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รวมข่าววนัอาทิตย์

อาทิตย์
รู้

ว ั
น
น้ี

ข่าววนัน้ี
     รู้วนัน้ี

ข่าวประจำวันอาทิตยท์ี่ 4 ตลุาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นายปรพล พ ูตระก ูล ผ ู ้อำนวยการสำน ักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อม 
รับการเลือกตั้งท้องถิ่นในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพะเยา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเริ่มท่ีระดับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดพะเยานั้น ทางสำนักงาน กกต.จว.
พะเยา ได้ประชุมร่วมกับ อบจ.พะเยา จัดวางระบบเตรียมความพร้อม
เม ื ่อส ัปดาห์ท ี ่ผ ่านมาเร ียบร ้อยแล ้ว โดยเฉพาะการจ ัดระบบ 
การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุคโควิด -19 ที่จะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ กกต. และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  
อย่างเข้มงวด 

5 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 เรื่องเลา่เช้านี้  

บีอซีี-เทโร ยูทูป 
“สุรพล” บุก กกต. ขอคืนตำแหน่ง ส.ส. ลั่น ให้เวลา 15 วัน 
ถ้าไม่ได้จ่อฟ้องทันท ี

7 

2 ข่าวช่อง 7 สี  รอ กกต. เคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ธ.ค.นี้ 8 
3 ข่าวช่อง 7 สี พปชร. เตรียมคนลง “ชิงผู้ว่าฯ กทม.” / “สุรพล” รอ 15 วัน กกต. 

คืนสถานะ ส.ส. 
9 

4 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ควงผู้สมัครนายก อบจ. ลงพื้นที่สกลนคร ชูนโยบายดึงคน

พ้ืนที่มีส่วนร่วม 

10 

5 ผู้จัดการออนไลน์ “วิษณุ” ปัดข่าวล็อกวันเลือกตั้งท้องถิ่น 13 ธ.ค. ยันให้ กกต.เลือกวันเอง 12 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร' บุกมุกดาหาร พาทีมหาเสียงเตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 13 

7 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ “กกต.” อย่าสองมาตรฐาน คดีเงินกู้ยืม 14 
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รวมข่าววนัอาทิตย์

อาทิตย ์       
รู้

ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

8 ผู้จัดการออนไลน์ แฉลงเลือกตั้ง ส.จ.กับ “ธนาธร” ต้องจ่ายคนละ 32,000 นักการเมือง
หน้าใหม่น้อยใจ 

16  

9 ไทยรัฐออนไลน์ รุ้ง-เพนกวิน-อานนท์ มธ.เบรกขึ้นเวที รำลึก 6 ตุลาคม 18  

10 Voive TV ออนไลน์ รองนายกฯ วิษณุ บอก 'ไม่ทราบ' ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า ครม.สัปดาห์
หน ้าท ันหร ือไม ่  โยน กกต. เคาะว ันท ี ่ ช ัด เจน ย ัน "  ไม ่ เ พ่ิม
วันหยุดราชการ" หาก กกต.กำหนดให้เป็นวันอื่นหลัง 13 ธ.ค.2563 

28 

11 PPTV ออนไลน์ “สิระ” ประกาศหาผู้ว่าฯ กทม. จวกแก้น้ำท่วมไม่ได้ควรลาออก 29 
12 New 18 ออนไลน์ "หญิงหน่อย"เผย พท.ยังไม่เคาะผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.แต่มีชื่อในมือแล้ว 30 
13 Voive TV ออนไลน์ 'คุณหญิงสุดารัตน์' มั่นใจผู้บริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่ทุ่มเททำงาน 31 
14 อิสราโพสต์ “วิษณุ” อุบ ครม. ถกเลือกตั้งท้องถิ่น โยน กกต.เคาะวันยันไม่เพ่ิม

วันหยุดราชการ 
33 

15 Voive TV ออนไลน์ “คุณหญิงส ุดาร ัตน ์ ย ืนย ัน” ทางออกเด ียวคือแก้ รธน. ไม ่ใช่   
รบ.แห่งชาติ 

34 

16 มติชนออนไลน์ “องอาจ” จี้รัฐบาลเร่งกำหนดไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัด 39 
17 มติชนออนไลน์ “พปชร.” มั่นใจสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขอสานต่อนโยบายไร้รอยสะดุด 40 
18 Nation ช่อง 22 ท้องถิ่นระอุ! ประเดิมศึกชิงนายก อบจ. 76 จังหวัด 41 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มตชินออนไลน์ ประชาธิปไตยกินได ้ 42 
2 ข่าวสดออนไลน์ โฉมหน้า‘เพื่อไทย’ใหม-่กู้วิกฤตพรรค? 44 
3 มตชินออนไลน์ มุมมองนักวิชาการ “เพ่ือไทย” จัดทัพใหม่ แนะชูสู้ ศก.-อุดมการณ์ 48 
4 ไทยรัฐออนไลน์ เคลียร์หน้างาน ฝ่าด่านเสี่ยง 51 
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ผอ.กกต พะเยา พร้อมจัดเลือกท้องถิ่น ด้านผู้สมัครมั่นใจพร้อมชิงเก้าอ้ี 
วันท่ี 3 ตุลาคม 2563 - 15:26 น. 

 

ผอ.กกต พะเยา พร้อมจัดเลือกท้องถิ่น ด้านผู้สมัครมั่นใจพร้อมชิงเก้าอ้ี 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.)ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การเตรียม
ความพร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดพะเยา มีความ
พร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ จะเริ่ มที่ระดับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด(อบจ.) โดยในส่วนของจังหวัดพะเยานั้น ทางสำนักงาน กกต.พะเยา ได้ประชุมร่วมกับ อบจ.พะเยา จัดวางระบบ
เตรียมความพร้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการจัดระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นในยุคโควิด -19 ที่
จะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กกต. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา อย่างเข้มงวด 

นายปรพล กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดโควิด -19 ในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น โดยมาตรฐานคือ 1.การรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 2.การสวม
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ หรือ ออกจากเคหะสถาน 3.การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ และ 4.มี
การตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ซึ่งจะต้องจัดทำระบบดังกล่าวทั้งในวันรับสมัครและวันลงคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง ทางกกต. 
และปลัด อบจ.จะวางระบบกันอย่างเต็มที่ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งในยุคโควิด-19 มีข้อกำหนดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จะต้องมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไม่เกิน 600 คน หากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เพ่ิมหน่วยเลือกตั้งใหม่ขึ้นมา ดังนั้นจากเดิม
จังหวัดพะเยามีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 800 กว่าหน่วย ในการเลือกตั้งท้องถิ่นยุคโควิด -19 จะมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
รวมประมาณ 1,000 หน่วยเลือกตั้ง 

“ในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย จะต้องมีจุดคัดกรองวัดไข้ โดยแต่ละหน่วยจะมีการประสานงานขอกำลังอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มาประจำทุกหน่วย เพื่อช่วยทำหน้าที่วัดไข้ ณ จุดคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน ซึ่ง
ข้อกังวลคือเป็นห่วงประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนน้อยลง ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากาก
อนามัยกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วย” นายปรพล กล่าว 

นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พะเยา พรรคเพื่อชาติ เปิดเผยว่า ตนได้เตรียมพร้อมสมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พะเยา ที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตนี้ ซึ่งตนได้เตรียมทีมพร้อมทั้งหมดแล้ว ที่ผ่านมา

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/page-3.jpg
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ตนได้จัดวางตัวทีมที ่จะลงสมัคร ทีมบริหาร อบจ. โดยสมัครขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกล(กก.)ในจังหวัดพ ะเยา 
ประกอบด้วยนักวิชาการ เสื้อแดงพะเยา และในขณะนี้ยังได้ค้นหาตัวบุคคลที่จะมาร่วมทีมในนามของผู้สมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)พะเยา ทั้งหมด 24 เขต ซึ่งเบื้องต้นมีบุคคลที่สนใจแสดงความประสงค์มาร่วมทีม
จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ นักธุรกิจ ของจังหวัดพะเยา 

นายศิริวัฒน์ จุปะมัดถา ผู้ประสานงานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)พะเยา เปิดเผยว่า ตน
ยังไม่ทราบว่าทางพรรคก้าวไกล ได้เห็นชอบให้ผู้ที่จะสมัครนายก อบจ.พะเยา ในนามของพรรคแต่อย่างใด ส่วนตนและ
คนเสื้อแดงพะเยาจะสนับสนุนหรือไม่นั้น ก็ต้องขอพิจารณาตัวบุคคลและทีมผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งก่อน 

นายสิงห์คำ เชียงแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ตน
เตรียมพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตนี้ โดยตั้งเป้าหมายจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง ประกอบด้วย ต.เชียงแรง ต.ภูซาง และ 
ต.ป่าสัก ซึ่งตนได้มีความตั้งใจมานานแล้วที่จะขอทำงานการเมืองท้องถิ่นในระดับที่สูงขึ้นกว่า อบต. เนื่ องจากจะได้นำ
การเมืองมาพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างมากขึ้น 

“ทราบว่าขณะนี้มีผู้ที่สนใจจะลงสมัคร ส.อบจ.พะเยา เช่นกัน ในนามพรรคการเมือง เช่น พรรคก้าวไกล หรือกลุ่มของ
นักการเมืองระดับชาติ สำหรับตนพร้อมเปิดตัวในนามของพรรคเพ่ือไทย(พท.) และพร้อมจะแข่งขันกับผู้ร่วมแข่งขันจาก
ทุกพรรคการเมือง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าให้โอกาสบุคคลใดเป็น ส.อบจ.เขต 1 ภูซาง ในอนาคตนี้” นายสิงห์
คำ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2377764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2377764
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วานนี้ (3 ต.ค.63) ที่สำนักงาน กกต. นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 

พร้อม นายปกป้อง กลับวิเศษ ทนายความ เข้ายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนคืนตำแหน่ง 

ส.ส. หลังหลังฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้ใบส้มหรือเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2562 หลังเลือกตั้ง และให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ จาก

กรณีถูกกล่าวหาใส่ซองทำบุญให้กับพระสงฆ์ จำนวน 2,000 บาท ในช่วงเลือกตั้ง นายสุรพล กล่าวว่า กรณีนี้ กกต. ขาด

ความเที ่ยงธรรม และขาดความยุติธรรมในการวินิจฉัย ส่งผลให้ตนซึ่ งเป็นผู ้ชนะเลือกตั ้งไม่ได้เป็น ส.ส. ซึ ่งตาม

รัฐธรรมนูญ กำหนดให้ กกต. วินิจฉัยด้วยความเที่ยงธรรม แต่ กกต. ไม่สอบสวนด้วยความรอบคอบ และเร่งรีบ จึงมาขอ

ความเป็นธรรม เพื่อคืน ส.ส. ให้กับชาวเชียงใหม่ ที่เลือกตนกว่า 50,000 คะแนน ซึ่งจะให้เวลา กกต. ทบทวน 15วัน 

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็จะฟ้องเอาผิด ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม.157 เพราะการวินิจฉัยของ กกต. 

วินิจฉัยผิดพลาด ใบส้มที่ให้จึงเป็นโมฆะด้วย และศาลได้พิพากษาไว้ชัดเจน ว่าการให้ใบส้มของ กกต. ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=07seJ9-qbts&feature=youtu.be 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/211257 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=07seJ9-qbts&feature=youtu.be
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/211257
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         คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสม หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ใดก่อน ซึ่งยังระบุไม่ได้ว่าจะเป็นวันที่ 13 ธันวาคมหรือไม่ โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีข้ึนนี้ จะเป็นครั้งแรกหลังจากไม่
มีการจัดเลือกตั้งมาหลายปี โดยกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ประชุมและแสดงความ
พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้ว โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นควรให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด
ก่อน ระหว่าง กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และเมืองพัทยา ก่อนที่ 
กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งและเปิดรับสมัครผู้สมัครต่อไป แต่จะเป็นวันที่ 13 ธันวาคม จะเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ กกต. 
       มีคำยืนยันจากหลายพรรคการเมือง พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งพรรคเพื่อไทย ที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 
ยืนยันในฐานะประธานอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมส่งทุกสนามเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่มีรายชื่อรอ
พิจารณาหลายคน เช่นเดียวกับ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่บอกว่า ได้่เริ่มคัดเลือกทีมแ ละเขียนนโยบายเพื่อร่วมลงสนาม
เลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วเช่นกัน 
       ขณะที่ นายสาธิต ปิตุเตชะ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายศุภชัย ใจสมุทร แกนนำพรรคภูมิใจ
ไทย ระบุว่า ทันทีที่มีความชัดเจน จากคณะรัฐมนตรีและ กกต.ทั้ง 2 พรรค ต่างก็จะหารือและหาบุคคลที่เหมาะสมลง
สมัครทันท ี

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/441296 

https://news.ch7.com/detail/441296


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 

 

แม้การเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่มีการประกาศ แต่ที่โดดเด่นมี 1 พรรคที่เตรียมส่งผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คือ พลังประชา

รัฐ จากปากหัวหน้าพรรค ว่า มีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมลงสมัครแล้ว 10 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมปฏิเสธ ว่าไปคุย

กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้หลีกทางให้คนของพรรคที่จะลงสมัคร 

แต่เบื้องต้น รายชื่อที่จะชัดเจนจาก 10 คนนี้จะทราบได้ในการประชุมพรรคสัปดาห์หน้า พร้อมยังไม่มีชื่อพลตำรวจเอก

จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงในนามพรรคหรือไม่และเรื่องนี้ก็ได้มีการไปถามนายกรัฐมนตรี 

เหมือนกัน เพราะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู ้ว่าฯ กทม. ยืนยัน ไปเลือกแน่นอนและเมื่อวานนี้ อดีต สส.เพื่อไทยเขต 8 

เชียงใหม่ ที่ถูก กกต.ให้ใบส้ม ถอนสิทธิเลือกตั้ง 1 ปี กรณี ถวายปัจจัยพระสงฆ์ จำนวน 2,000 บาท เพราะพบว่า เข้า

ข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง ส.ส. มาตรา 73 (2) ฐานให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด

ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 จนทำให้พ้นสมาชิกภาพ สส. แต่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง มีคำ

พิพากษายกคำร้องของ กกต. จึงอยากให้ กกต.ทบทวน และคืนสถานภาพ สส.กับตัวเอง และกำลังปรึกษากับทีมทนาย

ของพรรคฟ้องดำเนินคดี ม.157 กับ กกต.ด้วย 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/441202 

https://news.ch7.com/detail/441202
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‘ธนาธร’ ควงผู้สมัครนายก อบจ. ลงพ้ืนที่สกลนคร ชูนโยบายดึงคนพื้นที่มีส่วนร่วม 

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 13:55 น. 

