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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 มถิุนายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง 3 ออนไลน์ 'ชวน' ซัด 'ธุรกิจการเมือง' ท าลายประชาธิปไตย ใครมีเงินก็ชนะเลือกตั้ง 6 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ อีสานโพลเผยคนหนุนเพ่ือไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่น 7 
3 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชยั" ซัด นีห่รือคือ "ล าปางโมเดล" ที่ กกต.ภูมิใจ มี จดชื่อ-แจกเงิน 8 
4 MGR ออนไลน์ “สมชัย”เผยการสอบปากค าผู้ร้องคัดค้านเลือกตั้งซ่อมล าปางรายที่ 1 

ยังไม่เริ่มต้น 
9 

5 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ แฉ จนป่านนี้ กกต.ก็ยังไม่สอบแม้แต่พยานปากแรก คดีซ้ือ
เสียงเลือกตั้งซ่อม 

10 

6 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' โวย กกต. ยังไม่เริ่มสอบปากค าพยานกล่าวหาซื้อเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมล าปาง 

11 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' บี ้กกต. เอาจริงเอาจัง เร่งสอบปมซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 12 
8 ข่าวสดออนไลน์ สมชัย ข้องใจ กกต.ช้ามาก ยังไม่สอบพยาน เลือกตั้งซ่อมล าปาง  

ชี้ช่องฟ้อง! 
13 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' ดีเดย์ 29 มิ.ย. ยื่นฟ้อง 'กกต.' ต่อศาลอาญาทุจริต 14 
10 แนวหน้าออนไลน์ กกต.งานงอก! ‘นิพิฏฐ์’ ดีเดย์ 29 มิ.ย. ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต 15 
11 MGR ออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ เตรียมยื่นศาลอาญาทุจริตฟ้อง กกต. พรุ่งนี้ 16 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร" บุกภูเก็ตประกาศส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 17 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ กระตุก‘รัฐบาล’ เลือกตั้งท้องถิ่น ยึดความพร้อม! 19 
14 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ เปิดแผน‘ก้าวหน้า’ สู้ศึก‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ 21 
15 ไทยรัฐออนไลน์ "อุตตม" เคลียร์ชัด สยบข่าวไขก๊อก ยัน 4 กุมารไม่ทิ้ง พปชร. 25 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ อย่าเพ่ิงดูเบา! 'อดีตกุนซือป้อม' ยก 'นฤมล' เทียบ 'ลกซุน' แม่ทัพเด็กแห่ง

กังตั๋ง 
26 

17 มติชนออนไลน์ จับตา “ปรับครม.” ลุ้น “บิ๊กป้อม” ถก “กก.บห.” ชุดใหม่ 27 
18 มติชนออนไลน์ ซินแสเข่ง ชี้ ‘โลโก้ใหม’่ พปชร. ธาตุไม้บวกดิน มั่นคงกลมเกลียว  28 
19 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. เปิดตัว “ท าเพ่ือเธอ เพ่ือประเทศไทย” ต้อนรับ หน.คนใหม่ "บิ๊กป้อม" 29 
20 ส านักข่าวไทยออนไลน์ นิพิฎฐ์ ฟ้องศาลอาญาทุจริตกลางด าเนินคดี กกต. 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 เนขั่นออนไลน์ 'นิพิฐฏ์' เดือด เตรียมยื่นศาลฟ้อง 7 กกต. สมคบคิดใช้อ านาจโดยทุจริต 32 
22 สยามรัฐออนไลน์ "นิพิฏฐ"์ฟ้อง 7 กกต.ละเวน้ปฏบิัติหน้าที่ม.157-พรป.สส.-กกต.จ่อส่ง

ป.ป.ช.เชือดซ้ า มั่นใจหลักฐานแน่น  
34 

23 สยามรัฐออนไลน์ งานเข้า กกต.!! “ศิริโชค” ตามรอย “นิพิฏฐ์” มอบ “เชาว์” ฟ้องฟันซ้ า ม.
157 เชื่อ หากมีคนกล้าคดียาวเป็นหางวา่วแน่ 

36 

24 มติชนออนไลน์ “นิพิฎฐ์” จัดหนัก ฟ้องศาลทุจริตฯ เอาผดิ 7 กกต. ชว่ยผูส้มัคร ส.ส. แม้
หลักฐานทุจริตชัด 

37 

25 มติชนออนไลน์ “ศิริโชค”เอาดว้ย ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ สัปดาห์หนา้ เอาผดิ กกต. ใช้
ดุลพินิจมิชอบ 

39 

26 MGR ออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ฟ้อง 7 กกต.เอาผิด ม.157 หลังเท 4 คดีค าร้องซื้อเสียงสนาม
เลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ชี้พฤติกรรมเลวร้าย 

40 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ อ านาจ ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  โครงสร้างใหม่ พลังประชารฐั 42 
2 คมชัดลึกออนไลน์ 'ก้าวไกล' เรตติ้งร่วง เกมแกล้งตาย 43 
3 มติชนออนไลน์ ท าไมปรีดีเลือกวันที่ 27 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาธรรมศาสตร์ฯ? 45 
4 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้ง ท้องถิ่น จังหวะก้าว คณะก้าวหน้า ก้าวย่าง ก้าวไกล 46 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ การจัดกระบวนทัพบุคลากรทางการเมือง 47 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ "ลุงตู่" เหนือเมฆ ? 49 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 51 
8 แนวหน้าออนไลน์ บทบรรณาธิการ 53 
9 แนวหน้าออนไลน์ กวนน้ าให้ใส 54 
10 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
1 ปีฝ่ายค้าน 6 พรรคแตกพ่าย ยุบพรรค ย้ายค่าย ขายเสียงงูเห่า 57 

11 คมชัดลึกออนไลน์ ไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง 59 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

29  มิถุนายน 2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

30  มิถุนายน  2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2 กรกฎาคม 2563 10.00 น. ห้องวายุภักษ์ 3-4  
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ศูนย์ราชการฯ และ  
โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 

จังหวัดชลบุร ี

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลื อกตั้ ง  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) 

3 กรกฎาคม 2563 09.15 น. โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลื อกตั้ ง  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  
ร่ ว มกิ จกร รม  " คณะกรรมการการ เลื อ กตั้ ง  
พบ พตส.11"   

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

สัปดาห์น้ีมีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

29 มิถุนายน 2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  

30 มิถุนายน 2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1 กรกฎาคม 2563 13.30 น. ห้องประชุม 502 ชั้น 5 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้ อ า น วยการสถาบั น พัฒนาการ เมื อ งและ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

2 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 
 
 
 
 

10.00 น. 

ห้องวายุภักษ์ 3-4  
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการฯ และ  
โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 

จังหวัดชลบุร ี
ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธี
เปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมผู้ตรวจการ 

3 กรกฎาคม 2563 09.15 น. โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบั น พัฒนาการ เ มื อ ง แล ะการ เลื อ ก ตั้ ง  
ร่วมกิจกรรม "คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบ พตส.11"                 
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ข่าวอ้างอิง 
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28 มิ.ย. 2563 

'ชวน' ซัด 'ธุรกิจการเมือง' ท าลายประชาธิปไตย ใครมีเงินก็ชนะเลอืกตั้ง 
 
ประธานรัฐสภา ชี้ธุรกิจการเมือง ท าลายระบอบประชาธิปไตย ใครมีเงินก็ชนะเลือกตั้ง เร่งสร้างภูมิคุ้มกันก่อน

ประเทศชาติล่มสลาย เตรียมหารือ มท.1 จัดการปัญหาสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบดบังทัศนียภาพอาคารรัฐสภา 
ในระหว่างการกล่าวให้โอวาทกับข้าราชการรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ระบุว่า เห็นความ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านลบในระบอบประชาธิปไตยและระบอบรัฐสภาไทย  ซึ่งถือว่าไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ได้เห็น
ความตื่นตัวของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นในทุกล าดับ และเป็นไปตามสถานการณ์ และการแสดงออก 
 
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/195654  
  

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/195654
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วันท่ี 28 มิ.ย. 2563 เวลา 11:54 น. 

อีสานโพลเผยคนหนุนเพ่ือไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
อีสานโพลระบุคนอีสานยังคงหนุนพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ชี้ไตรมาสแรกปี 64 เหมาะสมต่อ

การจัดการเลือกตั้งมากที่สุด  
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการส ารวจอีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เปิดเผยว่า จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ 20 จังหวัดภาคอีสานต่อความเห็นเรื่องคนอีสานกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ที่ได้ด าเนินการส ารวจในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.ที่ผ่านมา 
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น การสังกัดพรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ที่จะท าให้มีโอกาสชนะมากขึ้น โดยผลการส ารวจ
พบว่าร้อยละ 54.1 เลือกพรรคเพ่ือไทย รองลงมา คือพรรคพลังประชารัฐ ด้วยคะแนน ร้อยละ 21 คณะก้าวหน้า 
คะแนน ร้อยละ 12.2 และพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 9.0 ขณะที่ร้อยละ 3.7 เลือกพรรคและกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ 

ขณะที่การส ารวจถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งนั้นพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วง 
ม.ค.-มี.ค.2564 ที่เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด  และปัจจัยส าคัญในการชนะการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การสังกัดพรรคการเมือง, นโยบายในการหาเสียง และประวัติกับผลงานของ
ผู้สมัคร 

หัวหน้าโครงการส ารวจอีสานโพล กล่าวอีกว่า ผลส ารวจความเห็นของคนอีสานต่อ ความส าคัญต่อการใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 74.9 คนอีสานให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง ส.ส. ร้องลงมาคือร้อยละ ร้อยละ 12.5 ให้
ความส าคัญกับการเลือกตั้ง อบต. หรือเทศบาล และร้อยละ 4.6 ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง อบจ.ขณะที่ความ
คิดเห็นถึงการกระจายอ านาจและการจัดการเลือกตั้งเหมือนกันกับกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลส ารวจระบุว่ามากถึงร้อย
ละ 58.7 ต้องการให้เกิดข้ึนภายใน 5 ปี โดยร้อยละ 21.7 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 12.1 แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องการ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627108  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/627108
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ไทยรัฐออนไลน์28 มิ.ย. 2563 11:56 น. 

"สมชัย" ซัด นี่หรือคือ "ล าปางโมเดล" ที่ กกต.ภูมิใจ มี จดชื่อ-แจกเงิน 

 
 
สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซฯ ซัด นี่หรือคือ "ล าปางโมเดล" ที่ กกต.ภูมิใจ ตอกย้ าพบคนยืนยันมีการ
จดชื่อลูกบ้าน และแจกเงินคนละ 300 บาท ช่วงการเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 ขนาดคนไม่ได้เดินทางกลับมาใช้
สิทธิ์ยังโดน  

วันที่ 28 มิ.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร 
บอกเล่าถึงบุคคลที่อ้างว่า ถูกน าชื่อไปใส่ในกระดาษที่ระบุว่า "บัญชีรายชื่อผู้ท าโพล" หลังออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของ
ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ที่มีการจดชื่อลูกบ้านและแจกเงิน ในช่วงการเลือกตั้งซ่อมในพ้ืนที่ จ.ล าปาง 

นายสมชัย ระบุว่า อีก 1 ใน 30 ที่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ท าโพล ได้มีโอกาสคุยกับผมและยืนยันหลายเรื่องดังนี้ 
1. เขาเป็นคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ล าปาง ที่มีการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 20 มิถุนายน 

2563 แต่ก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งได้ไปประกอบอาชีพที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก  โดยไม่ได้เดินทาง
กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

2. ก่อนวันเลือกตั้ง 2-3 วัน มีผู้ใหญ่บ้านมาบอกคนทางบ้าน ให้ส่งชื่อคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์
ได้ โดยให้ระบุชื่อนามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 

3. เมื่อสอบถามว่า ยังมีคนที่เขารู้จักและไม่ได้ไปเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ต่างพ้ืนที่ แต่ปรากฏชื่อในรายชื่อคนท าโพ
ลอีกหรือไม่ เขาสามารถระบุชื่อได้อีก 4 ราย รวมตัวเขาเป็น 5 ราย ซึ่งเกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันที่มีผู้ใหญ่บ้านมาขอ
จดชื่อและเลขบัตรประชาชนจากคนทางบ้านที่อยู่ในพื้นท่ี 

4. เมื่อสอบถามว่า คนในบ้านได้รับเงินไหม ค าตอบคือได้รับเงินจากภรรยาผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินที่น ามามอบให้
ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน 300 บาท ก่อนวันเลือกตั้ง 

5. จากการร้องเรียนของชาวบ้าน พบว่าพฤติกรรมการจดชื่อและการแจกเงินเกิดขึ้นทั่วไปในหลายเขตพ้ืนที่ 
เช่นที่ ต าบล ทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน เป็นต้น ซึ่งทุกพ้ืนที่มี
ตัวเลขการแจกเงิน 300 บาทเท่ากันหมด โดยผู้ด าเนินการคือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในหมู่บ้านเป็น
ผู้ด าเนินการ นี่หรือ คือ ล าปางโมเดล ที่ กกต.ภูมิใจ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878035   

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1878035
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เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2563 15:28   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“สมชัย”เผยการสอบปากค าผู้ร้องคัดค้านเลือกตั้งซ่อมล าปางรายที่ 1 ยังไม่เริ่มต้น 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก“สมชัย ศรีสุทธิยากร”ระบุว่า ทราบ
จากพรรคเสรีรวมไทยว่า พลต ารวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนพรรค ผู้รับผิดชอบในการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
ซ่อมที่ เขต 4 ล าปาง ขณะนี้ได้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางแล้ว ซึ่ง กกต.ล าปาง จะต้องสอบข้อเท็จจริงในฐานะผู้ร้อง
คัดค้านการเลือกตั้งเป็นปากแรก ก่อนที่จะไปสอบพยานปากอ่ืนๆตามรายชื่อที่น าเสนอ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้า
สอบปากค าแต่ประการใด 

เดิมได้นัดหมายว่า จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ถูกขอเลี่อนเป็นวันอังคาร เนื่องจากวัน
จันทร์ทาง กกต.ได้มีการจัดสอบเลื่อนต าแหน่งผู้บริหาร ต่อมาได้มีการประสานขอเลื่อนไปเป็นวันพุธ ด้วยเหตุวันอังคาร
ไม่สามารถนัดหมายกรรมการสอบได้ครบ 

ในขณะที่ กกต.กลาง จะมีการประชุมกันในวันอังคารบ่าย ดังนั้น หากมีวาระการรับรองผลเลือกตั้งล าปาง
ออกมาในวันอังคารบ่ายโดยอ้างเหตุผลว่าขอรับรองไปก่อน สอยทีหลัง แสดงถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ผมแนะน าให้พรรคฟ้อง ม.157 ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัดล าปาง ครับ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000066403  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000066403
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วันท่ี 28 มิถุนายน 2563 - 18:04 น.  

‘สมชัย’ แฉ จนป่านน้ี กกต.ก็ยังไม่สอบแม้แต่พยานปากแรก คดีซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม 
 

 
 
‘สมชัย’ แฉ จนป่านนี้ กกต.ก็ยังไม่สอบแม้แต่พยานปากแรก คดีซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง หลังมีการ
ร้องเรียนให้สอบการซื้อเสียงเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความแสดงความเห็นความ
คืบหน้าการเรียกร้องให้มีการสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง เรื่อง การสอบปากค ารายที่ 1 ยังไม่เริ่มต้น ระบุว่า ทราบ
จากพรรคเสรีรวมไทยว่า พลต ารวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนพรรค ผู้รับผิดชอบในการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
ซ่อมที่ เขต 4 ล าปาง ขณะนี้ได้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางแล้ว ซึ่ง กกต.ล าปาง จะต้องสอบข้อเท็จจริงในฐานะผู้ร้อง
คัดค้านการเลือกตั้งเป็นปากแรก ก่อนที่จะไปสอบพยานปากอ่ืนๆ ตามรายชื่อที่น าเสนอ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้า
สอบปากค าแต่ประการใด เดิมได้นัดหมายว่า จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ถูกขอเลื่อนเป็นวัน
อังคาร เนื่องจากวันจันทร์ทาง กกต.ได้มีการจัดสอบเลื่อนต าแหน่งผู้บริหาร ต่อมาได้มีการประสานขอเลื่อนไปเป็นวันพุธ 
ด้วยเหตุวันอังคารไม่สามารถนัดหมายกรรมการสอบได้ครบ 

ในขณะที่ กกต.กลาง จะมีการประชุมกันในวันอังคารบ่าย ดังนั้น หากมีวาระการรับรองผลเลือกตั้งล าปาง
ออกมาในวันอังคารบ่ายโดยอ้างเหตุผลว่าขอรับรองไปก่อน สอยทีหลัง แสดงถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ผมแนะน าให้พรรคฟ้อง ม.157 ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัดล าปาง ครับ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2246616 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2246616
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/44-15.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 28 มิถุนายน 2563 18:40 น.  

'สมชัย' โวย กกต. ยังไม่เริ่มสอบปากค าพยานกล่าวหาซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 

 
 
  นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า... 
การสอบปากค ารายที่ 1 ยังไม่เริ่มต้น 

ทราบจากพรรคเสรีรวมไทยว่า พลต ารวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนพรรค ผู้รับผิดชอบในการร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 4 ล าปาง ขณะนี้ได้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางแล้ว ซึ่ง กกต.ล าปาง จะต้องสอบข้อเท็จจริงในฐานะ
ผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นปากแรก ก่อนที่จะไปสอบพยานปากอ่ืนๆตามรายชื่อที่น าเสนอ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้า
สอบปากค าแต่ประการใด 

เดิมได้นัดหมายว่า จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ถูกขอเลี่อนเป็นวันอังคาร เนื่องจากวัน
จันทร์ทาง กกต.ได้มีการจัดสอบเลื่อนต าแหน่งผู้บริหาร ต่อมาได้มีการประสานขอเลื่อนไปเป็นวันพุธ ด้วยเหตุวันอังคาร
ไม่สามารถนัดหมายกรรมการสอบได้ครบ 

ในขณะที่ กกต.กลาง จะมีการประชุมกันในวันอังคารบ่าย ดังนั้น  หากมีวาระการรับรองผลเลือกตั้งล าปาง
ออกมาในวันอังคารบ่ายโดยอ้างเหตุผลว่าขอรับรองไปก่อน สอยทีหลัง แสดงถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ผมแนะน าให้พรรคฟ้อง ม.157 ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัดล าปาง ครับ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165936  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/165936
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200628/da26f2cb0a8d202fe1202f219c71919e35dd090f17cd3c67ebe35a5c2f4a4957.jpg?itok=SPJug7lH
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วันอาทิตย์ ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.53 น. 

