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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 มกราคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ปลัด มท. เวียนผู้ ว่ าฯ - เทศบาลฯ รับทราบแผนจัดการเลือกตั้ ง  

ส.ท. - นายกเทศมตรี 28 มี.ค. เปิดรับสมัคร 8 - 12 ก.พ. 
6 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. นครพนม สร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ให้ผู้สมัคร 8 
3 บ้านเมืองออนไลน์ "บุ่นเล้ง" พบ กกต. ปมถูกร้องทุจริตเลือกตั้ง นายก อบจ. ตรัง ยันบริสุทธิ์

เชื่อถูกกลั่นแกล้ง 
9 

4 Tpchannel ออนลน์ กมธ. พัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร แนะ กกต. ถอดบทเรียน
เลือกตั้ง อบจ. เตรียมพร้อมก่อนจัดเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. นี้ 

11 

5 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ระดม ส.ส. สั่งหนุน “บิ๊กแป๊ะ” ชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 12 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" สั่งให้ ส.ส. กทม. หนุน "บิ๊กแป๊ะ" เป็นผู้ว่าฯ กทม. 13 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ประวิตร” เรียก ส.ส. กทม. พบ – สั่งหนุน "จักรทิพย์” ชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 14 
8 เนชั่นทีวีออนไลน์ กลุ่ม ส.ส. ดาวฤกษ ์แย้ม มีผู้ว่าฯ กทม. ในดวงใจแล้ว 15 
9 สยามรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ยื่น กกต. จี้ ฟัน "สิระ"  ฐานแจ้งความเท็จ ปกปิดคุณสมบัติ  

สมัคร สปช. 
16 

10 มติชนออนไลน์ “สิระ” โดนอีก! “เสรีพิศุทธ์” ยื่น กกต. เอาผิด ฐานแจ้งความเท็จ  
ปกปิดคุณสมบัติ สมัคร สปช. 

17 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ยื่น "กกต." สอย "สิระ" แจ้งความเท็จ ลงสมัครเป็น "สปช." 18 
12 แนวหน้าออนไลน์ 'ชวน' งดวิจารณ์เกี่ยวโยงสถาบัน เผยยังไม่บรรจุวาระญัตติซักฟอก รบ. 19 
13 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
อภิปรายไม่วางใจ : ‘ชวน’ เผย ยังไม่บรรจุวาระซักฟอก รอ จนท.  
ตรวจสอบ ‘เสรีพิศุทธ์’ อัด รบ. ตีรวน ลั่นไม่มีสิทธิแก้ญัตติ 

20 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ายค้าน แจงซักฟอกรัฐบาลดึงสถาบันสร้างขัดแย้ง รับเป็นเรื่องอ่อนไหว
ต้องพูดเท่าที่จ าเป็น - มีวุฒิภาวะสูง 

21 

15 มติชนออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ถาม “บิ๊กตู”่ ปฏิรูปก่อน ลต. ได้จริงหรือเปล่า? วันนี้ กปปส.  
แห่เข้าคุก แต่ท่านได้อยู่ยาว 

23 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ "สิระ" ถามกลางที่ประชุม ยกมือโหวตสวนมติพรรคได้หรือไม่   24 
17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “เทพไท เสนพงศ”์ ระทึก ! ลุ้นศาล รธน. บ่ายวันนี้พ้นเก้าอ้ี ส.ส. หรือไม ่ 25 
18 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ศาลชี้ชะตา “เทพไท” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. หรือไม่ วันนี้ (27 ม.ค.) 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 18 จังหวัดเลือกตั้ง 'อบจ.' ใหม่ อีก 47 จังหวัดยังลุ้นระทึก! 27 
2 แนวหน้าออนไลน์ มองไทยหลังเลือกตั้ง อบจ. ครั้งล่าสุด ‘การเมืองท้องถิ่น’ ยังคึกคักมีมนต์ขลัง 29 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกเสียงสองฝั่งระวังพรรคแตก 32 
4 สยามรัฐออนไลน์ ลุ้น “บิ๊กป้อม” จะเชียร์ใคร !? 34 
5 มติชนออนไลน์ เจาะเวลาหาอดีต กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 36 
6 ข่าวสดออนไลน์ พฤติการณ์ ทุจริต คอรัปชั่น ฉ้อฉล แสวงหาประโยชน์ตนเองพวกพ้อง 42 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปรับเกมซักฟอกถล่ม 'หัวหน้าพรรค' ลดแต้มการเมืองรัฐบาล 43 
8 คมชัดลึกออนไลน์ เกมซักฟอก พท. - ก้าวไกล รบไประแวงไป 45 
9 MGR ออนไลน์ ซักฟอกเหวี่ยงแห ระวังแฉกันเอง !? 46 
10 ไทยรัฐออนไลน์ เสาหลักประชาธิปไตย 48 
11 ข่าวสดออนไลน์ บทบาท รัฐสภา ผลสะเทือน จาก “ราษฎร” กับ ความเป็นจริง 49 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
      

รู้
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วันที่ 27 มกราคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2/2564 (7)  
พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร  
และพนั กงานของส านั กงานคณ ะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  ณ ห้องประชุ ม  502  ชั้ น  5  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพฒันาการเมืองและการเลอืกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 
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26 ม.ค. 2564 16:57    
ปลัด มท.เวียนผู้ว่าฯ - เทศบาลฯ รับทราบแผนจัดการเลือกตั้ง ส.ท. - นายกเทศมตรี 28 มี.ค. เปิดรับสมัคร 8 - 12 ก.พ. 
 

 
 
ปลัดมหาดไทยเวียนหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ รับทราบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี วันที่ 28 มี.ค. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) 8-12 ก.พ. จ านวน 5 วัน วันที่ 19 ก.พ. ประกาศ
บัญชีรายช่ือผู้สมัคร ส่วน 27 พ.ค. ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเรื่องร้องเรียน (ม.17) 

วันนี้ (26 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือรับทราบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
ตามท่ีได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และแจ้งให้เทศบาลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค. ภายหลังเมื่อวันที่ 12 
ม.ค. คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งแล้ว, วันที่ 1 ก.พ. กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142) วันที่ 
2 ก.พ. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 3 ก.พ. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดให้ความเห็นซอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง , วันที่ 4 
ก.พ. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มี การเลือกตั้ง (ม.12), วันที่ 8-12 ก.พ. วัน
รับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) จ านวน 5 วัน ,19 ก.พ. ประกาศบัญชีรายขื่อผู้สมัคร (ม.52), 22 ก.พ. วันสุดท้ายยื่นค าร้อง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีไม่รับสมัครผู้สมัคร (ม.55) 

วันที่ 25 ก.พ. วันสุดท้ายจัดท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และวันสุดท้ายจัดท าร่างประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 71), 2 มี.ค. ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) และ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43) 

วันที่ 7 มี.ค. วันสุดท้ายแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (ม.28) และวันสุดท้ายการยื่นค าร้องคัดค้าน
การรับสมัคร (ม.56 กรณียื่นก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน) ,วันที่ 12 มี.ค วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.43),  
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วันที่ 17 มี.ค. วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23), วันสุดท้ายเพ่ิมขื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ถอน
ขื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.44, ม.45) และวันสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56 กรณียื่นก่อนวัน
เลือกตั้ง 20 วัน) 

วันที่ 20 มี.ค. วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม.58), วันที่ 21-27 มี.ค.แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใข้สิทธิ
เลือกตั้ง (ม.40)7 วัน, วันที่ 27 มี.ค. วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) และวันสุดท้าย
อบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์ 

28 มี.ค. วันเลือกตั้ง, วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใข้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 7 วัน, วันที่ 12 เม.ย. 
วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจัดท าบัญชีผู้ถูกจ ากัดสิทธิ (ระเบียบ ท้องถิ่นฯ ข้อ 216), วันที่ 27 เม.ย.
ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน (ม.17) 

วันที่ 27 พ.ค. ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเรื่องร้องเรียน (ม.17) และวันสุดท้ายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถูกจ ากัด
สิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66) 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008017 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008017
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วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.44 น. 
กกต.นครพนม สร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ให้ผู้สมัคร 
 

 
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานเปิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการหาเสียงและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 300 คน ได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สร้างการยอมรับ   รู้รักสามัคคี รักษาความเป็น
มิตรความสมานฉันท์ ก่อนและหลังการเลือกตั้งระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชน เพ่ือให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย อันจะน ามาซึ่งผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม กฎหมายและความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การคัดค้านการเลือกตั้ง การจัดท าและยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ค าสั่งศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขต
เลือกตั้งออกเป็น 30 เขต มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จ านวน 101 คน 
และสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จ านวน 5 คน  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/211982 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/211982
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วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564, 11.05 น. 
"บุ่นเล้ง" พบ กกต. ปมถูกร้องทุจริตเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง ยันบริสุทธิ์เชื่อถูกกลั่นแกล้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ห้องประชุมส านักงาน กกต.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หัวหน้าทีมกิจปวงชน พร้อม
ด้วย นายจตุรภัทร จันทนพันธ์ หรือทนายอุ้ง ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบ นายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ พนักงาน
สืบสวนและไต่สวนช านาญการรักษาการ ต าแหน่งกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ประจ าส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดตรัง และคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือให้ปากค าเพ่ิมเติมจากประเด็นข้อ
ร้องเรียนของนายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครคู่แข่งเลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง เบอร์ 2 นอกจากนี้
ยังเรียกประจักษ์พยานมาสอบสวนเพ่ิมเติมด้วย โดยระหว่างการสอบสวนนายบุ่นเล้ง มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาไม่มีที
ท่าแสดงความวิตกกังวลใดๆ ออกมา 

ภายหลังการสอบสวนให้ปากค า นายบุ่นเล้ง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้มาตามนัดที่ กกต. เรียกมาถาม
ประเด็นบางข้อที่เขาสงสัย ตนก็ได้ตอบไปตามโจทย์ที่ กกต.ตั้งข้อสอบถามมา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะเรื่องนี้ตนไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวก็ไม่เครียดหรือกังวลอะไร ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิม ที่ผ่านมา
ก็ได้รับก าลังใจจากพ่ีน้องชาวบ้านเป็นจ านวนมาก บางคนแวะเยี่ยมน าของมาฝาก มาถามไถ่เรื่อง กกต.ไม่ประกาศ
รับรองผลกับตนว่าเรื่องแค่นี้ท าไมต้องท าถึงขนาดนั้น ทั้งที่คะแนนทิ้งห่างกว่า 5 หมื่นเสียง ตนก็ตอบไปว่าความจริงก็คือ
ความจริง 

นายบุ่นเล้ง กล่าวย้ าว่า ตนท าตามกติกาทุกอย่างไม่คิดว่าจะโดนร้องเรียน หากมองอีกทางหนึ่งก็คิดว่าเป็นการ
กลั่นแกล้งกัน ตนมองว่าต่อไปคนที่คิดจะเข้ามาท างานการเมืองคงต้องคิดหนัก ถามว่าท าไมต้องล าบากแค่เรื่องเล็ก ๆ 
น้อยๆ ก็น ามาร้องเรียน จริงไม่จริงไม่รู้ขอมาร้องเรียนไว้ก่อน หน้าที่ของ กกต. เมื่อมีการร้องเรียนก็ต้องรับเรื่องพิจารณา
ท าให้เสียเวลา ตนยังเชื่อมั่นการท างานของ กกต. ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอะไร ส าหรับ
เหตุการณ์นี้ความรู้สึกดีๆ ที่ผ่านมาก็เหมือนแก้วร้าวแล้ว  

ด้าน นายจตุรภัทร ทนายความส่วนตัว เผยว่า วันนี้ทาง กกต.เรียกนายบุ่นเล้ง มาให้ปากค ากรณีร้องเรียนจับกุม
หัวคะแนนผู้สมัคร ส.อบจ.ตรัง เขต อ.เมืองตรัง และ ส.อบจ.เขต อ.วังวิเศษ ซึ่งเจ้าตัวได้ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิดที่เกิดขึ้น ส่วนรายละเอียดถ้อยค าให้การขอยังไม่เปิดเผย  
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ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า หลังจากที่ทาง กกต.ตรัง ได้ให้คณะกรรมการสอบปากค าบันทึกค าให้การของนาย
บุ่นแล้ว แล้ว ขณะเดียวเจ้าหน้าที่ กกต.ยังเรียกนายเทพวิทูล ม้าฤทธิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขต 1 อ.วังวิเศษ มา
ให้ปากค าเพ่ิมเติม จากกรณีที่เข้าร้องเรียนพบการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจากการจับกุม นายวิชิต พลอินทร์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ พร้อมเงินจ านวนหนึ่ง ต่อมานายวิชิตให้การรับสารภาพว่า ได้เป็นหัวคะแนน
ของผู้หัวคะแนนผู้สมัคร สมาชิก อบจ.รายหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยผลการสืบสวนสอบสวนได้ก่อน และจะเร่ง
ด าเนินการสรุปส านวนคดีส่งไปยัง กกต.กลาง ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือน ก.พ. จะมีค าสั่งแจ้งลงมาอีกครั้ง 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า’โกเล้ง’ หรือ ‘นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ’ ทีมกิจปวงชน 
เบอร์ 1 ชนะการเลือกตั้ง ได้คะแนน 162,419 คะแนน ขึ้นเป็นว่าที่นายก อบจ.ตรัง  นายสาธร วงศ์หนองเตย ทีม ตรัง
พัฒนาเมืองตรัง เบอร์ 2 ได้คะแนน 116,366 คะแนน ส่วน นายภูผา ทองนอก  เบอร์ 3  ทีมตรังก้าวใหม่’ ได้คะแนน 
13,141 คะแนน. 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/220932 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/220932
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กมธ.พัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร แนะ กกต.ถอดบทเรียนเลือกตั้ง อบจ. เตรียมพร้อมก่อนจัดเลือกตั้ง
เทศบาล 28 มี.ค. นี้ 

 
 

26 ม.ค. 64 – กมธ.พัฒนาการเมืองฯ  สภาผู้แทนราษฎร  มองเลือกตั้ง อบจ. ผู้มาใช้สิทธิต่ ากว่าเป้าหมาย
เพราะไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต ขาดการประชาสัมพันธ์  ขณะบัตรเลือกตั้ง 2 ใบสีคล้ายกัน ท าสับสน  ส่วน
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมตรวจสอบยังคลุมเครือ แนะ กกต. ถอดบทเรียน เตรียมพร้อมก่อนจัดเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค. นี้ 

   คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา
ผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์  สันติภาดา เป็นประธาน กมธ.  ประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เมื่อ 20 ธ.ค. ปีที่แล้ว  และการเตรียมพร้อมจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต 
    โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้แสดงความเห็นและข้อกังกลเนื่องจากพบว่าจ านวนผู้มา ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 
62.85 ซึ่งเป็นจ านวนที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด - 19  รวมถึงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต และการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ   
    ส่วนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ใช้เลือก นายก อบจ.และสมาชิก อบจ. มีสีใกล้เคียงกัน อาจสร้างความสับสนให้กับผู้
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ท าให้การลงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้สิทธิและเป็นที่มาของบัตรเสีย
ได้  นอกจากนี้การเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมายังพบการทุจริตซื้อเสียงจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมาธิการฯเห็นว่า กกต. ควร
ท าหน้าที่เชิงรุกในการค้นหาพยานหลักฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตซื้อเสียง ขณะที่กฎหมาย
และระเบียบที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งและการหาเสียงยังคลุมเครือเป็นอุปสรรคต่อการหาเสียง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อีกท้ังการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจควบคุมตรวจสอบยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน  
     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มองว่า กกต. จะต้องถอดบทเรียนจากการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมพร้อมกับการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. นี้ โดยควรมุ่งให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากขึ้น  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา
ผู้แทนราษฎร จะจัดท าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ  ไปยัง กกต. ต่อไป 
 
อ้างอิง : http://tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=5027 
 

http://tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=5027
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วันที่ 26 มกราคม 2564 - 18:37 น. 
 “บิ๊กป้อม” ระดม ส.ส. สั่งหนุน “บิ๊กแป๊ะ” ชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 

บิ๊กป้อมบุกพรรคพลังประชารัฐ เรียก ส.ส. สั่งท่ีละคน หนุน พล.อ.จักทิพย์ชิงผู้ว่ากทม. 
วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางมายังที่ท าการ พปชร. โดยไม่ได้เข้าร่วมกรรมการบริหารพรรค แต่ได้
เรียก ส.ส. จ านวนหนึ่งขึ้นไปพบท่ีห้องท างาน ซึ่งอยู่ในตึกอีกด้านหนึ่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ ส.ส. กทม. นั้น พล.อ.ประวิตร ได้เรียกเข้าไปทีละคน พร้อมระบุว่า ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ขอให้สนับสนุนผู้ชนะ คือ พล.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-602094 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-602094
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อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.16 น. 
"บิ๊กป้อม"สั่งให้ส.ส.กทม. หนุน"บิ๊กแป๊ะ"เป็นผู้ว่าฯกทม. 
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียก ส.ส.กทม.พบ สั่งหนุน "บิ๊กแป๊ะ"ชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางมายังที่ท าการ พปชร. ในจังหวะที่มีการประชุม ส.ส. โดยไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมพรรค แต่ได้เรียก ส.ส.ข้ึนไปพบที่ห้องท างาน ซึ่งอยู่อีกตึกหนึ่ง 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ ส.ส.กทม. นั้น พล.อ.ประวิตร ได้เรียกเข้าไปทีละคน พร้อมระบุว่า “ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ขอให้สนับสนุนผู้ชนะ คือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.”  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821473 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821473
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26 มกราคม 2564 
"ประวิตร”เรียก ส.ส.กทม. พบ-สั่งหนุน"จักรทิพย์”ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. 
 

