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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 ธนัวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดเหตุผล คนไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อบจ. ซัดจุดด้อย ไม่มีหย่อนบัตรล่วงหน้า 7 

2 Nation TV ออนไลน์ "สวนดุสิตโพล" ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต 9 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘ครูหยุย’เปิด 3 แนวทาง กก.สมานฉันท์ เชื่อมีความหวังทางออกประเทศ 11 

4 สยามรัฐออนไลน์ "สมคิด" ถามกลับ "ชินวรณ์" เล่นเกมแก้ รธน.แล้วฝ่ายค้านได้อะไร 

เป็นแค่เสียงข้างน้อย 

13 

5 มติชนออนไลน์ “สมชัย” แจงคืบหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประชามติ เชิญหน่วยงาน 

ให้ข้อมูลเกือบครบแล้ว 

14 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ สารพัดเรื่อง อบจ.-แก้ รธน. กับ 'แม่บ้าน' เพ่ือไทย! 16 

7 กรมประชาสัมพันธ์ จ.ล าพูน มอบเกียรติบัตร อ าเภอ หมู่บ้าน ที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด ของการ

เลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. อันดับ 1 ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง 

20 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ส ารวจก๊ก-บ้านใคร คว้านั่งนายกฯ อบจ. 22 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กราบขอบพระคุณ 25 

3 ข่าวสดออนไลน์ นันทิดา แก้วบัวสาย ซิว‘นายก อบจ.’หญิง 26 
4 ส านักข่าวอิศราออนไลน์ ศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. 76 จังหวัด พื้นที่ใดใครครอง 27 
5 มติชนออนไลน์ การเมือง ปี 63 สะบักสะบอม ปี 64 ลุ้น‘ทางออก 28 
6 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ผลกระทบจากการเลือกนายก อบจ. และความพร้อมเลือกตั้งใหญ่ 30 

7 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ก้าวหน้า “พ่าย” เพ่ือไทย “แผ่ว” พปชร. “เริงร่า” ฉุดม็อบราษฎรระส่ า? 34 
8 มติชนออนไลน์ แข็งแกร่ง มั่นคง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางเสียง ออกไป 37 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ผู้บริหาร ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
และส านั กประชาสั ม พันธ์  น า โ ดย  นายแสวง  บุญ มี  ร อ ง เ ลขา ธิ ก า รคณะกร รมกา รกา ร เลื อ กตั้ ง  
นายสมพล พรผล ผู้ อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้ อ านวยการ  
ส านักประชาสัมพันธ์ และนายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ผู้บริหาร ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
และส านั กประชาสั ม พันธ์  น า โ ดย  นายแสวง  บุญ มี  ร อ ง เ ลขา ธิ ก า รคณะกร รมกา รกา ร เลื อ กตั้ ง  
นายสมพล พรผล ผู้ อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้ อ านวยการ  
ส านักประชาสัมพันธ์ และนายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมด้วย  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานติดตามและเฝา้ระวังการระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 

 

 

 

27 ธ.ค. 2563 12:45 น. 
เปิดเหตุผล คนไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อบจ. ซัดจุดด้อย ไม่มีหย่อนบัตรล่วงหน้า 
 

 
 

“สวนดุสิตโพล” เผยคนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. เพราะไม่ได้มีมานาน เป็นรากฐานการเมืองระดับชาติ แต่
ยังมีจุดด้อยในเรื่องทุจริต ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สิ่ง
ที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,135 คน พบว่า ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้ง 
อบจ. ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน ร้อยละ 68.40 และเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ ร้อยละ 58.44 ท า
ให้ได้ไปใช้สิทธิของตนเอง ร้อยละ 81.11 และได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด ร้อยละ 62.31 
ส่วนจุดเด่นของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่ น ร้อยละ 81.79 และมี
นักการเมือง คนดัง มีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น ร้อยละ 47.89 ขณะที่จุดด้อย มีการทุจริต ร้อยละ 
53.65 และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ร้อยละ 48.48 

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มองว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่างเว้นจาก
คนไทยไปนานกว่า 6 ปี บางแห่งนานถึง 8 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย หากมีการเลือกตั้ง
ล่วงหน้าคาดว่าจ านวนผู้ไปใช้สิทธิ์น่าจะสูงกว่านี้ เพราะประขาชนเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
การเลือกตั้งระดับชาติ ทั้งนี้ปัญหาส าคัญของการเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นเรื่องการทุจริต ที่พบเห็นในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มากนัก หลายคนยังไม่ทราบว่าเลือกวันไหน บัตรเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควร
น าปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป 

ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ศึกเลือกตั้งนายก
เล็กในครั้งนี้ มีความหมายมากเพราะด้วยกระแสทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในการเมือง
ระดับชาติ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเกิดม็อบการเมืองในแบบม็อบชนม็อบ การเกิด
อุทกภัยในบางพื้นท่ีของภาคใต้ เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนในหลายพื้นที่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

“ผลการเลือกตั้งโดยภาพรวมที่ออกมาฐานเสียงเดิมยังเหนียวแน่นหลายจังหวัด สะท้อนให้เห็นผลงานและวาระ
การด ารงต าแหน่งที่ยาวนานของนายก อบจ.หน้าเก่า มีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่หลายจังหวัดพรรค
การเมืองระดับชาติช่วยรักษาเก้าอ้ีนายก อบจ. หน้าเก่าเอาไว้ได้ แต่ก็มีนายก อบจ. หน้าใหม่ที่ล้ม นายก อบจ. หน้าเก่า 
ได้ด้วยเช่นกัน ขณะที่กลุ่มการเมืองหน้าใหม่ อย่างคณะก้าวหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในต าแหน่งนายก อบจ. เลย 
แต่การได้รับเลือกตั้งสมาชิก อบจ. หลายที่นั่ง บ่งบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ New Generation” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2002509 
 
 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2002509


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 

27 ธ.ค. 2563 
"สวนดุสิตโพล" ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต 
 

 
 

"สวนดุสิตโพล"ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต ติงไม่จัดเลือกตั้งล่วงหน้า อ่อนงานประชาสัมพันธ์ ป้ายหา
เสียงนายก อบจ.-ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน. 

27 ธันวาคม 2563 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ กรณี "การเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563" จ านวนทั้งสิ้น 1,135 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นหลังการเลือกตั้ง อบจ. เสร็จสิ้นลง หลายคนต่างลุ้นผลการนับ
คะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นและดูแล
ประชาชนโดยตรง สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ 

 อันดับ 1 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน 68.40% 
 อันดับ 2 การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ 58.44% 
 อันดับ 3 มีการแข่งขันสูงในหลายพ้ืนที่ 48.20% 
 อันดับ 4 มีผู้สมัครอิสระ/คนรุ่นใหม่จ านวนมาก 41.83% 
 อันดับ 5 สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งในเขตของตนเองได้ 39.32% 
2. สิ่งท่ีได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ 

 อันดับ 1 ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 81.11% 
 อันดับ 2 ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด 62.31% 
 อันดับ 3 ได้แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย 60.19% 
 อันดับ 4 ได้รักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง 58.34% 
 อันดับ 5 คนรุ่นใหม่ ผู้สมัครอิสระ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมากข้ึน 34.07% 
3."จุดเด่น" ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ 

 อันดับ 1 เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่น 81.79% 
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 อันดับ 2 มีนักการเมือง คนดัง/คนมีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น 47.89% 
 อันดับ 3 คนรุ่นใหม่ลงสมัครมากข้ึน 45.02% 
 อันดับ 4 การขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ถึง 17.00 น. 42.42% 
 อันดับ 5 มีการท าป้ายหาเสียงด้วยนโยบาย/ค าขวัญ บรรทัดเดียว 25.47% 
4."จุดด้อย" ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ 

 อันดับ 1 มีการทุจริต 53.65% 
 อันดับ 2 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 48.48% 
 อันดับ 3 การประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งในสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 42.69% 
 อันดับ 4 บางพ้ืนที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่สะดวก เพราะสถานการณ์โควิด-19, น้ าท่วม 39.13% 
 อันดับ 5 ป้ายหาเสียงระหว่าง นายก อบจ. และ ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน 37.97% 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นว่างเว้น
จากคนไทยไปนานกว่า 6 ปี บางแห่งนานถึง 8 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย หากมีการ
เลือกตั้งล่วงหน้าคาดว่าจ านวนผู้ไปใช้สิทธิน่าจะสูงกว่านี้ เพราะประขาชนเห็นว่าการเลือกตั้งท้ องถิ่นมีความส าคัญไม่
น้อยไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ 

ทั้งนี้ปัญหาส าคัญของการเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นเรื่องการทุจริต ที่พบเห็นในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มากนัก หลายคนยังไม่ทราบว่าเลือกวันไหน บัตรเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรน าปัญหาที่
พบไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อ
ปี พ.ศ. 2557 

ท าให้ศึกเลือกตั้งนายกเล็กในครั้งนี้มีความหมายมาก เพราะด้วยกระแสทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูปในการเมืองระดับชาติ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเกิดม็อบ
การเมืองในแบบม็อบชนม็อบ การเกิดอุทกภัยในบางพ้ืนที่ของภาคใต้ เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของ
ประชาชนในหลายพื้นท่ี 

"ผลการเลือกตั้งโดยภาพรวมที่ออกมา ฐานเสียงเดิมยังเหนียวแน่นหลายจังหวัด สะท้อนให้เห็นผลงานและวาระ
การด ารงต าแหน่งที่ยาวนานของนายก อบจ.หน้าเก่ามีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขณะที่หลายจังหวัดพรรค
การเมืองระดับชาติช่วยรักษาเก้าอ้ีนายก อบจ. หน้าเก่าเอาไว้ได้ แต่ก็มีนายก อบจ. หน้าใหม่ที่ล้ม นายก อบจ. หน้าเก่า 
ได้ด้วยเช่นกัน" 

ขณะที่กลุ่มการเมืองน้ าใหม่อย่างคณะก้าวหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในต าแหน่งนายก อบจ. เลย แต่การ
ได้รับเลือกตั้ง ส.อบจ. ได้หลายที่นั่ง เป็นการบ่งบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ New Generation 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378811379 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378811379
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วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น. 
 ‘ครูหยุย’เปิด 3 แนวทาง กก.สมานฉันท์ เชื่อมีความหวังทางออกประเทศ 
 

 
 

“ครูหยุย” ขอบคุณประธานวุฒิสภา-ส.ว. ไว้วางใจส่งเป็น 1 ใน 21 กรรมการสมานฉันท์ วอนอย่าเพิ่งปรามาส 
แก้อะไรไม่ได้ เชื่อมีความหวังทางออกประเทศ กาง 3 แนวคิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งตั้งรับ-รุก 

27 ธันวาคม 2563 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ “ครูหยุย” สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เปิดเผยว่า ก่อนอ่ืนต้อง
ขอบคุณประธานวุฒิสภาและเพ่ือนๆสมาชิกที่ไว้วางใจ มอบหมายให้ตนเข้าไปเป็นหนึ่งใน 21 คนในกรรมการสมานฉันท์ 
ซึ่งเป็นงานที่ส าคัญ งานที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นทางออกหนึ่งของประเทศ รวมทั้ งหลายคนที่ปรามาสว่าตั้งไปก็ท า
อะไรไม่ได้ นานาจิตตังกันไป ตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้มาก ต้องรอนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการเสียก่อน และพบท่านเพ่ือฟังแนวนโยบายในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ 