'สมชัย'บี้กกต.เอาจริงเอาจัง เร่งสอบปมซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความลง

บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า การสอบปากค ารายที่ 1 ยังไม่เริ่มต้น 
ทราบจากพรรคเสรีรวมไทยว่า พลต ารวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนพรรค ผู้รับผิดชอบในการร้องคัดค้าน

การเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 4 ล าปาง ขณะนี้ได้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางแล้ว ซึ่ง กกต.ล าปาง จะต้องสอบข้อเท็จจริงในฐานะ
ผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นปากแรก ก่อนที่จะไปสอบพยานปากอ่ืนๆตามรายชื่อที่น าเสนอ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้า
สอบปากค าแต่ประการใด 

เดิมได้นัดหมายว่า จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้ถูกขอเลี่อนเป็นวันอังคาร เนื่องจากวัน
จันทร์ทาง กกต.ได้มีการจัดสอบเลื่อนต าแหน่งผู้บริหาร ต่อมาได้มีการประสานขอเลื่อนไปเป็นวันพุธ ด้วยเหตุวันอังคาร
ไม่สามารถนัดหมายกรรมการสอบได้ครบ 

ในขณะที่ กกต.กลาง จะมีการประชุมกันในวันอังคารบ่าย ดังนั้น  หากมีวาระการรับรองผลเลือกตั้งล าปาง
ออกมาในวันอังคารบ่ายโดยอ้างเหตุผลว่าขอรับรองไปก่อน  สอยทีหลัง แสดงถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ผมแนะน าให้พรรคฟ้อง ม.157 ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัดล าปาง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/502030  
  

https://www.naewna.com/politic/502030
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29 มิ.ย. 2563 - 10:22 น.  

สมชัย ข้องใจ กกต.ช้ามาก ยังไม่สอบพยาน เลือกตั้งซอ่มล าปาง ชี้ช่องฟ้อง!  
 

 
 
วันที่ 29 มิ.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซบุ๊กตั้งค าถามกับการท าหน้าที่ของ กกต. ความว่า 

การสอบปากค ารายที่ 1 ยังไม่เริ่มต้น ทราบจากพรรคเสรีรวมไทยว่า พลต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนพรรค 
ผู้รับผิดชอบในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 4 ล าปาง ขณะนี้ได้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางแล้ว 

ซึ่ง กกต.ล าปาง จะต้องสอบข้อเท็จจริงในฐานะผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นปากแรก ก่อนที่จะไปสอบพยาน
ปากอ่ืนๆตามรายชื่อที่น าเสนอ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้าสอบปากค าแต่ประการใด 

เดิมได้นัดหมายว่า จะมีการสอบในวันที่ 29 มิ.ย.63 ได้ถูกขอเลี่อนเป็นวันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์ทาง กกต.
ได้จัดสอบเลื่อนต าแหน่งผู้บริหาร ต่อมามีการประสานขอเลื่อนไปเป็นวันพุธ ด้วยเหตุวันอังคารไม่สามารถนัดหมาย
กรรมการสอบได้ครบ 

ในขณะที่ กกต.กลาง จะมีการประชุมกันในวันอังคารบ่าย ดังนั้น  หากมีวาระการรับรองผลเลือกตั้งล าปาง
ออกมาในวันอังคารบ่าย โดยอ้างเหตุผลว่าขอรับรองไปก่อน สอยทีหลัง แสดงถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ผมแนะน าให้พรรคฟ้อง ม.157 ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัดล าปาง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4404431   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4404431
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/สมชัย-เลือกตั้งซ๋อมลำปาง.jpg
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28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:04 น.     

'นิพิฏฐ์' ดีเดย์ 29 มิ.ย. ยื่นฟ้อง 'กกต.' ต่อศาลอาญาทุจริต 
 

 
 
 
28 มิ.ย.63-นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "พรุ่งนี้ ได้เวลาที่จะ

ฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตแล้ว เราสู้กันแบบตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และ รัฐธรรมนูญ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69931  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69931
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วันอาทิตย์ ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.54 น. 

กกต.งานงอก! ‘นิพิฏฐ’์ ดีเดย์ 29 ม.ิย. ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต 
 

 
 
28 มิถุนายน 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

“พรุ่งนี้ ได้เวลาที่จะฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตแล้ว เราสู้กันแบบตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และ รัฐธรรมนูญ” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501968  
  

https://www.naewna.com/politic/501968
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เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2563 14:37   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

‘นิพิฏฐ์’ เตรียมย่ืนศาลอาญาทุจริตฟ้อง กกต. พรุ่งนี ้
 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)โพสต์เฟซบุ๊ก “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ”ระบุว่า 
พรุ่งนี้ ได้เวลาที่จะฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตแล้ว เราสู้กันแบบตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และ รัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000066394  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000066394
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วันท่ี 28 มิ.ย. 2563 เวลา 19:09 น. 

"ธนาธร" บุกภูเก็ตประกาศส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 
 

 
 
ภูเก็ต-"ธนาธร"ลงพ้ืนที่ภูเก็ตรณรงค์ปักธงความคิดประกาศส่งผู้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่ว

ประเทศกว่า 7พันแห่ง  
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมกับ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ส.ส.

พรรคก้าวไกล นายชารีฟ อนันตศาสน์ อดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจ.ภูเก็ต พรรคอนาคตใหม่ และทีมคณะก้าวหน้า 
พบปะพูดคุยกับชาวภูเก็ต ภายใต้ หัวข้อ "ก้าวไปกับคณะก้าวหน้า" มี  สมาชิกอดีตพรรคอนาคคใหม่ในจ.ภูเก็ตและ
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมาจ านวนมาก ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต 

นายธนาธร กล่าวว่า เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ส.ส.ในพรรคได้ไปเป็นส.ส.พรรคก้าวไกล จ านวน 54 คนสาน
ต่อนโยบายเดิมของพรรคอนาคตใหม่ ที่ผ่านมาเมื่อเกิดการยุบพรรค ต้องขอโทษทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ให้
ความส าคัญกับพรรคอนาคตใหม่แล้วเกิด ส.ส.งูเห่า เกิดข้ึน ส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากพรรคอนาคตใหม่ มารวมตัวกันเป็น
คณะก้าวหน้า รณรงค์ปักธงความคิดส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ระดับฐานราก 

"คณะก้าวหน้า จะส่งผู้สมัครเข้าไปท างานการเมืองระดับ อบจ. , เทศบาล และ อบต. เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ประชาชนมีงานท าทุกคน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เหล่านี้ เป็นภารกิจส าคัญที่จะท า ดังนั้น การเข้ามาที่
จังหวัดภูเก็ต วันนี้ เพ่ือต้องการชักชวนคนภูเก็ตที่รักบ้านรักเมืองมาร่วมกันในแนวทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน  
โดยประกาศเจตนารมณ์ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ อบจ.76 แห่ง เทศบาล 2,454 แห่ง อบต.5,320 
แห่ง และการปกครองรูปแบบพิเศษ กทม.และพัทยา รวมทั้งหมดกว่า 7พันแห่งทั่วประเทศ"นายธนาธรกล่าว 

ทั้งนี้ คณะก้าวหน้า มีความตั้งใจให้ผู้สมัครเป็นทีมเดียวกันเพ่ือการท างานเป็นเอกภาพ มีนโยบายการพัฒนาใน
ด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาจังหวัดให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การคมนาคมสาธารณะ การจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ า ฯลฯ 
เป็นต้น เชื่อว่า เราท าได้ มีนโยบายมีแนวคิดที่ดี โดยจะแข่งขันด้วยนโยบาย ซึ่ง การจัดท านโยบายที่ดีมาจากการรับฟัง
ความเดือดร้อนจากประชาชนท าให้การเมืองเป็นเรื่องนโยบายไม่ใช่ผลประโยชน์ขอให้มาร่วมกันในการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ประเทศไทยจะเปลี่ยนได้ต้องมาจากระดับข้างล่างขึ้นข้างบน ขอย้ าว่า 
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เราต้องสร้างการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพแข่งขันด้วยนโยบาย ความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงประเทศเพ่ือต้องการก้าวน าพา
ประเทศไทยไปข้างหน้า โดย จะมีส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมกันผลักดันให้อย่างสร้างสรรค์ 

จากนั้น นายธนาธร และคณะเดินทางต่อไปที่ โรงแรม THE BAY AND BEACH CLUB หาดป่าตอง เพ่ือพูดคุย
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจด้านท่องเที่ยว โรงแรม กลุ่มสถานบันเทิง  ของภูเก็ต ให้ก้าวไกลหลังโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ 
"ภูเก็ตจะก้าวหน้าได้อย่างไรหลังโควิด-19"  
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627141  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/627141
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29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

กระตุก‘รัฐบาล’ เลือกตั้งท้องถิ่น ยึดความพรอ้ม! 

 
 พ่อฟ้าไม่หยุดฝัน! ตั้งเป้าลุยส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น คุมพ้ืนที่ในระดับฐานราก ขณะที่นักวิชาการเขย่ารัฐบาล

บิ๊กตู่ อปท.พร้อมมา 8 ปีแล้ว ไม่ต้องรองบฯ ซัดต้องค านึงถึง ปชช.เป็นหลัก ไม่ใช่ความพร้อมพรรคการเมือง 
     เมื่อวันอาทิตย์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  ร่วมกับนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.
พรรคก้าวไกล, นายชารีฟ อนันตศาสน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จ.ภูเก็ต พรรคอนาคตใหม่  และทีมคณะ
ก้าวหน้า พบปะพูดคุยกับชาวภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปกับคณะก้าวหน้า" 

นายธนาธรกล่าวว่า เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ส.ส.ในพรรคได้ไปเป็น ส.ส.พรรคก้าวไกล จ านวน 54 คน สาน
ต่อนโยบายเดิมของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากพรรคอนาคตใหม่มารวมตัวกันเป็นคณะก้าวหน้า รณรงค์ปัก
ธงความคิดส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ระดับฐานราก 

"คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครเข้าไปท างานการเมืองระดับ อบจ. , เทศบาล และ อบต. เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ประชาชนมีงานท าทุกคน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เหล่านี้เป็นภารกิจส าคัญที่จะท าวันนี้  เพ่ือต้องการ
ชักชวนคนภูเก็ตที่รักบ้านรักเมืองมาร่วมกันในแนวทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน โดยประกาศเจตนารมณ์ส่ง
ผู้สมัครลงแข่งขันในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ อบจ. 76 แห่ง, เทศบาล 2,454 แห่ง, อบต. 5,320 แห่ง และการปกครอง
รูปแบบพิเศษ กทม.และพัทยา รวมทั้งหมดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ" นายธนาธรระบุ    

นายธนาธรระบุต่อว่า เชื่อว่าเราท าได้ มีนโยบายมีแนวคิดที่ดี โดยจะแข่งขันด้วยนโยบาย ซึ่งการจัดท านโยบาย
ที่ดีมาจากการรับฟังความเดือดร้อนจากประชาชน ท าให้การเมืองเป็นเรื่องนโยบายไม่ใช่ผลประโยชน์ ขอให้มาร่วมกันใน
การเมืองระดับท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ประเทศไทยจะเปลี่ยนได้ต้องมาจากระดับข้างล่างขึ้น
ข้างบน ขอย้ าว่าเราต้องสร้างการเมืองท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ แข่งขันด้วยนโยบาย 

วันเดียวกัน นายบรรณ แก้วฉ่ า นักวิชาการด้านการกระจายอ านาจ  ในฐานะอนุกรรมาธิการและเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภา
ผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เพ่ือรับฟังความเห็นและ
ประเมินความพร้อมการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกประเภท ก่อนน าเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาความเหมาะสม 
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“ได้เสนอให้มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถจัดพร้อมกันได้ ขณะที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเมือง
พัทยา เป็นอีกกลุ่มที่อาจจะจัดพร้อมกันได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องเลือกพร้อมกัน ส าหรับประเด็นควรเลือกตั้งประเภทใดก่อน 
ยืนยันว่า อปท.ทุกประเภทสามารถจัดเลือกตั้งทันที โดยเทียบให้เห็นกรณีหมดวาระตามปกติ มีเวลาเพียง 45 วัน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมได้ทัน แต่ที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมนานกว่า 8 ปี" นายบรรณ
ระบ ุ

นายบรรณกล่าวว่า ที่ประชุมสอบถามว่าจะมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณหรือไม่  และจะต้องรองบประมาณปี 
2564 หรือไม่ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้งบประมาณปี 2563 จัดเลือกตั้งได้ทันทีแต่โดยทางปฏิบัติ รัฐบาลควร
จัดสรรงบมาให้ อปท.โดยตรง และปรับแก้ระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจน 

“หากไม่สนใจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเว้นช่วงมาหลายปี จะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะใช้
สิทธิเลือกผู้น าท้องถิ่น โดยการพิจารณาจัดการเลือกตั้งจะต้องค านึงถึงประชาชน ไม่ใช่ค านึงถึงความพร้อมในการสรรหา
ผู้สมัครของพรรครัฐบาลมาลงสมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่น” นายบรรณกล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69978  
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 10:00 น.  

‘ธนาธร’ เปิดแผน‘ก้าวหน้า’ สู้ศึก‘เลือกตั้งทอ้งถิน่’ 

 
หมายเหตุ – นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์พิเศษ “มติชน” ถึงการน าคณะ

ก้าวหน้าเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ชูนโยบายแข่งขัน สร้างสัญญาประชาคม อาสาเดินงานส่วนล่าง 
บรรจบเส้นกับพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

⦁ท่าทีของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เวลาพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นผมคิดว่าเป็นที่น่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยมาก เพราะไม่มีการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นมาตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 และความจริงก่อนหน้านั้นหลายท้องถิ่นก็ไม่มีการเลือกตั้งมา
ประมาณ 3-4 ปีแล้ว ดังนั้นหลายพื้นท่ีอาจไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น 8-10 ปีด้วยซ้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี 5 
ประเภท ประกอบด้วย แบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา แบบทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) มี 76 อบจ. (ไม่รวม กทม.) เทศบาล มีประมาณ 100 กว่าแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มี 7 พันกว่า
แห่ง อปท.ประเภทนี้บริหารงบต่อปีประมาณ 8 แสนล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้บริหารของ อปท.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
แต่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ท่าทีของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็น 2 เรื่องคือ ทัศนคติของคุณประยุทธ์ คงเส้น
คงวาเสมอ ตั้งแต่การท ารัฐประหารเป็นต้นมา นั่นก็คือการไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อใจประชาชน คุณประยุทธ์ถามตลอดเวลา
ว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือส าหรับการกระจายอ านาจ คนไทยพร้อมแล้วหรือ และนี่ก็คือค าถามที่คุณประยุทธ์ถาม
คนไทยมาตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เป็นทัศนคติแบบเจ้าขุนมูลนาย ไม่เชื่อว่าคนในท้องถิ่นมีศักยภาพ มีพลังจะ
เรียนรู้ที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ท้องถิ่นของเขาเองขึ้นมา ไม่ต้องรอรับทิศทางจากกรุงเทพฯ ทัศนคติของคุณประยุทธ์
ถูกสั่งสมมาจากการอยู่ในค่ายทหาร ไม่เคยออกไปพบปะประชาชน 

ทุกท้องถิ่นมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ จะท าให้ท้องถิ่นของพวกเขาเติบโต และเบ่งบาน ประชาธิปไตยใน
ระดับประเทศจะเข้มแข็งได้ ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจะต้องเข้มแข็ง อีกสิ่งสะท้อนจากท่าทีของรัฐบาลคือ อ านาจ
อยู่ที่คุณประยุทธ์คนเดียว ขอแค่คุณประยุทธ์มีความชัดเจน และประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ 90 วันก็
สามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้เลย หรือเร็วสุดก็อาจจะ 60 วัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อม ประชาชนพร้อม 
และนักการเมืองท้องถิ่นพร้อม คนไม่พร้อมคือ คสช.และคุณประยุทธ์ ต้องเข้าใจว่า คสช.ไม่ได้มีที่มาจากประชาชน แต่
มาจากองค์กรอิสระ เช่น กกต. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศาลรัฐธรรมนูญ 
มีที่มาจากรัฐธรรมนูญ 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปืน รถถัง และห้องขัง นี่คือฐานที่มาของอ านาจของ คสช. 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ธนาธร22.jpg
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การเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น หมายความว่า เขาจะเสียกลไกการครอบคลุม การครอบง า  และการกดขี่
ประชาชน กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาอ านาจของเขา หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาจะเสียอ านาจควบคุม 
ผู้บริหาร อปท. แต่งตั้งขึ้นมากว่า 7 พันกว่าแห่ง พ่วงมากับงบประมาณกว่า 8 แสนล้านบาท เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมายถึง คนจะเข้ามาใหม่จะถูกแต่งตั้งโดยประชาชน ใช้อ านาจของประชาชนในท้องถิ่นจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่น คุณประยุทธ์จะเสียอ านาจในการเข้าถึงเงินจ านวน 8 แสนล้านบาทไป ดังนั้น ทัศนคติของคุณประยุทธ์ที่มีปัญหา
ต่อการพัฒนาประเทศเรื่องการกระจายอ านาจ และความกลัวจะเสียอ านาจของตัวเอง ไม่ไว้วางใ จประชาชน กลัว
ประชาธิปไตย กลัวหีบเลือกตั้ง สองเรื่องนี้มีปัญหา จึงไม่ยอมปลดล็อกการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่มีการเลือกตั้งระดับชาติ
มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 

⦁ความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อระบอบประชาธิปไตย 
หากเราเคยฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงแรกจะมีการหารือของ ส.ส. จะได้ยินเขาพูดว่า “ท่าน