 

 

 

‘ธนาธร’ ควงผู้สมัครนายก อบจ.สกลนคร โชว์วิสัยทัศน์-แนวนโยบายคณะก้าวหน้า สู้สนามท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ จ.สกลนคร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า พร้อมด้วย นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางไปในพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้อง
ประชาชนชาวสกลนคร ร่วมรับฟังปัญหาและชูวิสัยทัศน์เปลี่ยนประเทศผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนร่วมสร้างเมืองแบบที่ตนเองต้องการผ่านการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ 
พร้อมทั้งถกเข้มถึงแนวนโยบายฉบับคณะก้าวหน้า ร่วมกับทีมผู้สมัคร อบจ.สกลนคร ซึ่งนำทีมโดยนายณรงเดช อุฬางกูล 
ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. และคณะ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัด เช่น กรณีการพัฒนาหนอง
หาร พื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เพื่อยกระดับแนวทางการพัฒนาเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบ
เซาของจังหวัดสกลนคร 

  

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในการการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายที่จะใช้สำหรับพัฒนาจังหวัด นายณรงคเดชกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดสกลนคร คือ จังหวัดสกลนครไม่สามารถเป็นเมืองที่สร้างงานและเป็นสถานที่สำหรับสร้างความก้าวหน้าได้ 
และเมื่อไม่มีงานพี่น้องชาวสกลนคร ก็จำเป็นจะต้องหันไปค้าแรงงานราคาถูก และสร้างความเจริญกับจังหวัดอ่ืน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3.jpg
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ขณะเดียวกันสกลนครก็มีลักษณะไม่ต่างจากเมืองพี่เลี้ยงเด็กและรับภาระการดูแลผู้ใหญ่ แต่ขาดกำลังแรงงานในการ
พัฒนาบ้านเกิดตนเอง ตนเห็นว่า อบจ.สกลนคร ควรจะมีบทบาทสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมือง ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนด้านการศึกษา ลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในจังหวัดก็จะสามารถช่วยสร้างความเจริญให้กับ
คนในท้องที่ได้ในที่สุด และรวมถึงการยกระดับด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

ด้าน นายธนาธรกล่าวว่า อยากให้ยึดเอาจุดเด่นของนโยบายการพัฒนาของคณะก้าวหน้าเข้าร่วมด้วย เช่น ความโปร่งใส
ในการตรวจสอบข้อมูล การมีส่วนร่วมของคนในท้องที่  พร้อมทั้งแนะนำให้มีการพัฒนาระบบ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ 
อบจ. ที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการเสนอนโยบาย รวมทั้งยังสามารถติดตามการทำงานของ 
อบจ.ได้ด้วย 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2377631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2377631


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

12 

 

 

“วิษณุ” ปัดข่าวล็อกวันเลือกตั้งท้องถิ่น 13 ธ.ค. ยันให้ กกต.เลือกวันเอง 

เผยแพร่: 3 ต.ค. 2563 20:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

วันนี้ (3 ต.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั ้งท้องถิ่น 
หลังจากกระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ไม่ทราบว่า 
กระทรวงมหาดไทย กับ กกต.พูดคุยอะไรกันบ้าง เนื่องจากเป็นการพูดคุยเบื้องต้น ซึ่งจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ 
กกต. ชุดใหญ่ และยังไม่ทราบว่า จะส่งเรื่องมาท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้เม่ือไหร่ ทั้งนี้ ครม. ไม่มีอำนาจในการ
กำหนดวันเลือกตั้ง แต่แค่รับทราบว่าจะเป็นวันใด ขณะเดียวกัน กกต.สามารถหารือเป็นการภายในกับทางรัฐบาล
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการจัดเลือกตั้งได้ เช่น เรื่องวันหยุด หรืองบประมาณท่ีจะต้องใช้ เมื่อทุกอย่างชัดเจน กกต. 
จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ควรจะเกิดขึ้นเมื่อใด นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ เมื่อถามว่า 
กรณีท่ีให้มีวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.นี้ คาดการณ์ว่า เพ่ือให้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า ตนไม่เคยบอกว่าจะกำหนดให้เลือกตั้งท้องถิ่นในวันไหน และไม่ได้บอกว่าจะให้เลือกตั้งในวันดังกล่าว บอกเพียงแค่ว่า 
ครม. ประกาศให้วันที่ 10-13 ธ.ค.เป็นวันหยุด และถ้าบังเอิญตอนนั้นจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่สะดวกดี 
แต่ถ้า กกต.ไม่เห็นด้วย ก็เป็นเรื่องของเขาที่จะไปกำหนด เพราะรัฐบาลไม่ไปกำหนดวันหยุดเพ่ิมเติมให้อีกแล้ว 
 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กกต.อาจคิดคนละแบบกับรัฐบาลก็ได้ เพราะเขาอาจเห็นว่าช่วงวันหยุดยาวคนจะ
ออกไปเที่ยวกันมาก จึงต้องขึ้นอยู่กับ กกต. ว่า จะเลือกเอาแบบไหน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเขา เพราะ กกต.ต้อง
พิจารณาเรื่องจำนวนประชากร การแบ่งเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งยังมีกรรมวิธีอีกมาก 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000101185 

 

 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000101185
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หนำ้แรก / กำรเมือง 

 

 

 

'ธนาธร'บุกมุกดาหาร พาทีมหาเสียงเตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 22.36 น. 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะแกนนำคณะก้าวหน้า 
ได้เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมพบปะว่าที่ผู้สมัคร นักการเมืองท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้า โดยมีนายสุพจน์ 
สุอริยพงษ์ หรือทนายเล็ก ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. มุกดาหาร คณะก้าวหน้า พร้อมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา
ต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือกำหนดนโยบายหาเสียงในการลงสู้ศึกเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายก อบจ.มุกดาหาร 

โดยในช่วงเช้า นายธนาธรฯ พร้อมด้วยทีมว่าที่ผู้สมัครนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดมุกดาหาร นำ
โดยนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. นายสุเทพ เซียสกุล ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้แก่ หอแก้วมุกดาหาร  สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร (บ.ข.ส.) บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน เพื่อรับฟังเสียง
สะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ ในการกำหนดนโยบายเพื่อใช้สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งสนามการเมืองท้องถิ่นที่จะ
เกิดข้ึนในเวลาอันใกล้นี้ 

จากนั้นช่วงบ่าย นายธนาธร ฯ ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหารให้แก่ว่าที่ผู ้สมัครนายก อปท. ในจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150  คน ซึ่งนายธนาธร ฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครหาเสียงด้วยนโยบายเป็นหลัก และกำชับมิให้
ว่าที่ผู้สมัคร อปท. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นอันขาด 

 
อ้างอิง :  
https://www.naewna.com/politic/522689?fbclid=IwAR3t33yx7G6r8MZOKg4yHZM2m_vVUIzieSCjc1DOXnJC7
v-wnM9QCL7458I 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/522689?fbclid=IwAR3t33yx7G6r8MZOKg4yHZM2m_vVUIzieSCjc1DOXnJC7v-wnM9QCL7458I
https://www.naewna.com/politic/522689?fbclid=IwAR3t33yx7G6r8MZOKg4yHZM2m_vVUIzieSCjc1DOXnJC7v-wnM9QCL7458I
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'กกต.'อย่าสองมาตรฐาน คดีเงินกู้ยืม 

 

3 ตุลาคม 2563 

3 บก.เตือน 'กกต.' อย่าสองมาตรฐาน กรณีตัดตอนปมเงินกู้ 31 พรรคการเมือง ข้องใจมันต่างอะไรกับ 'อนาคต
ใหม่' และมีอย่างน้อย 2 พรรค “เพื่อไทย-ภูมิใจไทย” ที่มีเงินกู้ยืมเกิน 10 ล้าน จี้'7 กกต.' รื้อคดีใหม่ 
 
         รายการ “พูดตรง ๆ กับ 3 บก.” ซึ่งดำเนินรายการโดย นายสมชาย มีเสน นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร และ  
นายบากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทาง FB, Yutube กรุงเทพธุรกิจ และ FB, Yutube ฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 
ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา ได้ตั้งคำถามเรียกร้องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่า 
“อย่าสองมาตรฐาน”เพราะตอนนี้มีคำถามโตๆ ใหญ่ๆ ไปถึงคณะกรรมการ กกต.ทั้ง 7 ท่าน กรณีสำนักงานเลขาธิการ
กกต. มีบทสรุปว่า 31 พรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน รอดไป มีคำถามใหญ่เลยว่า มันต่างอะไรกับ พรรค
อนาคตใหม่ เพราะมีอย่างน้อย 2 พรรคที่มีเงินกู้ หรือที่เรียกว่า ทดลองจ่าย เกิน 10 ล้านบาท 
ตอนนี้ทัวร์กำลังลงเลขาฯ กกต. เพราะตอนนี้มี 2 เรื่อง นอกจากเรื่องเงินกู้ ยังมีเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ ที่ศาลบอก
ว่า เขาไม่ผิด เลขาฯ กกต.บอกว่าให้คืนสภาพไม่ได้ เขาเลยจะฟ้องเรียก 70 ล้าน “มันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของ กกต. 
ผิดพลาด ไม่อย่างนั้นศาลไม่พิพากษากลับอย่างนี้” 
แต ่ส ิ ่ งท ี ่ จะต ้องถามค ือว ่ า  กรณี  31 พรรคการเม ือง ก ับพรรคอนาคตใหม ่  ม ันสองมาตรฐานหร ื อไม่  
นายสมชาย ระบุว่า อันนี้นี่แหละที่ คุณศรีสุวรรณ จรรยา ไปร้องว่า 31 พรรคก็เงินกู้เหมือนกัน เพราะตามพ.ร.บ.พรรค
การเมือง 2560 มาตรา 62 ที่ว่าด้วยที่มารายได้ของพรรคการเมืองมีอยู่ด้วยกัน 7 อย่าง ใน 7 อย่างนี้ไม่ตัดคำว่าอื่นๆ 
และใน 7 อย่างไม่มีคำว่าเงินกู้ ไม่มีเงินยืม ไม่มีเงินทดลองจ่าย 7 อย่างนี้ มี 1.เงินทุนประเดิม 2.ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง
พรรค 3.เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของพรรค 4.เงิน ทรัพย์สิน ที่ได้จากการระดมทุน 5.เงิน ทรัพย์สิน ที่
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ได้จากการบริจาค แต่ห้ามเกิน 10 ล้าน 6.เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองของ กกต. 7.รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน 
เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า 
“มีไหมเงินทดลองจ่าย เงินกู้ ไม่มี เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ 7 อย่างนี้ผิดไหม ศาลบอกว่าผิด ตามการตัดสินยุบพรรค
อนาคตใหม่ผิด และเลขาฯ กกต.เอาเหตุผลใดมายกคำร้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไหม เป็นคำถามใหญ่  สองมาตรฐาน
ไหม เพราะหน้าที่ๆ นอกเหนือจาก 7 อย่างนี้ เลขาฯ กกต.ต้องส่งเรื่องให้ 7 กกต. ให้คณะกรรมการกกต.ไปวินิจฉัยว่า 
อันนี้สมควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไหม ยุบพรรคไหม” 
 
3 บก.ชี้ว่า การกระทำของเลขาฯ กกต. เสมือนการ “ตัดตอน” ไม่ให้เรื่องถึงที่ประชุมกกต.ทั้ ง 7 คน เลขาฯ กกต.ได้ใช้
อำนาจของตัวเอง ยกคำร้องนั้นออก อันนี้ทำให้ คุณศรีสุวรรณ จรรยา คุณสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ท้วงติ่ง บอก
ว่า อันนี้สองมาตรฐาน เพราะฉะนั้น 7 กกต. สามารรถดึงเรื่องกลับมาได้ เพราะเป็นอำนาจของ กกต. มีคนพูดถึงกันมาก
ว่า มีเรื่องไม่ชอบมาพากล มีคนร้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีคนพูดถึงพรรคภูมิใจไทยที่เงินทดลองจ่ายกว่า 30 ล้าน
บาทต้องดูว่าใน 31 พรรค เขาตีเป็นเงินบริจาคได้ไหม แต่มี 2 พรรคที่เกิน 10 ล้าน ไม่เข้าข่ายบริจาค เข้าข่ายบริจาค
ไมไ่ด้ 1.พรรคภูมิใจไทย 30.16 ล้านบาท 2.พรรคเพื่อไทย 13 ล้านบาท 2 พรรคใช้อันเดียวกัน คือ คณะกรรมการสำรอง
จ่าย คำว่าคณะกรรมการสำรองจ่าย ต้องทำสัญญาต่อกรรมการ ซึ่งเป็นเงินยืมและคือเงินกู้ “ถ้าตามกฎสรรพากรต้องมี
ดอกเบี้ย เช่น ผมเป็นกรรมบริษัทจะให้บริษัทสำรองจ่ายไปก่อน เพราะบริษัทขาดสภาพคล่อง ต้องทำสัญญา ถ้าไม่ทำ
สัญญาจะคืนเงินคณะกรรมการอย่างไร และเงินที่มาก็จะไม่รู้ว่ามาจากไหน และจะตีว่าเป็นเงินบริจาคไม่ได้ เพราะเกิน 
10 ล้านบาท เพราะฉะนั้นกกต.ต้องมีมาตรฐาน เพราะว่าไปยุบพรรคเขา(อนาคตใหม่) ก่อน” นายสมชาย ระบุ 
 
นายสมชาย ย้ำว่า พรรคอนาคตใหม่ ตอนนั้นผมเป็นคนบอกตลอดรายการเลยว่า  อันนี้ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น
เช่นเดียวกันรายได้ของ 31 พรรคว่า 1.ที่มาของรายได้ไม่เป็นไปตาม 7 ข้อที่กฎหมายกำหนด ต้องแสดงความจำนง
บริจาคย้อนหลังอันนั้นอาจจะรอด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอด เพราะแจ้งรายได้ไม่ตรงตั้งแต่แรก 

 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900712 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900712
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แฉลงเลือกตั้ง ส.จ.กับ “ธนาธร” ต้องจ่ายคนละ 32,000 นักการเมืองหน้าใหม่น้อยใจ 

เผยแพร่: 3 ต.ค. 2563 17:10   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

 

นายก อบต.บ้านใหม่ นนทบุรี แฉ ใครลงเลือกตั้งเป็น ส.จ. ทีม “ธนาธร” ต้องจ่ายคนละ 32,000 ทำนักการเมือง

หน้าใหม่น้อยใจ ทั้งที่หาเสียงแบบเต็มกำลัง ไม่เคยร้องขอเงินจากพรรค ชี้ เสี่ยแสนล้าน ถ้าขี้เหนียวขนาดนี้ลูกทีม

คงเผ่นหมด 

 

วันนี้ (3 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “วสุ ผันเงิน” ของ นายวสุ ผันเงิน นายก อบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โพสต์ข้อความถึง

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่า ในฐานะที่นายธนาธรอยู่เบื้องหลัง

คณะก้าวหน้านนทบุรี ซึ่งจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ. 

36 เขต ทั่วทั้งจังหวัด คำถามก็คือ ทำไมผู้สมัคร ส.จ. ทุกคนในนามทีมคณะก้าวหน้านนทบุรี ต้องจ่ายเงินคนละ 32,000 

บาท อ้างว่า เป็นค่าจัดทำป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ 10 ป้าย ค่าแผ่นพับ 10,000 แผ่น ค่าสมัคร 5,000 บาท ค่าเสื้อ 10 ตัว 

และอื่นๆ“เด็กๆ ว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ของนนทบุรี เค้าน้อยใจมาก เค้าเดินหาเสียง ทำกิจกรรม ในนามท่านมาเป็น

ปีๆ นำเสนอนโยบายท่านให้ชาวเมืองนนท์ได้รับรู้ แบบเต็มกำลัง โดยไม่เคยร้องขอเงินพรรค หรือเงินจากหัวหน้าคณะ

ก้าวหน้านนทบุรีเลยสักบาท แต่ถ้าท่านไม่มีหรือมีไม่พอ ผมแนะนำให้ท่านเอาเงินกำไรจากงานดีเบตเลือกตั้งนายก อบ

จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นงานโต๊ะจีนที่ผ่านมา เอาออกมาใช้ได้ น่าจะพอมีเหลือบ้างนะ ถ้าเสี่ยแสนล้านออกอาการตระหนี่ ขี้

เหนียวซะแล้ว แบบนี้ลูกทีม ส.จ. เผ่นหมดแน่ๆ ขึ้นชื่อว่าทุเรียน จะลูกใหญ่หรือลูกเล็ก หนามมันย่อมคมเสมอ ท่านกับ

ทีมท่าน มันเป็นแค่ส้ม จะลูกใหญ่หรือลูกเล็ก เมื่อโดนหนามทุเรียนกระแทกเข้าไปเปลือกส้มบางๆ ย่อมแตกกระจาย

อย่างง่ายดายแน่นอน อาตี๋เอ๊ย ถ้าเอ็งประสบการณ์น้อย อย่ามาทะลึ่งสอยทุเรียน” นายวสุ กล่าว 
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อ้างอิง : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000101152 
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รุ้ง-เพนกวิน-อานนท์ มธ.เบรกขึ้นเวที รำลึก 6 ตุลาคม 
4 ต.ค. 2563 05:23 น. 

 

“สุดารัตน์” ย้ำซ้ำอีกเพื่อไทยไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติ เหน็บถ้ามีจริงคงเป็นชาติหน้า ปัดดีลลับคนตระกูลชินฯ

ครอบงำพรรค โบ้ย “หญิงอ้อ” คุมโปลิตบูโรเป็นแค่ข่าวปล่อยบ่อนทำลาย “ภราดร” ขู่สัญญาณการเมืองแรง ม็อบ

ใหญ่รุกไล่รัฐบาลต่อเนื่อง หยัน “บิ๊กตู่” ตกเก้าอี้มีตัวเลือกอื่นเพียบ เวทีสัมมนาภาคีประชาธิปไตยกระตุกแก้ รธน.

คือทางออกของประเทศ “ย่ิงชีพ” ดักคอไม่มีเหตุผลที่สภาฯจะปฏิเสธร่างฉบับประชาชน ฮึ่มอย่าทำให้คนนับแสนที่

เข้าชื่อโกรธ “โคทม” หวัง 14 ต.ค. เบิกฟ้าขับไล่ทหารควรต้องจบเชิญออกจากการเล่นการเมือง โฆษก กมธ.ศึกษา

แก้ รธน. โต้ยังไม่มีมติทำประชามติรื้อ รธน. “วิษณุ” ปัดล็อก 13 ธ.ค. วันเลือกตั้งท้องถิ่น “เจ๊หน่อย” โอ่มีชื่อ

ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ในมือแล้ว 

การปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคขนานใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย เป็นที่จับตามองของหลายฝ่าย ท่ามกลางกระแส

ข่าวลือทางการเมืองต่างๆนานา โดยเฉพาะกระแสการจับมือพลิกข้ัว เพ่ือจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ แม้แกนนำพรรคเพ่ือไทย

จะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงข่าวลือ แต่ยังคงมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง 
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“เจ๊หน่อย” ปัด รบ.แห่งชาติคงชาติหน้า 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคเพ่ือไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติ ว่า ได้ปฏิเสธไปหลายครั้ง

แล้ว พรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอน เพราะจะไม่มีใครทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน ส่วนกระแส

ข่าวการดีลลับให้คนในตระกูลชินวัตรมานั่งบริหารพรรค และกลับมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่เป็นความจริงมีเพียงข่าวลือ

ไม่ทราบว่าข่าวมาจากที่ใด ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามาครอบงำภายในพรรค หากจะมีรัฐบาลแห่งชาติ คงเป็นชาติหน้า 

โบ้ยข่าวปล่อย “หญิงอ้อ” คุมโปลิตบูโร 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯจะ

เข้ามาบริหารพรรคเพื่อไทยนั้น ทราบจากการรายงานของสื่อมวลชน แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริง มั่นใจว่าจะเป็นการ

ปล่อยข่าวเพื่อทำลายพรรคมากกว่า และขอยืนยันว่าแนวทางการบริหารพรรคต่อจากนี้ พรรคเพื่อไทยมีผู้บริหารชุดใหม่

เชื่อว่าทุกคนจะทุ่มเทในการทำงานและทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจเพ่ือความก้าวหน้าของพรรคเพ่ือไทยต่อไป 

 “ภราดร” ชี้การเมืองขยับม็อบใหญ่ไล่ รบ. 