 

  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางมายังที่ท าการ พปชร. ในจังหวะที่มีการประชุม ส.ส. โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมพรรค   แต่
ได้เรียก ส.ส.ขึ้นไปพบท่ีห้องท างาน ซึ่งอยู่อีกตึกหนึ่ง 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ ส.ส. กทม. นั้น พล.อ.ประวิตร ได้เรียกเข้าไปทีละคน พร้อมระบุว่า ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ขอให้สนับสนุนผู้ชนะ คือ  พล.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919359 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2548206 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/214990 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466167 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919359
https://www.matichon.co.th/politics/news_2548206
https://siamrath.co.th/n/214990
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27 ม.ค. 2564 
กลุ่มส.ส.ดาวฤกษ์แย้ม มีผู้ว่าฯกทม.ในดวงใจแล้ว 
 

 
 

ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์พรรคพลังประชารัฐ แย้ม มีชื่อผู้ว่าฯกทม.ในดวงใจบ้างแล้ว แต่จะรอดูรายชื่อผู้สมัครคนอ่ืนๆอีกครั้ง  
ยืนยัน หัวหน้าพรรคให้อิสระในการเลือก ไม่ได้สั่งให้สนับสนุนใครเป็นพิเศษ 

27 มกราคม 2564 น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. ในนามกลุ่มดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ ให้
สัมภาษณ์รายการ "เนชั่นทันข่าว" ถึงแนวทางของกลุ่มในการสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ว่า ขณะนี้พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้ส่งสัญญาณให้สนับสนุนว่าที่ผู้สมัครฯรายใดเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นที่
ชัดเจนแล้วพรรคพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค เพราะเกรงว่าจะเป็นการท าผิดกฎหมาย อีกท้ังการเป็นส.ส. 
ก็ไม่สามารถช่วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหาเสียงได้เช่นกัน  

ส่วนรายชื่อว่าที่ผู้สมัครที่ปรากฏออกมาผ่านสื่อ อาทิ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ภรรยานายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และพล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์จะสนับสนุนใครเป็นพิเศษหรือไม่นั้น น.ส.กรณิศ  กล่าวว่า ก่อนถึง
วันสมัครเชื่อว่าจะมีผู้เสนอตัวเข้ามาอีกหลายคน ยังพอมีเวลาให้ศึกษานโยบายของแต่ละคนอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 

ส่วนรายชื่อที่ปรากฏ ตนก็ทราบผ่านสื่อเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้คุยกัน แต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่าง
กัน โดยเฉพาะพล.ต.อ.จักรทิพย์ สมัยที่นั่งเป็นผบ.ตร. เคยฝากผลงานไว้มากมายที่แสดงถึงความเป็นผู้น าอย่างแท้จริง 
เช่น เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเหตุการณ์ถ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ส่วนนางทยา เคยด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม.มาก่อน ก็อาจจะมีประสบการณ์เรื่องการบริหารงานกทม.มาบ้าง 

เมื่อถามว่า ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ที่มี ส.ส.กทม. 5 คน และบัญชีรายชื่อ 1 คน จะสนับสนุนใครเป็นพิเศษหรือไม่นั้น 
น.ส.กรณิศ ยอมรับว่า เท่าที่คุยกันแนวทางเลือกผู้ว่าฯกทม.ของกลุ่มจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนส.ส.กทม.รายอ่ืนๆ
ของพรรคจะเลือกใครนั้นทางกลุ่มไม่ทราบ โดยคุณสมบัติของผู้ว่าฯในฝันของกลุ่มต้องเป็นคนขยัน รู้ปัญหาของกทม.
อย่างแท้จริง และสามารถน ากทม.ไปสู้กับเมืองใหญ่ของโลกได้อย่างเท่าเทียม  

ดังนั้น หากใครมีคุณสมบัติตามนี้ทางกลุ่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ และเมื่อเลือกแล้ว ก็ไม่กลัวว่าจะขัดใจกับแกน
น าของพรรคที่เลือกผู้สมัครไม่ตรงกัน เนื่องจากหัวหน้าพรรคให้อิสระกับส.ส.ทุกคนเป็นผู้ตัดสินใจ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378814318?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378814318?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378814318?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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26 มกราคม 2564 17:38 น.   
"เสรีพิศุทธ์" ยื่นกกต. จี้ฟัน "สิระ" ฐานแจ้งความเท็จ ปกปิดคุณสมบัติ สมัครสปช. 
 

 
 

วันที่ 26 ม.ค.64 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้โพสต์เอกสารค า
ร้อง นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมข้อความระบุว่า 
 "จากกรณีที่ได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยถอดถอนคุณสิระและขอให้มีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนั้น 
เห็นคุณสิระให้ข่าวว่า ตนเองมีคุณสมบัติถูกต้องเพราะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2554 และยังเคยได้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)เม่ือปี 2557 

ดังนั้นเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.64) จึงได้ส่งเรื่องคุณสิระไปยังกกต.ให้ด าเนินคดีในฐานความผิดแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนักงาน 
ปกปิดคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ในการเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 8(9)
เหตุ  

“เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ” และ
จะได้ด าเนินการเรียกคืนเงินเดือน เบี้ยประชุม ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่ได้รับทั้งหมดต่อไป  ส่วนกรณีลงสมัครรับ
เลือกตั้งของปี 2554 จะได้ตรวจสอบต่อไปครับ” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214953 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214953
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210126/2f58715659f8cb88f0336c484e74945e8e28e39889cd50eb2b5d404e7dd36980.jpg?itok=Gh2wwUVa
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วันที่ 26 มกราคม 2564 - 15:42 น. 
สิระ โดนอีก! เสรีพิศุทธ์ ยื่นกกต.เอาผิด ฐานแจ้งความเท็จ ปกปิดคุณสมบัติ สมัครสปช. 
 

 

 
วันนี้ (26 ม.ค.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้โพสต์เอกสารค า

ร้อง นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมข้อความระบุว่า 
จากกรณีที่ได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยถอดถอนคุณสิระและขอให้มีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนั้น 

เห็นคุณสิระให้ข่าวว่า ตนเองมีคุณสมบัติถูกต้องเพราะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งปี 2554 และยังเคยได้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)เม่ือปี 2557 

ดังนั้นเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.64) จึงได้ส่งเรื่องคุณสิระไปยังกกต.ให้ด าเนินคดีในฐานความผิดแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงาน ปกปิดคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ในการเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ตามมาตรา 29 ประกอบ
มาตรา 8(9) เหตุ “เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิด  
ลหุโทษ” และจะได้ด าเนินการเรียกคืนเงินเดือน เบี้ยประชุม ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่ได้รับทั้งหมดต่อไป 
 ส่วนกรณีลงสมัครรับเลือกตั้งของปี 2554 จะได้ตรวจสอบต่อไปครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2547824 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2547824
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26 มกราคม 2564 
"เสรีพิศุทธ์" ยื่น "กกต." สอย "สิระ" แจ้งความเท็จ ลงสมัครเป็น "สปช." 
 

 

  
เสรีพิศุทธ์ตรวจสอบ "สิระ" ปกปิดข้อมูล ตอนเป็น สปช. ของ กกต. สอย -ส่งเรื่อง ป.ป.ช. ถอดถอน 
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธานคณะ  
กรรมาธิกา (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในหนังสือเพ่ือแจ้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เมื่อวันที่ 25 มกราคม เพ่ือแจ้งความด าเนินคดีกับนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐ ฐานความผิดแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ปกปิดคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 กรณี
ในการเข้ารับการสรรหาเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 8(9)เหตุ “เคยต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ” และขอให้ด าเนินการเรียก
คืนเงินเดือน เบี้ยประชุม ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่ได้รับทั้งหมดต่อไป รวมถึงขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ด าเนินคดีกับนายสิระ ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
         พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุด้วยว่า ส่วนกรณีการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของนายสิระ ในปี 2554 จะได้ตรวจสอบ
ต่อไป 

 ทั้งนี้ในรายละเอียดในหนังสือที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ส่งถึงกกต. นั้นได้แนบส าเนาการแต่งตั้งนายสิระ เป็นสปช. 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และส าเนาค าพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายค าเลขที่ 812/2538 หมายเลข
แดงที่ 2218/2538 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ (ฉ้อโกง) ฐานออกเช็คโดยมีเจตนาให้ไม่มีการ
ใช้เงินตามเช็ค ซึ่งกรณีท่ีเกิดขึ้นนั้นนายสิระไม่แจ้งประวัติการถูกศาลพิพากษาให้จ าคุกในความผิดอาญาตามค าพิพากษา
ดังกล่าว ถือเป็นการแจ้งความเท็จ โดยมีเจตนาปกปิดความจริงที่ควรบอก. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919235 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394561 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919235
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394561
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วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.03 น. 
'ชวน'งดวิจารณ์เกี่ยวโยงสถาบัน เผยยังไม่บรรจุวาระญัตติซักฟอกรบ. 
 

 
 

"ชวน"งดวิจารณ์เกี่ยวโยงสถาบัน ยึดข้อบังคับขอบเขต เผยยังไม่บรรจุวาระญัตติซักฟอกรบ. รอจนท.
ตรวจสอบก่อน 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีท่ีพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) เตรียมเสนอแก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน 
ว่า ขณะนี้ต้องรอรายงานจากฝ่ายผู้ตรวจสอบรายละเอียดญัตติฯ ก่อน ซึ่งตนยังไม่สามารถให้ความเห็นอะไรได้ในตอนนี้  
ทั้งนี้ คาดว่าทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องมาให้ตนภายใน 1 - 2 วันนี้ 

เมื่อถามว่า ตามหลักการสามารถเสนอญัตติที่เกี่ยวกับสถาบันได้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ยังไม่อยากวิจารณ์อะไร 
ขอให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งเรื่องมาที่ตนก่อนจึงจะให้ความเห็นได้ เมื่อถามต่อว่า ในอดีตเคยมีการยื่นญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ และเชื่อมโยงไปถึงสถาบันหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ตามข้อบังคับมีเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ที่ก าหนดไว้ว่าสามารถอภิปรายอะไรได้บ้าง 

เมื่อถามอีกว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาก็มีการห้ามพูดถึงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญา ณตนของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นายชวน กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน  เมื่อถามย้ าว่า แต่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะประสานมาเพ่ือให้
แก้ไขญัตติ นายชวน กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องยังมาไม่ถึงตน ถ้าเรื่องมาถึงแล้วจะพิจารณาและประสานไปอีกครั้ง 

เมื่อถามว่า จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหรือไม่ เพราะวิปรัฐบาลระบุว่าหากปล่อยญัตตินี้ออกไปอาจมีการประท้วง
ตั้งแต่เริ่มต้น นายชวน กล่าวว่า ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบญัตติส่งรายละเอียดมาที่ตนก่อน เมื่อถามว่า หากจะต้องมี
การแก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ต้องยื่นญัตติใหม่ภายในเวลาเท่าไหร่จึงจะสามารถบรรจุเข้าสู่งการพิจารณาสมัยนี้
ได้ทัน นายชวน กล่าวว่า ถือว่ายื่นมาเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอน หากจะมีการแก้ไขก็จะประสานไปอีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/548373 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/548373
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วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 
อภิปรายไม่วางใจ : ‘ชวน’ เผย ยังไม่บรรจุวาระซักฟอก รอ จนท.ตรวจสอบ ‘เสรีพิศุทธ์’ อัดรบ.ตีรวน ลั่นไม่มีสิทธิ
แก้ญัตติ 

 
วันที่ 27 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 08.40 น. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคเสรีรวมไทย (สร.) กล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ต้องการให้พาดพิงสถาบัน 
ว่า เรื่องการเขียนญัตติต้องไปถามผู้น าฝ่ายค้าน เพราะได้รวบรวมข้อมูลจากทุกพรรคมาเขียนญัตติ แต่ในส่วนของพรรค 
สร. ไม่มีเรื่องสถาบันมาเกี่ยวข้อง และการออกมาพูดของพรรครัฐบาลที่ห้ามพาดพิงสถาบันนั้น เป็นการตีรวน ทั้งที่ไม่มี
สิทธิมาแก้ญัตติของฝ่ายค้านที่ได้ยื่นไปแล้ว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ขอถามไปยังฝ่ายรัฐบาลรู้รายละเอียดหรือไม่ ขนาดตนยังไม่รู้ เลย และตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ห้ามพูดถึงสถาบันโดยไม่จ าเป็น หมายความว่า พูดได้ แต่ถ้าไม่จ าเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยง ไม่มี
ใครไปให้ร้ายโจมตีสถาบัน พวกเราเคารพเทิดทูน 

“ญัตติที่ยื่นไปแล้วไม่ควรและไม่จ ำเป็นที่ต้องแก้ไข ขอให้รอดูตอนอภิปรำย ถ้ำอภิปรำยไม่ เหมำะสมก็สำมำรถ
คัดค้ำนและประท้วงได้ แต่ถ้ำจ ำเป็นต้องพูดก็พูดได้ เช่น กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งที่แล้ว ผมพูดเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกฯ ถวำยสัตย์ปฏิญำณไม่ครบ ซึ่งต้องถวำยสัตย์ต่อพระมหำกษัตริย์ก็เป็นเรื่องที่พูดได้ เพรำะเรำไม่ได้ไป
ว่ำร้ำยพระมหำกษัตริย์ แต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ฝ่ำยรัฐบำลหยิบยกข้ึนท ำลำยน้ ำหนักของฝ่ำยค้ำน ควำมจริงผู้ที่ท ำ
ให้สถำบันเสียหำยคือรัฐบำลที่แอบอ้ำง แต่ฝ่ำยค้ำนไม่เคยท ำ” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว 
“ชวน” ปัดให้ความเห็นวิปรบ.ขอแก้ญัตติโยงสถาบัน รอตรวจสอบ 