ประธานครับ ถนนข้ามห้วยนี้ขาด ท าถนนให้หน่อยได้ไหม” “ท่านประธานครับ ชาวบ้านที่นี่เดือดร้อน เพราะมีโรงงาน
ปล่อยน้ าเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น” “ท่านประธานครับ ไฟที่นี่ไม่สว่าง เป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน” นี่คือการ
อภิปรายในสภาระดับชาติ แต่เป็นเรื่องของหมู่บ้าน เป็นเรื่องของชุมชน ท าไมเราไม่ยกอ านาจและงบประมาณให้เขาไป
จัดสรรกันเอง ไม่ต้องน าเรื่องเหล่านี้มาที่สภาผู้แทนราษฎรเลย หน้าที่ของ ส.ส.คือฝ่ายตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจฝ่าย
บริหาร แต่ทุกวันนี้ ส.ส.ต้องออกไปเดินช่วยเหลือประชาชน เพราะกลไกของ อปท. ไม่มีอ านาจและงบประมาณอย่าง
แท้จริง หากชาวบ้านต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข ชาวบ้านต้องไปบอก ส.ส. ให้อภิปรายในสภา เป็นกลไกการเมืองที่
ตลก และท าให้ประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ 
แต่เมื่ออ านาจถูกรวมศูนย์อยู่ที่ระบบราชการที่ กทม. สิ่งที่ผมพูดไปจึงไม่เกิดขึ้น ประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ หรือฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้กระจายอ านาจมาก และท่ีส าคัญคือ งานฝ่ายนิติบัญญัติและงานฝ่ายบริหาร
เป็นงานที่ใช้คนละความสามารถกัน เพราะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นงานทางกฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารไม่จ าเป็นต้องเป็นงาน
กฎหมาย แต่ต้องสามารถซื้อใจและบริหารคนได้ และงานที่จะบ่มเพาะสร้างผู้บริหารได้ดีคือ นายกฯ ระดับท้องถิ่น โจโก
วี ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เคยเป็นผู้ว่าเมืองจาการ์ตา บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคยเป็นนายกเทศมนตรี
ลอนดอน หรือสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ก็เคยบริหารเมืองเซี่ยงไฮ้ งานสายบริหารจะบ่มเพาะคนจากนายก อบต. 
กลายเป็นนายก อบจ. รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี จะตรงสายมากกว่าเยอะ เพราะมีการใช้ทักษะแบบเดียวกัน 

ประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมเหล่านี้ เพราะท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจ ชนชั้นน าอภิสิทธิ์ชนมีความกลัว เพราะเขา
เข้าใจเรื่องนี้ เขาจึงพยายามกดไว้ไม่ให้เกิดขึ้น นี่คือประชาธิปไตยระดับรากฐาน ที่ใกล้ตัวมากที่สุด แต่เขาไม่ต้องการให้
เกิดขึ้น เขารู้ว่าถ้าอ านาจถูกกระจายออกจากระบบราชการเมื่อไหร่ ประชาชนจะเติบโตเบ่งบาน ประชาชนจะตระหนัก
ถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และเขาไม่ต้องการให้ประชาชนไทยไปถึงจุดนั้น 

⦁กฎหมายที่ก ากับการเลือกตั้งท้องถิ่นถูกแก้ไข และออกใหม่ยุค คสช. จะเอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ 
ในส่วนนี้ผมไม่รู้ อย่างที่บอกคืออ านาจอยู่ฝั่งเขา หากไปดูการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มี

เครือข่ายข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น กฎกติกาการเลือกตั้ง ก็เป็นโทษต่อฝ่ายตรงข้ามกับ คสช.อยู่แล้ว เราไม่มี
อ านาจจัดสรรตรงนั้น แต่ไม่เป็นไร เราพร้อมลงสนาม ถึงแม้เราจะรู้ว่าเราจะเป็นรอง ผมยืนยันว่าเราไม่ซื้อเสียง ไม่ใช้
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อิทธิพล ไม่มีเครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวคะแนน เราท าแบบนี้ตั้งแต่การเมืองเลือกตั้งระดับชาติแล้ว เพราะ
ต้องการท าการเมืองใช้ความคิดน า ใช้นโยบายน า ใช้อุดมการณ์น า 
สิ่งที่เราจะท าคือ การผลิตนโยบายที่ดี ถ้าผู้สมัครของคณะก้าวหน้ามีนโยบายที่ดีไปให้ประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น
ท างานแบบดั้งเดิม เขามีทางเลือก 2 ทาง คือ เขามายิงเรา หรือเขาจะเปลี่ยนตัวเอง มาสร้างนโยบายแข่งขันกัน สุดท้าย
คนได้ประโยชน์คือประชาชน นี่คือความหมายของการเขย่าการเมืองท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการน าเสนอ
นโยบาย เมื่อแข่งกันด้วยนโยบายแล้วจะเกิด สัญญาประชาคม หากเราสัญญาว่าจะสร้างสวนสาธารณะ วันหนึ่ง
ประชาชนก็สามารถมาทวงถามสัญญากับเราได้ เมื่อมีการพูด เมื่อมีการเปล่งวาจา จะกลายเป็นสัญญา ประชาชน
สามารถมาทวงถามได้หลังการเลือกตั้ง 

⦁ไม่หยุดเตรียมความพร้อมสนามท้องถิ่น 
ใช่ครับ แต่ก็ชะงักไปช่วงการปิดเมืองเพ่ือควบคุมการระบาดของโควิด-19 ท าให้เราเป๋ไปนิดหนึ่ง เพราะไม่

สามารถลงพื้นที่ได้ คุยกับใครก็ล าบาก เพ่ิงจะมาเริ่มจัดท ากันใหม่หลังเปิดเมืองเมื่อเดือนที่แล้ว 

⦁หารือหรือตกลงกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืนโดยเฉพาะกับพรรคเพ่ือไทย จะส่งเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 
ไม่ได้คุยครับ เพราะว่าความเข้าใจของผมตอนนี้คือ พรรคเพื่อไทยจะไม่ส่งในนามพรรค ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรค
ใหญ่ เช่น พรรคเพ่ือไทย หรือพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนกลางจะไม่ยุ่ง แต่จะให้ ส.ส.ในพ้ืนที่จัดการกันเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ส่งเป็นชื่อทีมแยกต่างหาก ดังนั้นต่อให้คุยกับพรรคก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะพรรคไม่ได้ไปก ากับดูแล 

⦁กระแสความนิยมในพรรคอนาคตใหม่ช่วงเลือกตั้งระดับชาติจะส่งผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ของคณะ
ก้าวหน้าหรือไม่ 

ไม่รู้ แต่เรายืนยันว่า เราใช้ฐานความคิดแบบเดิมคือ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ทุจริต ไม่ใช้อิทธิพล ใช้ความคิดน า
ใช้นโยบายน า เรายืนยันเรื่องการท างานการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบนี้เหมือนเดิมท าให้มันสนุก หากมีเงิน 100 ล้าน 
เอามากองบนโต๊ะคิดว่าจะน าไปจัดการปัญหาขยะอย่างไร หรือท าอย่างไรให้อาหารในโรงเรียนของลูกหลานเราครบ
โภชนาการมากกว่านี้ นี่คือสิ่งที่เราฝันหาคือการเมืองที่สร้างสรรค์ที่ผลักสังคมไปข้างหน้า ดังนั้น ผมไม่รู้ว่าความนิยมใน
ตัวแกนน าพรรคอนาคตใหม่เดิมจะช่วยการเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าหรือเปล่า แต่เรายืนยันว่าเราจะใช้วิธี
แบบเดิมในการท างานการท านโยบายที่ดีโดยตั้งฐานจากความคิด ไม่ใช่อิทธิพลหรือเงิน 

ที่ส าคัญคือเราจะไม่ทิ้งการเมืองภาพใหญ่คณะก้าวหน้าจะท าการเมืองท้องถิ่นเพ่ือผลักดัน ท าให้คนเห็ นว่า
การเมืองท้องถิ่นใกล้กับตัวเรา ประชาธิปไตยท้องถิ่น เป็นประชาธิปไตยรากฐาน หากเราท าจุดนี้ส าเร็จก็สามารถเปลี่ยน
ในระดับชาติได้ ในขณะเดียวกันเพ่ือนของเราที่อยู่ที่พรรคก้าวไกล ผมก็หวังว่าพวกเขาจะผลักดันแก้ไขกฎหมายที่โอน
อ านาจ โอนงบ โอนคนจากหน่วยงานราชการส่งมาท้องถิ่นมากขึ้น “ดังนั้นมันจะเป็นกระบวนการล่างขึ้นบน บนลงล่าง 
และมาประสานกัน” 

⦁เป็นเรื่องท่ีเลี่ยงไม่ได้ในการปะทะกับกลุ่มอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ 
ใช่ครับ มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ จึงขอฝากพ่ีน้องประชาชนให้ช่วยกัน เพราะเราไม่มีบอดี้การ์ด เราไม่มีซุ้ม

นักเลง เราไม่มีซุ้มมือปืน ถึงแม้ว่าในการปรากฏตัวในที่สาธารณะผมอาจจะดูขึงขังหรือจริงจัง แต่ผมไม่ใช่คนที่นิยมใช้
ความรุนแรง ปืนสักกระบอกก็ไม่มี ดังนั้น คนที่จะปกป้องพวกเราได้ก็มีแต่ประชาชนแน่นอน ที่สุดการส่งผู้สมัครลงใน
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ท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ยังมีการใช้อิทธิพลสูง แค่ผู้สมัครของเราลงสมัครพ้ืนที่นั้นก็ถือว่ากล้าหาญแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ แบบนี้เกิดข้ึนกับเราช่วยปกป้องผู้สมัครของคณะก้าวหน้าด้วย 

⦁ผู้สมัครของคณะก้าวหน้า 
ผู้สมัครของเราเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่เลือกปฏิบัติแบ่งแยกอายุ แต่เราจะคัดเลือกคนที่มีความสมัยใหม่ทางความคิด

เท่าทันโลก และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ในเชิงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุต่ ากว่า 
45 ปี 

เท่าที่พูดคุยผู้สมัครของเราทุกคนตื่นเต้นกันมาก ผมคิดว่ามันมีกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เช่น 
กลุ่มรักษ์บ้านเกิด คือกลุ่มคนที่เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนในจังหวัดของตัวเอง สอบเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและ
ท างานในกรุงเทพฯ พอท าไปจนถึงอายุเกือบ 30 ปี ก็ตัดสินใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิด จึงเกิดกลุ่มรักษ์บ้านเกิดขึ้น 
สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือ กลุ่มพัฒนาเมือง เช่น โคราชพัฒนาเมือง ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาตั้ง
บริษัทพัฒนาเมือง เพ่ือพัฒนาเมืองของเขาให้ดีขึ้น ซึ่งก าลังเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศมันแสดงให้เห็นว่า คนรุ่น
ใหม่ต้องการท าให้บ้านเมืองของเขาน่าอยู่ ให้ทุกคนมีงานท าไม่ต้องไปหางานที่กรุงเทพฯ ชลบุรี หรือสมุทรปราการ 

สมมุติเราให้งบประมาณและอ านาจแก่คนเหล่านี้ใช้บริหาร ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองและชนบทจะลดลง
เพียงใด ท าไมต้องน าภาษีของคนทั้งประเทศไปรวมที่กรุงเทพฯ เพ่ือหล่อเลี้ยงระบบราชการที่ใหญ่เทอะทะไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เข้าใจปัญหาของคนท่ีแท้จริง 
สุนันทา บวบมี 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/special-interview/news_2246719 
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"อุตตม" เคลียร์ชัด สยบข่าวไขก๊อก ยัน 4 กุมารไม่ทิ้ง พปชร. 

 
 
 
"อุตตม" เคลียร์ชัด ข่าว 4 กุมารตั้งโต๊ะจ้อทิ้ง "พลังประชารัฐ" ยันไม่จริง ขอท างานรับมือเศรษฐกิจ จากพิษโควิดฯ 
ตามค าสั่งนายกฯ  

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ โดยไม่มี
รายชื่อทีม "4 กุมาร" ร่วมคณะ การตัดสินใจท างานทางการเมืองกับพรรคต่อไปหรือไม่นั้น จึงเป็นที่ถูกจับตา แม้หลัง
ประชุมใหญ่สามัญพรรค เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  
รมว.พลังงาน ยังยืนยันว่าไม่น้อยใจและสามารถท างานร่วมกันได้กับทุกคน วันนี้ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ 

ส่วนกระแสข่าวว่า ทีม 4 กุมาร จ่อแถลงข่าวลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนั้น ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไป
สอบถามเรื่องดังกล่าวกับ นายอุตตม โดยได้รับการยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีการนัดแถลงข่าวออกจากการเป็น
สมาชิกพรรค ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด ตอนนี้ขอท างานตามที่นายกฯสั่ง เพ่ือให้เร่งรับมือเศรษฐกิจหลังคลายล็อก
มาตรการโควิด-19 เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 จ านวน 5 พันบาท ที่จะจ่าย มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นเดือน
สุดท้าย ประชาชนก าลังเผชิญภาวะยากล าบาก เศรษฐกิจหนักทั่วโลก ไม่ใช่แค่เมืองไทย ไม่ต้องการให้การเมืองมา
กระทบความมั่นใจ ซ้ าเติมความยากล าบากในการบรหิารงานของนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878299  

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1878299
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29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:43 น.     

อย่าเพ่ิงดูเบา! 'อดีตกุนซือป้อม' ยก 'นฤมล' เทียบ 'ลกซุน' แม่ทัพเดก็แห่งกังตั๋ง 

 
29 มิ.ย. 63 -  นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "การจัดทัพพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยไปแล้ว! ผู้คนก าลังจับตาทีมเศรษฐกิจ! บางพวกติงว่า
ดร.แหม่มยังเยาว์วัยอ่อนแก่ความนัก!  อย่าเพ่ิงดูเบาครับ! เล่าปี่เคยดูแคลนลกซุนแม่ทัพเด็กแห่งกังตั๋งจึงแตกทัพพินาศ
ย่อยยับมาแล้ว! และนี่ก็เป็นเพียงทีมเศรษฐกิจพรรค ยังไม่ใช่ทีมเศรษฐกิจรัฐที่ลุงตู่จะจัดเอง "เก่าไป ใหม่มา" วิสัยโลกก็
เป็นเช่นนี้เอง" 

จากนั้นได้โพสต์เพ่ิมเติมอีกว่า "สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้  ก าลังอยู่ในโหมดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่
ร้ ายแรงมาก  การ ฟ้ืนฟูประเทศชาติ ในสถานการณ์ เช่นนี้ จึ ง ไม่อาจใช้ ระบบคิด "กู้ มาแจก"  ได้ อีกต่อไป 
ทีมเศรษฐกิจใหม่ ไม่ว่า ในด้านการค้าต่างประเทศ การท่องเที่ยว การคลัง และพลังงาน จึงต้องเป็นเอกภาพ!!!โควต้า
กลาง7ที่นั่ง จัดได้ดีย่อมมีอานุภาพเหลือเฟือ 

พระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าฮ่ันโกโจ คมคายมาก ทรงตรัสว่า ในด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนข้าสู้
เตียวเหลียงไม่ได้ ในด้านน าทัพ เข้าต่อตีข้าศึกป้องกันเมืองข้าสู้ฮ่ันสินไม่ได้ ในด้านการระดมพลอาวุธยุทโธปกรณ์ ข้าสู้
เซียวเหอไม่ได้ แต่พวกเจ้าทั้งสามคนนี้สู้ข้าไม่ได้ ก็เพราะข้าสามารถที่จะใช้พวกเจ้าให้แสดงความสามารถสูงสุดที่พวกเจ้า
มีได้". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69987  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69987
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 09:30 น.  

จับตา “ปรับครม.” ลุน้ “บิ๊กป้อม” ถก “กก.บห.” ชุดใหม ่หาแนวทางรื้อเก้าอี้ รมต.  
จ่อเฟ้นรองหน.พปชร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2246968  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2246968
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/บิ๊กป้อม2.jpg
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 09:23 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/lifestyle/horoscope-lifestyle/news_2246952  
  

https://www.matichon.co.th/lifestyle/horoscope-lifestyle/news_2246952
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/โลโก้ใหม่22.jpg
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ไทยรัฐออนไลน์29 มิ.ย. 2563 09:47 น. 

พปชร. เปิดตัว “ท าเพื่อเธอ เพื่อประเทศไทย” ต้อนรับ หน.คนใหม่ "บิ๊กป้อม" 
  

 
 
 
 
น.ส. วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ทวิตเตอร์ เผย พรรคพลังประชารัฐ แต่งแพลง “ท าเพื่อเธอ เพื่อ

ประเทศไทย” ต้อนรับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
วันที่ 29 มิ.ย. น.ส. วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ทวิตเตอร์ ข้อความ  โอ้โห! หัวหน้าป้อม ขึ้นปุ๊บ 

พรรคพลังประชารัฐปล่อยเพลงที่แต่งรอไว้เลย “ท าเพ่ือเธอ เพ่ือประเทศไทย” ขับร้องโดย: จอห์น นูโว 
ใช้เพลงเป็นสื่อ “บิ๊กตู”่ รัฐประหาร ก็แต่งเพลง และใช้เพลงเป็นสื่อ มาเป็นอัลบั้ม ใน 5 ปี คสช. พอ “บิ๊กป้อม” 

ขึ้นหัวหน้าพรรค พปชร. เพลง ก็มา! 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878465  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1878465
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29 มิ.ย. 2020 11:25:51  

นิพิฎฐ์ ฟ้องศาลอาญาทุจริตกลางด าเนินคดี กกต.  

