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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 31 มนีาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “เลขาฯ กกต.” ลงนามหนังสือแจ้ง ผอ.กกต.จว. ส่งผลคะแนนเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี - ส.ท. ภายใน 1 เม.ย. 
8 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ขีดเส้นทุกจังหวัดส่งผล “เลือกตั้งเทศบาล” ภายใน 1 เม.ย. นี้ 9 
3 ไอเอ็นเอน็ออนไลน์ กกต. เผยความคืบหน้าขั้นตอนการประกาศผล ลต. เทศบาล 10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ว่าที่นายกฯ กระบี่ เดินขอบคุณประชาชน 11 
2 แนวหน้าออนไลน์ เปิดตัว 'น้องจอย' โค่นแชมป์เก่าขาดลอยขึ้นนั่ง 'นายกเล็กหญิง ทต. หนองกี่' คนแรก 12 
3 บ้านเมืองออนไลน์ ส.ส. ราชบุรี ร่วมยินดี 2 พ่ีน้อง คว้าชัยเก้าอ้ีนายกเล็ก หลายพ้ืนที่ข้ึนรถแห่ขอบคุณ  13 
4 สยามรัฐออนไลน์  "นายกไพศอล" พร้อมทีมนราชนะขึ้นรถแห่รอบเมืองนราฯ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง 14 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ร้อง กกต. ซ้ือเสียงเลือกตั้งเทศบาลเย้ย ก.ม. 15 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ อ้ึง ! บุรีรัมย์จับสลากเลือก ส.ท. 3 คน 3 เขตหลังคะแนนเท่ากัน 16 

7 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้สมัคร นายกเล็ก - สท. มาบตาพุด หอบหลักฐานร้อง กกต. จ่ายเงินซื้อเสียง  17 

8 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งเชียงใหม่ส่อวุ่น "ชาตรี" ร้อง กกต. สอบซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาลฯ  18 

9 สยามรัฐออนไลน์ ร้อง กกต. เลือกตั้งนายกเล็กนครสวรรค์ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 20 

 10 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลมาบตาพุด บุกร้อง ‘กกต. กลาง’ 21 

11 เนชั่นทีวีออนไลน์ ค้านผลเลือกตั้งนายกฯ ทต. ท่าเสา – พ่าย 12 คะแนน 23 

12 มติชนออนไลน์ “อาทิตย์” ปลุกปฏิรูป ลต. ท้องถิ่น ชี้ศึกเทศบาล มาเฟียสู้กัน ไม่ฟรี - แฟร์  
ไม่ได้ผู้แทนที่แท้จริง 

25 

13 คมชัดลึกออนไลน์ ท าไม ลูก "บิ๊กแจ๊ส" ได้รับเลือกตั้ง เพราะชาวรังสิต ต้องการเปลีย่นแปลง 26 

14 สยามรัฐออนไลน์ “เทพไท” ชี้ มี 3 ทางออกของ พรบ. ประชามติ ที่รัฐบาลต้องเลือก 28 

15 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณ’ุ ย้ าค า ‘บิ๊กตู’่ เข้ม ครม. รัฐบาลหนุน พรบ. ประชามติอย่าให้พลาดอีก  29 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "โฆษก กมธ. ประชามติ" เผยกฤษฎีกา ปรับแค่ 2 มาตรา – ไม่ขวาง "ประชาชน" 
เสนอท าประชามติ 

30 
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รวมข่าว กกต. 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกได้ก็ล้มได้ 31 
2 คมชัดลึกออนไลน์  แล้วเป็นไง "ช่อ" มาช่วยบทเรียน 78 คะแนน 32 

3 คมชัดลึกออนไลน์ 7 ปีที่รอ "เอกพจน์" มาแล้ว คว่ าเด็ก "บิ๊กแจ๊ส" 34 

4 แนวหน้าออนไลน์ ก้าวหน้า - ตายอย่างสงบ ศพสีส้ม ! 36 
5 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคใหม่ คสช. 40 
6 ไทยรัฐออนไลน์ เบนเป้าสืบทอดอ านาจ 41 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘แตกแบงก์พัน’ ผุดพรรคสาขา จับตาเกม 2 ชั้น ‘ดีลซ้อนดีล’ 43 
8 มติชนออนไลน์ หงุดหงิด ประยุทธ์ จันทร์โอชา หงุดหงิด ประวิตร วงษ์สุวรรณ 45 

9 ข่าวสดออนไลน์ ท่าที เพ่ือไทย ต่อ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อบอุ่น นุ่มนวล” 46 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทีด่ ี

ของพนกังานและลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 31 มีนาคม 2564  พ.ต.ท.วัชรินทร์  พิมพ์กะภีร์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  และคณะ  
เป็นตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ  
ในการท านุบ ารุงบ้านเมืองทั้งด้านการศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ อีกมากมาย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา 28 มีนาคม เลือกตั้งเทศบาลทั่วไทย เงินผันโปรยปรายทั่วหล้า ราคาอยู่ที่ 1,000.00 เป็นขั้นต่ า 
ระดับกลาง จ่ายกันที่ 1,500.00 และใกล้ปิดหีบ ถีบข้ึนไปถึง 3,000.00 ต่อ 1 คะแนน...ที่ เทศบาลท่าขนุน ทองผาภูมิ  
มีครบ นับคะแนนไฟดับหลายครั้ง มีคะแนนมากกว่าผู้ใช้สิทธิ กอกอตอใหญ่ อิทธิพร บุญประคอง จับต้องได้มีใบเสร็จครบ... 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 - 13:32 น. 
“เลขาฯ กกต.” ลงนามหนังสือแจ้ง ผอ.กกต.จว. ส่งผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - ส.ท. ภายใน 1 เม.ย. 
 

 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามหนังสือแจ้ง
ส่งถึงผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ถึงแนวทางการน าส่งผลการนับคะแนน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล โดยขอให้จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
รายงานผลการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย น าส่งเอกสารดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ทาง ผอ.กกต.จังหวัด ได้เริ่มทยอยส่งผลคะแนนการเลือกตั้งเข้ามาที่ส านักงาน 
กกต.หลายจังหวัดแล้ว คาดว่าผลคะแนนจะมาถึงส่วนกลางได้ครบทุกจังหวัดภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2649308  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2649308
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
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30 Mar 2021 14:58 น. 
กกต. ขีดเส้นทุกจังหวัดส่งผล “เลือกตั้งเทศบาล” ภายใน 1 เม.ย. นี้ 
 

 
 
เลขาฯกกต.ส่งหนังสือแจ้ง “ผอ.กกต.จังหวัด” ให้ส่งผลคะแนน “เลือกตั้งเทศบาล” ทั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภา
เทศบาล ภายใน 1 เม.ย.นี้  
 วันนี้(30 มี.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ลงนามหนังสือแจ้งส่ง
ถึงผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ถึงแนวทางการน าส่งผลการนับคะแนน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
 โดยขอให้จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลฉบับจริง 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 เม.ย.นี้ 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การรายงานผลการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย น าส่งเอกสารดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด   
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ ทางผอ.กกต.จังหวัด ได้เริ่มทยอยส่งผลคะแนนการเลือกตั้งเข้ามาที่ส านักงาน
กกต.หลายจังหวัดแล้ว คาดว่าผลคะแนนจะมาถึงส่วนกลางได้ครบทุกจังหวัดภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474019   

https://www.thansettakij.com/content/politics/474019
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30 มีนาคม 2021 - 21:46 
กกต. เผยความคืบหน้าขั้นตอนการประกาศผล ลต. เทศบาล 
 

 
 
กกต. เผยความคืบหน้า ขั้นตอนการประกาศผลการ เลือกตั้งเทศบาล ขณะเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ ง  
มีประมาณกว่า 300 เรื่อง 
 แหล่งข่าวจากส านักงานคณะกรรมการการเลือดตั้ง (กกต.) ระบุ ถึงขั้นตอนการประกาศผลการ เลือกตั้ง
เทศบาล นับแต่วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางเทศบาลแต่ละแห่ง จ านวน 2,472 แห่ง ส่ง
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้กับทางส านักงาน กกต. จังหวัด 
 โดยมีจ านวนต าแหน่งของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 33,666 ต าแหน่ง ซึ่งทางส านักงาน 
กกต. ส่วนกลาง ได้เร่งรัดให้ทางส านักงาน กกต.จังหวัด ทุกจังหวัดส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลทุกแห่ง 
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 
 โดยขั้นตอนต่อไปทางส านักงาน กกต. ก็จะด าเนินการตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และตรวจสอบใน
กรณีที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิกับจ านวนบัตรที่ใช้ไปไม่ตรงกัน รวมทั้งจ านวนเรื่องร้องคัดค้าน เพ่ือเสนอ กกต. พิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป 
 ทั้งนี้ ในการประกาศผลการเลือกตั้ง ทาง กกต. ต้องพิจารณาตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ที่บัญญัติไว้ว่า เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผล ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 27 เมษายนนี้ 
 แต่หากต้องด าเนินการสืบสวนไต่สวน ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
หรือ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้ ส่วนกรณีเรื่องร้องคัดค้านในการเลือกตั้งเทศบาล มีจ านวนเรื่องร้องคัดค้านประมาณ
กว่า 300 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_72526/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_72526/
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วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 08.55 น. 
ว่าที่นายกฯกระบี่ เดินขอบคุณประชาชน 
 

 
 

พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบี่ ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมสมาชิกกลุ่ม  รักษ์ปากน้ า
กระบี่ใหญ่ ตระเวนลงพ้ืนที่ขอบคุณประชาชน 
  วันที่ 29 มี.ค.64 พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ อดีต ผกก.สภ.เมืองกระบี่ ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมสมาชิก
กลุ่ม รักษ์ปากน้ ากระบี่ใหญ่. ตระเวนลงพ้ืนที่ขอบคุณประชาชนย่านชุมชน ย่านการค้า กลางเมืองกระบี่ ผู้สนับสนุนให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ด้วยคะแนน7,852  เอาชนะนายนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีต
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 8 สมัย มีคู่แข่งเำยงสมัยเดียว นอกจากนั้นไร้คู่แข่ง และเป็นน้องชายของนายชวน ภูเก้าล้วน 
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  ในนาม กลุ่มพัฒนากระบี่   ที่บริหาร เทศบาลเมืองกระบี่ ยาวนาว ที่ได้คะแนน4351
คะแนน 
 พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่เร่งแก้ปัญหาเช่น เรื่องถนน
หนทาง การลดดอกเบี้ย ลดค่าแผงขายของ ติดตั้งกล้อง ซีซีทีวี ตามจุดต่างๆเป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228370  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/228370
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วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 12.03 น. 
เปิดตัว 'น้องจอย' โค่นแชมป์เก่าขาดลอยขึ้นนั่ง 'นายกเล็กหญิง ทต. หนองกี'่ คนแรก 
 

 
 