“แต่ถ้าจะให้พูดถึงความคิดที่มีอยู่ เบื้องต้นผมมีความหวัง เพราะเพียงแต่มีการเริ่มต้นให้มี ก็ถือว่าเกิดประกายแสง
แล้ว ต่อมามีตัวตนจากหลายภาคส่วนเป็นกรรมการเข้ามา ผมก็ว่าความหวังเริ่มลุกโชนขึ้น แม้จะมีบางส่วนยังไม่เข้าร่วม 
หรือไม่เข้าร่วม ก็เป็นธรรมดาที่ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น กลไกส าคัญนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของความ
ปรองดอง เป็นเวทีหารือไปสู่ความสมานฉันท์สมัครสมานสามัคคี จากนั้นคงต้องกระจายการมีส่วนร่วมออกไปให้
กว้างขวาง” นายวัลลภ กล่าว 

นายวัลลภ กล่าวอีกว่า สรุปในเบื้องต้น คือ 1.กรรมการสมานฉันท์ เป็นแกนกลางที่ต้องเปิดกว้างให้ “ความ
คิดเห็น” ต่างๆไหลเขา้มา โดยมีศูนย์รับข้อเสนอแนะมาสู่กรรมการ และต้องมี “ตัวตนของคนกลุ่มต่างๆ” ออกไปร่วมกัน 
“เปิดเวทีความคิด” รับฟังข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง นั่นคือทั้งตั้งรับและทั้งรุก 

2.ข้อคิดเห็นใดที่เห็นว่าส าคัญและคลี่คลายความขัดแย้งลงได้ คงต้องเร่งน าเข้าหารือในคณะกรรมการ และ
เสนอแนะออกไปเพ่ือให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โทษทางการเมืองที่มาจากเห็นต่าง น่าจะละเลิกลงได้ ทั้งนี้ไม่ได้
ไกลไปถึงไม่เอาผิดโทษร้ายแรง หรือการเยียวยาเพ่ือลดความคับข้องใจลงของผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมือง ไม่ใช่รั้งรอให้ทุกอย่างลงตัวหมด ซึ่งจะใช้เวลาเนิ่นนานเกินไป 
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3.ส าหรับในเรื่องที่ต้องใช้เวลา เช่น การทบทวนกระบวนการยุติธรรม ที่บางฝ่ายยังข้องใจในมาตรฐานที่ได้รับไม่

เท่าเทียมกัน ก็ต้องมีข้อเสนอที่คลี่คลายลง 
“เหล่านี้คือความคิดเห็นเบื้องต้นที่ผมมีอยู่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องปรับให้รับได้กับแนวความคิดอ่ืนๆ ด้วยใน

โอกาสต่อๆไป” นายวัลลภ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/541539 
 
  

https://www.naewna.com/politic/541539
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27 ธันวาคม 2563 17:49 น.   
"สมคิด" ถามกลับ "ชินวรณ์" เล่นเกมแก้ รธน.แล้วฝ่ายค้านได้อะไร เป็นแค่เสียงข้างน้อย 
 

 
 

"สมคิด" ตอกกลับ "ชินวรณ์" ยันฝ่ายค้านไม่ได้เล่นเกมแก้ รธน. ถามเล่นไปได้อะไรในเมื่อเป็นเสียงข้างน้อย เชื่อ ถ้า 
รบ. จะเร่งพิจารณาย่อมท าได้ 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 
( ก ม ธ . )  พิ จ า ร ณ า ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึ ง ก ร ณี  น า ย ชิ น ว ร ณ์   
บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะกมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่าฝ่ ายค้าน
อย่าเล่นเกมปมแก้รัฐธรรมนูญ เพราะกมธ. ไม่ได้อยู่ในอาณัฐของรัฐบาลทุกคน ว่า ฝ่ายค้านไม่ได้เล่นเกม เราว่ากันไป
ตามความคิดเห็น ซึ่งก็ต้องเคารพซึ่งกันและกัน เราไม่มีค าว่าเกม ถามว่าฝ่ายค้านเล่นเกมไปจะได้อะไร ก็เราเป็นเสียงข้าง
น้อย เรามีแต่ค าว่าเหตุผลเท่านั้น แล้วค่อยมาสรุปร่วมกัน และการที่ฝ่ายค้านแปรญัตติไว้จ านวนมากนั้น นายชินวรณ์ 
น่าจะเคยเจอแบบนี้มามากแล้ว และคงเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายจะแปรญัตติแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ระบุว่า กมธ. 
ไม่ได้อยู่ในอาณัฐของรัฐบาลทุกคนนั้น ตนมองว่าเป็นเพียงค าพูดที่สวยหรู เพราะตนเชื่อว่า หากจะเร่งการพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เร็ว รัฐบาลก็สามารถท าได้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่มีทางเร็วขึ้นได้เลยหากประธาน กมธ. ยังไม่เร่งรัดการ
ประชุม 

เมื่อถามว่า วันนี้รัฐสภาพบผู้ป่วยโควิดร่วมประชุมในคณะอนุกมธ. นายสมคิด กล่าวว่า เราก็ต้องดูสถานการณ์
ว่าจะสามารถประชุมกันได้หรือไม่ อย่างไร และจะด าเนินการเร่งรัดอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/207688 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/207688
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201227/c7e678237da09ccdb02b3fe3ba16d6c899aada3f7bb0772ac008c947354a32fc.jpg?itok=7YOUXyIu
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วันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 13:37 น. 
 “สมชัย” แจงคืบหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประชามติ เชิญหน่วยงานให้ข้อมูลเกือบครบแล้ว 
 

 
 
“สมชัย” แจงคืบหน้าพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ เชิญหน่วยงานให้ข้อมูลเกือบครบแล้ว เผย ต้นปี เตรียมลุยราย
มาตราต่อ ยอมรับความเห็น กมธ.เป็นเชิงบวก ท าปชช.มีส่วนร่วมมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ….. กล่าวถึงความคืบหน้าการ
ท างานของกมธ.ว่า ได้มีการเชิญฝ่ายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท าประชามติมาให้ข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) กระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ท าให้เห็นมุมมองในการออกแบบกฎหมายที่
เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น แต่อาจจะต้องเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า โดยอยากจะฟังกกต.เกี่ยวกับ
การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบทบาทของผู้ตรวจการเลือกตั้งว่าได้ประโยชน์และคุ้มค่าหรือไม่ 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการพิจารณาแบบรายมาตรา เริ่มพิจารณาไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มากนัก เข้าใจ
ว่าช่วงต้นปีหน้าจะเริ่มพิจารณารายมาตราต่อไป และหากเวลาไม่พอก็อาจพิจารณาเพ่ิมวันประชุมจากสัปดาห์ละ 2 วัน
เป็น 3 วัน ทั้งนี้ หากดูจากความเร็ว ความละเอียดในการพิจารณา การประชุมสัปดาห์ละ 2 วันอาจจะไม่ทัน ก็คงอาจจะ
ต้องเพ่ิมหรือปรับตารางกันใหม่อีกครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องดูกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่…) พ.ศ. … ประกอบด้วยว่าพิจารณาเสร็จได้ช่วงเวลาใด เพราะจะพยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกัน 

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ความเห็นของกมธ.ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นบวก หมายความว่ายอมรับเอาแนวความคิด
ที่จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติทั้งในแง่ของการรณรงค์โดยเสรีและมีโอกาสออกเสียง
ประชามติอย่างกว้างขวางทั่วถึง ดังนั้น สิ่งที่กมธ.น่าจะเห็นพ้องต้องกันในการแก้ไขหากดูจากบรรยากาศน่าจะเป็นไปใน 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpeg
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ทางบวก ยกตัวอย่าง อาจมีการเปิดกว้างให้มีการใช้วิธีการอ่ืนนอกจากการใช้บัตรลงประชามติ ซึ่งในกฎหมาย

ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ที่เสนอเข้ามาก าหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยบัตรอย่างเดียว และน่าจะมีโอกาสที่จะให้มีการออก
เสียงล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ขณะที่ร่างที่เสนอเข้ามานั้นไม่เปิดโอกาส มีแค่ลงประชามติใน
วันออกเสียงประชามติและคนในประเทศอย่างเดียว จึงเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดี เพราะจะท าให้การท าประชามติครั้ง
ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการท าประชามติเรื่องของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอ่ืนๆ น่าจะมีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2502621 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2502621
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จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
สารพัดเรื่อง อบจ.-แก้ รธน. กับ 'แม่บ้าน' เพื่อไทย! 
ทีมข่าว “1/4 Special Report” มีโอกาสคุยกับ “แม่บ้าน” ของพรรคการเมืองใหญ่อย่าง นายประเสริฐ จันทรร
วงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในหลายเรื่องราว 
 

 
 

ควันหลง! การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ  7-8 ปี ก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อปี 57 กับสถานการณ์
ทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งช่วงส่งท้ายปี 63 วันนี้ ทีมข่าว “1/4 Special 
Report” มีโอกาสคุยกับ “แม่บ้าน” ของพรรคการเมืองใหญ่อย่าง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือ
ไทย ในหลายเรื่องราว 
พอใจเลือกตั้งอบจ.-สนามกทม.คุยปีหน้า 

นายประเสริฐกล่าวถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.
อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่าพรรคเพื่อไทยพอใจกับผลเลือกตั้ง หลังจากส่งผู้สมัคร 25 จังหวัดทั่วประเทศ ถือว่า
ประสบชัยชนะถึง 40% ใน 9 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนภาคกลางปกติเรามี ส.ส. ไม่มาก ได้บ้างไม่ได้บ้าง จากเดิมไม่เคยส่งผู้สมัครลงแข่งขันนายก อบจ. -ส.อบจ. 
ถึงแม้ไม่ได้นายก อบจ.ในภาคกลาง แต่เราต้องมองไกล ๆ มองการเมืองในอนาคต เนื่องจากพรรคได้รับเสียงตอบรับจาก
สมาชิกใหม่ ๆ ในภาคกลางอยากมาท างานร่วมกับพรรค หลายจังหวัดได้คะแนนมีนัยน่าพอใจ เช่น สุพรรณบุรี และอีก
หลายจังหวัด เขาได้ 40,000 คะแนน แต่คนของเราได้ 20,000-30,000 คะแนน แบบนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่ ไม่ต้องพูดถึงชัย
ชนะของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งสื่อมวลชนยกฐานะให้เป็นเมืองหลวงของพรรคเพ่ือไทย ก็ท าให้ทุกคนในพรรคมีความสุข 
รวมทั้งจ.อุดร ธานีสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดง (หัวเราะ) ชนะหายห่วงเหมือนกัน 

ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ืน ๆ จากไทม์ไลน์ของ กกต. คาดว่าน่าจะเลือกตั้งนายก อบต. และนายกเทศมนตรี 
ประมาณเดือน ก.พ. 64 ขณะนี้พรรคก าลังประเมินว่าควรส่งผู้สมัครในนามพรรค หรือไม่ส่ง เพราะอาจเป็นหน่วยย่อย
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เกินไปท่าทีเบื้องต้นอาจไม่ส่งในนามพรรค เนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่เคยส่ง แต่บางคนเป็นสมาชิกพรรค คงห้ามไม่ได้ใน
การแสดงตนว่าเป็นสมาชิกพรรค เพราะเป็นข้อเท็จจริง ทั้งเทศบาล-อบต. 