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะ กรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การชุ มนุมขนาดใหญ่และ

ต่อเนื่อง เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ของภาคประชาชนหลากหลายกลุ่มในวันที่  

14 ต.ค.จะเกิดขึ้นแน่ ถือเป็นสัญญาณความผันผวนใหญ่ของสถานการณ์การเมืองไทย การเตรียมรับมืออุบัติเหตุทางการ

เมืองเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วในหลายรูปแบบ อาทิ การเกิดกลุ่มแคร์ กลุ่มไทยภักดี และกลุ่มก้าวหน้าของนายธนาธร จึง

รุ ่งเรืองกิจ นำเสนอ แนวคิดการแก้ไขวิกฤติบ้านเมืองนอกสภาฯ ในซีกรัฐบาล พรรคการเมืองใหญ่มีการปรับ

คณะกรรมการบริหารใหม่ พรรคขนาดกลางมีสมาชิกแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่ 

 

หยันตัวเลือกแทน “บิ๊กตู่” ยังมีอีกเพียบ 

พล.ท.ภราดรกล่าวต่อว่า ด้านซีกฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกลเดินกลยุทธ์คู่ขนานกับกลุ่มก้าวหน้า พรรคประชาชาติ นายวันมู

หะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ลาออกจาก ส.ส. ลุยเดินสายหาเสียง ให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิ การ

พรรคเข้าสภาฯแทนพรรคเพื่อไทยปรับคณะกรรมการบริหารใหม่ ผสานคนรุ่นใหม่ เป็นโอกาสของพรรคการเมือง ที่จะ
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ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ได้ แต่ผลโพลยังคงชี้ว่าพรรคเพื่อไทย ยังเป็นพรรคที่ประชาชนนิยมชมชอบสูงสุด 

ปรากฏการณ์ที่กล่าวมานั้น ได้บ่งชี้ชัดว่าเรายังมีพรรคการเมืองและบุคลากรทางการเมืองเป็นตัวเลือกใหม่ได้อยู่เสมอ 

ฉะนั้นเมื่อนายกฯสืบทอดอำนาจถูกไล่จนตกเก้าอ้ีแล้ว ชาวประชาย่อมมีตัวเลือกนายกฯคนใหม่ได้ทันที 

วงสัมมนากระทุ้งแก้ รธน.ทางออก ปท. 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยร่วมกับสถาบันสร้างไทย จัดสัมมนา 

เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกประเทศไทย” มีผู้ร่วมเสวนาจำนวนมาก อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล อดีตรองนายกฯ นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา 

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการไอลอว์ นายโคทม อารียา ประธานภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย นาย

วัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

“โภคิน” ย้ำมี ส.ส.ร.ไม่ใช่ตีเช็คเปล่า 

นายโภคินกล่าวตอนหนึ่งว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ขึ้นมาเพ่ือไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยถึงแม้จะชนะบริหารไม่ได้ เรา

เห็นการสืบทอดอำนาจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทางเดียวต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องไม่เป็นเครื่องมือ ของใคร ทุกอย่างต้องจบที่ประชาชน โดยผลักดันให้มีสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) อีกครั้ง บางคนบอกตีเช็คเปล่า ขอถามว่าอำนาจเป็นของเขาตีเช็คเปล่าแล้วจะเป็นอะไร และการให้

ประชาชนมาเขียนประชาชนจะตีเช็คเปล่าได้อย่างไร เขาต้องเขียนให้เป็นประชาธิปไตย ขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันผลักดัน 

มาร่วมเดินทิศทางเดียวกันเพื่อเดินหน้าอย่างสันติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการตั้ง ส.ส.ร.ยากที่จะมีใครมากดดันให้

เขียนเรื่องสืบทอดอำนาจ 

ชทพ.เอาด้วยแน่แก้ ม.256 

ด้านนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกของประเทศ ขณะนี้เด็ก

กับผู้ใหญ่คุยกันไม่รู้เรื่อง ตอนที่อภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนเราอยู่ตรงกลางแล้วมีกระสุนมาจากทั้งสองข้าง ทั้งนี้

เรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นประตูสู่วิกฤติครั้งใหญ่มากกว่า ปี 35 แต่ก็เป็นประตูเดียวที่จะออกจากวิกฤติเช่นเดียวกัน ดังนั้น

ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเปิดเข้าหรือเปิดออก อย่างไรก็ตามตนไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เพราะเขียนเอาไว้เป็น

ค่ายกลเจ็ดดาว ซึ่งแก้ไขไม่ได้ เมื่อมีการทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจี้ไปที่มาตรา 256 เป็นประตูเปิดสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าใน

การรับหลักการวาระแรก พรรคชาติไทยพัฒนาจะรับอย่างแน่นอน 

ไม่มีเหตุผลสภาปฏิเสธร่างไอลอว์ 

ขณะที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการไอลอว์ กล่าวว่า ประชาชนอย่างน้อย 100,732 คน เข้าชื่อกันใช้สิทธิยื่น

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา เรามีความหวังบรรยากาศปีนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนภายใต้ระบอบตระหนักรู้แล้วว่า

ระบอบการเมืองไม่ปกติเป็นอย่างไร ใช้ทุกช่องทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบปกติ สิ่งที่ไอลอว์เสนอตัวแทนประชาชนในสภาฯ 
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เห็นต่างได้ยาก ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปฏิเสธ ใครก็ตามกล้าโหวตไม่รับ ต้องอธิบายให้ได้ทางเนื้อหา ถ้าไม่เคยอธิบาย

อะไรเลยแล้วกล้าโหวตไม่รับสมควรต้องอับอาย อย่างน้อยไม่อับอายต่อประชาชนและชาวโลกต้องอับอายตัวเอง หาก

สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจเช่นนั้นแน่นอนจะทำให้คนโกรธมากข้ึน ตอบไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป แต่คนอีก 100,732 คน 

รวมทัง้ตนในฐานะเจ้าของร่าง จะตัดสินเองว่าต้องทำอย่างไร ถ้าสมาชิกรัฐสภาโหวตไม่รับแล้วทำให้คนโกรธมากขึ้น คน

ที่โหวตไม่รับต้องมีความรับผิดชอบด้วย 

 

“โคทม” หวัง 14 ต.ค.เบิกฟ้าขับไล่ทหาร 

นายโคทม อารียา ประธานภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย กล่าวว่าวันที่ 14 ต.ค. จะครบ 47 ปี 14 ตุลา 16 ในการ

ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย ครั้งนั้นไม่อาจหวังว่ามันจะจบในรุ่นของตน ดังนั้น 14 ตุลา 63 จะเป็นความหวังอีกครั้งใน

การเบิกฟ้าขับไล่ทหารออกไป ตนไม่ได้โจมตีทหาร แต่หากทหารทำไม่ชอบแล้วจะให้เราชอบท่านได้อย่างไร จึง

จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกติกาที่ไม่แฟร์ เพราะผู้มีอภิสิทธิ์อ้างสิทธิจะอยู่ต่อ เพ่ือจะได้ทำงานต่อไป อ้างว่า

ระบบที่เขาอยู่ในอำนาจไม่มีใครเดือดร้อน และมีคนสนับสนุน อยากจะตอบว่าถ้าท่านทำงานเต็มที่แล้ว อย่าประกาศ

ตัวเองว่าประชาชนพอใจ แต่ควรให้ประชาชนตัดสิน ด้วยการทำกติกาให้แฟร์ แล้วประชาชนจะตัดสินใจเลือกเอง แต่

ตอนนี้กติกายังไม่แฟร์ 

ควรจบเชิญกองทัพออกจากการเมือง 

“ดังนั้น 14 ต.ค.63 ตอบอีกครั้งว่าเราเดือดร้อน เยาวชนเดือดร้อน ประชาชนเดือดร้อน คนชราก็เดือดร้อน จึงควรจะจบ 

ซึ่งคำว่าจบคือขอเชิญทหารออกจากการเล่นการเมือง อย่าตีความเป็นอย่า งอื่น ดังนั้น ต้องรื้อสิ่งผุพังสร้างสิ่งที่เป็น

ความหวังแห่งอนาคต คือไว้ใจประชาชน ให้ตัดสินใจเลือกเดินไปข้างหน้า โดยก้าวแรกคือลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ก้าวสองเลือก ส.ส.ร.เพ่ือไปร่างรัฐธรรมนูญ” นายโคทมกล่าว 

ไม่แก้ รธน.เลือกตั้งกี่ครั้งก็ได้แบบ “ตู่” 

ขณะที่นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า หากมีการยุบสภาหนีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อเปิดมาก็ยื่นแก้ใหม่ อยากเห็นทุกอย่างเป็นไปตามครรลอง ขอย้ำว่าการเป็นประชาธิปไตยเป็น

เครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นที่ถูกที่สุด ความเชื่อมั่นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ ในอดีตสมัยนายทักษิณ ชินวัตร เป็น

นายกฯ ประเทศไทยเก็บภาษีได้เกินประมาณการ 17% เป็นเช่นนี้ตลอด แต่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองรายได้
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จากการเก็บภาษีลดลง ก่อนเก็บได้เสมอตัวปี 62 แต่ไม่ใช่เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเก่ง แต่เพราะคน

หวังว่าจะมีการเลือกตั้ง ความเชื่อมั่นทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ หากประชาชนมองอนาคตไม่ออกจะหยุดใช้เงินนักลงทุน

ชะงัก ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ต้นตอปัญหาคือรัฐธรรมนูญที่เขียนมาสืบทอดอำนาจเผด็จการ ไม่จรรโลง

เศรษฐกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างประเทศและเศรษฐกิจ ถ้าไม่แก้ไขเลือกตั้งกี่ครั้งจะได้คนแบบ พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา 

 

“สุดารัตน์” ขอช่วยกันดันทุกร่างผ่านสภา 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นเผด็จการภายใต้

เสื้อคลุมประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรม มีกติกาคำนวณ ส.ส.ที่ฝ่ายตัวเองได้เปรียบ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

และสืบทอดอำนาจชัดเจน การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกความขัดแย้งอย่างสันติ ไม่ใช่มาตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อยื้อ

เวลา หรือจะแก้ด้วยวิธีรัฐประหารอีกเราไม่เห็นด้วย รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องเขียนด้วยประชาชน ตั้ง ส.ส.ร.ตามท่ี

ฝ่ายค้านเสนอ พร้อมให้แก้ไขเงื่อนไขเฉพาะกิจเป็นทางออกระหว่าง ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญ คือแก้ตัดอำนาจ ส.ว.โหวต

เลือกนายกฯ ปิดทางนายกฯคนนอก หากนายกฯยุบสภากลางคันอาจเป็นปัญหาถ้าไม่แก้ ยืนยันการเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์พรรคเพื ่อไทย แต่เพื่อประชาชน ดีใจที่นายนิกรบอกจะสนับสนุนร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญมาตรา 256 อยากฝากว่าการผ่านมาตรา 256 เรื่องสำคัญคือการคืนสิทธิประชาชนอย่างจริงใจ ขอย้ำว่า 4 

ญัตติของพรรคเพื่อไทย จะเป็นแผนเฉพาะกิจหาทางออกของประเทศ ขอให้เราส่งเสียงดังๆให้ผ่านทุกญัตติที่เสนอโดย

พรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลด้วย 

“ธนกร” วอนฝ่ายค้านลดทิฐิลงบ้าง 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ร่วมสังฆกรรม 

กมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติ ก่อนลงมติรับหลักการว่า อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดใจให้กว้าง เพราะ

ใช้เวลาแค่เดือนเดียว ซึ่งมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ ส.ว.ก่อน ไม่เช่นนั้นหากไม่ได้เสียง ส.ว. 84 เสียงไม่สามารถ

แก้รัฐธรรมนูญได้ อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านลดทิฐิลงบ้าง ไม่อยากให้เล่นเกมการเมืองกันมากนั ก พี่น้องประชาชนจับ

ตาดูอยู่ ส่วนกรณีที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ระบุรัฐบาลไม่จริ งใจในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นความจริง รัฐบาลไม่ได้ขัดขวางอะไร และให้ความร่วมมือมาโดยตลอด นายประเสริ ฐน่าจะเขา้ใจ 

เพราะหาก ส.ว.ไม่สนับสนุนก็แก้ไม่ได้ ทุกฝ่ายจะมาโยนบาปให้รัฐบาลอีก จึงใช้เวลาแค่เดือนเดียว ขอให้ใจร่มๆ ประเทศ

จะได้เดินหน้าไปได ้
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ห้ามเพนกวิน-รุ้ง-อานนท์ข้ึนเวที 6 ตุลา 

วันเดียวกัน นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ในฐานะคณะกรรมการจัดงาน 14 ปี 6 ตุลาคม โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่ามี

เรื่องน่าเสียใจแจ้งให้ทราบว่าผู้บริหาร มธ.ไม่อนุญาตให้น้องเพนกวินและน้องรุ้ง ซึ่งเป็นนักศึกษา มธ.และทนายอานนท์

มาร่วมเสวนาในงานนี้ บนเวทีหอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดที่คณะกรรมการเตรียมไว้ โดยผู้บริหาร 

มธ.ให้เหตุผลสั้นๆว่า ไม่สบายใจ โดยไม่อธิบายอะไรแถมยังสั่งว่า หากไม่ตัดทั้งสามคนนี้ออก จะไม่ยอมให้มีการแสดงบน

เวทีทั้งหมดในงานนี้ ถือเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราเข้าใจทัศนะ มุมมอง ความขี้ขลาดหรือความกล้าหาญของผู้บริหาร 

เหน็บผู้บริหาร มธ.ใช้ถุงดำครอบหัว นศ. 

“การจัดงานรำลึก 6 ตุลา เพราะฆาตกรผู้ก่ออาชญากรรมต่อคนหนุ่มสาวที่มีความคิดต่าง จึงเรียกร้องให้สังคมปัจจุบัน

รับฟังความเห็นต่าง ไม่ว่าทั้งสามคนจะมีความคิดเห็นอย่างไร ทำไมเราไม่รับฟังหรือกลัวที่จะฟังในสิ่งที่เขาพูด ถ้างานนี้

เชิญนายแก้วสรร อติโพธิ หรือ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม มาพูดเชื่อมั่นว่าผู้บริหารคงสบายใจการสั่งห้ามน้องทั้งสามมาพูด

ในงาน 6 ตุลาปีนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีทางจะรับได้ แม้ผู้บริหารอาจจะดีใจที่ทำตามคำสั่งของนายได้ แต่เปรียบเป็ นเหมือนท็

อปบูตที่เหยียบย่ำไปบนร่างกายของวีรชน 6 ตุลาในวันนั้น และช่างประจวบเหมาะกับกรณีครึกโครมที่โรงเรียนอนุบาล

เอกชนดัง มีครูเอาถุงขยะดำครอบหัวนักเรียน เพื่อสั่งสอนให้กลัว และเชื่อในสิ่งที่ครูสั ่ง นึกไม่ถึงว่าในวันที่เราจัด

ครบรอบ 44 ปี 6 ตุลา ผู้บริหาร มธ.ยังวิ่งไล่เอาถุงขยะดำครอบหัวนักศึกษาอยู่” นายกฤษฎางค์ระบุ 

คนแม่สอดชุมนุมต้านเผด็จการ 

ที่ลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชน 

รวม 100 คน ร่วมชุมนุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “แม่สอดต้านเผด็จการ” เรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง

ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ทั้งการประกาศยุบสภา หยุด

คุกคามประชาชน และแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ รวมทั้งร่วมร้องเพลงชาติในเวลา 18.00 น. โดยมีนายเงินตรา ทั้งเกสร อดีต

ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ตาก พรรคอนาคตใหม่เป็นแกนนำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปราศรัยของตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในหัวข้อ

การทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด 10 นาย รักษาความ

สงบในการชุมนุมครั้งนี้ 
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“จุรินทร์” ลุยแก้ รธน.ไม่แตะหมวด 1-2 

ที่สนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

กล่าวว่า จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี

การตั ้ง ส.ส.ร ขึ ้นมา และไม่แตะหมวด 1 กับหมวด 2 ที ่ว ่าด้วยรูปแบบของรัฐคือกำหนดให้ประเทศไทยเป็น

ราชอาณาจักรและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งหมวดที่ว่าด้วย

พระมหากษัตริย์ ทั้งสองหมวดนี้พรรคเราไม่ไปแตะเป็นจุดยืนพรรค และเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง พรรค

ประชาธิปัตย์ก็จะรับหลักการร่างที่มีหลักการทำนองเดียวกันอย่างน้อยที่สุดเป็นร่างของรัฐบาลและร่างของพรรคร่วม

ฝ่ายค้านที่ได้มีการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว 

โต้ยังไม่มีมติทำประชามติแก้ รธน. 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมก่อนรับหลักการ กล่าวถึง กรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ระบุ กมธ.มีมติให้ทำ

ประชามติก่อนรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติเพ่ือประวิงเวลาว่า ยืนยัน กมธ.ยังไม่มีมติดังกล่าว การประชุม

นัดแรกมีเพียงมติตั้งอนุ กมธ.เสนอความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อความชัดเจนของข้อกฎหมาย เชิญนักกฎหมายที่

เชี่ยวชาญมาช่วยกันให้ความเห็นประเด็น ที่สมาชิกรัฐสภาตั้งข้อสังเกตจะต้องทำประชามติหรือไม่ ถ้าต้องทำจะทำเมื่อใด 

ก่อนหรือหลังการพิจารณาของรัฐสภา ถ้าต้องทำจะทำกี่ครั้ง ยังไม่มีมติใดออกมา ยังเหลือการประชุมอีก 9 นัด กมธ.จะ

เร่งศึกษาให้เสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค.ให้ทันเปิดสมัยประชุมวันที่ 1 พ.ย. 