 
 
พรรคประชาธิปัตย์ 29 มิ.ย.-"นิพิฎฐ์" ฟ้องศาลอาญาทุจริตกลางด าเนินคดีกกต.ทั้ง 7คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ- ผิดพ.ร.บ..กกต. ม่ันใจหลักฐานชัดกว่าสมัยกกต.ชุดที่เคยถูกจ าคุก 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์ 
แถลงว่า วันนี้จะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตกลางให้ด าเนินคดีกับนายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวม 7 คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระท าผิดรัฐธรรมนูญ และท าผิด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีโทษสูงสุดถึง
จ าคุกตลอดชีวิตเพราะการกระท าของกกต.ทั้ง 7 คนเป็นดุลพินิจที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐาน ของความสมเหตุสมผล และเป็น
การใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจจนล้นออกมานอกเขต ของความชอบด้วยกฎหมาย  รัฐธรรมนูญ ทุจริตตามนัยค าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี3509/2549 โดยเป็นการท าลายและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย  

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องต่อกกต.ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งในหมู่ที่ 5 ต.
พนางตุง อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีภาพ มีเสียง มีคลิป และหญิงสาวที่อยู่ในคลิปยอมรับว่า ซื้อเสียงจริง และหญิง
สาวคนดังกล่าวยอมไปให้การ กับกกต. ยอมรับว่าเป็นคนซื้อเสียงจริง โดยน าเงิน 4,000 บาทแจกจ่ายให้กับหลานและ
ญาติจ านวน 8 คน แต่มากลับค าให้การบอกว่าเงินดังกล่าว ไม่ได้เป็นเงินซื้อเสียงแต่เป็นเงินให้หลานไปซื้อน้ ามันพืช 
กกต.จึงยกค าร้อง และยังมีหลักฐานโดยมีบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเสียง มีคลิปคนทยอยรับเงิน โดยคนที่ซื้อเสียง ระบุว่า เบอร์ 9 
เป็นเงิน 500 บาท แต่กกต. ยกค าร้องด้วยเหตุผลที่บอกว่าผู้อัดคลิปไม่ได้ยินว่าคนในคลิปพูดว่าอะไร ทั้งที่มีเสียงชัดเจน 
บอกให้เลือกผู้สมัครเบอร์ 9 

นายนิพิฏฐ์  กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องกลุ่มไลน์ชื่อว่ากลุ่มเพ่ือนนายฉลอง มีสมาชิก 2,400 คน ในกลุ่มมีการ
ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 35,000 ใบ แล้วส่งมาในกลุ่ม แต่กกต.อ้างว่า เป็นเรื่องการส ารวจคะแนนนิยม ทั้งที่คนที่เป็น
คนด าเนินการเป็นผู้ใหญ่บ้าน และยังมีการระบุด้วยว่าถ้าถูกจับเพราะซื้อเสียง ให้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์  เป็นคนท า 
แต่กกต.กลับลงโทษ และด าเนินคดีกับคนที่เขียนกลุ่มไลน์เท่านั้น แต่ไม่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งถือว่ากกต. วินิจฉัย
ตามอ าเภอใจ จึงต้องด าเนินคดี 
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"ข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้ากกต.รู้ จะหนาว ผมเป็นหนึ่งในทีมงานที่เคยเอา กกต.เข้าคุกมาแล้ว 
และเรื่องนี้มีพยานหลักฐานหนาแน่นมากกว่าคดีที่กกต. ชุดที่เคยติดคุก ผมจะท าเรื่องนี้ให้ชัดเจน ผมมั่นใจว่าสามารถ
เอาผิดได้ ถ้าไม่ม่ันใจผมไม่ฟ้อง เรื่องอะไรที่ผมจะติดคุกตอนแก่" นายนิพิฎฐ์ กล่าวและว่า สัปดาห์หน้าจะไปยื่นเรื่องนี้ต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยโดยท าคู่ขนานกันไป.-ส านักข่าวไทย       
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef96d4fe3f8e40af845adb0  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef96d4fe3f8e40af845adb0


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 
 

29 มิถุนายน 2020 เวลา 12:09  

'นิพิฐฏ์' เดือด เตรียมยื่นศาลฟ้อง 7 กกต.  
สมคบคิดใช้อ านาจโดยทุจริต 

 
  
“นิพิฏฐ์” ฟ้อง กกต.ยกชุด อัดสมคบคิดใช้อ านาจโดยทุจริต-ตามอ าเภอใจ ขู่เอาผิดถึงติดคุก 

วันที่ 29 มิ.ย. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ตนได้ยื่น
เรื่องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบการซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง ของการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ใน 4 ประเด็น โดย กกต.ได้ยกค าร้อง 2 เรื่อง แต่อีก 2 เรื่องใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ
นอกล้นไปจากขอบเขตของกฎหมาย ท าให้ในเรื่องนี้ตนจ าเป็นต้องฟ้อง กกต.ทั้ง 7 คน เนื่องจากได้สมคบคิดใช้
อ านาจโดยทุจริตมีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้อ านาจ ใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริง และเหตุผล
รองรับการใช้ดุลพินิจอันเป็นการช่วยเหลือผู้สมัคร และพรรคการเมืองหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้ง
ที่ 2 จังหวัดพัทลุง แทนที่จะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งที่มีข้อเท็จจริงปรากฎชัดว่า  เต็มไป
ด้วยการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

“การกระท าของ กกต.ทั้ง 7 เป็นการใช้ดุลยพินิจที่มิได้อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล และเป็นการ
ใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ จนล้ าออกนอกเขตของความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยทุจริตตามนัยยะค า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3509/2549 การกระท าของ กกต.ทั้ง 7 ยังเป็นการบั่นทอนและท าลายการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กกต. จะเป็นเครื่องมือของ
นักการเมืองที่ทุจริต และเข้าไปแสวงหาอ านาจและประโยชน์อันจะเกิดความเสียหายต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง” นายนิพิฏฐ์ กล่าว  

ส าหรับ 4 ประเด็น ที่นายนิพิฏฐ์ ยื่นร้อง กกต.ประกอบด้วย กรณีที่ 1 พบการซื้อเสียงที่ ต.พนางตุง อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง ซึ่งมีหลักฐานภาพถ่าย และพยานเล่ากับตนว่ามีการรับเงิน 4 พันบาทให้กับคน 8 คน เพ่ือซื้อเสียง แต่
หลังจากพยานให้การกับ กกต.ครั้งแรกก็ได้ให้การเหมือนกับที่เล่าให้ตนฟัง แต่หลังจากนั้นพยานคนดังกล่าวกลับไปให้
การใหม่แล้วบอกว่า ไม่ขอยืนยันค าให้การเดิมที่เคยให้การไว้  

“ผู้หญิงคนนี้ไปให้การใหม่ เขาบอกว่าเขาไม่ยืนยันค าให้การเดิมที่เขาให้การไว้ ที่บอกว่าเงินนี้ซื้อเสียงให้กับ
หลานเขานั้นความจริงแล้วไม่ใช่เงินซื้อเสียง  แต่เป็นเงินที่เขาให้หลานไปซื้อน้ ามันพืช  อันนี้สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็
คือ กกต. เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ให้คนเงินหลานไปซื้อน้ ามันพืช เลยยกค าร้องของผม”นายนิพิฏฐ์กล่าว  

กรณีที่ 2 กรณีที่มีภาพรายชื่อหัวคะแนน และคลิปก าลังจ่ายเงินเพ่ือจูงใจให้เลือกผู้สมัครพรรคการเมือง
หนึ่ง ของคืนวันที่ 23 มี.ค. 2562  
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“กกต. ยกค าร้องเพราะพยานไปให้การว่า ตอนที่พยานอัดคลิปนี้ พยานไม่รู้ว่าเงินอะไร พยานไม่ได้ยินเสียงที่
เขาพูดกัน แต่อันนี้มันไม่จริง เพราะว่าที่พยานส่งคลิปให้ผมนั้นมันชัดเจน ว่าเงินนี้ของเบอร์ ... นะ 500 นะ สิ่งที่พยาน
บอกว่าไม่รู้ว่าเงินอะไร 1. มันขัดกับภาพบัญชีคนซื้อเสียง แล้วบอกว่าไม่รู้ว่าเขาซื้อเสียงว่าเงินอะไร กกต.ยกค าร้องด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้บันทึกคลิปนี้ได้บอกว่าไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันว่าอะไร เลยยกค าร้อง”นายนิพิฏฐ์ กล่าว 

กรณีที่ 3 กรณีกลุ่มไลน์ “เพื่อนนายฉลอง” ซึ่งมีสมาชิกราว 400 คน มีการส่งรูปบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นจ านวนมาก โดยในกรณีกลุ่มไลน์ “เพื่อนายฉลอง” นี้ ตนร้องกกต. 2 เรื่อง คือ ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่างตัว
เป็นกลาง เพราะมีการให้ผู้ใหญ่บ้านไปถ่ายรูปบัตรประชาชนแต่ละบ้านส่งเข้ากลุ่ม แต่มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งปฏิเสธที่จะ
ท า เพราะต้องการวางตัวเป็นกลาง หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวถึงถูกให้ออกจากกลุ่มไลน์ดังกล่าว  

“ดังนั้นเรื่องนี้ผมร้อง กกต.ว่า ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง ตาม พรบ.การเลือกตั้ง แต ่กกต. วินิจฉัยว่า การที่
ถ่ายบัตรประชาชนจ านวน 35,000 ใบ ลงในกลุ่มไลน์เพ่ือนนายฉลองนั้น เป็นเรื่องของการส ารวจคะแนนนิยม ว่ามีคน
นิยมพรรค ... เท่าใด แต่ผมก็โต้แย้งว่า การส ารวจคะแนนนิยมนั้น 1.เขาไม่ใช้ก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไปท า
ในขณะนี้ก าลังมีพรฎ. การเลือกตั้ง ขนาดท าโพลยังท าไม่ได้เลย 2.ถ้าเป็นการส ารวจคะแนนนิยมจริง คุณลบชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกลางในทางการเมืองออกท าไม แต่ในเรื่องนี้ กกต.ให้เหตุผลว่าได้เรียกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนนั้นมา
สอบสวนแล้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า เป็นการส ารวจคะแนนนิยม แล้วเขาวางตัวเป็นกลาง เขาไม่ได้ข่มขู่บังคับ กกต.ก็
ยกค าร้อง ด้วยเหตุที่ว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านยังวางตัวเป็นกลางอยู่ ทั้งๆ ที่กรณีการส ารวจคะแนนนิยม ตาม พรบ.ลักษณะ
การปกครองท้องที ่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะท าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้” นายนิพิฏฐ์กล่าว 

ส่วนเรื่องกลุ่มไลน์ “เพื่อนนายฉลอง” อีกเรื่องหนึ่งคือ มีคนในกลุ่มไลน์ดังกล่าวส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มไลน์
ว่า “พวกเรา ถ้าถูกจับในขณะซื้อเสียง ให้บอกว่าเป็นเงินของพรรคประชาธิปัตย์” กรณีนี้ตนร้องต่อ กกต.ว่า เป็นการ
ใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัคร แต ่กกต.ลงโทษคนที่ส่งข้อความว่าเป็นการใส่ร้ายท าให้เสื่อมเสียคะแนนนิยมของ
พรรคประชาธิปัตย์ และท าให้เสียคะแนนนิยมของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กกต. จึงให้ด าเนินคดีกับคนที่ส่งข้อความ
ดังกล่าว ซึ่งปกติถ้ามีลักษณะอย่างนี้ แสดงว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ กกต. ไม่
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม ่ 

“ทั้งหมดนี้ กกต.ใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ นอกล้นไปจากขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งสามารถที่จะลงโทษได้ว่า
ปฏิบัติหน้าที่ผิดต่อกฎหมายโดยทุจริต ที่ผมพูดวันนี้ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน คนซื้อเสียงที่มาพบผม และให้
ข้อมูลเหล่านี้ ผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าคนเหล่านี้จะซื้อตรง ผมมีข้อมูลมากกว่านั้น ถ้า กกต. รู้ว่าในมือผมมีข้อมูลมากกว่า
นั้น กกต. จะหนาวเลย แต่ผมไม่เปิดเผยวันนี้ ผมเคยท าเรื่อง กกต.ตอน กกต.ชุดโน้นนานมาแล้วติดคุก ผมก็อยู่ใน
กระบวนการนั้น และผมก็รู้ว่า กกต. ติดคุกเพราะอะไร เหตุผลอย่างไร ผมยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นทนายความนัก
กฎหมาย ตลอดชีวิตของผมว่าเรื่องนี้มีพยานหลักฐาน หนาแน่น หนักแน่นมากกว่าคดีที่ กกต.ติดคุก และผมจะท าเรื่อง
นี้ให้ถึงท่ีสุด” นายนิพิฏฐ์ กล่าวในที่สุด  
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12808?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12808?line
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สยามรัฐออนไลน์ 29 มิถุนายน 2563 12:17 น.  

"นิพิฏฐ์"ฟ้อง 7 กกต.ละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีม.157-พรป.สส.-กกต.จอ่ส่งป.ป.ช.เชือดซ้ า มั่นใจ
หลักฐานแน่น ยุค 4 หนาติดตุก ลั่นไม่แน่จริงไม่ยอมตดิคุกตอนแก่แน่ 

 
เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีต

ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 2 แถลงว่า ตนได้ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.กลาง ทั้ง 7 คน ข้อหาปฎิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 เนื่องจากบุคคล ทั้ง 7 คนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการจัดการเลือกตั้งให้เสุจริตเที่ยงธรรม 
และต้องใช้อ านาจหน้าที่อย่างกล้าหาญ ปราศจากอคติ และการใช้ดุลยพินิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์
ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.  และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 กกต.ได้
สมคบคิดใช้อ านาจหน้าที่ทุจริต มีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล
รองรับอันเป็นการใช้อ านาจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยชนะการเลื อกตั้งในเขต 2 พัทลุง แทนที่จะใช้อ านาจตาม
กฏหมายจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดว่าเต็มไปด้วยการทุจริตและมีการซื้อเสียง  ไม่เที่ยงธรรม
และชอบด้วยกฏหมาย สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท าให้ตนได้รับความเสียหาย 

“การกระท าของกกต.ทั้ง7คน ในการใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล และเป็นการใช้ดุลย
พินิจตามอ าเภอใจจนล้นนอกเขตของความชอบด้วยกฏหมายรัฐธรรมนูญ  ทุจริตตามนัยะค าพิพากษาศาลฏีกา
ที่ 3509/2549นอกจากนี้ยังเป็นการท าลายและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย หากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็น
เครื่องมือของนักการเมืองที่ทุจริตและเข้าไปแสวงหาอ านาจได้ประโยชน์  สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตย
อย่างร้ายแรง” นายนิพิฏฐ์ กล่าว   

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ส าหรับพฤติกรรมของ 7 กกต. เนื่องจากตนได้ยื่นร้องเรียนการทุจริตทั้ง 4 เรื่อง คือ 1.
กกต.จังหวัดชี้ว่ามีการซื้อเสียงจริง แต่ภายหลังพยานได้กลับค าให้การเป็นการให้เงินหลานไปซื้อน้ ามันพืช และยกค าร้อง 
2.มีบัญชีรายชื่อพิสูจน์ชัดเจนว่ามีการซื้อเสียง พร้อมมีคลิปว่ามีชาวบ้านเดินเขาไปรับเงินให้เลือกเบอร์ 9 แต่กกต.กลับ
ยกค าร้องอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นบัญชีอะไรและไม่ทราบว่าเป็นเงินส าหรับใช้ท าอะไร  เพราะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนว่าพูด
อะไร ทั้งท่ีความจริงคลิปดังกล่าวเสียงชัดเจนมาก 

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 3.ในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนายฉลอง”สั่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ่ายบัตร
ประชาชน 35,000 ใบทั่วเขตเลือกตั้งแลกกับการจ่ายเงินให้ประชาชนหัวละ 500 บาท แต่มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200629/7a014a469b82febdcaa788341ea453f49eabdeeb89d40e3d59f934f2fb1cba4b.jpg?itok=J7hzU33c
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สามารถท าตามได้ เพราะต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ท าให้สารวัตรก านันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
ออกจากกลุ่มไลน์ ซึ่งในการสอบสวนของกกต.มีการอ้างว่าได้เชิญผู้ ใหญ่บ้านรายดังกล่าวมาให้การ ซึ่งระบุว่าเป็นการ
ส ารวจคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย โดยกกต.เชื่อข้ออ้างดังกล่าวและยกค าร้อง ทั้งที่ความจริงการส ารวจคะแนน
นิยมจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่ไปท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ตนได้โต้แย้งว่าหากเป็นการส ารวจคะแนนนิยมจริง
ท าไมต้องลบชื่อผู้ใหญ่บ้านที่วางตัวเป็นกลางออกจากกลุ่ม าลน์   อีกทั้งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ห้าม
ไม่ให้ท า และ 4. ในกลุ่มไลน์บอกว่าถ้าโดนจับได้ให้บอกว่า เป็นเงินซื้อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเมื่อไปร้องกกต.
จังหวัดว่าเป็นการใส่ร้ายคะแนนนิยมทั้งของตนและพรรค แต่กกต.ให้ด าเนินคดีกับผู้เขียนไลน์เท่านั้น ทั้งที่ตามปกติต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเกิดความไม่สุจริต 

“ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะผมไม่เชื่อว่าคนที่ให้ข้อมูลจะซื่อตรง ผมมีข้อมูลมากกว่านั้น ถ้า
กกต.รู้ว่าในมือผมมีข้อมูลมากกว่านั้น กกต.จะหนาว แต่ผมไม่เปิดเผยวันนี้ ผมเคยท าคดีฟ้องกกต.ชุดพล.ต.อ.วาสนา 
เพ่ิมลาภ อดีตปธ.กกต.จนติดคุกมาแล้ว แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจถ้ามีข้อมูล 50-50ผมไม่ท า เพราะถ้าไม่มั่นใจเขาฟ้องผมได้ 
เรื่องอะไรผมจะติดคุกตอนแก่ และผมรู้ว่ากกต.ติดคุกเพราะอะไร ดังนั้น ขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของทนายความและ
นักการกฏหมายตลอดชีวิตของผม ว่า เรื่องนี้มีพยานหลักฐานหนักแน่นมากกว่าคดีชุดพล.ต.อ.วาสนา เคยติดคุกมาแล้ว 
และผมจะท าคดีนี้ให้ถึงที่สุด กกต.ไม่ใช่ลูกผู้ชาย เพราะถ้าเรื่องนี้เป็นการซื้อเสียงจริง แล้วคุณเสือกบอกว่าเป็นน้ ามันพืช
คุณต้องติดคุกให้ผม เดิมพันกัน และถ้าคุณเชื่อว่าพยานใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์จริง และด าเนินคดีเขา แต่ท าไมคุณไม่
เลือกตั้งใหม ่และท่ีคุณอ้างว่าเป็นเงินซื้อน้ ามันท าไมคุณไม่ฟ้องผม มันเป็นตรรกะ” นายนิพิฏฐ์ กล่าว 

นายนิพิฏฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้ต้องการให้กกต.มีมาตรฐาน เพราะที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลย 
และพฤติกรรมเลวร้ายกว่าชุดพล.ต.อ.วาสนา เสียอีก แต่ที่ตนโกรธมาก คือ กกต.ได้รับการโปรดเกล้าฯจากพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัย ดังนั้น จะต้องสะอาด ถ้าไม่สุจริต ท างานไม่ได้ แต่นักการเมืองพรรคอ่อนแอ สีด า สีเทา 
มีการทุจริตจึงไม่กล้าฟ้อง ตนแนะให้ดูว่าประธานหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)ของกกต. 
ว่าใครเป็นประธานพตส. ซึ่งก็คือหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/166033  
  

https://siamrath.co.th/n/166033
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สยามรัฐออนไลน์ 29 มิถุนายน 2563 12:33 น.  

งานเข้า กกต.!! “ศิริโชค” ตามรอย “นิพิฏฐ”์ มอบ “เชาว”์ ฟ้องฟันซ้ า ม.157 เชื่อ หากมี
คนกล้าคดียาวเป็นหางว่าวแน่ 

 
 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟสบุคส์ ระบุว่า วันนี้ (29 มิ.ย.) 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 2 น าร่องยื่นฟ้อง กกต.ต่อ
ศาลคดีอาญาทุจริตฯเชื่อว่าถ้ามีคนกล้าต่อสู้แบบตรงไปตรงมา กกต.ชุดนี้คงมีคดียาวเป็นหางว่าว อย่างน้อยคิวต่อไป
อาทิตย์หน้าอยู่ในมือผมอีกหนึ่งคดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีที่นายเชาว์ระบุถึง คือกรณีที่นายศิริโชค โสภา ผูส้มัคร ส.ส.สงขลา เขต 7 พรรค
ประชาธิปัตย์ มอบหมายให้ด าเนินคดีกับ กกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หลังตีตกทุกค าร้องทุจริตเลือกตั้งของนายณัฏฐ์
ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย โดยใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/166038  
  

https://siamrath.co.th/n/166038
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200629/90ee117200cab34016df6999644a9e8f28844c62999d512700716c11a673768d.jpg?itok=iFsOvdlG
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 12:58 น.  