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมเสนอแก้ไขญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เพราะเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันว่า ขณะนี้ต้องรอรายงานจากฝ่ายผู้ตรวจสอบรายละเอียดญัตติก่อน ซึ่งตนยังไม่สามารถให้
ความเห็นอะไรได้ในตอนนี้ ทั้งนี้ คาดว่าทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องมาให้ตนภายใน 1-2 วันนี้ 

เมื่อถามว่า ในอดีตเคยมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจและเชื่อมโยงไปถึงสถาบันหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า 
ตามข้อบังคับมีว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สามารถอภิปรายอะไรได้บ้าง 

เมื่อถามว่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
(วิปรัฐบาล) จะประสานมาเพ่ือให้แก้ไขญัตติ นายชวนกล่าวว่า ตอนนี้เรื่องยังมาไม่ถึงตน ถ้าเรื่องมาถึงแล้วจะพิจารณา
และประสานไปอีกครั้ง 

นอกจากนี้ สื่อได้ถามว่า จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหรือไม่ เพราะวิปรัฐบาลระบุว่าหากปล่อยญัตตินี้ออกไป
อาจมีการประท้วงตั้งแต่เริ่มต้น นายชวนกล่าวว่า ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบญัตติส่งรายละเอียดมาที่ตน อย่างไรก็ตาม 
หากมีการแก้ไขญัตติ ก็สามารถบรรจุเข้าสู่การพิจารณาสมัยนี้ได้ เพราะถือว่ายื่นมาเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394615 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394615
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg
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26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:40 น.     
ฝ่ายค้าน แจงซักฟอกรัฐบาลดึงสถาบันสร้างขัดแย้ง รับเป็นเรื่องอ่อนไหวต้องพูดเท่าที่จ าเป็น-มีวุฒิภาวะสูง 
   

 
 

26 ม.ค.64 - ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า หลังจากยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ฝ่ายค้านก็ไปคุย
ในรายละเอียดที่เราคิดว่าจะต้องท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งได้คุยเรื่องกรอบเวลาโดยได้ข้อสรุปว่าเมื่อ
จ านวนผู้อภิปรายเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วประมาณ   80 เปอร์เซนต์ ถ้าคิดหลักง่ายๆเวลาการอภิปรายครั้งนี้น่าจะเพ่ิมข้ึน
ตามสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซนต์ คราวที่แล้วอภิปราย 3 วัน ลงมติ 1 วัน คราวนี้จะต้องเป็น 5 บวก 1 หรือ 6 บวก 
1 อย่างต่ าสุดก็หน้าจะเป็น 5 บวก 1 ถึงจะท างานได ้

นอกจากนั้นในเรื่องของเนื้อหาที่หลายพรรคอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล้มเหลว เรื่อง
ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องสังคม เป็นต้น ก็คุยกันว่าเรื่องเดียวกันจะแบ่งเนื้อหาให้อภิปรายรับลูกรับช่วงกันอย่างไร รวมทั้งมี
การประเมินสถานการณ์ในการประชุมด้วยว่าบรรยากาศในการประชุมจะเป็นอย่างไร จะมีการประท้วงมากน้อยหรือไม่ 
รวมทั้งล าดับการอภิปรายว่าเราจะต้องใช้รูปแบบเดิม หรือผู้อภิปรายสามารถอภิปรายรัฐมนตรี 2 คนให้จบไปคราวเดียว
หรือต้องขึ้นอภิปราย 2 ครั้ง รวมทั้งได้ก าชับผู้อภิปรายทุกคนให้เน้นเรื่องข้อมูลให้ดีที่สุด เรื่องโวหาร ส านวนขอให้ลดลง  

เมื่อถามว่า วิปรัฐบาลยืนยันให้เวลาอภิปรายเท่ากับการอภิปรายปี 63 นายสุทินกล่าวว่า ก็ต้องพิจารณาดูว่าให้
เวลาแค่นั้นเหมาะหรือไม่ เมื่อผู้อภิปรายมีจ านวนมาก ข้อหาเยอะ และรัฐบาลก็ท างานมานาน ความผิดเยอะแล้วจะให้
เวลาอภิปรายเท่ า เดิม อธิบายได้หรือไม่  ซึ่ ง เรื่ องนี้ เป็น เรื่ อง เหตุและผล ในอดีต เคยอภิปรายกัน 7 วัน  
7 คืน ซึ่งก็จะต้องมีการพูดคุยอีกครั้งหลังจากท่ีประธานสภาฯบรรจุวาระแล้ว  

ถามอีกว่าในญัตติมีข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลน าสถาบันมาสร้างความขัดแย้ง ฝ่ายค้านมีกรอบการอภิปรายอย่างไร 
เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว นายสุทิน กล่าวว่า เราก็คิดกันอยู่ทุกคนก็ตระหนักว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและต้องพูดถึงเท่าที่
จ าเป็นและต้องใช้วุฒิภาวะขั้นสูงในการที่จะพูดเรื่องนี้ แต่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้ เพราะเป็นความเสียหายอยู่จริง ถ้ารัฐบาล
ท าความเสียหายให้กับสถาบันแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่มาก จะกระทบอะไรอีกมาก  ถ้าเราไม่กระตุ้น เตือน กระตุก ติง หรือ
ต้องคาดโทษกัน เราเกรงว่าเรื่องอย่างนี้จะกลายเป็นการชินชาที่จะปฏิบัติ เราก็จ าเป็นต้องพูด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อ
พูดเรื่องนี้ก็อาจจะถูกประท้วงมาก ซึ่งคนประท้วงก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะคนพูด คนประท้วงถ้าประท้วง
ไม่ดีก็จะกลายเป็นว่าตัวเองท าผิดเสียเอง ดังนั้นทุกฝ่ายต้องใช้วุฒิภาวะขั้นสูงระมัดระวังที่สุด   

ถามย้ าว่าเรื่องสถาบันสามารถน ามาอภิปรายได้ใช่หรือไม่ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า สามารถอภิปรายได้ แต่
อยู่ที่ความเหมาะสม ซึ่งมีข้อบังคับว่าให้พูดเท่าที่จ าเป็น และพูดอย่างไรให้เข้าใจกันโดยไม่เสียหายและไม่กระทบ
ข้อบังคับ บางครั้งคนเราไม่พูดตรงก็พอจะรู้เรื่อง  
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ต่อข้อถามว่าหลังการอภิปรายฝ่ายค้านจะไปยื่นถอดถอนรัฐมนตรีต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย นายสุทิน กล่าวว่า
เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องถ้ามีการทุจริต พบความกระท าผิด เรื่องไหนที่ต้องท าให้จบครบถ้วยกระบวนการก็ต้อง
ท า ไม่อย่างนั้นก็จะถูกครหาว่าฝ่ายค้านท าไม่สุด ดังนั้นการด าเนินการกับผู้กระทบผิดก็ต้องท าทั้งในสภาฯและ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจากหลักฐานแล้วมีรัฐมนตรีที่ต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 5 คน แต่จากนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันอภิปรายก็จะต้องสกรีนข้อมูลอีก   

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านมีหลักฐานชี้ชัดความผิดใช่หรือไม่ ไม่ใช่ว่าการอภิปรายเป็นแค่พิธีกรรม ประธานวิปฝ่าย
ค้าน กล่าวว่า มีข้อมูล และทุกครั้งที่อภิปรายเสร็จก็ไปยื่นถอดถอน แต่เมื่อยื่นไปแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งนี้ยืนยันว่าเราท าหน้าที่สมบูรณ์ทุกครั้ง ไม่ใช่พูดในสภาเปล่าๆ   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91052 
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วันที่ 26 มกราคม 2564 - 19:25 น. 
นิพิฏฐ์ ถามบ๊ิกตู่ ปฏิรูปก่อนลต.ได้จริงหรือเปล่า? วันนี้กปปส.แห่เข้าคุก แต่ท่านได้อยู่ยาว 

 
 

กรณีที่ ศาลจั งหวัดพัทลุ ง  อ่านค า พิพากษาศาลฎีกา จ าคุก “ทวี  ภูมิสิ งหราช” อดีต ส .ว . พัทลุ ง  
แกนน ากปปส.พัทลุง จ าเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี 12 เดือน กรณีร่วมกันขัดขวางการรับสมัคร ส.ส. พัทลุง เหตุเกิดระหว่าง
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2556 ที่กองร้อยตชด.434 พัทลุง และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.พัทลุง ที่เทศบาล
ต าบลท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง 
ย้อนอ่าน : ฎีกาจ าคุก ‘แกนน า กปปส.พัทลุง’ 2 ปี 12 เดือน คดีขัดขวางเลือกตั้ง 

วันนี้ (26 ม.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง ยอมสูญเสีย
อิสรภาพเพื่อปฏิรูป? แสดงความเห็นถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า 

“ค่ าวันที่ 22 มกราคม 2564 ผมเชิญแกนน ากปปส.พัทลุง มากินข้าวที่บ้าน เนื่องจากวันที่ 25 มกราคม ศาล
ฎีกาจะตัดสินคดีขัดขวางการเลือกตั้ง คล้ายกับบอกว่า หากเขาถูกลงโทษก็ถือว่า เป็นการดื่มกินเพ่ือสั่งลาก่อนจะจากกัน 
แต่หากโชคดีศาลเมตตาก็ถือว่ามาแสดงความยินดีกันล่วงหน้า แต่สุดท้ายก็มีบางคนโชคดี และมีบางคนโชคร้าย บางคน
ได้ออกมาเพราะศาลรอการลงโทษจ าคุก แต่บางคนต้องเสียอิสระภาพถูกจองจ า 

“คืนวันที่ 22 ผมน าเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่มีออกมารับรอง ก็ครึ้มอกครึ้มใจกัน แอลกอฮอล์พอจะกลบเกลื่อนแวว
ตาที่กังวลไปได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถปิดบังได้ทั้งหมด ผมถามว่า ถ้าย้อนเวลากลับจะชุมนุมประท้วงอีกหรือไม่ ทุกคนตอบ
พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่า “จะท าอีก” เพราะสถานการณ์ที่รัฐบาลขณะนั้นออกกฎหมายนิรโทษกรรม และแก้
รัฐธรรมนูญให้ส.ว.ด ารงต าแหน่งได้ 2 วาระ เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ ผมเชื่อว่า คนจังหวัดผม 80% ก็ออกมาคัดค้านการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรม แต่มีเพียงผู้กล้าทั้ง 11 คน เดินออกมาข้างหน้าเป็นผู้น า สุดท้าย รัฐบาลสมัยนั้นก็ออก
กฎหมายนิรโทษกรรมไม่ได้ คนท าผิดก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทย 

“ส าหรับผมเมื่อยับยั้งกม.นิรโทษกรรม และยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ผมก็ ยุติความเคลื่อนไหว ความ
ผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนหรือ มันอยู่ตรงที่บางคนบอกว่าต้อง “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ผมรู้ว่า การปฏิรูปส าหรับเมืองไทย 
มันเป็นวาทกรรม เสียมากกว่าที่จะเป็นจริง  ผมเลยบอกว่า ถ้ารถไฟขบวนนี้จะไปสุดปลายทางที่สถานี  
หัวล าโพง ผมลงแค่สถานีสามเสนเท่านั้น จากปี 2557 จนถึง 2564 เราปฏิรูปได้จริงหรือเปล่า หรือ เราเดินถอยหลัง ผู้ที่
จะตอบค าถามนี้ได้ดีที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ยึดอ านาจในปี 2557 เพราะท่านยังคงด ารงต าแหน่งอย่าง
เหนียวแน่นมา ตั้งแต่ปี 2557 แต่เพ่ือนพ้องน้องพ่ีของผมผู้ต้องการปฏิรูปต่างทะยอยเดินเข้าคุกกันเป็นแถว 
 “จะอย่างไรก็ตาม ผมให้ก าลังใจครอบครัวผู้ถูกจองจ า จ าชื่อผมไว้ สิ่งไหนผมช่วยได้ ผมช่วย เสียดายเหลือเกิน
แกนน าใหญ่บางคนปฏิเสธแม้แต่จะช่วยเสียค่าปรับให้พี่น้องผม” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2548383 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2545734
https://www.matichon.co.th/politics/news_2548383
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/cats-171.jpg
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อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.11 น. 
"สิระ"ถามกลางที่ประชุม ยกมือโหวตสวนมติพรรคได้หรือไม่   
 ฮือฮา "สิระ" ถามกลางท่ีประชุม พปชร.ยกมือโหวตสวนมติพรรคได้หรือไม่ เหตุไม่ค่อยพอใจ รมต.บางคน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีนายอนุชา  
นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ พปชร. เป็นประธานการประชุม  ได้มีการเสนอให้ตั้งองครักษ์
พิทักษ์ 6 รัฐมนตรีที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ   ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และรมว.กลาโหม 2.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  3.นายสุชาติ  ชมกลิ่น รมว.แรงงาน  
4.พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย  5.นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ 6.ร .อ.ธรรมนัส   
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยมีเพ่ือน ส.ส.กลุ่มหนึ่ง ได้ฝากให้นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. เป็นตัวแทนถาม
ว่า ในการลงมติไม่ไว้วางใจ ต้องท าตามมติพรรคหรือไม่ หากโหวตสวนมติพรรคจะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่ เรียกเสียง
ฮือฮาในที่ประชุม ปรากฏว่านายอนุชาไม่ตอบอะไร และตัดบทไปพูดเรื่องอ่ืนแทน 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม ส.ส.พปชร.วันนี้ มีรัฐมนตรีบางคนที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส.ส.ไม่ค่อย
พอใจบาทบาทการท างานในช่วงที่ผ่านมา และอาจจะโหวตสวนมติพรรคในการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821472 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919373 
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27 Jan 2021 06:05 น. 
 “เทพไท เสนพงศ์”ระทึก! ลุ้นศาลรธน.บ่ายวันนี้พ้นเก้าอี้ส.ส.หรือไม่ 
 

 
 

“เทพไท เสนพงศ์”ระทึก! ศาลรธน.นัดชี้ชะตาบ่ายวันนี้ หลุดส.ส.หรือไม่ จากเหตุต้องค าพิพากษาจ าคุก-ถูกเพิกถอน
สิทธิ 10 ปี คดีร่วมทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.เมืองคอน ปี 57 

วันนี้ ( 27 ม.ค.64)  เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดวินิจฉัยในคดีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) 
ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101( 6) ประกอบมาตรา 98 (4)  มาตรา 96(2) หรือไม ่

จากกรณีวันที่ 28 ส.ค.63 นายเทพไท ต้องค าพิพากษาศาล จ.นครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการ
ลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลืกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 57 ไว้พิจารณาวินิจฉัย 

โดยเมื่อวันที่  16 ก.ย.63 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่กกต. ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ไว้
พิจารณา และแจ้งให้กกต.ทราบ พร้อมส่งส าเนาค าร้องให้นายเทพไท ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับส าเนาค าร้อง และเมื่อข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องปรากฏชัดเจนว่า
ศาลจ.นครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค า
พิพากษา ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ปรากฏหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีค าสั่งให้ นายเทพไท หยุดปฏิบ
ติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้เป็นกรณีที่เกิดข้อถกเถียงว่าการที่
ศาลนครศรีธรรมราช ซึ่งยังเป็นเพียงศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด 10 ปีนั้น  ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น จะถือว่ามีผลให้ท าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่ 
เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) และมาตรา 96 (2) ก าหนดลักษณะต้องห้ามว่า บุคคล
ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. แล ะ
ลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466161 
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วันที่ 27 มกราคม 2564 - 10:50 น. 
ศาลชี้ชะตา “เทพไท” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. หรือไม่ วันนี้ (27 ม.ค.) 
 