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ "นันทนิตย์ จิตหนักแน่น" หรือ "น้องจอย" ล้มแชมป์เก่า "ประพันธ์ บุญชัย
สุข" อดีตนายก ทต.หนองกี่ หลายสมัย ขาดลอยเกือบ 900 คะแนน คว้าเก้าอี้นายกฯ หญิงคนแรกไปครอง 
 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่  28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า
นางสาวนันทนิตย์ จิตหนักแน่น หรือ “น้องจอย” อดีตรองนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ หัวหน้าทีมกลุ่มพัฒนาหนองก่ี 
เป็นคนรุ่นใหม่ ตั้งใจท างาน ม้ามืด ที่สามารถคว้านายกฯ หญิงคนแรก โค่นแชมป์เก่า นายประพันธ์ บุญชัยสุข อดีต
นายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ 2 สมัย โดยได้ 2,930 คะแนน กับ 2,093 คะแนน โดยทิ้งห่างแบบขาดลอย 837 คะแนน 
จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,773 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี 5,023 คิดเป็น 94 % บัตรเสีย จ านวน 182 คิดเป็น 
3.39 % จ านวนบัตรไม่เลือกผู้ใด 152 บัตร คิด 2.83 %  
 โดยจากผลการเลือกตั้งที่ออกมาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์กันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงลงเกิดข้ึนในพ้ืนที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหามากมายที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ที่มีการร้องเรียนเป็นประจ า และยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นแต่อย่างใด 
 นางสาวนันทนิตย์ จิตหนักแน่น หรือ “น้องจอย” กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลหนองก่ีที่
ให้โอกาสในครั้งนี้ และต้องบอกว่าอ าเภอหนองกี่ มีบุญคุณกับจอยและครอบครัวมาก เพราะหนองกี่ ให้ครอบครัวที่
อบอุ่น ให้อาชีพที่มั่นคง ให้ความสุข ให้ความสบาย ให้ความสมบูรณ์ในชีวิตจอย และครอบครัว 
เนื่องจากธุรกิจที่ครอบครัวเรา ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ครอบครัวเราผูกพัน กับคนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองกี่ 
ซึมซับถึงความผูกพัน การท างาน การเป็นอยู่  ของพ่อแม่พ่ีน้องชาวหนองกี่ จอยเฝ้ามองการเติบโต การพัฒนา จึงถึง
เวลาแล้ว ที่จอยจะทดแทนผืนดินที่อยู่อาศัย ตลอดชีวิต ต่อจากนี้จะขอเข้ามาท างานร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/562718  
  

https://www.naewna.com/local/562718
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วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 17.37 น. 
ส.ส. ราชบุรี ร่วมยินดี 2 พี่น้อง คว้าชัยเก้าอ้ีนายกเล็ก หลายพ้ืนที่ข้ึนรถแห่ตระเวนขอบคุณ 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศหลังจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลทั้ง 6 แห่งในพ้ืนที่  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  บรรดาผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง ได้พากันออกตระเวนขอบคุณชาวบ้าน 
อย่างเช่นที่ ต.กรับใหญ่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4  ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับญาติ 
พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยให้กับ นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ก านันหยิน) อดีตก านัน ต.กรับใหญ่ ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลกรับใหญ่ สมัยแรก และแสดงความยินดีกับ นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ น้องชาย นาย
ธรรมรัตน์ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก เป็นสมัยแรกเช่นกัน   โดยทั้งนายธรรมรัตน์ และ
นายชูเกียรติ  ชนะคู่แข่งขันด้วยคะแนนเสียงจากชาวบ้านอย่างท่วมท้น  หลังจากนั้นว่าที่นายกเทศมนตรี สองพ่ีน้อง ได้
น าลูกทีม สท.ทั้งหมด ที่ได้รับการเลือกตั้ง ขึ้นรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียง แห่วิ่งไปตามหมู่บ้าน เพ่ือขอบคุณชาวบ้านที่
เทคะแนนเสียงให้ จนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกมนตรีครั้งนี้ 
  ส่วนที่ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
เป็นสมัยที่ 3  โดย ด.ต.สินชัย ได้น าลูกทีมซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น สท.ทั้ง 12 คน ขึ้นรถยนต์ออกตระเวน เพ่ือขอบคุณ
ชาวบ้านไปตามชุมชนต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกยกทีม ให้เข้ามาท าหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลเบิกไพร ต่อไปอีกสมัย 
  เช่นเดียวกันช่วงบ่าย ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง นายมนัส ใจเจน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ สมัยแรก ก็ได้น าลูกทีม 11 คน ที่สอบผ่านเป็น สท. ขึ้นรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียง 
ตระเวนไปตามหมู่บ้าน เพ่ือขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความไว้วางใจ ไปลงคะแนนให้จนชนะคู่แข่ง โดยขบวนแห่ขอบคุณ วิ่ง
ผ่านไปตามบ้านเรือนประชาชน ก็จะมีชาวบ้าน ที่ได้ยินสียงจะพากันออกมายืนโบกมือ เพ่ือแสดงความยินดีกับ นายมนัส 
และลูกทีม ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
  ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมอีกว่า ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 6 แห่ง  พ้ืนที่ของ อ.บ้านโป่ง  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 
ดังนี้  1 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล 2 เทศบาลเมืองท่าผา  ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์  3 เทศบาล
ต าบลเบิกไพร ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ 4 เทศบาลต าบลกระจับ นายมนัส ใจเจน 5 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  นายชู
เกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์  และ 6 เทศบาลต าบลกรับใหญ่  นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228453  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/228453
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30 มีนาคม 2564 18:30 น.   
 "นายกไพศอล" พร้อมทีมนราชนะขึ้นรถแห่รอบเมืองนราฯ 
ขอบคุณทุกคะแนนเสียง 

 
 

"นายกไพศอล"พร้อมทีมนราชนะขึ้นรถแห่รอบเมืองนราฯขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชน หลังชนะอย่าง
ขาดลอยเป็นนายกเล็กสมัยแรก 
 เวลา 16.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่หมู่บ้านรักษ์บ ารุง ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพศอล อาแว หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งชิงนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสโค่นแชมป์ 
2 สมัย ได้ส าเร็จ ด้วยคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ในการเลือกนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้น าลูกทีมนราชนะ พร้อม
ทีมงานขึ้นรถแห่ ไปทั่วเขตเทศบาลเมืองนนราธิวาส เพ่ือออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่ พ่ีน้อง ประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่มอบความไว้วางใจลงคะแนนให้ตนและทีมมาท าหน้าที่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นสมัยแรก เพ่ือเข้ามา บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสให้ก้าวหน้าตามที่วางไว้ 
 โดยหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนน อย่างเป็นทางการผลปรากฎว่า นายไพศอล อาแว ผู้สมัครนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส เบอร์ 2 ชนะไปด้วยคะแนน 10,668 คะแนน และยังสามารถน าลูกทีมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมือง
นราธิวาสเข้ามาเป็นสมาชิกเทศบาลเมืองนราธิวาสได้อีก จ านวน 10 คน ส าหรับบรรยากาศระหว่างขึ้นรถแห่มีประชาชน
ออกมาให้ก าลังใจทีมนราชนะเหมือนเช่นเดียวกับหาเสียงเลือกตั้ง โดยตลอดข้างทางได้มีพ่อแม่พ่ีน้องชาวนราธิวาส ต่าง
มายืนรอรถแห่ของทีมนราชนะ พร้อมทั้งโบกไม้โบกมือต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคนใหม่ ที่จะเข้ามาพัฒนา
เมืองนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน 
 ด้านนายไพศอล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณชาวนราธิวาส ที่ไว้วางใจผมให้มาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาสด้วยคะแนน 10,668 คะแนน วันนี้ผมขอขอบคุณอีกครั้ง และผมจะตั้งใจท างาน เพ่ือพ่ีน้องประชาชนทุกคน
ตามที่ได้ให้สัญญาไว้ และสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องท าอย่างเร่งด่วน คือต้องท าตามนโยบายของทีมที่ได้พูดไว้กับพ่ีน้อง
ประชาชน คือนโยบายหลักๆ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท านับตั้งแต่วันแรก
ที่ได้เข้าไปรับต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และจะท าให้รวดเร็วที่สุดซึ่งจากวินาทีแรกจนถึงวันนี้ผมรู้สึก
ผ่อนคลายมาก ด้วยเพราะเราเป็นนักการเมืองหน้าใหม่และคนรุ่นใหม่ ซึ่งแปรผันตัวเองจากนักธุรกิจสู่นักการเมือง และ
สัญญาว่าจะท าตามสัญญาที่เคยได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะมีการพบปะอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และจะมีการสื่อสาร
แบบสองด้านคือทูเวย์จะเข้าพบพ่ีน้องทุกๆ 3 เดือนในแต่ละชุมชน และในส่วนของประเพณีท้ังไทยพุทธและมุสลิม จะให้
ความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน และจะเข้าร่วมงานเองอีกด้วย 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231686  
 

https://siamrath.co.th/n/231686
https://siamrath.co.th/n/231686
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210330/6e7705c1a2d3a485b80bfa1159fb215b9844891449a2b92dd18d76ea5894cce0.jpg?itok=b53jK-6j
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31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:40 น.     
  อ้ึง! บุรีรัมย์จับสลากเลือก ส.ท. 3 คน 3 เขตหลังคะแนนเท่ากัน 
 

 
  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลของ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่  28 มี.ค.2564 ถือว่าเรียบร้อยดีไม่
พบการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง โดยขณะนี้กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 63 แห่ง ประกอบด้วย 
เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลต าบล 60 แห่ง ได้รายงานผลการเลือกตั้งมายังส านัก กกต.จังหวัดครบทั้งหมดแล้ว 
ซึ่งมีเหตุรายงานความขัดข้อง 3 แห่ง คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ต.หนองหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนอง
หงส์ , การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.คูเมือง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลละหนทราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละหานทราย เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้คะแนน
ล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งเกินจ านวนที่จะพึงมี 6 คน คือ คนที่ได้คะแนนในล าดับที่ 6 เท่ากัน 2 คน 
 จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบันทึกทักท้วงการนับคะแนน จึงไม่สามารถเปิดหีบเพ่ือนับคะแนนใหม่ได้ 
จ าเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่น หมวด 11 ของ กกต.ที่ก าหนดไว้ กรณีมีจ านวนคะแนนเท่ากันเกินจ านวน
สมาชิกท่ีพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นจัดให้มีการจับสลากภายใน 3 วัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64  กกต.ประจ าท้องถิ่นเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้นัดผู้สมัครผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในล าดับสุดท้ายมาจับสลากพร้อมกัน ที่ส านักงาน
เทศบาลแต่ละแห่ง โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.บุรีรัมย์ ร่วม
เป็นสักขีพยานการจับสลากด้วย 
 โดยที่เทศบาลต าบลหนองหงส์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คน อยู่
ในเขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมบูรณ์ สีทะโล ผู้สมัครหมายเลข 4 กับ นายศธรรดร ทองภู หมายเลข 12 ได้คะแนนเท่ากันใน
ล าดับสุดท้ายในจ านวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายศธรรดร ทองภู ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท. เทศบาล
ต าบลคูเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในล าดับสุดท้ายอยู่ในเขต
เลือกตั้งที่ 1 นายพสิษฐ์ ตอรบรัมย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 กับ นายประทวน อินสุข หมายเลข 5 ไดค้ะแนนเท่ากันในล าดับ
สุดท้ายในจ านวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายประทวน อินสุข ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท. เทศบาลต าบล
ละหานทราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน 2 คนในล าดับสุดท้ายอยู่ในเขต
เลือกตั้งที่ 1 นางสังวาล อ่อนศรี ผู้สมัครหมายเลข 3 กับ นายชยพล มอญยาว หมายเลข 8 ได้คะแนนเท่ากันในล าดับ
สุดท้ายในจ านวนสมาชิก 6 คน ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่า นายชยพล มอญยาว ดวงดีกว่าได้เป็น ส.ท. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97846   

https://www.thaipost.net/main/detail/97846
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วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 15.36 น. 
ผู้สมัคร นายกเล็ก - สท. มาบตาพุด หอบหลักฐานร้อง กกต. จ่ายเงินซื้อเสียง 
 

 
 

 เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ ส านักงาน คณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดระยองนายธวัช บัวจีบ 
ผู้สมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีมาบตาพุด เบอร์ 2 นายจักรวาล จิตดล ผู้สมัคร สท.เทศบาลเมืองมาบตาพุด เข้ายื่น
เอกสาร หลักฐาน เข้าร้อง ต่อ กกต. ระยอง หลังด าเนินการติดตามจับผู้ที่คาดว่าน่าจะท าการซื้อเสียง ในพ้ืนที่    
  นายธวัช บัวจีบ กล่าวว่า ก่อนวันเลือกตั้ง ทีมงาน ได้ติดตามเฝ้าระวัง การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นเวลา 
2 วัน จากการติดตาม ได้มีสายข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวจะมีการจ่ายเงินซื้อเสียง จึง ติดตามไปจนพบในช่วงเวลา
ประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม โดยพบว่า มีคนน าเงินไปวางไว้ในหม้อโจ๊กของชาวบ้าน และยังพบเงินของ
กลางที่วางอยู่ในใต้เบาะ รถ จยย.อีก จึงได้น าเรื่องเข้าลงบันทึกประจ าวันไว้ที่ สภ.มาบตาพุดยึดของกลางรถจยย.และ
เงินของกลาง และได้มาร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ ทราบถึงกระบวนการซื้อเสียงที่ได้กระท ากัน โดย กกต.จะพิจารณาอย่างไร 
ก็เป็นหน้าที่ของทาง เจ้าหน้าที่ ส่วนตนเองนั้น โล่งใจ ที่ได้ ท าหน้าที่แล้ว 
  ทางด้าน นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.กกต.ระยอง กล่าวว่า เรื่องการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ขึ้นอยู่กับว่า มีข้อมูลมี
หลักฐาน ให้ สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยทาง กกต. จะด าเนินการต่อไป ถ้า หากว่าผู้มีส่วนได้เสีย มีข้อมูลมี
พยานหลักฐาน ก็สามารถมายื่นร้อง คัดค้าน ให้ กกต.ได้ไต่สวนกันต่อไปเพ่ือหาข้อเท็จจริง หาพยานหลักฐาน โดย ทาง 
กตต. ไม่มีการกดดัน เพราะต้อง ท าตามหน้าที่ท าตามกฎหมายก าหนด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228434  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.77kaoded.com/news/achara/2090481  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/228434
https://www.77kaoded.com/news/achara/2090481
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30 มี.ค. 2564 16:49 น. 
เลือกตั้งเชียงใหม่ส่อวุ่น "ชาตรี" ร้อง กกต. สอบซ้ือเสียงเลือกตั้งเทศบาลฯ 
 

 
 
ชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ส่อเค้าวุ่น ผู้สมัครที่ได้อันดับ 2 ร้อง กกต.ตรวจสอบการซื้อเสียง 
โดยวันนี้มาเพื่อยื่นตามสิทธิ์ ส่วนผลให้ทาง กกต.ตัดสิน หากทุกอย่างถูกต้องก็พร้อมยอมรับ 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 มี.ค.64 นี้ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่ม
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ น าโดย นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่หมายเลข 3 จากกลุ่มเพ่ือไทยนครเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่เขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ มารวมตัวกันที่ด้านหน้าอาคารของส านักงานฯ เพ่ือรอยื่นหนังสือกรณีในเรื่องการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ขอให้ทาง กกต.เชียงใหม่ตรวจสอบกรณีมี
การซื้อเสียงขายเสียงกัน ชาวเชียงใหม่รู้กันดีมีคนส่งรายละเอียดมาให้เยอะมาก มีหลักฐานเพียงพอที่จะให้ทาง กกต.
พิจารณาอย่างโปร่งใส 
 นายทองเนตร ดูใจ รอง ผอ.กกต.เชียงใหม่ ได้ออกมารับหนังสือจากนายชาตรี พร้อม กล่าวว่า จะน าเข้าสู่
กระบวนการทางธุรการเพ่ือให้ทาง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาดูว่าเรื่องที่ร้องมีมูลเพียงพอที่จะสั่งให้เป็น ส านวน
หรือไม่ ถ้าหากไม่เพียงพอก็สั่งตรวจมูลคดีก่อน และรายงานเข้าส่วนกลาง โดยถ้าเป็นส านวนก็จะก าหนดระยะเวลา 20-
55 วัน ในเรื่องการซื้อเสียง หรือทุจริตการเลือกตั้งเรามีชุดข่าวหรือชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตลอดและมีการรายงานเข้ามา
เป็นระยะ แต่ว่าในเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการจ่ายเงินเขาไม่ได้ท าในที่แจ้งเขาท ากันในที่ลับ ดังนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วของ 
กกต.จึงไม่เจอ แต่อย่างไรเมื่อมีการทิ้งหลักฐานให้เราก็จะสืบสวนด าเนินการต่อไป 
 รอง ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเรามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล เรามีเรื่องร้องเรียน
รวมทั้งหมด 52 เรื่อง ส่งไปส่วนกลาง 8 เรื่อง เฉพาะของเทศบาลเชียงใหม่ที่มี 121 เทศบาล 
 ด้าน นายชาตรี ผู้ร้องขอความเป็นธรรม กล่าวว่า ในวันนี้มายื่นไปตามสิทธิ์จะผิดจะถูกก็ให้ทาง กกต.เชียงใหม่
ด าเนินกันไป เราไม่ไปบีบบังคับอะไรให้เขาต้องท าตามเรา ส่วนตัวต้องการเพียงความถูกต้องอย่างอ่ืนก็คงไม่มีอะไร หาก 
กกต.ว่าทุกอย่างถูกก็พร้อมยอมรับ ส่วนหลักฐานต่างๆ ก็รวบรวมกันไว้พอสมควรที่จะน ามายื่น อยากจะเริ่มมิติใหม่ของ
เมืองเชียงใหม่ โดยไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะมันเป็นวงจรอุบาทว์จริงๆ พ่อค้าลงทุนไม่มีใครที่ ไม่ต้องการก าไร แต่
ไม่รู้จะคิดอย่างไรอาจจะเข้ามาท างานเพ่ือเมืองเชียงใหม่ก็ได้ 
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 ส าหรับต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ทาง กกต.เชียงใหม่ได้ประกาศคะแนนผู้ได้รับเลือกตั้งก็
คือ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 จากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใหม่ถอดด้าม มี
คะแนนเสียงสูงสุดอยู่ที่ 19,198 คะแนน ส่วนคะแนนเสียงรองลงมาคือ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลข 3 จาก
กลุ่มเพ่ือไทยนครเชียงใหม่ที่คร่ าหวอดทางการเมืองท้องถิ่นกว่า 40 ปี ได้คะแนนเสียงอยู่ที่ 16,713 คะแนน ท าให้เป็น
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเมืองเชียงใหม่จนบางกลุ่มได้ลุกฮือเข้ามาร่วมให้ทาง กกต.ตรวจสอบในเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ในเชียงใหม่ก็มีหลายเทศบาลที่มีปัญหาเช่นนี้และทยอยกันเข้าร้องต่อ กกต.เชียงใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2060204  
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2060204


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 
 
30 มีนาคม 2564 18:19 น.    
ร้อง กกต. เลือกตั้งนายกเล็กนครสวรรค์ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 

 
  
 วันนี้(30มี.ค.64)ที่ส านักงานการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์นายเมธี อ าพาส ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลต าบลบาง
มะฝ่อเขต2อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์เข้าร้องเรียนต่อกกต.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมน าหลักฐานการท าผิด
กฏหมายเลือกตั้งเทศบาลเข้าร้องเรียนต่อกกต.จังหวัดว่าผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางมะฝ่อเบอร์1ในนาม
นายสมยศ เกิดนิยม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลบางมะฝ่อเบอร์1และนายสันติชัย มากรื่นผู้สมัคร สท.เขต1เบอร์6
กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมน าหลักฐานใบแจ้งความร้องทุกข์กับสภ.อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ายื่นให้
กกต.นครสวรรค์ตรวจสอบ หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางมะฝ่อน 
อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการเปิดเผยของนายเมธี ชี้แจงว่าข้อ1เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่1ได้ท าการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งนายกเพ่ือท าการตรวจนับคะแนนปรากฎว่าได้พบบัตรตั วอย่างสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบางมะฝ่อมีการกาบาตรที่หมายเลข1-6อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งจ านวน1ใบ ข้อ2บัตรเลือกตั้งดังกล่าวมีนาย
สันติ มากรื่น ผู้สมัครสามชิกเขตที่1เบอร์6เป็นผู้ว่าจ้างพิมพ์ในนามตัวแทนผู้สมัครทีมบางมะฝ่อก้าวหน้าจึงเป็นการจงใจ
ท าผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการพิมพ์บัตรปลอมและให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน าไปใส่ในหีบเลือกตั้งซึงถือเป็นการทุจริตเลือกตั้ง
และข้อ3การที่ผู้สมัครน าป้ายหาเสียงไปติดตามบ้านของประชาชนถือว่าเป็นการชี้น าและท าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
หรือไม่และสามารถท าได้หรือไม่ขอให้กกต.ชี้แจงตนเองและสมาชิกจึงเดินทางมาร้องกกต.จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือขอ
ความเป็นธรรมในการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
 ในขณะที่กกต.จังหวัดนครสวรรค์ระบุว่า การร้องเรียนดังกล่าวทางกกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
น าเสนอไปยังกกต.ส่วนกลางเพ่ือพิจารณาก่อนที่จะสรุปความผิดถูกต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231682  
 
 

https://siamrath.co.th/n/231682
https://siamrath.co.th/n/231682


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 

 

 

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลมาบตาพุด บุกร้อง ‘กกต. กลาง’ 
 

 
 
ผู้สมัครนายกเล็ก เทศบาลมาบตาพุด บุกร้อง‘กกต.กลาง’ ซื้อเสียงหัวละ700บ. 
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีมาบตาพุดพร้อมลูกทีม บุกร้องกกต.กลาง แฉคู่แข่งขันแจกหัวละ 700 บาท ซื้อเสียงก่อน
ชนะการเลือกตั้ง ทิ้งห่างนับหม่ืนคะแนน 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่30 มีนาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธวัช บัวจีบ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง พร้อมลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด เบอร์1-6 ได้
เดินทางมายื่นเรื่องต่อ กกต.เพ่ือร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการเอาผิดกับผู้สมัครแข่งขันที่มีการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง 
 โดย นายธวัช ระบุว่า พวกตนได้ข่าวว่า ผู้สมัครคู่แข่งขันที่เป็นอดีตนายกเทศมนตรี  เตรียมการจะแจกเงินเพ่ือ
ซื้อเสียง พวกตนจึงจัดทีมเฝ้าระวังล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นเวลา 3วันและก็ได้พบว่าหัวคะแนนน าเงินมา
แจกให้กับแม่ค้า 2คน คนละ 700บาท ในพ้ืนที่หมู่บ้านแฮปปี้โฮม2 นอกจากนี้ก็ยังพบเงินจ านวน 15ชุด ชุดละ700บาท 
ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ โดยสามารถจับหัวคะแนนได้ในขณะแจกเงินที่เขตเลือกตั้งที่2 อย่างไรก็ตาม ทราบว่า
มีการซื้อเสียงในเขตเลือกตั้ง1และ3ด้วย แต่ทางทีมงานพวกตนไม่สามารถจับในขณะด าเนินการได้ 
 ทั้งนี้ พวกตนได้เข้าแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.มาบตาพุด รวมทั้งกกต.จังหวัดระยองและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด แต่
ทางนี้พวกตนรู้สึกร้อนใจที่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการกับผู้กระท าผิด ในขณะที่เรียกพวกตนไปให้ปากค า
เท่านั้น ดังนั้นจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ท าให้ต้องเดินทางมาร้องต่อ กกต.กลาง ผลคะแนนการเลือกตั้งที่
ออกมาจะเห็นได้ว่า ลูกทีมของคู่แข่งขันที่ชนะการเลือกตั้งนั้นมีคะแนนของแต่ละคนในทีมดังกล่าวผลคะแนนเลือกตั้ง
ออกมาใกล้เคียงกันมาก นั่นเป็นเพราะทีมดังกล่าวแจกเงินซื้อเสียงหัวละ 700บาท แบบซื้อยกแพ็คนั่นเอง วันนี้พวกตนมา
ยื่นเรื่องโดยน าหลักฐานคลิปภาพหัวคะแนนคู่แข่งขันระหว่างแจกเงิน 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้ลงนามหนังสือแจ้งส่งถึงผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ถึงแนวทางการน าส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28มีนาคมที่ผ่านมา โดยขอให้จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับจริง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1เมษายน เพ่ือให้การ
รายงานผลการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย น าส่งเอกสารดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทยอยส่งผลคะแนนการเลือกตั้งเข้ามาที่ส านักงาน กกต.หลายจังหวัดแล้ว คาดว่าผลจะมาถึงส่วนกลางครบทุกจังหวัด
ภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/562891  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/834179  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-665712  
 
