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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 มกราคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
 
 
 
 
 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า 
จากการเปิดบริการสายด่วน 1444  ในช่วงเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมา 
มีการโทรศัพท์สอบถามประมาณ 10,000 สาย และยังมีการสอบถาม
เป็นข้อความผ่านอินบ็อกซ์อีก 7,000 ข้อความ เป็นการให้บริการ 
ตอบค าถามให้ทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนสายที่โทรฯ มาแล้วไม่ได้รับนั้น 
จะมีการโทรฯ กลับทุกสาย ซึ่งได้รับค าชมจากประชาชน รวมทั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

5 
6 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ สนามเลือกตั้ง ส.ท. - นายกเล็ก บุรีรัมย์ 63 แห่ง เริ่มคึกคัก 7 
2 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
กกต. จังหวัดเรียก 'บุ่นเล้ง' ให้ปากค าคดีร้องเรียนเลือกตั้ง อบจ.  
26 ม.ค. นี้ 

8 

3 MGR ออนไลน์ ปชป. นัดระดมทัพวางนโยบายชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. เน้นแก้ปัญหาตรงจุด 
รับคนแห่ลง ส.ก. เพียบ 

9 

4 สยามรัฐออนไลน์ “ราเมศ” เผย 25 ม.ค. พรรคประชุม วางนโยบาย กทม. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 10 
5 มติชนออนไลน์ ด่วน! 208 ส.ส. ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ เปิดอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี 
11 

6 สยามรัฐออนไลน์ พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 10 รมต. แล้ว "เต้" ร่วมด้วย 12 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติ "ซักฟอก 10 รมต." แล้ว เตรียมตั้ง 

 "วอร์รูมฝ่ายค้าน" ท างานทันที 
13 

8 แนวหน้าออนไลน์ จัดหนัก! ฝ่ายค้านยกพฤติการณ์ 10 รมต. ขึ้นเขียงซักฟอก 
 'บิ๊กตู่ ไร้ภูมิปัญญา' - 'บิ๊กป้อม ผู้มีอิทธิพล' 

15 

9 มติชนออนไลน์ บิ๊กป้อม ชิล บอกไม่เป็นไร ติดโผถูกซักฟอก 16 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ไม่เป็นไร หลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก บอก ให้ว่ากันไป 17 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประวิตร' เผย 'ฝ่ายค้าน' เปิดชื่อ 'ซักฟอก' ไม่เป็นไร ว่ากันไป  18 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ วิโรจน์ ยันสัมพันธ์ "เพ่ือไทย - ก้าวไกล" ยังหวาน 19 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ไขข้อสงสัย ..เรื่องต้องรู้ 'เลือกตั้งเทศบาล' 20 
2 มติชนออนไลน์ ที่เห็นและเป็นไป : บทบาทที่ ‘หลงทาง’ ของ กกต. 23 
3 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
นักวิชาการจี้ กกต. อบรม กปน. แก้ปัญหาบัตรเขย่ง หวั่นซ้ ารอย
สนาม ลต. เทศบาล 

25 

4 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ลึกแต่ ไม่ลับ :  เหตุผล -ปัจจัย ที่อาจท าให้  พล.ต.อ.จักรทิพย์   
เข้าวิน ผู้ว่า ? แถมจะ “มือดีลพิเศษ” ช่วย 

26 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เจาะ 4 ดีกรี 'บิ๊ก ปชป.' ฝ่าด่านหิน 'ผู้ว่าฯ กทม.' 28 
6 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ศึก 4 ก๊ก ช้าง 2 ขั้ว ! ‘แป๊ะ-ทยา’ ฮึดกันเอง – ‘ชัชชาติ-ก้าวไกล’  
ฮ่ึมกันเอง 

30 

7 คมชัดลึกออนไลน์ 'ทอน' หลบจอมเก๋า 'สมนึก' ศึกเทศบาลนนท์ 32 
8 MGR ออนไลน์ เลือกตั้งเทศบาลศึกหนัก เดิมพันสุดท้าย “ธนาธร” !! 33 
9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "เลือกตั้ง อบจ. ใหม่" 18 จังหวัด ไม่กระทบ “11 ว่าที่นายก อบจ.” 35 
10 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
การเมือง ยุคใหม่ เพ่ือไทย กับ การพัฒนา การเมือง ยุคดิจิตอล 38 

11 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“เพ่ือไทย” ติดหล่มแพแตก พรรคใหม่ “สุดารัตน์” เปิดดีล ส.ส. 40 

12 ไทยรัฐออนไลน์ รับ สนิท "เจ๊หน่อย" แต่ไม่ได้ถูกลดบทบาท แค่ท างานได้กับทุกคน  
ยัน พท. มีปรับใหญ่อีก 

43 

13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิด 5 คดีดังในมือศาล รธน. รอชี้ชะตา “นักการเมือง” 45 
14 ข่าวสดออนไลน์ มาดใหม่ การเมือง การอภิปราย “ไม่ไว้วางใจ” มาดใหม่ เพ่ือไทย 47 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สกัด “ขาใหญ่นอกพรรค” ปิดทางแทรก “ใบสั่ง” ดีลซักฟอก 48 
16 มติชนออนไลน์ ยุทธการ ไฟสุมขอน การเมือง ยุทธการ ท าลายล้าง รัฐบาล 50 
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อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 12.57 น. 
กกต.ชูสายด่วน 1444 ตอบค าถามการเลือกตั้งทุกระดับ 
กกต.เดินหน้าสายด่วน 1444 ตอบค าถามให้ปชช.ในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า จากการที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา ภายใต้
นโยบายของ กกต.ชุดปัจจุบัน ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง โดยในช่วงเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมามีการโทรศัพท์
สอบถามประมาณ 10,000 สาย และยังมีการสอบถามเป็นข้อความผ่านอินบ็อกซ์ประมาณ 7,000  ข้อความ โดยมีการ
ให้บริการตอบค าถามให้ทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนสายที่
โทรฯมาแล้วไม่ได้รับนั้นจะมีการโทรฯกลับทุกสาย ซึ่งการท างานที่ผ่านมาได้ รับค าชมจากประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

นายแสวง กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะมีการน าเอาข้อบกพร้องมาแก้ไขเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยตอนนี้มี 20 คู่สาย ซึ่งจะมี
พนักงานรับสาย หากพนักงานตอบไม่ได้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยตอบ
ค าถาม โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบ เรื่องพรรคการเมือง และเรื่องการปฏิบัติของจังหวัด ซึ่งยืนยันว่า  
ไม่มีปัญหาไหนที่เราตอบไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากตอบค าถามแล้วช่วยประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชน  
โดยท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถไปติดต่อได้ตรงจุด ซึ่งปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจะช่วย
ตอบค าถามและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในการเลือกตั้งหลังจากนี้ทุกระดับ รวมทั้งการเลือกตั้งเทศบาลที่ก าลัง  
จะเกิดขึ้น. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821021 

 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/821021
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24 ม.ค. 2564 14:32    
 
กกต.เปิดสายด่วน 1444 ประสบความส าเร็จ ปชช.โทรสอบถามจ านวนมาก 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า จากการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายของ กกต.ชุด
ปัจจุบัน ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง โดยช่วงเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา มีการโทรศัพท์สอบถามประมาณ 
10,000 สาย และยังมีการสอบถามเป็นข้อความผ่านอินบ็อกซ์ประมาณ 7,000 ข้อความ โดยมีการให้บริการตอบค าถาม
ให้ทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนสายที่โทรฯมาแล้วไม่ได้รับ
นั้นจะมีการโทรฯกลับทุกสาย ซึ่งการท างานที่ผ่านมาได้รับค าชมจากประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ จะมีการน าเอาข้อบกพร้องมาแก้ไขเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยตอนนี้มี 20 คู่สาย ซึ่งจะมีพนักงานรับสาย หาก
พนักงานตอบไม่ได้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยตอบค าถาม โดยเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบ เรื่องพรรคการเมือง และเรื่องการปฏิบัติของจังหวัด ซึ่งยืนยันว่าไม่มีปัญหาไหนที่เรา
ตอบไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากตอบค าถามแล้วช่วยประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยท าหน้าที่ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ไปติดต่อได้ตรงจุด ซึ่งปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจะช่วยตอบค าถามและแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนในการเลือกตั้งหลังจากนี้ทุกระดับ รวมทั้งการเลือกตั้งเทศบาลที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000007190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000007190
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25 มกราคม 2564 11:02 น.   
สนามเลือกตั้ง ส.ท.-นายกเล็ก บุรีรัมย์ 63 แห่ง เริ่มคึกคัก 
 

 
 

วันนี้( 25 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก กกต.ได้เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศแล้ว โดยในวันที่ 1 ก.พ.64 จะออกประกาศก าหนดให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีผลให้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  
หมดวาระลง  ซึ่งตามแผนของ กกต.กลาง ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 และรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64 รวมทั้งจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการกระท าที่เข้าข่าย
การสนับสนุนผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง 

ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ มีเทศบาล ทั้งหมด 63 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์, เทศบาลเมืองนางรอง และเทศบาลเมืองชุมเห็ด ส่วนเทศบาลต าบล มีทั้งหมด 60 แห่ง ใน 23 อ าเภอ โดย
ขณะนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีความเคลื่อนไหวของการเมืองกลุ่มต่างๆ ทั้งที่สังกัดพรรคการเมือง และตั้งกลุ่มการเมือง
ขึ้ นมา ใหม่  ในส่ วนของว่ าที่ ผู้ สมัครนายก เทศมนตรี  และสมาชิ กสภาเทศบาล (ส .ท . )  ทั้ ง  63 แห่ ง  ใน  
23 อ าเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏว่า บรรดาว่าที่ผู้จะลงสมัครก็ได้มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน และมีการเคลื่อนไหวกัน
บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะไปอยู่กลุ่มไหน ซึ่งคาดว่าแนวโน้มจะมีการแข่งขันกันคอนข้างสูงอย่างแน่นอน 
เนื่องจากบางพ้ืนที่มีการแยกตัวจากกลุ่มการเมืองเดิมออกมาตั้งกลุ่มเพ่ือลงแข่งขันกันเอง 

โดยคาดการณ์ว่าผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สมัครหน้า
เดิม และสังกัดพรรคการเมือง ที่ไม่มีการเปิดเผยตัวชัดจน แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งมีการไปจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นมาใหม่ และ
คัดสรรผู้สมัครเพื่อลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214514 
 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/214514
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210125/ca3fa03dd3fe71c778e6a32ea189d9c6729c59e4cb932608cf27611524f1e4b2.jpg?itok=GBeIOFLc
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วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 15:56 น. 
กกต. จังหวัดเรียก 'บุ่นเล้ง' ให้ปากค าคดีร้องเรียนเลือกตั้ง อบจ. 26 ม.ค. นี้ 
 

 
 

ฝ่ายสืบสวน กกต.ประจ าจังหวัด เรียก ‘บุ่นเล้ง’ ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง ให้ปากค าคดีร้องเรียนเลือกตั้ง 26 ม.ค.นี้ 
เจ้าตัวพร้อมแจงตามข้อเท็จจริง ยืนยันก าชับลูกทีมเล่นตามกติกาหมดทุกเรื่อง 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2564 นายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ 
พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการรักษาการ ต าแหน่งกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเ มือง ประจ า
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง (กกต.ตรัง) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ว่า พนักงานสอบสวนได้เชิญนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หัวหน้า
ทีมกิจปวงชน และผู้สมัคร อบจ.ตรัง หมายเลข 1 มาให้ปากค าเพ่ิมเติมจากประเด็นข้อร้องเรียนของนายสาธร วงศ์หนอง
เตย ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง หมายเลข 2 ในวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เมื่อถึงวันนัด 
นายบุ่นเล้งกลับไม่มาตามนัด และขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบ เป็นวันที่ 26 ม.ค.นี้ โดยขณะนี้การสืบสวนสอบสวน
เรื่องได้มีความคืบหน้าไปกว่า 70% แล้ว 

ด้าน นายบุ่นเล้ง เปิดเผยส านักข่าวอิศราด้วยว่า เดิมทีจะเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน กกต.ตรัง  
เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ทางพนักงานสอบสวนขอเลื่อนเป็นวันที่ 26 ม.ค.เวลา 10.00 น โดยในวันดังกล่าว
จะเข้าชี้แจงด้วยตนเอง 

“เขาบอกให้ผมเข้าให้ข้อมูลเพ่ิมเติม แต่เขายังไม่บอกว่าจะสอบสวนเพ่ิมเติมอะไรบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร ผมพร้อม 
เพราะผมบริสุทธิ์ ไม่ว่าเขาจะถามเรื่องอะไรมา ผมพร้อมตอบทุกข้อ ตอบตามความจริงหมด แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าฝ่าย
ตรงข้ามร้องเรียนผมเรื่องอะไรบ้าง แต่ไม่เป็นไร ผมจะพูดตามความจริง ไม่ต้องห่วง เพราะเราบริสุทธิ์ ครั้งนี้เราเล่น  
ในกติกาหมดทุกเรื่อง และได้บอก ได้ตักเตือนลูกทีมว่าต้องท าให้ดี เราได้เปรียบอยู่ เราไม่จ าเป็นต้องเล่นใต้ดิน" นายบุ่นเล้งกล่าว 

พนักงานสืบสวน กกต.ตรัง เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 26 ม.ค.นอกจากจะเรียกนายบุ่นเล้งเข้าให้ข้อมูลแล้ว 
เจ้าหน้าที่ยังเรียกนายเทพวิทูล ม้าฤทธิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขต 1 มาให้ปากค าเพ่ิมเติม จากกรณีที่เข้า
ร้องเรียนพบการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจากการจับกุม นายวิชิต พลอินทร์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ท่าสะบ้า อ.วัง
วิเศษ พร้อมเงินจ านวนหนึ่ง ต่อมานายวิชิตให้การรับสารภาพว่า ได้เป็นหัวคะแนนของผู้หัวคะแนนผู้สมัคร สมาชิก  
อบจ.รายหนึ่งอีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/95343-isranews-819-2.html 
 
  

https://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/article/isranews/95343-isranews-819-2.html
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24 ม.ค. 2564 11:12    
ปชป. นัดระดมทัพวางนโยบายชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. เน้นแก้ปัญหาตรงจุด รับคนแห่ลง ส.ก. เพียบ 
 

 
 
โฆษก ปชป. เผย พรุ่งนี้ระดมทัพเตรียมวางนโยบายในสนามศึกผู้ว่าฯ กทม.เน้นแก้ปัญหาให้ตรงจุด รับคนแห่สมัคร
ลง ส.ก.จ านวนมาก 

วันนี้ (24 ม.ค.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเตรียมจัดท า
นโยบายกรุงเทพมหานคร ว่า ในวันพรุ่งนี้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กรุงเทพมหานคร ได้นัดประชุม
ร่วมกันระหว่าง ส.ส. อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร เพ่ือหารือ ระดมความคิดเห็น ในเรื่องนโยบาย กทม.เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง 
ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ซึ่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบาย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการจะเข้าไปท างาน ไม่ว่าจะใน
ส่วนของบุคคลที่จะไปท าหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะเป็นผู้บริหาร และในส่วนของ ส.ก.ซึ่งจะเข้าไปท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติทั้งสองส่วน มีความส าคัญที่จะต้องมีนโยบายเป็นหลักการท างานพ้ืนฐานที่ส าคัญ การระดมความคิดเห็นทุก
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาว กทม.หลายเรื่องจ าต้องมีนโยบายใหม่เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด และ
หลายเรื่องต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเรื่องใดที่เป็นของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็จะมีการสานต่อและท าให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือ
น าเสนอนโยบายที่ดี ในการท างานให้กับชาว กทม. ต่อไป 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า หลังจากที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของ 
การเลือกตั้ง ส.ก.ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก หลายคนเป็นคนมีศักยภาพ มีส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจเข้ามา
อาสารับใช้ประชาชนก็มีหลายคน มีการด าเนินการรอบคอบ ผ่านการคิดที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม นโยบายที่จะน าไปใช้ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาว กทม.อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000007128 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000007128
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24 มกราคม 2564 14:46 น.    
 “ราเมศ” เผย 25 ม.ค. พรรคประชุม วางนโยบาย กทม. เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 
 

 
 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเตรียมจัดท านโยบาย
กรุงเทพมหานครว่า ในวันที่ 25 ม.ค.เวลา 14.00 น นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กรุงเทพมหานคร ได้นัด
ประชุมร่วมทั้งส.ส. อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัครเพ่ือหารือระดมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. 