“นิพิฎฐ”์ จัดหนัก ฟ้องศาลทุจริตฯ เอาผิด 7 กกต. ช่วยผู้สมัครส.ส. แม้หลักฐานทุจรติชัด 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/28-12.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2247281   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2247281
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 13:01 น.  

“ศิริโชค”เอาด้วย ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ สัปดาห์หน้า เอาผิด กกต. ใช้ดลุพินิจมิชอบ 

 
 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2247302  

 

 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/31-17.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/31-17.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2247302
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/31-17.jpg
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เผยแพร:่ 29 มิ.ย. 2563 13:10   ปรับปรุง: 29 มิ.ย. 2563 13:17   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

“นิพิฏฐ”์ ฟ้อง 7 กกต.เอาผิด ม.157 หลังเท 4 คดีค าร้องซื้อเสียงสนามเลือกตั้งเขต 2 
พัทลุง ชี้พฤติกรรมเลวร้าย 

 
“นิพิฏฐ์” ฟ้อง 7 กกต.เอาผิด ม.157 หลังเท 4 คดีค าร้องซ้ือเสียงสนามเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ช้ีพฤติกรรมเลวร้าย
ยิ่งกว่ายุค 3 หนา ม่ันใจเอาผิดได้ถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิต เดิมพันพร้อมติดคุกตอนแก่ ชี้ กกต.ได้รับการโปรดเกล้าฯ 

แต่ท างานสกปรก นักการเมืองสีเทาไม่กล้าฟ้อง จ่อฟ้อง ป.ป.ช.ซ้ า  
วันนี้ (29 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 แถลงฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ านวน 7 
คน ว่าตนได้ยื่นฟ้อง กกต.กลาง จ านวน 7 คน ต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ความความผิดประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากบุคคลทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดการ
เลือกตั้ง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสุจริตเที่ยงธรรม และต้องใช้อ านาจหน้าที่อย่างกล้าหาญ ปราศจากอคติ และการใช้
ดุลยพินิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 กกต.ได้สมคบคิดใช้อ านาจหน้าที่ทุจริจ มีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอันเป็นการใช้อ านาจช่วยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยชนะการ
เลือกตั้งในเขต 2 พัทลุง แทนที่จะใช้อ านาจตามกฏหมายจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดว่าเต็มไป
ด้วยการทุจริตและมีการซื้อเสียง ไม่เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท าให้ตนได้รับความเสียหาย 

“การกระท าของ กกต.ทั้ง 7 คน ในการใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล และเป็นการใช้
ดุลยพินิจตามอ าเภอใจจนล้นนอกเขตของความชอบด้วยกฏหมายและรัฐธรรมนูญ  ทุจริตตามนัยค าพิพากษาศาลฏีกาที่ 
3509/2549 นอกจากนี้ยังเป็นการท าลายและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย  หากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็น
เครื่องมือของนักการเมืองที่ทุจริตและเข้าไปแสวงหาอ านาจได้ประโยชน์  สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตย
อย่างร้ายแรง” นายนิพิฏฐ์กล่าว  

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า ส าหรับพฤติกรรมของ 7 กกต.สืบเนื่องจากตนได้ยื่นร้องเรียนการทุจริตในเขตเลือกตั้ง
ดังกล่าว ทั้ง 4 เรื่อง เรื่องแรก พยานของตน ซึ่งก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเป็นผู้ซื้อเสียง โดย กกต.จังหวัดชี้ว่ามีการซื้อเสียง
จริง แต่ภายหลังพยานได้กลับค าให้การเป็นการให้เงินหลานไปซื้อน้ ามันพืช ซึ่งกกต.เชื่อตามนั้น และยกค าร้อง เรื่องที่
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สอง บัญชีรายชื่อพิสูจน์ชัดเจน ว่าเป็นการซื้อเสียง พร้อมมีคลิปว่ามีชาวบ้านเดินเขาไปรับเงิน และบอกให้เลือกเบอร์ 9 
แต่กกต.กลับยกค าร้องโดยเชื่อพยานที่อ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นบัญชีอะไรและไม่ทราบว่าเป็นเงินส าหรับใช้ท าอะ ไร เพราะ
ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนว่าพูดอะไร ทั้งท่ีความจริงคลิปดังกล่าวเสียงชัดเจนมาก 

เรื่องที่ 3 หลักฐานในไลน์ “กลุ่มเพ่ือนนายฉลอง” ที่สั่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ่ายบัตรประชาชน 35,000 ใบทั่ว
เขตเลือกตั้งที่ 2 แลกกับการจ่ายเงินให้ประชาชนหัวละ 500 บาท แต่มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่สามารถท าตามได้ 
เพราะต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ท าให้สารวัตรก านันคนหนึ่งลบชื่อผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวออกจากกลุ่มไลน์ ซ่ึง
ในการสอบสวนของ กกต.มีการอ้างว่าได้เชิญผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวมาให้การ ซึ่งระบุว่าเป็นการส ารวจคะแนนนิยมของ
พรรคภูมิใจไทย โดย กกต.เชื่อข้ออ้างดังกล่าวและยกค าร้อง ทั้งที่ความจริงการส ารวจคะแนนนิยมจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่ไป
ท าในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง  ตนได้โต้แย้งว่าหากเป็นการส ารวจคะแนนนิยมจริงท าไมต้องลบชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านที่วางตัวเป็นกลางออกจากกลุ่ม อีกท้ัง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ห้ามไม่ให้ท า เรื่องท่ีสี่ 4 ใน
กลุ่มไลน์ดังกล่าวยังบอกว่าถ้าโดนจับได้ว่าซื้อเสียงให้โยนว่าเป็นเงินซื้อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาได้
ร้องไปยัง กกต.จังหวัดว่าเป็นการใส่ร้ายคะแนนนิยมทั้งของตนและพรรค แต่ กกต.ให้ด าเนินคดีกับผู้เขียนไลน์เท่านั้น ทั้ง
ที่ตามปกติต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเกิดความไม่สุจริต 

“ผมเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะผมไม่เชื่อว่าคนที่ให้ข้อมูลจะซื่อตรง ผมมีข้อมูลมากกว่านั้น ถ้า 
กกต.รู้ว่าในมือผมมีข้อมูลมากกว่านั้น กกต.จะหนาว แต่ผมไม่เปิดเผยวันนี้ ผมเคยท าคดีฟ้อง กกต.ชุด พล.ต.อ.วาสนา 
เพ่ิมลาภ จนติดคุกมาแล้ว แต่ครั้งนี้ผมม่ันใจถ้ามีข้อมูล 50-50 ผมไม่ท า เพราะถ้าไม่ม่ันใจเขาฟ้องผมได้ เรื่องอะไรผมจะ
ติดคุกตอนแก่ และผมรู้ว่า กกต.ติดคุกเพราะอะไร ดังนั้น ขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของทนายความและนักการกฎหมาย
ตลอดชีวิตของผมว่าเรื่องนี้มีพยานหลักฐานหนักแน่นมากกว่าคดีชุด พล.ต.อ.วาสนาเคยติดคุกมาแล้ว และผมจะท าคดีนี้
ให้ถึงที่สุด กกต.ไม่ใช่ลูกผู้ชาย เพราะถ้าเรื่องนี้เป็นการซื้อเสียงจริง แล้วคุณเสือกบอกว่าเป็นน้ ามันพืช คุณต้องติดคุกให้
ผม เดิมพันกัน และถ้าคุณเชื่อว่าพยานใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์จริง และด าเนินคดีเขา แต่ท าไมคุณไม่เลือกตั้งใหม่ และ
ที่คุณอ้างว่าเป็นเงินซื้อน้ ามัน ท าไมคุณไม่ฟ้องผม มันเป็นตรรกะ” นายนิพิฏฐ์กล่าว 

นายนิพิฏฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้ต้องการให้ กกต.มีมาตรฐาน เพราะที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลย 
และพฤติกรรมเลวร้ายกว่าชุด พล.ต.อ.วาสนาเสียอีก ความผิดนี้ถึงข้ันติดคุกตลอดชีวิต แต่ที่ตนโกรธมาก คือ กกต.ได้รับ
การโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัย ดังนั้นจะต้องสะอาด ถ้าไม่สุจริต ท างานไม่ได้ แต่
นักการเมืองพรรคอ่อนแอ สีด า สีเทา มีการทุจริตจึงไม่กล้าฟ้อง ตนแนะให้ดูว่าประธานหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของ กกต. ว่าใครเป็นประธาน พตส.  ซึ่งก็คือหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง 
นอกจากนี้ตนจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066635  
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000066635
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28 มิ.ย. 2563 - 12:23 น.  

อ านาจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา  โครงสร้างใหม่ พลังประชารัฐ  

 
 
 
การเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคภายในพรรคพลังประชา รัฐ ไม่เพียงแต่สะท้อนอ านาจใหม่ที่เข้า

มาแทนที่”กลุ่ม 4 กุมาร”อย่างเด่นชัด หากที่ส าคัญอ านาจใหม่นี้เป็น”อ านาจผสม” 
เป็นอ านาจ”ผสม”ภายใต้การน าอันแข็งแกร่งของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณเหมือนกับเมื่อต าแหน่งหัวหน้า

พรรคเป็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่นเท่ากับว่าอ านาจการน าก็ยังคงเป็นไปตามทิศทางและความต้องการของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นั่นก็คือ สถานะของพรรคพลังประชารัฐก็เป็นเช่นเดียวกับสถา นะของพรรคภูมิใจไทย เป็นเช่นเดียวกับสถานะ
ของพรรคประชาธิปัตย์ นั่นก็คือ แล้วแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะชี้ต้นตาย จะชี้ปลายเป็น 

ความหมายในที่นี้ก็คือ แม้พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ จะสามารถก าหนดบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งใดๆในแต่ละกระทรวง 

กระนั้น ในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเห็นด้วยหรือไม่  หากเห็นด้วยก็โอเค หากไม่เห็น
ด้วยก็ต้องไม่โอเค 

อย่างไรก็ตาม ที่ว่าอ านาจในการปรับครม.เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี อย่างที่อ้างกันมาจากพรรคพลังประชา
รัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ยิ่งวันยิ่งเสมอเป็นเพียงอ านาจในทาง”หลักการ” เป็นอ านาจที่ก าหนดเป็นกฎ
เป็นกติกาบนแผ่น”กระดาษ” 

แต่ในความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับการยืนยันของแต่ละพรรค โจทย์ใหญ่ โจทย์ส าคัญหนึ่งในทางการเมืองก็คือ หลัง
การเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคในพรรคพลังประชารัฐหาก ภายในพรรคยืนยันไม่เอา”กลุ่ม 4 กุมาร” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะยังตั้งคนเหล่านั้นให้อยู่ในต าแหน่งเดิมได้หรือไม่ 
พลันที่ผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระหนึ่ง นั่นแหละวินาทีแห่งการ

ตรวจสอบ”อ านาจ”ของนายกรัฐมนตรีก็จะเริ่มขึ้นอย่างแหลมคมยิ่ง 
ไม่เพียงแต่ต่อพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนาหรือพรรคพลัง

ท้องถิน่ไท หากแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐอันเป็น”วงใน”ด้วยซ้ า 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4399543   

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4399543
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/FootNote-19.jpg
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28 มิถุนายน 2563 - 15:45 น. 

'ก้าวไกล' เรตติ้งร่วง เกมแกล้งตาย 

 
 
เรตติ้งร่วง พรรคก้าวไกลยุค "พิธา" ต่างจากสมัยธนาธร ศรัทธาเสื่อมถอย หรือเพราะกลยุทธ์แสร้งตาย ลดแรง
กระแทกจากอ านาจพิเศษ  

นิด้าโพลล่าสุด เกี่ยวกับพรรคการเมือง น่าวิเคราะห์มาก เมื่อความนิยมชมชอบของพรรคก้าวไกล (อดีตพรรค
อนาคตใหม่) ร้อยละ 13.47 หลังการส ารวจเมื่อปลายปี 2562 ความนิยมของพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 30.42 

เกิดอะไรขึ้น เพียงเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค จาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เรตติ้งของชาว
พรรคสีส้มร่วงมากมายขนาดนี้ 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2” (ส ารวจระหว่าง
วันที่ 22 – 24 มิ.ย.2563) 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้  พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 
44.06 ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ส่วนอันดับ 6 คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่น
ใหม่มาบริหารประเทศ และชื่นชอบนโยบายพรรค ร้อยละ 3.93 

ต่ ากว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) ที่ได้ร้อยละ 4.57 เพราะอดีต ผบ.ตร.คนนี้ มีจุดขาย
เฉพาะตัว ตรงไปตรงมา พูดจริง ท าจริง มีความซื่อสัตย์ 

เมื่อนิด้าโพล ถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่า
เป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 20.70 พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.73 พรรคพลัง
ประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 13.47 พรรคก้าวไกล 

จริงๆแล้ว ความนิยมในตัวหัวหน้าพรรค และพรรคก้าวไกล ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอนาคตใหม่ น่าจะ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 2 ขา ทีธ่นาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุล วางไว้ 

1.พรรคก้าวไกล จะเดินแนวทางรัฐสภา และลดความแหลมคมในการเคลื่อนไหวในสภาฯ แสวงหาแนวร่วมจาก
พรรคการเมืองอ่ืน 
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2.กลุ่มก้าวหน้า น าโดย “เอก ป๊อก ช่อ” จะลุยนอกสภา และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุก เล่นประเด็นร้อน เพ่ือตอบ
โจทย์มวลชนฝ่ายต้านเผด็จการ 

รูปธรรมที่เห็นกันในช่วงใกล้ๆนี้ กลุ่มก้าวหน้า จุดกระแสไม่ลบความจ าเกี่ยวกับ 2475 และเคลื่อนไหวท า
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ขณะที่พรรคก้าวไกล ไม่ได้ขยับเรื่องนี้เลย 

แม้แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคก้าวไกลก็ถอย ทั้งที่สมัยพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการคัดเลือกตัวผู้สมัครนายก 
อบจ.ไว้แล้ว 15 จังหวัด 

ภารกิจเลือกตั้งท้องถิ่น จะเป็นของ “กลุ่มก้าวหน้า” ที่ประกาศเดินหน้าชน “ผู้มีอิทธิพล” ในท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้า อบจ. 

พรรคก้าวไกล ด าเนินกลยุทธ์ซุ่มซ่อน ไม่เดินเกมเสี่ยง และไม่ชน “อ านาจพิเศษ” เพราะกังวลว่า จะซ้ ารอยเดิม
พรรคอนาคตใหม่ 

ด้วยเหตุนี้ พรรคก้าวไกล ยุคของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จึงไม่หวือหวา ไปเรียบๆ เงียบๆ ท าให้คนรุ่นใหม่หรือ
เยาวชนผู้ส่งเสียงในโซเชียล ไม่ติดตาม 

ลึกๆแล้ว นี่เป็นยุทธวิธีแสร้งตาย หรือถอยชั่วคราว เพ่ือลดแรงเสียดทาน และไม่ถูกยุบอีก ซึ่งแกนน าพรรคก้าว
ไกลทราบดี  
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/scoop/435402?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0
%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/435402?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://www.komchadluek.net/news/scoop/435402?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://www.komchadluek.net/news/scoop/435402?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=sidebar_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
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วันท่ี 28 มิถุนายน 2563 - 19:54 น.  

ท าไมปรีดีเลือกวันที่ 27 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาธรรมศาสตร์ฯ? 

 
ท าไมปรีดีเลือกวันที่ 27 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาธรรมศาสตร์ฯ? ไม่เลือกวันที่ 24 มิถุนายน  เพราะ

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ประกาศใช้ 3 วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่ 27 มิถุนายน 2475 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความ

ทางเฟซบุ๊ก เรื่อง ท าไมนายปรีดีจึงเลือกวันที่ 27 มิถุนายนเป็น #วันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
ระบุว่า ท่านทราบไหม ท าไมนายปรีดี พนมยงค์ จึงไม่เลือกวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
วันก่อตั้ง ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’ แต่กลับเลือกวันที่ 27 มิถุนายน? 
ค าตอบอยู่ที่ค าปรารภและมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ประกาศใช้ 3 วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่ 27 มิถุนายน 2475 

“โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพ่ือบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดย
ที่ได้ทรงยอมรับตามค าขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตรา
ต่อไปนี้ มาตรา 1 อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย  ... 

ประชาธิปก ปร.ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475” 
จากระบอบราชาธิปไตยที่อ านาจสูงสุดในประเทศเป็นของพระราชา ประเทศไทยก็ได้กลายมาเป็นระบอบที่ 

‘ประชา’ เป็นเจ้าของ ‘อธิปไตย’ และกลายเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อพระราชาทรงมอบอ านาจสูงสุดของประเทศให้กับ
ราษฎรทั้งหลาย ด้วยการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้  อาจารย์ปรีดีไม่เลือกวันที่ 24 มิถุนายน
เป็นวันตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพราะมิได้ประสงค์จะยกย่องตนเองและพวกพ้องที่เปลี่ยนแปลง
การปกครอง แต่ประสงค์จะยกย่องประชาชนที่ได้กลายเป็นเจ้าของประเทศ จึงได้เลือกวันที่ 27 มิถุนายน เป็นวันตั้ง
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

หากอาจารย์ปรีดีเลือกวันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ก็จะเป็นแค่มหาวิทยาลัย
ของ ‘คณะราษฎร’ แต่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยของคณะราษฎร หากคือมหาวิทยาลัยของ ‘ราษฎร’ เพราะวันที่
ก่ อตั้ งมหาวิ ทยาลั ยคื อวั นที่ อ า นาจสู งสุ ดของประ เทศ ได้ กลาย เป็ น ของราษฎร !  ด้ วย เหตุประก า รนี้  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีพานรัฐธรรมนูญอันเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ประชาธิปไตย’ อยู่ใจกลางธรรมจักร และเป็น
มหาวิทยาลัยของประชาชน และมันควรจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปครับ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2246733  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2246733
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/60-6.jpg
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29 มิ.ย. 2563 - 00:01 น.  