ส่วนสนามใหญ่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังปีใหม่ทางพรรคคงคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องตัวบุคคลยัง
ไม่ชัดเจน ต้องขอฟังกรรมการบริหารพรรคก่อน ว่าจะส่งหรือไม่ส่ง แล้วจะส่งใครลงสมัคร ส าหรับกรณี ดร.ชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ท่านออกจากพรรคไปแล้วนะ โดยส่วนตัวเข้าใจว่าท่านคงลงอิสระมากกว่า แต่จะหลบจะหลีกกันอย่างไร ต้องฟัง
เสียงกรรมการบริหารพรรคก่อน เพราะเรามีส.ส.กรุงเทพฯ อยู่หลายคน ต้องฟังความเห็นเขาด้วย 
เข้ามากกว่าออก-เปิดหลักสูตรดึงคนรุ่นใหม่ 

เมื่อถามถึงปัญหา “เลือดไหล” ออกจากพรรค ตามไปกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และดร.โภคิน พลกุล 
เลขาฯ พรรคเพ่ือไทยกล่าวว่า จริง ๆ แล้วยังตอบไม่ได้ เนื่อง จากคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าลาออกจากพรรค ยังไม่ได้
ประกาศชัดเจนว่าจะตั้งพรรคการเมืองหรือไม่ หรือไปร่วมงานทางการเมืองกับใคร ดังนั้นจึงตอบไม่ได้ว่าจะมี ส.ส. หรือ
สมาชิกไหลออกไปกี่คน แต่มั่นใจว่าส่วนใหญ่ยังอยู่กับพรรค 

โดยส่วนตัวเชื่อว่ามีคนเดียวมีแนวโน้มว่าจะไม่อยู่แล้วคือส.ส.หญิง 1 คน ซึ่งไม่ได้มาท ากิจกรรมกับพรรค จึงมอง
อนาคตว่าเขาคงไม่อยู่กับเรา ขณะที่คนอ่ืนยังไม่ชัดเจน ดังนั้นพรรคไม่กระเทือนกับคนออก หรือคนเข้า ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่พอมีคนออกกลายเป็นข่าวทันที แต่ถ้ามีคนเข้าพรรคจะไม่เป็นข่าว ทั้งที่มีคนใหม่ ๆ มาเข้าพรรคตลอด 
มากกว่าคนออกเสียด้วยซ้ า 

“เราให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ทิ้งคนรุ่นเก่า ปัจจุบันพรรคก าลังจะเปิดหลักสูตร “นักการเมืองรุ่นใหม่” 
ช่วงต้นปี 64 เพ่ือดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาอบรม ท ากิจกรรมร่วมกับพรรค ส่วนอนาคตสนใจจะลงสมัครในนามพรรคก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ตอนนี้ก าลังร่างหลักสูตร อาจจะอายุ 25 ปีขึ้นไป รุ่นละ 50-90 คน เดินทางไปไหนใช้รถบัส 2 คันก าลังดี เน้น
การท างาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และไปดูสถานที่จริงที่ประสบความส าเร็จตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอสเอ็มอี-แปลงนา-
โรงสีข้าว ไม่เน้นอบรมในห้องเรียน เพ่ือเอาตัวนี้มาท านโยบายพรรค ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วน
ร่วมกับพรรค” 
“เศรษฐกิจ-แก้รัฐธรรมนูญ” ล่าช้ามีปัญหา! 

ส าหรับทิศทางการเมืองปี 64 โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญ นายประเสริฐมองว่าไม่ง่าย เพราะท่าทีรัฐบาล 
หลาย ๆ ท่าทีต้องการยื้อเวลา ไม่ยากแก้ มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ แต่พอจะออกสตาร์ตก็จะ
ยื่นตีความแล้วว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามติก่อนหรือไม่ ต้องถามประชาชนก่อนว่าเห็นควรท าหรือไม่ ควรท า 
ค่อยมาตั้ง ส.ส.ร. 

ทั้งที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เขียนไว้ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญให้มีการตั้ง ส.ส.ร. คือไม่ต้องไปถามแล้ว ให้ตั้งได้
เลย แต่ถ้า ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ต้องท าประชามติ อย่างนี้ไม่ว่ากัน ถ้าสูตรรัฐบาลจะยื้อประชามติถึง 3 ครั้ง แต่ตน
เห็นว่าไม่เกิน 2 ครั้ง คือหลังจาก ส.ส.ร.ร่างมาตราต่าง ๆ แล้วเสร็จ 1 ครั้ง หลังจากเสร็จแล้วทั้งหมดก่อนประกาศใช้ท า
อีกครั้ง แค่นี้ก็นานแล้ว จริง ๆ ร่างของพรรคเพื่อไทยต้องการแค่ 2 ครั้ง 

แต่การประชุมสภาวันพฤหัส-ศุกร์ กลางเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ประชุมได้ชั่วโมงเดียวก็ปิดการประชุม อ้างว่าพูดจา
ไม่เข้าหูกัน พออีกวันก็ไม่ประชุม นี่ก็ใกล้สิ้นปีและเข้าโหมดปีใหม่ ไม่มีการประชุมอีก ทั้งที่กรอบการท างานเดิมบอกว่า
เดือน ม.ค. 64 จะแล้วเสร็จ แต่วันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลย จะเสร็จอย่างไร ยังมองไม่เห็นทางเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ 
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“แต่ส่วนตัวมีความหวังอยู่ลึก ๆ ว่าทุกฝ่ายควรมีความจริงใจ และลดทิฐิลง คือค าอภิปรายในกรรมาธิการทุกคน
ต้องใจกว้างในการรับฟัง ส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการต้องไปพิจารณาอยู่แล้ว อะไรไม่เข้าท่า ไม่
ต้องเอามาใส่ แต่พออภิปรายถึงที่มาของ ส.ว. ก็มีปัญหา ส.ว. ต้องการให้มีการแต่งตั้ง ส.ส.ร.บางส่วน เลือกตั้งบางส่วน 
แต่เราต้องการให้เลือกตั้งทั้งหมด 200 คน (77 จังหวัด) จะได้หมดข้อกังขา เพราะถ้ามีแต่งตั้งหรือสรรหาบางส่วนก็ไม่
พ้นมาครอบง า แค่เรื่องเดียวความเห็นไม่ตรงกันแล้ว สุดท้ายมือเราสู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้เวลาโหวต โหวตเมื่อไหร่ก็แพ้” 

แต่ที่ส าคัญการแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้ต้องสู้กันด้วยเหตุผล เนื่องจากเป็นกฎหมายส าคัญ ถ้าเอามือลากไป 
สุดท้ายก็ไม่พ้นมาลงถนนสู้กันอีก แต่ถ้ามีเหตุผลบางประเด็นคนเขาเห็นพ้องกันหมด เช่น มาตรา 272 ส.ว.ไปเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ แก้เป็นไม่ได้ ซึ่งหลายคนเห็นพ้องว่าควรแก้ ก็ไม่ควรมาขัดแย้งกัน แต่ยังมีกลุ่มส.ว.ที่ไม่เห็นด้วยนะใน
ประเด็นนี้ เพราะส.ว. 250 คน เวลาจะยกมือผ่านแต่ละวาระต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของ ส.ว. นี่คือปัญหาใหญ่ 

ถามว่าการแก้รัฐธรรมให้เป็นเรื่องยากดีมั้ย ตอบว่าดี แต่ถ้ายากเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลยก็เกินไปนะ แล้ว
รัฐบาลเองไม่ได้สร้างบรรยากาศสมานฉันท์ให้ไปด้วยกันได้ ทั้งที่ควรรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้คนรู้สึกว่ามีความจริงใจ
แล้วนะ รวมทั้งเรื่องการด าเนินคดีกับเด็ก-เยาวชนที่ออกมาชุมนุม ต้องเบา ๆ ลงบ้าง แต่ทุกวันนี้ 3 ข้อเรียกร้องเดิม คือ 
1. นายกฯ ลาออก 2. แก้รัฐธรรมนูญ 3. หยุดคุกคามประชาชน ปัจจุบันยังไม่เห็นทางแม้แต่ข้อเดียว จนมีการแตกเป็น
ประเด็นใหญ่เพ่ิมเติม ยิ่งไม่เห็นทางเลย แต่กลับมีการแจ้งข้อหาเด็กมากมาย ต้องไปโรงพัก ไปขึ้นศาลกันเกือบทุกวัน 

ดังนั้นท่าทีเบื้องต้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มติพรรคฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ เนื่องจาก
มองว่าเป็นการซื้อเวลามากกว่า เพราะวันนี้คู่ขัดแย้งคือฝ่ายรัฐบาลคือนายกฯ กับผู้ชุมนุม ผู้ชุมนุมไม่มีอาการที่จะมาร่วม
เลย ดังนั้นการสมานฉันท์จึงเกิดข้ึนยาก เพราะคู่กรณีไม่มา คนอ่ืนจะพูดแทนคู่กรณีได้อย่างไร ตรงนี้คงไม่เวิร์กหรอก 

แต่สิ่งที่ควรท าคือ การเร่งแก้รัฐธรรมนูญ และก าหนดเวลาให้ชัดเจน แก้ประเด็นไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องบอก
ไทม์ไลน์ให้ชัดเจน ไม่ใช่ 2 ปีเสร็จ ซึ่งภายในปี 64 

ถ้าการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีความคืบหน้า คิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าจะดี ขณะที่โควิด -19 เข้ามากระหน่ า
อีก ตามมาด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจมีปัญหา ซึ่งรัฐบาลใช้แต่นโยบายประชานิยมแก้ไขปัญหา เกรงว่าถึงจุดหนึ่งระบบ
เศรษฐกิจจะมีปัญหา เศรษฐกิจมีปัญหา รัฐธรรมนูญมีปัญหา ประเทศเดินหน้ายากนะ 
 
แจก “คนละครึ่ง” ไม่ช่วยดัน “จีดีพี” 

เลขาฯ พรรคเพ่ือไทยยังมองว่าการที่รัฐบาลเอาเงินไปให้ประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่ง ถามว่าในภาพจริง
ไม่ได้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะเงินอัดฉีดแค่ระดับหมื่นล้านบาท ไม่กระทบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไม่ได้
ช่วยขยับ “จีดีพี” ให้ขึ้นเลย เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจ 4 เครื่องยนต์หลัก คือ น าเข้า ส่งออก การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ยังไม่ดีข้ึน 

เปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม เวียดนามเจอโควิด-19 แย่กว่า แต่ในแง่การลงทุนและจีดีพีเขาดีกว่าเรา ปัจจุบัน
ยังไม่มีนักลงทุนเลือกที่จะมาไทย ก่อนหน้านี้ยังมีคณะทูต 5-6 ประเทศ ออกมาเสนอรัฐบาลให้แก้ไขหลายข้อ เช่น ลดพิธี
การที่ซ้ าซ้อนลง เขาออกมาเตือนว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องท าแบบนี้ แล้วรัฐบาลยังไม่ได้แก้ไข เห็นชัด ๆ
โครงการ “อีอีซี” ยังไม่มีใครมา ขนาดลดแลกแจกแถม ก็ยังไม่เห็นนักลงทุนกุลีกุจอมาไทย มีแต่ยื่นความจ านง แต่เม็ด
เงินการลงทุนยังไม่ชัดเจน 
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ส าหรับเมกะโปรเจคท์ โดยเฉพาะที่ผ่านโคราช เช่น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยมอเตอร์
เวย์บางปะอิน-นครราชสีมาจะเปิดใช้อีก 1-2 ปี ส่วนรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังไม่ไปถึงไหน การกระจาย
รายได้ในส่วนรวมยังน้อยอยู่ แต่กระจุกอยู่กลุ่มรับเหมา ขณะที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ เพราะไม่ศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมกันให้ดี ตอนท าประชาคมคงไม่เคลียร์เท่าไหร่ บางโครงการผ่ากลางเมือง ชาวบ้านออกไม่ได้เพราะมีรั้วกั้น 
ต้องอ้อมไกลมาก บางโครงการตัดทางเดินของน้ า น้ าเคยไหลผ่าน แต่ทางรถไฟตัดผ่าน เกิดน้ าท่วม-น้ าแล้ง      