  

https://www.naewna.com/local/562891
https://www.dailynews.co.th/politics/834179
https://tna.mcot.net/politics-665712
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30 มี.ค. 2564 
ค้านผลเลือกตั้งนายกฯ ทต. ท่าเสา – พ่าย 12 คะแนน 
 

 
 

อุตรดิตถ์ -ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ร้องคัดค้านผลเลือกตั้ง หลังพ่าย 12 คะแนน 
อ้างว่าหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการนับตัวเลขกับจ านวนบัตรไม่ตรงกัน ต้องมีการนับใหม่ถึง 3 ครั้ง 
และการการแก้ไขตัวเลขคะแนนเสียง 
 วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยรัชต์ คิดสนอง ซึ่งถูกวางตัวเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของนางศรีทอง ธนสัมบัณณ์ 
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลท่าเสา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มรวมพลังท่าเสา หมายเลข 2 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 
มีนาคมที่ผ่านมา นางศรีทอง พร้อมทีมงานที่ถูกวางตัวเป็นผู้บริหารและผู้สมัคร สท.กลุ่มรวมพลังท่าเสา ได้เข้าพบนาย
นิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือยื่นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือ เรื่อง คัดค้านการนับคะแนนเสียง
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลท่าเสา ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
 ทั้งนี้ นางศรีทอง ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลท่าเสา ในฐานะผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเสา โดยอ้างว่าหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.ท่าเสา ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพ.สต.) ม่อนดินแดง มีเหตุต้องยื่นคัดค้าน 8 ข้อ 
ดังนี้ 1.เนื่องจากการนับตัวเลขกับจ านวนบัตรไม่ตรงกัน ต้องมีการนับใหม่ถึง 3 ครั้ง เพ่ือให้ตัวเลขกับจ านวนบัตรเท่ากัน 
2.ระหว่างการนับคะแนนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการอ่านบัตร
และการกาคะแนนเสียง 3.มีการแก้ไขตัวเลขคะแนน 4.ระหว่างการหย่อนบัตรเลือกตั้ง มีการหย่อน บัตร 2 ใบในหีบ
เดียวเจ้าหน้าที่ กปน.ได้มีการทักท้วงกันเองแต่ไม่มีการท าบันทึก 5.การเจาะบัตรดีและบัตรเสียใช้ตะปูเจาะบัตรรวมกัน
ไม่มีการแยก 6.การส่งหีบบัตรล่าช้า มาถึงเทศบาลต าบลท่าเสา เวลาประมาณ 23.00 น.  
7.มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเสา ไปติดตามการนับคะแนนถึง 2 ครั้ง เนื่องจากล่าช้า 8.ในหน่วยเลือกตั้งได้มีการ
ตั้งผู้สังเกตการณ์ และผู้สังเกตการณ์ได้มีการทักท้วง ในการหย่อนบัตรมากกว่า 1 บัตร ในหีบเดียว และการนับคะแนน
ไม่ตรงกับจ านวนบัตร ท าให้มีการปรับตัวเลขใหม่ เพ่ือให้ตรงกัน ส่งผลให้มีบัตรเสียจ านวน 9 บัตร  
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จึงขอยื่นคัดค้านและสอบสวนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลท่าเสาในหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 
ใหม่ เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง 
 "ไม่ได้มุ่งจะเอาความผิด กปน.แต่อย่างใด แต่อยากให้เกิดความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครทุกคนต่าง
ทุ่มเทก าลังแรงกายใจ เพ่ือใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น เมื่อขั้นตอนการนับคะแนน ไม่ถูกต้อง จึง
อยากให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัย หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ เฉพาะหน่วยที่ 2 เขต 2 ต.ท่าเสา เพื่อไม่ให้เกิดความแคลงใจ
ต่อผู้สมัครและทีมงานที่สนับสนุน รวมไปถึงประชาชนชาวต าบลท่าเสา ที่ขณะนี้เรื่องดังกล่าวถูกน าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความไม่โปร่งใส"นายชัยรัชต์ กล่าว 
 นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังรับหนังสือจากนางศรีทองแล้ว ต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง กกต.ท้องถิ่น ประจ าเทศบาลต าบลท่าเสา และ กปน.ประจ าหน่วยดังกล่าว ก่อนจะเสนอเรื่อง
ไปยัง กกต.กลางวินัจฉัย อย่างไรก็ตามหลังผลการนับคะแนนนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 26 แห่ง จ.อุตรดิตถ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ มีการยื่นเรื่องร้องเรียน คัดค้าน ที่เทศบาลต าบลท่าเสาเป็นแห่งแรก 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งนายกฯและ สท.ต าบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีผู้สมัครนายกฯ 3 กลุ่ม คือ 
หมายเลข 1 นางชุติมา อาจณรงค์กร กลุ่มคุณธรรมก้าวหน้า และ หมายเลข 2 นางศรีทอง ธนสัมบัณณ์ กลุ่มรวมพลังท่า
เสา โดยมีหมายเลข 3 นายเทวา วงศ์ทะเนตร ของคณะก้าวหน้า แต่ที่ถูกจับตาและแข่งขันสูงผลนับคะแนน คือ 
หมายเลข 1 ได้ 2,800 คะแนน ส่วนหมายเลข 2 ได้ 2,788 คะแนน ห่างกัน 12 คะแนน ส่วน สท.พบว่า กลุ่มรวมพลัง
ท่าเสาได้มาถึง 11 ที่นัง่ จาก 12 ที่นั่ง และด้วยเหตุที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขต 2 จึงเป็นที่มาของการยื่นเรื่องคัดค้านในครั้ง
นี้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819701?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819701?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 - 13:58 น. 
อาทิตย์ ปลุกปฏิรูป ลต. ท้องถิ่น ชี้ศึกเทศบาล มาเฟียสู้กัน ไม่ฟรี - แฟร์ ไม่ได้ผู้แทนที่แท้จริง 
 

 
 
‘ดร.อาทิตย์’ ปลุกปฏิรูป ลต.ท้องถิ่น ยกศึกเทศบาล สู้กันระหว่างกลุ่มมาเฟีย อัดซื้อเสียงกันจนเป็นประเพณี ไม่ฟรี-
ไม่แฟร์-ไม่ได้ผู้แทนที่แท้จริง  
 วันนี้  (30 มีนาคม)  นายอาทิตย์  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรั งสิตและอดีตประธานรั ฐสภา  
ได้โพสต์ข้อเขียนเรื่อง “การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น” เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า 
 “จากผลการเลือกตั้งการบริหารส่วนท้องถิ่นครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เมื่อ 28 มีนาคม 2564 จะเห็นได้ว่า ระบบการ
เลือกตั้งของเรายังไม่ได้ผลที่น าไปสู่การปกครองการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่อย่างใด เนื่องจาก การ
เลือกตั้งของเรา ยังไม่ FREE FAIR และ REPRESENTATIVE 

การเลือกตั้งเทศบาลส่วนใหญ่ มีประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อย มาลงคะแนนน้อย บางแห่งมาลงคะแนนไม่
ถึง 10,000 คน มีผู้สมัคร 5-6 กลุ่มผู้ได้คะแนนมากที่สุดเพียง 2,000 คะแนน หรือเพียง 20% ของผู้มาเลือกตั้ง ก็
สามารถชนะการเลือกตั้งได้แล้ว และบางกลุ่มได้คะแนนมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเพียง 5 คะแนน ก็สามารถชนะการเลือกตั้ง
ได้แล้ว 
 การเลือกตั้ง จึงสามารถซื้อเสียงได้ง่าย และซื้อกันเป็นประเพณีปฏิบัติประจ าในทุกการเลือกตั้ง อีกทั้งยังอยู่
ภายใต้อิทธิพลที่จ าเป็นต้องเลือก การเลือกตั้งส่วนใหญ่จึงไม่ FREE และไม่ FAIR  

และยิ่งกฎเกณฑ์กติกาที่ก าหนดให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดเพียงอย่างเดียว ชนะการเลือกตั้ง โดย
ไม่จ าเป็นต้องได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด ยิ่งชัดเจนว่าผู้ชนะการเลือกตั้งนั้น ไม่ได้เป็น 
“ผู้แทนโดยแท้จริง” ของประชาชน ผิดตามหลักการ REPRESENTATIVE 

จึงเห็นว่า การเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยของเรา ไม่ว่าในระดับใด ควรได้รับการปฏิรูป ให้ได้ผลน าไปสู่
การเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเป็นกระบวนการและวาทกรรมที่ห้ าหั่นกันระหว่างกลุ่มมาเฟียและไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อัน
พึงประสงค์ใดใดเลย” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2649306  
ข่าวที่เกี่ยวข้อ : https://www.naewna.com/politic/562760  
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30 มีนาคม 2564 - 14:26 น. 
ท าไม ลูก "บิ๊กแจ๊ส" ได้รับเลือกตั้ง เพราะชาวรังสิต ต้องการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
ท าไม ลูก"บิ๊กแจ๊ส" ได้รับเลือกตั้ง เพราะชาวรังสิต ต้องการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เคยมีใครกล้าอาสาขึ้นมาแข่งขันชิง
นายก นครรังสิต อย่างจริงจัง 
 30 มี.ค.2564  ประวัติ ร้อยต ารวจเอก  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง (โบว์ลิ่ง) ลูกชายคนโตของ พล.ต.ท. ค ารณ
วิทย์  ธูปกระจ่าง  นายก อบจ.ปทุมธานี  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญา
ไท    ปริญญาตรีนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ปริญญาโท กฎหมายบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัย
รามค าแหง   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ การท างาน กรรมการผู้จัดการบริษัท  เดอะเบย์ คลับ ป่าตอง จ ากัด   ผู้จัดการทีมฟุตบอล สโมสรสิงห์ท่าเรือ 
ปัจจุบัน  รับราชการต ารวจ ต าแหน่งอาจารย์(สบ.1)  กลุ่มงานคณาจารย์ คณะต ารวจศาสตร์  ร.ร.นรต.  รองประธาน
มูลนิธิ มงคล-จงกล  ธูปกระจ่าง  ผู้จัดการโครงการฟุตบอลสิงห์ปทุมจูเนียร์ 
  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง โดดลงเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นตามรอยพ่อ ด้วยการเสนอตัวลงชิงนายกเทศมนตรี
นครรังสิต ในนามทีมคนรักปทุม เพ่ือเปลี่ยนแปลงนครรังสิตให้พัฒนาและก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ผูกขาดมาโดยตลอด คือตระกูล กลิ่นกุสุม มากว่า 2 ทศวรรษ  ร้อยต ารวจเอก  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง  สามารถ
คว่ า ดร.เดชา  กลิ่นกุสุม อดีตนายก นครรังสิต หลายสมัยด้วยคะแนนที่เฉียดฉิว เพียง 5 คะแนนเท่านั้น ส่งผลให้นคร
รังสิตเริ่มฟ้าเปิดขึ้นมาทันทีหลังจากที่อยู่ในความมืดมาตลอด ประชาชนชาวรังสิตเริ่มมองเห็นแสงสว่างของการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงมานานแล้ว แต่ไม่เคยมีใครกล้าอาสาขึ้นมาแข่งขันชิงนายก นครรังสิต 
อย่างจริงจัง  มูลเหตุง่ายๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการบริหารงานปกครองดูแลชาวนครรังสิต มีความเลื่อมล้ าทางสังคม
กับประชาชนชาวนครรังสิตมาอย่างยาวนาน ใครเป็นพวก ก็จะดูแล ใครที่ไม่ใช่พวกก็ปล่อยให้ อยู่ไปตามมีตามเกิด
กลายเป็นพลเมืองชั้น 2 ไปโดยไม่รู้ตัว และท่ีส าคัญที่สุดคือการแข่งขันต่อสู้ทางการเมืองท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการต่อสู้กัน
ระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่คือพรรคเพ่ือไทย กับพรรคภูมิใจไทย  ซึ่งชาวบ้านทั่วๆ ไปก็ยิอมรู้อยู่แล้วว่าใครสู้กับใคร
และใครเป็นแบกอยู่เบื้องหลัง  
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 การได้รับชัยชนะของร้อยต ารวจเอก  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง ที่คนรุ่นใหม่รวมทั้งคนรุ่นเก่าสมัยใหม่(พวกไม่
อนุรักษ์นิยม) รู้อยู่แล้วว่าร้อยต ารวจเอก  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง ต้องชนะแบบทิ้งห่าง แต่เมือมาเจอกับดร.เดชา  กลิ่น
กุสุม อดีตนายก นครรังสิต หลายสมัย การฝังรากลึกไว้กับข้าราชการประจ าย่อมมีอย่างแน่นอน ซึ่งก็เห็นอย่างชัดเจนว่า
คะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งจาก 96 หน่วย  นับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 20.30 น.  แต่เมื่อน าคะแนนมา
รวมกันทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถน าชื่อผู้ชนะขึ้นบอร์ดหน้าเทศบาลนครรังสิตได้ สรุปแล้วก็คือตุ๊กติ๊กจนวินาที่
สุดท้าย  ต่อแต่นี้ไปต้องติดตามการท างานของ ร้อยต ารวจเอก  ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง  (โบว์ลิ่ง) ว่าจะท าได้อย่างที่
เสนอนโยบายไว้ในตอนหาเสียงหรือไม่   เนื่องจากต้องเจอกับเกมส์การเมืองที่ต้องฝ่าฟันไปเพ่ือท าตามความตั้งใจท าให้
รังสิตปทุมต้องดีขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462479  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228432  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/462479
https://www.banmuang.co.th/news/region/228432
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31 มีนาคม 2564 08:23 น.    
เทพไท ชี้ มี 3 ทางออกของ พรบ.ประชามติ ที่รัฐบาลต้องเลือก 
 

