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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 86/2563 เหลือเวลา 2 วัน 
“กกต.” ย ้าแจ้งเหตุ
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง 
นายก อบจ. – ส.อบจ. 
ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี    

thaich8ออนไลน์ 
 
TNNออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 

รีบเลย! กกต. เตือนประชาชนรีบ 
แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั ง นายกฯ อบจ. 
พรุ่ งนี วันสุดท้าย! กกต.เตือนต้อง 
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง อบจ. 
วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือก
อบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูก
จ้ากัดสิทธิ 6 ประการ 
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6 
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2 87/2563 กกต. เตือนหลัง
เลือกตั ง อบจ. 
ผู้สมัครต้องแจ้ง 
บัญชีรายรับ - 
รายจ่าย ให้ถูกต้อง   

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
RYT9ออนไลน์ 
 
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 

 

กกต.เตือนผู้สมัคร อบจ.ยื่นบัญชี
รายรับรายจ่ายเลือกตั ง 
กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั งทุกคน
ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 22 
มี.ค.64 
กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั ง  อบจ. 
ต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 
22 มี.ค.64 
กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั ง  อบจ. 
ต้องแจ้งบัญชีภายใน 22 มี.ค.64 
เตือนผู้สมัคร อบจ. แจงบัญชีรายจ่าย 
ค่าหาเสียงเลือกตั ง 
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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.สั่งเอาผิดอาญา "พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค" พร้อมพวก 8 ราย 17 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'ไทรักธรรม'ไม่รอด! กกต.ฟันอาญา 'หัวหน้าพรรค'ปมฉาวตั งกลุ่มท้า 

'ดอกไม้จันทน์' 
19 

3 มติชนออนไลน์ กกต. เอาผิด ‘พีระวิทย์’ พร้อมพวก 8 ราย ปมตั งกลุ่มท้า
ดอกไม้จันทน์ 

21 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.ฟันอาญาหัวหน้าพรรคไทรักธรรม เซ่นตั งกลุ่มท้า 'ดอกไม้จันทน์' 

จูงใจบุคคลเข้าสมัครเป็นสมาชิก 

23 

5 ผู้จัดการออนไลน์ กกต.ฟันอาญา “พีระวิทย์” หน.พรรคไทรักธรรม พร้อมพวก 8 ราย 
ปมฉาวตั งกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 

25 

6 77 ข่าวเด็ดออนไลน์ กระแสหึ่ง กระบวนการสอบร้องป้ายสีไวอากร้าถูกเตะถ่วง กกต.แพร่
ยันมีกรอบเวลาช้าไม่ได้ 

27 

7 Sanookออนไลน์ กกต. พาตัว 2 ตายาย "สาบานต่อหน้าพระ" หลังแฉเรื่องซื อเสียง 
นายก อบจ.พิจิตร 

28 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “สวนดุสิตโพล”ชี ประชาชนมองเลือกตั ง อบจ. มีทุจริต 29 
9 ข่าวสดออนไลน์ กลุ่มคนอยากเลือกตั ง ตกเป็นจ้าเลย ศาลอาญากรุงเทพใต้ ยกฟ้องทุกคน 31 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ สังคมออนไลน์ภาคเหนือ ร่วมยินดีผู้ชนะศึกเลือกตั งนายก อบจ. 33 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "นิพิฏฐ์" ยก 4 เหตุผล ช้าแหละ ความเป็นมืออาชีพ องค์กรอิสระ 34 

บทความ  
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส้าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ถ้าชีวิตคือเรื่องเล่า เราจะเชื่อเรื่องไหนดี 36 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ โง่หรือชั่ว 39 
3 ข่าวสดออนไลน์ ภาพสะท้อน-หลังศึกเลือกตั ง อบจ. 41 
4 มติชนออนไลน์ เจ็บจี๊ด! 11 ฉายาสภาผู้แทนฯ 63 พร้อมวาทะแห่งปี กับต้าแหน่ง ‘คนดี’ 

ที่ถูกยกเลิก? 
45 
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 วันท่ีลงข่าว 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14:09 น.    

รีบเลย! กกต. เตือนประชาชนรีบแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง นายกฯ อบจ. 
  

 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) แจ้งเตือนประชาชนถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ให้รีบท้า
เรื่องแจ้งสาเหตุภายในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 

และเพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน กกต. จึงประสานความร่วมมือกับส้านักทะเบียนกลาง 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส้านักทะเบียนอ้าเภอหรือส้านักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากร ในการรับค้าร้องเกี่ยวกับการ
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตั งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. 
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อ้างอิง : https://www.thaich8.com/news_detail/93657 

  

https://www.thaich8.com/news_detail/93657
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 26 ธันวาคม 2563 19:58 2410 

พรุง่นี้วันสุดท้าย! กกต.เตือนต้องแจงเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 

 
พรุ่งนี้วันสุดท้าย! กกต.เตือนให้รีบแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในวันพรุ่งนี้ 
วันนี  (26ธ.ค.63) ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) แจ้งว่าเตือนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ไม่ได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั ง สามารถแจ้งเหตุจ้าเป็นต่อนายทะเบียนอ้าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 ธันวาคมนี  
โดย กกต.ได้ประสานกับส้านักทะเบียนกลาง จัดบุคลากรในการรับค้าร้องเก่ียวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง
ในวันที่ 26 -27 ธ.ค.นี  ตั งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

ผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท้าเป็น
หนังสือ ระบุหมายเลขประจ้าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั งแจ้งว่าไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั งได้ด้วยเหตุใด อาท ิมีกิจธุระจ้าเป็นเร่งด่วน เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ เป็นผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ โดยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่ง ซึ่ง กกต.จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ที่ www.ect.go.th 

ทั งนี  ผู้มีสิทธิเลือกตั ง แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง จะถูกจ้ากัดสิทธิ 6 ประการ 
เป็นเวลาครั งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั งครั งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง แต่หากมีการแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั ง จะไม่ถูกจ้ากัดสิทธิในการเลือกตั งตามกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/66595 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.trueid.net/detail/lAwWNYJ07PWA 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=4582 
  

http://www.ect.go.th/
https://www.tnnthailand.com/content/66595
https://news.trueid.net/detail/lAwWNYJ07PWA
http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=4582
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วันท่ี 27 ธันวาคม 2563 - 10:11 น. 

วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ 

 

วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูกจ้ากัดสิทธิ 6 ประการ 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับประชาชนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งนายกและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ยังสามารถแจ้งเหตุจ้าเป็นโดยมีเวลาในการด้าเนินการแจ้งเหตุที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง วันนี เป็นวันสุดท้าย ซึ่ง ส้านักงานกกต. ได้ประสานความร่วมมือกับส้านักทะเบียนกลางเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนจากส้านักทะเบียนอ้าเภอหรือส้านักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากรในการรับค้าร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง 

ทั งนี  การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท้าเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ้าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั งแจ้ง
ด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่
สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั งได้ เป็นต้น 

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ้าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th ทั งนี  ผู้มีสิทธิเลือกตั ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง และไม่แจ้งเหตุที่ไ ม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ จะถูกจ้ากัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีก้าหนดเวลาครั งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั งครั งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง และเมื่อท่านได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ง ท่านจะไม่ถูกจ้ากัดสิทธิในการเลือกตั งตาม
กฎหมาย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สิทธิ 6 ประการตามมาตรา 42 พ.ร.บ. การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2562 ไว้ 6 ประการ ประกอบด้วย 1.สมัครรับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2.สมัครรับเลือกเป็นก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 4.ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5.ด้ารงต้าแหน่งรอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่
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ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ 6. ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2502456 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2502456
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เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.56 น. 

กกต.เตือนผู้สมัคร อบจ.ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง 

 
กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั ง อบจ.ทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั ง ภายใน 22 มี.ค.64 

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) แจ้งว่าภายหลังจากการเลือกตั งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้สมัครรับเลื อกตั งทุกคน ทั งที่ได้รับเลือกตั ง
และไม่ได้รับเลือกตั ง จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับ
จากวันเลือกตั ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 
ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 โดยผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั งพร้อมทั งหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 
1/13 (ช) ซึ่งก้าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าวจะครบก้าหนดภายในวันที่ 20 มี.ค. 2564 แต่
เนื่องจากเป็นวันหยุดท้าการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับ และ
รายจ่ายในการเลือกตั ง ส่วนวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจเป็น
หนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดก็ได้ ส่วนในการจัดท้าบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับ
และรายจ่ายที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตั งแต่วันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั งจนถึงวันเลือกตั ง ทั งนี  กรณีที่
เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั ง ต้องน้ามารวมเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งด้วย....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/815190 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/815190


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
เผยแพร่: 26 ธ.ค. 2563 16:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนย่ืนบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 22 มี.ค.64 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) แจ้งภายหลังการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั งทุกคน ทั งที่ได้รับเลือกตั งและไม่ได้
รับเลือกตั ง จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง พร้อมหลักฐานที่ เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวัน
เลือกตั ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ซึ่งจะครบ
ก้าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากวันดังกล่าว
เป็นวันหยุดท้าการ จึงนับให้ถึงวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 

ส่วนวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งนั น สามารถเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจ
เป็นหนังสือให้ผู้อื่น ไปยื่นต่อผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000132058 
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000132058
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ข่าวการเมือง Saturday December 26, 2020 19:07 —ส้านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 

กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 22 มี.ค.64 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง แจ้งว่า หลังจากการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั งทุกคน ทั งที่ได้รับเลือกตั ง
และไม่ได้รับเลือกตั ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจาก
วันเลือกตั ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 
123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  
 ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรารับและรายจ่ายในการเลือกตั ง
ภายใน 9 วันนับจากวันเลือกตั ง พร้อมทั งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ้านวยการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) - ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งก้าหนตระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายดังกล่าวจะครบก้าหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดท้าการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 
มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันท้าการแรกต่อจากวันหยุดท้าการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย
ในการเลือกตั ง 
 ส่วนวิธีการยื่นแลการจัดท้าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง 
1.การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทนต่อ
ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด ก็ได้ 
2.ในการจัดท้าบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (ตั งแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั งประกาศให้มีการเลือกตั งจนถึงวันเลือกตั ง ทั งนี  กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั ง ต้องน้ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งต้วย) โดยทุกรายการจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีดังนี  
1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ สถ/ผถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายกาที่ระบุ 
วัน ดือน ปี ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับงินหรือทรัพย์สิ 
จ้านวนงิน และลายมือชื่อของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส้าคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ /ผถ. 1/13 (2) 
หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี  อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับงิน รายละเอียด
การรับเงิน จ้านวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น) 
3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อย
ต้องมีรายการที่ระบุ วัน ดือน ปื ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จ้านวนงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัคร
รับลือกตั งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
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เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งเรียบร้อยแล้ว ผู้อ้านวยการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัดจะน้าบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัต และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรต่อไป 
 ทั งนี  หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส้านักงาน
คณะกรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3186988 

  

https://www.ryt9.com/s/iq02/3186988
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27 Dec 2020 02:09 น. 

กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ต้องแจ้งบัญชีภายใน 22 มี.ค.64 

 
กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั ง อบจ.ต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 22 มี.ค.64 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) แจ้งว่า หลังจากการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั งทุกคน ทั งที่
ได้รับเลือกตั งและไม่ได้รับเลือกตั ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 
วัน นับจากวันเลือกตั ง 
  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 
123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี  
 ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั ง พร้อมทั งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ้านวยการการ
เลือกตั งประจ้าจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) - ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งก้าหนตระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายดังกล่าวจะครบก้าหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดท้าการ จึงนับวันจันทร์
ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันท้าการแรกต่อจากวันหยุดท้าการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั ง 
ส่วนวิธีการยื่นและการจัดท้าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง 
1.การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทนต่อ
ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด ก็ได้ 
2.ในการจัดท้าบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (ตั งแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั งประกาศให้มีการเลือกตั งจนถึงวันเลือกตั ง ทั งนี  กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั ง ต้องน้ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งต้วย) โดยทุกรายการจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีดังนี  
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1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ สถ/ผถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายกาที่ระบุ 
วัน ดือน ปี ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับงินหรือทรัพย์
สิน จ้านวนงิน และลายมือชื่อของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส้าคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ /ผถ. 1/13 (2) 
หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี  อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับงิน รายละเอียด
การรับเงิน จ้านวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น) 
3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อย
ต้องมีรายการที่ระบุ วัน ดือน ปื ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จ้านวนงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัคร
รับลือกตั งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 

เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งเรียบร้อยแล้ว ผู้อ้านวยการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัดจะน้าบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัต และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรต่อไป 

ทั งนี  หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส้านักงาน
คณะกรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/461939 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/461939
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วันอาทิตย์ ท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

เตือนผู้สมัคร อบจ. แจงบัญชีรายจ่าย ค่าหาเสียงเลือกตั้ง 

 
กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั งสมาชิก และนายก อบจ. ต้องแจ้งบัญชีรายรับ -รายจ่าย ให้ถูกต้องภายใน 90 วัน 

หลังวันเลือกตั ง 
 ส้านักงาน กกต. แจ้งว่าภายหลังการเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครรับเลือกตั งทุกคน ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับเลือกตั งและไม่ได้รับเลือกตั ง 
จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั ง ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123, 124 และ 230 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ก้าหนด
ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั ง พร้อมทั งหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ต่อผู้อ้านวยการเลือกตั งประจ้าจังหวัด ซึ่งจะครบก้าหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 
มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดท้าการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันท้าการแรกต่อ จากวันหยุด
ท้าการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีฯ 

ส้าหรับวิธีการยื่นและการจัดท้าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ้านาจเป็น
หนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อ้านวยการเลือกตั งประจ้าจังหวัดก็ได้ 
 ทั งนี  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั งต้องน้ามา
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งด้วย โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เมื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั งแล้ว ผู้อ้านวยการเลือกตั งประจ้าจังหวัดจะน้าบัญชีดังกล่าวไปปิด
ประกาศต่อไป 
 วันเดียวกันร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อ้านวยการการเลือกตั ง (ผอ.กกต.) ประจ้าจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า วันนี  
กกต.พิจิตรได้เรียก 2 ตายยายซึ่งอยู่ที่ต้าบลแหลมรัง อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มาสอบข้อเท็จจริง เนื่ องจากเมื่อ
วันที่ 19 ธ.ค.63 ก่อนถึงวันเลือกตั ง 2 ตายายคนดังกล่าวได้น้าเงินจ้านวน 600 บาทเข้ามาแจ้งความที่ สภ.บีงนาราง 
เนื่องจาก ได้รับเงินซื อเสียงจากหัวคะแนนพร้อมกับบอกให้เลือกผู้สมัครรายหนึ่ง โดยวันนี  กกต.มาสอบสวนเพ่ิมเติม 
นอกจากนี ก่อนที่ กกต.จะสอบได้ให้ทั ง 2 ตายายสาบานต่อหน้าพระด้วย 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมอีกว่าในส่วนที่ สภ.โพทะเล เจ้าหน้าที่ตรวจได้เรียกพยานเข้ามาสอบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หลังจากมีชาวบ้านในพื นที่ต้าบลทุ่งน้อย อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รายหนึ่งน้าเงิน
สดจ้านวน 1,500 บาทเข้ามาแจ้งความเนื่องจากได้รับเงินจากหัวคะแนนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง 
 โดยชาวบ้านดังกล่าวเปิดเผยว่า ได้มีนักการเมืองระดับท้องถิ่นรายหนึ่งได้เรียกให้ไปรับเงินที่บริเวณคันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4 ต้าบลทุ่งน้อย โดยส่งเงินให้ตนเองจ้านวน 1,500 บาทได้บอกว่าให้ตนเอง 300 บาท ให้แม่ 300 
บาท และยังฝากให้เพ่ือนบ้านอีก 3 คน และขอให้เลือกผู้สมัครรายหนึ่ง ซึ่งตนเองเกรงว่าจะเกิดความผิดจาการรับเงิน
ซื อเสียงจึงต้องน้าเงินมาแจ้งให้กับต้ารวจได้ลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐานได้ส่งหลักฐานเป็นเงินสด และเทป
บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าต้ารวจไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/541424 
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เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 17.25 น. 