นายราเมศ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องนโยบายเป็นพื้นฐานส าคัญในการท างาน ซึ่งคนที่ท าหน้าที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและส.ก.จะต้องมีนโยบายเป็นหลักในการท างาน ซึ่งมีหลายเรื่องที่จ าต้องมีนโยบายใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด มีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเรื่องใดที่เป็นของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็จะมีการสานต่อและ
ท าให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน าเสนอนโยบายที่ดี ในการท างานให้กับพ่ีน้องชาว กทม.ต่อไป 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า หลังจากที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของการ
เลือกตั้ง ส.ก.ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก หลายคนเป็นคนมีศักยภาพ อยู่ใกล้ชิดท างานให้กับพ่ีน้องประชาชน
อยู่แล้ว มีส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจเข้ามาอาสารับใช้ประชาชนก็มีหลายคน ความเป็นสถาบันทางการเมือง ของพรรค 
การด าเนินการมีการด าเนินการรอบคอบ ผ่านการคิดที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม นโยบายที่จะน าไปใช้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพ่ีน้องชาวกทม.อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214364 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/214364
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210124/e0391169bf0ac72a11655ed66e0b7f5388a92849b189f575c61460bf16bc0695.jpeg?itok=UyMvS5zc
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วันที่ 25 มกราคม 2564 - 09:50 น. 
ด่วน! 208 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10รัฐมนตรี 
 

 
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร น ารายชื่อ 208 

ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เข้ายื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อนายชวน หลีก ภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร  
โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า นอกจาก 6 พรรคฝ่ายค้านแล้ว การยื่นญัตติคราวนี้ยังมีรายชื่อ ส.ส.อีก 2 พรรค คือ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่ กับพรรคไทยศรีวิไลย์ ร่วมด้วย 

ด้าน นายชวน กล่าวว่า กระบวนการตามกฏหมาย เมื่อยื่นแล้วสภาจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมด ก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ เบื้องต้น 2 ฝ่ายหารือกันภายในแล้ว จะมีการอภิปรายในช่วงวันที่ 16-19 
กุมภาพันธ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อบรรจุระเบียนวาระแล้ว จะเรียก 2 ฝ่าย หารืออย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันเวลาในการใช้อภิปรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกัน
เบื้องต้น ยังไม่ได้มีการสรุปว่า จะอภิปรายกี่คน แต่เห็นตรงกันว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ถือว่าเหมาะสม ส่วนวันสิ้นสุดอยู่ที่
ความเหมาะสมของผู้อภิปราย ซึ่งคราวนี้จะเยอะกว่าทุกครั้ง 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เผยว่า ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีผู้ถูก
อภิปราย ประกอบทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย 
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
8.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
9.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.MATICHON.CO.TH/POLITICS/NEWS_2545434 
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 25 มกราคม 2564 10:00 น.    
พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 10 รมต. แล้ว "เต้" ร่วมด้วย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พร้อมคณะพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ทั้ง 6 พรรค และอีก 2 พรรคคือพรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรค และพรรค
เศรษฐกิจใหม่ รัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปรายทั้งหมด 10 คนคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตรวงษ์ สุวรรณ รองนายก ฯนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สาธารณสุข  
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี  
รมช. มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รมว.แรงงาน และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร และสหกรณ์ มั่นใจข้อมูล และพรรคร่วฝ่ายค้านมีเอกภาพ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214493 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214493
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25 มกราคม 2564 
พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติ "ซักฟอก 10 รมต." แล้ว เตรียมตั้ง "วอร์รูมฝ่ายค้าน" ท างานทันที 
 

 

  
206 ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติไม่ไว้ววางใจ 10 รมต. พร้อมตั้งวอร์รูม ประสานงานให้มีเอกสาร- กันปัญหา เวลาหมด-คน
อภิปรายไม่ครบถ้วน 

แกนน าพรรคฝ่ายค้าน  6 พรรค น าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย,  
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล , พล.ต.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย, นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่ และหัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ ยื่นญัตติ  
ขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  

ทั้งนี้ นายชวน ให้สัมภาษณ์ หลังจากได้รับยื่นญัตติแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 
และจะแจ้งกลับไปยังผู้ยื่นภายใน 7 วัน จากนั้นจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน สว่นวันที่ก าหนดไว้เบื้องต้น  
ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ นั้น เป็นเพียงการหารือเบื้องต้น และเมื่อบรรจุวรระแล้ว จะหารือ
วันที่แน่นอนอีกครั้ง  

ขณะที่ นายสมพงษ์ กล่าวว่า 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จ านวน 
10 คนและมีส .ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 206 คนร่วมยื่นญัตติ  โดยมี ส .ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรค 
ไทยศิวิไลย์  เข้าร่วมด้วย 

ทางด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาส าหรับรัฐมนตรี ที่ถูกอภิปราย มีจ านวน 10 
คน โดยมีส.ส.ร่วมยื่น 208  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรั ฐ มนตรี และรมว . ส าธ า รณ สุ ข , นายจุ ริ นทร์  ร อ งนายกฯ , นายสุ ช าติ  ชมกลิ่ น  รมว . แร ง ง าน ,  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย , นายณัฐฎพล , นายนิพนธ์ บุญญามณี , ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันอีกครั้งถึงกรอบเวลา เพ่ือแจ้งไป
ยังนายชวน อีกครั้ง 

 “ญัตตินี้เป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ าเป็นต้องอภิปรายรัฐมนตรีให้ครบทุกคน และอภิปรายในข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ส าหรับประเด็นที่อภิปรายอาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ , เอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน, การบริหารราชการแผ่นดินที่
ล้มเหลว ขาดนิติรัฐ นิติธรรม ทั้งนี้ขอให้ติดตามเพราะมีหลักฐานชัดเจนและเป็นหมัดเด็ดแน่นอน ทุกวัน” เลขาธิการ
พรรคเพื่อไทย กล่าว 
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นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะตั้งวอร์รูม เพ่ือประสานงานร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากทุก
พรรคเข้าร่วม เพื่อดูแลเรื่องเวลาและบุคคลทีอภิปราย โดยจะประสานเนื้อหา ซึ่งตนยืนยันว่า แม้เสียงในสภาฯ จะสู้ไม่ได้ 
แต่เมื่อประชาบนได้ฟัง แล้วพรรคฝ่ายค้านจะเรียกศรัทธาจากประชาชนได้  ดังนั้นตนยืนยันว่าการท างานของพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะมีความเป็นเอกสาร  

ขณะที่นายพิธา กล่าวยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านมีเอกภาพ อย่าให้เป็นรัฐบาลดื้อเพ่ง บริหารผิดพลาดและ 
กลบเกลื่อน ขอให้ท างานอย่างสร้างสรรค์ในการเมืองช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งนี้ผู้อภิปราย วิปของทุกพรรคจะหารือร่วมกัน
บ่อยมากขึ้น เชื่อว่าจะไม่กังวลต่อปัญหาที่จะกลายเป็นอุบัติเหตุเหมือนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมา ซึ่งตน
ยืนยันว่าตราบใดที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคจะไม่มีอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมา ที่ลูกพรรคอนาคตใหม่ ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นอกสภาฯ  

ส่วนพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยืนยันไม่มีมวยล้ม พร้อมเรียกร้องให้สภาฯวางตัวเป็นกลาง อย่าเอนเอียงเข้าข้าง
ฝ่ายรัฐบาล เหมือนอย่างกรณีที่เคยเชิญตนออกจากห้องประชุม เพราะไม่ต้องการให้อภิปรายเรื่องกรณีการถวายสัตย์
ปฏิญาณไม่ครบของพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งยอมรับว่าครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของสภาฯ  แต่การอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึน ตนไม่ยอมโดดเด็ดขาด. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919013 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/547817 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-600752 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000007389 
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000007389
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วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.26 น. 
จัดหนัก! ฝ่ายค้านยกพฤติการณ์ 10 รมต. ขึ้นเขียงซักฟอก 'บิ๊กตู่ ไร้ภูมิปัญญา' - 'บิ๊กป้อม ผู้มีอิทธิพล' 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่อาคารรัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยื่นญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2.พล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข 4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์  5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 
6.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 7.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ 8.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.
มหาดไทย 9.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมช.เกษตรและสหกรณ์ และ 10.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/547818 
 
  

https://www.naewna.com/politic/547818
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วันที่ 25 มกราคม 2564 - 10:07 น. 
บิ๊กป้อม ชิล บอกไม่เป็นไร ติดโผถูกซักฟอก 
 

 
 
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 25 มกราคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีไร้ความกังวล ถึงกรณีที่มีชื่อถูกอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า   
“ไม่เป็นไรๆ ก็ว่าไป” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545433 
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25 ม.ค. 2564 10:21 น. 
"บิ๊กป้อม" ไม่เป็นไร หลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก บอก ให้ว่ากันไป 
 

 
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยัน ไม่เป็นไร หลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 10 รมต.ในรัฐบาล "บิ๊กตู่" 
บอก ให้ว่ากันไป 

วันที่ 25 ม.ค.เมื่อเวลา 09.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีท่ีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายคน รวมถึงตัว พล.อ.ประวิตร ด้วยว่า ไม่เป็นไร ก็ว่ากันไป 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2019327 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2019327
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25 มกราคม 2564 
'ประวิตร'เผย'ฝ่ายค้าน'เปิดชื่อ'ซักฟอก'ไม่เป็นไรว่ากันไป 
 

 

  
"ประวิตร" เผย ไม่เป็นไร ก็ว่ากันไป หลัง "ฝ่ายค้าน" ลากขึ้นเขียง อภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ภายหลังจากแกนน าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านนายชวน   หลีก
ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 10 รายชื่อรัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปรายในครั้งนี้  

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919018 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/214513 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919018
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อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 18.04 น. 
วิโรจน์ ยันสัมพันธ์ "เพื่อไทย-ก้าวไกล" ยังหวาน 
วิโรจน์"ยันก้าวไกล-เพื่อไทยเหนียวแน่นรักกันดี แนะ “ประยุทธ์”ฉีดวัคซีนกันไว้เจอซักฟอกนอนสต็อปจะหนาวจน
ติดโควิด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี ส.ส.ฝ่ายค้าน
บางส่วนห่วงว่าการยื่นซักฟอกรัฐมนตรี 11 คน จ านวนมากไป ควรพุ่งเป้าไปที่กระทรวงที่ล้มเหลวมากกว่า ว่า เรื่องนี้ไม่
มีอะไร รายละเอียดจ านวนผู้ถูกอภิปราย รวมถึงประเด็นที่จะน ามาตีแผ่  ฝ่ายค้านยังไม่สรุป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ ส่วนข่าวที่มีออกมาท านองว่า ฝ่ายค้านขัดเเย้งกัน พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล ไม่ไว้ใจกันนั้น ไม่เป็นความจริง อาจมี
เห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ยืนยันไม่ได้ขัดเเย้ง เรายังเหนียวเเน่น เพ่ือไทย และก้าวไกล เรารักกันดี แต่ลองสัง เกตดูได้ ช่วงนี้
กระบวนการ ไอโอสามานย์ เรียงเเถวกันออกมารายวัน ประโคมข่าวดิสเครดิตล่างหน้า เช่น ฝ่ายค้านเเตกคอบ้าง เนื้อหา
อภิปรายไม่ไว้วางใจจะฉายหนังซ้ าบ้าง เป้าหมายต้องการให้ฝ่ายค้านเเตกคอกัน ปั่นหัวประชาชนไม่ให้ติดตามการ
อภิปราย เตือนว่า เเทนที่จะออกมาปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายรัฐบาลควรตะเตรียมไปหาข้อมูลมาตอบค าถาม
ดีกว่า 

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไอโอพวกนี้มีเเค่ 2 มุก 1.กุข่าว ยุเเยงฝ่ายค้าน 2.ปฏิบัติการตีปลาหน้าไซข้อมูล
ข่าวสารปั่นประชาชน ตนถามว่า คุณเห็นข้อมูลอภิปรายจริงๆหรือยัง นี่คือวิถีไอโอ ขบวนการสร้างเรื่องเพ่ือปกปิดไม่ให้
ชาวบ้านมาสนใจความชั่วร้ายที่ตัวเองก่อขึ้นทั้งสิ้น เตือนรัฐบาลอย่าเสียเวลา ไปหาข้อมูลมาตอบให้ได้ หรือถ้าบรรดา
รัฐมนตรีตอบไม่ได้ ก็ให้เอาเวลาไปส านึกในโทษานุโทษตัวเอง แล้วไปเซ็นใบลาออกรอเอาไว้ได้เลย ส่วนรอบนี้รัฐมนตรี
คนที่หนาวที่สุดจะเป็นใครขออุบเอาไว้ก่อน อาจจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ก็ได้ 
แนะน าให้ พล.อ.ประยุทธ์ รีบไปฉีดวัคซีนโควิด-19 รอเอาไว้ก่อนเลย 

“อภิปรายเสร็จกลับบ้านไปท่านจะหนาวจนติดโควิดก็ได้ ศึกซักฟอกรอบนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ที่เป็นช่วงโค้ง
สุดท้ายสมัยประชุมสภาฯเงื่อนเวลาบีบคั้น ซึ่งครั้งนี้หากผู้น าฝ่ายค้าน ยังไม่อภิปรายปิด ยังรู้สึกว่า ช าระโทษานุโทษ
รัฐบาลไม่สาแก่ใจประชาชน ฝ่ายค้านก็สามารถขออภิปรายต่อได้เเบบนอนสต็อป เพราะยังเหลือเวลาก่อนปิดสมัย
ประชุมอีกประมาณ 7 วัน” นายวิโรจน์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821083 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/821083
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25 มกราคม 2564 - 06:00 น. 
ไขข้อสงสัย ..เรื่องต้องรู้ 'เลือกตั้งเทศบาล' 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )ได้เคาะออกมาแล้วให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ในวันอาทิตย์  28 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมาประชาชนอย่างเราๆซึ่งมีสิทธิในการเลือกตั้งเทศบาล รู้จักการปกครอง
รูปแบบ"เทศบาล"มากน้อยแค่ไหน.. มาท าความรู้จักกัน 

 "เทศบาล" เป็นรูปแบบหนึ่งของ”การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ การที่รัฐบาลจาก
ส่วนกลางกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน เข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น มีอิสระในการ
บริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐและบทบัญญัติของกฎหมาย 

ทั้งนี้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
( อบจ. ) ซึ่งมีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศไปเมื่อ 20  ธันวาคมที่ผ่านมา, เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล 
( อบต. ) และ 2. รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 "เทศบาล"เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองโดยเทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 1. เทศบาลต าบล (ทต.)  เป็นเทศบาลเล็กที่สุด มีประชากร 7,000 คนขึ้นไป และมีรายได้ตั้งแต่ 12,000,000 บาท ขึ้นไป 
 2.เทศบาลเมือง(ทม.)  เป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้แก่ ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มี
ประชากรตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป  
 3.เทศบาลนคร (ทน.) เป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ท้องถิ่นท่ีมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
เหตุผลในการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในประเทศไทย 
 หากจะกล่าวถึงเหตุผลในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทย เราอาจมีเหตุผลในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทย
ได้ 2 เหตุผลใหญ่ ๆ ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง จัดตั้งเทศบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับการเมืองการปกครองในระดับชาติที่เป็นประชาธิปไตย 
กล่าวคือ เมื่อการปกครองในระดับชาติเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตนเข้าไปท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ มีก ารแบ่งอ านาจ
อธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อ านาจในทางนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

ดังนั้น การปกครองในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงจ าเป็นต้องมีขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติ โดยที่องค์กรเทศบาล เป็นองค์กรทางการเมืองแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น
ปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่ตามหลักการกระจายอ านาจ  อีกทั้งยังมีการล้อโครงสร้างของการเมืองในระดับชาติมา
จ าลองใส่ไว้ในเทศบาลด้วย คือ มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาที่ท าหน้าที่ในการออกเทศบัญญัติออกจากกัน 
และท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ การจัดตั้งเทศบาลยังคงต้องให้สอดคล้องไปกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ ที่ได้แบ่ง
การบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลก็คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

ประการที่สอง จัดตั้งเทศบาลเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้น
เรื่อยๆ จนไม่อาจจะลงไปควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรการเมืองอ่ืนๆ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ นี้ลง และท าให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการบริการจากภาครัฐได้รวดเร็วและท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

ปัจจุบันมีเทศบาลจ านวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และ 
เทศบาลนคร  30 แห่ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยเปิดรับสมัคร 8 -12 กุมภาพันธ์ นี้ 

ส าหรับโครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ 
ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล 
หน้าที่ของเทศบาล 
-จัดท าบริการสาธารณะต่างๆ 
-รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
-ดูแลการจราจร 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ส่งเสริมศาสนา 
 -พัฒนาเด็กเล็ก 
- การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ฯลฯ 
นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน  2 วาระไม่ได้ 
หน้าที่และอ านาจของนายกเทศมนตรี 
 นายกเทศมนตรีมีอ านาจก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล โดยมี"
ปลัดเทศบาล"ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล รับผิดชอบดูแลข้าราชการประจ าของ
เทศบาลให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
-เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาจ านวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง   
-เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาจ านวน 18 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง 
-เทศบาลนคร  มีสมาชิกสภาจ านวน 24 คน แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลมีก าหนดคราวละ  4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
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ความส าคัญของสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มีหน้าที่ส าคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ตาม

รูปแบบของระบบรัฐสภา และมีหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับการร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆของเทศบาล  
การจัดการเลือกตั้ง 

อ านาจในการจัดการบริหารเลือกตั้งเทศบาล จะอยู่ที่ “ปลัดเทศบาล”  เป็นแม่งาน  กล่าวคือ” ปลัดเทศบาล” 
มีอ านาจบริหารจัดการเลือกตั้ง เหมือน เลือกตั้ง อบจ. ที่ ปลัด อบจ. บริหารจัดการเลือกตั้ง  ส่วน กกต.  ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการเลือกตั้ง 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 
เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง) จะได้บัตรลงคะแนน 2 ใบ    
 1.บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี         เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 1 คน   
2.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 6 คน 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
- มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง 
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
-หากไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี  อาทิ สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
ส.ส.  ส.ว.  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้ , สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน หรือด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ไม่ได้ 
โทษส าหรับผู้ที่ซ้ือสิทธิ ขายเสียง 
มีโทษจ าคุก  1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456245 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456245
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วันที่ 24 มกราคม 2564 - 13:40 น. 
ที่เห็นและเป็นไป : บทบาทที่‘หลงทาง’ของ กกต.  
 