 
 
 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
วันที่7-8เมษายน เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติที่ก าลังพิจารณาค้างคาอยู่ ว่า หลังจากท่ีประชุมร่วมรัฐสภา
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติ ในมาตรา9 และมีการลงมติแพ้โหวตให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้าง
น้อย ท าให้รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเสียหน้าและไม่สามารถที่จะเอาคืนได้ แม้จะพยายามที่จะเสนอทบทวนให้
ลงคะแนนใหม่ ในมาตรา9แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นผล จึงจ าเป็นให้การพิจารณา พรบ. ประชามติต้องน าเดินหน้าต่อไป 
 ส าหรับทางออก หรือจุดจบของพรบ.ประชามติฉบับนี้ น่าจะมีอยู่ 3 แนวทางคือ 1.เมื่อพิจารณา พรบ.
ประชามติ ในวาระ2เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะลงมติคว่ าร่าง พรบ.ฉบับนี้ในวาระ3 ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะ พรบ.
ประชามติ เป็นกฎหมายส าคัญ ที่เสนอโดยรัฐบาล ถ้ากฎหมายฉบับนี้ถูกคว่ าไป รัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมือง โดยการยุบสภาหรือลาออกเท่านั้น 2.เมื่อที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา พรบ.ประชามติ ฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว ก็
จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือตีความว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีความเป็นไปได้สูง ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะ
วินิจฉัยว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจะท าให้ พรบ.ประชามติ ตกไป จะมีผลกระทบต่อการท าประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่
ต้องล่าช้าออกไป 3.มีมติผ่านวาระ3ไปก่อน เมื่อมีการประกาศใช้พรบ.ประชามติ ฉบับนี้แล้วรัฐบาลก็จะรีบเสนอ พรบ.
แก้ไขในทันที ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบศรีธนญชัย ซึ่งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวางแน่นอน 
 ดังนั้นไม่ว่าแนวทางแก้ปัญหาของ พรบ.ประชามติ ฉบับนี้จะออกมาทางไหนก็ตาม ความเสียหายทางการเมือง 
ก็จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลทุกแนวทาง ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะตัดสินใจเลือกแนวทางไหน ที่สร้างความเสียหายทางการเมือง
ให้กับรัฐบาลน้อยที่สุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231771  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/231771
https://siamrath.co.th/n/231771
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210331/04899e61e7e688214f27ee1f191678b70c1184542cbb038a9a5de28456001301.jpg?itok=Ee4YLvrs
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วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 10.21 น. 
 ‘วิษณุ’ ย้ าค า ‘บิ๊กตู’่ เข้ม ครม. รัฐบาลหนุน พรบ. ประชามติอย่าให้พลาดอีก 
 

 
 
 เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองามรองนายกรัฐมนตรี   
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายกรัฐมนตรีก าชับ ให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลให้ความส าคัญต่อ การพิจารณาร่างกฎหมายในสภา
ว่า นายกรัฐมนตรีหมายถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ. การออกเสียงประชามติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ห่วงแค่จะผ่านหรือ ไม่
ผ่าน เพราะถึงอย่างไรก็ผ่านอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือ ถ้าผ่านแล้ว ไม่ได้เป็นไปตามร่างท่ีรัฐบาลเสนอไว้ ซึ่งได้พิจารณามาโดย
รอบคอบ และหากโหวตแพ้เพียง 4-5 คะแนน ก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่าก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่า สภาไม่พร้อม 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ าในที่ประชุม ครม. ถึงกรณี การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่า 
เดินหน้าแก้ไขใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พูดในที่ประชุมครม. ว่ารัฐบาลเสนอให้เดินหน้าต่อไป ขอให้
ไปคิดแนวทางกันให้ตกผลึก และให้น ากลับมาบอก ให้ทราบ 
 เมื่อถามว่า หากตกผลึกแล้ว รัฐบาลไม่ขัดข้องที่จะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ตนไม่กล้าแปลเป็นอย่างอ่ืนเพราะนายกฯพูดเพียงเท่านี้ พวกคุณก็จ้องกันอยู่เรื่อย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562925  
  

https://www.naewna.com/politic/562925
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31 มีนาคม 2564 
"โฆษก กมธ. ประชามติ" เผยกฤษฎีกา ปรับแค่2มาตรา – 
 ไม่ขวาง "ประชาชน" เสนอท าประชามติ 
 

 
 
"วันชัย" เชื่อ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ ไร้ปัญหา หาก กมธ.ฯ ตกลงกันได้  เผยมีแก้ 2 มาตรา รองรับสิทธิประชาชน-
รัฐสภา เสนอท าประชามติ 
       นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ให้สัมภาษณ์ก่อน
การประชุมวิปวุฒิสภา ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.... ที่ค้างการ
พิจารณาในรัฐสภา ว่า ทราบในเบื้องต้นว่าทางกฤษฎีกาได้ปรับปรุงเนื้อหาจ านวน 2 มาตรา คือ มาตรา 10 และมาตรา 
11 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 9 ที่ได้แก้ไข และในการประชุมวิปวุฒิสภา เวลา 09.30 น. วันนี้ (31 มีนาคม) นายสุรชัย 
เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ฐานะประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ จะน ารายละเอียดแจ้งให้กับที่ประชุม
พร้อมท าความเข้าใจในเนื้อหา นอกจากนั้นวิปวุฒิสภาจะหารือและพูดคุยกับการลงมติ เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนการ
ลงมติมาตรา 9 ในที่ประชุมรัฐสภา และเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 
       ผู้สื่อข่าวถามถึงเนื้อหาที่ได้ปรับปรุง ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เส นอ
ท าประชามติ นายวันชัย ในฐานะโฆษกกมธ.ฯประชามติ กล่าวว่า เชื่อว่าไม่มีรายละเอียดที่จ ากัดสิทธิของประชาชน แต่
การปรับปรุงเพ่ือให้เนื้อหาสอดคล้อง กับที่รัฐสภาลงมติให้สิทธิประชาชนและรัฐสภา มีสิทธิเสนอเรื่องท าประชามติต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้  รวมถึงไม่ขัดหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 166 และมาตรา 256   และใน
การนัดประชุมกมธ.ฯ ประชามติ วันที่ 1 เมษายน นั้น จะน ารายละเอียดที่กฤษฎีกาเสนอพิจารณาหารือเพ่ือให้ได้ข้อยุติ
ในชั้นกมธ. เบื้องต้นเชื่อว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพราะมีเนื้อหาพิจารณาเพียง 2 มาตรา ทั้งนี้ต้องให้
สิทธิกมธ.ฯ ทั้ง 49 คนได้อภิปรายและแสดงความเห็น 
       เมื่อถามถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี ระบุเป็นสัญญาณว่า ร่างพ.ร.บ.ประชามติ จะผ่านวาระ
สาม นายวันชัย กล่าวโดยเชื่อว่าทุกคนต้องการให้ผ่านพิจารณา และที่ผ่านมานั้นไม่มีเจตนาจะยื้ อหรือดึงเรื่อง แต่
ต้องการให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน อย่างไรก็ตามหากการพิจารณาในชั้นกมธ.ฯประชามติ ในวันที่ 1 - 2 เมษายน นี้ 
สามารถตกลงและท าความเข้าใจกันได้ โดยไม่มีใครติดใจสงวนความเห็นจะไม่มีปัญหา  ส่วนกรณีที่อาจมีผู้ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญตีความหลังผ่านวาระสามนั้น ตนไม่ทราบว่าจะมีบุคคลใดยื่นเรื่องหรือไม่ แต่ตนมองว่าหาก ในชั้นกมธ. ตกลง
กันได้ และรัฐสภาเห็นร่วมกัน ขณะที่เนื้อหาเป็นไปตามกรอบและหลักการประชามติ ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 ที่ให้
อ านาจ ครม.ต่อการท าประชามติ และมาตรา 256 ว่าด้วยการท าประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะไม่เกิดกรณีที่
ถูกมองว่าขัดรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น. 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930090  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930090
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31 มี.ค. 2564 05:07 น. 
เลือกได้ก็ล้มได้ 

 
 