กมธ.ปิดประตูไม่เปิดรัฐสภาวิสามัญ 

ส่วนข้อเสนอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนวันที่ 14 ต.ค. ไม่น่าเป็นไปได้ ไม่มี

ประโยชน์ในเงื่อนเวลาที่สั้นเพียงแค่ 1 เดือน กว่าจะล่าชื่อเสนอประธาน ส่งให้ ครม. มีกระบวนการต้องใช้เวลา อาจจะ

เสร็จใกล้เปิดสมัยประชุมพอดี ยืนยันว่าไม่ใช่การประวิงเวลา ไม่มี ประโยชน์ต้องประวิงเวลา กรอบเวลา 30 วันสั้นนิด

เดียว ขณะนี้ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมแล้ว มี 15 ส.ว.เป็นตัวแทนร่วมหารือ เพ่ือนำไปผลักดันเพื่อน ส.ว.อีก 250 คนก่อนจะ

รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญช่วงเปิดสมัยประชุมที่จะถึงนี้ 
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“วิษณุ” ปัดล็อก 13 ธ.ค.เลือกตั้งท้องถิ่น 

ส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นวันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความ

พร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ว่า 

กระทรวงมหาดไทย และ กกต.พูดคุยกันต้องนำเข้าสู ่การพิจารณาของ กกต. ชุดใหญ่ ยังไม่ทราบว่าจะส่งมาที่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อใด ครม.ไม่มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้ง แต่ กกต.หารือภายในกับรัฐบาลในรายละเอียดจัด

เลือกตั้งได้ เช่น วันหยุดหรืองบประมาณ เมื่อทุกอย่างชัดเจน กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ควรเกิดขึ้นเมื่อใด นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ เมื่อถามว่ากรณีให้มีวันหยุดยาวเดือน 

ธ.ค. คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 13 ธ.ค.หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่เคยบอกว่าจะกำหนดให้เลือกตั้งท้องถิ่นวัน

ใด บอกเพียงแค่ว่า ครม.ประกาศให้วันที่ 10-13 ธ.ค.เป็นวันหยุด ถ้าบังเอิญตอนนั้นจะเลือกตั้งท้องถิ่นถือว่าเป็นช่วง

สะดวกดี แต่ถ้า กกต.ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของเขาไปกำหนด รัฐบาลไม่ไปกำหนดวันหยุดเพ่ิมเติมให้อีกแล้ว กกต.อาจคิด

คนละแบบกับรัฐบาลก็ได้ อาจเห็นว่าช่วงวันหยุดยาวคนจะออกไปเที่ยวกันมาก ต้องขึ้นอยู่กับ กกต.จะเลือกเอาแบบไหน 

กกต.ต้องพิจารณาจำนวนประชากร การแบ่งเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ ง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ยังมีกรรมวิธีอีก

เยอะ 

“สิระ” ยื่นขอเลือกผู้ว่าฯ กทม.ก่อน 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง ปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ กทม. จนประชาชนเดือดร้อนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขังว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ไม่รู ้ไปอยู่ที ่ไหน หรื ออาจต้องประกาศหาคนหาย จึงขอ

เรียกร้องให้ พล.ต.อ.อัศวิน ลาออก เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถ ใส่ใจประชาชนมากกว่าเข้ามาทำงานแทน เพราะ

วันนี้ พล.ต.อ.อัศวินทำได้แค่แก้ตัว เวลาน้ำท่วม อ้างเป็นน้ำรอระบาย เพราะฝนตกหนัก เขาให้มาทำหน้าที่แก้ไขปัญหา 

ไม่ใช่แก้ตัว พล.ต.อ.อัศวินต้องวางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน แต่เท่าที่เห็นปล่อยให้ประชาชนเผชิญปัญหา

เอง จะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เพื่อเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คน

ใหม่โดยเร็ว น่าจะเลือกก่อนนายก อบจ.ด้วยซ้ำไป เชื่อว่าประชาชนเหลือทนแล้ว ผลงานตลอด 4 ปีของ พล.ต.อ.อัศวิน 

ที่ประชาชนน่าจะจดจำได้ดีที่สุดคือการแต่งตั้ง ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง บุตรชายคนเล็ก มาเป็นโฆษก กทม. ไม่มั่นใจว่า

นี่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

“เจ๊หน่อย” โอ่มีชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.แล้ว 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงเ ดือน ธ.ค.ว่า เป็นเรื่องที่ดี 

เพราะว่างเว้นการเลือกตั้ง ท้องถิ่นมากว่า 6 ปีแล้ว ต้องยอมรับว่าถ้าต้องการการกระจายอำนาจการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น

ส่วนสำคัญ เพราะใกล้ชิดชาวบ้าน พร้อมทำตามความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จึง

สมควรจะเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น พรรคเพื่อไทยการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพ้ืนที่นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
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แรกการเลือกตั ้งท้องถิ ่นทั ่วไป พวกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะมี

ผู้รับผิดชอบต่างหาก จะมีการชี้แจงหลังจากนี้ ขณะที่ในส่วนของ กทม. ในฐานะที่ตนเป็นประธานสรรหา ขณะนี้ยังอยู่

ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมอุดมการณ์ ทั้งในระดับสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) และผู้ว่าฯ 

กทม. ยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะเลือกใคร แต่มีรายชื่ออยู่ในมือบ้างแล้ว 

“เทพไท” เชียร์ “อาคม” ขุนคลังคู่ใจผู้นำ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึง กระแสข่าวการทูลเ กล้าฯชื่อนายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ เป็น รมว.คลัง ว่า เป็นข่าวดีที่รัฐบาลจะได้มี รมว.คลังเสียที หลังว่างเว้นและหาคนมาเป็นรัฐมนตรียากกว่า

กระทรวงอ่ืน เมื่อนายกฯตัดสินใจเลือกนายอาคมเป็นขุนคลังคู่ใจแล้ว จะทำให้นักธุรกิจ นักลงทุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 

นายอาคมเหมาะสมหลายประการ เป็นคนกลาง ไม่สังกัดพรรคใดมาก่อน เหมาะสมกับโควตารัฐมนตรีในสัดส่วนของ

นายกฯ เคยเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลนี้มาก่อน น่าจะทำงานรู้ใจ เข้าขากันดีกว่าคนนอกที่จะเข้ามาใหม่ ยังเคยผ่านงาน

ด้านเศรษฐกิจมาก่อน ตั้งแต่เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึง รมว.คมนาคม มีประสบการณ์

ทั้งตำแหน่งข้าราชการประจำระดับสูง เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อน ย่อมรู้ใจนักการเมือง ทำงานร่วมกับ

รัฐมนตรีจากพรรคการเมืองได้ เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน หวังว่าจะเป็น

กำลังสำคัญให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน 

 

“บิ๊กป้อม” ทอดกฐินบารมีพระเจ้าตาก 

เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดกฐินสามัคคี บารมี

พระเจ้าตาก ณ วัดเกาะแก้ว และวัดโพธิ์เผือก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.ณั ฐ อินทรเจริญ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเข้าร่วมพิธี พล.อ.ประวิตร ยังได้เป็นประธานในพธิีวาง

ศิลาฤกษ์ สร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดโพธิ์เผือก พร้อม

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณ ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยวัย 99 ปี 

ปล่อย “วิภูแถลง-พายัพ” พ้นเรือนจำ 

ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน เมื่อเวลา 09.00 น.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่

ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว มี 2 แกนนำ นปช.คือนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

เพ่ือไทยและแกนนำ นปช.ที่ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี 8 เดือน ในคดีร่วมชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์เมื่อปี 2550 และนาย
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พายัพ ปั้นเกตุ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช. ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี ในคดีล้มการประชุมสุดยอด

ผู้นำอาเซียนเมื่อปี 2552 ได้รับการปล่อยตัวร่วมกับผู้ต้องขังอื่นทั่วประเทศอีก 27,000 คน ทั้ง 2 คนได้รับพระราชทาน

อภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 6 (1) บัญญัติว่า ผู้ต้องโทษจำคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษ

จำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งปี และ (2) (จ) บัญญัติว่า เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปี

บริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มีโทษจำคุกตามกำหนดโทษท่ีจะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินสามปีนับแต่

วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป โดยทั้ง 2 คน ได้เข้ารับการอบรมเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อยตัวในโครงการโคกหนองนา 15 วันแล้ว 

ถึงเวลารุ่นลูกหลานขีดอนาคตชาติ 

ตั้งแต่ช่วงเช้า มีแกนนำ นปช. อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นพ.เหวง โตจิราการ นางธิดา ถาวรเศรษฐ 

นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก พร้อมมวลชนเสื้อแดง 20 คนมาให้กำลังใจรอต้อนรับคืนสู่อิสรภาพ กระทั่งเวลา 

13.15 น. นายวิภูแถลงและนายพายัพถูกปล่อยออกจากเรือนจำลำดับที่ 369 และ 372 นายวิภูแถลงกล่าวว่า ทราบซึ้ง 

ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่ 10 ก่อนปล่อยตัวได้เข้าอบรมโครงการโคกหนองนา ส่วนทัศนคติทางการ

เมืองยังคงชัดเจนเช่นเดิม อำนาจประชาธิปไตยต้องเป็นของคนไทย และรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้ งของประชาชน 

การเมืองวันนี้มาไกลกว่าเสื้อเหลือง-เสื้อแดงแล้ว 

นายพายัพเปิดเผยว่า เข้าคุกมาหลายรอบแล้ว แต่อุดมการณ์ยังมั่นคงชัดเจนเช่นเดิม ยอมรับปัจจุบันการเมืองเป็นหน้าที่

ของรุ่นลูกรุ่นหลานต้องกำหนดอนาคตประเทศแล้ว ขอคนรุ่นใหม่เดินหน้าประชาธิปไตย ในทางท่ีถูกต้อง 

“เชาวริน” ได้กลับคืนสู่อิสรภาพ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ยังได้ปล่อยตัวนายเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ อดีต รมช.ศึกษาธกิาร 

ผู้ต้องขังในความผิดคดีฉ้อโกงเงินซื้อปูนของบริษัทเอกชนสัญชาติกัมพูชา จำนวนเงิน 11 ล้านบาท ก่อนมีคำพิพากษา

จำคุก 2 ปี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 ทั้งนี้ ก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษ นายเชาวรินถูกถอดยศ ร.ต.ท. โดยมีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ ออกจากยศ

ตำรวจจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งนายเชาวรินเป็นหนึ่งในนั้น นับตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคำพิพากษาถึง

ที่สุด เนื่องจากกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1944385 
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รองนายกฯ วิษณุ บอก 'ไม่ทราบ' ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า ครม.สัปดาห์หน้าทันหรือไม่ โยน กกต.เคาะวันที่ชัดเจน 
ยัน "ไม่เพิ่มวันหยุดราชการ" หาก กกต.กำหนดให้เป็นวันอื่นหลัง 13 ธ.ค.2563 
'วิษณุ เครืองาม ' รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื ่อ กรณีการจัดการเลือกตั ้งท้องถิ ่นว่าจะเสนอเข้าที ่ประชุม
คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที ่ 6 ต.ค.2563 หรือไม่ โดยรองนายกฯ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เรื ่องดังกล่าวต้องให้
กระทรวงมหาดไทยคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ที่ผ่านมาก็ได้คุยกันแล้ว แต่ต้องไปคุยกับ กกต.ใหญ่อีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการหารือระหว่างเลขา กกต.กับ
มหาดไทย ส่วนจะทันวันอังคารนี้หรือไม่ นายวิษณุระบุว่า ตนไม่กล้าตอบ โดย ครม.ไม่ใช่ผู้เคาะวัน เพียงแต่เห็นสมควร
ให้เลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใด แล้วส่งเรื่องไปยัง กกต. ส่วนจะหารือภายในว่าสมควรเกิดขึ้นเมื่อใด ใช้เงินเท่าไหร่ หรือใช้
วันหยุดก็จะมีการหารือแทรกในวาระอ่ืน 
ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นกับผู้ว่า กทม.อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนั้น ตนไม่รู้ ซึ่งเดิม ครม.มองว่า วันที่ 13 ธ.ค.2563 ก็
สะดวกดี ส่วน กกต.จะลงความเห็นว่าวันใดก็แล้วแต่ หากเป็นหลังวันที่ 13 ธ.ค.เป็นต้นไปนั้น รัฐบาลจะไม่กำหนดเป็น
วันหยุด 
นอกจากนี้ กรณีกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม.เป็นวันใด ตนไม่รู้ แล้วแต่ความลงตัวที่จะต้องไปดูจำนวนประชากร การ
แบ่งเขตรวมไปถึงการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.voicetv.co.th/read/FxuqsFGWt?fbclid=IwAR0UpT6nuD2xWkZY9LQUWLuDBkJrso2mQKwsnPC4Y
z8pANIoGj9Mrv1EJQU 
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         สัปดาห์หน้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ จะมีการหารือ เรื่องแนวทางการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มอาจให้
จ ัดการเล ือกตั ้ งองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดก ่อน ล ่าส ุด ‘ส ิระ เจนจาคะ’ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ  
เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน 
 
 
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=B0Y-MjDz_B8&feature=youtu.be 
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"หญิงหน่อย"เผย พท.ยังไม่เคาะผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.แต่มีชื่อในมือแล้ว 

 

"คุณหญิงสุดารัตน์" จี้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว เผย พท.ยังไม่เคาะผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. แต่มีรายชื่อในมือแล้ว 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงเรื่องความคืบหน้าในการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่าจะมีการจัดให้เลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงเดือน ธ.ค. นี้ ว่า เป็นเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะว่างเว้นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมากว่า 6 ปีแล้ว และต้องยอมรับว่าถ้าต้องการกระจายอำนาจให้สำเร็จ การ
เลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นส่วนสำคัญ เพราะระดับท้องถิ่นได้ใกล้ชิดกับประชาชน และมองประชาชนเป็นนายพร้อมทำตาม
ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จึงสมควรที่จะเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น สำหรับพรรคเพ่ือไทย ในการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพ้ืนที่นั้นได้แบ่งเป็น 2ส่วน โดยส่วนแรกการเลือกตั้ง
ท้องถิน่ทั่วไป พวกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะมีผู้รับผิดชอบต่างหาก โดยจะ
มีการชี้แจงหลังจากนี้ ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะที่ตนเป็นประธานสรรหา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการแสดงหาผู้
ร่วมอุดมการณ์ ทั้งในระดับ สก. สข. และผู้ว่าฯกทม.แต่ยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะเลือกใคร แต่มีรายชื่ออยู่ในมือบ้างแล้ว 