 
 
วันก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระรับฟังรายงานผลปฏิบัติการประจ าปีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) โดยเปิดโอกาสให้ ส.ส.อภิปรายคนละ 7 นาที เท่าที่ติดตามฟังแล้ว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของ ส.ส.ที่เสนอตัว
ขึ้นมาอภิปราย ล้วนไม่พอใจการท างานของ กกต.ที่ผ่านมา 

มีประเด็นมากมายที่ ส.ส.ช่วยกันชี้ให้เห็นความล้มเหลวในการท าหน้าที่ของ กกต.  จากเดิมที่กองการเลือกตั้ง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นแม่งานจัดการเลือกตั้ง แล้ว ส.ส.เห็นว่าการใช้กลไกราชการมาท าหน้าที่นี้ท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะข้าราชการถนัดที่จะท าหน้าที่รับใช้ผู้มีอ านาจ เป็นช่องว่างท าให้เกิดการจัดการ
เลือกตั้งไม่เป็นธรรม หรือถึงขั้นร่วมมือทุจริตกับผู้สมัครบางคน จึงเรียกร้องให้มี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ในสถานะ
องค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อใครขึ้นมา ด้วยความหวังว่าจะท าให้การเลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีทุจริต แต่ดูเหมือนว่า
ความหวังนั้นไม่เคยเป็นจริง 

จากวันแรกที่ตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมาท าหน้าที่แทนกระทรวงมหาดไทยจนถึงวันนี้ การจัดการเลือกตั้ง
ยังไม่เคยสักครั้งที่จะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการสมคบกับผู้สมัครบางคน หรือพรรคบาง
พรรคเพ่ือก าหนดผลเลือกตั้งตามธงมีอยู่ตลอด แทบจะเรียกได้ว่าในทุกขั้นตอนตั้งแต่รับสมัคร จนถึงรับรองผล  
การเลือกตั้ง เลยไปถึงการพิจารณายุบพรรค กกต.ซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสเป็นธรรมกลับเป็นว่ายิ่งอยู่ 
ยิ่งเป็นที่กังขาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะมากยิ่งข้ึนทุกที 

หากใครได้ฟัง ส.ส.อภิปรายเรื่องการท างานของ กตต.เมื่อวันก่อน น่าจะรู้สึกไม่ต่างกันว่า ปัญหาการเมือง  
ที่เกิดขึ้นและขยายความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้เพราะ กกต.ไม่ท าหน้าที่อย่างที่ควรจะท า  ที่เป็นเช่นนี้นั้น บางที
อาจจะเกิดจากการตั้งเป้าหมายภารกิจที่ไม่ถูกทางของ กกต. แทนที่จะก าหนดบทบาทตัวเองไว้ที่จัดการเลือกตั้งให้มี
ความโปร่งใส ประชาชนได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม กลับไปก าหนดไว้ที่ท าให้ผลการเลือกตั้งได้คนดีเข้ามาท าหน้าที่ตัวแทน
ประชาชนและตรงนี้เป็นปัญหา เนื่องจากภารกิจของ กกต.พลิกไปเป็นเรื่องการก าจัดคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาท าหน้าที่ได้   
ทว่า “คนด”ี หรือ “คนไม่ด”ี นั้น ไม่ควรจะเป็นเรื่องท่ี กกต.ตัดสิน  

การเคารพการตัดสินใจของประชาชน เชื่อมั่นในอ านาจประชาชนต่างหากที่ควรจะเป็นหลักยึดของ กกต. 
แทนที่จะวางตัวเองเป็นผู้ตัดสินความดี ความไม่ดีของคน อันน ามาซึ่งความยุ่งยาก เกิดการท าหน้าที่ตีตความกฎหมาย
โดยไม่เคารพอ านาจประชาชน กกต.เป็นองค์กรหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเชื่อมั่นใจอ านาจประชาชน เชื่อในการตัดสินใจของประชาชน  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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คนที่มาท าหน้าที่ต้องเริ่มจากไม่หมิ่นแคลนความสามารถของประชาชนในการเลือกผู้แทน เนื้อหาการอภิปราย
ของ ส.ส.ต่อบทบาทหน้าที่ของ กกต.ดังกล่าว ว่าไปแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหยิบยกมาขยายให้เป็นแผนปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท างานในภารกิจที่ควรจะเป็น 

ผลงานของ กกต.จะต้องไม่ใช่ “ปริมาณที่สามารถจับผิดผู้สมัครได้” แต่ต้องเป็น “การสร้างทัศนคติที่เชื่อมันต่อ
การตัดสินใจของประชาชน” ให้ทุกคนทุกฝ่ายตระหนักถึงอ านาจของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตย การ
ตัดสินใจของประชาชนคือความยุติธรรม กกต.ไม่ควรเน้นหน้าที่ในการหมิ่นแคลนการตัดสินใจของประชาชนว่าไม่ชอบ
ธรรม เนื่องจากตราบใดท่ี กกต.ยังท าหน้าที่อย่างหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจความรู้ความสามารถในการเลือกของประชาชน 
ยังก าหนดภารกิจไว้ที่จ้องจับผิดประชาชน เนื่องจากมีทรรศนะไม่ให้เกียรติ ไม่ไว้วางใจ หมิ่นแคลนประชาชน ตราบนั้น 
กกต.จะไปก าหนดความดีความไม่ดีของผู้สมัคร ของประชาชน 
 การท าหน้าที่ด้วยทัศนคติเช่นนี้แต่เริ่มต้น ไม่มีทางที่จะอ านวยความยุติธรรมได้  เนื่องจากยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้น
จากอคติ ด้วยเหตุสิ่งที่ ส.ส.พูดถึงบทบาทของ กกต.เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สมควรอย่างยิ่งที่ผู้มีอ านาจควรเอามา
สังเคราะห์ให้เป็นปัญหาที่แท้จริงของการจัดการเลือกตั้ง การเลือกตั้งท่ีเป็นหัวใจของประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2542656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2542656
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วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 
นักวิชาการจี้ กกต. อบรม กปน. แก้ปัญหาบัตรเขย่ง หว่ันซ้ ารอยสนาม ลต. เทศบาล 
 

 
 

วันที่ 24 มกราคม นายบรรณ แก้วฉ่ า นักวิชาการด้านกฎหมายท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ เปิดเผยว่า กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.ใหม่ โดย
ยกเลิก 44 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. 15 หน่วยเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง  
18 จังหวัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จากการตรวจสอบพบว่า
ปัญหา เกิดจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.)บางรายท าหน้าที่โดยขาดความรู้ความเข้าใจ และอาจมีปัญหา
จากการรวบรวมคะแนนระดับอ าเภอ ขณะที่ อบจ.ได้รับรายงานจากอ าเภอแล้วไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ ขณะที่ กปน. 
อนุกรรมการระดับอ าเภอ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ 

นายบรรณ กล่าวว่า เพ่ือไม่ให้ปัญหานี้เกิดซ้ าในการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ การแก้ไขต้องเริ่มจาก  
การอบรม กปน. จะต้องแนะน ากรอกแบบพิมพ์ ส.ถ./ผถ.5/7 ที่มีรายละเอียด โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนบัตร
เลือกตั้ง ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวนผู้มีสิทธิ บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรที่เหลือหลังลงคะแนน  
ต้นขั้วที่เหลือ และผลคะแนน จะต้องบวกลบแล้วสอดคล้องกัน เช่น จ านวนบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ต้องเท่ากับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวนคะแนนของผู้สมัครทุกคนรวมกันจะต้องเท่ากับจ านวนบัตรดี หาก กปน.
ตรวจสอบตัวเลขดังกล่าว จะตรวจพบปัญหาที่หน่วย และสามารถแก้ปัญหาได้เช่น นับต้นขั้วของบัตรเลือกตั้ง และ  
ควรจะตรวจทานข้อมูลให้เรียบร้อย ไม่ควรเร่งรีบเพื่อจะรายงานผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็ว 

“ยังมีสาเหตุอ่ืนเช่น กรรมการประจ าหน่วยต้องเข้าใจว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนมีสิทธิเลือกเฉพาะนายก อบจ.  
อย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิเลือกสมาชิก อบจ. กรรมการจะต้องฉีกบัตรจากต้นขั้วให้เฉพาะบัตรเลือกตั้งนายก นอกจากนั้น
ต้องเฝ้าระวังผู้มาใช้สิทธิแอบซ่อนบัตรออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง โดยบางรายน าบัตรเข้าไปในคูหา แต่อาจซุกซ่อนไว้ไม่
น ามาหย่อนในหีบบัตร ก็จะเกิดปัญหาตัวเลขจ านวนบัตรน้อยกว่า จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ” นายบรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394026 
 
 
 
 

  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394026
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%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.jpg
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วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 
ลึกแต่ไม่ลับ : เหตุผล-ปัจจัย ที่อาจท าให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ เข้าวิน ผู้ว่า ? แถมจะ “มือดีลพิเศษ” ช่วย 
 

 
 

ไม่น่าเชื่อว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ในชั่วโมงนี้ ชีวิตจะค้นพบสิ่งสวยงาม ความคิดเริ่ม
บรรเจิด สะกดค าว่า “ประชาธิปไตย” ถูกกะเขาเป็นเหมือนกัน 

คงปฏิเสธไม่ได้ “บิ๊กตู่” เมื่อ พ.ศ.2557 กับ “บิ๊กตู่” ใน พ.ศ.2564 คนคนเดียวกัน แต่มีความต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง “พฤติกรรม” ที่บ่งบอกว่ามีความพยายามเป็นนักประชาธิปไตยกะเขาอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย สะท้อนผ่านการ
ตัดสินใจทยอยปล่อยผี “เลือกตั้งท้องถิ่น” ป่าช้าแรก เคาะให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
“นายก อบจ.” ทั่วประเทศ 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

ตามมาติดๆ “คณะรัฐมนตรี” ประชุมนัดล่าสุด มีมติไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระดับสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี จ านวน 2,472 แห่งทั่วประเทศ จาก “เทศบาลนคร” 30 แห่ง “เทศบาลเมือง” 185 แห่ง 
และ “เทศบาลต าบล” จ านวน 2,247 แห่ง พร้อมกับชงวันเวลาให้ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ “กกต.” 
เร่งด าเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 21 หรือ 28 มีนาคม 2564 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเร่งมือท าข้อมูลจ านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และเตรียมพร้อม
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ใครจะกล้าไปต าหนิกับผลงานที่เปี่ยมไปด้วย
หลักการ เพราะการอยู่ร่วมกันต้อง “เคารพสิทธิผู้อ่ืน” ก้าวถัดไป ถูกร้อยเหงือกไว้ท้ายสุด คือศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร กับนายกเมืองพัทยา โดยเฉพาะ “กทม.” ที่มีปัญหาทับซ้อนยังต้องถกเถียงกันอยู่ เรื่อง “สมาชิก 
สภาเขต” ถ้าให้มีต่อไป ต้องแก้กฎหมายทีค่้างท่ออยู่ในสภาให้แล้วเสร็จก่อน แต่คาดว่า ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นศึกชิงผู้ว่าฯ 
กทม. ต้องมีข้ึนอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็ว แต่ไม่น่าเกินเดือนกันยายน 

แม้ไทม์ไลน์ “ผู้ว่าฯ กทม.” ยังอีกหลายเดือนกว่าจะได้ชิงชัย แต่เป็นสนามใหญ่ มีมนต์ขลังมากที่สุดอยู่ในตัว 
พลันที่มีการปล่อยผีเลือกตั้งท้องถิ่น “นายก อบจ.” และ “นายกเล็ก” เห็นแสงเทียนส่องสว่างยามค่ าคืนอันมืดมิด ศึกชิง 
“ผู้ว่าฯ กทม.” บรรยากาศจึงเริ่มคึกคักตั้งแต่ไก่โห่ พูดถึงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.ที่มาตามครรลองจากกระบวนการเลือกตั้ง 
ต้องยกเครดิตให้กับ “พรรคประชาธิปัตย์” ที่สามารถยึดครองอ านาจเมืองหลวงไว้ได้ยาวนานที่สุด กว่า 10 ปีติดต่อกัน
แล้ว จากยุค “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” แตะมือผ่านต่อเนื่องมายัง “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ถ้า “คุณชายหมู” ไม่โดนของ 
“ม.44” เด้งออกจากต าแหน่ง ส้มไม่หล่นใส่ “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” มาจนปานนี้ จะรากงอกอยู่ลากยาวแบบ
มาราธอน 

ประชาธิปัตย์จะผูกขาดต าแหน่งผู้ว่าฯ เสาชิงช้า ตั้งแต่ปี 2547-2564 “ประชาธิปัตย์” แชมป์เก่าตลอดกาล  
แต่ “ทุกต านานมีจุดจบ” ศึกเลือกตั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 คะแนนเสียงจากสนาม กทม.เกมโอเวอร์ รับประทาน
ไข่ ไม่ได้ ส.ส.เลยแม้แต่คนเดียว ถูกพรรคคู่ปรับ “เพ่ือไทย” ยึดหัวหาดไป 9 ที่นั่ง ที่เก๊กซิมหนัก  

 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg
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ปรากฏว่า “พลังประชารัฐ” พรรคทหาร กวาดที่นั่งไปมากที่สุด 18 ที่นั่ง และ “อนาคตใหม่” ยึดเก้าอ้ีไป  
9 ที่นั่ง “แอสซิสต์” ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนล่าสุด ถึงศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ปรากฏว่าเวลาทองค า  
รุ่นต่อรุ่นของ “ประชาธิปัตย์” อัสดง ดัชนีหุ้นร่วงหล่น เทกระจาด ไม่ว่าจะเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. 