 
 
เวลา 15.00 น. วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัย ชี้ชะตาสมาชิกภาพ ส.ส.ของ “เทพไท เสนพงศ์”  

วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านค าวินิจฉัย กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6) ประกอบมาตรา 
98(4) และมาตรา 96(2) หรือไม่ 

การอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มี
ค าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ นายเทพไท ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ จนกว่าศาลฯ จะมีค าวินิจฉัย 

หลังจาก นายเทพไท ถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิ
ทางการเมือง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 
2557 ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ในความผิดฐาน “เลี้ยงหรือรับจะจัด
เลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอ่ืน” 

ขณะที่วานนี้ (26 ม.ค.64) นายเทพไท ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้กล่าวเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
ลงคะแนนสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือให้ประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อม สามารถปลูก พกพา และเคี้ยวกระท่อม
ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยมา 60 ปีแล้ว ไม่อยากให้ประชาชนผิดหวัง 

“ในวันพรุ่งนี้ (27 ม.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิฉัยสมาชิกภาพความ ส.ส.ของผม กรณีเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ว่าผล
จะออกมาเป็นอย่างไร ในฐานะ ส.ส.ก็น้อมรับ และภาคภูมิใจในผลงาน ซึ่งคิดว่าอาจเป็นผลงานชิ้นสุดท้าย ก็ถือว่าได้ท า
เรื่องใหญ่ให้กับพ่ีน้องประชาชน พ่ีน้องภาคใต้ และพ่ีน้องที่ชื่นชอบบริโภคพืชกระท่อม วันนี้จึงมาขอเสียงสนับสนุนผ่าน
สื่อไปยังเพื่อน ๆ ส.ส.ทุกคนด้วย” นายเทพไท กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-602270#google_vignette 
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27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.  
18 จังหวัดเลือกตั้ง 'อบจ.' ใหม่ อีก 47 จังหวัดยังลุ้นระทึก! 
   

 
 

    หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 
ใช่ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย เนื่องจากมีหลายพื้นที่ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
  มีมติสั่งออกเสียงลงคะแนน อบจ.ใหม่ 

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. จ านวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. จ านวน 15 
หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ. จ านวน 3 หน่วยเลือกตั้ง โดยสั่งให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จ านวน 18 จังหวัด 
            ในวันอาทิตย์ท่ี 7 ก.พ.2564 
            โดย 18 จังหวัด ที่มีการเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร 
นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 
            ในส่วนจังหวัดที่ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.แล้ว 29 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท นครนายก 
สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อุทัยธานี กระบี่ ปัตตานี สตูล พะเยา พิษณุโลก ล าพูน ตาก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
แพร่ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวล าภู สุรินทร์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุดรธานี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี 
            ที่เหลืออีก 47 จังหวัดที่รอลุ้นว่าจะถูกให้เลือกตั้งใหม่เพราะเหตุทุจริตหรือไม่ ซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามามาก 
จึงมีแนวโน้มที่หลายจังหวัด กกต.อาจจะมีค าสั่งให้เลือกตั้งนายก อบจ.รอบใหม่ 
            อย่างไรก็ตาม การที่ กกต.ได้ก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยมีข้อก าหนดว่า  “ห้ามมีการหา
เสียง” เพราะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 64 (5) บัญญัติไว้
ว่า “กรณีมีกำรสั่งให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหำเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่  กกต.จะมีมติเป็นอย่ำงอ่ืนโดย
ค ำนึงถึงควำมสุจริตและเท่ียงธรรม” 
            ซึ่งการออกค าสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมที่จะต้องมีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ แต่ครั้งนี้
ผู้สมัครเดิมทุกคนยังอยู่ครบ ไม่ได้มีคนถูกตัดสิทธิ หรือโดนใบเหลือง ใบส้ม ใบแดงแต่อย่างใด 
            ส่วนจังหวัดที่ต้องมีการลงคะแนนใหม่ในส่วนของนายก อบจ.นั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ชนะในครั้งที่ผ่านมามีเสียง
ค่อนข้างขาด ต่อให้ลงคะแนนใหม่ก็ไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงได้  
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 อย่างเช่น ที่ จ.สมุทรปราการ ที่คุณตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ชนะคู่แข่งที่ได้อันดับสองกว่าแสนคะแนน ซึ่งที่  
จ.สมุทรปราการมีการลงคะแนนใหม่เพียง 3 เขต ดังนั้นต่อให้แพ้ทั้งหมดก็ยังได้นั่งนายก อบจ.สมุทรปราการอยู่ดี 
            ส าหรับสาเหตุที่ กกต.ต้องให้ลงคะแนนใหม่ถึง 64 หน่วยเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันตัวเอง โดย เฉพาะ
ทุกหน่วยที่ กกต.ให้ลงคะแนนใหม่มีสาเหตุเหมือนกันทั้งหมด คือ คะแนนไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ ปมเหตุที่คะแนนไม่ตรงกับ
ผู้ใช้สิทธิก็เพราะเกิดความเข้าใจผิดเรื่องบัตรเลือกตั้ง ซึ่งครั้งนี้มี 2 ใบเหมือนทุกครั้ง คือ นายก อบจ. 1 ใบ และสมาชิก 
อบจ. 1 ใบ แต่ปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งเอง และมีหลายกรณีที่ประชาชนกา 1 ใบ และเก็บกลับบ้าน 1 
ใบ เพราะคิดว่าเป็นใบต้นขั้ว ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัย กกต.จึงจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ เพ่ือไม่ให้ถูกฟ้องร้องใน
ภายหลัง และการสั่งลงคะแนนใหม่ โดยไม่เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งของผู้สมัคร ซึ่งเรื่องทุจริตยังต้องรอว่าจะมีโดนสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในก่ีจังหวัด 
            ทั้งนี้ เมื่อลงคะแนนใหม่แล้วทางเจ้าหน้าที่จะต้องน าคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนในหน่วยอ่ืนในจังหวัดนั้นๆ 
ที่ไม่ได้มีการประกาศให้มีการลงคะแนนใหม่ และในเงื่อนเวลากฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ก าหนดว่า เมื่อ กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้ กกต.ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการ
เลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งวันสุดท้ายของการประกาศผลคือ 18 ก.พ.64 
            โดยจังหวัดที่ถูก กกต.แขวนเพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตนั้น หากยังไม่แล้วเสร็จ ทาง กกต.จะประกาศรับรอง
ผลไปก่อน 18 ก.พ.64 ตามกรอบเวลา ซึ่งถ้า กกต.พบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต 
กกต.สามารถยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/91109 
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วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
มองไทยหลังเลือกตั้งอบจ.ครั้งล่าสุด ‘การเมืองท้องถิ่น’ยังคึกคักมีมนต์ขลัง 
 

 
 

บรรยากาศ “การเมืองท้องถิ่น” ในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังว่างเว้นไปหลายปีในช่วงรัฐบาลทหารโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเริ่มจากมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปเมื่อวันที่ 20 
ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมาและก าลังจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ในการปกครองระดับเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 2564 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.)แม้จะยังไม่ก าหนดวันเลือกตั้ง แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนก็แสดงท่าทีอยากลง
สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ เมืองหลวงกันแล้ว 

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “อนาคตการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้ง อบจ.” โดยศูนย์ศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (CLGS) สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่ง สติธร ธนา
นิธิโชติผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนที่
สอบถามในช่วงก่อนเลือกตั้ง อบจ. ซึ่งพบความน่าสนใจหลายประการ อาทิ 

1.โอกาสที่คนจะกลับบ้านไปเลือกตั้ง อบจ. น้อยกว่าเลือกตั้งระดับชาติ เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจไปใช้สิทธิ์เพราะไม่มี
ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันวันเลือกตั้งที่ก าหนดไปตรงกันระหว่าง
วันหยุดยาว ยิ่งท าให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านไปเลือกตั้ง  2.ประชาชนมีความรู้สึก
ร่วมในการเลือกตั้ง อบจ. ค่อนข้างมากโดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.36 จากเต็ม 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเลือกตั้ง
ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.39 เต็ม 10 คะแนน 

สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจการเลือกตั้ง อบจ. ไม่ต่างกับการเลือกตั้งระดับประเทศ 3.ช่องทาง
ที่ชาวบ้านใช้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ได้แก่ 3.1 ร้อยละ47.6 การหาเสียงของผู้สมัคร 3.2ร้อยละ 21.9 
อินเตอร์เนตหรือโซเชียลมีเดีย และ 3.3 ร้อยละ 10.5ค าบอกเล่าจากบุคคล แต่ความน่าสนใจอยู่ที่สื่อดั้งเดิมอย่าง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ไม่ใช่ช่องทางหลักที่ประชาชนใช้ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ ซึ่ง
ติดตามข่าวสารเพียงแค่ร้อยละ 5.3 เท่านั้น 

“นอกจากนี้ ผลส ารวจประชาชนทราบชื่อผู้สมัคร อบจ. มากน้อยเพียงใด พบว่า มากถึงร้อยละ 38.2 ทราบเฉพาะ
ชื่อผู้สมัครที่ตั้งใจจะไปลงคะแนน ซึ่งใกล้เคียงกับ ร้อยละ 40.8 ที่ทราบชื่อผู้สมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส่วนร้อยละ 14.5 
ทราบชื่อทุกคน และร้อยละ 6.6 อีกยังไม่ทราบชื่อผู้สมัคร โดยปัจจัยที่ประชาชนใช้พิจารณาเลือกผู้สมัครนายก อบจ. ซึ่ง
ดูจากนโยบายของผู้สมัคร มากถึงร้อยละ 46.8 
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จึงสะท้อนให้เห็นว่าการที่ประสบความส าเร็จไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ผู้สมัครน าเสนอนโยบาย
ของบ้านใหญ่ด้วย ในที่สุดเมื่อส ารวจผลการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด พบว่า มาก
ถึงร้อยละ 53.5 คาดหวังว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมากแน่นอน อีกกว่าร้อยละ 26.9 คาดว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ค่อยข้างมาก และเพียงแค่ร้อยละ 19.9 เท่านั้น ที่คิดว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม” สติธร กล่าว 

ขณะที ่รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) กล่าวว่า ในช่วง 
7 ปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของการเมือง ซึ่งมีหลายอย่างปรับเปลี่ยน แต่ว่าโครงสร้างหลักๆในเรื่อง
ของการมีอ านาจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งเป็นเวลานาน ค าสั่งคสช. ต่างๆ ที่ตรึงท้องถิ่น
ไว้แม้กระท่ังกระบวนการต่างๆ ซึ่งสะท้อนได้ 3 เรื่อง ได้แก่ 

1.การเมือง โครงสร้างการเมืองท้องถิ่น เห็นได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องคนบริหารมากนักซึ่งเกือบครึ่งหนึ่ง นายก 
อบจ. ยังคงเป็นคนเดิม แต่จะเปลี่ยนที่สมาชิกสภา อบจ. ขณะเดียวกันการรวมเป็นรัฐรวมศูนย์ก็ยังคงอยู่ ในเรื่องของ
ลักษณะสังคมวิทยาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ยังคงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น 2.
กฎหมาย จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ แม้ว่าจะมีกฎหมายท้องถิ่นออกมา 6 ฉบับ แต่ได้เปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญหลักหลายอย่าง แต่เป็นเรื่องเชิงเทคนิค 

เช่น วิธีการเลือกตั้ง การแบ่งเขต เป็นต้น ซึ่งเป็นมุมมองที่เกิดจากรัฐ โดยจะสร้างความเสมอภาคในการเลือกตั้ง 
แต่ไม่มองเรื่องขอการมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับประชาชน และหลายกฎหมายมีความย้อนแย้งกันเอง และ 3.พฤติกรรม
การเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นผลงานที่เป็นรูปธรรมยังคงเป็นหัวใจหลักในการ
ตัดสินใจ เพราะฉะนั้นการเมืองระดับชาติ ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ จึง
ไม่ได้รับความส าคัญต่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ซึ่งผู้ใช้สิทธิจะตัดสินใจเพราะความรู้จัก การช่วยเหลือดูแล ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (บ้านใหญ่) ยังคงเป็ นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจ นอกจากนี้เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต
จึงต้องปรับเขตเลือกตั้งใหม่ เห็นได้ว่ามีผู้ใช้สิทธิเพียง ร้อยละ 60 เท่านั้น ส าหรับการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมา และ 35 
จังหวัด จาก 76 จงัหวัด ยังคงเป็นนายก อบจ. คนเดิม 

“ภาพที่สะท้อนมาทั้งหมดเห็นได้ว่า สถานภาพการกระจายอ านาจของไทยจะเป็นการกระจายหน้าที่ แต่ไม่ได้เป็น
การกระจายอ านาจ จึงท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นถูกปิดกั้น ดังนั้นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงใหม่ คือมุ่ง
กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น การกระจายอ านาจทางสังคมวัฒนธรรม และการกระจายอ านาจทางการ
ก าหนดอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น” รศ.ดร.ยุทธพร ระบุ 

รศ.ดร.ยุทธพร ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550จะเห็นได้ว่าเรื่อง
ของกระบวนการที่จะให้มีอิสระในการก าหนดนโยบายรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เปิดให้มีอิสระ แต่รัฐธรรมนูญปี 
2560 ไม่ได้เปิดให้มีอิสระในการก าหนดนโยบาย เช่นเดียวกับเรื่องที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รัฐธรรมนูญปี 
2560 ได้เปิดช่องไว้ว่ามาจากวิธีอ่ืนก็ได้นอกจากการเลือกตั้ง ในขณะที่เรื่องของวาระในการด ารงต าแหน่งก็ไม่ได้ก าหนด
ชัดเจน แต่ไปก าหนดที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงไม่ได้ห้ามเรื่องของข้าราชการประจ ามาด ารงต าแหน่งอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกับดักการกระจายอ านาจและเกิด
ภาวการณ์ถดถอยการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นแม้จะมีการเลือกตั้ง เทศบาลแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสาระส าคัญมากนักเพราะ
แกนหลักของเรื่องการกระจายอ านาจไม่ได้เปลี่ยน จึงท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเรียนรู้การสร้างประชาธิปไตย
ในระดับฐานราก 

ด้าน รศ.ดร.เวียงรัฐ เนติโพธิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเมืองไทยหลังเลือกตั้ง 
อบจ. หมายถึงอนาคตของประชาธิปไตย หรือการเดินทางของประชาธิปไตย ที่จะมีการเลือกตั้งอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่ง
การรัฐประหารเมื่อปี 2557 คือกระบวนการท าลายประชาธิปไตย ท าให้เกิดการถอยหลังของประชาธิปไตย  
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แต่ว่าการรัฐประหารเมื่อปี 2557 เหมือนเป็นการปล่อยให้ประชาธิปไตยพังแล้วสร้างข้ึนใหม่ เห็นได้จากการเลือกตั้ง 
อบจ.ที่ผ่านมา ซึ่งกระบวนการท าลายสถาบันทางการเมืองในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมา มีอยู่ 2 ส่วน คือ 

1.รัฐธรรมนูญ รัฐสภา การเลือกตั้ง อ านาจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างสถาบันทาง
การเมือง และการรัฐประหารของ คสช. เมื่อปี 2557 ท าให้โครงสร้างเหล่านี้หายไป นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมืองและประชาชน หรือบ้านใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานของการเมืองและยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน และไม่มีวันถูกท าลาย 
เห็นได้ว่านักการเมืองท างานตลอดเวลา ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น 

โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นที่ท างานกับประชาชนตลอดเวลาเพ่ือคุมฐานเสียงเอาไว้ซึ่งนักการเมืองระดับชาติ
ต้องเข้ามาพ่ึงพาด้วย ซึ่งอ านาจของนักการเมืองระดับชาติขึ้นอยู่กับจ านวนคนที่จะเลือก และ  2.การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเสริมประชาธิปไตย แต่ถูกแวดล้อมด้วยผู้มีอ านาจหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งจะขัดต่อ
ประชาธิปไตยแต่ถ้าสถาบันทางการเมืองมีความเข้มแข็งจะท าให้ระบบอุปถัมภ์อ่อนแอลง 

แต่กลไกที่ผ่านมาพยายามท าลายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน โดยเฉพาะการ
รัฐประหารครั้งล่าสุดที่ท าลายระบบอุปถัมภ์ไม่ส าเร็จที่ผ่านมาจึงได้เห็นความพยายามของคสช. ที่จะท าให้เครือข่าย
อุปถัมภ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองอ่อนแอลงไป โดยวิธีที่เห็นชัดเจนคือ “ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562เห็นได้ว่ามี
นักการเมืองถูกล็อกตัวไว้”ซึ่งเห็นได้ถึงพลังบีบบังคับที่ท าให้นักการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมาร่วมกับรัฐบาล นอกจากนี้
ยังมีวิธีแฝงเร้นคือการท าให้รัฐบาลท้องถ่ินมารวมอยู่ในระบบของรัฐราชการ 

เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสุขภาพ เครือข่าย อสม. เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบาลท้องถิ่นใช้ในการ
เชื่อมโยงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ของระบบราชการ ดังนั้นโจทย์ส าคัญในการแก้ปัญหา คือ “ท า
อย่างไรไม่ให้รัฐระบบราชการเข้าไปควบคุมมากจนเกินไป ซึ่งผิดหลักการของประชาธิปไตย” อย่างไรก็ตาม อบจ. มี
บทบาทส าคัญในการสร้างการเชื่อมต่อกับประชาชนผ่านข้อมูลต่างๆ น้อยกว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ซึ่งประชาชนจะรู้สึกชื่นชมและมีความผูกพันกับนักการเมืองท้องถิ่นมาก 

รศ.ดร.เวียงรัฐ กล่าวอีกว่าการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผ่านมาหลายคนผิดหวัง เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
แต่ถ้าหากมีการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 28 มี.ค. 2564 ที่จะถึงจริง จะเป็นตัวสะท้อนภาพการเมืองท้องถิ่นระหว่าง
นักการเมืองกับประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น การตรวจน้ าตาลในเลือดฟรี การออกก าลังกาย การให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพ เป็นต้น แต่ที่เห็นได้ชัดคือ การท างานของเทศบาลเพ่ือป้องกันโควิด-19 เห็นได้ถึงบทบาทส าคัญของเทศบาล
นครต่างๆ ในการป้องกันและให้ความร่วมมือเรื่องโควิด-19 

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในระดับเทศบาลที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนจะมองผลงานในอดีตที่จับ
ต้องได้อย่างชัดเจน!!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/likesara/548191 
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พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 

ศึกเสียงสองฝั่งระวังพรรคแตก  
นาทีนี้ถ้ามีคู่แข่งแค่ 2 คน “บิ๊กแป๊ะ” ภาษีดีกว่า “อีฟ ทยา” แน่นอน เพราะเคยมีผลงานที่เอามาขายซ้ าได้มาเสนอ
ในเพจ  แถมถ้าระดับอดีต ผบ.ตร.ที่อยู่มาตั้ง 5 ปีลง มีหรือที่กลุ่มต ารวจด้วยกันจะไม่ช่วย แต่ถ้าต้องตัดคะแนน
กันเอง เห็นทีจะมี “ตาอยู”่จากพรรคอ่ืนได้เก้าอี้ไปใสๆ 
 

 
 

ในช่วงปีใหม่ หลายคนในกรุงเทพ ฯ คงได้ สคส.ยิ้มหวานจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. พร้อม
แนะน าเพจ “จักรทิพย์ ชัยจินดา” ให้รู้จักกัน มีการโพสต์เรื่องการท างานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็รู้กันมาตั้งแต่ปีก่อน
แล้วว่า “บิ๊กแป๊ะ” จะลงสมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. ที่คาดว่าจะกาบัตรกันราวเดือน พ.ค.นี้ 

หลังเกษียณ “บิ๊กแป๊ะ”ก็บวชไปพักนึง แล้วมาปรากฏตัวในงานชกมวยที่หนองจอกก่อนที่โควิดจะระบาดรอบ 2 
พร้อมย้ าสัญญาณว่าจะลงสมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.แน่นอน ซึ่งเอาจริง “บิ๊กแป๊ะ” ก็ถือว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ “บิ๊กวิน” 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน แล้วข่าวก็ว่ามีการถามไถ่พูดคุยกันแล้ว 

ส าหรับเสียงสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์นั้นก็ “เป็นที่เข้าใจกัน” ว่านอกจาก “บิ๊กวิน” แล้ว ยังมีเสียงจาก “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.)  แม้จะแทงกั๊กอยู่ว่า พรรคจะไม่ยุ่งการเมือง
ท้องถิ่นเหมือนตอน อบจ. แต่ก็มีข่าวว่าจะมีการใช้กลไก สก., สข.ของพรรคในการหนุน“บิ๊กแป๊ะ” 

ปรากฏว่ามันก็เกิดแรงกระเพ่ือมในพรรค พปชร. ทันที เมื่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รอง
หัวหน้าพรรค พปชร. ก็ต้องการส่งนางทยา หรืออีฟ ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.และเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน
ม็อบ กปปส. ลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. โดยจะมีการหยั่งเสียงในพรรค และจะใช้เสียง ส.ส.ในกลุ่ม กปปส. มาสนับสนุน 

ในกรุงเทพฯ พรรค พปชร. ได้ ส.ส.ทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งนายณัฏฐพล ได้เรียกประชุม ส.ส.ในกลุ่ม ได้แก่  น.ส.พัชริ
นทร์ ซ าศิริพงษ์  น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์  นายประสิทธิ์ มะหะหมัด นายจักรพันธ์ พรนิมิต 
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ และส.ก. 35 เขต เพ่ือให้สนับสนุน นางทยา ลงสมัครผู้ว่า กทม. 

และมีรายงานข่าวว่า เมื่อช่วงค่ าของวันที่19 ม.ค.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลาง กทม. นายณัฏฐพล ได้นัดประชุม
ส.ส.กทม. 6 คน ส.ก. 35 เขต  ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรค พปชร.   ครั้งที ่2  เพ่ือให้สนันสนุนนางทยาเช่นเดิม ซึ่งกลายเป็น
การหักกับ พล.อ.ประวิตร ที่มีแนวโน้มค่อนไปทางสนับสนุน“บิ๊กแป๊ะ”โดยหวังจะใช้เสียง ส.ส. , สก.,สข.เช่นกัน 

นายณัฏฐพลคงต้องหาช่องเจรจากับ “บิ๊กป้อม”ต่อไป เพ่ือดึง ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์อีก 5 คนเข้ามาสนับสนุนนาง
ทยาให้ได้  ซึ่งทางนายณัฏฐพลและนางทยาก็ถือว่า “มีความพร้อมเรื่องเงิน”ในการหาเสียง แต่ถ้าลงสมัครในนามอิสระ
แข่งกับ “บิ๊กแป๊ะ” ก็มีโอกาสสูงที่จะตัดคะแนนกันเอง และเกิดปัญหาปีนเกลียวกับ “บิ๊กป้อม” 
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นาทีนี้ถ้ามีคู่แข่งแค่ 2 คน “บิ๊กแป๊ะ” ภาษีดีกว่า “อีฟ ทยา” แน่นอน เพราะเคยมีผลงานที่เอามาขายซ้ าได้มา
เสนอในเพจ ( ที่ปรับภาพลักษณ์บิ๊กแป๊ะเป็นคนสบายๆ มากขึ้น ) แถมถ้าระดับอดีต ผบ.ตร.ที่อยู่มาตั้ง 5 ปีลง มีหรือที่
กลุ่มต ารวจด้วยกันจะไม่ช่วย แต่ถ้าต้องตัดคะแนนกันเอง เห็นทีจะมี “ตาอยู่”จากพรรคอื่นได้เก้าอ้ีไปใสๆ 

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งข่าวระดับสูงจาก พปชร. อ้างว่า มีการพูดกันในวงสนทนาของนายณัฏฐพล
ว่า “ครั้งหน้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ไม่เล่นการเมืองแล้ว และก็ไม่รู้จะมีพรรคพลังประชารัฐอีก
หรือไม่ ซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้มีการมองจดตั้งพรรคใหม่ไว้แล้ว” 

ก็ไม่รู้ว่า การปล่อยข่าวว่ามีการพูดแบบนี้จะเป็นการ “ดึงเสียงสนับสนุน” ให้เข้าหาฟากของนายณัฏฐพลหรือ
เปล่า หรือเป็นการตัดตอนบารมี “บิ๊กป้อม” เพราะเป็นการประกาศความพร้อมกว่า ว่า พปชร.ไปเมื่อไรก็ได้ แต่ถ้าให้
การสนับสนุนนางทยา มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมพรรคใหม่ ( ที่สามีภรรยาคู่นี้เป็นนายทุนหลัก ) 
ศึกใน พปชร.ยิ่งเข้มข้น ยังไงก็ตามเพ่ือป้องกันตัดคะแนนก็ต้องเลือกสนับสนุนแค่คนเดียว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/821440 
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27 มกราคม 2564 00:10 น.   
ลุ้น“บิ๊กป้อม”จะเชียร์ใคร!? 
 

 
 

สนามเลือกตั้ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีข้ึนเมื่อใด แต่ดูเหมือนว่า บรรยากาศ
การเมืองในสนามเล็กก าลังกลับมาสู่ความคึกคัก จนน่าแปลกใจ ! โดยเฉพาะท่าที และการขยับจาก “พรรคใหญ่” อย่าง 
“พรรคพลังประชารัฐ” ว่าจะตัดสินใจเช่นใด จะเลือก “แทงม้า” ตัวใด ที่มั่นใจว่าเข้าวินอย่างแน่นอน แม้ล่าสุดมีความ
ชัดเจนออกมาแล้วว่า พรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งผู้สมัครลงสนาม โดยยึดสูตรเดียวกันกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่
ผ่านมาอย่างการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) และนายกอบจ. ด้วยไม่ต้องการเข้ าไปเกี่ยวพันกับความ
สุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายท้องถิ่น 

และที่ส าคัญไปกว่านั้น คือการลดภาระไม่ต้องลงทุน แต่ใช้วิธีให้แต่ละพ้ืนที่ บริหารจัดการรักษาฐานที่มั่น
การเมืองระดับท้องถิ่นกันเอาเอง แต่ใช่ว่า ความสงบจะปกคลุมที่พรรคพลังประชารัฐ แม้ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะแจ้งความประสงค์ไปแล้ว เพราะไม่เช่นนั้น “ณัฎฐพล ทีป
สุวรรณ” รมว.ศึกษาธิการ และในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คงไม่ต้องพา ภรรยา คือ “ทยา ทีปสุวรรณ” 
อดีตแกนน ากปปส. เข้าพบพล.อ.ประวิตร ถึงท าเนียบรัฐบาล เพ่ือแจ้งความประสงค์ว่าจะขอลงสมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. 

เหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ท าเนียบฯแทนที่พรรคพลังประชารัฐ เพราะมีรายงานสะพัดมา
อย่างต่อเนื่องว่า พล.อ.ประวิตร ต้องการหนุน “บิ๊กแป๊ะ”พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร.ที่เตรียมแต่งตัวลงชิง
เก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. โดยบิ๊กแป๊ะ จะลงในนามอิสระ 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ว่า แม้พรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งทยา ลงสมัครในนามพรรค เจ้าตัวก็จะตัดสินใจ
ลงในนามอิสระ ซึ่งทยา เองต้องไปวัดดวงในสนาม กับ “แคนดิเดต” คนอ่ืนที่จะทยอยเปิดตัวในเร็วๆนี้ ตามหลัง “ชัช
ชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตแกนน าพรรคเพ่ือไทย และ “อุเทน ชาติภิญโญ” อดีตหัวหน้าพรรคคนไท 

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เอง ก็หวังว่าจะใช้สนามกทม.รอบนี้เป็นที่แก้มือ แต่อาจต้องเผชิญกับการท าพ้ืนที่
อย่างหนัก เพราะอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีส.ส.กทม. เลยสักที่นั่งเดียว จากการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี 2562 ที่ผ่าน
มา รวมทั้ง อดีตผู้ว่าฯกทม.คนเก่าอย่าง “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” ที่เคยเป็นผู้ว่าฯกทม.ในสังกัดพรรค ก็เคยถูกโจมตี
ในช่วงท้ายๆ 

นอกจากนี้ยังต้องจับตาต่อไปว่า คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล จะประกาศส่งใคร มาสู้ในสนามกทม.ทั้งนี้ 
ต้องดูว่า กว่าจะถึงวันเปิดสนาม สถานการณ์ทางการเมืองทั้งในและนอก สภาฯ จะเป็นอย่างไร โอกาสได้เปรียบ 
เสียเปรียบ รวมทั้ง “กระแส” ที่เกิดขึ้นเป็นบวกหรือลบ มากน้อยแค่ไหน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210126/da849949c9b61527c51eddf7f249634db9c0ad9ce7e08c3813a7713075a89610.jpg?itok=bsG6PUr7
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แคนดิเดต ที่จะเปิดตัวชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. เวลานี้ ยังถือเป็นเรื่องที่เร็วเกินไป เกินกว่าที่จะเปิดตัว ให้คู่ต่อสู้ฉวย
จังหวะ “ถล่ม” โดยที่ยังไม่ทันได้ลงสนาม แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อย่าลืมว่าความเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับ พล.อ.ประวิตร ยังเป็น
มุมที่จะต้องถูกจับตามากที่สุด ว่าในตอนท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ครั้งนี้ บิ๊กป้อม จะเลือกหนุน บิ๊กแป๊ะ ตามที่มี
กระแสสะพัดมาก่อนหน้านี้ หรือต้องยื่นมือเข้าไปช่วย ทยา อดีตแกนน ากปปส. ซึ่งถือเป็นพันธรมิตรแนวร่วมทางการ
เมือง ที่ไม่อาจละเลย ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/215013 
  

https://siamrath.co.th/n/215013
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วันที่ 26 มกราคม 2564 - 13:03 น. 
เจาะเวลาหาอดีต กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
ในปีนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเป็นสนามการเลือกตั้งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย แม้ว่าจะไม่ใช่สนามการ