 
อ้างอิง  : https://www.newtv.co.th/news/66243 
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'คุณหญิงสุดารัตน์' ม่ันใจผู้บริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ทุ่มเททำงาน ปัดข่าว 'คุณหญิงพจมาน' จะมาบริหารพรรค 
พร้อมย้ำ "ไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า" พร้อมหนุนความคืบหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น -กระจาย
อำนาจ 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสว่าทางพรรคอาจจะเข้าร่วมรัฐบาล
แห่งชาติ โดยระบุว่า ส่วนตัวปฏิเสธไปแล้วหลายครั้ง พรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอน เพราะจะไม่มีใครทำ
หน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน 
"หากจะมีรัฐบาลแห่งชาติ ก็คงเป็นชาติหน้า" คุณหญิงสุดารัตน์ระบุ 
ส่วนกระแสข่าวว่าคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวั ตร จะเข้ามาบริหารพรรค
เพ่ือไทยนั้น ตนทราบจากการรายงานของสื่อมวลชน แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริง โดยมั่นใจว่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพ่ือ
ทำลายพรรคมากกว่า และยืนยันว่าจะไม่มีการเข้ามาครอบงำภายในพรรค 
ส่วนกระแสข่าวการดีลลับให้คนในตระกูลชินวัตรมานั่งบริหารพรรคและกลับมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่เป็นความจริง มี
เพียงข่าวลือซึ่งตนไม่ทราบว่าข่าวมาจากที่ใด 
คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำถึงแนวทางการบริหารพรรคต่อจากนี้ว่าขณะนี้พรรคเพ่ือไทยมีผู้บริหารชุดใหม่ เชื่อว่าทุกคนจะทุ่มเท
ในการทำงานและทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจเพ่ือความก้าวหน้าของพรรคเพ่ือไทยต่อไป 
หนุนเลือกตั้งท้องถิ่น กระจายอำนาจ ใกล้ชิดประชาชน 
คุณหญิงสุดารัตน์ยังได้กล่าวถึงเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่าจะมีการ
จัดให้เลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ว่า เป็นเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่างเว้นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมากว่า 6 ปีแล้ว 
นอกจากนี้ยังต้องยอมรับด้วยว่า ถ้าต้องการกระจายอำนาจให้สำเร็จ การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นส่วนสำคัญ เพราะระดับ
ท้องถิ่นได้ใกล้ชิดกับประชาชน และมองประชาชนเป็นนายพร้อมทำตามความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการตอบ
โจทย์ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ จึงสมควรที่จะเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 
สำหรับพรรคเพ่ือไทย ในการสรรหาผู้สมัครของแต่ละพ้ืนที่นั้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไป 
พวกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะมีผู้ รับผิดชอบต่างหาก โดยจะมีการชี้แจง
หลังจากนี้ 
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ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในฐานะที่ตนเป็นประธานสรรหา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการแสดงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ ทั้งใน
ระดับสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) และผู้ว่า กทม. แต่ยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะเลือกใคร 
แต่มีรายชื่ออยู่ในมือบ้างแล้ว 

 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/S0YEbUYH8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voicetv.co.th/read/S0YEbUYH8
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“วิษณุ” อุบครม.ถกเลือกตั้งท้องถิ่น โยน กกต.เคาะวัน ยันไม่เพ่ิมวันหยุดราชการ 
โดย Isara ตุลาคม 3, 2020   

 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน
วันอังคารที่จะถึงนี้ (6ต.ค.63) หรือไม่ ว่าตนไม่ทราบ เรื่องดังกล่าวต้องให้กระทรวงมหาดไทยคุยกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้คุยกันแล้ว แต่ต้องไปคุยกับ กกต. ใหญ่อีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการหารือ
ระหว่างเลขา กกต. กับมหาดไทย ส่วนจะทันวันอังคารนี้หรือไม่ นายวิษณุระบุว่า ตนไม่กล้าตอบ โดย ครม. ไม่ใช่ผู้เคาะ
วัน เพียงแต่เห็นสมควรให้เลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใด แล้วส่งเรื่องไปยัง กกต. ส่วนจะหารือภายในว่าสมควรเกิดขึ้น
เมื่อใด ใช้เงินเท่าไหร่ หรือใช้วันหยุดก็จะมีการหารือแทรกในวาระอ่ืน 

ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นกับผู้ว่า กทม.อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนั้น ตนเองไม่รู้ ซึ่งเดิม ครม. มองว่า วันที่ 13 ธ.ค. 63 ก็
สะดวกดี ส่วน กกต. จะลงความเห็นว่าวันใดก็ว่าไปตามนั้น แต่หากเป็นหลังวันที่ 13 ธ.ค. 63 เป็นต้นไปนั้น รัฐบาลจะไม่
กำหนดเป็นวันหยุด ส่วนจะกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เป็นวันใด ตนไม่รู้ แล้วแต่ความลงตัวที่จะต้องไปดู จำนวน
ประชากร การแบ่งเขตรวมไปถึงการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง 

อ้างอิง : http://isarapost.com/89702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isarapost.com/author/may_isarapost
http://isarapost.com/89702
http://isarapost.com/wp-content/uploads/2020/10/3-2.jpg
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหนุนตั้ง ส.ส.ร. 'คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยัน' ทางออกเดียวคือ
แก้ รธน. ไม่ใช่ รบ.แห่งชาติ ด้าน อ.โคทม ซัด ร่างแก้ ม.256 ของรัฐบาลมีกบัดักทำไม่ได้จริง 
ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันสร้างไทย จัดสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือทางออก
ประเทศไทย” ที่ห้องประชุม 14 ตุลา อาคารสำนักงาน (ด้านหลัง) อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซ.ดำเนินกลางใต้ แยกคอกวัว 
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2563 
'อนุสรณ์ ธรรมใจ ' ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย กล่าวเปิดการสัมมนาว่า จาก
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน มีความเสี่ยงนำไปสู่ความขัดแย้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์ในการโหวตรับหลักการร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ ส.ว.กลับไม่ยอมโหวต ทั้งนี้ หากรัฐสภายอมรับหลักการวาระแรก เพ่ือ
เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ 
นอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าการแก้รัฐธรรมนูญคือทางออกประเทศ ที่มีจุดยืนประชาธิปไตย ที่มั่นคง โดยตน ไม่ต้องการเห็น
เยาวชนถูกคุกคาม ยัดเยียดข้อกล่าวหา ทั่งท่ีทำเพ่ืออนาคตตัวเองและเพ่ือประเทศชาติในการเรียกร้อง ประชาธิปไตยให้
มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยสันติวิธีที่จะต้องใช้ความอดทน อดกลั้นให้ถึงท่ีสุด 
ส่วนผู้เข้าร่วมการสัมมนามีทั้งนักการเมือง นักวิชาการ และนักกฎหมาย ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื ่อไทย 'พงศ์เทพ เทพกาญจนา ' อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540) 'โภคิน พลกุล ' อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา 'วัฒนา เมืองสุข ' อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 'โคทม อารียา' ประธานภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย 'พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย' อาจารย์ภาคกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และ 'ยิ่งชีพ 
อัชฌานนท์' ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 

'โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา กล่าวในงานว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าชนะการเลือกตั้งได้ ก็
บริหารประเทศไม่ได้ เพราะองค์กรอิสระต่างๆ ก็พร้อมที่จะยัดคดีให้ และมีการวางบท
เฉพาะกาลเพ่ือที่จะอยู่ต่อไป นี่คือประเด็นใหญ่ที่สุด ดังนั้นประเทศจึงเดินไม่ได้ ผลของ

การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทางเดียวที่จะเป็นทางออกในขณะนี้ ต้องมีรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นของประชาชน 
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"วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ทุกปัญหาจะต้องจบที่ประชาชนโดยจะต้องมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธ รรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับในปี 2539 โดยสิ่งที่เสนอก็คือ ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน โดยเริ่มจากการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และยกร่าง แต่ไม่มีการแตะต้องหมวด 1-2 จึงอยากเชิญชวนทุกฝ่ายผลักดันให้เกิดการตั้ง ส.ส.ร.และแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้สำเร็จ และเชื่อว่าไม่มีใครไปบังคับ ส.ส.ร.ได้ และ ส.ส.ร.เองก็ไม่มีทางที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการ
แน่นอน" 

ด้าน 'ยิ่งชีพ อัชฌานนท์' ผู้จัดการโครงการกฎหมายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน 
(ไอลอว์) กล่าวว่า กลุ่มไอลอว์ได้จัดทำโครงการเพ่ือต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย
มีการเข้าชื่อของประชาชน กว่าแสนรายชื่อ และนำร่างไปยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบที่ไม่ปกติได้ตระหนักรู้แล้วว่า ระบบ
การเมืองที่ไม่ปกติเป็นอย่างไรและได้ใช้ทุกช่องทางที่สามารถทำได้เพ่ือเรียกร้องให้

ได้มาซึ่งระบอบการเมืองที่ปกติซึ่งเป็นสิ่งพ้ืนฐาน 
 
ยิ่งชีพระบุว่า นี่เป็นข้อเสนอท่ีเห็นต่างยาก และเป็นข้อเสนอที่ตัวแทนประชาชนที่อยู่ในสภาไม่สามารถปฏิเสธได้และไม่มี
เหตุผลต้องปฏิเสธ เพราะเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถหาเหตุผลในการปฏิเสธได้ และข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ประนีประนอม
ที่สุด เพื่อหาทางออกตามระบบทางกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งหากคนที่อยู่ในสภาโหวตไม่รับก็ควรที่จะต้องอับอายต่อตัวเอง
และประชาชน 
"หากมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โหวตไม่รับก็จะทำให้ประชาชนโกรธเคืองมากขึ้น และถ้ามีการโหวตไม่รับก็ต้องรับผิดชอบ
ด้วย หากมีปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่มาจากความโกรธของประชาชนที่เพิ่มขึ้นและ
ตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง" 

 
ส่วน 'นิกร จำนง' เล่าถึงเหตุการณ์ ประชุมรัฐสภาที่เลื่อนการลงมติ 6 ญัตติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ท่าทีของ ส.ว.ยังไม่ยอมรับ
ในการแก้ไข และการศึกษาที่ผ่านมา ส.ว.ไม่ได้ร่วมด้วย เป็นเหตุให้ ส.ว.
กังวลเรื ่องการตีเช็คเปล่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และปัญหาขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนางดออกเสียงเว้น
รัฐมนตรีของพรรค 2 คน  

 
โดยส่วนตัว นิกรยังเชื่อว่าร้อยละ 80 ญัตติที่ 1 และ 2 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลมรการแก้มาตรา 
256 และตั้ง ส.ส.ร. และย้ำว่าในวาระรับหลักการพรรคร่วมรัฐบาลจะลงมติรับหลักการร่างของตัวเอง โดยการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญ 2 สภาจะพิจารณาญัตติแล้วเสร็จ 20 กันยายนนี้ 
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ขณะที่ 'คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์' กล่าวว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นเผด็จ
การภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพิธีกรรม มี
กติกาคำนวณ ส.ส. ที่ทำให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบ ถือเป็นการลิดรอนสิทธิ
เสร ีภาพ และสืบทอดอำนาจอย่างช ัดเจน  ส่วนตัวมองว ่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญคือทางออกความขัดแย้งอย่างสันติ ไม่ใช่มาตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
เพ่ือยื้อเวลา หรือจะแก้ด้วยวิธีรัฐประหารอีกซึ่งเราไม่เห็นด้วย  

ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องเขียนด้วยประชาชน โดยการตั้ง ส.ส.ร. ตามท่ีฝ่ายค้านเสนอ พร้อมให้แก้ไขเงื่อนไข
เฉพาะกิจเป็นทางออกระหว่าง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญ คือการแก้ตัดอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกฯ และปิดทาง
นายกฯ คนนอก เพราะหากนายกฯ ยุบสภากลางคันอาจเป็นปัญหาได้ถ้าไม่แก้ เงื ่อนไขเฉพาะกิจตัดอำนาจ ส.ว. 
เสียก่อน ยืนยันว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคเพ่ือไทย แต่เป็นการเพ่ือประชาชน 
 
ในช่วงท้ายของการพูดคุย คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่าไม่มีการเข้าไปร่วมรัฐบาลแห่งชาติตามที่มีกระแสข่าวแน่นอน 
เพราะท่ีผ่านมาได้ มีการพูดคุยกันภายในที่ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยหลายครั้ง ถือว่าเป็นไปไม่ได้ ขอให้
ปิดประตูเรื่องนี้ไปเลย  
ส่วนกระแสข่าวการต่อรองทางลับให้คนในตระกูลชินวัตรมานั่งบริหารพรรคและกลับมาเป็นรัฐบาลแห่งชาตินั้น ก็ไม่มี มี
เพียงข่าวลือ และตนไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหน ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามาครอบงำภายในพรรค 
 
หากจะมีรัฐบาลแห่งชาติ ก็ต้องเป็นชาติหน้า 
ทางด้าน 'รศ.โคทม อารียา' กล่าวว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีความชอบธรรม เพราะความต้องการอยู่ต่อในอำนาจของ 
คสช. โดยอ้างความต้องการของประชาชน ทั้งที่ความต้องการของประชาชนจริงๆ ต้องวัดกันจากผลการเลือกตั้งฝ่ายใต้
กติกาที่เป็นธรรม ไม่ใช่มาวางกติกาเข้าข้างตัวเองและอ้างเองว่าประชาชนต้องการ  พร้อมมองว่าเงื่อนไขตั้ง ส.ส.ร. แก้
มาตรา 256 ของฝ่ายรัฐบาลทำได้ยาก เพราะกำหนดใช้เสียง 3 ใน 5 ในการลงมติ หาก ส.ว. ไม่เห็นชอบเรื่องใด ส.ว. 
250 สามารถร่วมกับ ส.ส. 45 คน ก็ไม่สามารถแก้ไขในบางประเด็นได้แล้วโดยเฉพาะ อำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือก
นายกฯ ต่างจากร่างของพรรคฝ่ายค้าน กำหนดให้ลงมติใช้เสียง เกินครึ่งของรัฐสภา คือ 370 เสียงก็สามารถลงมติได้ง่าย
ตามปกติที่เคยปฏิบัติมา  
 

นอกจากนี้ ในร่างของรัฐบาลยังไม่ยอมตัดเงื่อนไขที่ห้ามแตะต้องคุณสมบัติ อำนาจ
หน้าที่ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และกรรมการในองค์กรอิสระ ทั้งที่การแก้ไข
ครั้งนี้ต้องไปปรับแก้ส่วนนั้นอยู่แล้ว หากยังคงเงื่อนไขนี้ไว้ยิ่งทำให้การแก้ไขเป็นไปได้
ยากอีก 
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ส่วน 'พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย' ย้ำถึงเหตุผลที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญว่า ถ้าการเมืองดี ระบบ
ทุกอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ก็จะดีตาม ซึ่งการเมืองจะดีหรือไม่นั้น ก็มาจากการกำหนด
โครงสร้างโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบบกฎหมายของไทยมีปัญหาอย่างมาก ที่กระทบต่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมไทย จนนำไปสู่ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึง
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่แก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือทำให้ทุกอย่างดีขึ้น  

 
ส่วนการตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจากการทำประชามติแล้ว รวมถึง ส.ว.250 คน ก็มาจากคำถามพ่วงนั้น พร
สันต์ชี้แจงว่า การทำประชามติ ต้องอยู่บนความเสมอภาค เสรี และให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน  และตัดสินใจเองว่าจะรับ
หรือไม่ แต่หากประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน แสดงว่าการลงประชามตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขณะที่คำถาม
พ่วงในรัฐธรรมนูญ 2560 ถูกเขียนอย่างกำกวม และเป็นปัญหาสะสม จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่
ของประชาชน 
 

ขณะที่ 'วัฒนา เมืองสุข' มองว่า เรายังไม่เป็นประชาธิปไตย และเมื่อไม่ใช่
ประชาธิปไตย นักลงทุนต่างชาติก็ไม่เชื่อมั่น การลงทุนก็จะหยุดนิ่ง นี่คือสิ่ง
ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ เพราะปัญหาการเมืองและปัญหา
เศรษฐกิจที่มีความสอดรับกันอยู่แล้ว หากการเมืองไม่ดี ก็ไม่มีใครกล้าเข้า
มาลงทุน จะเห็นได้จากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

"ปีนี้ก็มีโรงงานจำนวนมากปิดตัวลงเพราะต้องการย้ายการผลิต ซึ่งแน่นอนว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดจากรัฐธรรมนูญที่เป็น
ต้นเหตุของความขัดแย้ง ดังนั้น สิ่งที่ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด คือ ประเทศไทยต้องเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ และปรับ
โครงสร้างของเศรษฐกิจทันที เพราะไทยไม่มีเงินลงทุน แถมยังมีรัฐราชการที่เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ภาคธุรกิจลดลง ไม่มีใคร
กล้าเข้ามาลงทุน" 
วัฒนากล่าวว่าตนอยากให้มีการแก้ไขแก้รัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุด เพราะไม่ว่าเลือกตั้งกี่ค รั้ง ก็จะได้คนเดิม คือ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับเข้ามาบริหารประเทศ หากวันนี้ยังไม่แก้รัฐธรรมนูญ 
หลังจากนั้นได้มีการถาม-ตอบ ซึ่งประชาชนและนักศึกษาถามถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อจากแนวร่วม
ธรรมศาสตร์ฯ โดย 'นิกร' ชี้ว่าบางพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตะหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ส่วน 'ยิ่งชีพ' 
กล่าวว่าอยู่ที่กลไกการแก้ไขของรัฐสภาว่าเปิดช่องทำได้หรือไม่ และไม่ทราบถึงฉันทามติของสังคมในการปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงตอบยาก แต่เห็นว่าเรื่องนี้คนสนใจและต้องการถกเถียงบนหลักการ  หากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ต้องพูดได้ทุกเรื่อง 
ขณะที่ร่างของประชาชนไม่มีการเสนอแก้หมวด 1-2 และชี้แนะว่าหากใครต้องการแก้หรือไม่แก้หมวด 1 -2 ว่าด้วย
หมวดพระมหากษัรติย์ ก็ให้ประกาศนโยบายและให้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร.   
ส่วน 'รศ.โคทม' ขอร้องต่อนักเรียนนักศึกษาที่จะจัดการชุมนุมในวันที่ 14 ต.ค.2563 ให้เน้นเรียกร้องเรื ่องแก้ไข
รัฐธรรมนูญและหยุดคุกคามประชาชน หากเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อจะทำให้การข้อเรียกร้อง
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ขาดความคมชัด และยังแนะให้ไปศึกษามาตรา 6 ที่อ้างว่าบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกประเทศว่า "องค์พระมหากษัตริย์ทรง
ดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ 
มิได้" 

 

อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/AQBwS6c5N 
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‘องอาจ’ จี้รัฐบาลเร่งกำหนดไทม์ไลน์ เลือกตัง้ท้องถิ่นให้ชัด 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 - 10:04 น. 