 
ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลทั่วประเทศ 2,472 แห่ง มีรายการล้มช้างกันอ้ือซ่า นายกเทศมนตรี
แชมป์เก่าที่นั่งยาวจนรากงอก ต้องตกเก้าอี้หงายท้องช้ีฟ้ากันบานแห้ว 
 “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการเกิดปรากฏการณ์ช้างล้มกันระเนระนาดแสดงให้เห็นข้อดีของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของตัวเองโดยตรง ไม่ใช่ใช้ระบบลากตั้งกันตามใจชอบ 
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อครบเทอมแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ ไม่สามารถสืบทอดอ านาจไปตลอดชาติ  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้ง ใครไม่ลงเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิเหาะข้ามหัวชาวบ้านเข้ามาชุบมือเปิบง่ายๆ ข้อส าคัญ 
ถ้าคนที่ประชาชนเลือกมาแล้วท างานไม่เอาไหน ประชาชนมีสิทธิโละทิ้ง เปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ได้ทุกเมื่อ ระบบเลือกตั้ง
จึงดีต่อคนเลือกดีต่อคนที่ถูกเลือก ดีต่อท้องถิ่น ดีต่อประเทศชาติ และดีต่อสังคมโลกอีกด้วย “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียน
ว่าหลังจากประชาชนถูกมัดมือชกไม่ให้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงมาถึง 7 ปี  เมื่อมีการปลดล็อกให้เลือกตั้ง
นายก อบจ. 76 จังหวัดน าร่อง ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันคึกคักอย่างมาก 
 ล่ าสุ ด  การ เลื อกตั้ งนายกเทศมนตรี และสมาชิ กสภาเทศบาล 2,472 แห่ ง เมื่ อวันอาทิตย์ ที่ ผ่ าน  
ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น  แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่ เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง คิว
ต่อไป ปลายเดือนมิถุนายนจะมีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ 
จากนั้นจะถึง “คิวสุดท้าย” คือศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นสนามชนช้างส่งท้ายการเลือกตั้งระบบท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นใน
อีกไม่นานข้างหน้า รับประกันซ่อมฟรีศึกชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. รอบหน้าต้องเยิ่นกันดุเดือดเลือดพล่านยิ่งกว่าศึกเลือกตั้ง 
ส.ส. เลือกตั้ง อบจ.และเลือกตั้งเทศบาลหลายสิบเท่า!! “แม่ลูกจันทร์” ย้อนกลับมาที่ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่
มหกรรมล้มช้าง และช้างล้มเป็นประวัติการณ์ ที่พลิกล็อกช็อกตาตั้ง คือศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายพล
ยุทธ อังกินันทน์ ทายาทบ้านใหญ่ที่ผูกขาดเก้าอ้ีมากว่า 50 ปี โดนคู่แข่งป้ายแดงแย่งแชมป์ไปได้ สนามเลือกตั้งภูเก็ต 
“น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา” แชมป์เก่าซึ่งเป็นนายกสันนิบาตเทศบาลของนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ก็ถูกโค่น  
 สนามเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ “นายไพร พัฒโน” แชมป์เก่า 8 ปี ก็เสร็จค่อล่อซ่อ สนามเทศบาลนคร
อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายก 12 ปี ก็จอดป้าย อ านาจเป็นของประชาชนที่จะเลือก? หรือไม่เลือก? 
ระบบเลือกตั้งต่างกับระบบลากตั้งตรงช้างล้ม-ล้มช้างนี่แหละท่าน. 
          “แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2059920   

https://www.thairath.co.th/news/politic/2059920
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30 มีนาคม 2564 - 12:18 น. 
แล้วเป็นไง "ช่อ" มาช่วยบทเรียน 78 คะแนน 
 

 
 
บทเรียนศึกเทศบาล "เอก ป๊อก ช่อ" ช่วยอะไรไม่ได้ ชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเอง  
 ยังถกเถียงกันไม่จบ ควันหลงศึกเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ กรณีคณะก้าวหน้า ได้ชัยชนะในระดับเทศบาล
ต าบล ซึ่งแกนน าคณะก้าวหน้า ก็ยังไม่แถลงชัดว่า ได้กี่เทศบาลกันแน่? เพียงแต่แอดมินเพจก้าวหน้า เขียนไว้กว้างๆว่า 
 “ปลายปากกาของท่านได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ ได้เข้าไปใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิด
ของตัวเองในกว่า 10 ท้องถิ่น” จนถึงวันนี้ “เทศบาลต าบล” ที่คณะก้าวหน้าได้รับชนะ มีกี่แห่ง และมีนายกเทศมนตรี
ชื่ออะไรบ้าง คล้ายไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มค า เนื่องจากไม่ใช่ “เทศบาลนคร” และ “เทศบาลเมือง” “ช่อ” พรรณิการ์ วา
นิช เพ่ิงให้สัมภาษณ์สื่อท านองว่า ส าหรับการเลือกตั้งเทศบาล แกนน าคณะก้าวหน้า ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เพราะ
รู้สึกเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งได้ทุ่มเทสรรพก าลังไปกับการหาเสียง
อย่างมากมาย ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่คุ้มค่าเหนื่อย 
     “ช่อ” สรุปบทเรียนการเมืองท้องถิ่นประการหนึ่งคือ แพ้หรือชนะ “ตัวบุคคล” ที่ลงสมัครในท้องถิ่นเป็นปัจจัยชี้
ขาด ไม่ใช่ “กระแส” จากส่วนกลาง พูดง่ายๆ กระแสธนาธรไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก ดังนั้น ตัวผู้สมัคร
ในท้องถิ่น ต้องท างานหนักและยาวนาน เพ่ือให้คนในท้องถิ่นนิยมชมชอบ จึงจะเอาชนะคู่แข่งได้ ด้วยเหตุนี้ ช่วงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเทศบาล คณะก้าวหน้า จึงเป็นแค่แพล็ตฟอร์ม ใครสนใจเสนอตัวมา เมื่อได้รับอนุมัติจากแกนน า ก็ไปหาเสียง
กันเอง เอาโลโก้ เอารูปธนาธรไปแปะได้ มีเพียงสัปดาห์สุดท้าย ธนาธร,ปิยบุตร และช่อ ออกเดินสายไปให้ก าลังใจ ไป
ช่วยหาเสียง แต่ก็ไม่ครบ 100 กว่าเทศบาลที่ส่งลงสมัค ฉะนั้น “ช่อ” สรุปว่า ชัยชนะใน 10 กว่าเทศบาลนั้น เป็นความ
นิยมส่วนตัวของผู้สมัครเอง ไม่ใช่กระแสธนาธร หรือความนิยมในคณะก้าวหน้า 
บทเรียนหนองตาด 
 สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง พรรณิการ์ วานิช เดินทางช่วยหาเสียงให้กับ “กาญจนา เขียวรัมย์” ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตอนนั้น ส านักข่าวออนไลน์น าเสนอข่าวครึกโครม เนื่องจาก “ช่อ” 
พรรณิการ์ เหยียบถิ่นบุรีรัมย์ของ เนวิน ชิดชอบ และคนแถวถิ่นเซราะกราวทราบดีว่า เทศบาลต าบลบ้านตาด เป็น 1 ใน 
8 เทศบาล ที่เป็นอาณานิคมการเมืองของบ้านใหญ่โรงโม่ศิลาชัย กาญจนา เขียวรัมย์ อดีตข้าราชการเทศบาลต าบล
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หนองตาด และเกษตรกรรุ่นใหม่ มีบทบาทส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง สร้างรายได้ให้คนในพ้ืนที่ เธอจึงน าเสนอนโยบาย
เกษตรกรก้าวหน้าต่อประชาชนในพ้ืนที่ ต.หนองตาด ก่อนหน้าที่ “ช่อ” จะเดินทางไป ต.หนองตาด “กาญจนา” ได้เข้า
มากรุงเทพฯ เพ่ือให้สัมภาษณ์ในรายการ The Daily Dose ของ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ทางช่องวอยซ์ ทีวี เมื่อวันที่ 19 
มี.ค.2564 พูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ และนโยบายที่จะพัฒนาต าบลของเธอ ในมุมกองเชียร์ก้าวหน้า ถือว่าเป็นมิติใหม่ ที่
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีจากบ้านนอก จะได้ โผล่ช่องวอยซ์ ทีวี  เ พ่ือขายฝันสร้างโครงการเกษตรก้าวหน้า  
อันเนื่องมาจาก “กาญจนา” ออกรายการ The Daily Dose จึงท าให้ “ช่อ” วางโปรแกรมไปหาเสียงช่วยกาญจนา และ
เธอเป็นหนึ่งเดียวใน จ.บุรีรัมย์ ที่คณะก้าวหน้า ส่งลงสมัครนายกเทศมนตรี  คู่แข่งของกาญจนา ประกอบด้วยณรงค์ 
ประพิณ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด ,จ ารัส เสนาปักธงไชย อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านนากลาง, พิมานมาศ ทอง
ทรวง ทนายความ และวิเชียร อินกะสังข์ อดีตรองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด  ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการ จ ารัส เสนาปักธงไชย ได้ 2,142 คะแนน, พิมานมาศ ทองทรวง 1,881 คะแนน , ณรงค์ ประพิณ 1,186 คะแนน
, วิเชียร อินกะสังข์ 686 คะแนน และกาญจนา เขียวรัมย์ 78 คะแนน หลังความพ่ายแพ้ “กาญจนา” โพสต์เฟซบุ๊กว่า 
“ขอบคุณพ่ีน้องต าบลหนองตาด จ.บุรีรัมย์ พระแม่ธรณีที่ลูกได้ย่างก้าวเดินทั้ง 22  หมู่บ้าน เข้าไปหาพ่ีน้องเฮา อีก 4 ปี 
บ่โดนดอก..เฮาพ้อกันแน่นอน ขอขอบคุณคะแนนบริสุทธิ์ 78 คะแนนที่เลือกน้องฝน 78 คนนี่คือทหารเอกที่จะ
เปลี่ยนแปลงหนองตาด เตรียมรบกับความยากจนเด้อพ่ีน้อง” 
 “กาญจนา” ไม่ท้อ และไม่ยอมแพ้ แม้ว่าคน 22 หมู่บ้าน จะเลือกเธอแค่ 78 คน เพราะ “..78 เสียง คือ พลัง
เงียบที่พร้อมออกมาสร้างยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาหนองตาด” กรณี 78 คะแนนจากสนามเลือกตั้งเทศบาลบ้านหนองตาด 
อาจเป็นบทสรุปที่ท าให้ “ช่อ” บอกว่า ชนะหรือแพ้ ไม่ใช่อยู่ที่ “ธนาธร ปิยบุตร ช่อ พรรณิการ์” หากแต่ขึ้นอยู่กับตัว
ผู้สมัครเอง ขนาด “ช่อ” มาช่วยหาเสียง หรือ “คุณปลื้ม” ลงทุนสัมภาษณ์ออกทีวีด้วยตัวเอง ก็ยังได้ 78 คะแนน   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462467  
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30 มีนาคม 2564 - 14:34 น. 
7 ปีท่ีรอ "เอกพจน์" มาแล้ว คว่ าเด็ก "บิ๊กแจ๊ส" 
 

 
 
ลูกทุ่งเสียงทองมาแล้ว "เอกพจน์" ขวัญใจสายคลอง ผงาดนายกเล็กเมืองคลองหลวง  
 นับแต่ “บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง เถลิงอ านาจขึ้นเป็นนายก อบจ.ปทุมธานี บารมีแผ่กระจาย
ไปทุกหย่อมหญ้า ปริมณฑลกรุงเทพฯ อย่างปทุมธานี ได้ผ่านยุค “บ้านใหญ่หาญสวัสดิ์” ไปเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือ
แต่ “บ้านใหญ่ลุงชาญ” จะกลับมาได้หรือไม่? ผลการเลือกตั้งเทศบาลทั่วปทุมธานี สะท้อนพลังอ านาจท้องถิ่นยังไม่เทไป
ฝั่ง “บิ๊กแจ๊ส” เสียทั้งหมด แม้เทศบาลนครรังสิต ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ลูกชาย “บิ๊กแจ๊ส” เอาเบียดเอาชนะ เดชา 
กลิ่นกุสุม อดีตนายกฯ ผูกขาดหลายสมัย แค่ 5 คะแนน สร้างปรากฏการณ์ “ล้มช้าง” สะเทือนไปท้ังทุ่งรังสิต 
 แต่สนามเทศบาลเมืองคลองหลวง “ผู้การป๋อง” พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุพรศรี  อดีตผู้บังคับการกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ในนามกลุ่มคนรักปทุมของบิ๊กแจ๊ส พ่าย “เอกพจน์ ปานแย้ม” อดีต ส.ส.ปทุมธานี สังกัดกลุ่ม
เพ่ือนเอกพจน์ 
 เอกพจน์ ปานแย้ม หรือ เอกพจน์ วงศ์นาค หายหน้าไปจากการเมืองระดับชาตินานหลายปี หลังหายป่วย ก็ลง
เล่นการเมืองท้องถิ่น และได้รับคะแนนไว้วางใจจากคนสายคลอง 1.5 หมื่นคะแนน ก้าวขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง 
 แทบไม่น่าเชื่อ แม้จะห่างหายเวทีการเมืองไปนาน แต่คนคลองหลวงก็ให้การต้อนรับเอกพจน์อย่างอบอุ่น สมกับ
เป็นขวัญใจชาวบ้านสายคลอง  
สงครามสายคลอง 
 สมัยที่แล้ว นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ทีมงานของ ชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี ได้บริหาร
เทศบาล แต่สะดุดปัญหาการท างาน เลยต้องถอยออกไป 
 “ก านันสมศักดิ์” หรือ สมศักดิ์ ใจแคล้ว อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ถือว่าเป็น “บ้านใหญ่คลองหลวง” 
และมีความใกล้ชิดกับวัดพระธรรมกาย 
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 เลือกตั้ง 2562 ก านันสมศักดิ์พ่ายกระแสธนาธร เพราะคนธรรมกายส่วนหนึ่งเทคะแนนให้พรรคสีส้ม ท าให้ 
อนาวิ ล  รั ตนสถาพร  ได้ เป็ น  ส .ส .  แต่ ตอนหลั งย้ ายจากพรรค อนาคตใหม่  ไปสั งกั ดพรรคภูมิ ใ จ ไทย 
     