ด้วยประการดังกล่าว พลันที่ปี่กลองศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เชิดฉิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ แชมป์เก่ายี่ห้อ 
“ประชาธิปัตย์” ปกติจะหัวไม่วางหางไม่ เว้น บันไดไม่แห้ง นักเลงดีวิ่ งกันตีนขวิด ขันอาสาเป็นผู้สมัคร  
แต่คาบนี้ เงียบเป็นเป่าสากแช่ครก ไม่มีผู้แสดงเจตจ านงเป็นตัวแทน ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ได้ตัวกลั่นมาลงสมัคร ชื่อ 
“ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สวมปลอกแขน
ประช า ธิ ปั ต ย์  แ ต่ ต อนหลั ง กลั บ เ งี ย บฉี่  คนถั ง แตก  เ งิ นหมด  ชื่ อ เ สี ย งห าย  ชี วิ ต เ ริ่ ม สั บ สนล า บ าก  
แต่หนีไม่ออก เสียศักดิ์ศรีแชมป์เก่า ต้องโรเตชั่น “ลูกหม้อเก่า” มาสู้ศึก วางแผนส ารอง 4 คน คือ “องอาจ  
คล้ามไพบูลย์-สามารถ ราชพลสิทธิ์-พนิต วิกิตเศรษฐ์-ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 

ขณะที่  “เ พ่ือไทย” ที่แพ้แตกศึกผู้ ว่ าฯ กทม.มา 2 สมัยซ้อน หัสเดิมวางตัว “ชัชชาติ  สิทธิ พันธุ์ ” 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ยังเหมือนอะไหล่เสริมส าหรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะบัญชีชื่อ 1 ใน 3 
แต่ผู้ชายที่แกร่งสุดในปฐพีอ่านเกมว่า พรรคไม่ใช่ตัวชี้วัดชัยชนะและความส าเร็จ ผ่องถ่ายตัวเองออกจากพรรค ไปลง
สมัครในนาม “อิสระ” สามารถท าตัวได้กลมกลืน ไหลไปตามน้ าได้ทุกสถานะ “ชัชชาติ” เล่นกับกระแสเป็น จึงติด
ท าเนียบเต็งหนึ่งตลอด 

ขณะที่รายอ่ืนๆ ที่ประกาศเปิดตัวลงสนามชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.แน่นอนแล้ว ประกอบด้วย “รสนา โตสิตระกูล” 
อดีต ส.ว.เลือกตั้งปี 2551 แชมป์ กทม. 743,397 คะแนน ตามด้วย “ทยา ทีปสุวรรณ” แกนน า กปปส.เก่า ภริยาของ 
“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปูฐานไว้นานพอสมควร โดยจะลงสมัครในนาม พปชร. 
โหนกระแส “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” แต่ท าท่าว่าจะมีปัญหา ต้องควอลิฟาย ตัดเชือกกับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์  
ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ที่เพ่ิงเกษียณเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา “บิ๊กแป๊ะ” ถือว่าฟิตแอนด์ 
เฟิร์มมากเอาเรื่อง ดอดลงพื้นที่ลุยหาเสียงเตรียมตัวมานาน 
 เหนือสิ่งอ่ืนใดมี “คอนเน็กชั่น” ลึกซึ้งกับบ้านป่ารอยต่อ เชื่อมถึง “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ 
หัวหน้าพรรค พปชร.มากซะด้วย หาก “ลุงป๊อกโอเค-บิ๊กตู่ไม่ขัดข้อง” เคาะชื่อ “บิ๊กแป๊ะ” ลงสมัครในนาม พปชร. 
เจ้าตัวมั่นใจว่าเข้าป้ายในต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.แบเบอร์ เนื่องเพราะฐานเสียงของพรรค มี ส.ส.ในสนามเมืองหลวง 18 ที่
นั่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของ กทม. บวกกับเวลามี “มือดีล” ช่วยอนุเคราะห์ ปิดจ๊อบงานแนวร่วมกับอดีตมือบริหารเพื่อไทย ที่
แตกตัวออกจากพรรคมาเร็วๆ นี้ ยกเขตอิทธิพลในเครือข่ายย่านตะวันออก มาจับมือเข้าด้วยกัน สมรู้ร่วมคิด หยิบยื่น
ต าแหน่ง “รองผู้ว่าฯ” ให้แก่กัน โดยไม่ต้องลงทุน ออกแต่เสียง “บิ๊กแป๊ะ” ก็มีโอกาสเข้าวินได้ “ฝัน” บางทีก็ไพเราะได้
เหมือนกัน 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_393112 
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24 มกราคม 2564 
เจาะ 4 ดีกรี 'บิ๊ก ปชป.' ฝ่าด่านหิน 'ผู้ว่าฯ กทม.' 

 

 กระดูกเหล็กที่มาจาก "ฐานเสียง" 3 พรรคใหญ่ตั้งพลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย ก้าวไกล จะเป็นปัจจัยส าคัญ 
บรบไปถึง "ประชาธิปัตย์" ไปด้วย 

พลันที่ "เทพไท เสนพงศ์" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิด 4 ชื่อแคนดิเดทของพรรคให้
ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม .คนใหม่ ตามการคาดการณ์ไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นในปี  2564 จะไล่เรียงตั้งแต่
เทศบาล เลือกตั้ง อบต. เลือกตั้งนายก เมืองพัทยา ปิดท้ายที่เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

เมื่อ 4 รายชื่อขุนพลประชาธิปัตย์ที่ "เทพไท" ออกมาจุดพลุประเด็นสนามเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียงไม่
นานจากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน บอกกับผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาฯ เมื่อ
วันที่ 13 ม.ค.ว่า ถึงการลงสมัครว่าเตรียมตัวฟิตร่างกายแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เปิดตัวทางเฟซบุ๊ค "จักรทิพย์" โดยตัดยศ "พล.ต.อ." ออกไป ซึ่งคล้ายกับ
ท่าที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดตัวเฟซบุ๊ค "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2561 ก่อน
การเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562 เพียง 5 เดือน 

แน่นอนว่าจากกระแสที่มาจากฝั่งพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้  ท าให้ "ประชาธิปัตย์" ต้องเริ่มขยับตัวช่วงชิง
กระแสฐานเสียงคนกรุง เทพฯในฐานะอดีตพรรคการเมืองที่ครองพ้ืนที่ เมือ งหลวงมานาวยาน  แต่จากผล
เลือกตั้ง 24 มี.ค. ประชาธิปัตย์ไม่ได้เสียง ส.ส.ในกรุงเทพฯแม้แต่คนเดียว  ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้
ประชาธิปัตย์ ไม่ต่างกับสถานการณ์ "หลังพิงฝา" หากจะให้เป็นพรรคการเมืองที่กลับมาครองพ้ืนที่ฐานเสียงคนเมือง
หลวงอีกครั้ง 

ส า ห รั บ  "4 แ ค น ดิ เ ด ต " ที่  "เ ท พ ไ ท " ออกม า เ ปิ ด ชื่ อ นั้ น  ถึ ง แม้ ยั ง เ ป็ น ช่ ว ง ที่ ก ร ะบ วน กา ร
ภายใน "ประชาธิปัตย์" อยู่ระหว่างเปิดโอกาสให้ผู้สนใจแจ้งความจ านงขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งส าหรับท้องถิ่นใน
นาม "ปชป." ที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายชื่อ "4 บิ๊กเนม" ที่ประกาศเป็นรายชื่อที่ "เทพไท" เตรียมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา เพ่ือออกมติเตรียมตัวรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครในนามพรรคโดยเร็ว 

หากลงรายละเอียดดีกรี "4 แคนดิเดต" ที่ถูกประกาศออกมานั้น เริ่มที่ "องอาจ คล้ามไพบูลย์" รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ดูแลกทม. และประธาน ส.ส.พรรค ถือเป็นนักการเมืองที่เข้าใจปัญหาคนกรุงเทพฯ มากที่สุดคน
หนึ่ง ในฐาะนะที่เป็น ส.ส.กทม.มาหลายสมัย มีประสบการณ์หาเสียงให้ผู้สมัครเลือกตั้งสนามเมืองหลวงมาอย่างโชก
โชน "องอาจ" เป็นนักการเมืองที่ไต่เต้ามาจากการเป็นส.ก.เขตบางกอกน้อย เมื่อปี 2528 จากนั้นขยับมาลงเลือกตั้ง ส.ส.
ครั้งแรกในการเลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ก่อนที่จะมาลงสมัคร ส.ส.เขตบางกอกน้อยอีกครั้งใน
การเลือกตั้ง 18 พ.ย.2539 โดยสามารถยึดพ้ืนที่ในนาม ส.ส.ประชาธิปัตย์มาโดยตลอด  

จนกระทั่งในช่วงรัฐบาล "อภิสิทธิ เวชชาชีวะ" เข้ามาบริหารประเทศ "องอาจ" ได้รับต าแหน่งเป็นรัฐมนตรี
ส านักนายกรัฐมนตรีก่อนจะเป็น ส.ส.อีกครั้งในระบบบัญชีรายชื่อในปี 2554 และ 2562 
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ขณะที ่"สามารถ ราชพลสิทธิ์" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  เป็นอดีต ส.ส. และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ก ากับ
ดูแลฝ่ายโยธาและจราจรในยุคนายอภิรักษ์  โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯ กทม.ช่วงปี 2547-2548 โดยเฉพาะภารกิจที่ 
"ดร.สามารถ" ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการด้านการจราจรหลายโครงการที่ส าคัญในขณะนั้น อาทิ โครงการรถเมล์
ด่วนพิเศษบีอาร์ที และยังรับผิดชอบควบคุมดูแลโครงการต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสไปยังฝั่งธนบุรี 

"สามารถ" เป็นหนึ่งนักการเมืองประชาธิปัตย์ที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการจราจรมากที่สุดคนหนึ่ง   
มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวข้องกับจราจรและขนส่งทั้งในและต่างประเทศหลายในหลายประเทศมาแล้ว
มากมาย อาทิ โครงการวางแผนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเมืองเกาชุง ประเทศไต้หวัน โครงการศึกษาความเหมาะสม
ระบบรถไฟฟ้ากรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนี เซีย  และโครงการวางแผนแม่บทโครงข่ายถนนและรถไฟฟ้า 
ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

มาที่ชื่อ "พนิต วิกิตเศรษฐ์" ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็นหนึ่งใน
ทีม "รองผู้ ว่าฯกทม." ในยุคภิรักษ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม.ในช่วงปี 2547-2551 เช่นกัน โดย "พนิต" ถือเป็นหนึ่งผู้ที่มี
ประสบการณ์การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการคลัง  จบการศึกษา
มัธยมศีกษา จาก Wilbraham & Monson Academy รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบอสตัน  สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2529 ระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ   
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในปี 2535 และประกาศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 

ส่วนชื ่อ  "ปริญญ์ พานิชภักดิ ์" รองหัวหน้าพรรคประชาธิป ัตย์คนปัจจุบ ัน  ในฐานะหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจทันสมัย  ในยุค  "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" เป็นหัวหน้าพรรค  "ปริญญ์" เป็นลูกชายคนโตของ   
"ดร .ซุป" ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายสมัยของประชาธิปัตย์  และเป็น
อดีตผู ้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก  (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) 

"ปริญญ์" ถือเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นพิเศษ   
มีประสบการณ์มากมายในด้านการบริหารระดับสูงภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า  20 ปี โดยเฉพาะ
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จ ากัด และเป็นกรรมการหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่ง อาทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  ไทย, นวัตกรรมแห่งชาติ  (NIA), ส านักงาน พัฒนาธุรกรรมทาง 
อิเล็ก ทรอนิกส์ (ETDA) รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนร้าน  “เป็ดย่างโฟร์ซีซันส์” จากลอนดอนที่มาเปิดสาขาในไทย   
ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดได้รับความไว้วางใจในฐานะ "หัวหน้าทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจ" ของจุรินทร์ 

ไม่ใช่แค่ 4 รายชื่อภายในประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี "บุคคลภายนอก" ที่พรรคได้ทาบทามพูดคุยมา
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเพ่ือคัดชื่อแคนดิเดทที่เหมาะสมที่สุด ในสถานการณ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ขึ้นชื่อว่าจะเข้มข้นดุเดือด
มากที่สุดครั้งหนึ่ง ในภาวะที่ประชาธิปัตย์ต้องเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ในฐานะอดีตพรรคการเมืองที่ครองสนาม
เลือกตั้ง กทม. มาอย่างยาวนาน 

แต่กระดูกเหล็กที่มาจาก "ฐานเสียง" 3 พรรคใหญ่ตั้งแต่พลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย ก้าวไกลนั้น จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ส่งผลถึงทุกคนแนนจากคนกรุงเทพฯ ที่บีบไปถึงผลการเลือกตั้งของ "ประชาธิปัตย"์ จะกลับมากู้ศักดิ์ศรีคืนได้แค่ไหน 

เม่ืออีกด้านยังมี "ตัวแปร" จากผู้สมัครอิสระในชื่อ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-รสนา โตสิตระกูล" พร้อมเปิดหน้า
ชนพรรคการเมืองใหญ่ตัดหน้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ได้ทุกเมื่อ. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918868 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918868
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วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 
ศึก 4 ก๊ก ช้าง 2 ขั้ว ! ‘แป๊ะ-ทยา’ ฮึดกันเอง – ‘ชัชชาติ-ก้าวไกล’ ฮึ่มกันเอง 
 

 
 

ปีแห่งการ ‘เลือกตั้งท้อนถิ่น’ ไม่ทันจบ ยังเหลือเลือกตั้งเทศบาล-อบต.-นายกเมืองพัทยา และสนามใหญ่
สุดท้าย ‘ผู้ว่าฯกทม.’ หลัง ‘ว่าที่แคนดิเดต’ เริ่มเปิดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะจาก 2 ขั้วการเมืองหลัก อย่าง ‘เพ่ือไทย-พลัง
ประชารัฐ’ ที่ดูท่าทีแล้วลงใน ‘นามอิสระ’ แน่นอน 

โดย ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ได้ลาออกจากสมาชิกเพ่ือไทย ตั้งแต่ปลายปี62 และได้เปิดตัวในการผลักดันโครงการ
ต่างๆของ กทม. แม้จะว่างเว้นในช่วงปี63 แต่พอขึ้นปี64 ‘ชัชชาติ’ ปลดเกียร์ว่าง เริ่มกลับเคลื่อนไหวประเด็น ‘วัคซีน
ท้องถิ่น-ขึ้นรถไฟฟ้า’ ให้ได้เห็น หลังคู่แข่งคนส าคัญอย่าง ‘บิ๊กแป๊ะ’พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. เปิดตัว
ชัดเจน หลังเปิดเพจขึ้นมา และเริ่มลงคลิปมาดนักการเมืองมากขึ้น หลัง ‘ส่งสัญญาณ’ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่แล้ว 

ในส่วนของ ‘บิ๊กป้อม’พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หน.พลังประชารัฐ แม้จะ ‘สงวนท่าที’ ในการพูดเรื่องนี้ แต่ก็
แง้มเบื้องต้นแล้วว่ายึด ‘โมเดลนายก อบจ.’ นั่นก็คือ พปชร. จะไม่ส่งนั่นเอง ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าส่งใน ‘นามอิสระ’ ทว่า 
‘บิ๊กป้อม’ กลับต้องนิ่งเพ่ือ ‘บัวไม่ให้ช้ า น้ าไม่ให้ขุ่น’ จะออกตัวเชียร์ ‘บิ๊กแป๊ะ’ ยังคงไม่ได้ หลังมีชื่อ ‘อีฟ-ทยา  
ทีปสุวรรณ’ ภรรยา ‘ตั้น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ’ รองหน.พลังประชารัฐ จะลงชิง ‘ผู้ว่าฯ กทม.หญิง’ ด้วย งานนี้ 
‘บิ๊กป้อม’ ได้ออกยืนกรานว่า ‘ถ้าผมอยู่ พรรคไม่แตก’ ในส่วนของ ‘ตั้น-ณัฏฐพล’ ก็ออกมาโต้กระแสข่าว ‘ลาออก’ 
หาก ‘ทยา’ ไม่ได้นั่งชิงผู้ว่าฯ พร้อมย้ าว่าตนเคารพกติกาพรรค 

ล่าสุด ‘ตั้น-ณัฏฐพล’ ได้เข้าพบ ‘บิ๊กตู่’พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ ท าเนียบฯ แม้ระบุว่าไม่ได้พูดคุย
กับ นายกฯ เรื่องนี้ แต่ได้พูดคุยกับ ‘ผู้ใหญ่ใน พปชร.’ แล้ว หนึ่งในนั้นคือได้พูดคุยกับ ‘บิ๊กป้อม’ เพ่ือเตรียมอนุญาติ  
ซึ่งพล.อ.ประวิตร ไม่ได้ว่าอะไร ก็รับทราบเพราะคนในครอบครัวตนเสนอตัวขึ้นมา เพ่ือขออนุญาต 

พร้อมโยนให้เป็นเรื่องของ พปชร. ในการเลือกคนที่เหมาะสมต่อไป แต่ ‘ตั้น-ณัฏฐพล’ ก็กล่าวเชิงดักคอ ว่า 
“เขาตั้งใจที่จะท างานเพื่อการเมือง คงไปห้ามไม่ได้ ผมเป็นสามี ยังห้ามไม่ได้” ส่วนที่มีชื่อ ‘บิ๊กแป๊ะ’ ออกมา แล้ว พปชร. 
จะสนับสนุนนั้น ‘ต้ัน-ณัฏฐพล’ ระบุว่า เป็นที่พูดกันเฉพาะสื่อมวลชน โดยพรรคยังไม่ได้มีการประชุมเรื่องนี้ 

ด้านกูรูการเมืองอย่าง ‘เฮียชู-ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ ซึ่งเคยลงชิงผู้ว่าฯกทม. 16 ปีก่อน วิเคราะห์บนฐานคู่แข่ง  
3 รายหลักๆ คือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ – ชัชชาติ และพรรคก้าวไกล ซึ่ง ‘ชูวิทย์’ มองว่า ‘ชัชชาติ-ก้าวไกล’ จะตัดคะแนน
กันเอง เปรียบเป็น ‘ตาอิน-ตานา’ แย่งปลากันกิน สุดท้าย ‘ตาแป๊ะ’ จะได้ไปกินแทน พร้อมวิเคราะห์ว่าคะแนนเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯกทม. จะมา 2 ส่วน คือ คะแนนจัดตั้ง และ คะแนนนิยม 

