ้าพ่อคนใหม่เกิดขึ้นมา 
จากโครงสร้างอ านาจในชุมชนที่ยังเดิมๆ และโอกาสที่จะมีผู้ใช้สิทธิ์มาลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ 50% ไม่เกิน 60% 
ก็เก่งแล้ว เนื่องจากความตระหนักของคนในพ้ืนที่อาจน้อย และมีหลายปัจจัยท าให้คนไม่มาเลือกตั้ง ทั้งโควิด 
ภูมิอากาศ” 

อีกหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการเมืองท้องถิ่นในบางพ้ืนที่ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้กับการเมืองระดับชาติ เช่น 
เชียงใหม่ โดยนายทักษิณ ชินวัตร ได้เข้ามาช่วยหาเสียงจนประสบความส าเร็จ แต่บทบาทของนายทักษิณและพรรคเพ่ือ
ไทย ไม่ได้ครอบคลุมในหลายพ้ืนที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ านาจรัฐ แม้ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้ส่งผู้สมัคร แต่มีการ
สนับสนุนทางอ้อม ท าให้พรรคเพ่ือไทยไม่ประสบส าเร็จ เนื่องจากปัจจัยด้านบุคคลในบางพ้ืนที่ส าคัญมากกว่าพรรค
การเมือง และบางพ้ืนที่พรรคการเมืองมีความส าคัญมากกว่าตัวบุคคล เช่น ภาคอีสาน 

ส่วนการที่คณะก้าวหน้าไม่ประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างที่เคยวิเคราะห์ก่อนหน้า เนื่องจากมี
ปัจจัยหลากหลายเป็นอุปสรรค อาทิ ตระกูลนักการเมือง และการเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งไม่คอยเป็นที่รู้จักมักคุ้นของคน
ในพ้ืนที่ จากที่เคยประเมินจะได้ที่นั่งนายก อบจ. ไม่เกิน 10 ที่นั่ง แต่กลับไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว รวมถึงสมาชิก อบจ. 
ไม่ได้ที่นั่งมากมาย แสดงให้เห็นว่าการเป็นพรรคการเมืองระดับชาติ มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นน้อยมาก ไม่เท่ากับการ
แก้ปัญหาชุมชน และการเป็นตระกูลเจ้าพ่อที่มีผลต่อผู้สมัครที่เป็นเครือญาติ แม้เป็นหน้าใหม่ แต่สามารถเข้ามาแทรกได้
ไม่ยาก 

จากข้อจ ากัดในรัฐธรรมนูญปี 2560 ท าให้อดีตนักการเมืองระดับชาติ ลงมาเล่นระดับท้องถิ่นมากขึ้น และมี
ความจ าเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์ในท้องถิ่น ให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเมืองระดับชาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เหมือนแขน
ขาซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามการเมืองท้องถิ่นของไทย ยังมีอุปสรรคไม่มีอิสระ อยู่ในสภาพเดิมๆ จนกลายเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ เนื่องมาจากพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ยังรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐ ท าให้อ านาจอยู่ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอ านาจแฝง ถือเป็นมายาคติที่เป็นอุปสรรคต่อการเมืองท้องถิ่นที่ยังคงมีเจ้าพ่อ และผู้มีอิทธิพล 
ท าให้ดูล้าหลัง ทั้งๆ ที่การกระจายอ านาจต้องไปที่ประชาชน ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1999024 
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จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 12.24 น. 
เปิดปมเหตุปรากฏการณ์ใหญ่ คนชนะ'หาดใหญ่'ไม่ได้เป็น'นายก อบจ.สงขลา' 
เพราะอะไรในศึกเลือกตั้งที่เกิดปรากฏการณ์ใหญ่ใน จ.สงขลา ผู้ที่ชนะคะแนนใน อ.หาดใหญ่ กลับไม่ได้เป็น 'นายก อบจ.' 
 

 
 

สนามเลือกตั้ง นายก อบจ.สงขลา เป็นอีกสนามหนึ่ง ที่ใช้เวลาในการรวมคะแนนถึง 23.00 น. จึงจะรู้ผลแพ้
ชนะ ซึ่งสนามนี้มีสิ่งที่ต้องจับตามองคือหลังปิดหีบ เริ่มต้นนับคะแนน คะแนนเสียงของ พ.อ.พิเศษ สุชาติ จันทรโชติกุล 
ทีมสงขลาประชารัฐ จะน าโด่งมาถึง 10 อ าเภอ จาก 16 อ าเภอของจังหวัดสงขลา แต่หลังจากที่นับคะแนนไปได้
ประมาณร้อยละ 70 คะแนนที่เหลือ จะเป็นของ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์หมายเลข 3 จาก ทีมพรรคประชาธิปัตย์ 
ซึ่งคะแนนที่เป็นทางการ ผู้ชนะหมายเลข 3 คือ 249,644 ส่วนหมายเลข 2 ซึ่งมาที่ 2 ได้คะแนนไป  229,878 
คะแนน  ผลต่างของผู้ชนะคือ 19,766 คะแนน 

ปรากฏการณ์ใหม่ ส าหรับการเลือก นายก อบจ.สงขลา คือในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ้ืนที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิมากที่สุด มี ส.อบจ.10 คน จะเป็นพ้ืนที่ชี้ขาด ใครชนะที่ อ.
หาดใหญ่ จะได้เป็น นายก อบจ.สงขลา 

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ พ.อ.สุชาติ ชนะการคู่แข่งที่ อ.หาดใหญ่ 12,000 กว่าคะแนน แต่ไม่ได้เป็น นายก อบจ. 
เพราะเสียงจาก อ.รอบนอก เช่น อ.รัตภูมิ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 พรรค ประชาธิปัตย์ ถึง 
6,000 กว่าคะแนน แพ้ที่ อ.สะเดา ซึ่งเป็นฐานเสียงเป็นเขตเลือกตั้งของ ส.ส.ถาวร เสนเนียม ส.ส.เขต 6 พรรค
ประชาธิปัตย์ และเป็น รมช.คมนาคม แพ้ในพ้ืนที่ อ.เมือง  4,000 กว่าคะแนน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ฐานเสียงของ นิพนธ์ บุญญา
มณี รมช.มหาดไทย และแพ้ใน อ.จะนะ เทพา กว่า 10,000 เสียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาราเล่ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ เขต 8  ซึ่ง 2 รมช.และ 2 สส.ที่เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ คือ "พ่ีเลี้ยง" ที่ประกาศในการ “อุ้ม” ไพ
เจน ให้เป็น นายก อบจ. นั่นเอง 

ผู้ติดตามการนับคะแนน ตั้งแต่ 17.30 น. ต่างเชื่อมั่นว่า พ.อ.สุชาติ ต้องชนะเพราะ 1 คะแนนเริ่มต้นในการนับ 
น าเกือบทุกอ าเภอ 2 อ.สิงหนคร ที่เป็นบ้านเกิดของ ไพเจน อ.ระโนด อ.สทิงพระ ที่เป็นฐานที่มั่นใหญ่ของ ปชป. อ.
คลองหอยโข่ง ที่เป็นพื้นที่จุดแข็งของ ปชป พ.อ.สุชาติ มีคะแนนน าทั้งหมด โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ ส.ส.ส่วนใหญ่ที่ได้รับ
เลือกเข้ามา เป็นของ ทีม สงขลาประชารัฐ 
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ปัญหาของการ พ่ายแพ้ ของ พ.อ.สุชาติ ทั้งที่ ใช้เวลาเดือนหาเสียงกว่า 1 ปี เปิดปรายศรัยหาเสียงทั้ง 16 
อ าเภอ มาจากพ้ืนที่ซึ่ง พ.อ.สุชาติ ชนะ เป็นการชนะไม่ขาด เช่นชนะที่ อ.ระโนด 372 คะแนน ชนะที่ อ.สิงหนคร 331 
คะแนน ขนะที่คลองหอยโข่ง 1,273 คะแนน ชนะที่ อ.สะบ้าย้อย 2,301 คะแนน ชนะที่ อ.หาดใหญ่ 12,508 คะแนน 

ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้ง นายก อบจ. ที่การชนะที่ อ.หาดใหญ่ ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด เพราะทุกครั้งผู้ที่
ชนะที่ อ.หาดใหญ่ ต้องชนะด้วยคะแนน 30,000 ขึ้นไป แต่ครั้งนี้  พ.อ.สุชาติ ชนะที่ อ.หาดใหญ่ เพียง 12,000 กว่า
เสียง จึงท าให้พ่ายเลือกตั้ง ในที่สุด 

ส่วนข้อสังเกตของการ "แผ่วปลาย" ในการนับคะแนน ที่เสียงของ ไพเจน ไล่ตามในโค้งสุดท้าย  อาจจะเป็น
เพราะว่า ทีมงานของ ไพเจน มีการวางแผนอย่างดี ด้วยการให้ผู้สนับสนุนที่เป็นคะแนน "จัดตั้ง" เดินทางมาใช้สิทธิ 
หลังจากที่มีการเปิดหีบในช่วงเช้า จึงท าให้คะแนนของ ไพเจน ตีตื้นขึ้นมาในช่วงเวลา 3-4 ทุ่ม จนน าห่างไปถึง 19,000 
กว่าคะแนน 

ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า หลังการเฉลิมฉลองชัยชนะของผู้ชนะ และหลังการเลียแผลของผู้แพ้ จะมีการฟ้องร้อง
ต่อ กกต.ในประเด็นการซื้อเสียง การทุจริต การเลือกตั้งกันอย่างไร เพราะก่อนหน้าจะลงคะแนน ทั้ง 2 ฝ่าย ก็มีการ
ร้องเรียน แจ้งความกันไว้แล้วหลายเรื่องด้วยกัน. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814063 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 13:00 น. 
รายงาน : แนวโน้ม มิติใหม่ POST ‘20 ธันวาคม’ ทะลวง รัฐราชการ 
 

 
 
สถานการณ์ POST การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม ด าเนินไปเหมือนกับสถานการณ์ POST การเลือกตั้ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2562 นั่นก็คือ สถานการณ์ “ไม่เหมือนเดิม” 

ค าว่าไม่เหมือนเดิมในท่ีนี้ บางคนอาจพุ่งเป้าไปยังสถานการณ์ภายในของแต่ละจังหวัด หากแต่แท้จริงแล้วผล
ของมันกระทบถึง “ส่วนกลาง” เพราะ 76 จังหวัดล้วนขึ้นต่อกับ “กรุงเทพมหานคร” เพราะระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของเรา แม้จะอยู่ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กระจายอ านาจ” กระนั้น ก็ยังมิได้กระจายอ านาจอย่างเป็นจริง 
เนื่องจากยังเป็น “รัฐราชการรวมศูนย์” วินาทีแรกหลังจากผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ปรากฏออกมา
การประลองก าลังระหว่างอ านาจจาก “ส่วนกลาง” กับอ านาจใน “จังหวัด” ก็จะเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นจาก “ฐาน” 
ที่มาอันแตกต่างกัน 

ความเป็นจริง นับแต่เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา แนวโน้มในการกระจายอ านาจก็เริ่มข้ึนอย่างเป็นขั้น
เป็นตอนผ่านโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น แต่ก็ด าเนินไปในลักษณะแห่ง “ลัทธิรูปแบบ” การปะทะระหว่างอ านาจ
จากการแต่งตั้ง กับ อ านาจจากการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่อ านาจอย่างหลังยังติดอยู่กับโครงสร้างเดิม  
เป็นโครงสร้างอันเกราะกรังในทาง “ความคิด” ในทาง “การเมือง” เป็นความคิดที่  อ านาจ “น า” ด ารงอยู่ภายใน
โครงสร้างแห่ง “รัฐราชการรวมศูนย์” กระบวนการทางการเมืองจึงสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างเต็มเปี่ยม ยังเป็น
การเมือง “เก่า” เป็นการเมืองของ “บ้านใหญ่”ไม่ว่าจะเป็นในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นในยุคของ
พรรคชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นในยุคของพรรคไทยรักไทย ก็ด าเนินมาอย่างนี้ 
ต่อเมื่อเกิดพรรคอนาคตใหม่นั้นหรอก “ความคิด” ก็เริ่มถูก “ตรวจสอบ” 

พรรคอนาคตใหม่ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวหลังยุคพรรคแนวร่วมสังคมนิยม หลังยุคพรรคสังคมนิยมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีการวิพากษ์สังคมอย่างถึงรากฐาน แทงทะลุไปยัง “โครงสร้าง” ที่ด ารงอยู่ พรรคไทยรักไทยอาจมีการ
คิดนอกกรอบในกระสวน  “คิดใหม่ ท าใหม่”  กระทั่ ง เสนอหลักการ  “ดู อัล แทร็ก”  ออกมา แต่ก็ยั ง ไม่
แตะ “โครงสร้าง” ลึกเท่ากับพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่แปลกที่จะมีความพยายามในการยุบพรรคอนาคตใหม่แม้ว่าจะ
ขับเคลื่อนมาได้เพียง 1 ปีและยังไม่ได้อ านาจรัฐ 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-21-1263.jpg
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กระนั้น พรรคอนาคตใหม่ก็ยัง “อวตาร” เป็น “คณะก้าวหน้า”และคณะก้าวหน้านี้เองที่สืบทอดและพัฒนา

ความคิดในเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเข้มข้นและจริงจังด้วยการส่งคนลงสมัครใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ 
นี่คือหัวหอกในการทะลวงเข้าไปยัง “รัฐราชการรวมศูนย์” ไม่ว่าผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ในวันที่ 
20 ธันวาคมจะออกมาอย่างไร แต่ยอมรับได้เลยว่าสภาพการณ์ทางการเมืองจะไม่เหมือนเดิม การเมืองได้เข้าสู่
อีก “มิติ” แล้วอย่างสิ้นเชิง หากพรรคอนาคตใหม่เคยสร้างปรากฏการณ์ใหม่จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
คณะก้าวหน้าก็ก าลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่จากการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2563 ปรากฏการณ์นี้มีแต่เดินหน้า ไม่มี
ถอยหลังกลับอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2493933 
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21 ธันวาคม 2563 - 13:29 น. 
"แม้ว" หนาว พท.ร่วงระนาว 
 

 
 
แบรนด์ทักษิณเสื่อมจริงหรือ? ผู้สมัครนายก อบจ.เพื่อไทย พ่ายยับในสนามภาคกลางและอีสาน 

แม้ตระกูล “ชินวัตร” จะดีใจกับชัยชนะในสนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ แต่หากมองผลคะแนนของ
ผู้สมัครนายก อบจ. สังกัดพรรคเพื่อไทย 25 จังหวัด ก็ถือว่า แบรนด์เดิมเริ่มไม่ขลังแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครนายก 
อบจ.ของค่ายเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้ งเพียง 8 จังหวัดเท่านั้น โดยเฉพาะภาคกลาง เ พ่ือไทยพ่ายเรียบ 
  การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือไทยยังได้ ส.ส.เขตมาเป็นกอบเป็นก า จากภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน 
เพราะกินบุญเก่าสมัยไทยรักไทย และชื่อทักษิณ ชินวัตร ยังขายได้ ส าหรับเลือกตั้งนายก อบจ. เพื่อไทยเสียหาย
ค่อนข้างเยอะ เพราะมี ส.ส.เพ่ือไทยจ านวนหนึ่ง ไปร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐ จัดทีมล้มคนของพรรค ในหลายสิบ
จังหวัด 
เหนือยังเหนียว 