กกต.สั่งเอาผิดอาญา "พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค" พร้อมพวก 8 ราย 

 
กกต.สั่งเอาผิดอาญา “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” พร้อมพวก 8 ราย ปมตั งกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ จูงใจบุคคล

เข้าสมัครเป็นสมาชิก-จ่ายค่าบ้ารุงพรรคแทนผู้สมัครสมาชิก 
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. ที่ 58/2563 กรณีการ

เลือกตั ง  ส .ส .แบบแบ่ ง เขตเลือกตั ง  เขต  1 เขต  2 และเขต  3 จ . พิจิตร  กรณีการเลื อกตั ง เป็นการทั่ ว ไป
เมื่อ 24 มี.ค. 2562 โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพีระวิทย์ เรื่อง
ลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับพวกซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคไทรักธรรม และสมาชิกพรรคไทรัก
ธรรม ในพื นที่ จ.พิจิตร รวม 10 ราย กระท้าการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 30 กรณีเสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม 
 โดย กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ได้ความว่า มีผู้แจ้งเหตุว่าระหว่างเดือน 
ก.ย. 2561-ม.ค. 2562 ผู้ถูกกล่าวหาทั ง 10 ราย ร่วมกันเชิญชวนให้ชาวบ้านใน ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร มา
รวมกลุ่มกันท้าดอกไม้จันทน์ โดยพรรคไทรักธรรมจะเป็นผู้ลงทุนซื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท้า
ดอกไม้จันทน์ และเมื่อท้าแล้วเสร็จ พรรคไทรักธรรมจะรับซื อคืนในราคาดอกละ  1 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเข้า
พรรคก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์  
 โดยนายพีระวิทย์ ให้ถ้อยค้าชี แจงว่า การท้าดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพรรคด้านการศึกษา 
และนโยบายประชานิยมที่ก้าหนดไว้ในนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค แต่มีผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้ถ้อยค้าว่า ได้
สมัครสมาชิกพรรคไทรักธรรม เพราะต้องการเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ และได้ชักชวนให้ญาติพ่ีน้องสมัครเป็น
สมาชิกพรรคประมาณ 20 ราย ประกอบกับมีพยานเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่า ได้สมัครเป็น
สมาชิกพรรค เพ่ือต้องการท้าดอกไม้จันทน์ โดยไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกหรือค่าบ้ารุงพรรค 
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โดย กกต.เห็นว่า การให้ถ้อยค้าของนายพีระวิทย์ ยังไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริงที่ได้จากการให้ถ้อยค้าของผู้ถูก
กล่าวหารายอ่ืน ๆ และพยานที่ไต่สวนประกอบได้ พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า นายพีระวิทย์ และผู้กล่าวหาอ่ืนรวม 8 
ราย กระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือ 2 รายไม่ปรากฏพยานหลักฐาน
ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน นอกจากนี  กกต. ยังพบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า มีการส้ารองออกเงินค่าสมัครสมาชิก 
ค่าบ้ารุงพรรคให้แก่ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมประมาณ 20-30 ราย แบบตลอดชีพ รายละ 2,000 บาท และ
แบบรายปีรายละ 100 บาท 
 โดยผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าบ้ารุงพรรค ประกอบกับมีบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายพี
ระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) และกรรมการบริหารพรรค มีใจความก้าชับให้กรรมการบริหารพรรคเร่งรัดหาบุคคลผู้สมัคร 
ส.ส.ให้ทันระยะเวลาก้าหนด โดยนายพีระวิทย์จะรับผิดชอบค่าสมัครสมาชิกพรรคหรือค่าบ้ารุงพรรคการเมืองแบบตลอด
ชีพ จ้านวน 2,000 บาท ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เอง พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่ากระท้าผิดตามมาตรา  30 แห่ง 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง กกต.จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายพีระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, 7 ให้ยุติเรื่อง....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/815229 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/815229
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วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.09 น. 

'ไทรักธรรม'ไม่รอด! กกต.ฟันอาญา'หัวหน้าพรรค'ปมฉาวตั้งกลุ่มท า'ดอกไม้จันทน์' 

 
กกต.สั่งเอาผิดอาญา “หน.พรรคไทรักธรรม"พร้อมพวก 8 ราย ปมตั้งกลุ่มท าดอกไม้จันทน์ จูงใจบุคคลเข้า

สมัครเป็นสมาชิก-จ่ายค่าบ ารุงพรรคแทนผู้สมัครสมาชิก 
วันที่ 26 ธ.ค.63 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง(กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต.ที่ 58/2563 กรณีการ

เลือกตั ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ.พิจิตร กรณีการเลือกตั งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
2562 โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับพวกซ่ึงเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคไทรักธรรมและสมาชิกพรรคไทรักธรรม ในพื นที่ 
จ.พิจิตร รวม 10 ราย กระท้าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 
มาตรา 30 กรณีเสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือ
จูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม 

โดยกกต.พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆ ได้ความว่า มีผู้แจ้งเหตุว่าระหว่างเดือน ก.ย.
2561 -ม.ค. 2562 ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั ง 10 ราย ร่วมกันเชิญชวนให้ชาวบ้านใน ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร มา
รวมกลุ่มกันท้าดอกไม้จันทน์ โดยพรรคไทรักธรรมจะเป็นผู้ลงทุนซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท้า
ดอกไม้จันทน์และเมื่อท้าแล้วเสร็จ พรรคไทรักธรรมจะรับซื อคืนในราคาดอกละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเข้า
พรรคก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 

ทั งนี  นายพีระวิทย์ ให้ถ้อยค้าชี แจงว่าการท้าดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพรรคด้านการศึกษา 
และนโยบายประชานิยมที่ก้าหนดไว้ในนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค แต่มีผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้ถ้อยค้าว่า ได้
สมัครสมาชิกพรรคไทรักธรรม เพราะต้องการเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ และได้ชักชวนให้ญาติพ่ีน้องสมัครเป็น
สมาชิกพรรคประมาณ 20  ราย ประกอบกับมีพยานเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่าได้สมัครเป็น
สมาชิกพรรคเพื่อต้องการท้าดอกไม้จันทน์ โดยไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกหรือค่าบ้ารุงพรรค 

ทาง กกต.เห็นว่าการให้ถ้อยค้าของนายพีระวิทย์ ยังไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริงที่ได้จากการให้ถ้อยค้าของผู้ถูก
กล่าวหารายอ่ืน ๆ และพยานที่ไต่สวนประกอบได้ พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า นายพีระวิทย์ และผู้กล่าวหาอ่ืนรวม 8 
ราย กระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือ 2 รายไม่ปรากฏพยานหลักฐาน
ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
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นอกจากนี  กกต.ยังพบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า มีการส้ารองออกเงินค่าสมัครสมาชิก ค่าบ้ารุงพรรคให้แก่
ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมประมาณ 20-30 รายแบบตลอดชีพ รายละ 2,000  บาท และแบบรายปีรายละ 
100 บาท โดยผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าบ้ารุงพรรค ประกอบกับมีบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายพี
ระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) และกรรมการบริหารพรรค มีใจความก้าชับให้กรรมการบริหารพรรคเร่งรัดหาบุคคลผู้สมัคร 
ส.ส.ให้ทันระยะเวลาก้าหนด โดยนายพีระวิทย์จะรับผิดชอบค่าสมัครสมาชิกพรรคหรือค่าบ้ารุงพรรคการเมืองแบบตลอด
ชีพจ้านวน 2,000 บาท ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เอง พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่ากระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง กกต.จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายพีระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, 7 ให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/541371 
  

https://www.naewna.com/politic/541371
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วันท่ี 26 ธันวาคม 2563 - 18:17 น. 

กกต. เอาผิด ‘พีระวิทย์’ พร้อมพวก 8 ราย ปมตั้งกลุ่มท าดอกไม้จันทน์ 

 
กกต. เอาผิด ‘พีระวิทย์’ พร้อมพวก 8 ราย ปมตั งกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 

วันที่ 26 ธันวาคม ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. ที่ 58/2563 กรณีการ
เลือกตั ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ.พิจิตร กรณีการเลือกตั งเป็นการทั่วไปเมื่อ 24 มีนาคม 
2562 โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับพวกซ่ึงเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคไทรักธรรม และสมาชิกพรรคไทรักธรรม ในพื นที่ 
จ.พิจิตร รวม 10 ราย กระท้าการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
มาตรา 30 กรณีเสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือ
จูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม 

ทั งนี  กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆ ได้ความว่า มีผู้แจ้งเหตุว่าระหว่างเดือน
กันยายน 2561-มกราคม 2562 ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั ง 10 ราย ร่วมกันเชิญชวนให้ชาวบ้านใน ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร 
จ.พิจิตร มารวมกลุ่มกันท้าดอกไม้จันทน์ โดยพรรคไทรักธรรมจะเป็นผู้ลงทุนซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ประชาชนรวมกลุ่ม
กันท้าดอกไม้จันทน์ และเมื่อท้าแล้วเสร็จ พรรคไทรักธรรมจะรับซื อคืนในราคาดอกละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
สมัครเข้าพรรคก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 

โดยนายพีระวิทย์ ให้ถ้อยค้าชี แจงว่า การท้าดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพรรคด้านการศึกษา 
และนโยบายประชานิยมที่ก้าหนดไว้ในนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค แต่มีผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้ถ้อยค้าว่า ได้
สมัครสมาชิกพรรคไทรักธรรม เพราะต้องการเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ และได้ชัดชวนให้ญาติพ่ีน้องสมัครเป็น
สมาชิกพรรคประมาณ 20 ราย ประกอบกับมีพยานเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่า ได้สมัครเป็น
สมาชิกพรรค เพ่ือต้องการท้าดอกไม้จันทน์ โดยไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกหรือค่าบ้ารุงพรรค 

โดย กกต.เห็นว่า การให้ถ้อยค้าของนายพีระวิทย์ ยังไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริงที่ได้จากการให้ถ้อยค้าของผู้ถูก
กล่าวหารายอ่ืนๆ และพยานที่ไต่สวนประกอบได้ พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า นายพีระวิทย์ และผู้กล่าวหาอ่ืนรวม 8 ราย 
กระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือ 2 รายไม่ปรากฏพยานหลักฐาน
ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน นอกจากนี  กกต. ยังพบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า มีการส้ารองออกเงินค่าสมัครสมาชิก 
ค่าบ้ารุงพรรคให้แก่ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมประมาณ 20-30 รายแบบตลอดชีพ รายละ 2,000 บาท และ
แบบรายปีรายละ 100 บาท 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/t6.jpg
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โดยผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าบ้ารุงพรรค ประกอบกับมีบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายพี
ระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) และกรรมการบริหารพรรค มีใจความก้าชับให้กรรมการบริหารพรรคเร่งรัดหาบุคคลผู้สมัคร 
ส.ส.ให้ทันระยะเวลาก้าหนด โดยนายพีระวิทย์จะรับผิดชอบค่าสมัครสมาชิกพรรคหรือค่าบ้ารุงพรรคการเมืองแบบตลอด
ชีพ จ้านวน 2,000 บาท ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เอง พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่ากระท้าผิดตามมาตรา 30 พ.ร.ป.
พรรคการเมือง กกต.จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายพีระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, 7 ให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2502019 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2502019
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26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:08 น.       