ล่าสุดได้เกิดวาทะระหว่าง ‘ชัชชาติ’ กับ ‘ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’หน.พรรคก้าวไกล หลังเห็นแย้งกัน
เรื่อง ‘วัคซีนโควิด’ ท้องถิ่นซื้อแจกเอง หลัง ‘ชัชชาติ’ เสนอให้ กทม. ใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท จาก 
50,000 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด ฉีดให้คนกรุงเทพฯ ทั้งในทะเบียนบ้าน และประชากรแฝง กว่า 8 ล้านคน 
(ตกคนละ 1,000 บาท ต่อ 2 โดส) 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg
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จากนั้น ‘ทิม-พิธา’ เห็นแย้ง ระบุกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซื้อวัคซีนโควิดฉีดเอง ต้องไม่
ปล่อยให้รัฐบาลสร้างระบบ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” แนะทุกคนต้องได้ฟรีจากรัฐบาลกลาง ซึ่งสุดท้ายแล้ว ‘ชัชชาติ’ 
ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ‘ทิม— ิธา’ 

หากเอา ‘ทฤษฎีเฮียชู’ มาจับกับตัวละครที่เพ่ิมเข้ามาอย่าง ‘อีฟ-ทยา’ งานนี้ ‘พลังประชารัฐ’ ต้องชั่งน้ าหนัก
ให้ดี จะเดิมเกมอย่างไร แม้จะลงอิสระ แต่ไม่ ให้มาตัดคะแนนกันเอง เพราะดูท่าแล้วไม่มีใครยอมถอย รวมทั้ง  
‘พรรคประชาธิปัตย์’ จะส่งลงแข่งหรือไม่ เพ่ือ ‘กอบกู้ศักดิ์ศรี’ ของพรรคกลับมา หลัง ‘สูญพันธุ์’ ไม่ได้ ส.ส.กทม.  
แม้แต่คนเดียว กลายเป็น ‘อีกตัวเลือก’ ที่จะมาตัดคะแนนกันเองหรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วใครจะลงก็ได้ แต่อยู่ที่  
‘ก าลังภายใน-ความนิยมคนกรุง’ ใครมีมากสุด ก็ชนะไป ตามวิถีนักเลือกตั้ง 
 เพราะ ‘คนกรุง’ คือ ‘ผู้ฟันธง’ ที่แท้จริง !! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_393947 
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24 มกราคม 2564 - 16:00 น. 
'ทอน' หลบจอมเก๋า 'สมนึก' ศึกเทศบาลนนท์  

 
แค่ปี่กลองดังขึ้น "ธนาธร" สั่งคณะก้าวหน้าลุยศึกเทศบาลอีกครั้ง แต่แปลกใจ ไยหลบสนามเทศบาลนครนนท์ 

ลุยแล้ว! คณะก้าวหน้า เชียงใหม่ ได้เปิดตัว “เหมา” ธีรวุฒิ แก้วฟอง ลงสมัครชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร 

เนื่องจาก “เหมา ธีรวุฒิ” เป็นเจ้าของร้าน “หมอดูทักว่าจะได้ลาบ แอนด์คราฟท์เบียร์” ที่มีหลายสาขาในเขต
เทศบาลเชียงใหม่ และเขาได้ฉายาว่า “บิดาแห่งคราฟต์เบียร์” แห่งภาคเหนือ แสดงว่า ศึกนายกเล็กหนนี้ คณะก้าวหน้า
ไม่ถอย เหมือนตอนชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.เชียงใหม่ ไม่ส่งใครลงสมัครเลย ท าให้ฐานคะแนนเอฟซีธนาธร เทไปให้พรรค
เพ่ือไทยไม่มีเทศบาลนครนนท์ ดังนั้น ศึกเลือกตั้งนายกเล็กเชียงใหม่ คณะก้าวหน้าชนเพ่ือไทยโดยตรง พ่วงด้วยแชมป์
เก่าตระกูล “บูรณุปกรณ์” ที่น่าผิดหวังของเอฟซีธนาธร คือ คณะก้าวหน้า นนทบุรี ได้ประกาศแล้วว่า จะส่งผู้สมัครชิง
เก้าอ้ีนายกเล็ก 6 แห่งคือ เทศบาลนครปากเกร็ด, เทศบาลเมืองบางกรวย,เทศบาลเมืองบางกร่าง, เทศบาลเมืองพิมล
ราช, เทศบาลต าบลบางพลับ และเทศบาลต าบลปลายบาง แต่ไม่มี “เทศบาลนครนนทบุรี” ดูเหมือนว่า แกนน าคณะ
ก้าวหน้าเมืองนนท์ จะพุ่งเป้าไปที่ “เทศบาลนครปากเกร็ด” มากที่สุด ต้องวัดใจ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะ
ก้าวหน้า ว่า จะสู้หรือหลบให้นายกเทศมนตรนครนนท์ 8 สมัย อีกด้านหนึ่ง วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศบาลนครปาก
เกร็ด 7 สมัย น้องชาย-สุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีต ส.ส.นนทบุรี หลายสมัย ฐานมวลชนอาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับ  
“นายกสมนึก” แกนน าคณะก้าวหน้า นนทบุรี จึงปักธงจองไว้เลย 
วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกฯปากเกร็ด เจอศึกหนัก 
แชมป์เก่าเดินสาย 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2564 สภาเทศบาลนครนนทบุรี มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลนครนนทบุรีจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 จ านวน 520,000 โดส ราคาโดสละ 500 บาท เป็นวงเงินงบประมาณรวม 260 ล้านบาท ดังที่รู้กัน “สมนึก 
ธนเดชากุล” นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 8 สมัย ได้รับลูกจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เรื่องท้องถิ่นควรจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโควิด หลังจากนั้น “นายกสมนึก” ก็ลุยให้ข่าวกับสื่อมวลชน  ปกติ “นายกสมนึก” ไม่ค่อยเปิดตัว แต่เที่ยว
นี้ เดินสายพบสื่อหลายค่าย รวมถึงการเปิดใจให้สัมภาษณ์ส านักข่าววอยซ์ทีวี ของตระกูลชินวัตร จุดยืนของนายกสมนึก 
ในสนามการเมืองระดับประเทศนั้น ก็ยืนข้างฝ่ายไทยรักไทย พลังประชาชน และเพ่ือไทย ทุกวันนี้ อุดมเดช รัตนเสถียร 
ส.ส.นนทบุรี หลายสมัย และคนใกล้ชิดคุณหญิงสุดารัตน์ ก็เดินเคียงข้างนายกสมนึก เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว  นายก
สมนึก แห่งทีมพลังหนุ่ม เล่นบทโชว์กล้ามให้นักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานได้ชม เลยออกอาการใจฝ่อ ไม่มีใครกล้าเสนอตัว
ลงสนามในนามคณะก้าวหน้า 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456234 
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24 ม.ค. 2564 23:56    
เลือกตั้งเทศบาลศึกหนัก เดิมพันสุดท้าย “ธนาธร”!! 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีทั่วประเทศแล้ว โดยก าหนดวันเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ และวันเลือกตั้งวันที่  
28 มีนาคมนี้ ถือว่าทุกอย่างเดินหน้าอย่างเป็นทางการแล้ว 

ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน แทบทุกระดับก าลังจะเปลี่ยนไปจากเดิมในอดีต นั่นคือ 
“ความหมาย” และการ “ตื่นตัว” และ “ตื่นรู้” ของประชาชนมากขึ้น เริ่มมีความหมายต่อการตรวจสอบมากขึ้น  
และหากมองในมุมบวก มันเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงการ“ปฏิรูป”ตามธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิม 

นอกเหนือจากระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีการควบคุมระดับหนึ่ง แต่ที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือ การ
ตื่นตัวและการรับรู้ข้อมูลจากประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และอย่างที่บอกก็คือ การเลือกตั้ งทุกระดับมัน จะ  
“มีความหมาย” เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ผิดไปจากเดิม 

ส าหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น แม้ว่ายังต้องเกี่ยวข้องกับ “ระบบอุปถัมภ์” ระบบเครือญาติ ที่ส่งต่อกัน
มายังมีอิทธิพลหลงเหลืออยู่ แต่ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงก็มีให้เห็นมากขึ้น นั่นคือ การแข่งขันกันในเรื่อง  
“นโยบาย” ที่ต้องแข่งขันกันน าเสนอกับประชาชนแบบจริงจังมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น รวมไปถึงนักการเมืองที่เคยอยู่ในการเมืองระดับชาติ เริ่มหันมาลงสนามการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างน้อยก็ได้เห็นจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งล่าสุดที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี ในบางมุมก็ต้องให้ข้อสังเกตจากความเคลื่อนไหวของ “คณะก้าวหน้า” ของนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ เหมือนกัน แม้ว่าในเชิงลึกแล้วจะถูกมองว่ามีความประสงค์ที่ “แอบแฝง”หวังผลในทางการเมืองบางอย่าง นั่นคือ 
การยึดท้องถิ่นเป็นฐานเสียงเพ่ือก้าวไปสู่การเมืองในระดับชาติก็ตาม รวมไปถึงเจตนาที่มองว่าสอดคล้องกับพวก 
“ขบวนการล้มเจ้า” ในเป้าหมายสุดท้ายก็ตาม 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าพวกเขาท าให้เกิดกระแสความตื่นตัว การแข่งขันและที่ส าคัญท าให้เกิดการ 
“ระแวดระวัง” เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะอีกมุมหนึ่งจากความเคลื่อนไหวของพวกแกนน าคณะก้าวหน้า  
ที่น าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่เคลื่อนไหวที่มีเจตนาเหมือนกับ “บั่นทอน” มุ่งเป้า
โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน มันก็ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  
ในแบบที่พวกเขาก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นเดียวกันว่า ท าไมถึงได้เกิดแรงต้าน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับ  
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งที่ผ่านมา 
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ที่ผลปรากฏออกมาว่าผู้สมัครของ “คณะก้าวหน้า” พ่ายแพ้อย่างหมดรูปทุกจังหวัด จากที่ส่งผู้สมัครไปจ านวน 
47 จังหวัด ผลปรากฏว่า ไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยสักจังหวัด และที่ส าคัญ น่าสังเกตไปกว่านั้นก็คือ “แพ้แบบหมดรูป” 
ไม่ใช่แพ้แบบสูสีแต่อย่างใดอีกด้วย 

ในครั้งนั้นว่ากันว่าท าให้เป้าหมายการเมืองในเบื้องต้นที่หวังจะยึดพื้นที่การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นฐานต้องชะงัก
ไป กับปฏิกิริยาต่อต้านจาก “คนรักสถาบันฯ” ที่แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลต่อการเลือกตั้งของผู้สมัครของ 
“คณะธนาธร” ต้องพังไม่เป็นท่า ประกอบกับมีข่าวด้านลบนอกเหนือจากเรื่อง “ล้มเจ้า” แล้วยังมีเรื่องข้อกล่าวหาใน
กรณีคนในครอบครัวที่กระท าผิดกฎหมาย เช่น นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกกล่าวหาเรื่อง “รุกป่าสงวน” นับพันไร่ 
น้องชายคือ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้งกับการ “ติดสินบน” จ านวน 20 ล้าน เพ่ือใช้เป็น
ใบเบิกทางแลกกับการใช้ประโยชน์กับที่ดินท าเลทอง ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรณีสินบน
ดังกล่าวอาจจะพัวพันไปถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ด้วยหรือไม่ เพราะเกิดเหตุในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เขายังถือหุ้น
อยู่ในบริษัทของของครัว ที่น้องชายเป็นกรรมการบริหารอีกด้วย 

แต่กระแสด้านลบ และส่งผลกระทบในวงกว้างกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ใช้  
สื่อโซเชียลฯ มีเจตนาที่ถูกมองว่าต้องการ “ดิสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์” เรื่อง “วัคซีนพระราชทาน” ดังที่ได้เห็น
กันไปแล้ว แน่นอนว่า จากเรื่องดังกล่าว หากส ารวจจากปฏิกิริยาออกมาแล้วมั่นใจว่า มี “ผลลบมากกว่าบวก” เพราะ 
ในที่สุดแล้วผลการชี้แจงกันด้วยข้อมูลก็พบว่า เขามี “เจตนาบิดเบือน” ถูกตอกหน้าด้วย “ข้อมูลจริง” จนหงายท้อง 

ขณะเดียวกัน ในทางการเมืองก็น่าจะส่งผลกระทบในทางลบไม่น้อย เพราะเมื่อวัดจากปฏิกิริยาสังคมแล้วต้อง
บอกว่า “ขาลง” มากกว่าขาขึ้นแน่นอน และแม้ว่าการออกมาของเขากับพวก ไม่ว่าจะเป็น “ม็อบสามนิ้ว” ที่ออกมา
เขย่า มาตรา 112 แบบคู่ขนาน มันก็เหมือนกับว่าพวกเขาต้องการสร้างแรงกระเพ่ือมในทางการเมืองขึ้นมาอีกรอบ 
โดยเฉพาะหากพิจารณากันถึงการเมืองในระดับท้องถิ่น คือ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลใน
ปลายเดือน มี.ค.นี้ 

ล่าสุด “คณะก้าวหน้า” ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เตรียมเคลื่อนไหวส่งผู้สมัครในระดับเทศบาลครั้งนี้อีก
ครั้ง ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากกระแสแล้ว ก็อย่างที่บอกมันน่า “ลบ” มากกกว่าบวก เมื่อเปรียบกับบรรยากาศการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนหน้านี้ โดยเชื่อว่า บรรยากาศคราวนี้น่าจะ “แรง” กว่าครั้งก่อนหลายเท่า 
โดยเฉพาะปฏิกิริยาต่อต้านจากสังคมท่ีรักสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ขณะเดียวกัน ส าหรับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับพวก ส าหรับการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ หากพิจารณาในแง่
การเมืองแล้วมันก็เหมือนกับการ “เดิมพันครั้งสุดท้าย” ต้องการวัดกระแสอีกครั้งว่าผลจะออกมาเหมือนกับการเลือกตั้ง 
อบจ. หรือไม่ แต่หากให้พิจารณาในภาพรวมๆ แล้วก็ต้องบอกว่า “หนักกว่าเดิม” แน่นอน !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000007320 
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24 Jan 2021 17:12 น. 
"เลือกตั้ง อบจ. ใหม่" 18 จังหวัด ไม่กระทบ “11 ว่าที่นายก อบจ.” 
 

 
 

กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ ไร้ผลต่อการเปลี่ยนแปลง “ว่าที่นายก อบจ.” ที่ต้องหย่อน
บัตรใน 18 หน่วย 11 จังหวัด “สุพรรณบุรี-สมุทรปราการ-อ่างทอง-พังงา-ชุมพร-ลพบุรี-สระแก้ว-ระยอง-กาฬสินธุ์-
ยโสธร-อุตรดิตถ”์  

กรณ ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.นี้ เนื่องจาก
ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดย
กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.จ านวน 46 หน่วยเลือกตั้ง ยกเลิกการเลือกตั้งนายก อบจ. จ านวน 15 
หน่วยเลือกตั้ง และยกเลิกการเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกอบจ. จ านวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัด  

พร้อมสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง 
กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ อุบลราชธานี  

ปรากฏว่า ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.ใหม่ 40 หน่วย ใน 11 จังหวัด, เลือกตั้งใหม่เฉพาะ นายก 
อบจ. 15 หน่วย ใน 8 จังหวัด และ เลือกตั้งใหม่ทั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. 3 หนวยใน 3 จังหวัด 
 โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย  
 นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง 
 สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และ นายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 
 อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
 พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ.1 หน่วย และ นายกอบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
 นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 นครศรีธรรมราช ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 ลพบุร ีออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 7 หน่วย และ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 10 หน่วย และ นายกอบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 
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 กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิกอบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง 
 ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
 อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 2 หน่วย และนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง 
 อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
เลือกนาย กอบจ.ใหม่  18 หน่วยใน 11 จว. 