มีอะไรจะฝากไปยังรัฐบาล? นายประเสริฐบอกว่าขอเสนอแนะ 3 ข้อ 1. รัฐบาลต้องลดโครงการประชานิยม 
ควรมีจุดที่เหมาะสม อย่าท าพร่ าเพรื่อ 2. ต้องมีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น ภาคการ
ท่องเที่ยวซึ่งเดือดร้อนกันมาก รัฐบาลจะช่วยเขาได้อย่างไร   3. ตอนนี้ใกล้เทศกาลฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
รัฐบาลควรชัดเจนว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไร อะไรจัดงานฉลอง งานรื่นเริงได้ หรือไม่ได้ แต่ถ้ายังคลุมเครือจะกระทบ
ชีวิตประชาชนมาก 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/815309 
  

https://www.dailynews.co.th/article/815309
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เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563 
จ.ล าพูน มอบเกียรติบัตร อ าเภอ หมู่บ้าน ที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด ของการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. อันดับ 1 
ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง 
  

 
 

     วันนี้  (28 ธันวาคม 2563) ที่หอประชุมจามเทวี  ศาลากลางจังหวัดล าพูน นายวรยุทธ   เนาวรัตน์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งฯ และหมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากที่สุดระดับอ าเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
     โดยอ าเภอและหมู่บ้านที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 3 ของแต่ละอ าเภอ ได้แก่ 
1.อ าเภอทุ่งหัวช้าง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 85.82 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านสัญชัย ต าบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97.64 
ล าดับที่ 2 หมู่ที ่12 บ้านดอยวงค์ ต าบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96.15 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแดง ต าบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95.64 
2.อ าเภอบ้านธิ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 84.59 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  90.91 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 17 บ้านป่าปี้ ต าบลบ้านธิ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90.63 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง ต าบลบ้านธิ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89.73 
3.อ าเภอเวียงหนองล่อง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 81.83 
ล าดับที่ 1 หมู่ที ่10 บ้านดงเจริญ ต าบลวังผาง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89.09 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก ต าบลหนองล่อง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89.64 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้ ต าบลหนองล่อง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86.61 
4.อ าเภอบ้านโฮ่ง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 80.44 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก ต าบลป่าพลู มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92.32 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านปากล้อง ต าบลหนองปลาสะวาย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  91.21 
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ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา ต าบลป่าพลู มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90.08 
5.อ าเภอแม่ทา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 79.36 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านปงผาง ต าบลทากาศ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95.38 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเฮียะ ต าบลทาแม่ลอบ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.84 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฮ่อมนอก ต าบลทาแม่ลอบ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.15 
6.อ าเภอป่าซาง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 78.48 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า ต าบลแม่แรง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93.29 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ต าบลท่าตุ้ม มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90.59 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านมงคลชัย ต าบลท่าตุ้ม มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89.94 
7.อ าเภอเมืองล าพูน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 75.53 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง ต าบลมะเขือแจ้ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88.85 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม ต าบลป่าสัก มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87.92 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ า ต าบลริมปิง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87.29 
8.อ าเภอลี้ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 74.82 
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 12 บ้านเด่นยางมูล ต าบลนาทราย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85.77 
ล าดับที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน ต าบลนาทราย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85.58 
ล าดับที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู ต าบลนาทราย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83.60 
      ทั้งนี้ส าหรับจังหวัดล าพูนมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 77.86 เป็นรองจากจังหวัดพัทลุง ที่มีจ านวนผู้
มาใช้สิทธิมากที่สุดในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 78.04 ท าให้จังหวัดล าพูนเสียแชมป์สมัยที่ 14 ไป ล าดับที่ 3 เป็นจังหวัด
นครนายก มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ล าดับที่ 4 เป็นจังหวัดสตูล มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 
74.29 และล าดับที่ 5 เป็นจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 71.95 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/22995 
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วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 
ส ารวจก๊ก-บ้านใคร คว้านั่งนายกฯ อบจ. 
 

 
 

 “เลือกตั้งท้องถิ่น” ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “นายก อบจ.” 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม หลังถูกดองเค็มมาซะยาวนาน 6 ปีกว่า ตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี 
2557 เป็นต้นมา ศึกเลือกตั้งคาบนี้ มีสถิติเกิดขึ้นใหม่ท่ีต้องบันทึกไว้หลายประการ เริ่มจาก 
1. ครองแชมป์แบบมาราธอน “ผูกปี” นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.นานที่สุด ต้องยกเครดิตให้ “นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล” วัย 
74 ปี เป็นนายกเล็กจังหวัดกระบี่ สมัยที่ 7 ยาวนานถึง 23 ปี โดยได้รับเลือกตั้งสมัยแรกเมื่อปี 2540 อายุเพียง 51 ปี 
รองลงมา 6 สมัย ประกอบด้วย “อัครเดช ทองใจสด” เพชรบูรณ์ “วิชิต ไตรสรณกุล” ศรีสะเกษ และ “พงษ์ศักดิ์ ตั้ง
วานิชกพงษ”์ แห่ง จ.ขอนแก่น 
2. มี 3 จังหวัด มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ปราศจากคนชิง และเข้าป้ายตามเกณฑ์ คือได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมากกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน คือ “นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล” กระบี่ “นาย
เผด็จ นุ้ยปรี” อุทัยธานี และ “ชัยยะ อังกินันทน์” เพชรบุรี 
3. ผู้ชนะเลือกตั้งชิงนายก อบจ.ที่ได้รับชัยชนะให้นั่งเก้าอ้ีผู้น าท้องถิ่นด้วยคะแนนมากที่สุดคือ  “นายพิชัย เลิศพงศ์
อดิศร” หรือ “ส.ว.ก๊อง” จากเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพ่ือไทย 421,426 คะแนน โค่นแชมป์เก่า “บุญเลิศ บูรณุ
ปกรณ์” หรือ “พ่อเลี้ยงโต๊ะ” กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ที่ได้รับเลือกตั้ง 353,010 เสียง 
คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ “น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ” ทีมรวมรัฐพัฒนา นายก อบจ.สมุทรสงคราม ได้รับเลือกด้วย
คะแนน 23,997 เสียงเศษๆ 
4. “ช้างล้ม” เสียงดังฟังชัด สะเทือนเลื่อนลั่นยุทธจักรมากที่สุด “ส.ว.ก๊อง” โค่น “พ่อเลี้ยงโต๊ะ” แห่งเชียงใหม่ ตาม
ด้วย “พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง” หรือ “บิ๊กแจ๊ด” อดีตเจ้าพ่อนครบาล เจ้าของวรรคทอง “มีวันนี้เพราะพี่
ให้” หักด่านโค้งสุดท้าย เบียดเข้าป้ายนายก อบจ.ปทุมธานี น็อกมืด “ชาญ พวงเพชร” อดีตนายกคนดัง 3 สมัย  
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

คะแนนห่างกันแบบหายใจรดต้นคอ ราวๆ 2 หมื่นเสียง คู่นี้ถือว่าเป็น “คนกันเอง” แต่มาแยกกันเดินตอนชิงชัยนายก
เล็ก เคยได้รับแรงหนุนจากเพ่ือไทย แต่คาบนี้ไม่มีใครยอมสวมเสื้อยี่ห้อเก่า “บิ๊กแจ๊ด” คะแนนตกเป็นรองมาตลอด แต่
มาเบียดแทรก แซงทางโค้งเอาก๊อกสุดท้ายได้ส าเร็จ 
5. “บ้านใหญ่” คือมีตระกูล…ญาติวงศ์พงษา สร้างอาณาจักรอยู่บนถนนสายการเมือง ครองพ้ืนที่อยู่ในจังหวัด มีต้นทุน
มากอยู่แล้ว กอดคอเข้าป้ายอย่างง่ายดายหลายจังหวัด 
อาทิ “วิทยา คุณปลื้ม” ซุ้มบ้านใหญ่ชื่อดังแห่งชลบุรี มีพ่ีชาย “เสี่ยติ๊ก-อิทธิพล คุณปลื้ม” เป็น รมว.วัฒนธรรม “นาย
อัครา พรหมเผ่า” น้องชาย “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดหัว
หาด “นายก อบจ.พะเยา” เช่นเดียวกับ “นายสุนทร รัตนากร” พ่ีชาย “วราเทพ รัตนากร” ที่ย้ายค่ายไปซบ พปชร. 
เข้าป้ายที่ก าแพงเพชร “นายอนุสรณ์ นาคาศัย” น้องเลิฟ “เสี่ยแฮงค์-อนุชา นาคาศัย” รมต.ประจ าส านักนายกฯ 
ชนะนายก อบจ.ชัยนาทเป็นค ารบ 2 
“หลังบ้านรัฐมนตรี” ค่ายภูมิใจไทย เข้าวินทั้ง “ยลดา หวังศุภกิจโกศล” ภรรยา “วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” รมช.
พาณิชย์ ชนะขาดที่นครราชสีมา และ “แว่นฟ้า ทองศรี” ภรรยา “ทรงศักดิ์ ทองศรี” รมช.มหาดไทย เข้าป้ายนายก 
อบจ.บึงกาฬ 
ทายาทก็ด้วย “ศุภพานี โพธิ์สุ” ผู้สมัครกลุ่มนครพนมร่วมใจ บุตรสาวของ “ศุภชัย โพธิ์สุ” รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ก็ได้นั่งแป้นนายก อบจ.นครพนม 
ไม่นับรวมนอมินีในอีกหลายจังหวัด ที่มีพ้ืนจากตระกูลเก่าแก่ผูกขาดการเมืองระดับชาติ และสามารถฟันฝ่าชนะเลือกตั้ง
นายก อบจ. 
 6.แข่งกันดุที่สุด ต้องยกเครดิตให้ “เชียงใหม่” ที่ชิงด ากันระหว่าง “เสี่ยโต๊ะ” ในฐานะแชมป์เก่า กับ “ส.ว.ก๊อง” ผู้ท้า
ชิง โค้งสุดท้ายการหาเสียงสามารถเบียดแทรก “ชิงพ้ืนที่ข่าว” จากสื่อกระแสหลัก กระแสรอง รวมทั้งโซเชียลมีเดียไปได้
มากที่สุด ว่ากันว่า ศึกครั้งนี้ ถ้า “บุญเลิศ” ใช้กลยุทธ์แบบเดิม หาเสียงเงียบๆ ลักษณะเคาะประตูบ้าน ไม่ขนแกนน าคน
เสื้อแดงไปช่วยปราศรัยหาเสียง เต้นไปตามเพลง ไม่มีทั้งค าอวยพรและค าสาป น่าจะรักษาที่นั่งเอาไว้ได้สูงมาก  แต่การ
ดึงคนนอกไปร่วมเขย่าขวด ปลุกเสือ ที่เปรียบเสมือนเจ้าป่าให้ตื่น จนโค้งสุดท้าย  “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ต้องลง
มื อ เ ขี ย น จ ด ห ม า ย น้ อ ย ด้ ว ย ล า ย มื อ ถึ ง พ่ี น้ อ ง ช า ว เ ชี ย ง ใ ห ม่  ฝ า ก น า ย พิ ชั ย  ฮ้ื อ ก า เ น่ อ 
 “คนพลัดถิ่น” เลยพ่นพิษ ส.ว.ก๊องเลยแซงทางโค้งเข้าป้าย เป็นชัยชนะที่ท าลายสถิติ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด
ของประเทศไทยอีกด้วย แพ้เพราะไปกระตุกหนวดเสือแท้ๆ 
“รองอันดับ 2” โยกไป “อบจ.สงขลา” ซึ่งชัยชนะตกเป็นของ “ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์” ผู้สมัครที่สวมปลอกแขน
พรรคประชาธิปัตย์ ชนะเหนือ “พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล” เพ่ือนร่วมรุ่น ตท.12 ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา” นายกรัฐมนตรี 
“ผู้การชาติ” เป็นแม่ทัพคนส าคัญของ พปชร. เคยนั่งเก้าอ้ีผู้อ านวยการเลือกตั้งพรรค น าทัพชนะเลือกตั้งสนามใหญ่ 
สามารถแซะเก้าอ้ีเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์มาได้ถึง 13 ที่นั่งจากศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2562 
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เปรียบประหนึ่งเมืองหลวง ประชาธิปัตย์เสียเก้าอ้ีไปถึง 4 ที่นั่งจาก 8 เลือกตั้งนายก อบจ.ถือว่า
เบียดกันสูสี เกมพลิกไปพลิกมา อัตราต่อรองจากเซียนทุกมุม ให้ราคาแพ้-ชนะกันแบบสูสี 
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เหตุที่ “ไพเจน” เข้าวิน ชนวนมาจาก 2 หัวเรือใหญ่ “ถาวร เสนเนียม” รมช.คมนาคม กับ “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.
มหาดไทย ที่ปกติถูกมองว่าบริโภคเกาเหลากันอยู่ 
งวดนี้ “ถาวร-นิพนธ์” กลับมาผนึกเป็นทองแผ่นเดียวกัน โดยได้ “นายกชาย” หรือ “เดชอิศม์ ขาวทอง” ส.ส.สงขลา 
นายหัววัวชนเป็นตัวเชื่อม จับมือเป็น 3 ประสานและสามารถยึดหัวหาดกลับคืนมาได้ แบบต้องลุ้นระทึก 
ท าให้การเมืองในสนามภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์กลับมามีพลังไฮเพาเวอร์ขึ้นมาอีกค ารบ เลือกตั้งคราวหน้า มี
โอกาสที่จะกู้วิกฤตศรัทธามาได้อีกระลอก 
เพราะหลายจังหวัดในภาคใต้ ปชป.ยึดที่นั่งนายก อบจ.เอาไว้ได้แบบไม่ยาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_384749 
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อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
กราบขอบพระคุณ 
“โกวัต” ฝากกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่เปิดโอกาสให้ “ทีมหยัดได้” ซึ่งแปลว่า พึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เชื่อถือ
ได้ ให้เข้ามาท างานเพื่อบ้านเกิด และจะให้ประสบการณ์ในการท างานระดับชาติมาเติมสุขให้คนภูเก็ตได้แน่นอน 
 