ภาคเหนือ พรรคเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 6 จังหวัด ปรากฏว่า พิชัย เลิศพงศ์อดิศร เชียงใหม่, อนุสรณ์ 
วงศ์วรรณ ล าพูน ,นพรัตน์ ถาวงศ์ น่าน, ตวงรัตน์ โล่สุนทร ล าปาง และอนุวัธ วงศ์วรรณ แพร่ ได้รับชัยชนะ ทักษิณอาจ
ปลาบปลื้มที่ “สว.ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร เอาชนะ “เสี่ยโต๊ะ” บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ที่สนามเชียงใหม่ แต่ข้ามไป
เชียงราย ก็เศร้าทันที เมื่อ “ยิ้ม” วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย ลูกสะใภ้ของสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ่ายแพ้
แก่ “สจ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ทั้งที่ทักษิณฝากฝังให้ ยงยุทธ ติยะไพรัช ดูแลวิสาระดีเต็มที่ แต่ก็เอาชนะ
ตระกูล “วันไชยธนวงศ์” ไม่ได ้
กลางแพ้ราบคาบ 

สนามภาคกลาง กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยจุกอก เพราะส่งผู้สมัครนายก อบจ. 9 จังหวัด ก็พ่ายเรียบ 
ไล่มาตั้งแต่ พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ สุพรรณบุรี, เกรียงไกร กิ่งทอง ระยอง, สิทธิชัย กิตติธเนศวร นครนายก, เกียรติ
กร พากเพียรศิลป์ ปราจีนบุรี, วินัย วิจิตรโสภณ นครปฐม, ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี สมุทรสงคราม, เชาวรินทร์ ชาญสายชล 
สมุทรสาคร, วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประจวบคีรีขันธ์ และสุรสาล ผาสุก สิงห์บุรี  ในกลุ่มนี้ มีอดีต ส.ส.เพ่ือไทย 3 คนคือ สิทธิ
ชัย กิตติธเนศวร, วิชิต ปลั่งศรีสกุล และสุรสาล ผาสุก      
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อีสานสิ้นมนต์ 
ภาคอีสานเป็นฐานที่มั่นของเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 10 จังหวัด เหลือรอดเพียง 3 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ 

วิเชียร ขาวข า อุดรธานี, กานต์ กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี และวิเชียร สมวงษ์ ยโสธร ส่วน 7 จังหวัดที่พ่ายได้แก่ สุชีพ 
เศวตกมล ชัยภูมิ, ศรีเมือง เจริญศิริ มหาสารคาม, ธนพล ไลละวิทย์มงคล หนองคาย, วิชัย สามิตร หนองบัวล าภู, เฉลิม
ขวัญ หล่อตระกูล กาฬสินธุ์, สมชอบ นิติพจน์ นครพนม และพ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร  มีข้อน่า
สังเกต ส.ส.เพ่ือไทย สายอีสาน ไม่ต่ ากว่า 8-9 จังหวัด ได้แตะมือกับ ส.ส.พลังประชารัฐ และภูมิใจไทย จัดทีมลงสมัคร
นายก อบจ.ในนามกลุ่มอิสระ กลุ่มลูกผสมที่ว่านี้ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. และบางจังหวัดเอาชนะผู้สมัครของ
พรรคอีกต่างหาก  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452651 
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21 ธันวาคม 2563 - 19:20 น. 
เบื้องลึก 'สจ.นก' ล้มช้าง เยาวภา-ยงยุทธ 
 

 
 
เชียงรายพลิกล็อก "สจ.นก" โค่น "ยิ้ม" สะใภ้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สะเทือนพันธมิตร "ย-ย" 

คู่เอกของภาคเหนือ ไม่ได้มีเพียงสนามเชียงใหม่เท่านั้น สนามเลือกตั้งเชียงราย ก็สู้กันดุเดือด คะแนนพลิกไป
พลิกมา สุดท้ายตระกูล “วันไชยธนวงศ์” ก็คว้าชัยไปได้ ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ “สจ.นก” อทิตาธร วัน
ไชยธนวงศ์ ได้ 239,622 คะแนน ชนะ วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย ที่ได้ 211,956 คะแนน ย้อนไปเมื่อปี 
2562 คู่นี้ได้ต่อสู้กันเพื่อชิงการเป็นตัวแทนพรรคเพ่ือไทย ลงสนามนายก อบจ.เชียงราย 

ยกแรก “ยิ้ม” วิสาระดี ชนะ เมื่อสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้แถลงเปิดตัววิสาระดี เตชะธี
ราวัฒน์ ลงสมัครนายก อบจ.เชียงราย เพียงคนเดียว แม้ฝ่าย “สจ.นก” จะอ้างว่า เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย จะขอ
ใช้เพียงโลโก้พรรคก็ไม่ได้รับอนุญาต จากกรณีดังกล่าว ท าให้ สามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย ลาออกจาก
ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เพราะไม่พอใจเรื่องการส่งผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย 
นับจากนั้นมา สามารถ ได้เคลื่อนไหวหนุน “สจ.นก” พร้อมกับเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นในเขต อ.เมืองเชียงราย 
พันธมิตร “ย-ย” 

ดังที่รู้กัน ตระกูล “ติยะไพรัช” จับมือ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย หนุน “ยิ้ม” วิสาระดี ลงสมัคร
นายก อบจ.เชียงราย ในนามเพ่ือไทย ยงยุทธ ติยะไพรัช จึงตั้ง “วิสาระดี” เป็นผู้อ านวยการสโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงราย 
เป็นการปูทางหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ลึกไปกว่า คนเพ่ือไทยเชียงรายทราบดีว่า “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ได้ให้การ
สนับสนุนวิสาระดี สะใภ้หัวหน้าสมพงษ์เช่นกัน ยงยุทธจึงเชื่อมสนามเชียงรายกับเชียงใหม่ ด้วยกลยุทธ์ลูกหนังน า
การเมือง บวกกับทักษิณ ชินวัตร แสดงตัวให้การหนุนช่วยวิสาระดี เต็มก าลัง จึงได้เห็นทัพใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย ไป
เปิดปราศรัยหาเสียงในเชียงราย 
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ทีม สจ.นก 

ต้นเดือน ธ.ค.2562 สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต สจ.เชียงราย พร้อมบิดา สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พร้อม
พ่ีสาว “สจ.นก” ไปพบทักษิณ ชินวัตร ที่ฮ่องกง เพ่ือเคลียร์เรื่องการลงสมัครนายก อบจ.เชียงราย แต่ไม่มีสัญญาณตอบ
รับจากคนแดนไกล ตระกูลวันไชยธนวงศ์ จึงหยัดยืนบนล าแข้งตัวเอง โดยใช้ชื่อทีม “สจ.นก” ไม่ต้องอิงพรรคเพ่ือไทย 
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงราย มาแต่ปี 2535/2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ก่อนจะย้ายมาสังกัดไทยรักไทย 
ส่วนลูกชายลูกสาวคือ “สจ.เล็ก” สุธีระพงศ์ วันไชยธนวงศ์ และ “สจ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ เป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นมาหลายสมัยแล้ว คนแดนไกล ทั้งนายใหญ่และเจ๊ใหญ่ อาจรู้สึกไม่พอใจที่ลูกๆของสมบูรณ์ เคยลงสมัคร ส.ส.
เชียงราย เมื่อปี 2554 สังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่สอบตก หลังเลือกตั้งครั้งนั้น ลูกๆของสมบูรณ์ ก็กลับมาสมัครสมาชิก
พรรคเพ่ือไทย ส่วน รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย มีศักดิ์เป็นหลานของสมบูรณ์ ตระกูล “วัน
ไชยธนวงศ์” ได้เปรียบพันธมิตร “เยาวภา-ยงยุทธ” ตรงที่อดีต ส.อบจ.เชียงราย ส่วนใหญ่เลือกอยู่กับฝ่าย สจ.นก 
เหนืออ่ืนใด ตระกูล “โพธสุธน” ที่ลงหลักปักฐานท าธุรกิจและวางเครือข่ายการเมืองแถวชายแดนไทย-เมียนมา ได้หนุน
ช่วย สจ.นก เต็มที ่
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452703 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452703
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21 ธันวาคม 2563 
แบรนด์"ชินวัตร"ส่อสิ้นมนต์ขลัง สนามนายก อบจ. ส่ง25ขุนพลเข้าวิน9 จว. 
 