ทั้งนี้ มีที่เกี่ยวข้องกับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.ใหม่ ทั้งหมด 18 หน่วย ใน 11 จังหวัด และแม้จะมี
การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ก็ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในต าแหน่ง “ว่าที่ นายก อบจ.” ที่กกต.ยังไม่รับรองผล
แต่อย่างใด เพราะคะแนนระหว่าง ผู้ชนะอันดับ 1 และ ผู้ที่ได้อันดับ 2 ทิ้งห่างกันมาก ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งประมาณ 600 คน เท่านั้น ประกอบด้วย 
1. สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี 3 สมัย ได้176,025 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่ง  พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขา
นุยุทธ  ผู้สมัครอิสระ ที่ได้ 96,842 คะแนน 
 2.สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 
ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย ที่บ้านใหญ่ตระกูล “อัศวเหม” ส่งชิงต าแหน่งเก้าอ้ีนายก อบจ. คว้าชัย ด้วยคะแนน 341,504 
คะแนน ทิ้งห้างอันดับ 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ที่ได้ 77,057 คะแนน 
 3.อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
นายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ป้องกันแชมป์ไว้ได้ ด้วยคะแนน 81,734 คะแนน ทิ้งห่าง  นายโยธิน เปา
อินทร์ ผู้ท้าชิง ที่ได้ 45,637 คะแนน 
4.พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
นายธราธิป ทองเจิม อดีตรองนายก อบจ.พังงา ตัวแทนจากกลุ่มร่วมสร้างพังงา ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 จ านวน 
51,750 คะแนน ชนะ นายบ ารุง ปิยนามวาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา สมัยล่าสุด ที่ลงสมัครในนามกลุ่มร่วมพัฒนาพังงา 
ที่ได้คะแนน 46,063 คะแนน 
 5.ชุมพร ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 
นายนพพร อุสิทธิ์ “นายกโต้ง” หัวหน้าทีมพลังชุมพร อดีตนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร และอดีตประธานสภา อบจ.
ชุมพร ได้คะแนน  147,068 คะแนน  ส่วนนายศิริศักดิ์ อ่อน ละมัย หัวหน้าทีม “ชุมพรต้องเดินหน้า” อดีต ส.ส.ชุมพร 
พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ได้คะแนนเพียง 59,115 คะแนน 
6. ลพบุร ีออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายก อบจ.ลพบุรี รักษาแชมป์ไว้ได้ ด้วย 141,969 คะแนน ทิ้งห้างอันดับ 2 พล.อ.ศุภ
วุฒิ อุตมะ ที่ได้เพียง 47,131 คะแนน 
 7.สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
 นางขวัญเรือน เทียนทอง ซึ่งเป็นน้องสะใภ้ นายเสนาะ เทียนทอง และ มารดาของ  2 ส.ส.สระแก้ว คือ นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง และ นายฐานิสร์ เทียนทอง ได้ 173,914 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ ที่ได้เพียง 
45,714 คะแนน ไปถึงเกือบ 4 เท่าตัว 
8.ระยอง ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 
นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง ได้ 158,413 คะแนน ชนะคู่แข่งอย่าง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ที่ได้
เพียง 61,583 คะแนน ขาดลอย 
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9.กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ลูกชาย ชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ ได้ 
230,475 คะแนน ชนะ นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล  ในนามเพ่ือไทย ลูกสาว ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.
กาฬสินธุ์ 3 สมัย ที่ได้ 198,430 คะแนน  
 10.ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง  
นายวิเชียร สมวงศ์ อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 2 ในนามกลุ่มเพ่ือไทย ได้ 
132,878 คะแนน ชนะขาดอันดับ 2 คือ นายสฤษดิ์ ประดับศรี  อดีตนายกอบจ.ยโสธร  ในนามคณะก้าวหน้า ที่ได้ 
100,297 คะแนน กว่า 3 หมื่นคะแนน 
 11.อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 
นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ได้ 117,969 คะแนน ชนะขาดลอยอันดับ 2  นายปัณณวัฒน์ นาค
มูล ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์ ที่ได้เพียง 37,845 คะแนน 
 อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/465861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/465861
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วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 
การเมือง ยุคใหม่ เพื่อไทย กับ การพัฒนา การเมือง ยุคดิจิตอล  
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทยก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมือง ไม่ว่าจะชอบ ไม่ว่าจะ
ไม่ ชอบพรรคเ พ่ือ ไทยก็ตาม  กรณีการแยกตั วของคุณหญิ งสุ ด ารั ตน์  เกยุ ร า พันธุ์  อาจดู เป็ น เ รื่ อ ง ใหญ่ 
ไม่เพียงเพราะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออกทั้งๆ ที่เคยเป็น “สมาชิกตลอดชีพ” หากแต่ยังมีนายโภคิน พลกุล 
นายวัฒนา เมืองสุข นายพงศกร อรรณนพพร ตามไปด้วย ทั้งนายโภคิน พลกุล ยังฝาก “รอยแผล” เอาไว้กับพรรคเพ่ือ
ไทย ในความเป็นจริง การแยกตัวของพรรคเพ่ือไทยเกิดขึ้นตั้งแต่กลุ่มของนายจาตุรนต์ ฉายแสง แยกไปจัดตั้งพรรคไทย
รักษาชาติ กลุ่มของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แยกไปจัดตั้งพรรคประชาชาติ  ยิ่งกว่านั้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
ยังประกาศลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. “อิสระ”หากเห็นว่ากรณีของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นเรื่องใหญ่ เราจะปฏิเสธ
ความหมายในการแยกตัวของนายจาตุรนต์ ฉายแสง และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อย่างไรนี่ย่อมอนุวัติไปตามกรอบที่
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก าหนดเอาไว้ 
จากประชาชาติสู่ไทยรักษาชาติ 

มองอย่างเปรียบเทียบ ไม่ว่าการแยกตัวของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ไม่ว่าการแยกตัวของนายวันมูหะมัดนอร์ มะ
ทา ไม่ว่าการแยกตัวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มิได้เป็นเรื่องความขัดแย้ง ความแตกแยกอย่างใหญ่หลวง เพราะ
ในที่ สุ ดแล้ ว  ไม่ ว่ าแนวทางของนายจาตุ รนต์  ฉายแสง  ไม่ ว่ าแนวทางของนายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  
ไม่ว่าแนวทางของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็ยังอยู่บนเส้นทางสายใหญ่ของ “ประชาธิปไตย” อาจมีความพยายาม
จะใช้ปฏิบัติการ IO เพ่ือแยกสลายและด้อยค่าจังหวะก้าวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ให้เข้าไปใกล้ชิดกับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่ในที่สุด ก็ยังมิได้ห่างไปจากเส้นทางสายใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าเส้นทางที่คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ เดิน ไม่ว่าเส้นทางที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เดิน ไม่ว่าเส้นทางที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง เดิน  ยังเป็น
เส้นทางเดียวกับพรรคเพื่อไทย เส้นทาง “ประชาธิปไตย” 
เส้นทางเพื่อไทย เส้นทางประชาธิปไตย 

กล่าวโดยวิถีด าเนินพรรคเพ่ือไทยอาจแตกต่างไปจากพรรคอนาคตใหม่ แตกต่างไปจากพรรคก้าวไกล  
ในรายละเอียด แต่ 2 พรรคนี้ก็มิได้เป็นศัตรูต่อกันและกันเพราะยังเดินไปบนเส้นทาง “ประชาธิปไตย” อย่างเดียวกัน 
อาจเป็นเพราะพรรคเพ่ือไทยมีรากฐานมาจากพรรคพลังประชาชน มีรากฐานมาจากพรรคไทยรักไทย ดังนั้น จึงยังรักษา
ทั้งแนวทางของพรรคไทยรักไทย แนวทางของพรรคพลังประชาชน โดยเสริมเติมความใหม่ของพรรคเพื่อไทยเข้าไป 

ขณะที่พรรคไทยรักไทยอยู่ในร่มเงารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พรรคพลังประชาชนอยู่ในร่มเงาของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 แต่พรรคเพื่อไทยอยู่ในร่มเงาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  

 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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นี่ย่อมมิได้เป็น “รัฐธรรมนูญที่ DESIGN มาเพ่ือพรรคเพ่ือไทย” มีความจ าเป็นที่ด้านหนึ่ง พรรคเพ่ือไทยจะยังคง
รักษาและสืบทอดจุดดีของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง พรรคเพ่ือไทยจะต้องพัฒนา
เติบใหญ่ไปบนเส้นทางใหม่ การพัฒนาเติบใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนี้แหละส าคัญ 
สังคม การเมืองไทย การเมืองยุคดิจิตอล 

นับแต่พรรคอนาคตใหม่ได้ก่อก าเนิดมาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จ าเป็นต้องยอมรับต่อบทบาท
และผลสะเทือนที่มีต่อการเมืองไทย นี่เป็นการเมืองใหม่ เป็นการเมืองในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เส้นทางท่ีพรรคอนาคต
ใหม่ประสบเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนประสบ เส้นทางที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประสบเป็นเส้นทางคล้ายกับท่ีนายทักษิณ ชินวัตร ประสบนั่นก็คือ ถูกบดขยี้และท าลายอย่างหนักหน่วง 

พรรคไทยรักไทยถูกยุบ พรรคพลังประชาชนถูกยุบ แล้วก่อเกิดมาเป็นพรรคเพ่ือไทย ขณะที่พรรคอนาคตใหม่
ถูกยุบแล้วก่อเกิดมาเป็นพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้า ไม่ว่าพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าคณะก้าวหน้า 
ล้วนไม่สยบและยอมจ านน เส้นทางของพรรคก้าวไกล เส้นทางของคณะก้าวหน้า คือเส้นทางที่แตกต่างไปจากของพรรค
เพ่ือไทย แต่ก็เป็นเส้นทางที่พรรคเพ่ือไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้และเก็บรับมาเป็นบทเรียน  เพราะนี่คือการเมืองใหม่ เป็น
การเมืองในยุคแห่งดิจิตอล 
การเมืองอะนาล็อก กับการเมืองดิจิตอล 

อย่างไรหรือคือการเมืองแห่งยุคอะนาล็อก ค าตอบสัมผัสได้ผ่านกระบวนการของพรรคพลังประชารัฐ พรรค
ภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา หรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์  นี่คือการเมืองเก่า เป็นการเมืองยุคก่อนเกิดพรรค 
ไทยรักไทย 

การด ารงอยู่ของพรรคเพ่ือไทยเมื่อประสานกับการด ารงอยู่ของพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะ
ก้าวหน้า ได้ท าให้ภาพของการเมืองใหม่เผยแสดงเด่นชัดขึ้น ยิ่งเมื่อ “พลัง” ของ “คนรุ่นใหม่” ได้ปรากฏตัวในปี 2563 
นี่ย่อมเป็นสิ่งใหม่ เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เพียงแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า และพรรคการเมืองในปีก
ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องให้ความสนใจเท่านั้น หากน่าจะเป็น “คุณูปการ” อันส าคัญยิ่งต่อพัฒนาการแห่งพรรคเพ่ือไทย 
ค าถามก็คือ พรรคเพ่ือไทยจะพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไรในท่ามกลางการต่อสู้อันเข้มข้นในทางการเมือง และในท่ามกลาง
การปรากฏขึ้นของปรากฏการณ์ใหม่มากมาย ค าตอบของค าถามนี้จะสัมผัสได้จากการปรับตัวเพ่ือก้าวกระโดดใหญ่ 
ของพรรคเพื่อไทย 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_392964 
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วันที่ 24 มกราคม 2564 - 18:08 น. 
 “เพื่อไทย” ติดหล่มแพแตก พรรคใหม่ “สุดารัตน์” เปิดดีล ส.ส. 
 

 
 

อาจเป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การเมืองไม่อยู่ในวิถีปกติกลบวาระยื่นซักฟอก-อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เงียบยิ่งกว่าเงียบ จนถูกเพ่งเล็งว่า อาจขึ้นเวทีชกไม่สมศักดิ์ศรีอีกครั้ง 

แถมเจอ “ก้าวหน้า-ก้าวไกล” หยิบวาระเสี่ยงทะลุเพดาน ปมจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 รวบซีนการเมืองไว้ที่ ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานก้าวหน้า คู่ขนานกับพรรคก้าวไกลในสภา ประกาศวาระแก้ไขมาตรา 112 ที่พรรคเพ่ือไทย 
ยอมเป็นแค่คนนั่งดูข้างสนาม ในทางกลับกัน บรรยากาศในพรรคเพ่ือไทยเวลานี้ยังไม่ค่อยสู้ดี ปล่อยข่าวใต้ดินบนดิน ทิ่ม
แทงกันเองนับครั้งไม่ถ้วน 
ทีมดูไบยึดอ านาจ 

ย้อนไปตั้งแต่ทีมนายใหญ่ดูไบ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” และเครือข่าย “ชินวัตร” ปฏิวัติยึดอ านาจทีม “คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” เจ้าแม่ กทม. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 กระทั่งลาออกทุกต าแหน่ง 30 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ทีม
นายใหญ่ดูไบน าอดีตมันสมองในยุค “ไทยรักไทย” รุ่งเรือง ทั้ง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 2 
แกนน ากลุ่มแคร์ กลับมาเสริมทีมบริหาร เป็น think tank ให้กับพรรค และมี “ภูมิธรรม เวชยชัย” อดีตพ่อบ้านเพ่ือ
ไทยเป็นแกนกลาง ประสานกับ “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นออร์แกไนซ์ อยู่เบื้องหลัง “ประเสริฐ 
จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน คนที่ไม่เคยกลับมาท างานในยุค “สุดารัตน์” เป็นใหญ่ก็ทยอยกลับมา เช่น 
นพดล ปัทมะ สุธรรม แสงประทุม พิชัย นริพทะพันธุ์ ตั้งเป้าลดความขัดแย้ง-รอยร้าวภายในพรรคที่เกิดรอยร้าวตั้งแต่
ก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยเฉพาะการล้างภาพ “พรรคอีเวนต์” รื้อ “ระบบเส้นสาย”โปรโมตแต่พรรค-พวก
ตนเอง “ในยุคเจ๊” 
ตั้งกรรมการ 1 โหลคุมพรรค 

ภารกิจใหญ่ตามหน้าเสื่อ ที่ต้องท าตามธงคือ “กระจายอ านาจ” ภายใน ให้ ส.ส.ทุกกลุ่ม-ทุกก๊วน จึงมีการตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ นับนิ้วคร่าว ๆ 13-14 คณะ ที่ เป็นไฮไลต์คือการตั้ง  “คณะกรรมการการเมือง” แทน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ที่มีมาเนิ่นนาน โดยมอบหมาย “นายชัยเกษม นิติศิริ” เป็นประธานท าหน้าที่ก าหนด
แผนงานประจ าสัปดาห์ในวันจันทร์ ประชุมพรรคในวันอังคาร จ่ ายงานให้ ส.ส.ท า ตามสถานการณ์ กับล่าสุดในการ
ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 “เพื่อไทย” ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกอย่างน้อย 2 คณะ คณะแรกคือ 
คณะกรรมการประสานโซน แบ่งพ้ืนที่ 21 โซน คือ ภาคเหนือ 2 โซน, ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โซน, ภาคกลาง 5 โซน, 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

กทม. 6 โซน และภาคใต้ 4 โซน วางกรอบภารกิจคือท าหน้าที่เป็นแมวมองการค้นหาคนการเมือง รวบรวมข้อมูล
จัดสร้างนโยบายที่ตรงกับความต้องการประชาชน 
ไขปริศนาดองทีมเจ๊ 

เพียงไม่กี่เดือนหลัง “ทีมทักษิณ” ควบคุมบริหารพรรคเบ็ดเสร็จ ตั้งคณะกรรมการไปแล้วเกิน 1 โหล แต่สวน
ทางกับผลลัพธ์ที่ประจักษ์สายตาสาธารณชนภาพความขัดแย้งคุกรุ่นยังอยู่ในพรรค และการตัดสินใจสุดท้าย ยัง
ขึ้นกับ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” แห่งดูไบและทีมหลังบ้านชินวัตร แม้ว่า “คุณหญิงสุดารัตน์” จากไปแล้วแต่ ส.ส.ลูกน้องที่
เคยเกาะเจ้าแม่ กทม.ยังไม่ได้หายไปไหน บ้างลดบทบาทตัวเอง บ้างถูกลดบทบาทข่าวลือ-ข่าวปล่อยจึงลอยออกมาว่า 
ลูกน้องการเมือง เจ้าแม่ กทม.ทั้ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. รองหัวหน้าพรรคเบอร์ 1 สุทิน คลังแสง 
ส.ส.มหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้วส.ส.น่าน ถูกกักบริเวณการเมือง ไม่ให้ร่วมซีนซักฟอก  
โดยมี “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” ส.ส.มหาสารคาม มือแฉพรรคเพ่ือไทย สายนายใหญ่ดูไบ เป็นประธาน รวบรวมข้อมูล  
ศึกซักฟอก กั้นวงไม่ให้เข้าร่วม 