ต่อสู้หลักทางการเมืองสนามเดียวที่จะเกิดข้ึนจากห้าสนามใหญ่ที่สอดประสานกัน 
1.สนามการต่อสู้บนท้องถนน 
2.สนามการต่อสู้ในโลกออนไลน์ 
3.นิติสงครามที่จะมีศูนย์กลางอยู่ในเรื่องของมาตรา 112 
4.สนามการต่อสู้ในสภาที่จะสอดประสานกับสนามที่ 1 2 3 นั่นคือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเรื่องส าคัญที่
จะต้องมีการอภิปรายก็คือเรื่องที่มากกว่ามาตรการการจัดการโควิดในด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เพราะจะต้องมี
เรื่องของประเด็นเรื่องวัคซีนที่แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 3 เป็นพิเศษ และคงจะต้องรอดูว่าสุดท้าย
แล้วเรื่องนี้จะได้พูดไหม และจะมีรอยร้าวกันเองในหมู่ฝ่ายค้านหรือไม่ โดยเฉพาะท่าทีของเพ่ือไทยเองที่จะเกี่ยวโยงกับ
มิติที่สามและมิติในเรื่องวัคซีน 
5.การเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งโดยภาพรวมแล้วเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนั้นจะมีเรื่องย่อยอยู่ 2 เรื่อง คือ 
 5.1 การเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบการปกครองท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะมีอยู่ 5 รูปแบบใหญ่ๆ นั่นก็คือ 1.นายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2.นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 3.นายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 4.นายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา และ 5.ผู้ว่าราชการและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

โดยจะเห็นได้ว่าในตอนปลายปีที่แล้วมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ไปแล้ว และในเดือนมีนาคมที่จะ
ถึงนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนเรื่องของ อบต. เมืองพัทยา และ กทม.นั้นยังไม่มีการ
ประกาศใดๆ แต่กระนั้นในส่วนของ กทม.ก็มีข่าวการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเลือกตั้งจากว่าที่ผู้สมัคร กทม.หลายๆ 
คน และจากพรรคการเมืองต่างๆ ที่เริ่มขยับในเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักท่ีจะกล่าวถึงในสัปดาห์นี้ 
 5.2 การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ หมายถึงว่าในเรื่ อง
การเมืองการปกครองท้องถิ่นนั้น นอกเหนือจากเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นที่มักเป็นที่สนใจในวงกว้างแล้ว ยังมี
เรื่องของการพูดถึงการเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ทั้งในเรื่องขององค์กร โครงสร้างหน้าที่ 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ  โดยเฉพาะกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง และการคลัง  
ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในรูปของการเคลื่อนไหวในสภาเพ่ือร่างกฎหมาย อาทิ เรื่องของร่างพระราชบัญญัติก าหนดกรอบและ
เป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องขอ งการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยเฉพาะในส่วนของการหาโครงการองค์กรที่
จะมาทดแทนสภาเขตที่ถูกยุบเลิกไปจากคณะกรรมการที่ตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/3%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%B0.jpg
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แม้ว่าการเลือกตั้งในท้องถิ่น อาจจะไม่ใช่สนามหลักในการต่อสู้ของการเมืองระดับชาติที่ชัดเจนเหมือนสนามทั้ง 
4 ที่ผมได้กล่าวไปแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากพิจารณาจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้นการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ก า ร เ มื อ ง ใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร นั้ น มี ค ว า ม เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร เ มื อ ง ร ะ ดั บ ช า ติ  
ในขณะที่ความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่มักสรุปว่า การเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมานั้น การเมืองระดับชาตินั้นไม่ค่อยมีผล
ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นมากนัก (เมื่อเทียบกับเครือข่ายบ้านใหญ่ บ้านเล็ก) และพรรคการเมืองไม่ได้ส่งตัวแทนของตนลง
ไปครบทุกพ้ืนที่ อันเนื่องมาจากโดยกรอบกติกาการเลือกตั้งนั้น ไม่ได้บังคับว่าผู้สมัครทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
จะต้องสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งในระดับชาติที่มีความต่อเนื่องยาวนานของข้อบังคับว่า ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสังกัดพรรคการเมือง และมีกฎระเบียบมากมายที่ เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง นับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 2534 2540 2550 และ 2560 

แต่กระนั้นก็ตาม ก็มีทั้งหลักฐานและข่าวลือ ข่าวอ้างกันมากมายว่าแม้พรรคบางพรรคไม่ประกาศส่งผู้สมัครใน 
อบจ. แต่ก็มีการอ้างอิงสัญลักษณ์หรือน าเอาบุคลากรของบางพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุนและเชื่อมโยง กับการ
เลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา 

การพิจารณาประเด็นเรื่องของข้อบังคับว่าด้วยการ (ไม่มีการ) สังกัดพรรคการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ยิ่งในระดับของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นท าให้ได้
พิจารณาเรื่องของการเมืองไทยมากกว่าเรื่องของการเลือกตั้งของ อบจ. ไม่ใช่แค่เรื่องของความส าคัญของ
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง เมืองโตเดี่ยว (primate city) และเมืองใหญ่ในฐานะเครือข่ายเมืองระดับโลก 
(global city) ที่มีประชากรมากท่ีสุด และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากที่สุดในประเทศเท่านั้น แต่มัน
ท าให้เราย้อนกลับไปพิจารณาหนึ่งใน “ธรรมชาติ” ของการเมืองไทยที่ไม่ค่อยได้พูดกันมากนักเพราะเราถูกปิด/กลบ/
ครอบไปด้วยความเชื่อว่าการเมืองประชาธิปไตยนั้นจะต้องถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมือง 

ทั้งที่เรามักจะเห็นเสมอว่าการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยคุณลักษณะและบารมีของตัวบุคคลนั้นเป็นอีกมิติที่ส าคัญ
ของการเมืองไทยไม่น้อยกว่าเรื่องของพรรคการเมือง หรือค าว่าผู้น าทางการเมือง และความเป็นผู้น าทางการเมือง 
(political leadership) นั้นมีทั้งสองมิติที่เชื่อมโยงกัน นั่นก็คือตัวผู้น ารายบุคคล และตัวพรรคการเมือง เพราะผู้ น า
ทางการเมืองนั้นมักจะเชื่อมโยงตัวเองกับพรรคการเมืองในระดับหนึ่ง และความเติบโตและเสื่อมความนิยมลงของพรรค
การเมืองก็เชื่อมโยงกับเรื่องของตัวผู้น าทางการเมืองด้วย 

ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น การเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนับจากปี 2518 ในกฎหมายเก่า และในปี 2528 ภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ
มหานครในปัจจุบันนั้น มีมิติของความเป็นผู้น าทางการเมืองทั้งจากการที่ผู้สมัครลงสมัครในนามพรรคและลงในนาม
อิสระ และแม้ว่าจะลงสมัครในนามอิสระ ก็จะต้องมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาสนับสนุน และแม้พรรคบางพรรคจะไม่ส่งผู้สมัคร
แต่ก็เป็นที่รับทราบกันอยู่ว่า บางทีการที่พรรคไม่ส่งผู้สมัครนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่มีการหลีกทาง หรือแอบสนับสนุน/
สนับสนุนทางอ้อมให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 

มากไปกว่านั้น บางทีการไม่ส่งผู้สมัครลงสมัคร แต่แอบช่วย หรืออาจจะส่งผู้สมัครก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของ
การต้องการถล่มด้วยความหมั่นไส้พรรคบางพรรคที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น ทั้งนี้ ด้วยบริบทที่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครนั้น มันอยู่ในระนาบเวลาที่อาจจะอยู่หลังการเลือกตั้งระดับชาติก่อนหน้านั้น (หรืออาจจะหมายถึ ง
การเลือกตั้งซ่อมที่มีก่อนหน้านั้น) และการเลือกตั้งระดับชาติที่อาจจะเกิดจากนั้นอีกไม่นาน เมื่อคาดเดาจากการด ารง
ต าแหน่งของรัฐบาลในสมัยนั้นว่าอาจจะเหลือเวลาอีกไม่นาน หรือผ่านครึ่งเทอมไปแล้ว 

อย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครนั้นนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ไม่เคยมีครั้งไหนที่การเลือกตั้งนั้นมีการสะดุดหยุดชะงักลง  
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ไม่ว่าจะผ่านการรัฐประหารมาถึงสองครั้ง คือ พ.ศ.2534 และ 2549 ก็จะมีแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2557 ของ 
คสช.โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่แหละครับที่กล้าปลดผู้ว่าฯกทม. คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และ
ไม่ได้เปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่ไปตั้งเอา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง มาด ารงต าแหน่งแทน โดยไม่ได้ให้เป็นแค่รักษาการผู้ว่า
ฯ ซึ่งการกระท านี้เป็นการท าลาย พ.ร.บ.กทม.2528 โดยปริยาย และละเมิดธรรมเนียมของการเมืองท้องถิ่นใน กทม. 
รวมทั้งยังไปยกเลิกสภาเขต และยุติการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ในต่างจังหวัดส่วนมากจะใช้วิธี
ให้ ส.อบจ. สท. และ ส.อบต. ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งต่อไป แม้จะหมดสมัยแล้ว และแม้สุดท้ายตัวผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์
เองไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหา แต่ก็ไม่ได้กลับเข้ามารับต าแหน่งต่อ และไม่มีการเลือกตั้งทดแทน 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งแรกตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 เมื่อวันที่ 10 
ส.ค.2518 นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม. ด้วยคะแนน 99,247 
คะแนน ต่อมาเมื่อ 29 เมษายน 2520 ผู้ว่าฯกทม.ก็ถูกปลดโดยรัฐบาลหอย หรือรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ที่มาจากรัฐประหาร 2519 และให้กลับไปใช้รูปแบบการแต่งตั้งเช่นเดิม 

ต่อมาอีก 10 ปี จึงมี พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ที่น าไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม.ครั้งที่ 2 เมื่อ 14 พ.ย.2528 โดย พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ในนาม “กลุ่มรวมพลัง” ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม. 
ด้วยคะแนนเสียง 408,237 คะแนน 

เกร็ดส าคัญในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็คือก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดข้ึน การผลักดัน พ.ร.บ.นี้เป็นไปอย่างล่าช้า ด้วย
ว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็กลัวว่าถ้า พ.ร.บ.นี้ผ่านออกมา ฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลผสมภายใต้การน าของ พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ นั้นจะเกิดการแตกแยกกันเอง เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะครองชัยชนะให้ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะใน
ยุคสมัยนั้นการเลือกตั้งยังเป็นระบบที่เลือกเป็นเขตย่อย ไม่มีระบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น ต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.จึงทรง
อิทธิพลมาก เพราะเป็นการเลือกตั้งทางตรงท่ีเขตการเลือกตั้งที่กว้างที่สุด 

ขณะที่ในยุคนั้น เขตเลือกตั้งธรรมดาอาจจะประมาณ 1 แสน 5 หมื่นคน แต่ประชากร กทม. นั้นมีหลายล้านคน 
ยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากอิทธิพลทางการเมืองของทหารและถูกเชิญมาโดย
นักการเมืองในสภาพที่ไม่ค่อยจะเต็มใจนัก การจะมีการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนโดยตรงในยุคท่ียังมีข้อเสนอมาเสมอๆ 
ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรง (สมัยนั้นยังไม่มีนายก อบจ.ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก
ส่วนกลางนั่งเก้าอ้ีนี้ไปด้วยโดยต าแหน่ง) 

นอกจากนั้น มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาสาพัฒนา กทม.ของ พล.อ.มานะ รัตนโกเศศ มีการจับตามองอย่าง
มาก เชื่อกันว่าตัว พล.อ.มานะมีความเชื่อมโยงถึงระดับสูงของวงการรัฐบาล นอกจากนี้ย้อนกลับไป 2 ปีก่อนการผ่าน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปี 2528 นั้น มีการจัดตั้งกลุ่มกรุงเทพก้าวหน้าโดยนักวิชาการ
และนักบริหารวิชาชีพจ านวนหนึ่งเริ่มอภิปรายในเรื่องของกรุงเทพฯ ในจ านวนนั้นรวมทั้ง นายมงคล สิมะโรจน์ อดีตรอง
ผู้ว่าฯสมัยปี 2518 และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในทีมนั้นด้วย และต้องย้อนกลับไปพิจารณาบริบททาง
การเมืองที่ส าคัญอีก  2 เรื่อง ก็คือในช่วงก่อนหน้านั้นมีการพยายามเคลื่อนไหวการต่ออายุราชการของนายทหาร
ระดับสูงและเป็นการแสดงออกซึ่งการขยายอ านาจของกองทัพ ซึ่ง พล.ต.จ าลองในเวลานั้ นในฐานะเป็นอดีตนายทหาร 
จปร.7 ที่สนับสนุน พล.อ.เปรมเข้าสู่อ านาจ และเป็นเลขาฯของนายกฯเปรม ก็ออกจากต าแหน่งและแสดงความไม่เห็น
ด้วยในเรื่องนี้ อีกทั้งเมื่อย้ายไปส่วนราชการอ่ืนก็ยังเป็นที่รู้จักของประชาชนในฐานะนายทหารที่เชื่อมั่นในแนวทาง
ประชาธิปไตย (เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นคนละคนกับ พล.ต.จ าลองในการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ๆ) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการเปิดตัวผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ไม่มีใครแข่งบารมีของ พล.อ.มานะได้ 
จนพรรคอ่ืนๆ ก็ต่างไปเฟ้นหาตัวผู้สมัครที่มีภูมิหลังเป็นนายทหารหรือต ารวจ โดยพรรคประชาธิปัตย์มีข่ าวจะส่ง พล.อ.
หาญ ลีนานนท์ และพรรคประชากรไทยก็ส่ง พล.ต.ต.หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร  
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จนกระทั่งเมื่อ พล.อ.มานะมีข้อมูลใหม่บางอย่าง (สมัยนั้นหมายถึงว่ามีคนที่มีอ านาจกว่าสั่งให้เปลี่ยนหรือ
ยกเลิกในการตัดสินใจ) จึงมีการเริ่มขยับกันใหม่ โดย พล.ต.จ าลองซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของประชาชนในวงกว้างจาก
ความเป็นนายทหารที่เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย กล้าง้างกับการแผ่อ านาจของกองทัพ และมีภาพลักษณ์ของความ
สมถะ ก็ได้รับการโหวตจากพรรคกิจสังคมให้เป็นผู้สมัครของพรรค แต่สุดท้าย พล.ต.จ าลอง ก็ตัดสินใจลงอิสระ  
พรรคประชาธิปัตย์ส่ง ชนะ รุ่งแสง ผู้มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ ประชากรไทย ส่ง ม.ร.ว.เจตจันทร์ กลุ่มก้าวหน้าส่ง 
นายมงคล สิมะโรจน์ และพรรคมวลชนของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ส่งนายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ 

นอกเหนือจาก พล.ต.จ าลองแล้ว ที่เหลือนั้นเป็นคนที่เชื่อมโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้น (นายสมัคร หัวหน้า
พรรคประชากรไทย และ ร.ต.อ.เฉลิม ก็เป็นศิษย์เก่าของพรรค ปชป.) และมีข่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือการรุมกิน
โต๊ะพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเพ่ิงชนะในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามเมื่อก่อนหน้านั้นไม่นาน และถ้าไม่ลงมาแข่งพรรค
ประชาธิปัตย์อาจจะครองความนิยมใน กทม.ต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า สุดท้าย พล.ต.จ าลองก็ชนะ ตามมาโดยนาย
ชนะ รุ่งแสง แห่งพรรคประชาธิปัตย์ (241,002) ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร แห่งพรรคประชากรไทย (140,190) นาย
มงคล สิมะโรจน์ แห่งกลุ่มก้าวหน้า (63,557) และ นายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ แห่งพรรคมวลชน (12,042) (ส่วนข้อมูลนี้มา
จากงานวิจัยของอาจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ (2530). การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต พ.ศ.2528. มูลนิธิเพ่ือการศึกษา
ประชาธิปไตยและการพัฒนา. ซึ่งผมถือว่าเป็นงานที่ให้รายละเอียดบริบทก่อนการเลือกตั้งในครั้งนั้นได้ชัดเจนและลึกซึ้ง
ที่สุด) 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 3 เมื่อ 7 มกราคม 2533 พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ได้ตัดสินใจตั้งพรรคพลังธรรม
ขึ้นมาก่อนหน้านั้นและลงสมัครในนามพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 703,672 คะแนน จะ
เห็นได้ว่าครั้งนี้ พล.ต.จ าลองเอาชนะ นายเดโช สวนานนท์ จากพรรคประชากรไทย (283,895) นายประวิทย์ รุจิรวงศ์ 
จากพรรคประชาธิปัตย์ (60,947) นายนิยม ปุราค า จากพรรคมวลชน (25,729) โดยมี นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครใน
นามอิสระมาเป็นอันดับสี่ (13,143) และเป็นผู้สมัครอิสระที่มีคะแนนเสียงเกินหนึ่งหมื่นคะแนน 