 

‘องอาจ’ จี้รัฐบาลเร่งกำหนดไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัด หวังประชาชนกำหนดอนาคตท้องถิ่นด้วยตัวเอง 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึง
การเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขต
เลือกตั้ง ซึ่งประกาศไปตั้งแต่ต้นปี รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งก็เรียบร้อยแล้ว แม้แต่การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้ง อบต. กรณีหมู่บ้านใดในเขต อบต. มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน เมื่อรวมแล้วจะมีราษฎร 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งได้ ขณะนี้ก็ทำเสร็จแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า เมื่อทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว จึงขอเสนอให้กระทรวงมหาดไทยนำเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว หลังจากนั้น กกต. จะได้ประกาศให้มี
การเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ได้ตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบได้ทันที ซึ่งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเลือกตั้งทั้งหมด 7,852 แห่ง คือ 1. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 76 แห่ง 2. องค์การบริหารส่วนตำบล 5,320 แห่ง 3. เทศบาล 2,454 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง 
เทศบาลเมือง 187 แห่ง เทศบาลตำบล 2,237 แห่ง และ4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือที่พรรคการเมือง
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ กำหนด
อนาคตของท้องถิ่นด้วยมือของตนเองผ่านการเลือกตั้งเพื่อจะได้คนที่ประชาชนต้องการมาพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นตามที่ต้องการ ถือเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและ
ประชาชนอย่างแท้จริง”นายองอาจ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2378400 
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พปชร. มั่นใจสู้ศึกเลือกตัง้ผู้ว่ากทม.ขอสานต่อนโยบายไร้รอยสะดุด 
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 - 10:49 น. 
 

 

พปชร. ม่ันใจสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ขอสานต่อนโยบายไร้รอยสะดุด ‘พัชรินทร์’ ย้ำเข้าใจปัญหาคนกทม. ดี 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า 
ยืนยันความพร้อมของพรรค พปชร. ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นภายในปีนี้ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ที่
คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า สำหรับสนามเลือกตั้ง กทม. พรรคพปชร.อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดสรรผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง
ผู้ว่าฯกทม. เพื่อที่จะมาสานต่อนโยบายกทม.ให้ต่อเนื่อง ไร้รอยสะดุด ซึ่งขณะนี้ มีผู้สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถ อยู่
จำนวนหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ พรรค พปชร. มีตัวแทนส.ส. และ
ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 50 เขต ที่คอยลงพื้นที่รับฟังปัญหา ดูแลพี่น้องประชาชน พร้อมย้ำว่าพรรค พปชร. เราเข้าใจ เข้าถึ ง
ปัญหาของพ่ีน้องกทม. เป็นอย่างดี 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2378465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2378465
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/S__13885583.jpg
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ท้องถิ่นระอุ! ประเดิมศึกชิงนายก อบจ. 76 จังหวัด 
3 ต.ค. 2563 /4.07K  

 

เปิดข้อมูลจำนวน ส.อบจ.ทั่วประเทศรับเลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด คาดหย่อนบัตร 13 ธ.ค.นี้ 

เผยเมืองย่าโมมีสมาชิกสภา อบจ.ได้มากที่สุดถึง 48 คน ส่วนอีก 7 จังหวัดมีได้ 42 คน ที่เหลือลดหลั่นกันลงไป ต่ำสุด 

24 คน 23 จังหวัด 

 

ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเริ่มเปิดฉากหลังกระทรวงมหาดไทยเตรียมชงเข้า ครม.อังคารหน้า และ กกต.จะประกาศในวันที่ 
14 ตุลาคมนี้ โดยจะประเดิมกันที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. ซึ่ งในประเทศไทยมี 
อบจ.จังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 76 แห่ง 76 จังหวัด ไม่นับกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ส.อบจ.ของแต่ละจังหวัด จะคำนวณจากสัดส่วนจำนวนประชากร 
 
- ประชากรไม่เกิน 500,000 คน มี ส.อบจ.ได้ 24 คน- ประชากรเกิน 500,000 คนแต่ไม่เกิน 1 ล้านคน มี ส.อบจ.ได้ 30 
คน- ประชากร 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านคน มี ส.อบจ.ได้ 36 คน- ประชากรเกิน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน 
มี ส.อบจ.ได้ 42 คน- จังหวัดที่มีประชากรเกิน 2 ล้านคนข้ึนไป มีจำนวน ส.อบจ.ได้ 48 คน 
เมื่อแยกรายจังหวัดจะพบว่า จังหวัดที่มี ส.อบจ.มากที่สุดของประเทศ และมีถึง 48 คน คือ จังหวัดนครราชสีมา หรือ 
"โคราช เมืองย่าโม" นั่นเอง ซึ่งมีจังหวัดเดียวเท่านั้นที่มี ส.อบจ.ถึง 48 คน 
สำหรับจังหวัดที่มี ส.อบจ. 42 คน มี 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 
ส่วนจังหวัดที่มี ส.อบจ. 36 คน มี 12 จังหวัด, ส.อบจ.30 คน มี 33 จังหวัด และ ส.อบจ. 24 คน อีก 23 จังหวัด 
ล่าสุดมีการเปิดไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางเอาไว้ จะหย่อนบัตรเลือกตั้่งกันในวันอาทิตย์ท่ี 13 ธันวาคม 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378798777 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378798777
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นิวส์โน้ต 3 ต.ค.2563 : ประชาธิปไตยกินได้ 

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 13:00 น. 

 

รัฐแช่เยือกแข็งเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ปีกว่า 

ตั้งแต่รัฐประหารปี’57 เป็นต้นมา คูหาปิดตาย 

ผู้บริหาร-สมาชิก อปท.หลายท่าน นับนิ้วขณะนี้ อยู่ในตำแหน่งก้นด้าน 10 ปี 

นายก อบจ.บางคน ชราคาที่ อายุอานาม 80 อัพ 

วันๆ นับยา เม็ดไหนกินก่อน หลังอาหาร 3 มื้อ เช้า เย็น ก่อนนอน 

แทบไม่เหลือสภาพบริหาร 

รัฐจุดพลุ จัดเลือกตั้งอีกครั้ง รอบนี้ดูขึงขัง จริงจัง ไม่เรื่อยเจื้อยเฉื่อยแฉะ เหมือนกับที่รับปาก ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง 

มหาดไทยจับเข่า กกต.2 เช็กเครื่อง เช็กพร้อม 

มท.1 สรุปว่า เรื่องงบไม่มีปัญหา กันรายจ่ายปี’64 ไว้เรียบร้อย ฝ่ายองค์กร จัดการเลือกตั้งก็คอนเฟิร์ม พร้อมยิ่งกว่า
พร้อม 

เหงา-ไม่อยากนั่งตบยุง 

เหตุผลไม่เลือก-ยื้อต่อ ส่องแล้วก็ไม่มี 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.jpg
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ตอนนี้ก็เหลือแค่ รอวัดใจรัฐบาล จะเคาะลั่นระฆังเมื่อไหร่ 

ไฟเขียวปุ๊บ 

กกต.จัดวันให้กาบัตรโดยไวได้ทันที 

นอกจากวันเวลา ที่แย้มออกมา 13 ธันวาฯ ฤกษ์เหมาะสุด 

รัฐบาลจะตัดสินใจ ให้เลือกประเภทใด นำร่อง นี่ก็น่าสนใจ 

สนามใหญ่ สนามเล็ก ใครก่อน 

เซียนการเมืองไม่อยากเดา แต่แนะ ‘บิ๊กตู่’ ชี้ไปที่ ระดับจังหวัด 

จัดเลือกนายก อบจ. 

การันตี เงินสะพัด คึกคัก จับจ่ายทั้งจังหวัดแน่นอน 

ไม่ต้องคิดนโยบายมุขแป้ก เพ่ิมกำลังซื้อ ปลุกเศรษฐกิจให้เสียเวลา 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2377198 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2377198
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โฉมหน้า‘เพ่ือไทย’ใหม่-กู้วิกฤตพรรค? : รายงานการเมือง 

 

4 ต.ค. 2563-00:01 น. 

โฉมหน้า‘เพ่ือไทย’ใหม่-กู้วิกฤตพรรค? : รายงานการเมือง 

การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยังคงทำหน้าที่หัวหน้า
พรรคต่อ แต่มีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค พร้อมดึงคนรุ่นใหม่มาผสมผสานคนรุ่นเก่าโฉมหน้าคณะบริหาร
ชุดใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาภายในพรรค ตอบโจทย์สังคมและนำเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่การเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่  

มีมุมมองจากนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์การเมือง ดังนี้ 

ธนพร ศรียากูล นายกสมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  

การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและกก.บห.พรรค เพื่อไทยชุดใหม่ ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ เป็นการตอบ

โจทย์ภายในพรรคเป็นหลัก เพราะกก.บห.ที่ขึ้นมางวดนี้ จริงๆ ก็หน้าเดิม เพียงแต่เปลี่ยนสถา นภาพ จึงยังไม่

ค่อยเห็นอะไรใหม่ และไม่สอดคล้องกับยุคสมัย  

ดูได้จากนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ก็ปฏิเสธจะกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย ดังนั้น ในมุมมองก็ไม่เกิดอะไรใหม่ 

เพียงแต่การจัดการบริหาร อำนาจการนำภายในพรรคลงตัวมากขึ้นเท่านั้น จึงยังไม่เห็นประโยชน์ที่คนในสังค ม

จะได้จากการปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้  

อีกประเด็น สังคมก้าวข้ามพรรคเพื่อไทยไปนานแล้ว จะเห็นว่าข้อเสนอต่างๆ ที่ผ่านมา ห่างไกลจากสิ่งที่เพื่อไทย

ทำอยู่ทุกวันนี้ เราจะเห็นว่าในเวทีจริงๆ ไม่ว่ากลุ่มไหนล้วนก้าวหน้ากว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำอยู่ตอนนี้มากดังนั้น การ

ปรับเปลี่ยน กก.บห. ครั้งนี้เหมือนการวนเวียนตำแหน่งกัน แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแป ลงในเชิงคุณภาพ

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/pokBB.jpg
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ให้กับสังคมไทยการวางตัว กก.บห.อย่างนี้ มีบุคคลที่อยู่หลังฉากออกทุนให้พรรค ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัวจริง จึงเชื่อ

ว่าการทำกิจกรรมในพรรคไม่มีอะไรใหม่ ยังเหมือนเดิม เป็นการประนีประนอมไม่ให้พรรคแตก แต่ปัญหาคือ 

ข้อเสนอในเชิงคุณภาพที่สังคมไทยยังไม่เคยเห็น เช่น 30 บาทรักษาทุกโรคที่เพื่อไทยยังเอามาพูดถึงความสำเร็จ 

ขณะที่กลุ่มอื่นเขาไปไกลกว่าความสำเร็จในอดีตแล้วส่วนที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยังเป็นหัวหน้าพรรค ทั้งที่ที่

ผ่านมาก็ไม่ได้นำพรรคให้ดีขึ้น วันนี้พิสูจน์กันที่การ กระทำ ง่ายที่สุดคือ พรรคต้องแข่งขันกันด้านนโยบาย จุดยืน

ของพรรคเพื่อไทย เช่น เรื่องรัฐสวัสดิการ ที่ถูกพูดถึงกันมาก ยังไม่เห็นเรื่องแบบนี้จริงๆ จังๆ เลยภาพที่เห็นคือ

สลับหน้ากันเล่น ประนีประนอมในทางการเมืองมากกว่า จึง ไม่แปลกใจว่าในหมู่คนรุ่นใหม่มองข้ามเพื่อไทย

หมดแล้ว ดังนั้น การจะปรับอะไร ถ้าไม่จริงจัง ก็จะถูกมองข้ามจากคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆ ซึ่งสภาพของเพื่อไทยคง

ไม่ต่างจากพลังประชารัฐผมเห็นว่า คำว่าคนรุ่นใหม่ ไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่อยู่ที่วิธีคิด บางคนอายุมากแต่วิธีคิดทัน

โลก ขณะที่เพื่อไทย ไม่สามารถแสดงออกว่าทันโลกหรือทันความคิดของสังคมโลกอย่างไร พอไม่ แสดงออก ก็ยิ่ง

เห็นว่าจุดยืนทางความคิดของเพื่อไทยไม่เคยเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ดูอย่างพรรคประชาชาติ ยัง

ชัดเจน มีการเสนอว่าปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจัดการอย่างไร เรื่ องแบบนี้ คิดว่าพรรคที่ใหญ่ที่สุด

ควรจะตอบโจทย์ได้ แต่เขาไม่ได้ทำส่วนกระแสข่าวรั ฐบาลแห่งชาตินั้น ตามธรรมชาติข่าวต้องมีคนปล่อย แต่

ปล่อยในจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทย อาจโยนหินถามทาง หรือรูปแบบการประนีประนอมในเชิง

อำนาจ แต่วิธีคิดนี้เก่าแล้ว เพราะประชาชนเขารังเกียจเรื่องแบบนี้ เชื่อว่าสถานการณ์ขณะนี้ รัฐบาลแห่งชาติคง

ไม่เกิดถ้าสมมติเรื ่องรัฐบาลแห่งชาติเป็นจริง เพื่อไทยจะเป็นพรรคแรกที่เข้าร่วมทันทีโดยไม่มีการต่อรอง

กระทรวง ซึ่งแนวคิดของเพื่อไทย ไม่ต่างจากประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล พอถึงเว ลาก็เจรจา

กันได้ในหมู่แกนนำ สามารถอธิบายได้มากมายว่าทำไมต้องเข้าร่วมแต่ปัญหาคือ เ พ่ือไทยจะไม่มีที่ยืนในใจคนรุ่น

ใหม่ เพราะพรรคไม่มีจุดยืนที่สอดรับกับสังคม เหมือนยาที่หมดอายุไปแล้ว อาจจะเคยเป็นยาดี แต่วันนี้หมดอายุ

ไปแล้ว สังคมถึงขั้นคิดสูตรยาใหม่ หรือ ไม่ต้องใช้ยาก็ได้ แต่เพ่ือไทยยังวนเวียนกับสูตรยาเก่าอยู่ และตามสังคม

ไม่ทัน 

 วันวิชิต บุญโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต  

ภาพจากสายตาคนข้างนอก หรือแม้กระทั่งความรู้สึกของคนในพรรคเพื่อไทย จะเห็นการผสมผสานระหว่างคน

รุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยงานในกก.บห. การเติบโตของคนที่จงรักภักดีและทำงานอย่างต่อเนื่องในเชิงรุกมานาน ที่เป็น

ปากเสียงให้กับพรรค อย่างนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ได้ยกระดับขึ้นเป็นรองหัวหน้า

พรรค ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในพรรค  

การวาง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง มาเป็นเลขาธิการพรรค ถือเป็นการแสดง ให้เห็นถึงการรียูเนียน หรือการ

คืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าไทยรักไทยและพลังประชาชนเดิม  ให้มีเอกภาพมากขึ้น เข้าได้กับทุกกลุ่ม มีเครดิตความ
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ใกล้ชิดกับทุนที่เข้ามาหล่อเลี้ยงพรรค เช่น นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รวมทั้งการวางโฆษกคนใหม่ น.ส.อรุณี 

กาสยานนท์ ซึ่งเป็นคนที่มีไหวพริบ มีชั้นเชิงโต้ตอบได้ เสมือนการกลับเข้ามาบ้านใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยดังนั้ น 