กกต.ฟันอาญาหัวหน้าพรรคไทรักธรรม เซ่นตั้งกลุ่มท า 'ดอกไม้จันทน์' จูงใจบุคคลเข้าสมัคร

เป็นสมาชิก 

 
26 ธ.ค.63 - ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. ที่ 58/2563 กรณีการ

เลือกตั ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ.พิจิตร กรณีการเลือกตั งเป็นการทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค. 2562 
โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้า
พรรคไทรักธรรม กับพวกซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคไทรักธรรม และสมาชิกพรรคไทรักธรรม ในพื นที่ จ.
พิจิตร รวม 10 ราย กระท้าการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 30 กรณีเสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือ
จูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม 

โดย กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ได้ความว่า มีผู้แจ้งเหตุว่าระหว่างเดือน 
ก.ย. 2561-ม.ค. 2562 ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั ง 10 ราย ร่วมกันเชิญชวนให้ชาวบ้านใน ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
มารวมกลุ่มกันท้าดอกไม้จันทน์ โดยพรรคไทรักธรรมจะเป็นผู้ลงทุนซื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนรวมกลุ่ มกันท้า
ดอกไม้จันทน์ และเมื่อท้าแล้วเสร็จ พรรคไทรักธรรมจะรับซื อคืนในราคาดอกละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเข้า
พรรคก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ โดยนายพีระวิทย์ ให้ถ้อยค้าชี แจงว่า การท้าดอกไม้จันทน์ดังกล่าว
เป็นไปตามนโยบายของพรรคด้านการศึกษา และนโยบายประชานิยมที่ก้าหนดไว้ในนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค 
แต่มีผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้ถ้อยค้าว่า ได้สมัครสมาชิกพรรคไทรักธรรม เพราะต้องการเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 
และได้ชัดชวนให้ญาติพ่ีน้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคประมาณ 20 ราย ประกอบกับมีพยานเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม
ให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่า ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค เพ่ือต้องการท้าดอกไม้จันทน์ โดยไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกหรือค่า
บ้ารุงพรรค รวม 8 ราย กระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือ 2 รายไม่
ปรากฏพยานหลักฐานร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน นอกจากนี  กกต. ยังพบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า มีการส้ารอง
ออกเงินค่าสมัครสมาชิก ค่าบ้ารุงพรรคให้แก่ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมประมาณ 20-30 รายแบบตลอดชีพ 
รายละ 2,000 บาท และแบบรายปีรายละ 100 บาท โดยผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าบ้ารุงพรรค 
ประกอบกับมีบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายพีระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) และกรรมการบริหารพรรค มีใจความ
ก้าชับให้กรรมการบริหารพรรคเร่งรัดหาบุคคลผู้สมัคร ส.ส.ให้ทันระยะเวลาก้าหนด โดยนายพีระวิทย์จะรับผิดชอบค่า
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สมัครสมาชิกพรรคหรือค่าบ้ารุงพรรคการเมืองแบบตลอดชีพ จ้านวน 2,00 บาท ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เอง 
พยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่ากระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง กกต.จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่
นายพีระวิทย์ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, 7 ให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/88056 
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เผยแพร่: 27 ธ.ค. 2563 08:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

กกต.ฟันอาญา “พีระวิทย์” หน.พรรคไทรักธรรม พร้อมพวก 8 ราย ปมฉาวตั้งกลุ่มท า
ดอกไม้จันทน์ 

 
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (แฟ้มภาพ) 

กกต.สั่งเอาผิดอาญา “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” หัวหน้าพรรคไทรักธรรม พร้อมพวก 8 ราย ปมตั้งกลุ่ม
ท าดอกไม้จันทน์ จูงใจคนสมัครเป็นสมาชิก-จ่ายค่าบ ารุงพรรคแทนผู้สมัครสมาชิก 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ส้านักงาน กกต.เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. ที่ 58/2563 กรณีการเลือกตั ง 
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จ.พิจิตร เมื่อ 24 มี.ค. 2562 โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั ง กกต. 
ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับพวกซึ่ง เป็นผู้สมัคร 
ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคไทรักธรรม และสมาชิกพรรคไทรักธรรม ในพื นที่ จ.พิจิตร รวม 10 ราย กระท้าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 30 เสนอว่าจะให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรม 

โดย กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆ ได้ความว่า มีผู้แจ้งเหตุว่าระหว่างเดือน 
ก.ย. 2561-ม.ค. 2562 ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั ง 10 ราย ร่วมกันเชิญชวนให้ชาวบ้านใน ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
มารวมกลุ่มกันท้าดอกไม้จันทน์ โดยพรรคไทรักธรรมจะเป็นผู้ลงทุนซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท้า
และเม่ือท้าแล้วเสร็จ พรรคไทรักธรรมจะรับซื อคืนในราคาดอกละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครเข้าพรรคก่อน จึงมี
สิทธิเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งนายพีระวิทย์ ให้ถ้อยค้าชี แจงว่า การท้าดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพรรคด้าน
การศึกษา และนโยบายประชานิยมที่ก้าหนดไว้ในนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค แต่มีผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้
ถ้อยค้าว่า ได้สมัครสมาชิกพรรคไทรักธรรม เพราะต้องการเข้าร่วมกลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ และได้ชักชวนให้ญาติพ่ีน้อง
สมัครเป็นสมาชิกพรรคประมาณ 20 ราย ประกอบกับมีพยานเป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมให้ถ้อยค้าสอดคล้องกันว่า ได้
สมัครเป็นสมาชิกพรรค เพ่ือต้องการท้าดอกไม้จันทน์ โดยไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกหรือค่าบ้ารุงพรรค 

ซึ่ง กกต.เห็นว่า การให้ถ้อยค้าของนายพีระวิทย์ ยังไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริ งที่ได้จากการให้ถ้อยค้าของผู้ถูก
กล่าวหารายอ่ืน ๆ และพยานที่ไต่สวนประกอบได้ พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า นายพีระวิทย์ และผู้กล่าวหาอ่ืนรวม 8 
ราย กระท้าผิดตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือ 2 รายไม่ปรากฏพยานหลักฐาน
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ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน นอกจากนี  กกต. ยังพบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่า มีการส้ารองออกเงินค่าสมัครสมาชิก 
ค่าบ้ารุงพรรคให้แก่ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคไทรักธรรมประมาณ 20-30 รายแบบตลอดชีพ รายละ 2,000 บาท และ
แบบรายปีรายละ 100 บาท โดยผู้สมัครสมาชิกพรรคส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าบ้ารุงพรรค ประกอบกับมีบันทึกเสียงการ
สนทนาระหว่างนายพีระวิทย์ และกรรมการบริหารพรรค มีใจความก้าชับให้กรรมการบริหารพรรคเร่งรัดหาบุคคล
ผู้สมัคร ส.ส.ให้ทันระยะเวลาก้าหนด โดยนายพีระวิทย์จะรับผิดชอบค่าสมัครสมาชิกพรรคหรือค่าบ้ารุงพรรคการเมือง
แบบตลอดชีพ จ้านวน 2,000 บาท ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เอง พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่ากระท้าผิดตามมาตรา 
30 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายพีระวิทย์ รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, 7 ให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000132142 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000132142
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26 ธันวาคม, 2020 

กระแสหึ่ง กระบวนการสอบร้องป้ายสีไวอากร้าถูกเตะถ่วง กกต.แพร่ยันมีกรอบเวลาช้าไม่ได้ 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การเมืองท้องถิ่น วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ว่า การประกาศผลเลือกตั งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ กกต.ยืนยัน สามารถ
ประกาศได้ ภายใน 30 วันมีเพียงพื นที่ที่มีการร้องเรียน จะต้องเร่ง สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 
60 วัน จากกระแสข่าว ที่ออกมา ระบุว่ามีการท้าให้กระบวนการสอบสวนล่าช้า ถ่วงให้ต้ารวจภูธรจังหวัดแพร่ส่งผล
พิสูจน์ยาที่อ้างว่าเป็นยาโด๊ปหรืยาไวอากร้าล่าช้าไม่ถึงมือ กกต. ว่าเป็นยาชนิดใดกันแน่ ยังไม่มีผลพิสูจน์ออกมาอย่าง
เป็นทางการ ท้าให้การท้างานของกกต.แพร่ล่าช้าออกไป 
 นายพิทักษ์ ค้าอุ่น ผอ.กกต.จ.แพร่ กล่าวว่า การเลือกตั งท้องถิ่นระดับอบจ. ผ่านไปแล้ว สรุปที่จ.แพร่ ส่วนใหญ่ 
สถานการณ์เรียบร้อยดี กรณีที่ มีการเลือกตั งแบบบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะสามารถประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ ได้
ภายใน 30 วัน ส่วนบางเขต ที่มีการร้องคัดค้าน กกต. จะท้าการสืบสวน หรือไต่สวน ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
หลังจากวันเลือกตั ง ส่วนการจะด้าเนินการ อย่างไร ถ้าพบว่าผลการตรวจสอบเป็นไปตามที่ร้องคัดค้านเห็นว่าไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรม จะประกาศให้มีการเลือกตั งใหม่ หรือเรียกว่าใบเหลือง ตรวจดูส้านวนถ้าพบว่าผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องกระท้า
ผิดจะมีค้าสั่งระงับสิทธิในการลงสมัครชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า ใบส้ม จะท้าให้ผู้สม้ครคนนั นลงแข่งขันไม่ได้ 
การเลือกตั งท้องถิ่นนั น กกตจะต้อง ยื่น ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิจารณาค้าร้องของกกตแพร่ ถ้าพบว่า เป็นการกระท้า
ผิดจริง ก็อาจให้ไบแดงก็ได้ คือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั งเป็นเวลา 10 ปี หรือ ศาลอาจ เพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั ง 
ตลอดไป อันนี หมายถึงใบด้า เรื่องการจะท้าให้ ส้านวนล่าช้า หรือยกเลิกการพิจารณา ย่อมท้าไม่ได้ โดยเฉพาะมี
กฎหมาย เกือบตั งบังคับ ต้องด้าเนินการไปตามห้วงเวลาที่ก้าหนด พร้อมทั งหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ฝ่ายสืบสวน
สอบสวน จะต้องเร่งด้าเนินการเพ่ือประกอบค้าร้องของผู้เสียหาย และข้อโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหา น้ามาพิจารณาก่อน
ประกาศอย่างหนึ่งอย่างใด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการร้องเรียน ทั งจังหวัดก่อนการเลือกตั ง ได้มีการสรุป และมีมูลความจริง ที่มีการร้อง
อย่างเป็นทางการ สู่การพิจารณาของ กกต. มีเพียง 1 เรื่องเท่านั น ที่กกต. ก้าลังด้าเนินการอยู่ในขณะนี  คือกรณี การให้
ข่าว ว่ามีการซื อเสียง ด้วยยาโด๊ป หรือยาไวอากร้า เป็นการให้ข่าวเท็จเพ่ือท้าลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง ในเขตพื นที่อ้าเภอลอง 
 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/mr-somroj-sumranchararat/2051512 
  

https://www.77kaoded.com/news/date/2020/12/26
https://www.77kaoded.com/news/mr-somroj-sumranchararat/2051512
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26 ธ.ค. 63 (17:27 น.)ความคิดเห็น 3 

กกต. พาตัว 2 ตายาย "สาบานต่อหน้าพระ" หลังแฉเรื่องซื้อเสียง นายก อบจ.พิจิตร 

 
กกต. พิจิตรน า 2 ตา-ยาย สาบานต่อหน้าพระ ก่อนสอบข้อเท็จจริงเรื่องหัวคะแนนซื้อเสียงเลือกตั้ง นายก 

อบจ.   
(26 ธ.ค.63) ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผอ. กกต. พิจิตร กล่าวว่า วันนี  กกต. พิจิตรได้เรียก 2 ตายายซึ่ง อยู่ที่

ต้าบลแหลมรังอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มาสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ก่อนถึงวันเลือกตั ง 2 
ตายายคนดังกล่าวได้น้าเงินจ้านวน 600 บาท เข้ามาแจ้งความที่ สภ. บึงนาราง เนื่องจากได้รับเงินซื อเสียงจาก
หัวคะแนนพร้อมกับบอกหมายเลขผู้สมัครให้เลือก 
โดยวันนี  กกต.มาสอบสวนเพ่ิมเติม นอกจากนี ก่อน ที่ กกต. จะสอบ นั นได้ให้ทั ง 2 ตายาย สาบานต่อหน้าพระอีกด้วย 
ขณะนี เรื่องของการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการทยอยเข้ามาซึ่ง กกต. พิจิตร ก็รีบเร่งด้าเนินการอยู่ แต่
ต้องยอมรับว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามา มากจริงๆ  

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพ่ิมเติมอีกว่า ในส่วนที่ สภ. โพทะเล เจ้าหน้าที่ตรวจได้ เรียกพยานเข้ามาสอบ ซึ่งล้วนแล้วแต่ 
เป็นก้านันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน เนื่องจากมีชาวบ้าน ต้าบลทุ่งน้อย อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หลังจากที่น้าเงินสด 
จ้านวน 1,500 บาท เข้ามาแจ้งความ เนื่องจากได้รับเงินจากหัวคะแนนซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่ง 

โดย ชาวบ้านดังกล่าว เปิดเผยว่า ได้มีนักการเมืองรายหนึ่งระดับท้องถิ่น ได้เรียกให้ไปรับเงินที่บริเวณคันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4 ต้าบลทุ่งน้อย โดย ส่งเงินให้ตนเองจ้านวน 1,500 บาท พร้อมบอกว่า ให้ตนเอง 300 บาท ให้แม่ 
300 บาท และยังฝากให้เพ่ือนบ้านอีก 3 คน ซึ่งตนเองเกรงว่าจะเกิดความผิด จาfการรับเงินซื อเสียง จึงต้องน้าเงินมา
แจ้งให้กับ ต้ารวจได้ลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐานได้ส่งหลักฐานเป็นเงินสด และเทปบันทึกเสียงการสนทนา ทาง
โทรศัพท์ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าต้ารวจไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8324842/ 
 
  

https://www.sanook.com/news/8324842/
https://www.sanook.com/news/election/
http://www.sanook.com/news/8319702/
https://www.sanook.com/news/
https://www.sanook.com/news/8324842/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
27 ธันวาคม 2563 

“สวนดุสิตโพล”ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต 
 

  สวนดุสิตโพล”ชี้ประชาชนมองเลือกตั้ง อบจ. มีทุจริต ติงไม่จัดเลือกตั้งล่วงหน้า อ่อนงานประชาสัมพันธ์ ป้าย