 “เอกพจน์ ปานแย้ม” ตั้งเป้าลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง จึงออกงานในนามกลุ่มเพ่ือนเอกพจน์ ไม่
มีพรรค ไม่ยุ่งการเมืองใหญ่ เน้นเรื่องท้องถิ่นอย่างเดียว เอกพจน์จึงท าแนวร่วมกับทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นอนาวิล รัตนส
ถาพร ส.ส.ปทุมธานี หรือสมศักดิ์ ใจแคล้ว อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย 
ลูกทุ่งเสียงทอง 
 ปี 2558 เอกพจน์ ปานแย้ม ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรก หลังร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังป่วยมะเร็งต่อม
น้ าเหลือง “เอกพจน์” เจ้าของเพลงดัง “ทหารเกณฑ์คนจน” คือนักร้องลูกทุ่งที่เข้าสู่วงการเมือง และประสบความส าเร็จ
มากที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็น ส.ส.ปทุมธานี 4 สมัย 
 เลือกตั้งปี 2539  “เอกพจน์” ลงสมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในพ้ืนที่ จ.ปทุมธานีบ้านเกิด โดย
ชนะชูชีพ หาญสวัสดิ์ ส.ส.เก่าเจ้าของพ้ืนที่ยาวนาน ท าให้เอกพจน์ได้กลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ได้เป็นผู้แทนฯ 
จากนั้น เอกพจน์ก็ลงสมัคร ส.ส.ในสีเสื้อตัวเดิม ก่อนจะย้ายไปพรรคชาติไทย ซึ่งได้รับการเลือกตั้งอีก และปี 2551 ได้ถูก
ตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองปี 
2551 
 สา เหตุ ที่ เ อกพจน์ ได้ เป็ นผู้ แทนฯ นั้ น  มี ความแตกต่ า งจากนั กร้ อ งลู กทุ่ ง คน อ่ืน  ตรงที่ ต ระกู ล  
“ปานแย้ม” เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงท าให้มีฐานเสียงที่แน่ชัด  ประกอบกับ “กระแส
พรรค ปชป.” ในพ้ืนที่ปทุมธานี ช่วงปี 2539-2548 ยังดีอยู่ โดยเฉพาะ อ.เมืองปทุมธานี และ อ.คลองหลวง จึงส่งผลให้
เอกพจน์เอาชนะตระกูลการเมืองผูกขาด “หาญสวัสดิ์” ไปได ้
 หลังกระแสความนิยมในพรรคเพ่ือไทยมาแรง “เอกพจน์” ก็หลบไปรักษาตัวอยู่หลายปี กระทั่งเลือกตั้งปี 2562 
เอกพจน์ก็ตัดสินใจไม่ลงสมัคร ส.ส. เพราะประเมินแล้ว ปทุมธานีมีความผันผวนค่อนข้างสูง ระหว่างกระแสทักษิณ และ
กระแสอนาคตใหม่ เอกพจน์จึงเบนเข็มไปเล่นการเมืองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายอยู่เทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งทุกวันนี้ 
คลองหลวงไม่ใช่บ้านนอกบ้านนา เป็นย่านอุตสาหกรรม และตลาดขายส่งสินค้าท่ีใหญ่ที่สุด  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462482  
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วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 02.00 น. 
ก้าวหน้า - ตายอย่างสงบ ศพสีส้ม! 
 