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  
เลือกตั้ง ท้องถิ่น จังหวะก้าว คณะก้าวหน้า ก้าวย่าง ก้าวไกล  

 
 

แนวโน้มการเมืองต่อจากนี้เด่นชัดว่าคือการเมืองระดับ“ท้องถิ่น” เป็นความเด่นชัดอันสัมผัสได้จากร่างพ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไม่ว่าของ ปี 2563 ไม่ว่าจะของปี 2564 นี่คือสัญญาอันเป็นข้อบังคับในทาง
การเมือง แม้ นายวิษณุ เครืองาม และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะอ้างว่ายังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้ง แต่พลันที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาให้ค าม่ัน 
  ทุกอย่างก็จบภายในปี 2563 ค าม่ันสัญญาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความส าคัญเป็นอย่างสูง 
ค าม่ันในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อาจไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนกลายเป็นค ามั่น
ในความว่างเปล่า กว่าจะได้เลือกตั้งก็ในเดือนมีนาคม 2562 แต่ค ามั่นภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 แต่
ค าม่ันภายหลังสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกสภาพการณ์หนึ่งทาง การเมือง 
  เป็นค ามั่นในลักษณะอันจ าหลักหนักแน่น ขอให้สังเกตการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มทางการเมืองที่ทวีความ
คึกคัก 
  1 คือการเคลื่อนไหวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่แม้จะจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง 
  1 คือการเคลื่อนไหวของ“คณะก้าวหน้า” 
เห็นได้จากการลงไปยังพ้ืนที่หลายจังหวัดภาคอีสานของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เห็นได้จากการลงไปยังพื้นที่หลาย
จังหวัดภาคใต้ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
  เป้าหมายอยู่ท่ีการเลือกตั้งระดับ“ท้องถิ่น” 
แนวโน้มและความเป็นไปได้ที่จะตามมาคือ การเคลื่อนไหวในแต่ละพ้ืนที่ 
ไม่ว่าพรรคเพ่ือไทยล้วนมีเป้าหมาย ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ล้วนมีเป้าหมาย ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยล้วนมีเป้าหมาย ไปอยู่
ที่“ท้องถิ่น” 
เช่นเดียวกับ “คณะก้าวหน้า” ที่คึกคักอย่างเป็นพิเศษ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4402187   

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4402187
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/koo2.jpg
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29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

การจัดกระบวนทัพบุคลากรทางการเมือง 

 
      สัปดาห์-สองสัปดาห์ที่ผ่านมา...คงต้องสารภาพตรงๆ นั่นแหละว่า เท่าที่มีโอกาสได้อ่านข่าว -ฟังข่าว พรรคแกนน า
รัฐบาลอย่าง พรรคพลังประชารัฐ แล้ว ออกจะเหน็ด เหนื่อย เมื่อยล้า อยู่พอสมควร แถมบางครั้ง บางครา ยังส่งผลให้
เกิดอาการมวนท้อง มวนล าไส้ ตามมาอีกด้วยต่างหาก!!! 
                                        ------------------------------------ 
                แต่ก็เอาเป็นว่า...นับจากนี้ก็คงเข้าช่อง เข้าร่อง กันไปตามสภาพ พอที่จะ อยู่ๆ กันไป โดยอาศัยบารมีของ
หัวหน้าพรรคคนใหม่อย่าง บิ๊กป้อม ที่อุตส่าห์กระย่อง กระแย่ง  เข้ามาช่วย บายพาส ส่วนจะอยู่กันในแบบไหน อย่างไร 
อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น ก็คงต้องว่ากันไปตาม ธรรมชาติทางการเมือง ในแบบฉบับ โอลด์ นอร์มอล ทั้งหลาย อย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ส่วนผู้ที่อยู่เป็น หรืออยู่ไม่เป็นก็แล้วแต่ แต่น่าจะ อยู่ไม่ได้ หรืออยู่ในต าแหน่งกรรมการบริหาร
พรรค เลขาธิการพรรค อีกต่อไปไม่ได้ ต้องถูกกวาดเกลี้ยงไปเป็นแถบๆ จะต้องถูกกวาดออกจากต าแหน่ง รัฐมนตรี ไป
ด้วยหรือไม่ อันนี้...คงต้องตามไปลุ้นกันดูอีกที... 
                                    ----------------------------------------------- 
                คือถ้าหากทั้ง 4 กุมาร...มีอันต้องหลุดไปจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันแบบทั้งแผง ทั้งยวง อย่างที่ใครต่อใคร
ซุบซิบ นินทา เอาไว้ก่อนหน้านี้ ก็คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า...ไม่ใช่แค่ส่งผลให้เกิดอาการมวนท้อง มวนล าไส้ 
แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังอาจก่อให้เกิดอาการขนลุกขนพอง ขนหัวลุก ขนคอตั้ง หรือออกจะเป็นอะไรที่น่าสยดสยองอยู่
พอสมควร พูดง่ายๆ ว่า...มันคงไม่ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศอันสอดคล้อง กลมกลืน ไปกับความพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่า 
ความร่วมมือ-ร่วมใจ มากมายซักเท่าไหร่ โดยเฉพาะส าหรับบรรดาพวก มืออาชีพ หรือบรรดา เทคโนแครต ทั้งหลาย... 
                                  -------------------------------------------------- 
                เพราะขนาดเทคโนแครตอย่างพวก 4 กุมาร ที่พยายามปรับเนื้อ ปรับตัว ปรับสภาพยังไงก็แล้วแต่ ยังหนีไม่
พ้นต้อง โดนร่วม แบบเจ็บแล้ว เจ็บอีก ระบมไปถึงริดสีดวง ทวารเอาเลยถึงขั้นนั้น โอกาสที่บรรดามืออาชีพ ผู้รู้ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย จะกล้าเสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย โดดมาร่วม ครม.ชุดใหม่ของ บิ๊กตู่ โดยมีพรรคแกนน ารัฐบาลอย่างพลัง
ประชารัฐ ที่มี บิ๊กป้อม เป็นผู้น า และเป็นตัวชี้เป็น ชี้ตาย การอยู่-การไปของรัฐบาลในแต่ละย่างก้าว คงเป็นอะไรที่น่า
หวาดหวั่น ขวัญสยองเอามากๆ เรียกว่า...ถ้าไม่ กินดีหมี-หัวใจเสือ ไม่รักชาติจนน้ าลายกระเด็น คงไม่น่าจะมีใครอยาก
โดดเข้าสู่ พงหนาม มากมายซักเท่าไหร่นัก... 
                                -------------------------------------------------- 
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                คือการจัดแผง จัดกระบวนทัพ ระหว่าง บุคลากรทางการเมือง ยังไงๆ..มันคงต้องต่างไปจาก บุคลากรทาง
การแพทย์ แบบคนละเรื่อง คนละม้วน เพราะส าหรับบุคลากร ทางการแพทย์นั้น ถือเป็นเรื่อง เฉพาะกิจ ที่เอาไว้รับมือ
กับสถานการณ์โดยเฉพาะ อย่างเช่นการสู้กับเชื้อ COVID-19 โดยตรง การสร้างกรอบ การขีดเส้นแบ่ง หน้าที่และความ
รับผิดชอบ มันจึงพอท าได้แบบค่อนข้างจะรัดกุมกันพอสมควร แต่ส าหรับบุคลากรทางการเมืองนั้น มันออกจะหากรอบ 
หาเส้นแบ่ง ได้ยากล าบากเอามากๆ แค่แบ่งมาก แบ่งน้อย แบ่งแล้วไม่ถูกใจ ไม่พอใจ ก็มักต้องเกิดการ แย่งหน้าที่ โดย 
ไม่คิดจะ รับผิดชอบ ใดๆ เอาเลยก็ว่าได้... 
                                  ---------------------------------------------------- 
                ดังนั้น...ต่อให้เป็น ประสาร-ปรีดี-ไพรินทร์ ก็เถอะ!!! ถ้าหาก ไม่รู้จักแบ่ง โดยไม่ต้องสนใจต่อ ความ
รับผิดชอบ โอกาสที่จะทวารบาน หรือริดสีดวงระบม ไม่ต่างไปจาก 4 กุมาร ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ ยิ่ง
ประเภทอ้อนๆ แอ้นๆ แบบ ประสาร ด้วยแล้ว แค่หลับตานึกภาพก็อดสยดสยอง พองขน ขึ้นมาไม่ได้ และน่าจะด้วย 
จินตนาการท านองนี้นี่เอง ที่คงท าให้บรรดาพวกผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหลาย อาจ ถอดใจ หรือ หมดใจ ต่อการสร้าง ความ
ร่วมมือ-ร่วมใจ ตามท่ีท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ท่านได้เรียกร้อง วิงวอน เอาไว้ก่อนหน้านี้. 
                                  --------------------------------------------------- 
                และถ้าการจัดรูป จัดแผง จัดกระบวนทัพ ส าหรับ บุคลากรทางการเมือง ดันไม่ได้ออกไปในแนวแบบ 
บุคลากรทางการแพทย์ ขึ้นมาซะอย่างแล้ว อันนี้นี่แหละ...โอกาสที่จะขนหัวลุกกันไปทั้งบ้าน ทั้งเมือง ย่อมมีความ
เป็นไปได้สูงเอามากๆ ด้วยเหตุเพราะ เชื้อไวรัสทางเศรษฐกิจ ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า มันออกจะร้ายกาจ ร้ายแรง 
โหดเหี้ยมอ ามหิต ไม่น้อยไปกว่า เชื้อ COVID-19 มากมายซักเท่าไหร่นัก เผลอๆ...อาจโหดกว่า เหี้ยมกว่า เอาเลยก็ไม่
แน่ โดยเฉพาะเมื่อบรรดา อุปกรณ์และเครื่องมือ ต่างๆ ได้ถูกใช้ไปแทบหมดแล้ว... 
                                  ------------------------------------------------- 
                ซึ่งก็แน่นอนนั่นแหละว่า...ยิ่ง เชื้อไวรัสทางเศรษฐกิจ มันแพร่ระบาดหนักขึ้นไปเท่าไหร่ ย่อมส่งผลให้ เชื้อ
ไวรัสทางการเมือง มันยิ่งต้องแพร่ระบาดตามมา อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ โดยโอกาสที่จะใช้การเมืองแบบ 
โอลด์ นอร์มอล ไประงับยับยั้ง ไปถ่วง ไปรั้ง แทบเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อย มีแต่ต้อง นิว นอร์มอล กันทั้งแผง  ทั้งกะบิ 
หรือทั้งกระบวนการเอาเลยถึงขั้นนั้น ถึงอาจจะพอ เอาอยู่ ได้บ้าง แต่จะ นิว นอร์มอล กันในแบบไหน วิธีไหน และ
อย่างไร อันนี้...คงต้องไปคิดๆ เอาเองก็แล้วกัน!!! 
                                   ----------------------------------------------- 
                ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Seneca... “If a man does not know to what port he is steering, 
no wind is favorable.- ถ้าหากผู้ถือท้ายเรือยังดันไม่รู้ว่าควรน าเรือ ไปยังท่าแห่งไหน ลมก็ไร้ประโยชน์...” 
                                   --------------------------------------------------  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69969  
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"ลุงตู"่ เหนือเมฆ ? 

 
             มาดูโพลกันหน่อย.... 
                นิด้าโพลเขาส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ ๒ 
                ประเด็นที่ถามคือ ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้  
                อันดับ ๑ ร้อยละ ๔๔.๐๖ ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้  
                อันดับ ๒ ร้อยละ ๒๕.๔๗ ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะบริหารงานดีอยู่แล้ว ท างาน
ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนได้จริง และอยากให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  
                อันดับ ๓ ร้อยละ ๘.๐๗ ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
                ที่น่าสนใจคือ อันดับ ๖ ร้อยละ ๓.๙๓ ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มา
บริหารประเทศ และชื่นชอบนโยบายพรรค 
                เป็นไปตามนี้...ถอืเป็นวิกฤติศรัทธาการเมืองกันเลยทีเดียว  
                ไร้คนเหมาะสมจะเป็นนายกฯ 
                ขณะที่อีกมุมเสียงเชียร์ "ลุงตู่" ทิ้ง "เจ๊หน่อย" ขาด นับประสาอะไรกับคนรุ่นใหม่อย่าง "พิธา" ที่คะแนนนิยม
เรี่ยดิน การวาดฝันสร้างระบอบธนาธรดูจะหยุดชะงักลง 
                แต่เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า  
                อันดับ ๑ ร้อยละ ๓๒.๓๘ ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย  
                อันดับ ๒ ร้อยละ ๒๐.๗๐ ระบุว่าเป็น พรรคเพ่ือไทย  
                อันดับ ๓ ร้อยละ ๑๕.๗๓ ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ  
                อันดับ ๔ ร้อยละ ๑๓.๔๗ ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล  
                อันดับ ๕ ร้อยละ ๗.๗๕ ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ 
                เพ่ือไทยยังครองใจคนส่วนใหญ่อยู่ ส่วนประชาธิปัตย์ดูจะสาหัสจนน่าเป็นห่วง 
                ก็ดูไปเพลินๆ  
                เพราะโพลกับของจริง อาจเป็นคนละเรื่อง                             
                วันนี้ "ลุงป้อม" เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว จะลากสังขารสร้างพลังประชารัฐ ก้าวข้ามพรรคเฉพาะกิจได้
หรือไม่ ก็ต้องติดตามกันต่อไป  
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                "ลุงป้อม" ก้าวเข้ามาพร้อมบาดแผลเต็มตัว จึงถูกท านายทายทักว่า....  
                ไม่น่ารอด! 
                แต่แผนวันนี้ของพลังประชารัฐ คือมองไปที่การเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้ว  
                "ลุงตู่" จะยุบสภาฯ ขณะที่คะแนนนิยมก าลังพุ่งสูงสุด อย่างที่ผู้น าประเทศประชาธิปไตยมักท ากันหรือไม่  
                หรือจะอยู่ต่ออีก ๓ ปี ให้ครบเทอม  
                ถ้าลากยาวแสดงว่าพลังประชารัฐมีแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าถึง ๓ ปี  
                อาจเป็นมิติใหม่ทางการเมือง ที่มีให้เห็นไม่บ่อยนัก  
                มีการน าไปเทียบกับพรรคสามัคคีธรรม ที่สุดท้ายล้มเหลวไปพร้อมๆ กับ พล.อ.สุจินดา คราประยูร 
                แต่...อย่าลืม "ลุงตู่" เป็นนายกฯ มาจะ ๖ ปีเต็มแล้ว  
                คนเกลียดก็เกลียดแรง ส่วนคนรักก็รักหนักกว่าเดิม  
                และคะแนนนิยมยังสูงสุด  
                ขนาดนายกฯ จากการเลือกตั้งส่วนใหญ่ยังท าไม่ได้  
                นี่คือการเมืองในวันนี้.   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69968  
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29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

บันทึกหน้า 4 

 
 Www.thaipost.net ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost บันทึกต้อนรับวันเปิดเทอมของ

เด็กๆ อนาคตของชาติ 1 ก.ค.2563 หลังจากที่ปิดเทอมยาวนานเป็นพิเศษกว่า 4 เดือนกันเลยทีเดียว ...0 ก็ยังเดากันไม่
ออกนะจ๊ะว่า เร็วๆ นี้เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ต้องท่องชื่อ รมว.ศึกษาธิการกันใหม่อีกหรือเปล่า เพราะการจัดทัพใหม่ของ พป
ชร.ภายใต้การกุมอ านาจเบ็ดเสร็จของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคใจถึงพ่ึงได้นั่นเอง ...0 

ออกอาการร้อนๆ หนาวๆ อย่างเป็นทางการก็เห็นจะเป็นพรรค(ร่วมรัฐบาล) ต่ า 7 เห็นได้จากท่าทีออกสื่อของ 
2 พ่ีน้อง สุวัจน์ และ เทวัญ ลิปตพัลลภ แห่งพรรคชาติพัฒนา และท่ีไม่ต้องสงสัยก็คือความปั่นป่วนของ ปชป. ที่มี 
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคเป็นโต้โผ เข้าท านอง "สมบัติ" ผลัดกันชม ...0 

ตอกย้ ากันอีกนับครั้งไม่ถ้วน!!สูตรการเมืองแบบไทยไม่เคยจะก้าวข้ามก๊วน แก๊ง มุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ ครม.ประยุทธ์ 
2/2 coming soon จึงมีชื่อ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ตอกเสาเข็มไว้ที่เก้าอ้ี รมว.พลังงาน ในขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
"ไม่ยอมจ านน" ยื้อขอเกาะเก้าอ้ี รมช.เกษตรฯ แน่นหนา ทั้งๆ ที่มีคดีความสุ่มเสี่ยงรอช าระ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเพ่ิง
รับค าร้องเมื่อ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรณีที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล 51 คน ยื่นตรวจสอบสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส
สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จ ากัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ 2.สมาชิกภาพ 
ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัสสิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จ าคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดย
ขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัสสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ...0 

ยี้..ดังแค่ไหน?!? ถึงจะกระตุ้นต่อมส านึกก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ไม่แตกต่างจากเม่ือได้ยินชื่อ นฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ จะมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนดรีมทีมชุด 4 กุมาร   ทุกคนท าตาโตโดยไม่ต้องใส่ "บิ๊กอาย" เอา
มือทาบอกกันเลยทีเดียว "ดร.แหม่ม" รู้หรือเปล่าหนอ?? ...0 

เฮ้อ!! แค่คิดถึงวันวานยังหวานอยู่ตอนเป็นโฆษกรัฐบาลแถลงผิดๆ ถูกๆ ต้องตามแก้ข่าวกันเป็นประจ า ก็ให้
มึนตึ้บแล้วว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะโงหัวขึ้นได้ไง??? ...0 

ส่วนชื่อ ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและเอ็มดีแบงก์กสิกรไทย อาจจะเป็นแค่ตัวหลอกก็ได้ 
เพราะดูเหมือนเจ้าตัวยังไม่เคยได้รับ "เทียบเชิญ" จากท าเนียบรัฐบาลเลยนะจ๊ะ ...0 บันทึกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ แล้วคน
จะมานั่งบริหาร 

https://www.thaipost.net/main/detail/Www.thaipost.net
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จัดการเรื่องนี้ไม่ใช่หมูตู้แน่นอน เพราะ "โรคได้ปฏิวัติโลก" แบบบูรณาการแล้ว ถึงใครจะไม่พร้อมปรับก็หนีไม่
พ้นต้องเปลี่ยน มิเช่นนั้นมีแต่ตายกับตาย จะแตกต่างก็ตรงระดับตายมากตายน้อย..เท่านั้นแหละ ขนาด IMF ยังประเมิน
ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 3 โดยจะต่ าสุดในไตรมาสที่ 2 และเลวร้ายที่สุด ส่วน WTO ก็บอกว่า 
ปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับปีก่อน ...0 