หาเสียงนายก อบจ. – ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั ง อบจ.ทั่ว
ประเทศ กรณี “การเลือกตั ง อบจ. ปี 2563” จ้านวนทั งสิ น 1,135 คน (ส้ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 - 25 
ธันวาคม 2563 เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นหลังการเลือกตั ง อบจ. เสร็จสิ นลง หลายคนต่างลุ้นผลการนับคะแนนการ
เลือกตั ง ซึ่งมีทั งนักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาท้าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นและดูแลประชาชน
โดยตรง สรุปผลได้ ดังนี           
1.ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั ง อบจ.ครั งนี  
อันดับ 1 เป็นการเลือกตั งที่ไม่ได้มีมานาน 68.40% 
อันดับ 2 การเลือกตั งท้องถิ่นเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ 58.44% 
อันดับ 3 มีการแข่งขันสูงในหลายพื นที่ 48.20% 
อันดับ 4 มีผู้สมัครอิสระ/คนรุ่นใหม่จ้านวนมาก 41.83% 
อันดับ 5 สามารถคาดเดาผลการเลือกตั งในเขตของตนเองได้ 39.32% 
2.สิ่งที่ได้รับจากการเลือกตั ง อบจ.ครั งนี  คือ 
อันดับ 1 ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั ง 81.11% 
อันดับ 2 ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด 62.31% 
อันดับ 3 ได้แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย 60.19% 
อันดับ 4 ได้รักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง 58.34% 
อันดับ 5 คนรุ่นใหม่ ผู้สมัครอิสระ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ น 34.07% 
3.“จุดเด่น” ของการเลือกตั ง อบจ.ครั งนี  คือ 
อันดับ 1 เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั งท้องถิ่น 81.79% 
อันดับ 2 มีนักการเมือง คนดัง/คนมีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ น 47.89% 
อันดับ 3 คนรุ่นใหม่ลงสมัครมากขึ น 45.02% 
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อันดับ 4 การขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ถึง 17.00 น. 42.42% 
อันดับ 5 มีการท้าป้ายหาเสียงด้วยนโยบาย/ค้าขวัญ บรรทัดเดียว 25.47% 
4.“จุดด้อย” ของการเลือกตั ง อบจ.ครั งนี  คือ 
อันดับ 1 มีการทุจริต 53.65% 
อันดับ 2 ไม่มีการเลือกตั งล่วงหน้า 48.48% 
อันดับ 3 การประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั งในสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 42.69% 
อันดับ 4 บางพื นที่เดินทางไปเลือกตั งไม่สะดวก เพราะสถานการณ์โควิด-19, น ้าท่วม 39.13% 
อันดับ 5 ป้ายหาเสียงระหว่าง นายก อบจ. และ ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน  37.97% 
*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค้านวณในแต่ละข้อ) 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั งท้องถิ่นนั น
ว่างเว้นจากคนไทยไปนานกว่า 6 ปี บางแห่งนานถึง 8 ปี การเลือกตั งครั งนี ประชาชนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย หากมีการ
เลือกตั งล่วงหน้าคาดว่าจ้านวนผู้ไปใช้สิทธิน่าจะสูงกว่านี  เพราะประขาชนเห็นว่าการเลือกตั งท้องถิ่นมีความส้าคัญไม่
น้อยไปกว่าการเลือกตั งระดับชาติ 

ทั งนี ปัญหาส้าคัญของการเลือกตั งของไทยยังคงเป็นเรื่องการทุจริต ที่พบเห็นในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มากนัก หลายคนยังไม่ทราบว่าเลือกวันไหน บัตรเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรน้าปัญหาที่
พบไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การเลือกตั งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั งนี  เป็นการเลือกตั งในระดับท้องถิ่นครั งแรกในรอบ 6 ปี นับตั งแต่มีการรัฐประหารเมื่อ
ปี พ.ศ. 2557 
  ท้าให้ศึกเลือกตั งนายกเล็กในครั งนี มีความหมายมาก เพราะด้วยกระแสทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูปในการเมืองระดับชาติ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด -19 การเกิดม็อบ
การเมืองในแบบม็อบชนม็อบ การเกิดอุทกภัยในบางพื นที่ของภาคใต้  เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของ
ประชาชนในหลายพื นท่ี 
  “ผลการเลือกตั งโดยภาพรวมที่ออกมา ฐานเสียงเดิมยังเหนียวแน่นหลายจังหวัด สะท้อนให้เห็นผลงานและ
วาระการด้ารงต้าแหน่งที่ยาวนานของนายก อบจ.หน้าเก่ามีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั งครั งนี  ขณะที่หลายจังหวัดพรรค
การเมืองระดับชาติช่วยรักษาเก้าอี นายก อบจ. หน้าเก่าเอาไว้ได้ แต่ก็มีนายก อบจ. หน้าใหม่ที่ล้ม นายก อบจ. หน้าเก่า 
ได้ด้วยเช่นกัน” 
  ขณะที่กลุ่มการเมืองน ้าใหม่อย่างคณะก้าวหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในต้าแหน่งนายก อบจ. เลย แต่การ
ได้รับเลือกตั ง ส.อบจ. ได้หลายที่นั่ง เป็นการบ่งบอกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะจาก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ New Generation 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914334 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914334
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27 ธ.ค. 2563-03:25 น. 

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ตกเป็นจ าเลย ศาลอาญากรุงเทพใต้ ยกฟ้องทุกคน 

 
คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง - หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ชูประชาเหนือหิ ง เทอดด้วยสัจธรรม ฉบับนี ตรงกับวัน
อาทิตย์ที่ 27 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2563 ขึ น 13 ค่้า เดือนยี่ ปีชวด... 
ก้ า ล ัง ล ุก ล า ม ไป อ ีก ห ล า ย จ ัง ห ว ัด  โ ค ว ิด -19 ไ ว ร ัส ร ้า ย  ที ่ม ีต ้น อ ยู ่ที ่ ตล า ดกล า ง กุ ้ง มห า ช ัย  จ น ท้ า
ให้ สมุทรสาคร ต้องล็อกดาวน์ และจังหวัดใกล้เคียงยกระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ลามไปสู่ อาหารทะเล -กุ้ง คน
ไม่กล้าซื อกิน ล่าสุด สปป.ลาว ประกาศห้ามน้าเข้าจากไทยชั่วคราว  ทูตพาณิชย์ ไปเจรจาปรากฏว่าได้มาแค่
ยอมแก้เป็น ประเทศ ที่โควิดระบาด... 

ร้องค้านกันแล้วผลการเลือกตั ง นายกอบจ. หลายแห่ง ชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายกอบจ .ปทุมธานี ส่ง
อดีตผู้สมัครส.อบจ.ทีมเดียวกัน ยื่นร้องกกต .คัดค้านประกาศรับรองผล อ้าง พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้
ชนะ หาเสียงเกินอ้านาจหน้าที่ของนายกอบจ . แถมมี แกนน้า พรรคเพื่อไทยบางคน ช่วยปราศรัยหาเสียงใส่ร้าย 
ส่วนที่ นนทบุรี ก็มีอดีตผู้สมัครชิงต้าแหน่ง ฉลอง เรี่ยวแรง ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชารัฐ ยื่นร้อง
คัดค้านประกาศผลให้ พ .ต .อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ที่ได้รับเลือกตั  งสมัยที ่ 4 อ้างมีการซื อเสียงอย่างหนักทั  ง
จังหวัด... 

ทั ง ส านักพุทธฯ-มหาเถรสมาคม ตลอดจน รัฐมนตรี-ส.ส.-ส.ว. บางคน ออกมาขีดเส้นห้ามพระพูดถึง
เรื ่องการเมือง ร่วมเวทีม็อบ ตลอดจนเขียนบทความ บทกวีแสดงความคิดเห็น  คณะปฏิสังขรณ์พระศาสนา
ใหม ่ เ ป ิด ผ ล ส้ า ร ว จ ใ น  ม ็อบ ร า ษฎ ร  ที ่ช ุม น ุม แ ย ก ล า ด พร ้า ว  เ มื ่อ ต ้น เ ด ือ น ธ .ค .จ้ า น ว น  1,332 ค น 
พบว่า 99 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าพระแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี ได้ จากนั นไปส้ารวจซ ้าในการซ้อมรับปริญญา
ทั งตรี-โท-เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ตอบแบบสอบถามทั ง พระ-เณร รวมถึง ญาติโยม 
ด้วย กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 228 รูป/คน มีผู ้เห็นด้วยและสนับสนุนถึง 91.67 เปอร์เซ็นต์ การเมืองจึงเป็นเรื ่อง
ของทุกคนไปแล้ว... 

ไม่ควรเป็นคดีมาแต่ต้น แต่ด้วยความขยันอยากเอาใจนาย ท้าให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีต
แกนน้ากลุ่มคนอยากเลือกตั ง รวม 9 คน ตกเป็นจ้าเลย ล่าสุด ศาลอาญากรุงเทพใต้ ยกฟ้องทุกคน ในความผิด
ฐานยุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  116, จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี 150 เมตร จากเขต

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/A-01-1.jpg
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พระราชฐาน และฝ่าฝืนค้าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช .) ที่ 3/2558 ข้อ 12 ห้ามชุมนุมทาง
การเมืองตั งแต่ 5 คนขึ นไป... 
สันตะวา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_5607470 
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อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

สังคมออนไลน์ภาคเหนือ ร่วมยินดีผู้ชนะศึกเลือกตั้งนายกอบจ. 

 
"สนั่นลั่นทุ่ง" ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เทคะแนนให้ได้รับเลือกตั งเป็นนายก 

อบจ.ในแต่ละจังหวัดก่อน เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชัยชนะเป็นของ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ สว.ก๊อง คนเวียงพิงค์เท
คะแนนให้ชนะคู่แข่งกว่า 6 หมื่นคะแนน ไปที่เมืองพ่อขุน ชัยชนะเป็นของ อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้เป็นนายก อบจ.
เชียงรายสมใจ เมืองน ้ากว๊านพะเยา อัคร พรหมเผ่า น้องชายผู้กองมนัส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ต้าแหน่ง
ชนะแบบท่วมท้น ส่วนล้าพูน พ่อเลี ยงโอน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ ก็ชนะแบบคะแนนทิ งคู่แข่งหลายช่วงตัว 

เมืองรถม้าล้าปาง ตวงรัตน์ โล่สุนทร ทายาท ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ชนะแบบไม่มีพลิกล็อคแต่อย่างไร เก้าอี เมือง
แพร่ อนุวัธ วงศ์วรรณ พ่อเลี ยงเอน จองไว้ตั งแต่เริ่มต้นเพราะเป็นแชมป์เก่าก็รักษาไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ส่วนที่เมือง
งาช้างด้า น่าน เก้าอี นายก อบจ.เป็นของ นพรัตน์ ถาวงศ์ สุดท้ายที่เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน อัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
ก็รักษาเก้าอี ได้อีกสมัยหนึ่ง โดยชนะแบบไม่เหนื่อยนักเพราะคู่แข่งคนส้าคัญถูก กกต.ตัดสิทธิ์ไม่รับสมัคร เพราะ
คุณสมบัติไม่ครบตามกฎหมายเลือกตั ง...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/814725 
  

https://www.dailynews.co.th/article/814725
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ไทยรัฐออนไลน์26 ธ.ค. 2563 16:41 น. 

"นิพิฏฐ์" ยก 4 เหตุผล ช าแหละ ความเป็นมอือาชีพ องค์กรอิสระ 

 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า ปชป. ชี  ความเป็น “มืออาชีพ” ขององค์กรอิสระ ยก 4 เหตุ ช้าแหละ 

ฝาก กมธ.แก้ไข รธน.-กฎหมายลูก ช่วยแก้ไขอย่างจริงจัง 
วันที่ 26 ธ.ค. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ความเป็นมืออาชีพ

ขององค์กรอิสระ กกต. และ ป.ป.ช.” ว่า ผมเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ กล่าวคือ ป.ป.ช.และ กกต.ในระดับหนึ่ ง เพราะ
เคยเป็นทั งผู้ร้อง และเคยเป็นทั งพยานในองค์กรอิสระเหล่านี  เห็นความเป็นมืออาชีพของเจ้าพนักงานสืบสวน หรือไต่
สวนของทั ง กกต.และ ปปช. เห็นว่า ความเป็นมืออาชีพของพนักงานสืบสวนและไต่สวนของ กกต. สู้พนักงานไต่สวน
ของ ป.ป.ช.ไม่ได้ ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผมเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องทบทวนเรื่องนี อย่างจริงจัง โดยมีความเห็น
ว่า 

1. บุคลากรในองค์กรอิสระเหล่านี  ต้องเข้าใจว่า หัวใจขององค์กรอิสระคืออะไร เขามีองค์กรอิสระไว้เพ่ือ
คุ้มครองเสียงข้างน้อย มีไว้คุ้มครองบุคคลที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย มิใช่คุ้มครองเสียงข้ างมากในระบอบ
ประชาธิปไตย อันนี เป็นปรัชญาในทางการเมือง ที่เขาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ หากบุคลากรใน กกต.หรือ ป.ป.ช. หรือ
องค์กรอิสระใดไม่เข้าใจเรื่องนี  แทนที่ท่านจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย ท่านกลับท้าลาย
ประชาธิปไตยให้ย่อยยับด้วยมือของท่านเอง ผมผ่านการเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านการเป็นกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตลอดชีวิตของการเป็นนักการเมือง ก็พอจะซึมซับแก่นในเรื่องนี มาบ้าง 

2. การชั่งน ้าหนักค้าพยานของเจ้าพนักงานในองค์กรอิสระเหล่านี  น่าจะมีปัญหา ยกตัวอย่าง เรื่องของ กกต.
บางคดี แม้พยานรับว่าเป็นคนจ่ายเงินซื อเสียงจริงๆ แต่หลังจากนั น (หลายวัน บางคนก็เป็นเดือน) พยานจะมาขอกลับ
ค้าให้การเดิมว่า ไม่ได้ซื อเสียง แต่เงินที่ให้ในการเลือกตั ง เป็นเงินให้เด็กไปซื อน ้ามันพืชบ้าง เป็นค่าหน่วยกิตให้นักศึกษา
บ้าง เป็นค่าเลี ยงไก่บ้าง เจ้าพนักงานสืบสวนของ กกต.กลับไปเชื่อค้าให้การที่กลับค้าในภายหลังเสียทั งสิ น (ทั งที่ให้การ
หลังจากครั งแรกเป็นเวลานาน) ก็น่าสงสัยวิธีชั่งน ้าหนักค้าพยานอยู่ไม่ใช่น้อย การชั่งน ้าหนักค้าพยานเหล่านี ควรศึกษาดู
แนวค้าพิพากษาศาลฎีกาว่า ศาลมีวิธีชั่งน ้าหนักค้าพยานอย่างไร เพ่ือเอาเป็นตัวอย่างในการท้างาน 

 
นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า ประการส้าคัญในการชั่งค้าพยานขององค์กรอิสระนั น กฎหมายบัญญัติเพียง "น่าเชื่อว่า" 

เท่านั น มิได้บัญญัติว่าต้องรับฟังอย่าง "ปราศจากข้อสงสัย" องค์กรอิสระ จึงต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี อย่างถี่ถ้วน หาก
ข้อเท็จจริง "น่าเชื่อว่า" ท่านก็ต้องส่งส้านวนไปท่ีศาล มิใช่ยุติเรื่องเสียเอง 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.thairath.co.th&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=958512
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3. ทุกเรื่องท่ีสืบสวนไต่สวนองค์กรอิสระทั งหลายไม่ระบุว่า องค์กรไหน อย่า"ตั งธง"ไว้ล่วงหน้า และที่ส้าคัญต้องอย่าให้มี
การ "วิ่งเต้น" เพราะนั่นคือการท้าลายประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงที่สุด 
และ 4. ผมว่าบุคลากรขององค์กรอิสระทุกองค์กร ต้องเข้มแข็ง ท้างานอย่างมืออาชีพ อย่าทระนงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงาน
ในองค์กรอิสระ ต้องมีศักดิ์ศรีของข้าราชการ เดินไปกินน ้าชากาแฟ แล้วบอกชาวบ้านว่า เราเป็นข้าราชการของ กกต. , 
ป.ป.ช. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินดูว่า ชาวบ้านจะลากเก้าอี ให้ข้าราชการหน่วยงานไหนนั่ง หรือหน่วยงานไหนที่ชาวบ้าน
เขาปฏิเสธ ไม่ยอมนั่งด้วย ผมนั่งอ่านส้านวนสืบสวนไต่สวนของ กกต.มา 2-3 วันแล้ว ผมต้องเบรกการอ่านทุก 3 ชั่วโมง
เพ่ือออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ บอกตรงๆ ว่า ในความเห็นของนักกฎหมายด้วยกัน ผมหงุดหงิดมากกับความเป็น "มือ
อาชีพ" ขององค์กรอิสระนี  ฝากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ช่วยดูเรื่องนี อย่างจริงจังด้วย ถ้าสงสัย มาถามผมเพ่ือช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น 

"วันนี เขียนยาว เพราะต้องการให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ น ได้ตระหนักถึงปัญหาขององค์กรอิสระ ผู้ใดจะ
วิพากษ์วิจารณ์ใดๆ โปรดระมัดระวัง ผมไม่อยากเป็นจ้าเลยกับท่าน เราร่วมกันวิพากษ์ และติชม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะเท่านั น” นายนิพิฏฐ์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2002208 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2002208
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วันท่ี 26 ธันวาคม 2563 - 16:00 น. 