 

 
ผลการเลือกตั้งนายก อบจ. ครั้งนี้ สะท้อนภาพ "ทักษิณ" เริ่มเสื่อมมนต์ขลังในหลายพื้นที่ ปรากฎการณ์ "เลือดข้น

คนจาง" ปากบอกเคารพรัก นายใหญ่-นายหญิง แต่ขอแยกทางเดินทางการเมือง 

เสร็จศึกสนามเลือกตั้ง นายก อบจ. เที่ยวนี้ "คนตระกูลชินวัตร" - "พรรคชินวัตร" อยู่ในสถานะ "เลือดข้นคน
จาง" หลายพ้ืนที่คนกันเองต้องมาห่ าหั่น แย่ง-ชิง เก้าอ้ีอ านาจ แม้ "ทักษิณ ชินวัตร" ทุ่มเททุกสรรพก าลัง คว้าชัยชนะ
ในสนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ แต่หากมองผลคะแนนของผู้สมัครนายก อบจ. สังกัดพรรคเพ่ือไทย 25 จังหวัด ก็
ถือว่า แบรนด์เดิมเริ่มไม่ขลังแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครนายก อบจ.ของค่ายเพ่ือไทย ได้รับการเลือกตั้งเพียง 9  จังหวัด
เท่านั้น โดยเฉพาะภาคกลาง เพ่ือไทยพ่ายเรียบ การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือไทยยังได้ ส.ส.เขตมาเป็นกอบเป็นก า 
จากภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน เพราะกินบุญเก่าสมัยไทยรักไทย และชื่อทักษิณ ชินวัตร ยังขายได้  

ส าหรับเลือกตั้งนายก อบจ. เพ่ือไทยเสียหายค่อนข้างเยอะ เพราะมี ส.ส.เพ่ือไทยจ านวนหนึ่ง ไปร่วมมือกับ
พรรคพลังประชารัฐ จัดทีมล้มคนของพรรค ในหลายสิบจังหวัด 
ภาคเหนือ พรรคเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 6 จังหวัด ปรากฏว่า พิชัย เลิศพงศ์อดิศร เชียงใหม่, อนุสรณ์ วงศ์
วรรณ ล าพูน ,นพรัตน์ ถาวงศ์ น่าน, ตวงรัตน์ โล่สุนทร ล าปาง และ อนุวัธ วงศ์วรรณ แพร่ ได้รับชัยชนะ 
"ส.ว.ก้อง" พิชยั เลิศพงศ์อดิศร เอาชนะ "บุญเลิศ บูรณุปกรณ์" ที่สนามเชียงใหม่ แต่อย่าลืมว่าก่อนกาบัตรเลือกตั้งช่วง
โค้งสุดท้าย "ทักษิณ-ขุนพลเพ่ือไทย" ลงพ้ืนที่เกือบทุกวัน "ทักษิณ" ลงทุนเขียนจดหมายแล้ว แต่โพลพรรคเพ่ือไทยก็ยัง
ตามหลังอยู่ จนกระทั้งเหลืออีกไม่กี่วันกาบัตร "ทักษิณ" ต้องดิ้นเฮือกสุดท้าย ปล่อยคลิปอ้อนคนเชียงใหม่ จนคะแนน
พลิกกลับมาชน 

แต่เมื่อข้ามไปที่จ.เชียงราย “น้องยิ้ม” วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย ลูกสะใภ้ของ สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ พ่ายแพ้แก่ “สจ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ทั้งที่ทักษิณฝากฝังให้ "ยงยุทธ ติยะไพรัช" ดูแล "น้องยิ้ม" แต่ก็
เอาชนะไม่ได้  สมรภูมิสนามภาคกลาง กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยจุกอก เพราะส่งผู้สมัครนายก อบจ. 9 จังหวัด ก็
พ่ายเรียบไล่มาตั้งแต่  พล.ต.เทียมศักดิ์  สุขานุยุทธ  สุพรรณบุรี , เกรียงไกร กิ่งทอง ระยอง , สิทธิชัย กิตติ
ธเนศวร นครนายก เกียรติกร พากเพียรศิลป์ ปราจีนบุรี, วินัย วิจิตรโสภณ นครปฐม, ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี สมุทรสงคราม
, เชาวรินทร์ ชาญสายชล สมุทรสาคร, วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประจวบคีรีขันธ์ และสุรสาล ผาสุก สิงห์บุรี 
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ขณะที่ภาคอีสานเป็นฐานที่มั่นของเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 10 จังหวัด เหลือรอดเพียง 4 จังหวัดเท่านั้น 
ได้แก่ วิเชียร ขาวข า อุดรธานี, กานต์ กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี  พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร 
และ วิเชียร สมวงษ์ ยโสธร 

ส่วน 7 จังหวัดที่พ่ายได้แก่ สุชีพ เศวตกมล ชัยภูมิ, ศรีเมือง เจริญศิริ มหาสารคาม, ธนพล ไลละวิทย์
มงคล หนองคาย, วิชัย สามิตร หนองบัวล าภู, เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล กาฬสินธุ์, สมชอบ นิติพจน์ นครพนม และ
พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร  

มีข้อน่าสังเกต ส.ส.เพ่ือไทย สายอีสาน ไม่ต่ ากว่า 8-9 จังหวัด ได้แตะมือกับ ส.ส.พลังประชารัฐ และภูมิใจไทย 
จัดทีมลงสมัครนายก อบจ.ในนามกลุ่มอิสระ โดยเฉพาะจ.นครราชสีมา ที่พรรคเพ่ือไทยยอมถอยให้ พรรคภูมิใจไทย ไม่
ส่งผู้สมัครลงแข่งท้ังที่ "โคราช" เป็นจังหวัดใหญ่เกรดเอ 

หลังจากนี้จับตาทิศทางของ "เพื่อไทย" ให้ดี แม้จะมีสายเหยี่ยว-สายตรง เข้ามาบริหารพรรค แต่ความแตกแยก
ภายในพรรคยังมีสูง กรณีส.ส.หลายพ้ืนที่จับมือพรรคร่วมรัฐบาลลุยศึก นายก อบจ. อาจจะท าให้ "บิ๊กเพ่ือไทย" ต้องหัน
มาจัดทัพกันใหม ่

ไม่เช่นนั้นปรากฎการณ์ "เลือดข้นคนจาง" บอกเคารพรักนายใหญ่-นายหญิง แต่ขอแยกทางเดินทาง
การเมือง มีให้เห็นอีกแน่นอน 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/NEWS/DETAIL/913438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913438


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 
 
 

 

21 ธันวาคม 2563 
'ก้าวหน้า' ฝันค้าง 'ล้มบ้านใหญ'่ ไม่มี 'ส้มหล่น' เหมือนในสภา 
 

 

  
โลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ภายหลังผลคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นที่ออกมาได้สร้าง

ปรากฎการณ์ 'แพ้ถล่มทลาย' ให้กับ 'คณะก้าวหน้า' อย่างคาดไม่ถึง 

ยังเป็นแค่วาทกรรม "ล้มบ้านใหญ่" ของ "คณะก้าวหน้า" และ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ในฐานะประธานคณะ
ก้าวหน้า ที่หมายมั่นปั้นมือ ส่งคนลงชิงชัยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่พิจารณาเลือกส่ง
ผู้สมัครทั่วประเทศ 42 จังหวัด แบบเนื้อๆเน้นๆ เอาเฉพาะพ้ืนที่ที่ตัวเองมีลุ้น ปรากฎว่าพอปิดหีบเลือกตั้ง ผลการนับ
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่า ผู้สมัครของ "คณะก้าวหน้า" ไม่มีใครได้รับเลือกเป็นว่าที่ "นายกอบจ." เลยแม้แต่คน
เดียว!!! 