แบงก์ชาติเผยแพร่บทความเม่ือ 24 มิ.ย.นี้เองระบุว่า วิกฤติครั้งนี้เปรียบเสมือนสงครามที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับ
ศัตรูที่มองไม่เห็น และไม่มีชาติใดที่จะหนีจากภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ แต่ขนาดของผลกระทบและทิศ
ทางการฟ้ืนตัวของแต่ละประเทศต่างกันข้ึนกับ 4 ปัจจัย คือ (1) ระยะเวลาการล็อกดาวน์ ซึ่งข้ึนกับการแพร่ระบาดและ
ความร่วมมือของประชาชน (2) ระดับการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกหรือพ่ึงพาการ
ส่งออกและการท่องเที่ยวสูงจะได้รับผลกระทบที่สูงกว่า (3) พ้ืนฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในหลายประเทศ
ขยายตัวต่ ามานาน บางประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ขณะที่บางประเทศมีปัญหาหนี้ท่วมท าให้เศรษฐกิจ
เปรียบเสมือนผู้ป่วยเรื้อรังที่อาจฟ้ืนตัวได้ช้ากว่า (4) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยาแรงที่มีความ
จ าเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว ...0 

สถานการณ์บ้านเราอยู่ตรงไหน?? ประเมินกันเองเลย..เอาที่สบายใจ แต่ที่แน่ๆ คนที่เหมือนยกภูเขาออกจากอก
น่าจะเป็นกุมารน้อย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่จะกลับไปท างานที่แบงก์กรุงเทพตามเดิมแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ศกนี้ 
...0   
"ปิยสาร์" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69967  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69967
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บทบรรณาธิการ 
 

พระภิกษุมีสิทธิเลือกตั้ง 
มีข่าวแพร่สะพัดว่า คณะสส.จากพรรคการเมืองหัวก้าวหน้าพรรคหนึ่ง ได้เสนอพระราชบัญญัติการปกครองคณะ

สงฆ์ไทยฉบับใหม่ ให้สภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 พิจารณาเห็นชอบและขอเสียงจากสส.ใน
สภาที่จะมีทั้งหมด 490 คน ผ่านกฎหมายฉบับนี้ 

หลักการของกฎหมายใหม่ฉบับนี้นัยว่ามีแนวคิดจากหัวก้าวหน้าในแบบฉบับของพรรคนี้ อย่างที่สุดเป็นสไตล์น่า
กลัวมากๆ เพราะถึงขั้นเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทยไปอย่างสิ้นเชิง  เพราะจะไม่มี
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมและจะไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของพระภิกษุจากองค์พระมหากษัตริย์
โดยสิ้นเชิง 

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทยทั้งหมด 320,000 รูป จะใช้วิธีให้พระภิกษุมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้รูปละ 1 เสียง ในแบบประชาธิปไตยทางโลก สถานะของพระภิกษุจะเท่าเทียมกันหมดผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองสงฆ์จะมา
จากการเลือกตั้ง ต าแหน่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหนใหญ่ ใคร
จะได้เป็นต้องมาจากการลงคะแนนเลือกตั้งจากพระภิกษุอาวุโส 

สมณศักดิ์พัดยศของพระจะไม่มีค าว่าพระครูพระปลัด ชั้นยศที่เรียกว่าชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรมชั้นสมเด็จ และ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกจะมาจากการเลือกตั้งของคณะสงฆ์ชั้นผู้บริหารเป็นแบบพระคาร์ดินัลประชุม
เลือกองค์สมเด็จพระสันตะปาปาแบบศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  นอกจากนี้ยังมีการให้พระภิกษุมีสิทธิทาง
การเมืองได้สิทธิเลือกตั้งแบบตะวันตกจ๋า หรือเมียนมาอีกด้วย 

อีกข้อคือกฎหมายใหม่นี้จะเลิกการถวายเงินค่านิตยภัตให้แก่พระภิกษุที่มีชั้นยศต่างๆแต่ให้มีเงินเดือนแก่พระท่ี
มีต าแหน่งปกครองสงฆ์ พิจารณาดูกฎหมายใหม่นี้ท าท่าจะไปไกลเหมือนฝรั่งผมแดง หากให้พระเล่นการเมืองได้แบบนี้ 
ศาสนาพุทธน่าเป็นห่วงเพราะอาจจะเปิดโอกาสให้พระภิกษุตั้งนิกายใหม่ๆได้ตามใจชอบคล้ายคริสต์ศาสนา 

กฎหมายนี้น่าจะลอกแบบมาจากฝรั่ง ขืนออกมาใช้ พุทธศาสนาของไทยคงเกิดความแตกแยกวุ่นวายไปทั้ง
ประเทศ พระจะเล่นการเมืองเหมือนฆราวาสรูปแบบการสอนศาสนาจะมีการท าตามใจชอบ  ไม่มีใครฟังใครมีหวัง
แตกแยกกัน ความเลื่อมใสศรัทธาจะหายไปหมดในที่สุดแทนที่จะท าให้ศาสนาเจริญกลับจะเป็นผลร้ายต่อศาสนาเสีย
มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะผ่านสภาไปได้เพราะผิดรูปแบบเดิมไปมาก  เป็นการคิดแบบหัว
ก้าวหน้าแบบสุดโต่งที่สุด ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่คงจะรับไม่ได้และเป็นเรื่องการขายฝันเสียมากกว่าอย่างอ่ืน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44469  
 

https://www.naewna.com/politic/columnist/44469
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กวนน้ าให้ใส 

 
ครม.ในฝัน มีจริงม้ัย ถ้าฝ่ายค้าน ก็มีแต่น้ าเน่า? 
พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) เปลี่ยนหัวหน้าพรรค และเสนอชื่ออาจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีใน
ส่วนของพรรค รปช. แทนหม่อมเต่า 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรค โครงการสร้างการบริหารพรรค และคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคนายอนุชาเป็นเลขาธิการพรรค โดยไม่มีชื่อ 4 กุมาร (นายอุตตม นายสนธิรัตน์ 
นายกอบศักดิ์ นายสุวิทย์) เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงคาดกันว่าจะมีการเสนอชื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในส่วนของพรรค
พลังประชารัฐตามมาเร็วๆ นี้ 
 
ช่วงนี้ มีกระแสข่าวเรื่องการปรับ ครม. ยิ่งทะลักออกมาสารพัดสูตร 
แน่นอนว่า ไม่มีสูตรไหนถูกใจใครทุกคนล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยมี 
1. การปรับ ครม. เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของผู้แทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน เทคะแนนให้พรรค พปชร.ในการ
เลือกตั้งที่พรรคเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคเพียงคนเดียว  มากที่สุด เหนือพรรค
การเมืองอ่ืนๆ ทุกพรรค 
พลเอกประยุทธ์ยังได้รับเสียงสนับสนุนจาก สส.เกินก่ึงหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร 
แม้ในคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับคะแนนไว้วางใจจาก สส. 272 เสียง 
ผลงานการปกป้องชีวิตและสุขภาพคนไทยรอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชโควิด-19 เป็นผลงานบันลือโลก ได้รับค าชื่นชมอย่าง
สูงจากนานาประเทศ แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีจุดอ่อนส าคัญเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
2. แน่นอน.. ในโลกความเป็นจริง การปรับ ครม.ในรัฐบาลพรรคร่วม ก็ต้องให้พรรคร่วมเสนอตัวคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี 
เพราะไม่งั้นใครจะมาร่วมสนับสนุนเฉยๆ 
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ยังดีที่ในยุคนี้ พลเอกประยุทธ์ยังประกาศยืนยันว่า การเสนอชื่อบุคคลของแต่ละพรรคก็เป็นเรื่องปกติ แต่อ านาจเด็ดขาด
ในการตัดสินใจอยู่ที่ตัวนายกฯ และยังมีส่วนที่นายกฯ จะต้องพิจารณาเองว่าจะให้ใคร (คนนอก) เข้ามาเป็นรัฐมนตรี  
เพ่ือให้การท างานของรัฐบาลบรรลุส าเร็จ 
3. ครม.ในฝัน มันจึงเกิดข้ึนได้เฉพาะในฝัน? 
หากจะเกิดข้ึนจริงใกล้เคียงได้ท่ีสุด จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ 
3.1 นายกรัฐมนตรี จะต้องกล้าหาญ เลือกคนเก่ง คนดี คนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคม ประเภทที่ตั้ง
เป็นรัฐมนตรีแล้วสังคมร้องว้าว เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในโควตาของนายกฯ ให้แม่นย า โดดเด่น เป็นสง่าราศีแก่รัฐบาล 
นอกจากนี้ นายกฯ ก็จะต้องพยายามสกัดพวกเสือโหย-รมต.ยี้ มิให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรี ถ้าพรรคร่วมเสนอเข้ามา นายกฯ 
จะต้องส่งกลับไปให้ทบทวน แล้วให้สังคมช่วยกันกดดันไปท่ีพรรคร่วมเหล่านั้นด้วย 
3.2 พรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย  พรรคประชาธิปัตย์ พรรคอ่ืนๆ ฯลฯ จะต้อง
พิจารณาคัดคนเก่ง คนดี มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เข้าไปเป็นรัฐมนตรี 
มิใช่เลือกเอาคนที่เป็นนายทุนพรรค หรือหัวหน้ามุ้งลูกเดียว 
อย่าเอาคนที่แม้แต่จะให้ไปบริหารบริษัทใคร ก็ไม่กล้าให้ดูแล แต่จะน ามาเป็นรัฐมนตรี 
3.3 พรรคฝ่ายค้าน ก็สามารถมีบทบาทในการท าหน้าที่ติดตาม กดดัน เพ่ือให้รัฐบาลยกระดับมาตรฐาน 
หากฝ่ายค้านท างานด้วยความรู้ความสามารถ ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มิใช่เอาแต่ไปตัดข่าวมาเล่าเรื่อง
ปะติดปะต่อแบบน้ าท่วมทุ่งหลักฐานข้อเท็จจริงโหรงเหรง 
หรือที่มาตรฐานต่ าทรามที่สุด ถึงขนาดไปเอาข่าวเล่าข่าวลือในโซเชียลมีเดีย ข่าวจากเพจข่าวอวตาร มาอภิปราย โดยไม่
มีการท าการบ้านเพิ่มเติมหลักฐานที่อ้างอิงได้เลย แล้วอ้างว่านี่คือการตรวจสอบของฝ่ายค้าน 
แบบนี้ ก็จะสิ้นหวังเหมือนกัน มีฝ่ายค้านก็เหมือนไม่มี 
4. บทบาทหนึ่งของพรรคฝ่ายค้านที่ควรจะท า เพ่ือร่วมกดดันให้ฝ่ายรัฐบาลยกมาตรฐานในการท างาน รวมถึงมาตรฐาน
ในการคัดคนมาเป็นรัฐมนตรีในการปรับ ครม. คือ การตั้ง “ครม.เงา” 
ท าได้โดยพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ประกาศตั้ง ครม.เงา คือ ตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือในซีกฝ่ายค้าน ท า
หน้าที่รัฐมนตรีเงาแต่ละกระทรวงเพ่ือติดตามตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล คู่ขนานกันไป 
หากรัฐบาลมีรัฐมนตรีขี้เหร่ แต่ปรากฏว่า ฝ่ายค้านมีรัฐมนตรีเงาที่น่าเชื่อกว่า มีความรู้ความสามารถกว่า แสดงวิสัยทัศน์
ที่จะแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้ดีกว่ารัฐมนตรีจริงของรัฐบาล แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือและแรงสนับสนุนก็จะเทมาทาง
ฝ่ายค้าน ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็จะถูกกดดันให้ยกระดับมาตรฐานการท างาน  หรือแม้แต่การคัดตัวบุคคลที่มี
คุณภาพเข้ามาเป็นรัฐมนตรี 
ถ้าฝ่ายค้านไม่ยอมท า ก็จะสะท้อนว่า ไม่จริงใจต่อการท าหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
ป่วยการที่จะไปโจมตีฝ่ายรัฐบาลแบบไร้สาระไปวันๆ 
ลองนึกภาพ... ถ้าฝ่ายค้านตั้ง “ครม.เงา” น่าจะมีคนคุณภาพ มากกว่าที่พยายามด่า โจมตีฝ่ายรัฐบาลอยู่ในวันนี้ หรือไม่? 
4.1 ถ้าเทียบ ครม.จริงยุคลุงตู่ กับ ครม.ยุคปู 
นายกฯ พลเอกประยุทธ์ เทียบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นอย่างไร?ใครสร้างวิกฤติ ใครแก้วิกฤติ 
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รองนายกฯ ยุคลุงตู่ มีนายวิษณุ นายสมคิด พลเอกประวิตร ส่วนยุคปู มีนายปลอดประสพ ร.ต.อ.เฉลิม นายนิวัฒน์ธ ารง 
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ฯลฯ 
กระทรวงคลังยุคลุงตู่ มีนายอุตตม สาวนายน นายสันติ ส่วนยุคปูมีรัฐมนตรีคลัง เช่น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (ไวท์ไล) 
เบญจา หลุยเจริญ(ภาษีโอ๊ค-เอม) 
กระทรวงพาณิชย์ยุคลุงตู่ มีนายจุรินทร์ ส่วนยุคปู มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ (ข้าวจีทูเจ๊) นายภูมิ สาระผล นายณัฐวุฒิ 
ใสยเกื้อ นายยรรยง พวงราช 
กระทรวงการต่างประเทศยุคลุงตู่ มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย แต่ยุคปูมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (คืนพาสปอร์ตทักษิณ) 
เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานยุคลุงตู่ มี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ส่วนยุคปู มีคนอย่าง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง 
กระทรวงมหาดไทยยุคลุงตู่ มีพล.อ.อนุพงษ์ ส่วนยุคปูมีคนอย่างนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ (ธรณีสงฆ์อัลไพน์) นายชูชาติ หาญ
สวัสดิ์ นายฐานิสร์ เทียนทอง นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (หนีไปต่างประเทศ) 
กระทรวงพลังงานยุคลุงตุ่ มีนายสนธิรัตน์ ยุคปูมีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ 
กระทรวงศึกษาธิการยุคลุงตู่ มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คุณหญิงกัลยา ส่วนยุคปู มีนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล นายสุชาติ 
ธาดาด ารงเวช (เงินในอากาศ) นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยุคลุงตู่ มีนายจุติ ไกรฤกษ์ ส่วนยุคปูมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ นางปวีณา หงสกุล 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น ถามว่า โฉมหน้าครม.ยุคลุงตู่ แย่กว่ายุคปู จริงหรือ? 
4.2 ถ้าจัด ครม.เงาของฝ่ายค้านยุคนี้ 
นี่คือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านควรด าเนินการอย่างยิ่ง (ยุคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ท า) เพ่ือท าให้สังคมเห็นความแตกต่าง 
มิใช่ค้านแบบไร้คุณภาพไปวันๆ 
ฝ่ายค้านที่น าโดยพรรคเพ่ือไทย อันมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้น าฝ่ายค้าน ควรประกาศรายชื่อ “ครม.เงา” เพ่ือท า
หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และเปรียบเทียบ (ฝ่ายค้านพร้อมบริหารประเทศทันที ถ้าได้รับโอกาส) 
เพ่ือสะท้อนให้สังคมได้เห็นชัดๆ ถ้าการเมืองเปลี่ยนขั้ว ประเทศชาติยังมีทางเลือกท่ีดีกว่าในการได้ ครม.ชุดใหม่โฉมหน้า
อย่างไร 
คุณหญิงสุดารัตน์ หรือคุณชัยเกษม จะมีชื่อนายกฯ เงา 
รัฐมนตรีเงาคนอ่ืนๆ เช่น นายเสนาะ เทียนทอง ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ ารุง  นายปลอดประสพ สุรัสวดี  นายโภคิน 
พลกุล นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นายนพดล ปัทมะ นายภูมิธรรม เวชยชัย หรือนายพานทอองแท้ ชินวัตร   นาย
นิสิต สินธุไพร ฯลฯ 
จะมีคนรุ่นใหม่ คนหน้าใหม่ คนคุณภาพกว่านี้ มีความหวังกว่านี้ หรือไม่? 
เว้นเสียแต่ว่า ฝ่ายค้านเอง ก ็“น้ าเน่า” อาจจะยิ่งไปกว่าฝ่ายรัฐบาลเสียอีก 
สารส้ม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44471  
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วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 - 06:41 น.  