ถ้าชีวิตคือเรื่องเล่า เราจะเชื่อเรื่องไหนดี 

 
การเลือกตั งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้ผ่านไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ผมได้อ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่

อธิบายผลการเลือกตั งว่า “ประชาชนกลัวการพรากความรัก ความเมตตา … ความเป็นมนุษย์ … ความส้านึกรักในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปจากสังคมไทย” ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าจึงไม่ได้รับเลือกตั งเป็นนายก อบจ. สักคนเดียว 
นัยที่ต้องการสื่อคือ คณะก้าวหน้าถูกปฏิเสธ เพราะสนับสนุนการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่หวังจะพราก “สิ่งที่ดี” ไปจาก
สังคม การปฏิเสธคณะก้าวหน้าหมายถึงการปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มของคนรุ่นใหม่ดังกล่าว ส่วนผมสงสัยว่า จริงหรือที่
คนรุ่นใหม่ต้องการพราก “สิ่งที่ดี” เหล่านั น 
เรื่องเล่าจากคณะก้าวหน้าเองคือค้ากล่าวขอโทษที่ผู้สมัครไม่ได้รับเลือกเป็นนายก อบจ. ในจังหวัดใดเลยจาก 42 จังหวัด
ที่ลงสมัคร แต่กระนั น คณะก้าวหน้าได้รับคะแนนรวมทั งหมด 2.6 ล้านคะแนน และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา อบจ. 
ได้รับเลือกตั ง 55 คนใน 18 จังหวัด คณะก้าวหน้าจึงจะท้างานการเมืองในระดับพื นฐาน คือระดับเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล (อบต.) ต่อไป 

เรื่องเล่าจากคอลัมน์ประจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งสรุปได้ดังนี  ก้าแพง “บ้านใหญ่” ยังแน่นปึ๊ก … ทีมสีส้ม
ของคณะก้าวหน้าหลุดเป้า ท้าได้เพียงเขย่าโรงพิมพ์แบ็งค์ “บ้านใหญ่” พลังคนรุ่นใหม่ยังไม่แรงพอที่จะเจาะด่าน
ธรรมชาติของการเมืองระดับท้องถิ่น ระบบอุปถัมภ์ยังครองสังคมต่างจังหวัด เครือข่าย “หัวคะแนน” ยังทรงอิทธิพล 
เหล่านี มีผลต่อฐานการเมืองของนักเลือกตั ง “ขาใหญ่” ในพื นที่ แต่นั่นไม่เท่ากับปัจจัยสนับสนุนทั งเสบียงกรัง อิทธิพล
อ้านาจมืด และอ้านาจรัฐ เรื่องเล่าเรื่องหลังนี คงไม่ถูกใจคนที่เล่าเรื่องแรกข้างต้น เพราะอภิปรายผลการเลือกตั งกันไป
คนละทาง ผู้อ่านจะคล้อยตามเรื่องเล่าเรื่องใดด ี

อันที่จริงเรื่องเล่านั นเล่ากันมาตลอดที่มนุษย์ได้มีการสื่อสารกัน ในสมัยดึกด้าบรรพ์ เรื่องเล่าหรือกระบวนทัศน์
หลักได้แก่การเล่าว่าโลกไม่มีกฎ ทุกอย่างเป็นไปตามน ้าพระทัยของเบื องบน แต่น ้าพระทัยของเบื องบนเองก็ไม่มีกฎ ผู้ถือ
กระบวนทัศน์แบบนี หากมีคัมภีร์หรือต้าราให้อ่านก็คงตีความตามตัวอักษร หรืออาจเปลี่ยนแปลงข้อความในคัมภีร์ไป
ตามแต่ใจ ความหมายขัดแย้งไม่ถือว่าส้าคัญ ข้อความบางข้อความอาจจะมีมนต์ขลัง เป็นคาถาอาคม ถ้าไม่ถือคัมภีร์ก็ถือ
เรื่องผีหรือจิตวิญญาณ จะมีเรื่องเล่าเก่ียวกับจิตวิญญาณที่มีอยู่ทุกแห่งหรือในทุกปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ในเวลาต่อมา เรื่องเล่าหลักจะเปลี่ยนเป็นตรงหันข้าม คนในยุคนี กลับเล่าว่าเอกภพมีกฎตายตัว มีกฎนิรันดร ใคร ๆ ก็
สามารถเข้าถึงกฎของเอกภพได้ด้วยตนเอง ในยุคนี จึงมีเจ้าส้านักเกิดขึ นราวกับดอกเห็ด ใครอยากได้ความจริงต้องไป
ฝึกฝนกับเจ้าส้านักที่ตนพอใจ และหันหลังให้เจ้าส้านักอ่ืน ๆ ทั งหมด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-2.jpg
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ผู้ถือกระบวนทัศน์แบบนี  หากมีคัมภีร์ให้ตีความก็จะยึดหลักการตีความของเจ้าส้านักเป็นหลัก ใครเป็นศิษย์
หลายส้านักถือว่าเลวมาก ถูกต้าหนิว่าเหยียบเรือสองแคม คบไม่ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากขาดข้อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ 
และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จึงไม่ก้าวหน้าและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ไม่ดีพอ 
ต่อมาเรื่องเล่าหลักได้ย้อนกลับไปยังน ้าพระทัยเบื องบน และมองว่าชีวิตในโลกให้ได้แต่เพียงความสุขเจือความทุกข์ 
ความสุขในโลกหน้าต่างหากที่เที่ยงแท้ถาวร คนจ้านวนมากจึงยินดีท้าทุกอย่างเพ่ือโลกหน้าตามที่ศาสดาสอน ผู้ถือ
กระบวนทัศน์แบบนี  หากมีคัมภีร์ให้ตีความ ก็จะคล้อยตามค้าสอนของศาสดาหรือของผู้สืบทอด 

มาถึงยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะเชื่อในความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผล 
ผู้ถือกระบวนทัศน์แบบนี  หากมีคัมภีร์ต้องตีความ ก็จะตีความให้สอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หากเรื่องใด
ตีความให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริง ๆ ก็จะอธิบายว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าแทรกไว้ในคัมภีร์เพ่ือทดลองความเชื่อ
และความศรัทธาในพระองค์ 

กระบวนทัศน์หรือความเชื่อยุคปัจจุบันก็ไม่เที่ยง บ้างวนกลับไปสงสัยในสัจธรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่รู้ได้ด้วยกฎ
ตรรกะและกฎคณิตศาสตร์ ผู้คนจ้านวนมากเห็นว่าสัจธรรมรู้ได้ด้วยการหยั่งรู้ ด้วยฌาณ ฯลฯ มากกว่าด้วยตรรกะ ผู้ที่
เชื่อเช่นนี  หากมีคัมภีร์ต้องตีความ ก็มีแนวโน้มที่จะตีความแบบพหุนิยม ไม่ยึดมั่นถือมั่น เป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีที่สุด อีกทั งยึดถือนโยบายเปิดรับความรู้ให้กว้างที่สุด (Reread all, Reject none) 

ที่เล่ามาข้างต้น แสดงการเปลี่ยนไปมาหรือบางทีก็ผสมผสานกันระหว่างเรื่องเล่าในแต่ละยุคสมัย บางยุคสมัย
เน้นการถือโชคลาง บา 

ยุคยึดถือวิทยาศาสตร์ และบางยุคถืออะไรก็ได้ที่ยังประโยชน์ เกี่ยวกับยุคสมัยและเรื่องเล่านั น ผมอยากแนะน้า
ให้อ่านหนังสือ 3 เล่มที่เขียนโดยนักเขียนชาวอิสราเอล ชื่อ ยูวัล โนอาห์ ฮารารี เล่มแรกเขาเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติ ชื่อเรื่องว่า Sapiens (แปลว่าผู้ฉลาด) เล่มที่สองเก่ียวกับอนาคตของมนุษยชาติ ชื่อเรื่องว่า Homo Deus 
(แปลว่ามนุษย์พระเจ้า) และเล่มที่สามเกี่ยวกับ 21 บทเรียนส้าหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 (21 Lessons for the 21th 
Century) ทั งสามเล่มมีเรื่องเล่าที่ผู้เขียนเก็บรวบรวมมา หรือแต่งเองก็มาก 

เพ่ือให้เข้ากับบริบทการเมืองของยุคสมัย ขอน้าความในบทที่ 20 ของหนังสือเล่มที่สามมาย่อสู่กันฟังสัก
เล็กน้อย บทนี มีชื่อว่า “ความหมาย: ชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่า” (ดูจะย้อนแย้งกับบทความนี เลยทีเดียว) ฮารารียกเรื่องภควัทคี
ตามาเล่าเพ่ือบอกว่า คนเราเกิดมาเพ่ือท้าตามหน้าที่ ยกเรื่อง The Lion King มาเพ่ือย ้าว่าซิมบาได้เรียนรู้ความหมาย
แห่งชีวิตโดยกลับมาทวงความยุติธรรมจากลุงที่ฆ่าพ่อ และสืบทอดหน้าที่เจ้าแห่งสรรพสัตว์ให้แก่ลูกเพ่ือท้าให้วัฏจักร
แห่งชีวิตสืบเนื่องต่อไปไม่สิ นสุด 

เรื่องเล่าทางวักรวาลวิทยาบางเรื่องกลับเป็นเชิงเส้น ไม่เป็นวัฏจักร เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับคนดีที่ตายแล้วจะตรง
ขึ นสู่สวรรค์ ส่วนนรกมีไว้ส้าหรับคนชั่ว เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของชาวยิวสมัยพระเจ้าซาโลมอน การอพยพลี ภัย
และตกระก้าล้าบากบนเส้นทางอันยาวนานกว่าสองพันปีของชาวยิวที่มาถึงจุดต่้าสุดที่ค่ายกักกันของนาซี ก่อนที่จะได้
ครอบครองดินแดนแห่งพันธะสัญญา ดินแดนแห่งสันติภาพ และจะได้เป็นประทีปแห่งจิตวิญญาณของโลก 

เรื่องเล่าทางการเมืองก็มี เช่น เรื่องเล่าของขงจื อที่ว่าการยึดมั่นในคุณธรรม จารีตประเพณี และมารยาทอันดี
งาม จะน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เรื่องเล่าของคอมมิวนิสต์ เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างกระฎุมพีกับชนชั นกรรมาชีพ ที่
ควรจะลงเอยด้วยชัยชนะของฝ่ายหลังในการสร้างสวรรค์แห่งความเสมอภาคให้เกิดขึ นบนแดนดิน เรื่องเล่าเกี่ยวกับธง
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ไตรรงค์ (tiranga) ของอินเดียที่แสดงถึงความหวังและปณิธานของชาวอินเดีย เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของ
ชาติ ในปี ค.ศ. 2017 รัฐบาลอินเดียจึงสร้างเสาธงสุง 350 ฟุต เพ่ือชักธงขนาดยักษ์ (กว้าง 78 ฟุต ยาว 115 ฟุต) ขึ นที่
เมืองอัตตารีประชิดพรมแดนปากีสถาน เพ่ือให้ชาวเมืองลาฮอร์ของปากีสถานมองเห็น 

เรื่องเล่าเก่ียวกับฟาสซิสต์สมัยมุสโสลินีก็น่าสนใจ ค้าค้านี มาจากภาษาลาตินว่า fascis หมายถึงไม้หลายล้าที่มา
มัดรวมกัน ฟาสซิสต์หมายถึงการมัดรวมชาวอิตาลีไว้ด้วยกันในลัทธิชาตินิยม ลัทธิชาตินิยมแบบอ่อนหวังให้ชาวอิตาลีมี
ความภักดีต่อครอบครัว เมื๋อที่ตนอยู่อาศัย ทวีปยุโรป หรือต่อมนุษยชาติ และรวมถึงประเทศอิตาลีด้วย แต่ฟาสซิสต์
เรียกร้องความภักดีอันเต็มเปี่ยมต่ออิตาลีเท่านั น ส่วนลัทธินาซียิ่งแล้วใหญ่ นอกเหนือชาตินิยมแบบฟาสซิสต์แล้ว นาซีมี
จักรกลการโฆษณาชวนเชื่อที่มีประสิทธิผลสูงมากจนท้าให้ชาวเยอรมันนาซีมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเดียว เรื่องอ่ืน ๆ ลืมได้เลย 
เรื่องเล่านั นเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของชาวอารยัน (หมายถึงชาวเยอรมันท่ีมีเชื อชาติอันบริสุทธิ์) 

เรื่องเล่าของพวก ISIS ก็เด็ดขาดไม่แพ้กัน พวกเขาเชื่อว่าการก่อการร้ายที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งท้าให้มี
ผู้เสียชีวิต 130 คน เป็นการแก้แค้นแทนมุสลิมที่เสียชีวิตเพราะเหตุทิ งระเบิดของเครื่องบินรบฝรั่ งเศสในซีเรีย พวกเขา
เชื่อว่าคนฝรั่งเศสที่ถูกฆ่าย่อมตกนรก ส่วนมุสลิมที่สละชีวิตเพ่ือปกป้องพระศาสนาย่อมขึ นสู่สวรรค์ในทันที เรื่องเล่า
เช่นนี ท้าให้ฮารารีสงสัยว่า หากได้ขึ นสวรรค์จริง ก็เป็นเรื่องดีซึ่งไม่ควรมีการแก้แค้นชาวฝรั่งเศสที่ท้าให้เกิดเรื่องดีเช่นนี ! 