เรื่องนี้สะท้อนหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นกับทางพรรคสีส้ม เรื่อยมาตั้งแต่ "พรรคอนาคตใหม่" จนมาถึง "พรรค
ก้าวไกล" และ "คณะก้าวหน้า" ว่ากระแสบนโลกโซเชียลมีเดีย ใช้ไม่ได้ผลในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตามปณิธานของ "ธนาธร" คือต้องล้ม "บ้านใหญ่" นั้น ตอนนี้คงรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่ องง่าย ความเป็นบ้านใหญ่ หรือตระกูล
การเมืองในพ้ืนที่ ได้เปรียบตรงที่มีฐานเสียงมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ มีผลงานที่คนในพื้นท่ีสัมผัสได้ไม่มากก็น้อย 
การจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันคงเป็นไปได้ยาก 

ยกตัวอย่างพ้ืนที่จ.ชลบุรี ที่อาจพูดเหมารวมเป็น "บ้านใหญ่โมเดล" ได้ชัดเจนที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง ที่ "คณะก้าวหน้า" 
ประกาศศักดาต้องล้มให้ได้ ด้วยการส่ง "พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง" ลูกสาว "จิรวุฒิ สิงห์โตทอง" หรือ "เฮียเป้า" ชนกับ 
"วิทยา คุณปลื้ม" 

"ก้าวหน้า" อาจประเมินขุมก าลังและฐานเสียงของ "สิงห์โตทอง" และ กระแสของ "ธนาธร" ว่ามีโอกาสชนะสูง 
แต่ผลที่ออกมาคือ "วิทยา" กวาดไปได้ 337,107 คะแนน ส่วน "พลอยลภัสร์" ได้ไป 168,997 คะแนน 
คราวนี้ "บ้านใหญ่" สามารถกู้ชื่อให้กับ "ตระกูลคุณปลื้ม" ได้ หลังจากเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา "อิทธิพล คุณปลื้ม" 
ดันแพ้เลือกตั้งแบบไม่คาดคิดให้คนของ "พรรคสีส้ม" 
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จะว่าไปแล้วการอาศัยกระแส ล้มบ้านใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะที่ชลบุรี เพราะ "ตระกูลคุณปลื้ม" มีความ
ใกล้ชิดกับท้องถิ่น คนในตระกูลมีต าแหน่งฝ่ายบริหารแทบจะทุกระดับในจังหวัดมายาวนาน และยังเป็นต้นแบบ "พรรค
ท้องถิ่น" ด้วยการมี "พรรคพลังชล" และได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีในการเลือกตั้งใหญ่ ปี 2554 
ดังนั้น ฐานเสียงในชลบุรีจึงต้องบอกว่าเหนียวแน่น แม้ในระยะหลังคนในคนในพื้นที่อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับบ้านใหญ่ก็ตาม 
แต่ก็ยังไม่มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่า "บ้านใหญ่" จึงอาจเป็นค าตอบสุดท้ายในบริบทการเมืองปัจจุบันไปอีกระยะหนึ่ง 

ที่ส าคัญผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้ อาจตอกย้ าได้เป็นอย่างดีว่า การที่ "พรรคสีส้ม" ต้องฝันค้าง ไม่มี
ปรากฎการณ์ "ส้มหล่น" เหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่ ที่กวาดส.ส.เป็นกอบเป็นก า มาจากหลายเหตุปัจจัย รวมถึงการชุมนุม
ที่เกิดขึ้น ก็มีแรงส่งไม่มากพอจะคว้าชัยได้ในสนามท้องถิ่นได้ 
ค าถามคือ การที ่"พรรคสีส้ม" ได้ส.ส.เกือบร้อยตอนเลือกตั้งใหญ่ เป็นเพราะอะไรกันแน่ ระหว่างกระแสธนาธร หรือ
การที ่"พรรคไทยรักษาชาติ" ถูกยุบ คะแนนจึงถูกเทมาให ้แต่ไม่ใช่กับ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ที่จะมี "ส้มหล่น" หนสอง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913388 
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21 ธันวาคม 2563 
อัพเดท! เปิด 12 ว่าที่นายก อบจ. หญิง ส่องฐานการเมืองท้องถิ่น 
 

 

 
เบื้องหน้าเบื้องหลัง! อัพเดท เปิด 12 ว่าที่นายก อบจ. หญิง ส่องฐานการเมืองท้องถิ่น 
ผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัด ล่าสุดเช้านี้ 21 ธ.ค. น่าสนใจว่า มีผู้สมัครเป็น
ผู้หญิง ที่ได้รับคะแนนจากประชาชนมาเป็นอันดับ 1 ใน 12 จังหวัด กลายเป็น "ว่าที่ นายก อบจ. หญิง" ดังนี้ 
1.สมุทปราการ 
นันทิดา แก้วบัวสาย กลุ่มสมทุรปราการก้าวหน้า ได้คะแนนรวม 341,504 คะแนน เธอเป็นอดีตภรรยาของ ชนม์สวัสดิ์ 
อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
2.นครศรีธรรมราช 
กนกพร เดชเดโช กลุ่มพลังเมืองนคร ได้ 258,821 คะแนน เธอเป็นแม่ของ ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 
3.พระนครศรีอยุธยา 
สมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ. ได้ 251,939 คะแนน เธอเป็นแม่ของ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พรรค
ภูมิใจไทย 
4.นครพนม 
ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมนครพนมร่วมใจ ได้ 161,933 คะแนน เธอเป็นลูกสาว ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง และส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมใิจไทย 
5.นครราชสีมา 
ยลดา หวังศุภกิจโกศล กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ ได้ 617, 351 คะแนน เธอเป็นภริยาของ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแกนน าพรรคภูมิใจไทย 
 
6.อ านาจเจริญ 
วันเพ็ญ ตั้งสกุล กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ ได้ 91,742 คะแนน เธอลูกสาวของสวัสดิ์ ตั้งสกุล นักธุรกิจร้อยล้าน 
7.เชียงราย 
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อาทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้คะแนน 238,631 คะแนน เธอเป็นลูกสาว สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงราย 8 
สมัย 
8.มหาสารคาม 
คมคาย อุดรพิมพ ์อดีตนายก อบจ. จากภูมิใจไทย ได้คะแนน 192,119 คะแนน 
9.ล าปาง 
ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย ได้ 220,284 คะแนน เธอเป็นลูกสาว ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 
ส.ส.ล าปางและอดีต รมต. 
10.สระแก้ว 
ขวัญเรือน เทียนทอง อดีต ส.ว. ได้ 93,574 คะแนน น้องสะใภ้ของ เสนาะ เทียนทอง และมารดาของ 2 ส.ส. สระแก้ว 
อย่าง ฐานิสร์ เทียนทอง และ ตรีนุช เทียนทอง 
11.ลพบุร ี
อรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายก อบจ. กลุ่มเรารักลพบุรี ได้ 205,320 คะแนน เป็นลูกสะใภ้ของ กมล จิระพันธุ์วาณิช 
ส.ส.หลายสมัย ล่าสุดสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
12.บึงกาฬ 
แว่นฟ้า ทองศรี กลุ่มนครนาคา ได้ 49,106 คะแนน ภริยาของ ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913318 
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22 ธ.ค. 2563 01:57    

แพ้แลนด์สไลด์-ปิดเกม “ธนาธร” ฝ่อทั้งขบวน!? 
 