 
 

จบไปแล้วกับศึกเลือกตั้งท้องถิ่น งานนี้ “แมงโม้”ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายกฯอบจ. และส.อบจ.ชุดใหม่ 
และขอเป็นก าลังใจกับผู้สมัครที่พ่ายศึกในครั้งนี้  แสกนภาพรวม เห็นทีต้องดีใจกับพ่ีน้องชาวภูเก็ต ที่พากันเทคะแนน
เลือกคนดี ไว้ใจได้อย่าง “โกวัต” เรวัต อารีรอบ ว่าที่นายกฯอบจ. หัวหน้า “ทีมหยัดได้” ให้เข้าวินแบบสวย ๆ ด้วย
คะแนน 8 หมื่นกว่าๆ 

“โกวัต” ฝากกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่เปิดโอกาสให้ “ทีมหยัดได้” ซึ่งแปลว่า พ่ึงพาได้ ไว้ใจได้ 
เชื่อถือได้ ให้เข้ามาท างานเพ่ือบ้านเกิด และจะให้ประสบการณ์ในการท างานระดับชาติมาเติมสุขให้คนภูเก็ตได้แน่นอน 

“ผมทราบดีว่า คนภูเก็ตฝากความหวังไว้ 2 เรื่องใหญ่ คือ การต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ไม่อยากให้รีเทิร์นก
ลับมาท่ีภูเก็ตอีก และ การแก้ปัญหาปากท้อง ผมขอประกาศว่า ผมจะสู้ให้ถึงที่สุด” 
ง่อววว์!!! คนภูเก็ตเตรียมฟินได้เลย เพราะ “ทีมหยัดได้” เค้า “หยัดได้” สมชื่อ “แมงโม”้ ขอคอนเฟิร์ม 
                                                       
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/815223 
  

https://www.dailynews.co.th/article/815223
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28 ธ.ค. 2563-00:01 น. 
นันทิดา แก้วบัวสาย ซิว‘นายก อบจ.’หญิง  

 

 
 

นันทิดา‘นายกอบจ.’หญิง - ลอยล าเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ 
ตู่ “นันทิดา แก้วบัวสาย” อดีตรองประธานหอการค้าจ.สมุทรปราการ ที่มี “เอ๋” นายชนม์สวัสดิ์ อัศว

เหม อดีตสามี เป็นประธาน ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนน าทุกเขต 341,504 คะแนน ส่วนคู่แข่ง นายรัชชานนท์ ทอง
อร่าม ได้ 77,057 คะแนน และ นาย ธัชชัย เมตโต คณะก้าวหน้า ได้ 74,531 คะแนน ชี้ให้เห็นอิทธิพลตระกูล “อัศว
เหม” ซึ่งคุมการเมืองท้องถิ่นมาตลอด พร้อมแรงหนุนจากพรรคพลังประชารัฐด้วย 

เกิดวันที่ 16 ส.ค. 2503 ที่ จ.นครสวรรค์ จบม.ต้นร.ร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ชั้นม.ปลาย ร.ร. 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
Mini MBA คณะพาณิชย ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมรสกับ “เอ”๋ มีลูกสาว 1 คน เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม 
สุดท้ายหย่ากัน 
คว้ารางวัลมากมายปี 2522 รางวัลนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง ,ปี 2526 รางวัลนักร้องแผ่นเสียง
ทองค าพระราช ทานเพลง “ข้อยเว้าแม่นบ่” รางวัลสุพรรณหงส์ทองค า ดาราน าฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์
เรื่อง “สายใจ” ปี 2547 กรรมการบริหารพรรคมหาชน ต่อมาลาออก ลงสมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ ในนาม “กลุ่ม
สมุทรปราการก้าวหน้า” คว้าชัยนั่งนายกอบจ.หญิงคนแรกของปากน้้า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/people/news_5613698 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/people/news_5613698
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/H1A.-7.jpg
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วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 19:00 น. 
ศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. 76 จังหวัด พื้นที่ใดใครครอง 
 

 
 

สรุปรายชื่อ ว่าที่นายก อบจ. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แพร่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 76 แห่ง ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 20 ธ.ค.2563 

ส านักข่าวอิศรา สรุปรายชื่อ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยสกัดข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แพร่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งนายก อบจ. รวม 76 แห่ง ซึ่ง
เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 

แม้ว่าระดับพรรคการเมืองจะส่งคนลงสมัครนายก อบจ. เพียง 2 พรรคการเมือง 1 กลุ่ม คือ พรรคเพ่ือไทย 25 
จังหวัด พรรคประชาธิปัตย์ 3 จังหวัด และคณะก้าวหน้า 42 จังหวัด ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย 
ประกาศไม่ส่งผู้สมัครลงในนามพรรค  

 

อ้างอิง :   https://www.isranews.org/article/main-issue/94570-info-10.html 

 

 

https://www.isranews.org/article/main-issue/94570-info-10.html
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วันที่ 27 ธันวาคม 2563 - 13:51 น. 
การเมือง ปี 63 สะบักสะบอม ปี 64 ลุ้น‘ทางออก 
 

 
 

การระบาดของโรคโควิด-19 มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน เมื่อปรากฏเหตุการณ์โรคโควิด-
19 ระบาดรอบใหม่ เริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสาคร และก าลังลามไปยังจังหวัดต่างๆ ประชาชนจึงกลับมาห่วงพะวงกับ
สุขภาพกายจนเสียสุขภาพจิต 

ขณะเดียวกัน เมื่อผลกระทบเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบ
ในจังหวัดสมุทรสาคร ขยายเป็นจังหวัดอ่ืนๆ และหากไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดได้ ย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประเมินกันว่าหากโรคโควิด-19 ยังแพร่เชื้อโดยมิอาจควบคุม จะกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเดือน
ละ 2 แสนล้านบาท นอกจากนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ยังกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองด้วย โดยเฉพาะ
การเมืองที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชูเอาการควบคุมการระบาดเป็นจุดขาย  หากการ
ระบาดเกินกว่าการควบคุม รัฐบาลย่อมได้รับผลกระทบ 

ส าหรับรัฐบาล ปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าผ่านพ้นไปได้อย่างสะบักสะบอม โดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับกลุ่ม
นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่รวมตัวกัน เรียกขานกลุ่มว่า “ราษฎร” ประกาศขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ให้พ้นจากต าแหน่ง ความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรเดินหน้าด้วยการปักหมุดข้อเรียกร้อง 3 ประการ ท่ามกลางค าสบประมาทจาก “ผู้ใหญ่” หา
ว่าเป็น “ม็อบเด็ก” กระทั่งกลุ่มเคลื่อนไหวก่อตัวอย่างเหนียวแน่น และรวมตัวกันรวดเร็วด้วยการสื่อสารสมัยใหม่  

แม้ทางการจะพยายามใช้ก าลังสลายการชุมนุม แต่ผลจากการด าเนินการกลับกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา
ออกมาประท้วงกันมากขึ้น และทยอยออกมากันทั่วประเทศ แม้ต้นปี 2563 การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาท่ี
เหมือนจะจุดติด แต่มอดลงไปเพราะสถานการณ์โควิดระบาด และรัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ  แต่เมื่อ
สถานการณ์คลี่คลาย กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้กลับมาประท้วงกันอีกครั้ง 

ผลจากการเรียกร้อง บีบคั้นให้รัฐบาลต้องท าตามค าสัญญาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ระหว่างการด าเนินการ
จะแสดงอาการ “ยื้อ” แต่เมื่อมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น ในที่สุดรัฐสภาก็โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
วาระ 1 ไป ขณะนี้การพิจารณายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 อีก
รอบ การเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรหยุดชะงัก ทุกอย่างก าลังเฝ้าระวัง การแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจต้องชะงัก  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-27-1263.jpg
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ล่าสุดพรรคฝ่ายค้านเริ่มออกมาดักคอรัฐบาลและ ส.ว.อย่าอ้างโควิด-19 เพ่ือเลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไป 
ดูเหมือนว่าโรคโควิด-19 ระบาดรอบใหม่จะเป็นตัวช่วยให้ม็อบหยุดการเคลื่อนไหว และเปิดโอกาสให้รัฐบาลกลับมาท า
แต้มได้อีกครั้ง แต่ผลการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลอีกครั้งเช่นกัน อย่าลืมว่า 
เมื่อการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งแรก รัฐบาลต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการป้องกันการระบาด รัฐบาล
ต้องยอมหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และก าลังอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู การที่โรคโค
วิด-19 ระบาดอีกครั้ง เท่ากับว่ารัฐบาลต้องเพ่ิมต้นทุนในการป้องกันการระบาดรอบใหม่  ปัญหาทางเศรษฐกิจเดิมที่ทุก
ภาคส่วนได้รับผลกระทบ ต่างรอการช่วยเหลือเยียวยาอีกรอบ  แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ต้องรอจังหวะให้
สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย  