เขามีความเห็นว่า เมื่อนักการเมืองมีเรื่องเล่าท้านองว่า “ขอให้ประชาชนเสียสละเพ่ือกอบกู้คุณธรรมกลับคืนสู่
ชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา” ก็อย่าเพิ่งเชื่อ 

แล้วจะให้เชื่ออะไร ฮารารีตอบว่า เชื่อเม่ือมองเห็นความทุกข์ เชื่อเม่ือได้ปฏิบัติวิปัสสนาจนเห็นด้วยตนเอง 
เมื่อปี ค.ศ. 2000 เขาได้มีโอกาสฝึกวิปัสสนากับโกเอ็นกาอยู่ 10 วัน เขาบอกว่าใน10 วันนั้น เขาได้เรียนรู้จากการดู
ลมหายใจมากกว่าหลาย ๆ ปีที่ได้เรียนจากต าราในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น เขาจะใช้เวลากับการท าสมาธิภาวนา
วันละ 2 โมง และการเข้าเงียบปีละ 1 หรือ 2 เดือน การฝึกเช่นนี้ช่วยในการค้นคว้าของเขาจนเขาสามารถเขียน
หนังสือ 3 เล่มท่ีเล่าถึงข้างต้น การฝึกสมาธิภาวนามิใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราไม่อยากหลงอยู่กับเรื่องเล่าโดยไม่สังเกตดู
ตัวเราเอง ดูความทุกข์และเวทนาด้วยประสบกการณ์ตรงของเราเอง ก็เกรงว่าเรื่องเล่าบรรดามีจะมาครอบง าเราให้
อยู่ในโมหะจริตอยู่ร่ าไป 
โคทม อารียา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2501780 
  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2501780
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27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

โง่หรือชั่ว 

 
มีคนจ้านวนหนึ่งที่เรียกร้องรัฐบาลว่าจะต้องหยุด “คุกคาม” ประชาชนที่ “คิดต่าง” จะต้องปล่อยตัวทุกคนที่

รัฐบาลจับกุม บางคนก็บอกว่ารัฐบาลใช้ “นิติสงคราม” มาปิดปากประชาชนที่คิดต่าง ทั งๆ ที่จริงๆ แล้วคนที่โดน
หมายเรียกหรือหมายจับไม่ใช่คนที่ “คิดต่าง” แต่เป็นคนที่ “คิดชั่ว” อยากถามคนที่พูดแบบนี ว่าแยกไม่ออกจริงๆ เหรอ
ว่า “คิดต่าง” กับ “คิดชั่ว” นั นต่างกัน และเมื่อมีคน “คิดชั่ว” ในระดับที่ “ผิดกฎหมาย” แล้วจะไม่ให้ใช้กฎหมาย
จัดการกับคนท้าผิดกฎหมาย แล้วจะให้ท้าอย่างไร จะปล่อยให้คน “คิดชั่ว” ท้าผิดกฎหมายไปเรื่อยๆ แล้วปล่อยให้พวก
เขาลอยนวลกระนั นหรือ หากมีคนท้าผิดกฎหมายแล้วไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย แล้วบ้านเมืองจะเป็นระเบียบได้อย่างไร 
เราก็จะไม่ใช่ “นิติรัฐ” เพราะไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย คนที่มองว่าเด็กๆ ที่ถูกหมายเรียกเป็นคน “คิดต่าง” ไม่ได้ท้าผิด
กฎหมายอะไรนั น อยากจะถามค้าถามต่อไปนี  กล้าที่จะตอบไหมล่ะ 
            · คุณคดิว่าเด็กพวกนั นเป็นพวกแค่คนคิดต่างจากรัฐบาลเท่านั นจริงๆ หรือ 
            · คุณไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เด็กๆ พูดจาบนเวทีปราศรัยของการชุมนุมเลยหรือไร 
            · คุณไม่เคยดูข่าวบ้างเลยหรือว่าเด็กๆ เขียนป้ายกล่าวหาว่าร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร 
            · คุณไม่เคยได้ยินการให้ร้ายองค์พระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่เป็นเท็จเลยหรือ 
            · คุณไม่รู้เลยหรือว่าเด็กๆ ฉีกพระบรมฉายาลักษณ์ 
            · คุณเห็นด้วยกับการถวายจดหมายถึงพระมหากษัตริย์ด้วยการใส่ในตู้ไปรษณีย์ที่ดัดแปลงมาจากถังขยะ
กระนั นหรือ 
            · คุณได้เห็นข้อความท่ีเด็กๆ ใช้สีพ่นและเขียนบนก้าแพง บนเสา และบนพื นถนนหรือไม่ คุณได้เห็นไหมว่าเขา
เขียนข้อความว่าอะไร 
            · คุณคิดว่าการขวางขบวนเสด็จฯ ของพระราชินีที่มีทั งการชู 3 นิ ว และการชูนิ วกลางนั นเป็นการกระท้า
ธรรมดาที่เด็กๆ สามารถท้าได้ตามรัฐธรรมนูญกระนั นหรือ 
            · คุณคิดว่าการกล่าวหาพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องการหายตัวของใครบางคนในต่างประเทศโดยไม่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆ นั นเป็นสิ่งที่ท้าได้กระนั นหรือ 
            · คุณคิดว่าการพูดเรื่องไพลินสีน ้าเงินของเด็กๆ นั นเป็นสิ่งที่สมควรท้ากระนั นหรือ 
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            · คุณคิดว่าการแต่งกาย และท้ากิริยาและพูดจาล้อเลียนพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์นั นเป็นเรื่องธรรมดา
ที่สามารถท้าได้กระนั นหรือ 
            · คุณได้ยินที่เด็กคนหนึ่งอ่านจดหมายให้ร้ายองค์พระมหากษัตริย์ที่หน้าสถานทูตเยอรมนีหรือไม่ ถ้ าเคยได้ยิน 
คุณไม่คิดว่าเป็นการกล่าวหาด้วยความเท็จหรือ 
            · คุณเคยอ่านรายละเอียดของมาตรา 112 หรือไม่ ถ้าเคยอ่าน คุณไม่เข้าใจเลยหรือว่ามาตรานี มีไว้คุ้มครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่มีไว้ส้าหรับคนที่คิดต่าง 

ถ้าหากคุณไม่เคย ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นสิ่งที่พูดมาข้างต้น แสดงว่าคุณไม่มีข้อมูลมากพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์การท้างานของ
เจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีพวกเขาใช้มาตรา 112 จัดการกับเด็กๆ ที่ท้าผิดกฎหมาย แต่ถ้าหากคุณได้ยิน แต่คุณไม่เห็นด้วยที่จะใช้
กฎหมายจัดการกับเด็กๆ เพราะคุณคิดว่าพวกเขาแค่ “คิดต่าง” ไม่ใช่ “คิดชั่ว” ก็อยากจะถามว่าคุณคิดเหมือนเด็กๆ ใช่
ไหม ซึ่งถ้าคุณคิดเหมือนเด็กๆ เห็นด้วยกับการกระท้าของเด็กๆ หากมีคนกล่าวหาพวกคุณว่าคุณมีทัศนะที่เป็นปรปักษ์กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ คุณก็คงไปต่อว่าพวกเขาไม่ได้หรอกนะ เพราะคนไทยที่จงรักภักดีเขามองว่าการพูดจาและการ
กระท้าของเด็กๆ ที่โดนคดี 112 นั น เป็นการกระท้าท่ีแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

            ในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาท้าหน้าที่ตามกฎหมาย จัดการกับเด็กๆ ที่ท้าผิดกฎหมาย คุณก็ใช้ค้าว่า “คุกคาม” บ้าง 
หรือสร้างวาทกรรมว่าเป็น “นิติสงคราม” บ้าง ถ้าหากคุณเป็นผู้บริหารบ้านเมืองในเวลานี คุณจะปล่อยให้เด็กๆ ท้าผิด
กฎหมายไปเรื่อยๆ โดยที่คุณจะไม่ท้าอะไรเลยใช่ไหม คุณจะไม่บังคับใช้กฎหมายกับคนที่ท้าผิดเลยใช่ไหม หรือคุณคิดว่า
สิ่งที่เด็กๆ ท้าดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่การท้าผิดกฎหมาย ถ้าหากเป็นเช่นนั นแล้ว คุณคงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหา ร
บ้านเมือง เพราะอะไรผิด อะไรถูก คุณยังแยกไม่ออก แล้วคุณจะใช้กฎหมายในการท้าให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐได้
อย่างไร 
            อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันมากเหลือเกิน ก็คือ การออกหมายเรียกเด็กอายุ 16 ที่ท้าผิดกฎหมายมาตรา 112 คุณพูด
กันเหมือนประหนึ่งว่าเด็กอายุ 16 ท้าอะไรก็ไม่ผิด หรือหากท้าผิดก็ไม่ควรใช้กฎหมายกับเด็ก อีกหน่อยใครอยากขโมย
ของ หรืออยากฆ่าใครตายก็สามารถจ้างวานเด็กอายุ 15-16 ให้เป็นคนท้าก็คงจะดีนะ เพราะเขาอายุน้อย ไม่ว่าจะท้าผิด
อะไรก็ไม่ควรออกหมายเรียกหมายจับใดๆ ทั งนั น ตรรกะแบบนี ถือว่าเป็นตรรกะวิบัตินะ หากสมองไม่ พิการ เรื่องแค่นี 
ควรจะคิดได้นะ แต่สิ่งที่พวกคุณพูดและแสดงความคิดเห็นขณะนี  เราอดที่จะตั งค้าถามกับคุณไม่ได้ว่า “คุณโง่หรือคุณ
ชั่ว” หรือคุณจะตอบว่าไม่ได้ “โง”่ และไม่ได้ “ชั่ว” ด้วย ถ้าหากคุณคิดได้แค่นี  เชื่อว่ามีคนจ้านวนมากไม่ต้องการให้คุณ
มาเป็นผู้บริหารบ้านเมือง เพราะวิธีคิดของคุณที่ปรากฏออกมาในเวลานี แสดงให้เห็นว่า คุณยังไม่เข้าใจความเป็น “นิติ
รัฐ” เลยแม้แต่น้อย แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณไม่ได้โง่ และคุณก็ไม่ได้ชั่ว (โดยสันดาน) เพียงแต่คุณมีความแค้น และ
ความแค้นที่คุณมีนั นมันบดบังความสามารถของคุณ ความแค้นกลายเป็นตุ้มถ่วงความคิด ท้าให้คุณคิดเรื่องดีๆ หรือเรื่อง
ที่ถูกต้องไม่ได้ ความแค้นมันท้าให้คุณจ้องท่ีจะด้อยค่ารัฐบาล ดังนั นอะไรที่รัฐบาลท้าจึงผิดทุกเรื่อง เหรอคะ?. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/88063 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/88063
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27 ธ.ค. 2563-02:02 น. 

ภาพสะท้อน-หลังศึกเลือกตั้งอบจ. 

 
รายงานพิเศษ ภาพสะท้อน-หลังศึกเลือกตั้งอบจ. 
ภาพสะท้อน-หลังศึกเลือกตั้งอบจ. - ผลเลือกตั งนายกอบจ. พลังประชารัฐกวาดมาหลายจังหวัด  
ขณะที่พรรคเพื่อไทยแม้จะพอใจกับผลที่ได้ 9 ที่นั่ง จากที่ส่ง 25 จังหวัด แต่ก็ยังไม่ถึงครึ่ง 
ส่วนคณะก้าวหน้า ยังไม่สามารถปักธงนายกอบจ.ได้เลย ทั งที่ลุยท้าพื นที่ก่อนใคร  
ผลที่ออกมาสะท้อนอะไร และจะเป็นเกณฑ์วัดผลไปถึงสนามใหญ่ได้หรือไม่  

สุขุม นวลสกุล 
อดีตอธิการบดี ม.รามค าแหง 

ผลเลือกตั  งอบจ. มองได้ว่าอิทธิพลการเมืองแบบเก่า  บ้านใหญ่ และหัวคะแนนยังมีอิทธิพลอยู ่ คณะ
ก้าวหน้าจึงไม่ประสบความส้าเร็จ 

พรรคเพื่อไทยผลที่ออกมาก็ยังพอกู้หน้าได้ ส่งนายกอบจ. 25 ได้มา 9 ที่นั่ง จากจังหวัดใหญ่ๆ ที่เต็งไว้ 
โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าบารมีของนายทักษิณ ชินวัตร ยังอยู่ แต่คนที่โดนเสียดสี ที่สุดคือคุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปช่วยหาเสียงที่ไหนก็ไม่ได้สักที่ ต้องยอมรับความจริงว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นตัวแม่กทม. 
แต่ไม่ใช่ขวัญใจต่างจังหวัด 
สุขุม นวลสกุล 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ก็พอคุยได้ว่ายังได้รับความนิยมอยู่พอสมควร แม้จะปรากฏคู่แข่งให้เห็นแ ล้วว่า
ไม่สามารถผูกขาดได้เหมือนเมื่อก่อน 
พรรคพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการเพราะเป็นการแข่งกันเอง โดยใช้ค้าว่าประชารัฐหาเสียงแต่
ไม่ได้ใช้ชื่อพรรค บางพื นที่แม้ไม่ได้ประกาศส่งลงสมัครแต่เป็นที่รู้กันก็สนับสนุนอยู่เบื องหลัง  
ที่ชนะเข้ามาหลายจังหวัด เพราะผู้สมัครของเขามีวิธีหาเสียงที่ถูกใจคนท้องถิ่น ประกอบกับระยะหลังนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ คนที่ลงสมัครได้คะแนนจากโครงการคนละครึ่งเยอะ ก็ต้องดูการเลือกตั งครั งต่อไป ซึ่ง
จะเป็นเลือกตั งท้องถิ่นอีก คือเทศบาล อบต. และกทม. คิดว่าน่าจะมีคนจากสนามใหญ่ไปล งอีกเยอะ จะวัดกัน
อีกครั งไม่เกินเดือน มี.ค. หรือเม.ย. 2564 
แต่น่าสนใจคือพรรคภูมิใจไทย แม้ไม่ได้ส่งผู้สมัครในนามพรรคแต่ก็คว้าในจังหวัดใหญ่ ทั้งภาคใต้ อีสาน ก็
ต้องถือว่าเป็นเสือซุ่ม ไม่หาเสียงแบบชูธงพรรคแต่กลายเป็นว่ารวมดาวช่วยกันไปเลย  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/AAA-6.jpg
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ส่วนคณะก้าวหน้าที่ไม่ได้นายก อบจ.เลย แต่ได้ส.อบจ. 57 คน ถือว่าไม่มากเพราะส่งเป็นพันคน แต่
ได้มา 57 คนก็ไม่ถึงกับเสียหน้า คิดว่าอิทธิพลการหาเสียงแบบเดิมยังอยู่ในท้องถิ่น ที่ยังสัมพันธ์กันอยู่ กระแสไม่
สามารถท้าอะไรความสัมพันธ์ได้ 