 
 
ก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายเหมือนกัน ส าหรับผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

ทั่วประเทศ ที่เพ่ิงหย่อนบัตรกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม มาหมาดๆ ซึ่งโฟกัสแยกเฉพาะผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ถูกจับตามองว่าจะเกิดการเปลี่ยนไปแปลงไปอย่างไร หลังจาก “คณะก้าวหน้า” ที่น าโดย 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่งผู้สมัครลงแข่งขันทั่วประเทศ จ านวนถึง 42 จังหวัด และท าการรณรงค์อย่างหนัก โดยหมาย
มั่นปั้นมือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ โดยเฉพาะการเมืองในระดับ “ฐานราก” 

ธนาธรถึงกับกล่าวอย่างม่ันใจก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าจะชนะแบบ “แลนด์สไลด์” นั่นคือ ถล่ม
ทลายกันเลยทีเดียว แต่เม่ือผลการเลือกตั้งออกมาแบบตรงกันข้าม นั่นคือ “แพ้แบบแลนด์สไลด์” เพราะผู้สมัคร
นาม “คณะก้าวหน้า” ที่ส่งลงสมัครทั่วประเทศ และตัวเขาพร้อมทีมงาน ทั้ง นายปิยบุตร แสงกนกกุล รวมทั้ง น.ส.
พรรณิการ์ วานิช ต่างแยกย้ายลงไปช่วยหาเสียง และร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม เม่ือผลออกมาอย่างที่เห็น 
มันก็คง “ช็อก” พูดไม่ออกเลยทีเดียว 

ส าหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เชื่อว่า ส่วนใหญ่รับรู้กันไปแล้วว่า “คณะก้าวหน้าแพ้เรียบ” 
โดยเฉพาะการชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ถือว่าแพ้แบบไม่มีลุ้นเลยแม้แต่จังหวัดเดียว อาจมี
บ้ างในบางจั งหวัด ที่ คะแนนตามมาเป็น “ล าดับที่ สอง” แต่ก็  “ห่ างมาก” จนไม่ต้องลุ้ นกัน เลยที เดียว 
อย่างไรก็ดี ที่บอกว่า “เหนือความคาดหมาย” ก็คือ ไม่คิดว่า “จะแพ้แบบแลนด์สไลด์” แบบนี้ เพราะในตอนแรกยังเชื่อ
ว่าอย่างน้อยน่าจะได้เข้ามาสักจังหวัดสองจังหวัด หรือสามจังหวัด อะไรประมาณนี้ เพราะยังไม่มั่นใจว่า “กระแสความ
นิยม” ในตัวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะ “ฟีเวอร์” ขนาดไหน แต่ก็คิดในใจว่า คงไม่น้อย เพราะเมื่อได้เห็นจาก 
“เสียงกรี๊ด” เวลาเดินตลาดช่วยผู้สมัครในสังกัดหาเสียง 

อีกทั้งยังเป็นการเลือกตั้งในช่วง “ม็อบสามนิ้ว” ที่รับรู้กันอยู่ว่าเชื่อมโยงกับคณะนี้ รวมไปถึงพรรคการเมืองใน
เครือข่าย อย่างเช่น พรรคก้าวไกล เป็นต้น ก าลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในแบบ “คู่ขนาน” กันไป ประกอบกับการโหม
รณรงค์แบบรายวัน มันก็ท าให้มั่นใจได้ว่า น่าจะ“เข้าวิน”มาบ้าง เพราะถึงอย่างไร มีการส่งผู้สมัครถึงกว่า 40 จังหวัด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

65 

 

และทุกจังหวัดก็มีรูปนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขึ้นป้ายคู่กับผู้สมัครอีกด้วย จึงน่าจะเป็นกระแสแรงส่งให้ชนะการเลือกตั้ง
เข้ามาบ้าง แต่ผลที่ออกมาน่าผิดหวังอย่างที่เห็น เป็นใครก็ต้องซึมเป็นธรรมดา เหมือนกับตอนแรกที่ นายธนาธร ยังอยู่
ในอาการอ้ึง ไม่มีการแถลงใดๆ ออกมา อาจมีบ้างที่ได้เห็นข่าวที่ว่า เขาโพสต์ออกมาในท านอง “ตัดพ้อ” ว่า “ผลการ
เลือกตั้งที่ออกมา คนไทยยังไม่พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง” แต่ก็ไม่รู้ว่า ใช่ของจริงหรือไม่ แต่หากเป็นของจริง และ
เ ข า โ พ ส ต์ เ อ ง ก็ ถื อ ว่ า  “ ส ติ แ ต ก ”  ผิ ด ห วั ง ม า ก 
เพราะอย่างที่รับรู้กันในการท างานการเมืองของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือว่าเป็นงาน “อิงมวลชน” สังเกตได้จากการ
เคลื่อนไหวมาตลอดเวลาหลายปีมานี้ จนกระทั่งมาจนถึงตั้งพรรคอนาคตใหม่  และเมื่อถูกยุบ และมาถึงพรรคก้าวไกล 
จนมาถึง “ม็อบสามนิ้ว” ก็มาในเส้นทางนั้น 

แต่ขณะเดียวกัน ในเส้นทางมวลชนของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับพวกนั้น เป็นเส้นทางท่ีเดินไปในแนว
ที่ถูกมองว่ามี “เจตนาล้มล้างสถาบันฯ” สวนทางกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ซึ่งได้เห็นสัญญาณในระยะหลังที่
เขาก็น่าจะรับรู้ถึงอารมณ์ที่ว่านั้นได้ดี เมื่อต้องเจอกับกระแสต้าน การขับไล่จากชาวบ้านตามตลาด หรือในท้องถนน
ทั่วไปท่ีลงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงในช่วงท่ีผ่านมา 

อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากกระแสของม็อบสามนิ้ว ที่ระยะหลัง “แผ่วลง” อย่างเห็นได้ชัด จนอยู่ในระดับ “หลัก
ร้อย” เท่านั้น สาเหตุก็ไม่ได้ต่างกันคือ “ถูกเท” เพราะมีเป้าหมายเพ่ือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเอง แม้ว่าบาง
คนอาจยังไม่เชื่อ แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาอย่างที่เห็น มันก็ต้องตระหนักกันบ้างว่าชาวบ้านเขาปฏิเสธ  และแม้ว่า
หากบอกว่ายังสรุปไม่ได้ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ผลจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวนี้ “ไม่มีธนาธรฟี
เวอร์” อีกแล้ว หรือว่ามันไม่มีมาตั้งแต่ต้น หรือที่ผ่านมา เป็นการ “คิดไปเอง” หรือเปล่า จากผลการเลือกตั้งของพรรค
อนาคตใหม่ ที่ได้ ส.ส.เหนือความคาดหมาย ที่หลายคนบอกว่าเป็น “ส้มหล่น” จากความผิดพลาดของการ “แตกแบงก์
ย่อย”ของพรรคเพ่ือไทยหรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใด ผลจากการเลือกตั้งคราวนี้ มันย่อมส่งผลต่ออนาคต
ทางการเมืองของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าอย่างจัง เพราะไม่มีกระแสฟีเวอร์ ไม่สามารถสร้างกระแสให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแบบ “พลิกฟ้า” ได้อีกต่อไป ท าได้เพียงแค่รอลุ้นว่าจะติดคุกหรือไม่เท่านั้นเอง เพราะยังคา
อีกหลายคดี รวมไปถึงได้แต่นั่งรอว่าการถูก “ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี” นั้นได้ผ่านไปกี่ปีแล้ว เพราะกระแสของเขา
นั้นไม่มีแล้ว ซึ่งก็รวมไปถึงผลกระทบทั้งขบวนการที่ต้อง “ฝ่อ” ตามไปด้วย !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130250 
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22 ธันวาคม 2563 
แบรนด์เสื่อม กระแสทรุด ? “เพื่อไทย-ก้าวหน้า” พ่ายยับ 
 