1 ปีฝ่ายค้าน 6 พรรคแตกพ่าย ยุบพรรค ย้ายค่าย ขายเสียงงูเห่า 

 
ผ่านมา 1 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกตัดสินโดยผลโพลหลายส านักว่า  “สอบตก” วิชาแก้วิกฤต

เศรษฐกิจ 
แม้จะเอาวิกฤตโควิด-19 อยู่หมัด แต่เศรษฐกิจอยู่ในขั้นย่ าแย่ ตัวเลขจีดีพีเสี่ยงที่จะติดลบไปถึง 2 หลัก อาการ

หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ขณะที่ 1 ปีของฝ่ายตรวจสอบ-ถ่วงดุลในฝ่ายนิติบัญญัติ ก็อาการหนัก ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่แพ้ฝ่ายรัฐบาล ไม่

สามารถ “คัด-ง้าง” ฝ่ายตรงข้ามได้ 
ทั้งท่ีจากเดิมท่ีออกสตาร์ตในฤดูกาลแรกฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมีเสียงคู่คี่-สูสีสุด ๆ 
เพราะตอนนั้นฝ่ายค้านมี 7 พรรค ก าเสียง 246 เสียง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมี 19 พรรค กุม 254 เสียง รัฐบาลอยู่

ในสภาพปริ่มน้ า แต้มห่างกันไม่ถึง 10 เสียง 
แต่ไป ๆ มา ๆ ขึ้นฤดูกาลที่ 2 รัฐบาลก าเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จ 20 พรรค เพ่ิมจาก 254 เป็น 276 เสียง ส่วน

จ านวนมือฝ่ายค้านมี 212 เสียงในสภา วูบไปถึง 34 เสียงในช่วงเวลาเพียง 1 ปี จาก 7 พรรคฝ่ายค้าน เหลือแค่ 6 พรรค 
สถานะพรรคฝ่ายรัฐบาลจึงไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ าอีกต่อไป 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดงูเห่าฝ่ายค้านเพ่นพ่านในสภา เกิดการ “เปิดตลาด” ช็อปตัว ส.ส.ให้หันมาเป็นงูเห่า ทั้ง
ชั่วคราวและประจ า แก้เสียงปริ่มน้ าของรัฐบาล 

ฝากเลี้ยงไว้ในฝ่ายค้านอย่างเพ่ือไทยอย่างน้อย 2 ชื่อ พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี และ พลภูมิ วิภัติภูมิ
ประเทศ ส.ส.กทม. ที่ยกมือทีไรก็โหวตให้กับฝ่ายรัฐบาล แต่ถูกแบนออกจากการท ากิจกรรมของพรรค แต่ยังไม่ถูกขับ

ออก ฝากไว้กับพรรคประชาชาติ 1 เสียง คือ อนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี  
ขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่า อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้ฝ่ายค้านเสียงยวบลงไป  เพราะผลพวงจากการที่ศาล

รัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ 11 กรรมการบริหารพรรคท่ีเป็น ส.ส.ต้องยุติบทบาทไปด้วย 
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เอฟเฟ็กต์จากยุบพรรคอนาคตใหม่ ส่งแรงกระเพ่ือมทั้งกระดานการเมือง เมื่อ ส.ส.อนาคตใหม่ ตัดสินใจสละเรือ
พร้อมกันทีเดียว 11 ชีวิต ไปอยู่ขั้วรัฐบาล แบ่งเป็นซบตักพรรคภูมิใจไทยของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ทันที 9 ตัว 
ประกอบด้วย อาทิ นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. เขต 23 ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. เขต 20 นาย
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 และไปอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาอีก 
2 คน นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.เขต 2 สมุทรสาคร และนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ต่อจาก “งูเห่าสีส้ม” ลอตแรก ที่ถูกขับออกจากพรรคเมื่อปลายปี 2562 กระจายไปอยู่ทั้งพรรคภูมิใจไทย 1 ตัว 
คือ “ศรีนวล บุญลือ” ส.ส.เชียงใหม่ พรรคพลังประชารัฐ 1 ตัว พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท 2 ตัว คือ น.ส.กวินนาถตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี 

ท าให้อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ไปต่อในนามพรรคก้าวไกล มี ส.ส.เหลือแค่ 54 คน จากเดิมที่เคยมีอยู่ 80 คน 
นอกจากนี้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง ที่เคยปักหลักอยู่กับฝ่ายค้านก็ยกขบวนไปซบฝ่ายรัฐบาลยกแผง 5 คน ทิ้ง “ม่ิง
ขวัญ แสงสุวรรณ์” อดีตหัวหน้าพรรคไว้ที่ฝ่ายค้านเพียงคนเดียว 

จุดเปลี่ยนที่สอง การเลือกตั้งซ่อมที่พรรคฝ่ายค้าน “ไม่เคยชนะ” กลับเพ่ิมแต้มให้กับฝ่ายรัฐบาลโดยตลอด ทั้ง
เลือกตั้งซ่อม เขต 4 นครปฐม ที่ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” จากพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าวินเป็น ส.ส. เลือกตั้งซ่อม
ก าแพงเพชร เขต 2 เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ จากพลังประชารัฐ ก็ชนะเลือกตั้งเข้าเป็น ส.ส.แทนบิดา “พ.ต.ท.ไวพจน์ 
อาภรณ์รัตน์” ที่ต้องพ้น ส.ส.เพราะถูกจ าคุกข้อหาล้มการประชุมอาเซียนในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

การเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 2 ที่ สมศักดิ์ คุณเงิน ก็เพ่ิมแต้มให้กับพรรคพลังประชารัฐ และล่าสุด เลือกตั้ง
ซ่อมล าปาง เขต 4 วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ก็ชนะคู่แข่งฝ่ายค้านจากพรรค “เสรีรวมไทย” เข้าป้าย
เป็น ส.ส. 

และอีกจุดเปลี่ยน คือการไม่เป็นขบวน ในศึกอภิปรายใหญ่-ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่ฝ่ายค้านเพ่ือไทยอภิปรายจน
เวลาหมด ไม่เหลือให้อนาคตใหม่ได้อภิปรายในวันสุดท้าย 

รัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติซักฟอกอย่าง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รอดการถูกซักฟอกแบบไร้รอยขีด
ข่วน เพราะเวลาของฝ่ายค้านมีไม่พอ ไม่เหลือแม้กระทั่งทดเวลาบาดเจ็บ จนเกิดภาพขบเหลี่ยมกันระหว่างเพ่ือไทย-อดีต
อนาคตใหม ่

แต่ล่าสุด “สุทิน คลังแสง” ส.ส.เพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน การันตีว่า ภาพไม่เป็นขบวนจะไม่เกิดขึ้น 
“ที่ผ่านมาอาจมีขลุกขลักบ้าง เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราเพ่ิงกลับมาเป็น ส.ส. การผสมผสานระหว่างพรรคร่วม

ฝ่ายค้านยังต้องแชร์ประสบการณ์เรียนรู้กันอีกเยอะ แต่เมื่อเข้าที่จะเห็นผลงานที่น่าพอใจ รวมถึงงานบริการพ่ีน้อง
ประชาชน สะท้อนว่าการท างานเป็นเอกภาพ” 

ยังไม่นับรอยแยกในแกนน าฝ่ายค้าน “เพื่อไทย” ในระดับ “แกนน า” ที่เปิดหน้าชกอย่างเปิดเผย จน
บางส่วนต้องไปตั้งกลุ่มแคร์ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-483424  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-483424
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29 มิถุนายน 2563 - 08:31 น. 

ไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง 

 
ไม่เป็นที่นิยมทางการเมือง  โดย... ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 

ผลโพล ของนิด้าโพล เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2” ซึ่งน าเสนอเมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน ที่ผ่านมา  มีหลายประเด็นที่น่าสนใจและผิดจากท่ีคาดการณ์ เมือ่เปรียบเทียบกับ “การส ารวจคะแนนนิยม
ทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1” ที่เสนอผลไปเมื่อ ปลายเดือนธันวาคม 2562 (ติตามผลการส ารวจทั้งสองครั้งได้จาก 
http://nidapoll.nida.ac.th/) ซึ่งค าถามจากการส ารวจทั้งสองครั้งคือ  บุคคลใดที่ประชาชนสนับสนุนให้ เป็น
นายกรัฐมนตรีในวันนี้ และพรรคการเมืองใดท่ีประชาชนสนับสนุนในวันนี้  

ผลส ารวจที่ได้ในข้อแรกคือ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.06 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ (ผลส ารวจ
ครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 17.32) ส่วนในข้อที่สองก็ไม่ต่างกันเพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.38 ระบุว่า ไม่
สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย (ผลส ารวจครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 13.46) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจ านวนมากที่
อาจจะเบื่อหน่ายกับนักการเมืองและพรรคการเมืองในปัจจุบัน จึงขอถอยมาตั้งหลักก่อนค่อยตัดสินใจใหม่วันหลังหรือ
เมื่อมีทางเลือกใหม่ ๆ ที่ดีกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่สามารถเฟ้นหานายกรัฐมนตรีที่โดนใจผู้คนจริง ๆ  ได้ในขณะนี้ 
จึงท าให้อัตราส่วนการตอบว่ายังหาคนที่เหมาะสมกับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ สูงกว่าอัตราส่วนของผู้ที่บอกว่า ยังไม่
สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ร้อยละ 60.96) และกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา (ร้อยละ 62.16) มีอัตราส่วนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ไว้วางใจในผู้น าทางการเมืองคนใดเลย 

อย่างไรก็ตาม ถ้ามุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลว่าใครมีคะแนนนิยมสูงสุดตอนนี้ ค าตอบคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(ร้อยละ 25.47) รองลงมาคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากพรรคเพ่ือไทยที่ ร้อยละ 8.07 ในขณะที่พรรคการเมือง
ที่มีความนิยมสูงสุด คือพรรคเพื่อไทย (ร้อยละ 20.70) รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ (ร้อยละ 15.73)  
 
เป็นที่น่าสนใจว่า หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ได้คะแนนนิยมในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียง ร้อย
ละ 3.93 ไม่สามารถสืบทอดมรดกคะแนนนิยมของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เคยได้
คะแนนนิยมมาเป็นที่หนึ่ง (ชนะพลเอกประยุทธ์ ด้วย) ถึงร้อยละ 31.42 ในขณะที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ก็เคยได้คะแนน
นิยมสูงสุดถึงร้อยละ 30.27 แต่เมื่อแปรสภาพมาเป็นพรรคก้าวไกล กลับได้รับคะแนนนิยมเพียงร้อยละ 13.47  

http://nidapoll.nida.ac.th/
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เมื่อเจาะลึกลงไปดูในกลุ่มที่เคยเป็นฐานคะแนนเสียงที่ส าคัญของนายธนาธรและอดีตพรรคอนาคตใหม่ ก็พบว่าทั้ง
นายพิธาและพรรคก้าวไกลไม่ได้รับความนิยมอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้ เช่น ในกลุ่ม ผู้มีอายุ 18 – 25 ปีที่นายธนาธร
เคยได้ร้อยละ 63.41 แต่นายพิธาได้เพียงร้อยละ 6.42 (หายไป 56.99 %) และในหมู่นักเรียน/นักศึกษา นายธนาธรเคยได้ 
ร้อยละ 63.96 แต่นายพิธาได้เพียง ร้อยละ 5.41 (หายไป 58.55 %) ในส่วนของคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกล พบว่าใน
กลุ่มผู้มีอายุ 18 – 25 ปี นั้นจากที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยได้ ร้อยละ 63.41 แต่พรรคก้าวไกลได้ ร้อยละ 26.74 ส่วนกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา ที่เคยเป็นฐานคะแนนใหญ่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ถึงร้อยละ 72.13 แต่พรรคก้าวไกลกลับได้รับมรดก
มาเพียงร้อยละ 26.58 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืน ๆพรรคก้าวไกลก็ยังถือได้ว่ามีคะแนนนิยมสูงสุด
ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 25 และ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา นอกเหนือจากนั้นแล้วพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมเหนือพรรค
การเมืองอ่ืน ๆ ในกลุ่มผู้ที่ท างานบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.89 แต่ก็คงเทียบไม่ได้กับอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เคยได้ถึง ร้อย
ละ 43.54 

หากจะวิเคราะห์ดูว่าอะไรท าให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
เหตุผลแรกอาจจะเกิดจากนายพิธายังไม่มีความโดดเด่นในบทบาททางการเมืองเหมือนนายธนาธรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการปั่นกระแสทางการเมืองเพ่ือกล่อมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอายุ 18 – 25 กลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา และกลุ่มผู้ท างานบริษัทเอกชน ในขณะที่พรรคก้าวไกลก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทที่เด่นในการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้าน หรือมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แต่กลับวน
อยู่แต่เรื่องเดิม ๆ “เสรีภาพและเผด็จการ”  

เหตุผลข้อที่สองอาจจะเกิดจากกระแสความนิยมในอดีตพรรคอนาคตใหม่และเหล่าแกนน าที่ผ่านมาไม่ใช่ของ
จริง แต่เป็นเพียงแค่สถานการณ์ไฟไหม้ฟางที่ท าให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งแค่เดินตาม ๆ กันไป จนกระทั่งวันหนึ่งอาจพบความ
จริงบางอย่างว่า ที่แท้ก็เป็นแค่พรรคการเมืองที่มีความสามารถในการสร้างวาทกรรมเท่านั้นหรือผู้คนอาจค้นพบว่า
แนวทางทางการเมืองของแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามดั้งเดิมของคน
ไทยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จึงท าให้ผู้ที่เคยสนับสนุนถอยห่างออกมาและส่งผลกระทบอย่างแรงต่อทายาททางการเมือง
อย่างนายพิธาและพรรคก้าวไกล  

เหตุผลอีกข้อหนึ่งอาจเกิดจากการเล่นการเมืองนอกสภาของแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่หลังจากถูกศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคณะ
ก้าวหน้าเพ่ือเดินสายรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ การด าเนินการเหล่านี้แม้ว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ต่างอะไรกับ
การแสดงออกว่าไม่อยากรับหรือไม่ยอมรับมติศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกับวัฒนธรรมไทยที่ ส่วนใหญ่
ท้ายที่สุดจะยอมรับค าตัดสินของศาลและยินดียกโทษให้กับผู้ที่แสดงตนและมีพฤติกรรมอย่างชัดเจนว่ายอมรับในค าสั่งศาล 
อย่างไรก็ตามหากแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่เลือกที่จะอยู่เงียบ ๆ หลังจากถูกตัดสิทธิทางการเมือง อาจท าให้ได้คะแนน
สงสารและส่งผลที่ดีกว่านี้ต่อพรรคก้าวไกลก็เป็นได้ 

คราวนี้ลองมาวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์และ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บ้าง โดยในส่วนของพลเอกประยุทธ์
นั้น แม้ว่าผลโพล 1 ปี นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ ที่มีการน าเสนอไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจะพบว่ามีผู้คน
ที่มองว่านายก ฯ ท างานได้ดีมากและค่อนข้างดีรวมกันแล้วสูงถึง ร้อยละ 51.52 แต่ก็ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน 
ในขณะที่การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองนั้น เป็นการแข่งขันเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน และนอกเหนือจากนั้นแล้ว การ
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มองว่าที่ผ่านมานายก ฯ ท างานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
สนับสนุนให้เป็นนายก ฯ ต่อ จึงท าให้คะแนนนิยมในการสนับสนุนให้เป็นนายก ฯ อยู่ที่ร้อยละ 25.47 แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการส ารวจความนิยมทางการเมืองครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่คะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ลด
ถอยลงอย่างมาก เหลือเพียง ร้อยละ 23.74 จะพบว่าคะแนนนิยมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์แทบจะไม่
เปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งอาจพอจะสรุปแบบคร่าว ๆ ได้ว่า พลเอกประยุทธ์มีแฟนคลับ (FC) ประจ าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 
– 26  

เมื่อแตกข้อมูลในผลโพลเพ่ือวิเคราะห์ว่า ใครสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป พบว่าพลเอก
ประยุทธ์นั้น มีคะแนนนิยมสูงอย่างโดดเด่นในกลุ่มเดิม ๆ เช่น กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 47.79) กลุ่ม พ่อบ้าน/
แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน (ร้อยละ 38.49) กลุ่มผู้ไม่มีรายได้ (ร้อยละ 31.13) กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
เดือน (ร้อยละ 30.14) กลุ่มผู้มีรายได้เกิน 40,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 31.11) กลุ่มผู้ที่มีการศึกษาไม่เกินประถมศึกษา 
(ร้อยละ 33.65) กลุ่มผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 33.59) และกลุ่มคนภาคใต้ (ร้อยละ 32.93) ในขณะที่
จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดของพลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ที่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 25 ปี (ร้อยละ 8.02) กลุ่มผู้ที่มีอายุ 26 – 35 (ร้อย
ละ 13.51) กลุ่มผู้ที่มีอายุ 36 – 45 (ร้อยละ 14.09) กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 8.11) และ กลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 11.50)  

ในขณะที่ พปชร. ที่มีคะแนนนิยมทางการเมืองที่ ร้อยละ 15.73 นั้นมีคะแนนโดดเด่นในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 28.50) และ กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน (ร้อยละ 21.08) แต่ที่น่าสนใจคือคะแนนนิยมของ 
พปชร. ในเขตภาคใต้ที่ได้ร้อยละ 18.56 ซึ่งน้อยกว่าอันดับหนึ่งในภาคใต้อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 20.66) เพียง
เล็กน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสามกลุ่มที่สนับสนุน พปชร. อย่างโดดเด่นเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้สนับสนุนพลเอก
ประยุทธ์ (สงสัย พปชร. ต้องเกาะกระแสพลเอกประยุทธ์ไปเรื่อย ๆ) ในขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ความนิยมทาง
การเมืองของพปชร. อยู่ที่ร้อยละ 16.89 ซึ่งสูสีกับพรรคเพ่ือไทยที่มีคะแนนนิยมในเขตเมืองหลวงที่ ร้อยละ 16.0 แต่
ความแตกต่างคือ พรรคเพ่ือไทยมีคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้นในกรุงเทพ ส่วนของ พปชร. นั้นคะแนนนิยมลดลง (อาจเกิดจาก
ปัญหาการแย่งต าแหน่งกันใน พปชร.)  

ส าหรับจุดอ่อนของ พปชร. นั้นไม่ต่างอะไรกับจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์  คือไม่สามารถชนะใจคนรุ่นใหม่ได้ 
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 18 – 25 (ร้อยละ 5.35) ช่วงอายุ 26 – 35 (ร้อยละ 8.65) และ ช่วงอายุ 36 – 45 (ร้อยละ 8.66) 
รวมถึงไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่ท างานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 7.08) และ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 4.05)  

ในส่วนของพรรคเพ่ือไทยที่มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 20.70 นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนักจากครั้งก่อนที่
ได้ร้อยละ 19.95 ซึ่งอาจหมายถึงคะแนนนิยมพ้ืนฐานของพรรคเพ่ือไทยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 19 – 21 ซึ่งปัญหาหลัก
ของพรรคเพ่ือไทยอยู่ที่ความไม่มีเอกภาพในพรรค ฯ และการขาดหัวหน้าพรรค ฯ ที่มีความโดดเด่น ซึ่งคงไม่ใช่ทั้ง
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แต่อย่างไรก็ตามพรรคเพ่ือไทยก็ยังคงครองใจคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 27.79) ที่ทิ้งห่างอันดับสองอย่าง พปชร. (ร้อยละ 14.25) พอสมควร นอกจากนั้นแล้ว
พรรคเพื่อไทยโดดเด่นในกลุ่มเกษตรกร/ประมง (ร้อยละ 26.30) กลุ่มรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน (ร้อยละ 26.85) และผู้มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 25.72) ส่วนจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทย แน่นอน อยู่ที่ภาคใต้ (ร้อยละ 7.78) 
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กลุ่มผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 10.94)  กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 11.55) 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 12.16) 

สุดท้ายขอวิเคราะห์พรรคที่เก่าแก่ที่สุดอย่างพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ที่มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 7.75 
พบว่าจุดแข็งยังคงเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 20.66) โดยมี พปชร. จี้ติดและห่างกันเพียง 2.1 % แต่ที่ส าคัญคือ คะแนนนิยม
ในภาคใต้ของ ปชป. ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการส ารวจในเดือนธันวาคม 2562 ที่เคยได้ ร้อยละ 32.34 ซึ่งอาจตรง
กับที่รองหัวหน้า ปชป. คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  และ สส. ตรัง คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เตือนไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนว่า 
ปชป. ไมส่ามารถท าการเมืองได้อย่างที่คนใต้หวังไว้ และหากพรรคไม่ปรับตัว ก็จะตายกันหมด...คงต้องปฏิรูปพรรคแบบ
จริงจังได้แล้ว  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/435436?adz=  
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