และระยะหลังต้องยอมรับว่าคณะก้าวหน้าโดนป้ายสีเรื ่องล้มเจ้าอยู ่ แต่ก็ยังย ้าจุดยืนว่าที ่พูดคือการ
ปฏิรูปไม่ใช่การล้มเจ้า และกลายเป็นจุดอ่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเขาดึงเป็นกระแสไม่ได้เลย ไปทางไหนก็มีแต่เรื่องล้ม
เจ้า เรื่องของนโยบายหรือสิ่งที่จะพัฒนาในพื นที่กระแสไม่ขึ นมาเลย จึงวนเวียนอยู่แค่เรื่องล้มเจ้า ซึ่งที่จริงน่ าจะ
ให้ความเป็นธรรมกับเข้าบ้าง 

คณะก้าวหน้าคงไม่ปรับวิธีการหาเสียง เพราะพูดบ่อยๆ คนก็คงเห็นความจริงว่าคืออะไร ถ้าหยุดก็
เท่ากับยอมรับว่าที่ท ามาไม่ถูก ดังนั้น ต้องไปต่อให้คนเข้าใจให้ได้ว่าเป็นการปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้าง รวมถึงประเด็น
ต้านการสืบทอดอ านาจ นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง ยังต้องสู้อีก 
 ส่วนเลือกตั ง อบจ.ที่ผ่านมา จะส่งผลอย่างไรต่อสนามใหญ่นั น ส่วนตัวมองว่าการเลือกตั งสนามใหญ่ยัง
อยู่อีกไกล ตอนนี ยังพูดไม่ได้ แต่ต้องยอมรับว่าการเลือกตั งท้องถิ่นคนลงสมัครน้อย เพราะไม่มีการเลือกตั งข้าม
เขต ไม่มีการเลือกตั งล่วงหน้า ซึ่งเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว เพราะเป็นเรื่องท้องถิ่นที่คนอยู่ในพื นที่ควรมีสิทธิเลือก  

การเลือกตั งท้องถิ่นกับระดับชาติต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา วิวัฒนาการการเลือกตั งระดับชาติไปไกลกว่า
การเลือกตั  งท้องถิ่น โดยที่ฝ่ายหนึ ่งพยายามยึดอยู ่แนวเดิมที่ถนัดและได้เปรี ยบ แต่อีกฝ่ายก็พยายามสู้ การ
เลือกตั งระดับชาติต้องสู้กับกระแส ซึ่งเป็นสากล แต่เลือกตั งท้องถิ่นเป็นเรื่องเฉพาะพื นที่  
ดูได้จากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ถือว่าได้ส.ส.มากกว่าที่คิด อะไรไม่รู้โผล่มาได้ถึง 80 ที่
นั่ง คงจะเห็นอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
นพพร ขุนค้า 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ราชนครินทร์ 

แม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครในทางนิตินัย แต่ในทางพฤตินัยหลายจังหวัดเรารู้ดีว่าผู้สมัคร
คนไหนคือคนของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งก็ได้รับการเลือกตั งอยู่หลายจังหวัด และชัยชนะหลายจังหวัดนั นเพราะ
พลังประชารัฐมีอ้านาจ อิทธิพลจากทางราชการ และมีความได้เปรียบต่างๆ อยู่  
นพพร ขุนค้า 

และแน่นอนว่าบริบทการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติแตกต่างกัน คือ การเมืองท้องถิ่นมีเรื่องผู้มี
อ้านาจ มีอิทธิพล แม้กระทั่งการซื อเสียงยังเกิดขึ นสะพัดในหลายจังหวัด  

ส่วนพรรคเพ่ือไทยแม้จะได้แค่ 9 ที่นั่ง แต่ต้องเข้าใจในสถานการณ์ของภายในพรรคมีความกระชับ แฟน
คลับก็อาจแอบหายไปบ้าง แต่การได้มาใน 9 ที่นั้น โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นฐานที่มั่น เช่น อุดรธานี เชียงใหม่ ก็
ถือว่าไม่เสียหายเยอะ ยังคงตรึงฐานอ านาจของตนเองไว้ได้ดี  
กองโฆษก พรรคเพ่ือไทย 

เชื ่อว่าถ้าการเมืองสนามใหญ่พรรคจะทุ่มเต็มที่มากกว่านี  และรู้ทิศทางมากกว่านี  จึงเชื่อว่าพรรคเพื่อ
ไทยยังได้ส.ส. เข้ามาในอันดับต้นๆ ของสภาได้อยู่  
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ส้าหรับคณะก้าวหน้า การเลือกตั งอบจ.ครั งถือเป็นประสบการณ์ ต้องเข้าใจว่าการเล่นการเมืองท้องถิ่น
จะไม่เหมือนกันเมืองใหญ่ การเลือกตั งส.ส.ที่ผ่านมา ถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะช่วงนั นมีการยุบพรรคไทยรักษา
ชาติ คะแนนเหล่านั นจึงมาสนับสนุนให้อนาคตใหม่ด้วย 

ส่วนนายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ ก็ต้องเรียนรู้บริบทการเมืองท้องถิ่นให้มากกว่านี้ การเมืองท้องถิ ่น
ประชาชนจะเลือกคนที่ได้เห็นหน้าและเข้าถึงประชาชนอย่างจริงๆ 

ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยนั  นการพัฒนาการเมืองจะมองเรื ่องนโยบายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ
ประชาชนยังมองการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นหน้าค่าตากันเป็นประจ้าแล้วจึงเลือก  

การสร้างฐานของท้องถิ่นไม่ใช่ว่าจะมาสร้างใน 1-2 ปีแล้วมันส้าเร็จ ต้องยอมรับว่าฐานอ้านาจเก่ายัง
ประสบความส้าเร็จอยู่ในการเมืองท้องถิ่น ซึ่งจุดนี นายธนาธรจะต้องไปปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย แต่ก็
แอบชื่นชมคณะก้าวหน้าที่มีการใช้ลักษณะการเมืองแบบที่ใช้นโยบายสู้ แต่ก็ยังไม่ตอบสนองคนไทยที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี  

จุดอ่อนของคณะก้าวหน้าคือ การยังไม่เข้าถึงประชาชน เข้าใจว่าพยายามสู้ด้วยนโยบายแต่คนไม่ได้
เข้าถึงนโยบายอย่างแท้จริง การคัดเลือกตัวผู้สมัครเรื่องนี้ก็ส าคัญ เพราะการเมืองท้องถิ่นผู้ได้รับเลือกส่วนใหญ่
เป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องที่นั้น อย่างที่บอกการเมืองไม่ใช่จะสร้างในวันสองวัน อีกทั้งกระแสยังไม่มากพอ 

ถ้าเทียบการเมืองระดับชาติกับระดับท้องถิ่น บริบทการเมืองใหญ่มีเรื่องของการคาดหวังว่าใครจะได้มา
เป็นนายกฯ จึงท้าให้กระแสกระตุ้นได้ดีกว่า แต่บริบทการเมืองท้องถิ่นไม่ได้มีการคาดหวังว่าใครจะมาเป็นนายกฯ  เป็น
เรื่องของท้องถิ่นใครท้องถิ่นมัน และบริบทของท้องถิ่นมีระบบช่วยเหลือกัน  

โดยสรุปผลเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นว่า การเลือกระดับชาติกับท้องถิ่นมีแค่บางส่วนที่ผูกโยงกัน เช่น พรรค
ที่มีอ านาจ มีอิทธิพล และมีงบประมาณในการใช้จ่ายในการเลือกตั้งยังมีบทบาทท าให้น าไปสู่เส้นชัยได้  

ที่ต่างกันคือการเมืองใหญ่เป็นภาพรวมของประเทศด้านเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาให้ประชาชน ด้วย
การเมืองระดับชาติเป็นภาพรวม ส่วนท้องถิ่นเป็นการเมืองใกล้ตัว คนละบริบทคงจะมาผูกโยงไม่ได้เสียทีเดียว  

จึงไม่ใช่ว่าจะไปการันตีว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนนิยมเหมือนการเมืองท้องถิ่น และก็ไม่ได้
การันตีว่านายธนาธรจะดับ 
ยุทธพร อิสรชัย 
รัฐศาสตร์ มสธ. 

เลือกตั งอบจ.ที่ผ่านมา มี 3 ปัจจัย 1.เรื่องกฎหมาย ทั งการแบ่งเขตเลือกตั ง และมาตรา 34 กฎหมาย
เลือกตั  งท้องถิ ่น 2562 ที่ท้าให้เกิดประเด็นปัญหา ซึ ่งวินิจฉัยไปถึงขั  นผู ้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง ส.ส. 
เจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยหาเสียงไม่ได้ ทั งที่จริงกฎหมายเขียนห้ามการใช้อ้านาจหน้าที่กลั่นแกล้ง ให้คุณให้โทษเท่านั น  

ซึ่งย้อนแย้งกัน คือกฎหมายเปิดโอกาสให้พรรคส่งผู้สมัครได้ทั้งทางตรง ทางอ้อม จึงส่งผลกับพรรค
ต่างๆ ฝ่ายอ านาจรัฐจึงได้เปรียบการใช้กฎหมายต่างๆ 
ยุทธพร อิสรชัย 
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2.อ้านาจการเมืองระดับท้องถิ ่น ตระกูลการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือการเป็นผู ้อุปถัมภ์
ช่วยเหลือชุมชน เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ลงคะแนน ดังนั น ถ้ากลุ่มการเมืองไหนเชื่อมโยงอ้านาจรัฐด้วย 
โอกาสจะได้เปรียบก็จะมีสูง 

3.พฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั ง การเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติมีสิ่งชี วัดคนละตัวกัน ระดับชาติอาจ
เป็นเรื่องนามธรรมค่อนข้างสูง เช่น การเรียกร้องประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพต่างๆ แต่ท้องถิ่นคนใน
พื นที่ต้องการรูปธรรมที่จับต้องได้ น ้าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี แก้ให้เขาได้ ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมเหล่านี ฝ่าย ที่
อยู่ในอ้านาจรัฐจะได้เปรียบอยู่แล้ว 

ปัจจัยทั้งสามประการท าให้ภาพการเลือกตั ้งออกมาอย่างนี้ แต่ไม่ได้มีผลอะไรมากหรือชี้วัดการเมือง
ระดับชาติ ในเขตเมืองอาจพอเห็นภาพความเชื่อมโยงกับในระดับชาติ แต่เขตนอกเมืองยิ่งเชื่อมโยงได้น้อย ต่าง
จากบริบทเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ซึ่งเป็นเขตเมือง ที่การตัดสินใจอิงอยู่กับการเมืองระดับชาติ  

เพื่อไทยชนะ 9 จังหวัด วัดยากว่าความนิยมของพรรคลดลงหรือไม่ เพราะปัจจัยชี  ว ัดท้องถิ ่นกับ
ระดับชาติเป็นคนละตัว และเพ่ือไทยอาจส่งผู้สมัครที่ไม่เป็นที่นิยมของคนในพื นที่ หรืออาจมีตระกูลใหม่ๆ เติบโต
ขึ น เพราะ 7 ปี ไม่มีเลือกตั งท้องถิ่นเลย 

บริบทคณะก้าวหน้า ที่เสนอประเด็นเชิงนโยบาย เชิงวิสัยทัศน์ต้องการเปลี่ยนแปลง จะเขย่าท้องถิ่น จึง
ไม่ประสบความส้าเร็จ เพราะประเด็นเหล่านี เป็นนามธรรม จับต้องได้ยาก  

ที่ส าคัญฐานตระกูลการเมืองมีความส าคัญมากกว่าการขอจากผู้สมัครหน้ าใหม่ ถ้ามองจากมุมคน
นอกเรื่องเจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล หรือตระกูลการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ไม่พึงปรารถนา แต่คนในพื้นที่อาจ
มองว่าระบบเจ้าพ่อช่วยแก้ปัญหาให้เขา เป็นเหมือนซีอีโอ ลดการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่ไม่เสมอภาค 
และตอบสนองความต้องการได้เร็ว 

สิ่งที่คณะก้าวหน้าเสนอไม่มีอะไรผิด ในทางหลักวิชาการถูกต้อง เช่น ยุติรัฐรวมศูนย์ กระจายอ้านาจสู่
ประชาชน แต่สิ่งเหล่านี คนทั่วไปสัมผัสได้แค่ไหน เพราะบริบทการเลือกตั งในไทยยังคงอยู่ท่ามกลางภาวะของรัฐ
รวมศูนย์อ้านาจ การกระจายอ้านาจยังไม่สมบูรณ์ บริการสาธารณะที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 

คณะก้าวหน้าอาจเอกซเรย์ท้องถิ่นไทยยังไม่ออก อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคณะก้าวหน้า ส่วนส.อบจ.จาก
ทั้งประเทศ 2,000 กว่าคน คณะก้าวหน้าได้ 57 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ยังไม่ถือว่ามีนัยยะส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงเท่าไร 

อนาคตท้องถิ่นอาจมีการกระจายอ านาจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมากขึ้นตามแนวทางคณะ
ก้าวหน้า คณะก้าวหน้าอาจมาก่อนกาลไปนิด จึงต้องรอเวลา  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5606887 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5606887
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วันท่ี 27 ธันวาคม 2563 - 10:01 น. 

เจ็บจี๊ด! 11 ฉายาสภาผู้แทนฯ 63 พร้อมวาทะแห่งปี กับต าแหน่ง ‘คนดี’ ที่ถูกยกเลิก? 