ดังนั้น รัฐบาลคงไม่อยากใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศแบบเดิม ศูนย์บริหารโรคระบาดโควิด -19 จึงตัดสินใจ
จัดแบ่งโซน 4 โซน ในการควบคุม และเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข อย่างไร
ก็ตาม แม้ประเทศจะผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ไปได้ แต่ก็ใช่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะดีขึ้น ทั้งนี้
เพราะข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงค้างคา การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่จะน าไปสู่การเลือกตั้ง ส.ส.ร. มาย
กร่างกฎกติกาใหม่ยังไม่คืบหน้า ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลต้องยอมรับ
หนทาง “คืนอ านาจให้ประชาชน”  

ก่อนหน้านี้ นายโภคิน พลกุล เคยเสนอให้เลือกตั้ง ส.ส.ร.200 คน เพ่ือให้ตัวแทนประชาชนไปด าเนินการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องยอมให้ ส.ส.ร.เลือกตั้ง ก าหนดสัดส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างฯ และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ
แล้วก็ส่งท าประชามติจากประชาชนเลย ทั้งนี้เพ่ือยืนยันว่ากฎกติกาใหม่มาจากตัวแทนประชาชนที่ไม่ได้อิงกับ คสช.  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการสมานฉันท์ ปี2564 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องกลับไปท าซ้ าในการแก้ปัญหา
โรคโควิด-19 ระบาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน โอกาสที่ปัญหาการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในปี 
2563 จะย้อนกลับมาเกิดอีกรอบก็มีสูง ยกเว้นเสียแต่ว่า กลไกการแก้ไขปัญหาที่รัฐสภาคิดขึ้นจะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดความสมานฉันท์ได้ ขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ หากกระบวนการยังอิงกับ 
คสช. โอกาสไม่ส าเร็จย่อมมีขึ้น แต่ถ้ากระบวนการเป็นอิสระจาก คสช. โอกาสส าเร็จก็คงมี  ส่วนคณะกรรมการ
สมานฉันท์เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมเข้าร่วม เท่ากับว่ากลไกสมานฉันท์ต้องหาวิธีใหม่ เป็นวิธี
ที่ต้อง “คิดใหม่” เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น เป็นวิธีที่ทั้ง 2 ขั้วมีโอกาสดีไซน์การเมือง
ขึ้นมาร่วมกัน หากท าได้ นั่นคือทางออก และเป็นหนทางท่ีท าให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2500937 
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วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 ผลกระทบจากการเลือกนายก อบจ. และความพร้อมเลือกตั้งใหญ่ 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับประชาชน โดยเฉพาะในยุค
หลังที่มีการเลือกนายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ.โดยตรงจากประชาชน แต่ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง 

นายก อบจ. ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จึงมีได้เพียงจังหวัดละ 1 คน ส่วนสมาชิก อบจ. ใช้เขตอ าเภอเป็น
เขตเลือกตั้ง มีจ านวน 24-48 คน ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันได้ไม่
เกิน 2 วาระ อ านาจหน้าที่นายก อบจ. กับ ส.อบจ. แบ่งบทการเมืองกัน โดยนายก อบจ.รับหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั้งจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น, จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ให้สภา
ท้องถิ่นทราบ 

ขณะที่ ส.อบจ.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติที่ใช้ในท้องถิ่น เช่น การจัดการขยะ, ประปา, ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น, ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น (แต่ตอนเลือกตั้ง ทุกกลุ่มอยากจะให้ประชาชนเลือกทีมเดียวกัน) ในทางปฏิบัติจริง การบริหาร อบจ.ไม่ได้เป็น
อิสระเพราะยังมีการปกครองส่วนภูมิภาคด ารงอยู่ จึงเกิดการทับซ้อนของอ านาจกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
ยังก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนก ากับดูแล อบจ. แสดงว่ากระทรวงมหาดไทยยังคงควบคุมท้องถิ่นอยู่เสมอ โดยมี
การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเมื่อปี 2545 ซึ่งท าหน้าที่คล้ายกับกรมการปกครองในอดีต กล่าวคือ 
การควบคุมสันนิบาตเทศบาลฯ และสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ อีกทั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด นอภ. ผู้ว่าฯ มีอ านาจในการอนุมัติโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น  
นั่นหมายความว่าท้องถิ่นจะด าเนินโครงการใดๆ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเหล่านี้ก่อน 
  
การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. 2563 มีสัญญาณการเมือง และผลกระทบอะไรเกิดขึ้น 
1.มีความพยายามยกระดับการเมืองในต่างจังหวัดมาเป็นการเมืองระดับประเทศ มีการดึงพรรคการเมืองลงไปสู่การ
เลือกตั้งท้องถิ่น มีผู้สมัครเปิดตัวในนามพรรคการเมืองลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น พรรคเพ่ือไทย ส่ง

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2-2106.jpg
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ผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด และคณะก้าวหน้า ส่ง 42 จังหวัดและที่แอบส่ง เช่น พลังประชารัฐ มีการดึงอุดมการณ์
ทางการเมืองมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ 

ปรากฏการณ์ที่คณะก้าวหน้า ที่น าโดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกเดินสายสนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ใน
ขณะเดียวกันก็มีกระแสต่อต้านแบบขวาจัด และการต่อต้านนั้นมิได้ต่อต้านผู้สมัครที่คณะก้าวหน้าสนับสนุน แต่
กลายเป็นการต่อต้านนายธนาธรหัวหน้าคณะก้าวหน้า โดยการอิงกระแสขวาจัด  มีการกระท าเช่นนี้ในหลายจังหวัดที่
นายธนาธรเดินทางไปสนับสนุนผู้สมัคร บางครั้งก็เห็นผู้ต่อต้านเดินทางข้ามจังหวัดไปต่อต้าน และฝ่ายที่ต่อต้านนั้นก็มิได้
มีจ านวนมาก บางครั้งไม่ถึง 10 คน จึงเป็นที่ข้องใจว่าคนเหล่านั้นแอบรับจ้างมาต่อต้านเพื่อท าให้คะแนนเสียงตกหรือไม่ 

แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เป็นผลดี คือท าให้คนตื่นตัวต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนายก 
อบจ.และสมาชิกสภาจังหวัด หรือต่อไปจะเป็นเทศบาล และ อบต. ท าให้คนสนใจว่าการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวโยงกับ
การเมืองระดับชาติและจะมีผลให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงถึงบ้านเขา ตัวอย่างด้านกลับคือ ก่อนการเลือกตั้ง 
อบจ.ไม่มีใครกล้าบอกว่าอยู่กับพรรค พปชร. ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนเพราะกระแสการเมืองใหญ่รัฐบาลไม่ได้รับการชื่น
ชม แม้จะสร้างผลโพลบอกว่าประชาชนชอบเกิน 90% แต่คนก็ไม่เชื่อ ประชาชนเชื่อว่าคนรักมีเพียงแค่ผืนหนัง แต่คนชัง
เท่าผืนเสื่อของวัด 
บทเรียนที่นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องสังเกตจากพวกเขี้ยวลากดินในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
1. ในทางยุทธศาสตร์ไม่มีการกระจายก าลังไปทั่วประเทศ แต่เลือกเขตที่มั่นใจ ไม่ว่าพรรคใหญ่หรือพรรคเล็ก แบ่งให้
เจ้าของถิ่นเป็นคนรับผิดชอบ 
2. ในทางยุทธวิธี ยังใช้สงครามภาคพ้ืนดินเป็นหลัก 
3. เพ่ือชัยชนะในแต่ละจังหวัด การแตกกันในพรรค หรือร่วมมือข้ามพรรคเกิดได้ทั้งสิ้น 
4. ทุกกลุ่มเริ่มมีการเสนอนโยบายเพื่อจังหวัด (คิดเองไม่ทันก็เลียนแบบ) 
 2.การเลือกนายก อบจ. เร่งความขัดแย้งทั้งต่างพรรคกันหรือในพรรคเดียวกัน 
ส าหรับพรรคเพ่ือไทย และ ปชป.เคยผ่านสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว และก็เป็นเช่นเดียวกับ
พรรคใหญ่เก่าแก่ทั้งหลาย คือจะมีปัญหาที่ผู้สมัครในท้องถิ่นเป็นคนที่เคยสนับสนุนพรรคเดียวกันมาทั้งสิ้น บางแห่งก็ 2 
คน บางแห่งก็ 3 คน สุดท้ายก็เลยไม่กล้าสนับสนุนคนใดคนหนึ่ง ต้องปล่อยให้ผู้สนับสนุนทั้งหลายแข่งกันเอง ของพรรค 
ปชป.มักจะเป็นในแถบจังหวัดภาคใต้ ส่วนของเพ่ือไทยก็จะเกิดขึ้นในแถบจังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือ ตัวอย่างกรณี
จังหวัดเชียงใหม่ นายกฯ ทักษิณ เชียร์ผู้สมัครที่ลงในนามพรรคเพ่ือไทยด้วยตนเอง แต่มีผู้ สมัครอีกคนหนึ่งที่เป็นอดีต
นายก อบจ.เชียงใหม่หลายสมัยและเคยสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยมาลงในนามกลุ่มอิสระ 

การประเมินก าลังครั้งแรก พบว่าอดีตนายก อบจ.เหนือกว่า แต่เมื่อนายกฯ ทักษิณออกโรงมาสนับสนุนคนจาก
พรรคเพื่อไทย สถานการณ์ก็พลิกกลับ ตามกระแสดูเหมือนว่าเพ่ือไทยจะเหนือกว่า จึงเกิดการต่อสู้ที่ปลุกความสนใจของ
ผู้คนมากขึ้น กลายเป็นว่าพรรคเพ่ือไทยต้องยกก าลังขึ้นไปทุ่มกับการเลือกตั้งท้องถิ่นพอๆ กับการเลือกตั้งระดับชาติ  แต่
เรื่องเหล่านี้กลับเป็นผลดีต่อระบบการเมือง เป็นผลดีต่อการเลือกตั้ง เพียงแต่สถานการณ์การแข่งขันถูกบีบให้แ พ้ไม่ได้ 
ถ้าเพ่ือไทยแพ้ ไม่ใช่ ส.ว.ก๊องแพ้เท่านั้น แต่จะเสียหน้าไปถึงผู้สนับสนุนทั้งหมด ในขณะเดียวกันที่อดีตนายก อบจ.หมด
อ านาจ ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่เคยยึดครองมานานก็จบลง และฐานเสียงของเพ่ือไทยที่เคยเหนียวแน่นในจังหวัด
เชียงใหม่จะแตกออกไปอย่างไรก็ไม่รู้ 
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นี่เป็นเพียงตัวอย่างจังหวัดเดียว อาจมีความขัดแย้งในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดต่างกัน เช่น เชียงราย สงขลา ฯลฯ 
ความขัดแย้งนี้จะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไป 
3.การเลือกนายก อบจ.เป็นทั้งการพัฒนาทางการเมืองและการพัฒนาจังหวัด 

มีการชูนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัด แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าได้ตัวแทนที่ดี ซื่อสัตย์และมีความรู้ก็จะ
สามารถพัฒนาแต่ละจังหวัดให้ก้าวหน้าได้ จึงมีการเสนอนโยบายทั้งจากส่วนกลางและคิดขึ้นเฉพาะจังหวัด แม้จะมี
ข้อจ ากัดทางกฎหมายและอ านาจหน้าที่ของ อบจ. ถ้ามองในทางการพัฒนาบ้านเมือง การแข่งขันหาผู้น าท้องถิ่นระดับ
จังหวัดครั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีมาก ไม่ว่านายก อบจ.หน้าใหม่จะมาจากการสนับสนุนของพรรคหรือผู้สมัครอิสระก็ตาม 
หลังจากได้เป็นนายกครั้งนี้พวกเขาจะต้องมีแนวทางพัฒนาจังหวัด และจะเกิดการเปรียบเทียบในแต่ละจังหวัด  โดย
เ ฉ พ า ะ ที่ จั ง ห วั ด ใ ห ญ่  ถ้ า พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง มี แ น ว คิ ด พั ฒ น า จั ง ห วั ด ใ ห้ เ จ ริ ญ เ พี ย ง แ ค่   
2-3 เรื่อง ก็จะเรียกความนิยมได้แล้ว ถ้านายก อบจ.มีโครงการที่ท าให้ประชาชนในจังหวัดได้รับประโยชน์จริงตามที่เคย
หาเสียงไว้ต่อเนื่อง ทั้งประชาชนและฝ่ายการเมืองก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

ในการพัฒนาแบบนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละกลุ่มแต่ละคน ถึงแม้บางคนจะมองว่าเป็นรูปแบบบรรหารบุรี แต่
เมื่อท าในนามของตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาทั้งจังหวัด มันก็เป็นการปูทางประชาธิปไตยพื้นฐานที่ท าให้ประชาชนเห็น
ว่าระบอบประชาธิปไตยท าให้กินดีอยู่ดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อจังหวัดต่างๆ เกิดการแข่งขันกันพัฒนาได้ดีมากขึ้น การ
เรียกร้องงบประมาณลงมาท าการบริหารเองในแต่ละจังหวัดก็จะมีความเป็นไปได้สูงขึ้น  แม้ฝ่ายที่รวมศูนย์อ านาจจะ
พยายามต่อต้านอย่างไร แต่ก็จะถูกคนส่วนใหญ่เรียกร้องจนต้องยอมคายงบประมาณออกมา 
แต่ในทางปฏิบัติจริงในปัจจุบันอาจไม่ง่าย เพราะยังมีการปกครองส่วนภูมิภาคด ารงอยู่ จึงเกิดการทับซ้อนของอ านาจกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ในจังหวัดมีทั้งผู้ว่าฯ กับนายก อบจ. ในอ าเภอก็มีนายอ าเภอ กับ
นายกเทศมนตรี ระดับต าบลก็มีนายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งความทับซ้อนดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนในหมู่
ประชาชนและยังขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอีกด้วย 

วันนี้คนที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากส่วนกลางยังมีอ านาจ แต่ต่อไปผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอ านาจมากกว่า 
ดูได้จากการประท้วงของชาวบ้านในหมู่ที่ 6 ต.ห้วยเฮ้ีย อ.นครไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 849 คน รวมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ประจ าหน่วย รวมทั้งสิ้น 850 คน ปรากฏว่า หลังจากปิดหีบ มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 1 คน คือต ารวจประจ าหน่วย ส่วน
ชาวบ้านทั้งหมด 849 คน ไม่มาใช้สิทธิแม้แต่คนเดียว เนื่องจากเคยของบประมาณมาท าถนนภายในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือเท่าท่ีควร จึงอยากให้ อบจ.ได้ทราบบ้าง 
แม้นายอ าเภอนครไทยใช้เวลาชี้แจงประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ชาวบ้านทั้ง 849 คน ก็ยังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน 
 4.การเลือก อบจ. 2563 คือการทดสอบและเตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งระดับชาติ 

หลังการเกิดม็อบประท้วงรัฐบาลนานกว่าครึ่งปี การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้เป็นการวัดฐานเสียงของพรรคการเมือง
ในต่างจังหวัด เพ่ือวางฐานให้ครอบคลุมและแน่นหนามากขึ้น จากนั้นจะสามารถท าให้เกิดตัวแทนเขต และสาขาพรรคที่
เป็นจริง ตามกฎหมายพรรคการเมืองบังคับไว้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีตัวแทนเขตครบ 350 เขต ถ้าไม่มี 
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จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ในเขตนั้นไม่ได้ ปัจจุบันพรรคที่มีถึงครึ่งหนึ่ง น่าจะมีแค่ 1-2 พรรค ในทางการเมืองแล้วพรรค

ใหม่ๆ ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการวางฐานเสียงในเขตจังหวัดต่างๆ ของตนเอง การลงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการท า
กิจกรรมและการต่อสู้ในทางการเมืองที่ได้ผลคุ้มที่สุด ทั้งการวางรากฐานและประชาสัมพันธ์พรรคของตนเอง ส าหรับ
พรรคการเมืองและนักการเมือง การเลือก อบจ.ครั้งนี้ คือการตรวจสอบฐานเสียงแบบละเอียดในแต่ละเขตเลือกตั้ง ลง
ลึกถึงระดับหมู่บ้าน หลังจากนี้ทุกพรรคจะส ารวจว่าในขอบเขตทั่วประเทศจะมีจังหวัดไหน เขตใดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มี
โอกาสได้ ส.ส. นั่นหมายถึงต้องมีตัวแทนที่มีก าลัง บารมี ชื่อเสียง ที่ลงแข่งได้ ซึ่งการมีโอกาสชนะก็ขึ้นอยู่กับพรรคว่าเป็น
ที่นิยมมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าได้คนเก่งที่มีก าลังหนุนจากมวลชนและมีในเขตเลือกตั้งก็ยิ่งมั่นใจ สถานการณ์จริง…รัฐบาล
อยากอยู่ยาวที่สุด แต่ถ้าจ าเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ก็ต้องพร้อม ดังนั้น อาจมีการเลือกเทศบาล และ อบต.ในอีกไม่นานนัก 
เพ่ือจะได้เห็นลายแทงขุมคะแนนได้ชัดเจน และยืดเวลาและความสนใจทางการเมืองไปได้อีกระยะหนึ่ง จากนั้นอาจเป็น
การเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งเป็นเกมยุทธศาสตร์  ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รัฐบาลยังไม่กล้า 
เพราะรู้ว่าแพ้แน่ ตอนนี้ก็เลยสนับสนุนให้ผู้ว่าฯ กทม.ที่ตนเองแต่งตั้งตั้งแต่สมัย คสช.ปกครองต่อไป 
นี่ก็จะเป็นชนวนให้เกิดการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อีกไม่นานนี้ ถ้ายิ่งถ่วงเวลาไปนานก็จะยิ่งแพ้มาก 
และจะลามไปถึงการพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งใหญ่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_385178 
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วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 
ก้าวหน้า “พ่าย” เพื่อไทย “แผ่ว” พปชร. “เริงร่า” ฉุดม็อบราษฎรระส่ า? 
 

 
 

ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายก อบจ.ทั้ง 76 จังหวัดเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม ออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการ บรรดาพรรคการเมืองและแกนน าคนส าคัญของกลุ่มต่างๆ ที่ส่งคนเข้าร่วมชิง
ชัยแล้วก าชัยต่างออกมาขอบคุณ ขึ้นขบวนรถแห่กันยิ่งใหญ่ 

ส่วนคนแพ้อย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ก็ออกมาขอโทษที่ไม่สามารถคว้าเก้าอ้ี
ผู้บริหารของจังหวัดได้แม้แต่จังหวัดเดียว ส าหรับคณะก้าวหน้าจะใช้ค าว่าแพ้ราบคาบก็ได้ หลังส่งผู้สมัครนายก อบจ.
ทั้งหมด 42 จังหวัด แต่ไม่สามารถคว้าเก้าอ้ีได้แม้แต่จังหวัดเดียว ก่อนหน้านี้ทีมบริหารของพรรคคาดว่าน่าจะได้อย่างต่ า 
5 จังหวัดขึ้นไปจนถึง 10 จังหวัด แต่ผลการเลือกตั้งก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าเกมไม่ได้เป็นเช่นนั้น  

ต้องย้อนกลับไปในเกมเลือกตั้งว่า ด้วยกฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ห้ามไม่ให้ข้ าราชการการเมือง ส.ส. 
ส.ว. เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ท าให้ผู้สมัครส่วนใหญ่ บ้านใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ไม่เลือกที่จะลงในนามพรรคการเมือง 
หันเลือกที่จะลงในนามกลุ่มอิสระ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนนี้สังกัดพรรคนั้น คนนั้นสังกัดพรรคโน้น  มีเพียงคณะก้าวหน้าที่
ประกาศส่งผู้สมัครลงในนามของกลุ่มอย่างชัดเจนทั่วประเทศกว่า 42 จังหวัด ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็ส่งเพียง 25 จังหวัด 
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งเพียง 2 จังหวัดในนามพรรค  

ครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยชนะเลือกตั้งรวม 9 จังหวัด ได้นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ. แบ่งเป็นภาคอีสาน ชนะ 4 จังหวัดจาก 
10 จังหวัดที่ส่งลงสมัคร ภาคเหนือยังคงรักษาเก้าอ้ีได้ดี ชนะ 5 จังหวัดจาก 6 จังหวัด ส่วนภาคกลาง 9 จังหวัดเพ่ือไทย
แพ้ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเพ่ือไทยก็มีอาการแผ่วลง หลายจังหวัดไม่สามารถตีบ้านใหญ่ฝ่ายตรงข้ามได้ หลายจังหวัด
สูญเสียให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่อยู่ฝั่งรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสาน ขณะภาคกลางไม่ได้เก้าอ้ี
เลย ส่วนที่เชียงใหม่ เมืองหลวงของเพ่ือไทย เมืองหลวงของเสื้อแดง ก็เกือบไม่ราบรื่น เพราะต้องสู้กับบุญเลิศ บูรณุ
ปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ 2 สมัย ที่แยกตัวจากเพ่ือไทย สู้ในนามอิสระ เพ่ือไทยต้องส่งพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ 
“ส.ว.ก๊อง” ลงในนามพรรค ถึงขนาดอดีตนายกฯ ต้องเขียนจดหมายแถลงการณ์อ้อนวอนชาวเชียงใหม่ เดิมพันสุดตัว
เพ่ือให้รักษาเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงใหม่ไว้กับพรรคเพ่ือไทย จนชนะมาอย่างเหนื่อยหอบ 421,426 คะแนน ต่อ 353,010 
คะแนน แต่เพ่ือไทยก็ยังมีเรื่องน่าดีใจอยู่ คือสามารถโค่นแชมป์เก่าที่ปทุมธานีได้ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือบิ๊
กแจ๊ด ผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือไทย แม้จะไม่ยอมสวมเสื้อคลุมในนามพรรค แต่สามารถเอาชนะชาญ พวง

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-2.jpg
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เพ็ชร์ อดีตนายก อบจ. 3 สมัย 252,499 คะแนน กับ 222,211 คะแนน นั่นคือสถานการณ ์ของกลุ่มหรือพรรคการเมือง
ที่ลงในนามพรรค ส่วนที่เหลือกลายเป็นว่าแชมป์เก่าสามารถรักษาเก้าอ้ีไว้ได้จ านวนมากหลายสิบจังหวัด 

ข้อมูลจากบีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า มีประชาชนอย่างน้อย 34 จังหวัด ที่ยังคงเทคะแนนเลือกอดีตนายก อบจ.
คนเดิมมาด ารงต าแหน่ง แบ่งเป็น อดีตนายก อบจ.ที่เพ่ิงได้รับเลือกตั้งโดยถือเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นสมัยที่ 2 รวม 9 
คน ขึ้นสู่สมัยที่ 3 จ านวน 8 คน ขึ้นสู่สมัยที่ 4 จ านวน 7 คน ขึ้นสู่สมัยที่ 5 รวม 7 คน ขึ้นสู่สมัยที่ 6 รวม 3 คน และขึ้น
สู่สมัยที่ 7 รวม 1 คน ยังไม่รวมอดีตนายก อบจ.บางคนที่ข้ามเขตไปลงอีกจังหวัดหนึ่งก็ได้รับเลือกตั้ง อดีตนายก อบจ.บาง
คนเคยเว้นวรรคไปแล้วหลังด ารงต าแหน่งหลายสมัย ก็กลับมาลงเลือกตั้งครั้งนี้ และได้รับเลือกตั้งอีก 