จากนั้นไม่นานในบรรยากาศทางการเมืองระดับชาติที่เข้มข้น หลังการรัฐประหารโดย รสช.ในปี 2534 และก่อน
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 พล.ต.จ าลองนั้นยังไม่ครบวาระผู้ว่าฯ ก็ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง และให้ ร.อ.กฤษฎา 
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในทีมเดียวกัน ลงสมัครในนามพรรคพลังธรรม เมื่อ 19 เมษายน 
2535 (การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 4) และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 363,668 คะแนน เฉือนชนะ ดร.พิจิตต รัต
ตกุล แห่งพรรคประชาธิปัตย์ (305,740) ตามมาด้วย นายสมมต สุนทรเวช แห่งพรรคประชากรไทย (70,058) นายมติ 
ตั้งพานิช แห่งพรรคความหวังใหม่ (3,685) และนายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ ในนามอิสระ (2,943) 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 5 มีขึ้นเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ.2539 โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ซึ่งพ่ายแพ้ในคราวที่
แล้วออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาลงอิสระในนามกลุ่มมดงาน ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 768,994 คะแนน ขณะที่
อันดับสองคือ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ในนามพรรคพลังธรรม (514,401) อันดับสามคือ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
ที่ย้ายไปสังกัดพรรคประชากรไทย (244,002) และนายอากร ฮุนตระกูล ในนามอิสระ (20,985) โดยในครั้งนี้พรรค
ประชาธิปัตย์งดส่งผู้สมัคร และจะเห็นว่า ดร.พิจิตต ในนามอิสระ (ที่ ปชป.ไม่ลงแข่ง) เอาชนะอดีตผู้ว่าฯทั้งสองคนคือ 
พล.ต.จ าลอง และ ร.อ.กฤษฎา และถ้ารวมคะแนนของสองคนนี้เข้าด้วยกันก็ยังแพ้ ดร.พิจิตตอยู่ดี 

การเลือกตั้งผู้ว่ฯกทม.ครั้งที่ 6 มีขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2543 โดยในครั้งนี้ นายสมัคร สุนทรเวช อดีต
หัวหน้าพรรคประชากรไทยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 1,016,096 คะแนน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คะแนนเสียงของตัวผู้ว่า
ฯแตะ 1 ล้านคะแนน ต่อจากนั้นคือ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แห่งพรรคไทยรักไทย (521,184) นายธวัชชัย สัจจกุล 
แห่งพรรคประชาธิปัตย์ (247,650) นายวินัย สมพงษ์ ในนามอิสระ (145,641) ซึ่งแต่เดิมก็อยู่กับพรรคพลังธรรม ดร.
กัลยา โสภณพนิช   ในนามอิสระ (132,608) และนางปวีณา หงสกุล แห่งพรรคชาติพัฒนา (116,750)  
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พึงสังเกตว่าในครั้งนั้นคุณหญิงสุดารัตน์อดีตเคยอยู่พรรคพลังธรรม ลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย ภายใต้การ
น าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม ก่อนมาตั้งพรรคใหม่ และยังไม่ถึงการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 6 
มกราคม 2544 ที่พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปและได้จัดตั้งรัฐบาล 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 7 มีขึ้น เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช ด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี จึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ
คนใหม่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2547 โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ
กทม.ด้วยคะแนนเสียง 911,441 คะแนน (นายสมัครย้ายไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.กรุงเทพมหานคร) ความ
น่ า ส น ใ จ อ ยู่ ที่ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง นี้  เ ว้ น น า ย อ ภิ รั ก ษ์ นั้ น ทุ ก ค น ล ง ส มั ค ร ใ น น า ม อิ ส ร ะ 
โดยคะแนนล าดับต่อมาได้แก่นางปวีณา หงสกุล (619,039) ซึ่งมีข่าวลือว่าไทยรักไทยหนุนแต่มีการปฏิเสธข่าว นายชู
วิทย์ กมลวิศิษฎ์ (334,168) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง (165,761) ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ (135,369) และอดีตผู้ว่าฯกทม. ดร.
พิจิตต รัตตกุล แห่งกลุ่มมดงาน (101,220) ขณะที่นายกอบศักดิ์ ชุติกุล ในนามอิสระ แต่รับการสนับสนุนจากนายสมัคร 
ได้คะแนนเพียง (3,196) และการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการครองอ านาจอันยาวนานของพรรคประชาธิปัตย์ใน
การเลือกตั้ง 

ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครจนถึงการปลด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เมื่อ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 พึงสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้ง
นี้เกิดขึ้นเมื่อความนิยมของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณใน กทม.เสื่อมความนิยมและมีการชุมนุมของ
เสื้อเหลืองก่อนการท ารัฐประหารโดย คมช.เมื่อ 19 กันยายน 2549 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 8 จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2551 เมื่อนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระ 4 ปี และนายอภิรักษ์ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่ง (991,018) ตามมาด้วยนาย
ประภัสร์ จงสงวน แห่งพรรคพลังประชาชน (543,488) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ในนามอิสระ (340,616) และ ดร.เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในนามอิสระ (260,051) พึงสังเกตว่าในช่วงระยะเวลาการหาเสียงนั้นยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลของ
พรรคพลังประชาชน ซึ่งเชื่อมโยงกับไทยรักไทยและ พ.ต.ท.ทักษิณนั้นอยู่ในสภาวะที่ถูกท้าทายอย่างหนัก มีม็อบเสื้อ
เหลืองในรอบสอง ปิดสนามบิน มีการปลดนายสมัคร และนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ ขึ้นมาแทนแต่ก็ไม่เคยได้เข้าท าเนียบ 
อาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 7 และ 8 อยู่ในช่วงขาลงของเครือข่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งสองครั้ง 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 9 จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2552 เนื่องจากนายอภิรักษ์ได้ลาออกจาก
ต าแหน่ง หลังจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อ
รถ-เรือดับเพลิง (ต่อมาศาลยกฟ้องในปี 2556) ในครั้งนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับชัยชนะ 
(934,602) ตามมาด้วย นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพ่ือไทย (611,669) ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ในนามอิสระ 
(334,846) และนายแก้วสรร อติโพธิ ในนามอิสระ/กลุ่มกรุงเทพฯใหม่ (ซึ่งสนับสนุนโดย พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง) 
(144,779) ในยุคนั้นเป็นยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 หลัง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออกก่อน
ครบวาระเพียงหนึ่งวัน โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในนามพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง (1,256,349) 
ตามมาด้วย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพ่ือไทย (1,077,899) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (166,582) และ
นายสุหฤท สยามวาลา (78,825) โดยครั้งนี้มีการแข่งขันที่สูสีและมีคะแนนสูงของทั้งสองพรรคหลักในยุคการขัดแย้งสี
เสื้อ และอยู่ในช่วงที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพ่ือไทยเป็นนายกรัฐมนตรี และผลคะแนนสะท้อนในระดับหนึ่ง
ถึงคะแนนนิยมในกรุงเทพมหานครของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 3 กันยายน 2554 ที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือ
ไทยมีคะแนนสูสี โดยประชาธิปัตย์มีคะแนนน าเล็กน้อย 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น (ข้อมูลตัวเลขทั้งหมดมาจากวิกิพีเดีย “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”) 
ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลส่วนเล็กๆ นี้ยังเสนอความซับซ้อนของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครในส่วนของการเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯกทม.  
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นี่ยังไม่นับรวมไปถึงการเลือกตั้ง ส.ก.และ ส.ข. แต่ข้อถกเถียงเรื่องการลงในนามพรรค หรืออิสระ หรือพรรคกับ
ตัวบุคคลอันไหนส าคัญกว่ากันนั้นไม่ใช่ข้อถกเถียงที่ชี้ขาดทั้งหมด เพราะการเมืองระดับชาติและความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีส่วนส าคัญในการก าหนดการตัดสินใจการลงสมัครผู้ว่าฯและการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ 

ดังนั้นในรอบนี้ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินฟันธงว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร เพราะคนที่จะลง
ยังไม่เปิดตัวอีกมาก และคนที่เปิดตัวอาจจะถอยได้ และพรรคแต่ละพรรคอาจจะส่งลงเอง หรือไม่ส่งแต่ช่วยผู้สมัครอิสระ
บางท่านก็ได้ 

ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเคาะเลือกตั้งในครั้งนี้ยังอยู่ในมือผู้มีอ านาจซึ่งยังไม่ตัดสินใจเคาะ และเอาเข้า
จริงไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการหน่วงรั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพฯทั้งสิ้น เพราะในอดีตการเลือกตั้ง กทม.นับ
จากการมี พ.ร.บ.2528 นั้นไม่เคยสะดุดหยุดชะงักลง ผู้เล่นแต่ละคนแม้จะลาออกหรือจะอยู่ในช่วงความขัดแย้งทาง
การเมือง และการรัฐประหาร ก็ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายการด าเนินไปของการบริหาร กทม.ในฐานะองค์กรที่สะท้อนความ
เป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

มีแต่รัฐบาลเผด็จการสมัย ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นแหละครับ ที่ปลดผู้ว่าฯ
และแต่งตั้งคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารและไม่เปิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ไปตามครรลองของมัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2544911 
  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2544911
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26 ม.ค. 2564-12:50 น. 
พฤติการณ์ ทุจริต คอรัปชั่น ฉ้อฉล แสวงหาประโยชน์ตนเองพวกพ้อง 

 
 

FootNote:พฤติการณ์ ทุจริต คอรัปชั่น ฉ้อฉล แสวงหาประโยชน์ตนเองพวกพ้อง 
หากอ่าน"ญัตติ"ของฝ่ายค้านอย่างละเอียดโดยเน้นเฉพาะเจาะไปยัง 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ 1 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็จะสัมผัสได้ในลักษณะ"ร่วม"อันด ารงอยู่ภายในแต่ละข้อกล่าวหา
ที่เหมือนกับปลายหอกคมแหลม เริ่มจากที่เน้นอย่างหนักแน่นไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นก็คือ "มีพฤติการณ์
ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต เพ่ือสร้างความร่ ารวย มั่งค่ังให้กับตนเองและพวกพ้อง" 
ตามมาด้วยข้อกล่าวหาต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ว่า"ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อ
หน้าที่และแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองและพวกพ้อง" หรือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา "ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและพวกพ้อง" ประโยคซึ่งถูกเน้นอย่างหนักแน่นและ
จริงจังกระท่ังด ารงอยู่อย่างเป็นลักษณะเนื้อหา"ร่วม"ย่อมเป็น "แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง" 

หากมองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากด้านของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และจากด้านของ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นี่ย่อมเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง  เป็นเรื่องที่ในห้วงรับราชการเป็นผู้บัญชาการทหารบกนึก
อย่างไรก็นึกไม่ออกว่าจะถูกกล่าวหาเช่นนี้  แต่เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็น รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย่อมยากอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงได้พ้น 
ในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 การกล่าวหา เช่นนี้อาจปรากฏขึ้นในสังคม แต่ก็ไม่สามารถแตะต้องได้
เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ในอ านาจของตน แต่พลันที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเข้าแถวเข้ามาอย่างไม่อาจละเว้นได้ 

หากมองจากจ านวน ส.ส.ที่อยู่ในมืออาจมั่นใจว่าฝ่ายค้านไม่อาจท าอะไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ กระนั้น กระบวนการในทางรัฐสภาก็จะค่อยๆ พิสูจน์ว่าคนเหล่านี้จะมี
ความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงหรือไม่ เพียงใด ความเป็นจริงในการอภิปรายทั่วไป นั่นแหละคือค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5819685 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5819685
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/FootNote-15.jpg
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27 มกราคม 2564 
ปรับเกมซักฟอกถล่ม'หัวหน้าพรรค' ลดแต้มการเมืองรัฐบาล 
 

 

 
ซักฟอกรอบนี้นอกเหนือจาก"พี่น้อง3ป." และรัฐมนตรีพลังประชารัฐแล้ว การพุ่งเป้าไปที่หัวหน้าพรรค และพรรค
การเมืองในซีกรัฐบาล อาจเป็นการช่วงชิงจังหวะในการตีไปที่คะแนนนิยม ทั้งยังเป็นการเขย่าขั้วรัฐบาล เพื่อหวัง
ลดแต้มการเมืองอีกทางหนึ่ง 

เห็นโฉมหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยส าหรับ “10 รัฐมนตรี” ที่ถูก 7 พรรคฝ่ายค้านล็อกเป้า จองคิวเตรียมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่จะถึงนี้ 

เปิดดูเนื้อหาและรายชื่อในญัตติที่ “ 208 ส.ส.ฝ่ายค้าน” เข้าชื่อยื่นต่อ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภาแล้ว 
เห็นได้ชัดว่านอกเหนือจาก  “พ่ีน้อง 3 ป” ทั้ง “ป ประยุทธ์  จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม   
“ป ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ “ป ป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รวมทั้ง 
“รัฐมนตรี” ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่จะเป็นเป้าในการสาดกระสุนของฝ่ายค้านแล้ว  

ต้องถือว่าศึกซักฟอกรอบนี้ต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา ในช่วงเดือน ก.พ.2563 ตรงที่ ในครั้งนั้นฝ่ายค้านเลือกที่จะ
พุ่งเป้าตีไปที่ “ภาพลบรัฐบาล” และรัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ แต่เพียงเท่านั้น มิหน าซ้ า ยังมีข่าวลือ “ดีลลับ” กระแสล้มซักฟอก จนท าให้ พล.อ.ประวิตร รอดศึกครั้งนั้นไป
ได้ ขณะที่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทยก็ถูกกระแสตีกลับจนล้มไม่เป็นท่าเช่นกัน 

ต่างจากครั้งนี้ ที่ฝ่ายค้านเลือกที่จะ “ปรับเกม" และ "กระบวนท่าใหม่" นอกจากจะล็อกเป้าไปยัง “พ่ีน้อง 3 ป 
” และรัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้ว ยังแบ่งทัพ-วางขุนพล ร่วมกันโจมตี “รัฐมนตรี” ซึ่งเป็นหัวหน้าและ
แกนน าพรรคร่วมรัฐบาล 

ไม่ว่าจะเป็น "อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย “ศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ” รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย หรือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ 

การปรับเกมโดยอาศัยจังหวะที่ “รัฐบาล” และ “พรรคร่วม” ก าลังมี“แผลใหญ่” จากการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผิดพลาด จนท าให้เกิด “ซูเปอร์สเปรดเดอร์” ระลอกใหม่ จนตัวเลขผู้
ติดเชื้อแตะ 3 หลักมาจนทุกวันนี้ บวกกับปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง ที่เวลานี้มีคนตกงาน ธุรกิจและกิจการต่างๆ 
ก าลังหยุดชะงักลง 