จึงเป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานระหว่างคนเก่าที่มีความอาวุโสและคนรุ่นใหม่ โดยเพื่อไทยต้องการจะขยาย

ฐานตอบโจทย์ภาพที่ผ่านมาตลอด 1 ปี ที่ปล่อยอำนาจการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ

ราพันธุ์ และพวก จะเห็นได้ว่าทิศทางในหลายๆ เรื่องไม่ประสบความสำเร็จ อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1.การต่อสู้

สนามซ่อมในเขตเลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จเลย 2.บทบาทการเป็นพรรคอันดับ 1 ของรัฐสภา และเป็นแกน

นำฝ่ายค้าน ในบทของการตรวจสอบหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่มีความโดดเด่นเท่ากับพรรคก้าวไกล 

หรือพรรคอนาคตใหม่เดิมด้วยซ้ำ เหมือนอยู่ใต้ร่มเงาการเคลื่อนไหวของพรรคคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ว่า 

การปรับเปลี่ยนภายในพรรค จะเป็นการแชร์กับคนรุ่นใหม่ให้กลับมานิยมชมชอบได้ มีการออกข่าวดึงกลุ่มแคร์

เข้ามา เพราะคนกลุ่มแคร์คือ ภาพของคนเดือนตุลาฯ เพราะคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา สนใจประวัติ ศาสตร์

การเมืองไทย การฝังหมุดทางความคิดประชาธิปไตยในหลายๆ เหตุการณ์ ซึ่งคนเดือนตุลาฯ เป็นคนที่ขับเคลื่อน

ต่อสู้ระบอบเผด็จการมาตลอด จึงน่าจะตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมาในการโหวตญัตติต่างๆ 

มีส.ส.เพื่อไทยบางคนรู้สึกว่าไม่เป็นตามมติพรรค ไม่เป็น เอกภาพ เหมือนมีการเอาใจออกห่าง ดังนั้น การ

ปรับเปลี่ยนภายในพรรครอบนี้ จะเป็นการปลุกขวัญกำลังใจว่าพรรคไม่มีความแตกแยก และทุกคนยอมรับถึง

การเปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการกก.บห.ยังให้ความสนใจกับส.ส.เขตมากขึ้น เพราะเป็นการ

เตรียมสรรพกำลังในการเลือกตั้งท้องถิ่น การให้ความสำคัญหรือการให้น้ำหนักส.ส.เขต มาเป็นกก.บห. ก็น่าจะมี

อำนาจสั่งการ หรือระดมสรรพกำลังได้ดี การขอความร่วมมือจากพรรคส่วนกลางน่าจะสร้างประโยชน์สูงสุด

ให้กับเพื่อไทยได้ส่วนกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาตินั้น ไม่น่าเป็นไปได้เลย น่าจะเป็นการโหนกระแส เพื่ อหา

เรื่องราวต่างๆ เพ่ือยุติวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลที่ไม่ค่อยดี อย่างกรณีการสร้างซูเปอร์ดีลทางการเมืองระหว่างเพื่อ

ไทยกับพลังประชารัฐ ขณะเดียวกันก็กดดันให้พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิ ใจไทย ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้

อยู่ในความสงบนอกจากนี้ยังมีความพยายามอยากให้พลังประชารัฐอยู่ต่อไป เพื่อส่งสัญญาณให้ประชาธิปัตย์ 

และภูมิใจไทย ตระหนักว่า เขายังมีไพ่ในมือ สามารถเรียกเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลได้ ส่วนคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้

น่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นมิตรรักกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องรู้อยู่แล้ว คงไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมการเมือง

แบบนี้ เพราะพรรคต้องการฟื้นฟูทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นพรรคอันดับหนึ่ง พรรคที่เคยชนะการเลือกตั้งอย่าง

ถล่มทลายเหมือนเช่นอดีตอีกครั้ง 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  

การปรับเปลี่ยนกก.บห.ชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย สะท้อนใน 2 เรื่อง คือ มีแรงกดดันทางการเมืองจากภายนอก 

พรรคจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งแรงกดดันภายนอกสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของพรรคที่มีส่วนหนึ่งเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการประท้วงของนักศึกษาต่างๆ จึงต้องปรับภาพลักษณ์ เพื่อให้ รู้สึกว่าไม่ได้ถูกนำไปเกี่ยวข้องกับ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

47 

 

ความเข้นข้นทางการเคลื่อนไหว แต่ต้องการให้เห็นชัดว่า อยู่ในกรอบ ไม่ฝ่าไฟแดง โดยมีท่าทีอ่อนลง ไม่เข้มข้น

ดุดันเหมือนก่อนหน้านี้ข้อสองคือ ความขัดแย้งภายใน เห็นได้จาก กก.บห. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

ขัดแย้งกัน จึงขาดเอกภาพและกระทบถึงส.ส.นอกจากนี้ในระยะหลัง พรรคเพื่อไทยไม่มีความเด่นชัดในคว าม

เป็นผู้นำของพรรคฝ่ายค้าน และหลายเรื่องยังตามพรรคก้าวไกล จึงเป็นหัวใจสำคัญให้เพื่อไทยต้องมีการปรับ

โครงสร้างการปรับครั้งนี้คงมีเหตุผลหลายประการ เนื่องจากการเมืองนอกสภามีความรุนแรงในแง่ของเนื้ อหา 

ทำให้เพื่อไทยต้องกำหนดยุทธศาสตร์ท่าทีว่า หากจะเป็นฝ่ายค้าน ต้ องเป็นฝ่ายค้านที่อยู่ในครรลองและกรอบ

กฎหมาย เพื่อดึงฐานเสียงเก่า และช่วงชิงฐานจากพรรคก้าวไกล กลับคืนมาเท่าที่จะทำได้ และขยายไปสู่คนรุ่น

ใหม่เวลานี้ต้องยอมรับว่าฐานเสียงส่วนหนึ่งมาจากเสื้อแดง อาจจะถูกกระทบในแง่ลบได้ จึงถือโอกาสในการปรับ

ฐานเสียงและท่าทีให้อยู่ ในกรอบ ท่ามกลางกระแสการเมืองนอกสภาที่ขยายวง และมีความรุนแรงทำท่าจะออก

นอกกรอบ ต้องปรับเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทย อาจไม่ใช่ง่าย เพราะฐาน

เสียงมีการปรับเปลี ่ยน เนื ่องจากเวลานี ้ เด็กนักศึกษาเข้ามามีบทบาทมากพอสมควร หรือประมาณ 15 

เปอร์เซ็นต์ ที่ให้คะแนนนิยมกับพรรคก้าวไกล จึงไม่เอ้ือกับพรรคเก่า เช่น เพ่ือไทย รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ จึง

ต้องมีการปรับและยังมีภาวะเศรษฐกิจ โควิด-19 ซึ่งพรรคเก่าจะตอบสนองด้วยกลยุทธ์แบบเก่าไม่ใช่ง่าย  ต้อง

ปรับตัว โดยเลือกยุทธศาสตร์เพ่ือมารองรับกับฐานเสียงเก่าด้วยยุทธวิธีใหม่นอกจากนั้นต้องระดมกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

เข้ามาเป็นสมาชิก ให้เขามีส่วนร่วมในการบริหารด้วย ซึ่งไม่ง่าย เพราะภูมิศาสตร์การเลือกตั้ง ทั้งเรื่องประชากร

และเศรษฐกิจ กำลังเปลี ่ยนแปลง ถ้าเพื ่อไทยยั งตอบสนอง ไม่ได้  อาจทำให้ฐานเสียงต้องย้ายออกไป  

ส่วนการปรับโครงสร้างครั้งนี้อาจนำไปสู่การเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาตินั้น ผมคิดว่ารัฐบาลแห่งชาติมีความเป็นไป

ได้ ไม่ใช่ไม่มี แต่โอกาสไม่ง่าย เพราะรัฐบาลมีความเข้มแข็งระดับหนึ่ง จึงยังไม่จำเป็นต้องมีพรรคฝ่ายค้านร่วม

เป็นรัฐบาลด้วย ขณะที่พรรคเพื่อไทยเอง ถ้ามาเป็นรัฐบาลแห่งชาติภายใต้ก รอบที่เขามีอำนาจต่อรองน้อย และ

อาจถูกกลบเส้นทางที่จะขยายขอบเขตตัวเองให้เบาลงไป ก็คงไม่เข้าร่วมแน่ จึงคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึง

ขั้นต้องมีรัฐบาลแห่งชาติ เพราะต่างฝ่ายอาจมองว่าความจำเป็นมีน้อ ยมากและโอกาสที่จะเกิดคงยังไม่มีเวลานี้ 

เช่นเดียวกับโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปร่วมคงไม่มากนัก 

 
 
อ้างอิง  : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5033616 
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รายงานหน้า2 : มุมมองนกัวิชาการ‘เพ่ือไทย’จัดทพัใหม่  
แนะชูสู้ ศก.-อุดมการณ์ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 12:02 น. 
หมายเหตุ – ความเห็นจากนักว ิชาการกรณีพรรคเพื ่อไทย (พท.) ปรับโครงสร้างและ 
ทีมกรรมการบริหารพรรคใหม่ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการเมืองในอนาคต 

สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พรรคเพื่อไทยวันนี้เหมือนเหล้าเก่าที่เอามาบรรจุขวดใหม่ เพราะมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างทีมเดิมกับทีมใหม่ 
และส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเก่า จึงไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นพรรคการเมืองที่พยายามแสดงให้เห็นว่ามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่ชูธงในเรื่องของอุดมการณ์ขณะที่พรรคก้าวไกลจะมีแนวทางการต่อสู้
ทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนกว่าพรรคเพื่อไทย ขณะนี้มีพรรคอื่นที่ชูแนวทางการต่อสู้อุดมการณ์ล้ำหน้าไปแล้ว และได้ใจ
มวลชนไปมากพอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ วันนี้กระแสในการชูธงเรื่องอุดมการณ์เพ่ือแสวงหาแนวร่วมใหม่ สูง
กว่าการพูดถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำพรรคฝ่ายค้านที่มีพลังเหนือกว่าฝ่ายค้านพรรคอื่นแทบ
ทุกด้าน ต้องยอมรับว่าการต่อสู้ในสภาดูเหมือนเป็นพระรอง เพราะถูกมองว่าอาจชกไม่เต็มหมัด มีอาการเครื่องหลวม 
ช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการต่อสู้นอกสภาต้องจับตามองว่าการชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ตุลาคมนี้ บทบาทพรรค
เพื่อไทยจะแสดงสถานะหรือจุดยืนอย่างไร เพราะประเมินดูแล้วหลายฝ่ายมองว่าพรรคอาจจะแยกตัวออกมาจากการ
ชุมนุม ไม่ต้องการทำให้เห็นว่าจะเข้าไปยุ ่งเกี ่ยวกับบางเรื ่องที ่ละเอียดอ่อน ห รืออาจจะกลัวโดนยุบพรรคการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค มักจะมีการพูดถึงชื่อของคุณหญิงอ้อ (คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกฯ) ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคมีความจงรักภักดี ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบางเรื่อง ทั้งท่ีคุณหญิงอ้ออาจอยู่
ในสถานะของผู้สนับสนุนเท่านั้น คงไม่มายุ่งเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่จำเป็นต้องมานั่งประกบใครในระยะ
สั้นหลังปรับปรุงพรรค จะต้องมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ควรปล่อยให้พรรคก้าวไกลมีวิธีคิดที่ล้ำ
หน้าไปมากกว่า แต่เชื ่อว่าพรรคเพื่อไทยจะทำเรื่องรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการเสนอแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจ ด้วย
แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนเห็นว่ามีความแตกต่างจากสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำต้องยอมรับความจริงว่าหากรัฐธรรมนูญ
ยังเหมือนเดิม ฉบับเดิม พรรคเพื่อไทยก็ยังทำได้เพียงเท่านี้ การปรับปรุงพรรคก็ทำเพื่อหวังลดกระแสความขัดแย้งใ น
พรรค ขณะที่กลุ่มแคร์หรือบุคคลที่มีชื ่อเสียงของพรรค ที่เคยถอยห่างออกไปก็ควรกลับมาทำงานร่วมกัน และอย่า
พยายามสร้างปมขัดแย้งให้เกิดขึ้นก ปรับแล้วควรทำให้เห็นว่ามีเอกภาพอย่าลืมว่าเร็วๆ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกดิขึ้น 
อย่ามองไปไกลว่าพรรคเพื่อไทยจะมีแตกแบงก์พันก่อนเลือกตั้งใหญ่อีกหรือไม่ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะมีการแตก
แบงก์ย่อยแน่นอนกรณีพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลเร็วๆ นี้คงไม่มี ยกเว้นมียุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพราะถ้าหากไปรว่ม
ตอนนี้จะเข้าข่ายถูกกล่าวหาว่าจะทรยศกับประชาชน ไม่รักษาอุดมการณ์ แต่หลังมีการเลือกตั้ง ใหม่ หากพรรคเพื่อไทย
ได้เข้าร่วมจริง ในเงื่อนไขที่อาจมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯด้วย ก็มีความเป็นไปได้  
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วิโรจน์ อาลี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลังเปลี่ยนโครงสร้างพรรคเพื่อไทย เชื่อว่าจะตั้งเป้าทำงานทั้งด้านการเมืองและในแง่อุด มการณ์ 
เพราะความโดดเด่นของพรรคในอดีต จะเห็นการทำงานด้านเศรษฐกิจ การผลิตชุดนโยบายที่น่าสนใจ 
ดังนั้น ขณะนี้พรรคจะต้องชูจุดเด่นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต้องส่องไฟให้ชัดเจน มีประเด็นที่
แม่นยำยิ่งขึ้นขณะที่การขับเคลื่อนในเชิงอุดมการณ์ยอมรับว่า มีหลายพรรคที่ขับเคลื่ อนเรื่องนี้เพ่ือ
แก้ไขรฐัธรรมนูญ แต่การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพรรคอ่ืนยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร
สำหรับพรรคเพ่ือไทยยังสามารถดึงบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานได้ แม้ว่ากติกาในรัฐธรรมนูญ

ยังไม่เอ้ืออำนวย ทำให้ที่ผ่านมาไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถ ดังนั้นพรรคต้องปรับแนวทางต่อไป
ในอนาคต หากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ พรรคจะทำอย่างไรให้คนที่มีความสามารถเข้าไปทำงานในสภาให้ได้ แต่
ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นต้องดึงบุคคลที่มีศักยภาพและทำให้พรรคโดดเด่นมาทำงานเป็นทีม กำหนดประเด็นที่ชัดเจนไปสู่
สังคมให้มากขึ้นปัจจุบันพรรคเพ่ือไทยค่อนข้างเสียเปรียบพรรคก้าวไกลในเรื่องข้อมูล และการสื่อสารในรูปแบบใหม่ จึง
เป็นโจทย์ให้พรรคเพื่อไทยต้องจัดวางตัวบุคคล การทำหน้าที่ เพื่อจัดทำศูนย์การผลิตนโยบายที่จริงจัง หรือมีศูนย์วิจัย
เพื่อเก็บข้อมูลจาก ส.ส.เขต ที่เป็นปัญหากลับขึ้นมากำหนดแนวทางการทำงาน เพื่อแสดงให้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้เกิด
จากโควิด หรือสงครามการค้าทั้งหมด สามารถปรับปรุงเพ่ือให้มีศักยภาพได้ 

นอกจากนั้นพรรคควรจัดวางดุลอำนาจให้เหมาะสมระหว่าง ส.ส.เขตกับบุคคลชั้นนำภายในพรรคที่ทำงานนอกสภา แต่
ควบคุมยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค เรื่องนี้จำเป็นมาก ดังนั้น ส.ส.เขตจึงมีหน้าที่สะท้อนปัญหา ส่งกลับเข้ามาเพ่ือ
แก้ไขในทีมที่มีหน้าที่พัฒนานโยบาย อาจตั้งกลุ่ม ส.ส.ระดับภูมิภาค พยายามเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง
เต็มที่รวมทั้งพรรคควรเปิดพื้นที่กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพื่อทำงานผสมผสานกับผู้ใหญ่ในพรรค แม้ที่ผ่านมาเคยทำในบาง
เรื่อง แต่ประเด็นไม่แหลมคมเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันการตื่นตัวทางการเมืองไม่ได้มีเฉพาะระดับรากหญ้าที่เป็นฐาน
สำคัญของพรรค แต่ยังมีเยาวชน คนชั้นกลางตามหัวเมืองต่างๆ ซึ่งมีความสนใจทางการเมือง พรรคควรขับเคลื่อนเรื่องนี้
เพื่อให้คนกลุ่มนี้ร่วมทำงานมากกว่าในอดีตการปรับพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ หากระบบดีก็จะดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถ
ให้เข้ามาอยู่ในพรรคเพ่ือให้มีบทบาทมากขึ้น แต่เชื่อว่าพรรคจะจัดทัพใหม่อีกรอบจะมีก่อนการเลือกตั้งเพ่ือวางตัวบุคคล
ระดับนำให้ชัดเจน แต่ต้องทำอย่างรัดกุมและมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันให้มากที่สุด 

 ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การรีโนเวตพรรคเพื่อไทย ไม่ได้สะท้อนปัญหาหรือการถดถอยของพรรคแต่อย่างใด ภาพการ
ลาออกจากตำแหน่งในพรรคของตัวแสดงสำคัญหลายคนพร้อมกัน สะท้อนให้เห็นทิศทางที่ ถูก
วางแผนและรับลูกระหว่างกันเป็นอย่างดี หากมองในอีกมุมหนึ่ง คือการส่งสัญญาณกระชับพ้ืนที่
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคเพื่อไทยมากขึ้นกระแสข่าวการเข้ามามีบทบาทคุณหญิง
พจมาน ดามาพงศ์ ในพรรคเพื่อไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของพรรคการเมืองที่มีความสัมพันธ์
ยาวนานกับครอบครัวการเมืองนี้ การเข้ามาแสดงตัวของคุณหญิงพจมานเป็นเพียงการแสดงออก
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เชิงสัญลักษณ์ของพรรคเพ่ือไทย เพ่ือตอกย้ำถึงอิทธิพลและการคงอยู่ของกลุ่มการเมืองหลักของพรรคเพ่ือไทย นัยนี้เป็น
การสะท้อนพละกำลังในการควบคุมกลุ่มก้อนภายในพรรคได้เป็นอย่างดี เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคไป
ในตัวด้วยเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะทำให้พรรคเพ่ือไทยเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากการปรับกระบวนทัพใหม่ครั้งนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พรรคดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารภายในพรรค 
นับตั้งแต่การย้ายของสมาชิกบางส่วนไปสู่พรรคการเมืองใหม่ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการขยายบทบาทตัวแสดงภายใน
พรรคที่จะร่วมกับการเมืองภาคประชาชนขณะเดียวกันกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะเป็นตัวแสดงหลักในการ
เตรียมการสู ้ศึกสำหรับการเลือกตั้งทั ้งระดับท้องถิ ่นและหากเกิดการยุบสภากะทันหันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องให้
ความสำคัญเป็นพิเศษ คือการสร้างจุดยืนและกำหนดเป้าหมายทางการเมืองให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบัน พรรคเพื่อไทย
ค่อนข้างดำเนินการในลักษณะระมัดระวัง พยายามประสานประโยชน์มากจนเกินไป อาจยิ ่งทำให้มวลชนหลักที่
สนับสนุนพรรคลดความเชื่อมั่นลงจนไม่สามารถรักษาฐานเสียงของตนไว้ได้ เพราะฉะนั้น การเน้นจุดยืนเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก จะเป็นเพียงหมุดหมายเดียวที่ทำให้พรรคเพื่อไทยยืนอยู่ได้ด้วยอุดมการณ์ 

 ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เมื่อพรรคเพื่อไทยปรับโครงสร้างใหม่แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ สร้างจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน ต้อง
ปรับเปลี ่ยนเชิงยุทธศาสตร์พรรค เนื ่องจากปัจจุบันการเมืองไม่เหมือนในอดีต บริบท กติกา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่พรรคเพ่ือไทยเคยประสบความสำเร็จ
ในอดีตโดยใช้การตลาดทางการเมือง ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ ความสำเร็จทางการเมือง
ในยุคนี้จึงเป็นเรื่องการเมืองเชิงอุดมการณ์ และการเมืองในเชิงอัตลักษณ์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนทุก
กลุ ่มเข้ามาสัมผัสกับพรรค เพราะฉะนั ้นพรรคควรปรับโครงสร้างให้สอดรับการปรับเปลี ่ยน 

กรรมการบริหารพรรคมีการกระจายตัวไปทุกกลุ่ม เน้นการมี ส.ส.เขตและทีมเศรษฐกิจที่เข้ามาชัดเจน และมีแคมเปญ
ผนึกกำลังเพื่อไทยอีกครั้ง ถือว่ามาถูกทางแต่หลังจากนี้ต้องสร้างกลไกให้ผู้คนเข้ามาร่วมกับพรรคเพื่อขยายฐานมวลชน
มากขึ้น ทำให้พรรคมีความเป็นสถาบันทางการเมือง เพราะท่ีผ่านมาตั้งแต่อดีตถูกผูกติดอยู่กับตัวบุคคลเป็นหลัก เมื่อไม่
มีบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง ทำให้พรรคเดินต่อได้ยาก วันนี้สิ่งที่ต้องทำคือการวางระบบที่ดี ต้องมีสภานโยบายพรรค เหมือน
พรรคแอลดีพีของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้กับประชาชนทุกระดับ สมาชิกพรรค ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทำให้พรรค
เพ่ือไทยมีระบบที่ดี สามารถขับเคลื่อนได้ ไม่ต้องอิงกับตัวบุคคลสำหรับภาพของพรรคที่ถูกมองว่ามีเจ้าของ อาจคิดไปถึง
นายทักษิณ ชินวัตร หรือคนในตระกูลชินวัตร เป็นภาพลักษณ์ที่ติดกับพรรคมาตลอด 20 ปี ไม่สามารถสลัดภาพของคุณ
ทักษิณ หรือคนในตระกูลได้ ดังนั้นวันนี้ถึงเวลาที่พรรคต้องสร้างกลไกและระบบที่ดีจะทำให้ภาพเลือนหายไป เช่น ล่าสุด 
มีความเคลื่อนไหวของคุณหญิงพจมาน ถูกสังคมหยิบโยงไปเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องพยายามสร้างกลไกมา
ทดแทนตัวบุคคลการที่พรรคเพ่ือไทยชูประเด็นเศรษฐกิจขึ้นมาส่งสัญญาณว่าพรรคเข้าสู่การเลือกตั้ง ขณะเดียวกันพรรค
ไม่ได้ทิ้ง ส.ส.เขต จึงมอบสัดส่วนตำแหน่งในพรรคให้กับ ส.ส.เขต เชื่อว่าหากจะมีการเลือกตั้งจริงจะต้องปรับทัพครั้ง
ใหญ่และกำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดรับกับระบบเลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2376889 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2376889
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เคลียร์หน้างาน ฝ่าด่านเสี่ยง 

ทีมข่าวการเมือง 4 ต.ค. 2563 05:07 น. 

 

ย่างเข้าเดือนตุลาคม ประเดิมต้นปีงบประมาณใหม่ พ้นฤดูเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทห้างร้านเอกชน เริ่มต้นการทำงาน ภายใต้ผู้นำหน่วยท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

แม่ทัพนายกองทำพิธีมอบธง ส่งผ่านอำนาจหน้าที่กันตามธรรมเนียม 

ขณะเดียวกันก็เป็นห้วงไตรมาสสุดท้ายของการบริหาร โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ตกท้องช้าง 

ตามข้อมูลสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานตัวเลขหนี้สาธารณะล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 
7.66 ล้านล้านบาท หรือ 47.90 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพ ี

ประชาชนคนไทยแบกหนี้อ่วม เด็กเกิดมาก็ต้องแบกภาระหลังแอ่น 

ขณะที่รายได้เข้าประเทศ น้ำเลี้ยงกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนยังเหือดแห้ง ตามเงื่อนไขสถานการณ์ตัดสินใจ
ลำบาก หากจำเป็นต้องเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้ 

ก็ต้องลุ้นเดิมพันเป็นเดิมพันตายกับการระบาดโควิด-19 รอบสอง 

ต้องเลือกระหว่างติดโรคตาย หรืออดตาย เพราะรายได้จากท่องเที่ยว เครื่องยนต์หลักแทบดับสนิท อาการเดียวกับ
เครื่องยนต์ตัวที่ 2 ภาคการส่งออกยอดทรุดฮวบต่อเนื่อง สะดุดพิษโควิดยังอ่วมทั่วโลก 

ท่องเที่ยว ส่งออก บักโกรก เครื่องยนต์ตัวที่ 3 ภาคการลงทุนก็เริ่มสำลัก 

อาการหนักแบบท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ต้องหอบหิ้ว
คณะหางเครื่องชุดใหญ่ ประกอบด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ 
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พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.พลังงาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย ฯลฯ เดินทางลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ตีปี๊บ กระตุกความเชื่อม่ันนักลงทุนต่างประเทศ 

ยกขบวนแห่ไปโชว์อีเวนต์ให้เห็นว่า เมกะโปรเจกต์เรือธง หัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประยุทธ์” ยังไม่
เลิกกิจการ ภายใต้ผู้นำรัฐบาลที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงใส่เกียร์เดินหน้าโครงการอีอีซีต่อไป 

สวนทางกับข่าวนักลงทุนถอนสมอ เพราะไม่ม่ันใจความต่อเนื่องยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 

ในจังหวะพอดิบพอดีกับสื่อต่างประเทศรายงาน นายโยชิฮิเดะ ซูกะ นายกรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามของญี่ปุ่น วาง
โปรแกรมบินเยือนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นคิวแรก ในฐานะผู้นำแดนซามูไร 

ไม่มีประเทศไทย มุ่งไปอินโดนีเซียกับเวียดนาม คู่แข่งสำคัญ 

ตามรูปการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศประเมินผลไม่เป็นบวกกับบ้านเราแน่นอน สะท้อนอารมณ์มหาอำนาจ
ด้านเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นในด้านลบกับประเทศไทย 

ความหวังในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนลดน้อยถอยลงไป 

มันยิ่งกดทับมหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิด โจทย์โคตรหิน ซับซ้อนจนยากจะแก้สมการ 

ตามสภาพรัฐบาลที่ไร้ “ขุนคลัง” มานานแรมเดือน ลำพังแค่ควานหาตัว “มือบริหารอาชีพ” มาช่วยผู้นำยังเหนื่อย 
เพราะพิษการเมืองเน่าแฝงเหลี่ยมผลประโยชน์เทาๆดำๆ ทำให้ “มือดี” ไม่กล้าเสี่ยงเอาคอขึ้นเขียง 

“คนดี” ตีกรรเชียงชิ่ง เหลือแต่เสือหิว เสือโหย สิงสถิต 

โอกาสที่ “บิ๊กตู่” จะติดเชื้อไวรัสทุจริต คอร์รัปชัน ได้ตลอดเวลา 

โจทย์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกดทับรัฐบาลผสมพลังประชารัฐตกเป็นฝ่ายตั้งรับ ตามฟอร์มธรรมชาติทางการเมือง
ของรัฐบาลในห้วง “ขาลง” 

ตรงกันข้าม ความคึกคักไหลไปที่พรรคเพื่อไทย 

อีกฝั่งข้ัวอำนาจได้ผลพวงจากปรากฏการณ์ “หนึ่งภาพแทนล้านคำพูด” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

53 

 

 

ตัวละครสำคัญสุดตามท้องเรื่อง “กราบสะเทือนแผ่นดิน” อย่าง “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ กลับมา
เป็นกระแสให้แปลความตามสัญญาณกันไปตามเงื่อนไขสถานการณ์ 

เขย่าแรงสั่นสะเทือนภายนอก กระตุกคลื่นกระฉอกภายในพรรคเพื่อไทย 

แบบที่ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ต้องไขก๊อกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค นำร่องแกนนำคน
สำคัญต่างขยับลาออก รวมถึงนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรค ได้ลาออก เปิดทางล้างไพ่ใหญ่ 

ตอกย้ำสัญญาณ สอดรับการขยับของ “ตัวจริงเสียงจริง” 

ในจังหวะต่อเนื่อง ค่ายดูไบได้ทำการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยธงนำยังอยู่ในมือนายสมพงษ์ รั้งตำแหน่งจ่าฝูงพรรค
เพื่อไทยตามเดิม โดยมีทีมรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค กรรมการบริหารพรรค 

แบ่งโควตาภาค จัดวางภารกิจกันแบบเป็นหลักเป็นฐาน 

ที่สำคัญคือคืนสู่เหย้าทั้งคนเก่าคนใหม่ พวกที่ออกไปร่วมพรรคไทยรักษาชาติ ทีมที่แยกไปตั้งกลุ่มแคร์ 

เหมือน “แม่เหล็ก” แรงสูง ดึงดูดลูกข่าย “ทักษิณ” ที่แตกฉานซ่านเซ็น กลับมารวมพลใหม่อย่างมีพลังการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมกับเปลี่ยนโลโก้พรรคจากตัวอักษร “พท.” ไม่มีหัว เป็น “พท.” มีหัว 

สอดรับสถานการณ์ที่ “นายหญิง” บัญชาการเอง 

ตามรูปเกมที่ล้อกับบรรยากาศสถานการณ์ การล้างไพ่ ปรับกำลังในพรรคเพื่อไทย มองได้ทั้งมุมของการแต่งตัวรอ
เทียบเชิญร่วมรัฐบาลแห่งชาติ การสลับขั้วอำนาจรัฐบาล การเตรียมลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วง
ปลายปี 2563 หรือแม้แต่การจัดทัพรับสถานการณ์เลือกตั้งสนามใหญ่ 

ที่แน่ๆเป็นการปรับทัพสู้อย่างมีความหวังจากท่ีซังกะตาย 

สังเกตได้จากการแย่งโควตา เก้าอี้รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค ถูกแย่งกันจับจองหมายถึงการจ้องลุ้น
ตำแหน่งทางการเมืองในยามเป็นฝ่ายถืออำนาจรัฐ อารมณ์ของนักการเมืองอาชีพที่มองเห็นโอกาส 
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ต่างจากก่อนหน้าในห้วง “ฟ้าปิด” ยี่ห้อ “ทักษิณ” แทบไม่เห็นช่องทางไปสู่การคุมเกมอำนาจรัฐ 

แนวรบด้านดูไบคึกคักรับสัญญาณเชิงบวก 

ทีมเพื่อไทยขยับพร้อมรับกับสถานการณ์อำนาจพลิกผัน ตามจังหวะเกมอำนาจที่เริ่มแกว่ง สวิงไปสวิงมา ตามพลัง
ที่ลดน้อยถอยลงของขุมข่ายพลัง 3 ป. 

ส่อเหลือแค่ 2 ป. ที่มีข่าวใช้บริการ “บิ๊ก ฉ.” ตั้งพรรคการเมืองสำรอง 

ตามกระแสข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ ที่ทำให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ รวมถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ กระอักกระอ่วน 

“พี่ใหญ–่พี่รอง–น้องเล็ก” ต้องอารมณ์บูด กับคำถามไล่บี้เค้นคอของนักข่าว 

จริงเท็จไม่ยืนยัน แต่ในทางการเมืองไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน 

ทีแ่น่ๆมันคือภาพของการเสพติดอำนาจ จน “รากงอก” ตอกย้ำความชอบธรรมให้ขบวนการนักศึกษาออกมาขับไล่
เผด็จการแปลงกายแฝงคุมเกมลากยาว 

ยิ่งเร้าไฟม็อบ ยั่วขบวนการโค่นกระดานอำนาจ 3 ป. 

 

ตามอาการที่ต้องดึงจังหวะ ชะลอแรงกระแทก พล.อ.ประยุทธ์ ส่งซิกผ่านแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล และน่าจะเป็น
สัญญาณไปถึงทีม “ส.ว.ลากตั้ง” 

ไฟเขียวให้รับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติ ที่มีหลักการเดียวกัน คือญัตติของพรรคร่วมรัฐบาล กับญัตติของพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ที่ให้แก้ไขมาตรา 256 เปิดทางให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
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ชิงปล่อยโพย โดยไม่รอผลของคณะกรรมาธิการฯ ที่ตั้งขึ้นมายื้อเวลา 

แต่ไม่รู ้จะทันหรือไม่ เพราะนายอานนท์ นำภา แกนนำเครือข่ายประชาชนปลดแอก ประกาศระดมพลใหญ่ที่
กรุงเทพฯ ส่งสัญญาณม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงถนน 

ลุยสู้แบบม้วนเดียวจบ ภายในเดือนตุลาคม 

อารมณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ที่มุ่งสู้ไปสู่ธงเป้าหมาย ไม่สนผลประโยชน์แฝงการเมือง มองข้าม “ทักษิณ” 

ปรากฏการณ์ “กราบสะเทือนแผ่นดิน” ที่แยก “แดง” ออกจาก “ส้ม” ไม่แน่จะมีผลแค่ไหน 

เพราะเกมวันนี้คือ “เด็ก” เฮี้ยวสู้กับ “คนแก่” 

ที่แน่ๆโดยโจทย์สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจปากท้อง วิกฤติโรคระบาด การเมืองเน่าฉุดรัฐบาลขาลงม็อบไล่โค่นกระดาน
อำนาจ 3 ป. เกมบีบผู้นำเข้าทางตัน ออกได้ทุกหน้า ไขก๊อก ยุบสภา หรือแอ่นแอ๊น 

เข้าสู่เกมรบไร้แบบแผน “บิ๊กตู่” ต้องเคลียร์ปัญหาหน้างาน 

ลุยฝ่าด่านเสี่ยง สองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยหุบเหว. 

“ทีมการเมือง” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1944144 
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