แต่เมื่อไปถาม ส.ส.ที่ไม่อยู่ในสายนายใหญ่ แต่รับรู้เรื่องราววงใน ค าตอบที่ได้กลับไม่ชัวร์ เรื่องหัวขบวนซักฟอก
เป็น โจ้-ยุทธพงศ์ หรือไม่ ราวกับว่าพรรคเพ่ือไทย กับทีมดูไบ เดินคนละคีย์ ส.ส.ไม่รู้เรื่องการตั้งประธานซักฟอก ในการ
ประชุมผ่านซูม ผู้บริหารพรรคเพียงแค่ให้ ส.ส.ช่วยกันส่ง ช่วยกันหาข้อมูล ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น หาก
อาจมีแต่เรื่องเดิม ๆ เน้นหนักไปที่การบริหารบกพร่องช่วงโควิด-19 ทีเด็ดทีขาด อาจแพ้ “ก้าวไกล” พรรคข้างบ้าน  
ซ้ ารอยชกไม่เต็มแรง เหมือนศึกซักฟอกคราวก่อน 
ปมถอนชื่อถอด “สิระ” ยังไม่จบ 

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่า เพ่ือไทยยังไม่ลงรอย-ไม่เป็นหนึ่งเดียว เกี่ยวกับปมอุบัติเหตุยื่นถอด
ถอน “สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ถูกศาลรัฐธรรมนูญ “ตีตก” เพราะดันมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย 2 คน 
ไปถอนชื่อ จากที่ถอนชื่อไปก่อนหน้านี้ไปแล้ว 10 คน คือ นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร และ นางอาภรณ์ สารา
ค า ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย ท าให้ชื่อไม่ถึง 50 ชื่อ เพ่ือไทย จึงเปิดการสอบสวน พบว่ามี “หนอนบ่อนไส้” เป็น ส.ส. 
1 คน โน้มน้าวให้ ส.ส.เพ่ือไทย 12 คนถอนชื่อและชื่อที่ปรากฏมา คือ “ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์” ส.ส.ปทุมธานี เพ่ือไทย ว่า
เป็น ส.ส.ที่ “บงการ” อย่างไรก็ตาม “ชัยยันต์” กล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว 
และได้โทรศัพท์ไปสอบถาม นายประเสริฐ เลขาธิการพรรค ซึ่งนายประเสริฐบอกว่าตรวจสอบ ส.ส.ไปครึ่งหนึ่งที่ถอนชื่อ
ในรอบแรกแล้ว ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง จึงขอให้นายประเสริฐช่วยชี้แจงให้สื่อทราบด้วย 
 กระนั้นในวันประชุมพรรคเพ่ือไทย 19 มกราคม 2563 ยังคุยเรื่องการถอนชื่อดังกล่าวไม่จบ กระทั่ง ส.ส.ราย
หนึ่งที่มีชื่ออยู่ใน 12 คน ต้องการันตีว่า “เงินแค่นี้มาซื้อไม่ได้ ไม่เคยรับเงินจากคู่แข่ง”  
หลอนนายใหญ่ ต้นเหตุยุบพรรค 

อีกเรื่องที่ท าให้เห็นร่องรอยความขัดแย้งไม่จบ-ไม่สิ้น คือ กรณี “ทักษิณ ชินวัตร” นายใหญ่ดูไบ ทั้งทวิตข้อ
ความผ่านทวิตเตอร์-อัดคลิป เป็นโปรโมเตอร์สนับสนุนผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ในศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เมื่อปลายปี 2563 จนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งประเด็นสอบว่า  “ทักษิณ” ที่ไม่ได้
เป็น “สมาชิกพรรค” ครอบง าเพ่ือไทยหรือไม่ ในห้องประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) มี กก.บห.บางรายที่
หวั่นวิตกว่าจะท าให้เกิดการยุบพรรค แต่ส่วนใหญ่มองว่า “ทักษิณ” เชียร์ผู้สมัคร ในฐานะ “คนไทยทั่วไป” ไม่ผิด
กฎหมาย แต่ก็มีเสียงกดดันไปถึง “หัวหน้าสมพงษ์” และ “เลขาฯประเสริฐ” ให้ท าหนังสือบันทึกการโต้แย้งไว้
เป็น “ลายลักษณ์อักษร” เรียกถึงขั้นว่าคือการต่อสู้แบบ “เสรีไทย” หากถึงนาทีเป็นนาทีตายจะได้งัดเอกสารโต้แย้งมา
ใช้กับ กกต.-ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่แว่วว่าหนังสือดังกล่าวกลับถูกทีมผู้บริหารพรรค ริบไป-ไม่คืน ดังนั้น สถานะคนใน
พรรคเพื่อไทยจึงมีอยู่หลายจ าพวกในเวลานี้ ทั้งอยู่แบบทนอยู่ กลืนไม่เข้า-คายไม่ออก  
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นอกจากไม่ได้รับน้ าเลี้ยง ยังเสียว ๆโดนหางเลขจากเหตุยุบพรรค อยู่แบบรอวันไป โดยเฉพาะ ส.ส. สายเจ้าแม่ 
กทม. อยู่แบบงูเห่า รับเงินจากศัตรูเป็นจ็อบ ๆ โหวตเป็นครั้งคราว 
เจ๊หน่อยโหมอีเวนต์-ตั้งพรรค 

ขณะที่คนจากไป “คุณหญิงสุดารัตน์” โหมอีเวนต์การเมือง ทุกวัน-ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เปิดปีใหม่ งานบุญ งานโค
วิด ไม่เว้นว่าง บางครั้งหนีบศิษย์รักอย่าง  “น.อ.อนุดิษฐ์” ไปร่วมวงสัญจรพบปะชาวบ้าน ความคืบหน้าการตั้ง
พรรค “ไทยสร้างไทย” อยู่ในการตรวจสอบเอกสารจาก กกต. ติดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย อาจใช้เวลาไม่นานเกินรอ
ก็จะได้เห็นพรรคการเมืองของเจ้าแม่ กทม. กลับมาอยู่ในสังเวียนการเมือง เวลานี้เซตอัพทีมยุทธศาสตร์ ทีมนโยบาย ทีม 
พี.อาร์. ไว้พร้อมสรรพ ส่งสัญญาณไปถึงเพ่ือไทย ให้ ส.ส.เพ่ือไทยหวั่นไหว กระทั่งมี ส.ส.ในพรรคพูดกันปากต่อปาก 
เรื่องค่าตัว ค่าเลี้ยงดู จ่ายเป็น “รายเดือน” ล่วงหน้า คนในพรรคเพ่ือไทยรับรู้การตั้งพรรคของ “เจ๊หน่อย” ว่า ใช้มือ
ประสาน คู่เขย “อนุดิษฐ์-บิ๊กกี่” พล.อ.นพดล อินทปัญญา ส.ว. เพ่ือนรักบิ๊กบราเธอร์ พล.อ.ประวิตร ในการหาทุนรอน
ตั้งพรรค แม้ว่า “บิ๊กกี”่ จะรีบชิงปฏิเสธ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-599081 
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25 ม.ค. 2564 06:50 น. 
รับ สนิท "เจ๊หน่อย" แต่ไม่ได้ถูกลดบทบาท แค่ท างานได้กับทุกคน ยัน พท. มีปรับใหญ่อีก 
 

 
 

 ยืนยันชัด ไม่ได้ถูกลดบทบาทในพรรคเพ่ือไทย เหตุ เพราะอยู่ฝั่ง"คุณหญิงหน่อย"ที่ลาออกไป ในการเตรียมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่เป็นเพราะ"เมื่อก่อนใครมีบทบาทก็ท างานกับคน ๆ นั้น"  

 ยอมรับ สนิทกับ"คุณหญิงสุดารัตน์" ก็เพราะต้องท างานในพรรคร่วมกันมานาน พร้อมยัน เพ่ือไทย ไม่ได้ท างาน
การเมืองไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคสีส้มและม็อบ ก าลังเดิน ขณะ "ทักษิณ"เอง ช่วงหลังก็เพลาลงไป ยิ่ง
หลังจากป่วย โควิด-19 แล้วหายดี  

 ลั่น มีความเป็นไปได้ พรรคเพ่ือไทย จะต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่อีกครั้ง แต่ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ ยัน ไม่รู้  
สเปกหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย คนใหม่ ต้องมีคุณสมบัติคล้าย"ธนาธร" 

การเมืองสัปดาห์นี้ "ปี่กลอง" ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน "หมายมั่นปั้นมือ" คาดหวังจะสร้าง
แรง "สั่นสะเทือน" ทางการเมือง ให้กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เริ่ม "โหม
โรง" และเพ่ิม "ดีกรี" ความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นล าดับ ล่าสุด ฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูล จ่อซักฟอก 11 รมต. โดยเล็ง
ขยี้ “บิ๊กตู่” ประเด็น บริหารงานล้มเหลว แก้โควิด-19 ห่วย ปล่อยบ่อนพรึ่บ-น าเข้าต่างด้าวแพร่เชื้อไวรัสนรกรอบ 2 
ขณะที่ พลพรรค รมต.ในครม. ก็ถูก "จองกฐิน" จ่อ โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจกันทั่วหน้าในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการ สธ.ที่
ล้มเหลว-ปมแรงงานเถ่ือนผิดกฎหมาย-สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว-โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ-แจกส.ป.ก.เอื้อนายทุน ฯลฯ  

แต่ก่อนเข้าสู่ศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลบิ๊กตู่ หากมองมาทางพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคแกนน า
อย่าง "เพ่ือไทย" ก็ต้องเรียกว่า เจอ "มรสุมอยู่ไม่น้อย" ตั้งแต่ปมพรรคแตกแยกอย่างหนัก หลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ตัดสินใจ "ไขก๊อก" พร้อมพาพลพรรค แห่ลาออกจากเพ่ือไทย จนต้องเกิด
การ "ถ่ายเลือด" ในพรรคกันขนานใหญ่  

ขนาดคนที่ท างาน ซึ่งถือว่าเป็น "คีย์แมนคนส าคัญ" และยังได้รับต าแหน่งจากสื่อประจ าสภาฯ ให้เป็น "ส.ส.ดาว
สภา ประจ าปี 2563" อย่าง นายสุทิน คลังแสง ยังโดนหางเลข ถูกลือกันในโซเชียลฯ ว่า ถูกลดบทบาทในการ
ท างาน "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ในครั้งนี้ เพราะเป็นพวกเดียวกับ "คุณหญิงสุดารัตน์" รวมทั้งปริศนาว่า พรรคเพ่ือไทย อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคใหม่ แบบใหญ่ๆ อีกรอบ  จริงเท็จประการใด ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้มีโอกาส
สัมภาษณ์ นายสุทิน คลังแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน มาไขข้อข้องใจ ก่อนศึก
ใหญ่อภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น ลองไปดูกันได้เลย  
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ลือ ถูกลดบทบาทในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จริงหรือไม่? 
นายสุทิน กล่าวยืนยันว่า ไม่ได้ถูกลดบทบาท เพราะว่าตอนนี้ในพรรคเพ่ือไทยเขาปรับระบบใหม่หมดทุกคน คือ 

จะมีกรรมการหลายชุด ชุดกลั่นกรองเนื้อหา ชุดกลั่นกรองบุคคล และมีการท างานกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เป็นการตัดสิน
ของพรรคร่วมฯ เพ่ือแก้ปัญหาคราวที่แล้ว ที่ท างานไม่เข้าขากัน มีการกินเวลาการอภิปรายของพรรคการเมืองกันเอง มี
ข้อมูลรั่วไหล เขาก็เลยให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมา ในคราวนี้ก็เลยดูเหมือนว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ อย่างพ่ีเอง ก็ดูเป็นอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้มีการลดบทบาทอะไร แต่เพราะว่าคงท างานกันหลายคณะ 
ข่าวลือถึงข้ัน "พี่สุทิน" อยู่ฝั่งคุณหญิงสุดารัตน์ จนต้องถูกลดบทบาท จริงหรือไม่? 

อันนั้นก็คิดกันไป เพราะว่าเมื่อก่อนคุณหญิงสุดารัตน์เขามีบทบาท ใครมีบทบาท พ่ีก็ท างานกับคนคนนั้นล่ะ 
เพราะเมื่อก่อนคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค คุณอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ก็เป็นเลขาธิการพรรค พี่ก็ต้อง
ท างานกับเขานั่นแหละ เพราะตอนนั้นเขาเป็นคีย์แมนของพรรค แต่ตอนนี้ ประเสริ ฐ (จันทรรวงทอง) เป็นเลขาธิการ
พรรคเพ่ือไทย พ่ีก็ต้องท างานด้วย ถามว่าสนิทกันไหม ก็ต้องบอกว่าสนิท (คุณหญิงสุดารัตน์-อนุดิษฐ์) คุ้นเคยกัน คนก็
เลยอาจคิดแบบนั้น ภาพก็เลยออกมาแบบนั้น ยืนยัน ผมเข้าได้กับทุกคน 
แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ตอนนี้มีการเตรียมการอะไรไปถึงไหนแล้วบ้าง? 

นายสุทิน กล่าวต่อว่า ประเด็นนี้คนที่รู้ข้อมูลที่สุด คือ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย จะ
ให้ข้อมูลได้ดีท่ีสุด พ่ีจะให้ข้อมูลไม่ได้ เพราะครั้งท้ายสุดพี่ไม่ได้เข้าประชุม 
มีการตั้งข้อสังเกต พรรคเพ่ือไทย ท างานไปทิศทางเดียวกับพรรคส้ม และเดินเกมไปพร้อมม็อบ เพราะมุ่งเป้าไปสู่การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ? 

ส.ส.ดาวสภาคนล่าสุด กล่าวอีกว่า ไม่คิดและรู้สึกแบบนั้น เพียงแต่ว่าการท างานกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
เขาใกล้ชิดกว่าพรรคร่วมในอดีตอย่าง ปชป. เมื่อก่อน ก็ตัดสินใจคนเดียว พรรคร่วมฯตอนนั้นก็ไม่มีบทบาท แต่ตอนนี้มัน
เป็นการตัดสินใจของพรรคร่วมฯ เรียกว่าเป็นการ "น าหมู่" พอ "น าหมู่" มันก็เลยพันๆ กันไป แต่ถามว่า ไปกับ "ก้าว
ไกล" ไหม ก็ไม่ถึงขณะนั้น แล้วที่มีการลือกันว่า มีคนสั่งการสูงสุดคนเดียวแล้วสั่งมาที่ขาหนึ่งก็เป็นพรรคการเมือง 2 
พรรค อีกขาก็เป็นมอ็บ ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าอย่างช่วงหลัง "ท่านทักษิณ" ก็ลดบทบาทลงไป
เยอะ เพราะว่าท่านป่วย เพราะติดโควิด-19 พอติดโควิดก็วางมือไปเยอะ นานๆ ก็เพ่ิงออกมาให้สัมภาษณ์ 
เพ่ือไทย ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในพรรคอีกครั้งหนึ่ง อาทิ อาจมีหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่?  

"อันนี้เป็นไปได้ ก็คงจะต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ก็เห็นว่าต้องปรับใหม่กัน แต่ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไรนะ ส่วนค าถาม
ที่ว่า แล้วที่บอกว่าอยากได้หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยคนใหม่ คุณสมบัติเหมือน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้าล่ะ นายสุทิน กล่าวว่า อันนี้ไม่รู้ ลึกขนาดนั้นไม่รู้ ก็ไม่มีใครพูดถึงขนาดนั้นหรอก เพียงแต่ว่าต้องมีการปรับ
โครงสร้าง ปรับปรุงพรรคเพ่ือไทยกันอีก อย่างที่คุณภูมิธรรมพูดนั่นแหละ" นายสุทิน กล่าว. 