นอกจากจะเป็นการ “ขยี้แผลใหญ่” รัฐบาลกลางสภาแล้ว อีกแง่หนึ่งอาจมองได้ว่า การเลือกที่จะพุ่งเป้าไปที่
หัวหน้าพรรค และพรรคการเมืองในซีกรัฐบาล อาจเป็นการช่วงชิงจังหวะในการตี ไปที่คะแนนนิยมพรรคการเมือง อัน
เปรียบเสมือนเป็นการเขย่าขั้วรัฐบาล เพ่ือหวังลดแต้มการเมือง อีกทางหนึ่งด้วย 
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“ศึกซักฟอก” รอบนี้อย่างที่รู้กันว่า เป็นศึกที่มีเดิมพันสูงลิบ ทั้งในแง่ของการชิงกระแสมวลชนและแฟนคลับ 
โดยเฉพาะเกมนอกสภาฯ ที่ ณ เวลานี้ก าลังรอจังหวะในการปลุกกระแสมวลชนออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนกันอีก
ครั้ง ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหนึ่งบทพิสูจน์ “ความเป็นเอกภาพ” ของพรรคฝ่ายค้าน ที่มีบทเรียนมาจากการซักฟอกรอบที่แล้ว 
ว่ายังแน่นปึ้่กเหมือนที่บรรดา “บิ๊กฝ่ายค้าน” หลายคนย้ านักย้ าหนาหรือไม่ 

แค่เริ่มต้น ฝ่ายค้านก็ประโคมโหมโรงแล้วว่า ศึกซักฟอกรอบนี้มี “หมัดเด็ด” ไม่มีมวยล้ม ไม่มีดีลลับเหมือนรอบ
ที่แล้ว หากประชาชนได้ฟังจะตาสว่าง ยิ่งไปกว่านั้น หมัดเด็ดที่ว่าอาจจะน าไปสู่การยื่นถอดถอน และเอาผิดอาญา
รัฐมนตรีไม่ต่ ากว่า 5 คน อย่างแน่นอน คงต้องไปลุ้นกันในช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้ว่า “หมัดเด็ด” ที่ถึงขั้นท าให้ประชาชน
ถึงกับเบิกเนตรได ้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919395 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919395
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26 มกราคม 2564 - 12:26 น. 
เกมซักฟอก พท.-ก้าวไกล รบไประแวงไป 
 

 
 
เบื้องหลังเกมซักฟอก "เพื่อไทย-ก้าวไกล" เขย่าในสภา ปูทาง "ม็อบราษฎร" รับไม้ต่อถล่มนอกสภา   

ธรรมเนียมปฏิบัติการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน คือถ้อยค าในญัตติต้องแรง 
และโดนใจกองเชียร์ หากตัดเนื้อหาในส่วนที่เป็นน้ าทิ้งไป จะพบประเด็นที่เป็นสาระจริงๆ ที่จะน ามาซักฟอกรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล ไม่ก่ีประเด็น 

ผู้ที่จะถูกเชือดหนักที่สุด คงหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะปัญหาโควิดระบาดรอบ
ใหม่ โยงไปที่ปัญหาแรงงานเถื่อนผิดกฎหมาย ในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหม กับปัญหาบ่อนการพนัน ในฐานะเป็น
ประธาน ก.ตร. ก ากับดูแลต ารวจทั่วประเทศ  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456386 
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27 ม.ค. 2564 01:53    
ซักฟอกเหวี่ยงแห ระวังแฉกันเอง !? 
 

 
 
เปิดออกมาแล้วส าหรับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรค 

ร่วมฝ่ายค้าน โดยรวมยอดรัฐมนตรีที่ถูก “ซักฟอก” จ านวน 10 ราย และได้ยื่นญัตติดังกล่าวต่อ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา 
รายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
สาธารณสุข 4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ 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 พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ 10. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

โดยมีเหตุผลมาแสดงให้เห็นเป็นบางส่วน เช่น 1. พล.อ.ประยุทธ์ บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด
บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้จิตส านึก
และความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพ่ือสร้างความร่ ารวย มั่งคั่งให้กับตนเอง
และพวกพ้อง ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ท าลาย
และเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์  
กับประชาชน น าสถาบันเป็นข้ออ้างเพ่ือแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบัง  
ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองฯ 

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือสร้างความร่ ารวย มั่งคั่งให้กับ
ตนเอง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ 
และไร้ความสามารถ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในรอบสองอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปกปิด อ าพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพ่ือเปิดช่อง
ให้มีการทุจริต แสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ด าเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ บริหารราชการแผ่นดิน บกพร่องล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้
ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้ส านึก ไร้ความรับผิดชอบ ลอยตัวหนีปัญหา เลือกปฏิบัติ พูดอย่าง
ท าอย่าง ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล 
 5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา บริหารราชการแผ่นดินโดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม แต่กลับใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองและพวกพ้อง  
 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ละเว้นและ
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ส านึก ไร้ความ
รับผิดชอบ 
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 7. นายสุชาติ ชมกลิ่น บริหารราชการผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยปละละเลยให้มี
การแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ไม่ก ากับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ จนเกิดแรงงานผิดกฎหมาย
จ านวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ บริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาด 
 9. นายนิพนธ์ บุญญามณี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
 10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง ล้มเหลวอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ มี
พฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ และกระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล กร่างเถ่ือนฯ 

ก็ต้องบอกว่า “เขียนได้น่าตื่นเต้นเร้าใจมาก” ซึ่งก็อีกนั่นแหละ การเขียนข้อกล่าวหาจะเขียนให้ออกมา
แบบไหนก็ได้ หรืออาจให้ออกมาร้ายแรงกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ต้องพิจารณากันก็คือ “มันตรงใจ” หรือได้
อารมณ์ร่วมกับสังคมส่วนใหญ่จริงหรือเปล่า หรือว่าเป็นเพียง “สนุกครื้นเครงกันเอง” เท่านั้น 

แม้ว่านาทีนี้หากพิจารณากันตามช่วงเวลาที่รัฐบาลที่น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริ หารบ้านเมืองมา
นานปีกว่าแล้ว อาจจะถึงเวลาที่ต้องมีการยื่นญัตติ “ซักฟอก” กันได้แล้วก็ได้ เพราะการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล หรือรัฐมนตรี เป็นกติกาอย่างหนึ่งส าหรับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามระบบรัฐสภา แต่
ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากนั้น ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะความ “สมเหตุสมผล” 
มีเพียงพอหรือไม่ ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพียงแค่ได้โอกาสแล้วต้องท าทุกทาง คงไม่ใช่ เหมือนกับครั้งนี้ ที่มีการยื่นญัตติซักฟอก
รัฐมนตรีพร้อมกันถึง 10 คน เมื่อพิจารณาจากความผิดพลาด หรือจากข้อมูลทุจริตกต็้องบอกตามตรงว่า ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น 

และข้อกล่าวหา หากจะมีก็น่าจะลดจ านวนลงให้เกิดความเข้มข้นในเนื้อหาได้มากกว่านี้ หรือหากต้องการให้
เกิด “พลัง” หรือ “เกิดน้ าหนัก” ท าไมไม่คัดกรองให้น้อยลง หรือแม้แต่พุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ซึ่งก็ย่อมมีผลทั้งคณะอยู่แล้ว หรือ แม้แต่เป้าหมายที่ “2 หรือ 3 ป.” ก็จะน่าสนใจมากกว่า
รายชื่ออ่ืนหรือเปล่า 

แต่ในเมื่อออกมาแบบนี้มันก็ท าให้ “พลัง” ลดลงทันที ความน่าสนใจและจุด “โฟกัส” แทบจะไม่มี และข้อหาที่
เขียนกล่าวหากันขึ้นมาพิจารณาไปแล้วยังไม่เห็นความร้ายแรงตามนั้น แม้ว่าทางฝ่ายค้านจะอ้างว่ามีหลักฐานอยู่ในมือก็
ตาม แต่รับรองว่า หากพิจารณาจากในอดีตที่ผ่านมาเนื้อหาการอภิปราย ก็ล้วนน ามาจากข่าวอื้อฉาวกันทั้งสิ้น และคราว
นี้ยังนึกไม่ออก นอกจากเป็นข้อหาของพวกฝ่ายค้าน “บางพวก” เสียด้วยซ้ าที่ “ไม่น่าไว้วางใจ” 
โดยเฉพาะพวกเครือข่าย “ล้มเจ้า” ในสภา จนไม่รู้ว่าเอาเข้าจริง ใครจะซักฟอกใครกันแน่ !! 

และเมื่อโฟกัสไปที่ฝ่ายค้านบางพรรค เช่น พรรคเพ่ือไทย ก็ต้องจับตาดูกันว่าจะมีการ “แฉกันเอง” อีกหรือ
เปล่า เพราะคราวนี้เริ่มมีเสียงโวยเล็ดลอดออกมาให้ได้ยินแล้วว่า “เหวี่ยงแห” มากเกินไป แล้วมีรัฐมนตรีบางคนที่น่าจะ
ถูกซักฟอก แต่กลับหลุดไปหน้าตายเฉย รวมไปถึงความแตกแยกภายในที่รอวันแตก ก็ต้องลุ้นกันว่า กลุ่ม ส.ส.เตรียมจะ
แยกออกไปร่วมพรรคใหม่ จะมีชื่อร่วมอภิปรายกันหรือไม่ 

ดังนั้น หากพิจารณากันในสถานการณ์ขณะนี้ และจากข้อมูลที่ผ่านมาที่มองดูแล้วเป็นญัตติซักฟอกที่ “เหว่ียงแห” 
มากเกินไป ท าให้กระจายน้ าหนักออกไป จนไม่สร้างพลังกดดันกับฝ่ายตรงข้ามมากนัก และหากใช้เวลาอภิปรายนานหลายวันมาก
เกินไป มันก็ยิ่งน่าเบื่อ แต่ถึงอย่างไรเม่ือมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่อยากขัดคอ เอาเป็นว่าขอให้มีหลักฐานความผิดร้ายแรงตามที่ตีปี๊บ
เอาไว้ก็แล้วกัน อย่าให้แค่ราคาคุย และมีรายการแฉกันเองอีกก็แล้วกัน !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000008131 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000008131
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27 ม.ค. 2564 05:01 น.  
เสาหลักประชาธิปไตย 
 

 
 

เทศกาลเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี หมุนเวียนกลับมาอีกครั้ง พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 10 คน รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย 

นับเป็นการอภิปรายครบถ้วนทั้ง “3 ป.” ผู้คุมอ านาจยิ่งใหญ่ โดยกล่าวหาว่ารัฐมนตรีล้มเหลว ในการบริหาร
ประเทศ เอ้ือประโยชน์นายทุน บริหารขาดหลักนิติรัฐนิติธรรม ฝ่ายค้านยืนยันว่ามีหลักฐานเด็ด สามารถสั่นคลอน
รัฐบาลได้ และแนะน า พล.อ.ประยุทธ์ให้ฉีดวัคซีนเพราะอาจหนาวจนติดโควิด แต่ ส.ว.ท่านหนึ่งออกมาขัดคอ บอกว่า
ชาวบ้านไม่ตื่นเต้นกับการโหมโรง คราวก่อนก็โฆษณาใหญ่โต แต่พออภิปรายจริงไม่มีอะไร รอให้โควิดสงบก่อนค่อยมาว่า
กัน บางครั้งการไม่อภิปรายอาจได้คะแนนมากกว่า ฝ่ายค้านควรรู้กาลเทศะ  จะตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นก็ตาม แต่การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายค้าน ในประเทศประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยจะ
ด ารงอยู่ได้ ต้องมีเสาหลักครบถ้วน เช่นผู้ปกครองประเทศต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ต้อง
บริหารตามหลักนิติธรรม มีกลไกรับประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน และมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจที่เข้มแข็ง 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นกลไกส าคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร ถ้าไม่มีการ
ตรวจสอบ ฝ่ายรัฐบาลอาจลุแก่อ านาจ ใช้อ านาจก่อการทุจริต ก่อความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศ และประชาชน 
ตัวอย่างเช่นการปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่รัฐ สมคบคิดน าแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 

กลายเป็นต้นตอส าคัญของการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ โดยมีบ่อนเถื่อนสืบทอดเจตนารมณ์ เป็นแหล่ง
แพร่ระบาดระดับ “ซุปเปอร์สเปรดเดอร์” ไปทั่วประเทศ สร้างความเสียหายร้ายแรง กิจการต่างๆต้องปิด ผู้คนนับล้านๆ
ตกงานและขาดรายได้ทันที ทั้งหมดนี้เพราะขาดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ 

ส่วนระบอบการปกครอง ที่ไม่มี กลไกตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ ไม่ยึดหลักนิติธรรม ไม่มีกลไกรับประกันสิทธิ
เสรีภาพประชาชน ไม่ได้เข้าสู่อ านาจด้วยการเลือกตั้งของประชาชน แต่เข้ามาตามรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอ านาจ
รัฐประหารด้วยระบบการแต่งตั้ง ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นระบอบ “ประชาธิปไตย”. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2019999 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2019999
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27 ม.ค. 2564-09:33 น. 
บทบาท รัฐสภา ผลสะเทือน จาก “ราษฎร” กับ ความเป็นจริง 
  

 
 

บทบาท รัฐสภา - ญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์มีความส าคัญ 
ส าคัญไม่เพียงเพราะว่า นี่คือการพุ่งปลายหอกเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นครั้งที่ 2 หากเป็นวาระที่การเมืองเข้าสู่ระดับทะลุเพดาน คู่เปรียบเทียบที่ส าคัญ
มิได้อยู่ที่บทบาทของรัฐบาล ตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวของเยาวชนและประชาชนนอกรัฐสภาต่างหากที่มีความแหลม
คมเป็นอย่างสูง เป็นความแหลมคมอันมากด้วยพลานุภาพทางการเมือง 

อย่าคิดว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชน ประชาชนในปี 2563 ไม่มีผลสะเทือน ปรากฏการณ์ “เยาวชนปลดแอก” 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 อาจเริ่มข้ึนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยจ านวนไม่ถึง “เรือนพัน” แต่จะปฏิเสธการขยายตัว
เติบใหญ่ได้หรือไม่ เพราะในเดือนตุลาคมก็ยกระดับขึ้นเป็น “คณะราษฎร 2563” ก่อการเคลื่อนไหวไม่เพียงแต่จาก
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังท าเนียบรัฐบาล หากแต่ยังจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังหน้าท าเนียบรัฐบาลด้วยความ
คึกคัก การเคลื่อนไหวนี้เองที่กลายเป็นค าถามต่อ “นักการเมือง” 

ค าถามอันเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2564 ก็คือ รัฐสภาจะตอบโจทย์อย่างไร กรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
กรณีของการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ สามารถให้ “ค าตอบ” ในทางการเมืองได้หรือไม่ หรือเสมอเป็นเพียง
“พิธีกรรม”โดยไม่มี “ค าตอบ” อันแน่ชัด เป็นค าถามถึงบทบาทของอ านาจนิติบัญญัติ เป็นค าถามถึงการหาทางออก
ผ่านหนทางรัฐสภา ผ่านพรรคการเมือง ผ่านนักการเมืองว่าจะด าเนินไปอย่างไร  เป็นที่หวังตามความต้องการของ
ประชาชน ได้หรือไม่ 

หากดูจากเนื้อหาใน“ญัตติ”ของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะตอบค าถามได้อย่างเด่นชัด เพราะว่าได้สะท้อนความ
เรียกร้องต้องการจากการเคลื่อนไหวของเยาวชน ประชาชนได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  โดยเฉพาะต่อ   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการอภิปรายท่ีเป็นจริงในรัฐสภาเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5825769 
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