 
เจ็บจี๊ด !! ฉายาสภาผู้แทนฯ “สภาปลวกจมปลัก” วุฒิฯ “สภาปรสิต” “ชวน” ครูใหญ่ไม้เรียวหัก “พร

เพชร”หัวตอ รอออเดอร์ ดาวเด่นตกเป็นของ “สุทิน คลังแสง “ ดาวดับ ส.ส.กรีดเลือด “วิสาร เตชะธีรวัฒน์” 
หยอก ผู้น าฝ่ายค้าน ได้ฉายา สุทิน คลังแสง? เพราะ”สมพงษ์ อมรวิวัฒน์”ท าหน้าที่ไม่สมกับเป็นผู้น าฝ่ายค้าน ถูกสุ
ทินกลบหมด ส่วนคู่กัด “เต้พระราม7& สิระ” เหตุท้าชกกันตลอดเวลา วาระเด็ด “มันคือแป้ง” เหตุการณ์แห่งปี 
“แก้รธน.”ส่วนคนดีศรีสภา ฉายานี้ไม่มีของใครตลอดกาล 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าวประจ้ารัฐสภา ได้มีความเห็นร่วมกันในการตั งฉายาของ
รัฐสภา เพื่อเป็นการเป็นการสะท้อนการท้างานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีข้อสรุปดังนี  
1.สภาผู้แทนราษฎร : ปลวกจมปลัก 

ปลวกเป็นสัตว์ที่มีการแบ่งงานกันท้าเพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด ส้าหรับสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีส.ส.ที่ท้างานดุจปลวก
ที่ท้าเพ่ือความอยู่รอดของตัวเองด้วยการใช้สภาเป็นเครื่องมือเพ่ือชิงอ้านาจและท้าลายล้างฝั่งตรงข้าม ยิ่งนานวันก็จม
ปลักกลับการท้างานแบบเดิม ไม่ใช้สภาเพ่ือประโยชน์ในการระดมสมองและแก้ปัญหาให้กับประชาชน หน้าซ ้าตลอดปี
มานี การประชุมสภาฯล่มกลางคันหลายครั ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส.ส.ชุดนี ไม่ให้ความส้าคัญกับการประชุมสภาฯทั งที่เป็น
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เช่นนี  ส.ส.ในฐานะคนท้างานจึงเปรียบเป็นปลวกท่ีจมปลักไม่พัฒนาและจะยิ่งกัดกินหลักการของ
ประชาธิปไตยให้พุกร่อนเข้าไปทุกที 
2.วุฒิสภา : สภาปรสิต 

ในทางวิทยาศาสตร์มีค้าอธิบายถึง ‘ปรสิต’ ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อ่ืนหรือเซลล์ชนิดอ่ืนเป็นที่พักอาศัยและ
แหล่งอาหาร และบางครั งท้าร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั นหรือเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยหรือถึงกับเสียชีวิต เมื่อกลับมา
มองในมิติทางการเมืองแล้วจะพบว่าวุฒิสภาชุดนี ก็มีสภาพไม่ต่างปรสิตที่อาศัยอยู่ในรัฐสภา นอกจากไม่มีผลงานที่เห็น
ด้วยตาเปล่าเหมือนปรสิตแล้วยังน้ามาซึ่งพิษภัยแก่การท้างานของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย โดยเฉพาะการพยายามใช้เงื่อนไข
ในรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างเพ่ือชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนท้าให้เกิดการตั งคณะกรรมาธิการรัฐสภาพิจารณาก่อน
รับหลักการไปจนถึงการลงชื่อเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ้านาจของรัฐสภาในการแก้ไขแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั น 
ฉายา ‘ปรสิต’ จึงเหมาะกับวุฒิสภาชุดนี  
3. ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานสภาผู้แทนราษฎร: ครูใหญ่ไม้เรียวหัก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__353977132.jpg
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ทุกครั งที่ ‘ชวน หลีกภัย’ ขึ นท้าหน้าที่ประธานการประชุมสภาไม่เคยถูกกังขาถึงความเป็นกลางแม้แต่ครั งเดียว 
และตลอดปีที่ผ่านมาก็ยังยึดแนวทางดังกล่าวไว้ได้อย่างมั่นคง นอกเหนือไปจากการพยายามควบคุมการประชุมสภาแล้ว 
ประธานสภายังสวมบท ‘ครูใหญ่’ ที่ถือไม้เรียวคอยกวดขันวินัยของส.ส.ที่หย่อนยานอีกด้วย เช่น การตักเตือนส.ส.ให้
สวมหน้ากากในห้องประชุมสภา เพ่ือคุมการระบาดของโควิด 19 หรือการขอความร่วมมือส.ส.ให้ความส้าคัญกับการ
ประชุมสภา เป็นต้น แต่ปรากฎว่าส.ส.การ์ดตกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการละเลยการสวมหน้ากากอนามัย หรือแม้แต่อ
เรื่องเล็กๆอย่างขอความร่วมมือส.ส.งดน้าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องประชุมก็ไม่เป็นผล และที่
ร้ายแรงที่สุด คือ เหตุการณ์สภาล่ม ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าต่อให้ประธานสภาจะยึดมั่นหลักการแค่ไหน แต่ก็ไม่อาจ
สร้างเปลี่ยนแปลงได้เพราะส.ส.ส่วนใหญ่ไม่ให้ความส้าคัญ เหมือนกับครูใหญ่ที่มีไม้เรียวและต่อให้ฟาดแรงจนไม้เรียวหัก
คามือ ส.ส.ก็ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวแต่อย่างใด 
4. ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ ประธานวุฒิสภา: “หัวตอ รอออเดอร์” 

ถ้าเทียบบารมีทางการเมืองระหว่างเมื่อครั งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับประธานวุฒิสภา ถือว่า
นับตั งแต่มาเป็นประมุขสภาสูงบารมีของ ‘พรเพชร’ ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งตอกย ้าด้วยทุกครั งที่ขึ นท้าหน้าที่
ประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในฐานะรองประธานรัฐสภา พบว่าไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เป็นที่
เรียบร้อยได้เมื่อเทียบกับ ‘ชวน หลีกภัย’ หลายครั งที่รับมือกับความเขี ยวทางการเมืองของส.ส.ฝ่ายค้านไม่ไหว ท้าให้
การประชุมเกิดความปั่นป่วนเป็นระยะ กลายเป็นหัวหลักหัวตอที่สมาชิกรัฐสภาไม่ค่อยให้ความย้าเกรง ไม่เพียงเท่านี  
การท้าหน้าที่ของประธานวุฒิสภายังไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเพราะหลายเรื่องในวุฒิสภากลับปล่อยให้ส.ว.เป็นผู้
ชี น้าประธานวุฒิสภาแทน ภาพรวมแบบนี ท้าให้ประธานวุฒิสภาเสมือนหัวหลักหัวตอที่ไม่มีใครสนใจแต่มีหน้าที่แค่รับ
ค้าสั่งท้างานเท่านั น 
5. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร : สุทิน คลังแสง? 

ก่อนอ่ืนต้องบอกว่าฉายาของผู้น้าฝ่ายค้านฯที่ปรากฎออกมานั นเป็นฉายาที่สื่อมวลชนประจ้ารัฐสภาตั งขึ นมา
จริงๆ ไม่ได้เขียนผิดแต่อย่างใด เนื่องจากต่างเห็นตรงกันว่าบทบาทการเป็นผู้น้าฝ่ายค้านฯนั น ‘สมพงษ์’ ไม่ได้โดดเด่นสม
กับต้าแหน่งเท่าใดนัก ตรงกันข้ามกลับเป็น ‘สุทิน คลังแสง’ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ท้า
หน้าที่ได้อย่างโดดเด่น หลายต่อหลายครั งเป็นตัวแทนของฝ่ายค้านไปร่วมประชุมกับฝ่ายรัฐบาลจนท้าให้ฝ่ายค้านได้เวลา
อภิปรายในสภาอย่างสมน ้าสมเนื อและสามารถชี น้าสภาในที่ประชุมได้ ผิดกับผู้น้าฝ่ายค้านฯตัวจริงที่ยังไม่ท้างานเชิงรุก
มากนัก ด้วยเหตุนี ท้าให้อดไม่ได้ว่า ‘สุทิน คลังแสง’ คือ ผู้น้าฝ่ายค้าน ไม่ใช่ ‘สมพงษ์ อมรวิวัฒน์’ 
6.ดาวเด่นแห่งปี : สุทิน คลังแสง 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปี 2563 ตลอดทั งปี ‘สุทิน คลังแสง’ ในฐานประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ท้าหน้าที่ได้อย่างท็อปฟอร์ม หลายครั งที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องส้าคัญและส.ส.ฝ่ายค้านจ้านวนไม่น้อยที่
อภิปรายนอกประเด็นไปไกลและใช้แต่วาทะศิลป์ในการโจมตี แต่ทุกอย่างก็กลับเข้ารูปเข้ารอยเมื่อ ‘สุทิน’ ได้ขึ น
อภิปรายสรุปประเด็น การอภิปรายสรุปของประธานวิปฝ่ายค้านไม่ใช่แค่การอภิปรายสรุปเพ่ือให้จบตามหน้าที่เท่ านั น 
เพรายังหยิบจับประเด็นส้าคัญบางเรืองที่ส.ส.ฝ่ายค้านอาจไม่ได้พูดถึงหรือพูดถึงแต่ยังไม่มีความชัดเจน มาขยายความ
เพ่ือให้สภาได้ข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ น ต้าแหน่งดาวสภาประจ้าปี 2563  จึงตกเป็นของ ‘สุทิน คลังแสง’ ไปอย่างเอกฉันท์ 
7.ดาวดับแห่งปี : วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย 
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การตัดสินต้าแหน่งดาวดับแห่งปีในครั งนี ถือว่ามีความล้าบากเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีข้อเสนอควรให้ ‘มงคลกิตติ์ 
สุขสินธารานนท์’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ สมควรได้รับต้าแหน่งนี ด้วยเช่นกัน ภายหลังมงคลกิตติ์แสดง
จุดยืนทางการเมืองที่กลับไปกลับมา นึกอยากจะร่วมรัฐบาลก็ประกาศสนับสนุน แต่วันใดไม่อยากสนับสนุนก็ประกาศขอ
เป็นฝ่ายค้านอิสระ ซึ่งอาจบอกว่าเป็นส.ส.ไร้จุดยืนก็คงไม่ผิดนัก แต่ถึงที่สุดแล้วสื่อมวลชนรัฐสภามีความเห็นว่าควรให้
ต้าแหน่งดาวดับเพียงคนเดียว และต้าแหน่งนั นเป็นของ ‘วิสาร เตชะธีราวัฒน์’ ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใช้มีดปลอก
ผลไม้กรีดแขนกลางที่ประชุมสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทางกาเมือง ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะ
เป็นการชี น้าให้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา อีกทั งยังเป็นส.ส.หลายสมัยและด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีมาก่อนที่สมควรเป็น
แบบอย่างที่ดี แต่กลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อหวังผลทางการเมือง จึงหวังว่าต้าแหน่งดาวดับที่สื่อมวลชนมอบ
ให้จะท้าให้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี อีก 
8.คู่กัดแห่งปี : ‘สิระ เจนจาคะ’ และ ‘มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์’ 

เกือบได้เห็นการวางมวยกลางสภา ภายหลังปฐมบทแห่งความเดือดมาจากกรณีที่ ‘มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์’ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกจากต้าแหน่งเพราะไม่สามารถควบคุมความสงบได้ 
ต่อมา ‘สิระ เจนจาคะ’ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวตอบโต้ว่า “การออกมาเรียกร้องเช่นนี ต้องการ
ผลประโยชน์อะไรหรือไม่ หรือเงินหมด เพราะบริจาคเงินเดือนส.ส.ให้ในสถานการณ์โควิดไปแล้ว ซึ่งหากเงินหมดจริง
ติดต่อผมได”้ เรื่องไม่ได้จบแค่นั นเพราะ ‘มงคลลกิตติ์’ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่า “เจอสิระที่ไหนจะเอาให้ฟันร่วง
หมดปาก” และในที่สุดทั งสองคนก็ได้เจอหน้ากันจริง โดยเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่ ‘มงคลกิตติ์’ ก้าลังให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวบริเวณรัฐสภา และได้พบกับ ‘สิระ’ ท้าให้เดินเข้าไปจับแขนสิระแต่สิระสะบัดออก ปรากฎว่า ‘มงคลกิตติ์’ 
พยายามเดินตามแต่สิระเดินหนี ที่สุดแล้วต้องถึงมือ ‘ชวน หลีกภัย’ ที่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ปรามทั งสองฝ่ายว่าต้อง
ค้านึงถึงภาพลักษณ์ของสภาด้วย 
9.เหตุการณ์แห่งปี : การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุด โดยเฉพาะการต้องมีเสียงส.ว.
สนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เป็นผลให้การประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในเดือนก.ย.ไม่สามารถลง
มติได้ แต่กลับต้องมาตั งคณะกรรมาธิการเพ่ือศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ และเมื่อกลับมาประชุมรัฐสภา
อีกครั งในเดือนพ.ย. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนน้าโดยกลุ่มไอลอว์ได้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนครั งแรก การประชุมรัฐสภาเวลานั นไม่ได้เข้มข้นเฉพาะในสภาเท่านั น แต่นอกสภาก็เดือด
ไม่แพ้กัน ภายหลังกลุ่มสนับสนุนและคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา และเกิดการปะทะกัน
เป็นระยะ อีกด้านหนึ่งต้ารวจใช้น ้าผสมสารเคมีควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร จนกระทั่งที่สุดแล้วเหตุการณ์
นอกสภาสงบลงพร้อมด้วยการลงมติของรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน ท่ามกลาง
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อไป ด้วยเหตุนี การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาจึงเป็น
เหตุการณ์แห่งปีไปอย่างไมต่้องสงสัย 
10.วาทะแห่งปี : “มันคือแป้ง” 

“สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ อ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2กิโลกรัม มันคือแป้ง” 
เป็นการชี แจงของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 
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เวลานั นร.อ.ธรรมนัส ถูกกังขาถึงความชอบธรรมในการด้ารงต้าแหน่งว่ามีลักษณะต้องห้ามในการด้ารงต้าแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ จนน้ามาสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่าการด้ารงต้าแหน่งของตนเองถูกต้อง
ตามกฎหมายทุกประการ อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส กลับเป็นรัฐมนตรีที่ ได้รับความไว้วางใจจากสภาฯน้อยที่สุดเพียง 
269 เสียง โดยที่ร.อ.ธรรมนัส ได้ลงคะแนนไว้วางใจตัวเอง จากเหตุการณ์นี เองท้าให้คะแนนความนิยมของรัฐบาลลดลง
และสื่อต่างประเทศก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการจับกุมร.อ.ธรรมนัสในอดีตด้วย 
11.คนดีศรีสภา : ยกเลิกต้าแหน่งนี ถาวร 

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สื่อมวลชนประจ้ารัฐสภาไม่ได้มอบต้าแหน่งคนดีศรีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภา เนื่องจาก
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ปรากฎว่ามีสมาชิกรัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีใน
การท้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั น สื่อมวลชนประจ้ารัฐสภา จึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรยกเลิกต้าแหน่งนี เป็นการ
ถาวร จนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2502434 
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