 

 
“บ้านใหญ่” รักษาแชมป์ เข้าวินเกือบทุกจังหวัด “คณะก้าวหน้า” ตั้ง 3 ทีมลุยต่อ เพ่ือไทยจ่อปรับยุทธศาสตร์ 

บทสรุปศึกเลือกตั้งนายก อบจ. “บ้านใหญ่” รักษาแชมป์เข้าวินเกือบทุกจังหวัด “ธนาธร-คณะก้าวหน้า” สูญ
พันธุ์ ส่งชิง 42 จังหวัดพ่ายเรียบ แก้เกมตั้ง 3 ทีมระดับท้องถิ่นลุยต่อ “เพ่ือไทย” ส่งผู้สมัคร 25 คน คว้าชัยได้เพียง 9 
คน พื้นที่ภาคกลางแพ้เรียบ ภาคอีสานหลุด 6 เก้าอ้ี “วิสาระดี” พ่ายคาเชียงราย เสร็จศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) บรรดาพรรคการเมือง-กลุ่มการเมือง ต่างก็มีโจทย์ให้ต้องปรับ-ต้องแก้ เพราะผลการลงคะแนนชี้วัด
ความนิยมทั้งตัว พรรคการเมือง-ตัวบุคคล และแม้ศึกนายก อบจ.จะจบลง แต่ยังมีอีกหลายศึกที่จะต้องขับเคลื่อน ขับ
เคี่ยวกันต่อ บนสนามการเมืองที่ชัยชนะอาจไม่จีรังยั่งยืน ความฝัน “ล้มบ้านใหญ่” ยังเป็นแค่วาทกรรมของ “คณะ
ก้าวหน้า” และ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ในฐานะประธานคณะก้าวหน้า ที่หมายมั่นปั้นมือ ส่งคนลงรับสมัคร 42 
จังหวัด โดยคัดเอาแบบเนื้อ ๆ เน้น ๆ เอาเฉพาะพ้ืนที่ที่ตัวเองมีลุ้นแต่ปรากฎว่า หลังปิดหีบเลือกตั้ง ผลการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการพบว่า ผู้สมัครของ “คณะก้าวหน้า” ไม่มีใครได้รับเลือกเป็นว่าที่ “นายกอบจ.”เลย แม้แต่คน
เดียว ! 

เรื่องนี้ สะท้อนหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นกับทางพรรคสีส้ม เรื่อยมาตั้งแต่ “พรรคอนาคตใหม่” จนมาถึง “พรรคก้าว
ไกล” และ “คณะก้าวหน้า” ว่ากระแสบนโลกโซเชียลมีเดีย "ใช้ไม่ได้ผล" ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จนถูกเหน็บแนมว่า มี
แค่ “ทวิตบุรี” เท่านั้นที่ “ธนาธร-ก้าวหน้า-ก้าวไกล” คว้าชัย ตามปณิธานของ “ธนาธร” คือต้องล้ม “บ้านใหญ่” ตอนนี้
คงรู้แล้วว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย ความเป็นบ้านใหญ่ หรือตระกูลการเมืองในพ้ืนที่ ได้เปรียบตรงที่มีฐานเสียงมาอย่างยาวนาน 
มีประสบการณ์ มีผลงานที่คนในพื้นท่ีสัมผัสได้ไม่มากก็น้อย การจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที คงเป็นไปได้ยาก 

ยกตัวอย่างพื้นที่ จ.ชลบุรี ที่อาจพูดเหมารวมเป็น “บ้านใหญ่โมเดล” ได้ชัดเจนที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง ที่ “คณะ
ก้าวหน้า” ประกาศศักดาต้องล้มให้ได้ ด้วยการส่ง “พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง” ลูกสาว “จิรวุฒิ สิงห์โตทอง” หรือ “เฮีย
เป้า” ชนกับ “วิทยา คุณปลื้ม” “ก้าวหน้า” อาจประเมินขุมก าลังและฐานเสียงของ “สิงห์โตทอง” และ กระแสของ 
“ธนาธร” ว่ามีโอกาสชนะสูง แต่ผลที่ออกมาคือ “วิทยา” กวาดไปได้ 337,107 คะแนน ส่วน “พลอยลภัสร์” ได้ไป 
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168,997 คะแนน คราวนี้ “บ้านใหญ่” สามารถกู้ชื่อให้กับ “ตระกูลคุณปลื้ม” ได้ หลังจากเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา 
“อิทธิพล คุณปลื้ม” ดันแพ้เลือกตั้งแบบไม่คาดคิดให้คนของ “พรรคสีส้ม” เช่นเดียวกับอีกหลายพ้ืนที่ ที่ “บ้านใหญ่” 
เดินหน้าคว้าชัย อาทิ นันทิดา แก้วบัวสาย บ้านใหญ่ปากน้ า จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ บ้านใหญ่นครปฐม อุดม ไกรวัต
นุสสรณ์ บ้านใหญม่หาชัย ปิยะ ปิตุเตชะ บ้านใหญ่ระยอง ขวัญเรือน เทียนทอง บ้านใหญ่สระแก้ว ฯลฯ 
ปัจจัยหลักท่ีผู้สมัครนายก อบจ. สังกัด “คณะก้าวหน้า” พ่ายแพ้ มีดังนี้ 
1.แคมเปญเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ผล เพราะประชาชนส่วนใหญ่แยกการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติ จึงเลือก “คน
หน้าเก่า-คนใกล้ตัว” เสียเป็นส่วนใหญ่ 
2.เฟิร์สโหวตไปใช้สิทธิ์น้อย รวมถึงคนชั้นกลาง คนรุ่นใหม่ที่ไม่กระตือรือร้น เหมือนตอนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 
3.ม็อบราษฎรได้ก่อให้เกิดกระแส “ต้านธนาธร” และรณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครนายก อบจ. คณะก้าวหน้า ของมวลชน
ฝ่ายจารีต 
4.ชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ (พรรคก้าวไกล) ท าให้กลุ่มการเมือง “บ้านใหญ”่ ปรับตัว ดูจากการหาเสียงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งนี้ มีการใช้สื่อใหม่หาเสียงมากข้ึน 

โดยหลังจากนี้ “ธนาธร-ก้าวหน้า” ประกาศจะเดินหน้าต่อ ท างาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ท างานการเมืองท้องถิ่นใน
ระดับพ้ืนฐานต่อเนื่อง 2.ขับเคลื่อนรณรงค์ในประเด็นทางการเมืองระดับชาติ 3.ตรวจสอบและเสนอการท างานของ 
อบจ.ผ่าน สจ. และ เตรียมคนลงเลือกตั้งเทศบาล และ อบต. ส าหรับพรรคเพ่ือไทย (พท.) ส่งผู้สมัครในนามพรรคลงชิง
ชัย 25 จังหวัด แต่กลับมีผู้สมัครเข้าวินเพียง 9 จังหวัด ถือว่าเสียหน้าไม่น้อย 