ขนาดมือท างานที่เป็นถึง "ประธานวิปฝ่ายค้าน" และยังเป็น "ดาวสภา" พูดถึงขนาดนี้ ข่าวที่ลือกันก่อนหน้าใน
หลายเรื่อง ก็น่าจะเพลา ๆ ลงได้บ้าง เมื่อเจ้าตัว ยืนยันแล้วว่า ไม่ได้อยู่ฝั่ง "เจ๊หน่อย" เพียงแต่เคยท างานด้วยกัน และตน
ก็สามารถท างานร่วมได้กับทุกคน  แต่ สิ่ งที่น่าจับตาในพรรคเพ่ือไทย ต่อไป คือ การเคลื่อนไหวของ "นาย
ใหญ่" อย่าง "ทักษิณ" และกรณี การปรับใหญ่โครงสร้างพรรคที่คาดว่า จะมีขึ้นแน่นอน เพียงแต่ยังไม่รู้ก าหนดเวลาที่แน่
ชัด  นั่นจึงจะเป็นเรื่องก าหนด "ความเป็น-ความตาย"ในพรรค ที่ต้องเฝ้ามอง"แบบไม่กระพริบ"  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2018761 
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24 Jan 2021 18:41 น. 
เปิด 5 คดีดังในมือศาลรธน. รอชี้ชะตา“นักการเมือง” 
 

 
 

เปิด 5 คดีดังในมือศาลรธน. รอชี้ชะตานักการเมือง “เทพไท เสนพงศ์-สิระ เจนจาคะ-ไพบูลย์ นิติตะวัน-ธรรมนัส พรหม
เผ่ า - พล . อ . นิ พั ท ธ์  ทอ ง เ ล็ ก - จิ น ตนั นท์  ชญาต์ ร ศุ ภมิ ต ร ”  คดี  “ เ ทพ ไท”ต้ อ ง พ้น เ ก้ า อ้ี ส . ส . ห รื อ ไ ม่   
ผล 27 ม.ค.นี้ 

คดีดังของ “นักการเมือง” ที่อยู่ในมือ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ที่รอการวินิจฉัย ขณะมีที่น่าสนใจ 5  คดี
คดีแรก “ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดลงมติวินิจฉัยในวันพุธที่ 27 ม.ค.2564 นี้ เป็นคดีของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกกล่าวหามีลักษณะต้องห้ามด ารงต าแหน่งส.ส. หรือไม่   จากเหตุ ศาล จ.
นครศรีธรรมราช มีค าพิพากษา ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี นับ
แต่วันที่มีค าพิพากษา เนื่องจากร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือ
ปี 2557 

คดีถัดไปคือ กรณีเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ท าหนังสือ
แจ้งต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธ านคณะกรรมาธิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ว่า  

ขณะนี้ได้มีการยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้  นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติ
หน้าที่  รวมทั้งให้วินิจฉัยว่า นายสิระ นั้น ได้ขาดคุณสมบัติ  การเป็น ส.ส. ตามที่  พล .ต.อ.เสรี พิศุทธ์ และ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของฝ่ายค้าน ได้ยื่นค าร้องเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา หรือไม่ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า กรณีนี้ได้ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมรายชื่อ 146 คน 
ขอขอบคุณที่ นายชวนด าเนินการเรื่องโดยเร็ว เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณา 3-4 วัน จะรอดูว่าศาลจะสั่งให้ 
นายสิระ หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพราะหลักฐานชัดเจน เทียบได้จากกรณีของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถูกศาลพิพากษาจ าคุก แต่ นายเทพไท อุทธรณ์ ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด ศาลก็ยัง ให้
หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

“แต่เรื่องของนายสิระ ผ่านมา 23 ปีแล้ว และ นายสิระ ก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่เคยติดคุก อ้างเพียงว่าได้รับการ
ล้างมลทินแล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคงต้องรอให้ศาลวินิจฉัย” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุ 

กรณีของ นายสิระ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้มีมติไม่รับค าร้อง กรณี
นายสิระ เคยต้องค าพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน กระท าความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 341 ไว้พิจารณา เพราะมี ส.ส. 50 คน เข้าชื่อเสนอค าร้อง แต่ต่อมา 2 สงส.พรรคเพ่ือไทย คือ นางอนุรักษ์ 
บุญศล และ นางอาภรณ์ สาราค า ขอถอนชื่อออก ท าให้เหลือส.ส.เข้าชื่อ 48 คน มีส.ส.ร่วมเข้าชื่อไม่ถึง 1 ใน 10  
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หรือ 50 คน  ค าร้องจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ศาลจึงมีค าสั่งไม่รับ 
ค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย 

อีกคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ คือ คดีที่ประธานรัฐสภาร้องให้วินิจฉัยความเป็นส.ส.ของ  นายไพบูลย์  
นิติตะวัน สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม ่ 

จากกรณี นายไพบูลย์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าว แล้ว ไป
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) หลังจากพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ( 7) โดยที่นายไพบูลย์ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรค
ประชาชนปฏิรูปอยู่ จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ และไม่ได้ เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ กรณีนี้ศาลได้ให้นายไพบูลย์ ยื่นค าชี้แจงแล้ว 

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่  17 มิ.ย.2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับค าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ส่งความเห็นของ ส.ส.51 คน ขอให้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 
วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม ่ 

จากกรณี ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่า ศาลออสเตรเลียตัดสินว่ามีความผิดฐานน าเข้าและค้ายา
เสพติดสั่งจ าคุก 6 ปี แต่จ าคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง ส.ส.และ
รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) ซึ่งศาลให้ ร.อ.ธรรมนัส ยื่นค าชี้แจงแล้ว ปัจจุบัน ร.อ.ธรรมนัส ด ารงต าแหน่ง 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

นอกจากนี้ มีกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งค าร้องขอของ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก และ น.ส.จินตนันท์ ชญาต์รศุภ
มิตร ถูกตัดสิทธิจากกระบวนการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เหตุเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) มาก่อน ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/465872 
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25 ม.ค. 2564-09:37 น. 
มาดใหม่ การเมือง การอภิปราย “ไม่ไว้วางใจ” มาดใหม่ เพื่อไทย 

 
 

มาดใหม่ การเมือง - สถานะของพรรคเพื่อไทยในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ 
แม้จะปรากฏความขึงขังอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ไม่ว่าจะจาก นายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ไม่ว่าจะจาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร กระนั้น พรรคเพื่อไทยก็ยังถูกเฝ้ามองอย่างแคลงคลางกังขา 
เห็นได้จากข่าวเสี้ยมที่ออกมาในเชิงว่าเกิดความขัดแย้ง เกิดความไม่พอใจ เพราะไม่เห็นบทบาทของ นายสุทิน คลังแสง 
แม้จะเป็นประธานวิป ไม่เห็นบทบาท นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แม้จะเป็นดาวเด่น นี่คือภาระที่พรรคเพื่อไทยจะต้องสะสาง 
“ภายใน” 

ต้องยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวก่อนพรรคเพ่ือไทย “พลาด” พลาดเพราะว่าปล่อยให้อย่างน้อยมี 
ส .ส .รุ่ น เก่ า  2 คนอภิปรายอย่าง เจื้ อยแจ้ว ในแบบน้ าท่วมทุ่ ง  ผักบุ้ ง โหรงเหรง  กระทั่ ง ในที่ สุ ดไปไม่ถึ ง   
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แทนที่จะไม่ไว้วางใจรัฐบาล กลับไม่ไว้วางใจพรรคเพ่ือไทย นั่นอาจจะเป็นพรรคเพ่ือไทยใน
ยุคเก่า ยุคที่ยังไม่มีการจัดระบบ กระนั้น ก็มีความจ าเป็นที่ผู้บริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่จะต้องสะสางและเรียกความ
เชื่อมั่นกลับคืน เพื่อจะได้รับความไว้วางใจจากสังคมอย่างเพียงพอ 

ถามว่าจุดอ่อนของพรรคเพ่ือไทยในการตระเตรียมการอภิปรายทั่วไปคืออะไร  ค าตอบเด่นชัดอย่างยิ่งจากการ
แสดงบทบาทในสภานับแต่ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา คือพรรคเพ่ือไทยยังเป็นเงาสะท้อน
การเมือง “เก่า” แม้แต่การใช้ “เพาเวอร์พอยต์” ก็ยังไม่เก่ง ยังโชว์แต่ “แผนภูมิ”แบบเดิม เมื่อกลุ่มแคร์เข้าไปมี
บทบาทมากยิ่งขึ้น สังคมจึงเฝ้ารอว่านวัตกรรมใหม่จากการเมืองใหม่ที่กลุ่มแคร์ มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จะส่งผลสะเทือน
ไปยังนักการเมืองเก่าในพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นี่คือสิ่งที่สังคมนอกพรรคเพื่อไทยเฝ้าจับตาติดตาม 
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจครั้งใหม่จึงเป็นการทดสอบ 
1 ทดสอบว่าภายในพรรคเพ่ือไทยยอมรับความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากคราวก่อนหรือไม่ 1 ทดสอบว่าภายในพรรคเพ่ือ
ไทยมีการปรับเปลี่ยนหรือ “ปฏิรูป” อะไรบ้างหรือไม ่
พรรคเพื่อไทยต้องสร้าง “ความไว้วางใจ” ให้เกิดขึน้ให้จงได้ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5807121 
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25 มกราคม 2564 
สกัด “ขาใหญ่นอกพรรค” ปิดทางแทรก“ใบสั่ง”ดีลซักฟอก 
 

 

  
ขาใหญ่นอกพรรคเพื่อไทย พยายามเดินเกมเสริมบารมี เรียก “ส.ส.” ระดับแกนน า-แกนไม่น า เข้าพบที่บ้านพัก
ส่วนตัว หวังจะหาข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีใบสั่งประเด็นเหมือนรอบท่ีแล้ว 

ศึกซักฟอกครั้งนี้ “นายใหญ่ดูไบ” วางเกมอย่างรัดกุม หวังปิดช่องไม่ให้ “มือมืด” มีโอกาสเข้ามาหาช่องใช้การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อรองผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะครั้งก่อน  “พรรคเพื่อไทย” โดนข้อครหา “ฮั้ว” กับ 
ขั้วอ านาจในรัฐบาลไปเต็มๆ 

ทัพใหญ่ของเพ่ือไทยเที่ยวก่อน ถือว่าเป็นการประสานกันระหว่างทีม บิ๊ก กทม. โดยมี  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง  
น าทัพ ถึงแม้จะพลาดจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ “สารวัตรเหลิม” ยังมีบารมีได้นั่งหัวหน้าทีมซักฟอก จึงเป็นความ
คาดหวังที่จะท าให้รัฐบาลเซได้ 

 ขณะที่ “ทีมคุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ก็ส่ง“เสี่ยป็
อบ” น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคขณะนั้นเป็นตัวแทน คุมเกมในสภาฯ แต่จู่ๆ ทีมสุดารัตน์ ก็ถูกเขี่ยออก
อย่างไม่ไยดี แม้อีกฝ่ายจะท าทีทอดไมตรี มอบหมายงานให้ เสี่ยป็อบ แต่เอาเข้าจริงก็ได้แค่จัดแจงงานธุรการเท่านั้น 

มาถึงเที่ยวนี้ เพ่ือไทยเปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ ไร้ทีมคุณหญิงหน่อย และเปลี่ยนทีมใหม่คุมเกมศึกซักฟอก ทว่า
ปัญหาชิงการน าในพรรค ก็ยังส่อจะไม่จบ และท าท่าจะลามมาถึงงานอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกแล้ว 
ทั้งที่งานนี้บรรดาทีมบริหารพรรคชุดใหม่พยายามท าหน้าที่่เพ่ือลบค าสบประมาท และข้อครหาซูเอ๋ียคนในรัฐบาลให้ได้  
เพราะรอบที่แล้ว ว่ากันว่า “ขาใหญ่นอกพรรค” มีใบสั่งประเด็นให้ “ส.ส.เพ่ือไทย” น าไปอภิปรายในสภา แต่บางคนนก
รู้-รู้ทัน จึงเลี่ยงรับงานนี้ และเน้นอภิปรายในประเด็นของตัวเองที่เตรียมเอาไว้ เมื่อเหลือเวลาไม่พอ ประเด็นส่วนตัวของ
ขาใหญ่จึงไม่ได้ถูกน าเสนอเพ่ือบี้เป้าหมาย 
  โดยเฉพาะประเด็นที่ “ขาใหญ่” รายนี้ก าชับให้ ส.ส.เพ่ือไทย อภิปรายในสภาคือ ปมที่ดินกลุ่มกฤษดามหานคร
ที่มีเจ้าสัวคนดังมาซื้อ และปม ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ส าแดงราคาสินค้าน าเข้าเท็จ พร้อมผูกกับปม “รถไฟ
สายสีเขียว” ที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ได้ทันที รวมถึงกรณีหมดเวลา
ในการซักฟอก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
  ดังนั้น เมื่อไม่มีใครรับค าสั่ง ขาใหญ่รายนี้ จึงไม่พอใจ มีการเรียกไปต่อว่ารายคนหลังเสร็จงาน และต่อมาก็
มีข่าวปล่อยไล่หลังตามมาว่ามี ส.ส.เพื่อไทย รับงาน “บิ๊กรัฐบาล” 

เมื่อศึกซักฟอกวนกลับมาอีกรอบ ขาใหญ่รายเดิมก็เคลื่อนไหวอีกครั้ง แม้เจ้าของพรรคจะห้ามยุ่งเกี่ยว แต่มิวาย
ยังหาช่องออกแอคชั่น พยายามเข้ามามีบทบาทจนได้ โดยมีค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องในพรรคตั้งตัวเองกลับเข้าไปมีต าแหน่งใน
โครงสร้างพรรคเพ่ือเตรียมเลือกตั้ง รวมถึงขอยุ่งเก่ียวกิจกรรมพรรค 
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มีกระแสข่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ขาใหญ่นอกพรรครายนี้ พยายามเดินเกมเสริมบารมี เรียก “ส.ส.”  
ระดับแกนน า-แกนไม่น า เข้าพบที่บ้านพักส่วนตัว หวังจะหาข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีใบสั่งประเด็น
เหมือนรอบท่ีแล้ว 

แต่ปรากฎว่า บรรดาส.ส.รู้ทัน พอถึงเวลานัดหมายแทบไม่มีใครไปตามนัด มีเพียงรายเดียวที่จ าใจไปหา จน
รูปการนั่งสนทนาที่ถูกแอบถ่ายเอาไว้โดยไม่รู้ตัว ถูกส่งต่อไปในไลน์ส.ส.พรรค และเผยแพร่ออกมานอกพรรค มีการถาม
ไถ่กันในพรรคด้วยความสงสัยว่า ขาใหญ่รายนี้ มีหน้าที่อะไรถึงเรียก ส.ส.ไปรับค าสั่ง 

ทว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้ “เจ้าของพรรค” ไม่ตกข่าว เพราะมีสายคอยรายงาน ทุกย่างก้าวของลูกพรรคยัน
แกนน า โดยเฉพาะเกมชิงอ านาจ การเสี้ยมให้แตกกันในคณะกรรมการบริหารพรรคทีมใหม่ หรือแม้แต่ข้อสงสัยเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากนี้ ก็ต้องรอติดตามดูว่า “ขาใหญ่นอกพรรค” ที่หวังจะแจกใบสั่ง จะมีลูกไม้ใหม่-ลูกไม้เด็ด จนได้เข้ามาคุม
เกมซักฟอกด้วยหรือไม่ เพราะมุกเดิมเขารู้ทันกันทั้งพรรคแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919011 
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วันที่ 25 มกราคม 2564 - 09:35 น. 
ยุทธการ ไฟสุมขอน การเมือง ยุทธการ ท าลายล้าง รัฐบาล 
 

 
 
สัญญาณจากญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจเด่นชัดอย่างยิ่งในเป้าหมายทางความคิด 

เป้าหมายทางการเมือง 1 ไม่พลาดเป้าหมายต่อ “3 ป.” ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดนเรียบ ไม่มียกเว้น รวมถึง นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ 
รวมถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น 1 น่าสนใจที่แม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีเว้น  ไล่ตั้งแต่ นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล ตามมาด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไล่ตั้งแต่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ตามมาด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี  
สะท้อนให้เห็นว่ามิได้ตั้งความหวังที่จะท าแนวร่วมกับพรรคภูมิ ใจไทย หรือพรรคประชาธิปัตย์ ผนึกพลังกันอย่างเหนียว
แน่น พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพ่ือชาติ พรรคพลังปวงชนไทย ไม่มี
แตกแถว 

เวลาเกือบ 2 ปีนับจากเดือนมีนาคม 2562 กระทั่งเดือนมกราคม 2564 มีความเด่นชัดว่าการร่วมมือกัน
ระหว่างคสช. พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย เหนียวแน่น  ที่เคยหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะ
เดินหน้าในเรื่องแก้ไขรัฐธรรม นูญก็แจ่มชัดยิ่งว่าเป็นอย่างไร ที่เคยหวังว่า พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย จะสร้าง
ความ แตกต่างเมื่อน าไปวางเรียงเคียงกับคสช.และพรรคพลังประชารัฐ นั่นก็เสมอเป็นเพียงความหวัง 
เพราะในที่สุดแล้วพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ก็อยู่ในเรือล าเดียวกัน อาจจะแตกต่างไปจากพรรคชาติไทย
พัฒนาบ้าง แต่ยิ่งอยู่ผลประโยชน์ยิ่งเป็นเนื้อเดียวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจักต้องสังเคราะห์และช า แหละ
ให้สังคมได้เห็นว่าล้วนอยู่ในเรือล าเดียวกัน 

หากมองผ่านจ านวน 212 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะ เหนือกว่า 277 ของรัฐบาลได้อย่าง
แน่นอน ยุทธวิธีจึงอยู่ที่ว่าจะต้องใช้วิธีวิทยาอย่างไรในการสู้รบ  วิธีวิทยาก็คือต้องประสาน “ข้อมูล” เข้าไปกับ 
การน าเสนอสิ่งที่มีอยู่ในมืออย่างเป็น “ระบบ” มีการ “วางแผน” นั่นก็คือ ยุทธการ “ไฟสุมขอน” เพ่ือน าไปสู่การท าลายล้าง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545413 
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