หากน าชื่อนายก อบจ.ทั้งหมดมากาง แทบทั้งหมดคุ้นเคยอย่างดี เพราะเป็นนามสกุลของรัฐมนตรี นามสกุล 
ส.ส. สนิทชิดเชื้อกับผู้มีอ านาจในรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลเสียเป็นส่วนใหญ่ จังหวัดไหนที่มีชื่อเสียงของบ้านใหญ่มานาน 
ก็สามารถเก็บรักษาเก้าอ้ีนายก อบจ.ไว้ได้แทบทั้งหมด ประธานคณะก้าวหน้าเปิดแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ โดย
ร ะ บุ ว่ า  ข อ โ ท ษ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ด า ร ง ต า แ ห น่ ง น า ย ก  อ บ จ . ไ ด้ แ ม้ แ ต่ จั ง ห วั ด เ ดี ย ว 
คณะก้าวหน้าเพียงพยายามแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจที่จะสร้างการเมืองใหม่ทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ระดับชาติ แต่พยายามลง
ไปถึงระดับท้องถิ่น 

“การท างานของพวกเราที่ยังท างานไม่หนักพอ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ขอโทษประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
แม้ว่าต าแหน่งนายก อบจ.ไม่สามารถช่วงชิงมาได้ ซึ่งเราผิดหวังและเสียใจ แต่ไม่หมายความว่าเราไม่ประสบความส าเร็จ
ใดๆ เลย เราสามารถได้รับคะแนนทั้งหมด 2,670,798 คะแนน และนอกจากนี้ ได้ช่วงชิงต าแหน่งสมาชิกสภา อบจ. 57 
คน ใน 20 จังหวัด และมีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนให้สังคมไทยได้รับรู้ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ อบจ.” นายธนาธร
กล่าว 

ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลงข่าวว่า พรรคได้รับการเลือกตั้งใน 9 จังหวัด 
แม้ส่งเพียง 25 จังหวัด ส่วนจังหวัดทางภาคกลางที่ไม่ได้นั้น เพ่ือไทยชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เป็นครั้งแรก
ที่ได้ลงสมัคร  

ส่วนฝ่ายรัฐบาล เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ แม้พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในนามพรรค รวมถึงพรรคร่วม
รัฐบาลพรรคอ่ืน แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าหลายจังหวัดเป็นบุคคลใกล้ชิดกับฝ่ายรัฐบาล และสามารถกวาดเก้าอ้ีได้เป็นจ านวน
มาก จึงจัดได้ว่าอยู่ในอาการเริงร่า 

ด้านคณะก้าวหน้าพยายามน าเสนอการท าการเมืองแบบใหม่ ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งถึง 42 จังหวัด โดยส่วนใหญ่
เป็นคนใหม่ลงสมัคร เพ่ือพยายามลบภาพความเป็นบ้านใหญ่ แต่ผลการเลือกตั้งก็ปรากฏชัดเจนว่าไม่สามารถฝ่าเข้าไป
นั่งคุมงบประมาณของจังหวัดได้ 

ยังไม่นับก่อนเลือกตั้งไม่นาน ที่ถูก กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบ ว่าการด าเนินการของกลุ่มคณะก้าวหน้าอาจเข้า
ข่ายการด าเนินการรูปแบบพรรคการเมืองหรือไม่ จนมีความกังวลว่าจะถูกยุบข้ึนอีก และวิธีการจัดการเลือกตั้งที่ไปเลือก
ในวันอาทิตย์ ระหว่างกลางของวันหยุด 2 ช่วงใหญ่ ซึ่งนักวิชาการมองว่า ท าให้ชนชั้นแรงงาน มนุษย์เงินเดือน พนักงาน
ออฟฟิศ นักเรียน นักศึกษา ที่มักไม่ได้ท างานในท้องถิ่นของตนเอง และส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงของการเมืองแบบใหม่ 
หมดโอกาสกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งยังไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า ก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก้าวหน้าไปไม่ถึงฝัน 
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อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านคณะก้าวหน้าอย่างวรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี ที่
บอกว่าผลการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการนายธนาธร ความพ่ายแพ้ของคณะ
ก้าวหน้า สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของคณะก้าวหน้า หากยังไม่ยอมรับการสั่งสอนจาก
ประชาชนรอบนี้ ครั้งหน้าจะยิ่งหนักกว่าเดิม 

“ต้องไม่ปฏิเสธคือ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ “แพ้ยับเยิน” ประชาชนส่วนใหญ่ลงโทษกลุ่มการเมืองที่จ้องจาบจ้วง 
จ้องล้มล้างสถาบัน และสั่งสอนให้ปรับวิธีคิดใหม่เรื่องสถาบัน แต่ถ้ายังดื้อดึง ไม่ยอมรับการสั่งสอนของประชาชนรอบนี้ 
ครั้งหน้าอาจเจอการสั่งสอนที่หนักกว่าเดิม…” 

วรงค์กล่าวยืนยันความเชื่อ และประเมินว่าจะท าให้ม็อบคณะราษฎรที่เป็นแนวร่วมคงจะอ่อนแรงไปด้วย 
ขณะความเห็นจากนักวิชาการ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งนายก 
อบจ.ที่ผ่านมา ระบุกรณีบ้านใหญ่ตระกูลดังชนะไม่ใช่เรื่องแปลกใจ เพราะท างานพ้ืนที่ ใกล้ชิดชาวบ้าน ตอบโจทย์
การเมืองในชีวิตประจ าวัน ขณะที่คณะก้าวหน้าอาจอ่านเกมผิด เลือกใช้เงื่อนไขการเมืองระดับชาติ ท าให้ไม่ตอบโจทย์
สนามท้องถิ่น เชื่อว่าการที่คณะก้าวหน้าไม่สามารถฝ่าเข้ามานั่งเก้าอ้ี อบจ.ได้แม้แต่จังหวัดเดียว ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองระดับชาติ ไม่เก่ียวกับกระแสรณรงค์เรื่องชาติหรือหนักแผ่นดินที่มีขึ้นมาก่อนหน้า เช่นเดียวกับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ 
เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เห็นตรงกันว่า การที่ก้าวหน้าแพ้ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเรตติ้งตกหรือคนไม่นิยม แต่
การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์การเมืองระดับชาติ จึงเลือกคนที่
คุ้นเคย ยึดโยงกับพ้ืนที่มากกว่า รวมถึงการก่อตั้งใหม่จึงเสียเปรียบอื่นๆ เช่น ระบบหัวคะแนน  

ยิ่งสถานการณ์การเมืองระดับชาติ การอ่อนแรงลงของแกนน าคณะราษฎร ที่ถูกกระท าด้วยอ านาจรัฐอย่างหนัก 
ความเหนื่อยล้าของมวลชน ที่มีการระดมชุมนุมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยไร้การตอบสนองจากผู้มีอ านาจ 
จึงเป็นที่น่าจับตาว่าการเคลื่อนไหวในปี 2564 จะเป็นอย่างไรต่อไป 
จะเป็นอย่างที่ฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านคณะราษฎรอย่างไทยภักดีคาดการณ์ไว้หรือไม่ หรือจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การต่อสู้ไปในรูปแบบใด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_384661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/column/article_384661
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วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 11:28 น. 
แข็งแกร่ง ม่ันคง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางเสียง ออกไป 
 

 
 

ไม่ว่าจะเป็น “ฤๅษีเกวาลัน” จากเทือกเขาหิมาลัย ไม่ว่าจะเป็น “ท่านเจ้าคุณ” แห่งส านักไตรมิตร ล้วนออกมา
การันตีให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ครบ “เทอม” อยู่จนถึงปี 2566 

แม้ว่าท่านฤๅษีจะอาศัย “เจโตปริยญาณ” มาเป็นเครื่องมือ แม้ว่า “ท่านเจ้าคุณ” จะอาศัยเส้นทางเดินของ
ดวงดาวกับเวลาตกฟากมาเป็นเครื่องมือ  กระนั้น ก็ใกล้เคียงกับความแข็งแกร่งที่มี  เป็นความแข็งแกร่งจาก  
1 รากฐานของการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อันกลายมาเป็น 1 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 “รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา”  

ความแข็งแกร่งจากรากฐานของการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ย่อมสัมพันธ์อยู่กับรากฐานของการ
รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ทั้ง “พันธมิตร” ทั้ง “กปปส.” จึงอยู่กันครบ ในเมื่อ “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560” เป็นรัฐธรรมนูญที่ DESIGN มาเพ่ือ “พวกเรา” ดังบทสรุปจากความจัดเจนของนักการเมืองระดับ นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน จึงมี 250 ส.ว.มาเป็นเครื่องค้ ายัน ก่ออาการนะจังงังให้ไม่เพียงแต่กับ 1 พรรคภูมิใจไทย 1 พรรคชาติไทย
พัฒนา 1 พรรคชาติพัฒนา หากแม้กระทั่ง 1 พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องสยบยอม สยบยอมถึงกับจ าต้องก าจัด นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากเส้นทาง ยิ่งกว่านั้น ด้วยอภินิหารของกฎหมายบนพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญจึงสามารถเสกเป่า ส.ส.บัญชีรายชื่อได้มากกว่า 10 คน และเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ก็ไปเติมให้พรรคพลังประชารัฐมี 122 พรรคภูมิใจไทยมี 61 ส.ส. 
พรรคชาติไทยพัฒนามี 12 ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลจึงมี 277 ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเพียง 212 

ต่อให้ไม่ได้เป็นฤๅษีจากเทือกเขาหิมาลัย ต่อให้ไม่ได้เป็นท่านเจ้าคุณผู้เจนจบในโหราพยากรณ์ก็มองออกอ่าน
ทะลุในเชิงปริมาณว่าเป็นอย่างไร 250 เมื่อบวกกับ 277 ย่อมเท่ากับ 527 ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไม่
ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์ ย่อมสามารถเดินหน้าไปได้ เพียงแต่จะราบรื่นและเรียบร้อยหรือไม่ เท่านั้น 
ในเมื่อนอกที่ประชุมรัฐสภา กลับปรากฏ “เยาวชนปลดแอก” ซึ่งก่อตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กระทั่งยกระดับและ
พัฒนาเป็น “คณะราษฎร 2563” ในเดือนตุลาคม เดินจากถนนราชด าเนินไปยังท าเนียบรัฐบาล เสียงร้อง 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-28-1263.jpg
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ตะโกน “ออกไป ออกไป” จึงดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นเมื่อชุมนุมกัน ณ ห้าแยกลาดพร้าว ไม่ว่าจะเป็นแยกเกษตร 

บางเขน ดังจากปลายปี 2563 กระทั่งทะลุถึงต้นปี 2564 
ในเชิงรูปแบบบนพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความแข็งแกร่ง

อย่างแน่นอนและเด่นชัด แต่ก็มีปัจจัย “อ่ืน” อันอาจเป็น “ตัวแปร” เป็นปัจจัยจากสถานการณ์ไวรัสโควิด เป็นปัจจัย
จากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าอะไรไม่เป็นนอกจากการแจกเงิน จึงเป็นความเข้มแข็งท่ามกลางเสียง
ร้อง “ออกไป ออกไป” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2503631 
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