การคว้าชัยไม่ถึงครึ่งที่ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ี ถือว่าผิดฟอร์มพรรคการเมืองยี่ห้อ  “ทักษิณ ชินวัตร” อดีต
นายกรัฐมนตรี ทั้งที่พรรคเพื่อไทยท าโพลส ารวจแล้วว่าทั้ง 25 จังหวัดที่ส่งผู้สมัครมีโอกาสคว้าชัยสูง 
โดยภาคเหนือพรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 6 จังหวัด คว้าชัยมาได้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย พิชัย เลิศพงศ์
อดิศร เชียงใหม่ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ ล าพูน นพรัตน์ ถาวงศ์ น่าน ตวงรัตน์ โล่สุนทร ล าปาง และ อนุวัธ วงศ์วรรณ แพร่ 
ที่ได้รับชัยชนะ แต่เต็งจ๋าอย่าง “น้องยิ้ม” วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์อดีต ส.ส.เชียงราย ลูกสะใภ้ของ “สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พ่ายแพ้แก่ “สจ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
ภาคกลางพรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 9 จังหวัด แต่กลับแพ้เรียบ ไล่มาตั้งแต่ พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ 
สุพรรณบุรี เกรียงไกร กิ่งทอง ระยอง สิทธิชัย กิตติธเนศวร นครนายก  

เกียรติกร พากเพียรศิลป์ ปราจีนบุรี วินัย วิจิตรโสภณ นครปฐม ธนวุฒิ โมทย์วารีศรี สมุทรสงคราม เชาวรินทร์ 
ชาญสายชล สมุทรสาคร วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประจวบคีรีขันธ์ และสุรสาล ผาสุก สิงห์บุรี 
ภาคอีสานฐานที่ม่ันของเพื่อไทย ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 10 จังหวัด เหลือรอดเพียง 4 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ วิเชียร 
ขาวข า อุดรธานี กานต์ กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มุกดาหาร และวิเชียร สมวงษ์ 
ยโสธร 6 จังหวัดที่แพ้ได้แก่ สุชีพ เศวตกมล ชัยภูมิ ศรีเมือง เจริญศิริ มหาสารคาม ธนพล ไลละวิทย์มงคล หนองคาย 
วิชัย สามิตร หนองบัวล าภู เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล กาฬสินธุ์ สมชอบ นิติพจน์ นครพนม 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าจ านวน นายก อบจ. ที่พรรคเพ่ือไทยเข้าวินถือว่าต่ ากว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากวงยุทธศาสตร์
พรรคเพ่ือไทยวางเป้าเอาไว้ที่อย่างน้อยต้องได้ นายก อบจ. 15 จังหวัดเป็นอย่างน้อย แต่เมื่อไม่ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ 
“ทีมยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย" จึงต้องหาจุดอ่อน เพ่ือแก้ปัญหารับศึกเลือกตั้งครั้งหน้า แต่ปัญหาหลักของพรรคเพื่อไทย 
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หนีไม่พ้นความไม่เป็น “เอกภาพ” ภายในพรรค ภายหลัง “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ลาออก ท าให้บรรยากาศ
ภายในพรรคเกิดความแตกแยก และมี “แกนน าพรรคเพ่ือไทย” หลายคนเตรียมเก็บข้าวของหนีไปซบ “สุดารัตน์” ที่
ก าลังปลุกปั้น “พรรคสร้างไทย” 

นอกจากนี้การที่ “ทักษิณ” มีบัญชาการทางลับ-ทางเปิด สั่งให้แกนน าพรรค ทุ่มทุกสรรพก าลังช่วย “ส.ว.
ก๊อง” จนเอาชนะ “บุญเลิศ” ได้ที่สนามเชียงใหม่ จนละท้ิงสนามจังหวัดอื่นเกือบหมด น้อยครั้งมากที่ แกนน าพรรค
เพื่อไทยจะลงพ้ืนที่จังหวัดอื่น 

โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่เหมือนจะโดนแกนน าพรรคละทิ้ง จนผู้สมัครหันไปใช้บริการ “สุดารัตน์” ให้ช่วยลง
พ้ืนที่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย แม้ทีมยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย จะสั่งห้ามไม่ให้ผู้สมัครใช้บริการ “สุดารัตน์” พร้อมคาด
โทษเอาไว้ด้วย แต่ผู้สมัครโนแคร์ เพราะต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน 

ทว่าเมื่อ “ทักษิณ-เพ่ือไทย” ไม่เต็มร้อยกับผู้สมัครในหลายพ้ืนที่ จนต้องประสบความพ่ายแพ้ รอจับตาการ
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป อาจจะมี “คนอกหัก” จากการชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. ไปซบฝั่งตรงข้าม หรือซบ “สุดารัตน์” ก็
เป็นได ้
บทสรุปของศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ ทั้งพรรคเพื่อไทย-คณะก้าวหน้า พ่ายแพ้ยับเยิน จนต้องทบทวน
ยุทธศาสตร์การหาเสียง ยุทธศาสตร์การเคลื่อนเกมการเมืองกันใหม่เกือบทั้งหมด เพราะหากไม่ยกเครื่องใหม่ ยิ่งท า
ให้ “ขั้วตรงข้าม” ทิ้งห่างมากขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913505 
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วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 
ก้าวที่ ก้าวหน้า ก้าวที่ก้าวไกล ก้าวสู่ อนาคตใหม่ “ธนาธร” 
 

 
 
 

ภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ออกมายืนอยู่หน้าโพเดียมกล่าวค าขอโทษที่ไม่สามารถผลักดันผู้สมัครจ านวน 42 
คน 42 จังหวัดให้ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ.ได้ 

เป็นภาพอันสร้างความรู้สึกอย่าง”ใหม่”ขึ้นมาในสังคมการเมือง ของไทย เป็นภาพแห่งการไม่ยอมจ านน เปี่ยม
ด้วยความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป แม้จะรู้อยู่เป็นอย่างดีว่าข้างหน้ายังมากด้วยอุปสรรค และขวากหนาม 
นี่ย่อมเป็นภาพเดียวกันของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่แสดงออก ณ ที่ประชุมรัฐสภา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดย
รู้อยู่เป็นอย่างดีว่าปรปักษ์ทางการเมืองจะต่อต้านอย่างไร ไม่มีความหวาดพรั่น ในดวงตายังมุ่งมั่น ถือกระเป๋ากระชับใน
มือ โดยรู้อยู่เป็นอย่างดีว่านี่คือความเป็นจริงอันโหดร้ายในทางการเมืองที่รออยู่  เป็นดวงตาเดียวกันกับเมื่อเผชิญกับค า
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคต ใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

พลันที่เริ่มเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองผ่านการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส าเหนียกรู้เป็นอย่างดีว่าจะต้องเผชิญอะไรข้างหน้า  เขากับเพ่ือร่วมพรรคไม่ว่า นายปิยบุตร แสง
กนกกุล ไม่ว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช แม้อายุไม่มากแต่ก็มิได้ไร้เดียงสา  เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องต้องการคือ”
ประชาธิปไตย”ซึ่งถูกพยายามท าลายอย่างต่อเนื่องนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน 2475 มาแล้ว ยิ่ง
เมื่อผ่านรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ยิ่งเมื่อผ่านรัฐ ประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 แผนการท าลาย”
ประชาธิปไตย” ยิ่งได้รับการออกแบบและจัดระบบอย่างเต็มพิกัด ผ่านรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพ่ือมัดตราสัง”
ประชาธิปไตย”ไม่ว่าการสกัด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ให้เข้าสภา ไม่ว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ล้วนอยู่ในพิมพ์เขียว
นี้ทั้งสิ้น 

จากการเลือกตั้งเม่ือเดือนมีนาคม 2562 จากการยุบพรรคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พรรคอนาคตใหม่ก็
อวตารมาเป็นพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้า ก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ. ก้าวเข้าสู่การเลือกตั้ง
เทศบาล นายกและสมาชิกสภาอบต.ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_383174 
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