 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งพรรคอนาคตใหม่ โดยอาศัย “ความคิดก้าวหน้า” ของตน นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ
ช่อ-พรรณิการ์ วาณิช เป็นเครื่องมือ “ส่งเสริมการขาย” 
 แรกทีเดียวก็หวือหวา กับความคิดแบบใหม่ในท่ามกลางความเบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า และฝ่ายค้านอย่าง
พรรคเพ่ือไทยในยุคร่วงโรย บวกกับความเก่งในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สสร้างกระแส  พร้อมๆ กับได้รับอานิสงส์จาก
“พรรคไทยรักษาชาติ”ถูกยุบตั้งแต่ยังไม่ทันได้เลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่จึงผงาดขึ้นในยุทธภพการเมืองไทย และถูก
พรรคเพื่อไทย ผลัก “ธนาธร” ขึ้นชิงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี ประกบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 แต่แล้ว “วันเวลาก็พิสูจน์” ว่าธนาธรและพรรคอนาคตใหม่มิได้ใหม่จริง และเป็นพรรคบ้าน้ าลายมากกว่าพรรค
ฝ่าย “ปฏิบัติ” 
 ธนาธร มีปัญหาเรื่องหุ้นสื่อ, ปล่อยกู้พรรคผิดกฎหมาย,บุกรุกครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย และล่าสุดคือเข้า
รับทราบข้อหา ม.112 จากกรณีเฟซบุ๊คไลฟ์เรื่องการจัดการวัคซีนของรัฐบาล พาดพิงไปถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 
 หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ธนาธรกับพวกถูกตัดสิทธิทางการเมือง พรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคก้าวไกลน า
โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ท างานในฐานะนิติบัญญัติเป็นหลัก ซึ่งไม่โดดเด่นเท่าใดนัก 
 ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ ไม่รามือ ตั้งกลุ่มการเมืองชื่อ“คณะก้าวหน้า”ใช้วาจาท างานการเมืองต่อ รุกคืบเรื่อง
สถาบัน เรื่องยกเลิกหรือแก้ไข ม.112 และต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังม็อบ 3 นิ้ว 
 ทันทีที่ชัดเจนเรื่องไม่สนับสนุนพระเกียรติยศ พระบารมี ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยส่วน
ใหญ่ก็เริ่มเข้าแทรกแซงทางสังคม ตั้งแต่ชั้นด่าทอ ไสส่ง เปิดเพลงหนักแผ่นดินรับ เข้าเผชิญหน้าตั้งค าถามตามสถานที่
ต่างๆ ตลอดจนรณรงค์ไม่เลือกคนไม่เอาเจ้า!! 
 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาจังหวัด (อบจ.) คณะก้าวหน้าจึงล้มเหลวไม่เป็น
ท่าเพราะธนาธรกับพวกไป “เล่นใหญ่” ไว้ตามท่ีต่างๆ มากมาย 
 พอมาถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ พวกเขา “เล่นเล็กลง” แต่ยังคงตั้ง
ความหวังไว้สูงว่า เขตเล็กๆ น่าจะชนะได้บ้างล่ะน่า 
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 ภายหลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลที่ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางคณะก้าวหน้า 
โดยการน าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 
ที่ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งประเทศ ประมาณ 100 กว่าแห่ง โดยผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ คณะ
ก้าวหน้าได้เก้าอ้ีระดับเทศบาลมา คือ นายกเทศมนตรีต าบล 12 แห่งแยกเป็นล าพูน 1 แห่ง, ร้อยเอ็ด 3 แห่ง, หนองบัวล าภู 
3 แห่ง, อุดรธานี2 แห่ง, มุกดาหาร 2 แห่ง และสมุทรปราการ 1 แห่ง นั้น 
 ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นนักวิชาการที่
ติดตามเรื่องการเมืองการเลือกตั้งท้องถิ่นมาต่อเนื่อง มองผลการเลือกตั้งระดับเทศบาลทั่วประเทศที่ออกมาว่า คณะ
ก้าวหน้าปูทางตัวเองในสนามท้องถิ่นมาจากความส าเร็จในระดับชาติ (พรรคอนาคตใหม่) เลยท าให้คณะก้าวหน้ามีความ
ฮึกเหิม ลงมาเล่นสนามเลือกตั้งท้องถิ่นแบบเล่นใหญ่และคาดหวังสูง โดยวางน้ าหนักไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.)มากที่สุด เห็นได้จากการส่งคนลงชิงนายก อบจ. ร่วม 42 จังหวัดรวมถึงการส่งคนลงชิงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกจ านวนมาก ซึ่งเมื่อไปเน้นสนาม อบจ. ในตอนแรก เลยท าให้คณะก้าวหน้า มองข้ามความส าคัญ
ของสนามเทศบาลไป 
 ซึ่งจริงๆ โดยศักยภาพของคณะก้าวหน้า เหมาะที่จะไปเล่นสนามเทศบาลมากกว่า อบจ. ในแง่ที่เป็นกลุ่ม
การเมืองที่เน้นคนรุ่นใหม่ เน้นฐานเสียงที่เป็นอิสระในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับผู้น าท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ต้อง
พ่ึงพาการอุปถัมภ์ภายในจังหวัด ท าให้สนามเทศบาลจะเหมาะกับคณะก้าวหน้ามากกว่าสนาม อบจ.  เพราะอย่างไอเดีย
การหาเสียงตอนคณะก้าวหน้าใช้หาเสียงตอนเลือกตั้ง อบจ. หลายเรื่องใช้ได้ดีกับเทศบาล ไม่ใช่ใช้กับอบจ. เพราะสิ่งที่
คณะก้าวหน้าหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้ง อบจ. ในความเป็นจริงแล้ว อบจ. ไม่ได้ท าหน้าที่อย่างที่คณะก้าวหน้าหาเสียง แต่
เป็นการเมืองในระดับเทศบาลที่จะท า 
 อย่างเรื่องงบประมาณ เทศบาลมีงบเยอะกว่า อบจ.และเป็นงบพัฒนาทั้งสิ้น เช่น เทศบาลนครนนทบุรี มีงบถึง 
2,600 ล้านบาท ที่ท้องถิ่นสามารถน างบไปพัฒนาในพ้ืนที่เช่นการท าโครงการหรืองานด้านบริการประชาชนได้
มากมาย แต่เมื่อคณะก้าวหน้าไปเทน้ าหนักไว้ที่ อบจ. ท าให้พอมาถึงสนามเทศบาลเลยดูดาวน์ลง ไอเดียต่างๆ ก็ปล่อย
ออกไปหมดแล้วตอน อบจ.แล้วก็ล้มเหลว แทนที่คณะก้าวหน้าจะเก็บไอเดียเหล่านั้นมาใช้ตอนเลือกตั้งเทศบาล ที่จะมี
โอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า 
 “พอคณะก้าวหน้าวางแผนมาผิด ก็ต้องรับสภาพไป ทั้งที่สนามเทศบาล โอกาสดีกว่า อบจ. คณะก้าวหน้าควร
จับสนามเทศบาลไว้แต่แรกมากกว่า ไม่ควรไปมองสนาม อบจ.ที่ไกลเกินเอ้ือมส าหรับเขา เพราะขายังไม่แข็งพอเขาก็ต้อง
ไปทบทวนอีกเยอะ การเมืองรอบนี้ตั้งแต่ระดับชาติไล่ลงมาก็สอนอะไรกลุ่มเขาเยอะ” นักวิชาการจากสถาบัน
พระปกเกล้า ระบ ุ
 ดร.สติธร กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านพ้นไปว่า พบว่าเกิดการเขย่าของการเมืองในพ้ืนที่เลือกตั้ง
กันมาก หลายแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลง คนที่เคยชนะเลือกตั้งรอบที่แล้วที่เป็นแชมป์เก่าพบว่ารอบนี้ผลเลือกตั้งออกมาก็
โดนล้มท าให้แพ้เลือกตั้ง แต่ไม่ได้ล้มโดยกลุ่มใหม่ๆ อย่างคณะก้าวหน้าไปล้มคนเก่า แต่ถูกล้มแชมป์โดยกลุ่มการเมือง
เดิมๆ กันเองในพ้ืนที่ เช่น คนที่เคยอยู่ทีมเดียวกันแล้วเลือกตั้งรอบนี้แยกตัวออกมาแข่งกันเอง นอกจากนี้ก็พบการ
ผสมผสานในทีมเลือกตั้งระดับเทศบาล ที่มีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาในสนามเทศบาล ที่ไปล้มทีมเดิมๆ ในพ้ืนที่ได้เพราะคน
เหล่านี้ไปสร้างการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ๆ ในพ้ืนที่ เช่นนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักเคลื่อนไหวนักพัฒนารุ่นใหม่
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ในจังหวัด ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวเมื่อไปสนับสนุนกลุ่มการเมืองใหม่ๆ ที่ลงเลือกตั้งในท้องถิ่น จะท าให้กลุ่มที่ได้รับการ
สนับสนุนมีพลังในพ้ืนที่ เพราะเป็นกลุ่มที่มีการสร้างเครือข่ายผู้คนในพ้ืนที่ได้จ านวนมากพอสมควร เลยท าให้มีพลังไปล้ม
ยักษ์ในพ้ืนที่ได้ ส่วนนักการเมืองระดับเทศบาลที่ยังชนะเลือกตั้งรอบนี้ที่หลายคนอยู่มาหลายสมัยเป็นคนรุ่นเก่า ก็
พบว่า ส่วนใหญ่ต่างก็มีการปรับตัว ปรับโฉมตัวเองให้ดูทันสมัยมากขึ้น เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในทีมผู้บริหารเทศบาล 
จึงท าให้ยังอยู่ได้จนได้รับเลือกตั้ง พูดง่ายๆ ใครปรับตัวได้ดีกว่า ก็มีโอกาสชนะในสนามเทศบาลที่ผ่านไป 
 ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นลอตต่อไป ก็คือการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ก็จะมีความ
เข้มข้นระดับหนึ่งในพ้ืนที่ เพราะก่อนหน้านี้ ในยุค คสช. มีการแก้ไขพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับ
แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ลดจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ ส.อบต.  จากหมู่บ้านละสองคนให้เหลือ
หมู่บ้านละหนึ่งคนท าให้การหาเสียงการแข่งขันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะจากเดิมที่เคยเลือกได้สองคนแต่ ต่อจากนี้ไป
จะเลือกได้แค่หนึ่งคน ขณะที่นายก อบต. ก็ยังเหลือต าบลละหนึ่งคนเหมือนเดิม ก็จะมีประมาณ 6,000-7,000 ต าแหน่ง
โดยประมาณ และพอจบจากการเลือกตั้งอบต. จะปิดท้ายด้วยการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นการ
เลือกตั้งท้องถิ่นลอตสุดท้าย 
 ขณะที่ รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โพสต์เฟซบุ๊คว่า 
หลังจากที่คณะก้าวหน้าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.มาแล้ว การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นอีกครั้งวานนี้ เป็นระดับนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล ปรากฏว่าผู้ที่คณะ
ก้าวหน้าส่งลงรับเลือกตั้ง ระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ไม่มีใครชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว มีที่ชนะก็
เป็นระดับต าบล ซึ่งมี 2,247 แห่ง และชนะเพียง 12 แห่งเท่านั้น เป็นความล้มเหลวที่ปฏิเสธไม่ได้อีกครั้ง 
 ผลการเลือกตั้งสองครั้งบ่งชี้ว่า ผู้ที่มีความสนใจการเมืองส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคณะก้าวหน้า 
เขาจึงไม่เลือก เมื่อประชาชนแสดงเจตนาชัดขนาดนี้ หากยังมีพวกที่ยังคงดึงดันหาเรื่องโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แล้วอ้างว่าท าด้วยความหวังดี แสดงว่าพวกเขาไม่ฟังเสียงประชาชนที่พวกเขาชอบน ามาอ้างเป็นประจ า 
 ยิ่งกว่านั้น หากยังไม่ยอมหยุด ย่อมแสดงว่า พวกเขามีวาระซ่อนเร้นที่ไม่สามารถล้มเลิกได้เป็นแน่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์จะคงอยู่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความศรัทธา และความจงรักภักดีของประชาชน ไม่ต้องอาศัยให้พวกคุณ
ทั้งหลายมาช่วยท าเพ่ือความหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเลย บัดนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ออกมาบอกและยืนยัน
เจตนาของเขาแล้ว โปรดทราบไว้ด้วย 
 แต่เฟซบุ๊คเพจคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความ ระบุว่า “4 ปีนับจากนี้ เราจะท าเต็มที่ เพ่ือพิสูจน์ว่าผู้บริหาร
ท้องถิ่น สามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนได้ คณะก้าวหน้าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน ที่ออกมา
เลือกทีมเทศบาลคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ ปลายปากกาของท่านได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ 
ได้เข้าไปใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองในกว่า 10 ท้องถิ่น 
4 ปีนับจากนี้ เราจะท างานอย่างหนักเพ่ือพิสูจน์ว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่า 
ก้าวหน้ากว่า ให้กับพ้ืนที่ของตัวเองได้ เราจะเร่งท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้โดยเร็วที่สุด โดยอยู่บนหลักการท างานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารท้องถิ่นในทุกมิติ 4 ปีนับจากนี้ คณะก้าวหน้าจะท าเต็มที่ 
เพ่ือบ้านของเราทุกคน” 
สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือ 
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1) “คนเสื้อแดง” รวมถึงแกนน า นปช. รุกคืบเข้ามาสู่พ้ืนที่การชุมนุมมากขึ้น ธนาธรกับพวกจะถือโอกาสถอยออกไปท า
แนวรบด้านโซเชียล ลดแรงเสียดทานทางสังคมบ้างหรือไม่ 
2) พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า จะแปลงสภาพ “พรรคพูด” เป็น “พรรคท า” บ้างหรือเปล่า อย่างน้อยๆ เขต
เทศบาลที่ตนชนะ ควรเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างของการ “ท าให้เห็น”ว่าไม่ใช่แค่ “พูดมาก” หรือ “พูดกระทบเจ้า” อย่างเดิม
อย่างเดียว 
3) จะเห็นว่า พรรคเพ่ือไทยเริ่มจัดกระบวนทัพใหม่ ลอกคราบ เกิดพรรคงอก เริ่ มย้ายพรรค เตรียมรับเลือกตั้งกัน
แล้ว  แต่ก้าวไกล/ก้าวหน้า ยั งย่ าอยูที่ เดิม คือเรื่องสถาบัน ราศีที่หมองหมดของธนาธร ท าให้  “ทักษิณ  
ชินวัตร”เข้ามาเสือกทางการเมืองมากขึ้น ปูทางดึงคะแนนนิยมที่อนาคตใหม่/ก้าวไกล/ก้าวหน้า ดึงไปใช่หรือไม่ 
รอดู สนาม อบต. กับสนามผู้ว่าฯ กทม.แก๊งธนาธรจะตายอย่างสงบในทางการเมือง หรือพอจะมีอะไรให้ฮึกเหิมต่อ!!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/47283   

https://www.naewna.com/politic/columnist/47283
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พรรคใหม่ คสช. 
 

 
 
เขา…ว่ากันอย่างนั้น ชิงการน าใน พปชร. 
 “รวมไทยสร้างชาติ” ก าลังรออนุมัติจาก กกต.ให้เป็นพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ที่ผู้คน
สนใจก็คือจะเป็นพรรคของใคร? เพราะชื่อนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ถือเป็นสโลแกนส่วนตัวที่น ามาใช้
ประคองช่วยรัฐบาล นั่นคือการรวมพลังเพ่ือชาติบ้านเมือง เผอิญมีข่าวเชื่อมโยงไปว่าพรรคนี้เชื่อมโยงกับ คสช. เพ่ือเป็น
พรรคคู่ขนานส่งเสริมและเข้าทดแทนหากพลังประชารัฐเกิดปัญหา ที่ชัดเจนอันหนึ่งคือ ได้มีการมอบหมายให้นายฉัตร
ชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ด าเนินการ ต้องยอมรับว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยนี้ คสช. สามารถ
ควบคุมท้ังคนและงานได้อย่างกลมกลืนไร้ปัญหา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบนับแต่ คส
ช.มาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนตัว “อนุพงษ-์ฉัตรชัย” กลายเป็นคู่หูไปไหนไปกันโดยตลอด ที่ส าคัญก็คือ นายฉัตรชัย
นั้นเป็น “สิงห์ด า” รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีความรู้ความสามารถและมีเครือข่ายมาก ล าพังในมหาดไทยนั้น “สิงห์ด า” คุม
อ านาจอย่างเด็ดขาด ต าแหน่งส าคัญๆก็มีการเตรียมการวางคนเอาไว้ทุกพ้ืนที่ 
 แม้ “สิงห์ทอง” รัฐศาสตร์จากรามค าแหงซึ่งมีจ านวนมากจ่อเสียบต าแหน่งต่างๆเอาไว้ได้มากพอสมควร  แต่ก็
แทบจะไม่มีโอกาสทะยานแซงหน้าไปได้ ที่เห็นและเป็นไปนั้น ปลัดมหาดไทยซึ่งจะเกษียณอายุราชการปลายปีนี้มีคอน
เนกชันที่ไม่ธรรมดา แม้แต่นักการเมืองคนละขั้วกับ คสช.ก็ตาม ถึงตอนนี้ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองไป “ครึ่งตัว” แล้ว 
ยิ่งมีชื่อเป็นคนจัดการเรื่องตั้งพรรคใหม่ก็ยิ่งเข้าเค้า เท่ากับว่า “3 ป.” จะได้นักการเมืองหน้าใหม่ที่จัดจ้านและมากฝีมือ 
ไม่ต่างไปจาก “ปลัดฮิ” นายพิศาล มูลศาสตรสาทร อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกฯ และเข้าสู่สนามการเมืองในยุค พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ จนกระทั่งได้เป็นนายกฯ 
แต่ก็ไปไม่ได้ไกล เพราะ “บิ๊กจิ๋ว” เป็นนายกฯในช่วงเวลาสั้นๆ  
 พรรคการเมืองใหม่ภายใต้ “ร่มเงา” คสช. จะไปได้แค่ไหนอย่างไร อีกไม่นานเกินรอจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริง  
และคงคู่ขนานไปกับพลังประชารัฐ ไม่เป็นพรรคส ารองก็เป็นพรรคหลัก ขึ้นอยู่กับว่านักการเมืองในพลังประชารัฐจะกอด
คอเดินหน้าร่วมกันต่อไป...นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเปลี่ยนโครงสร้างพรรคเพ่ือ“ถ่ายเลือด” กันใหม่ในอีกไม่นานก็น่าจะรู้
แล้วว่าปัญหาภายในจัดการได้ดีพอหรือไม่  
“ใจถึงพ่ึงได”้...จริงหรือเปล่า? 
          “สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2059921  
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2059921
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31 มี.ค. 2564 05:15 น. 
เบนเป้าสืบทอดอ านาจ 
 

 
 
ปรับถี่จนสื่อมวลชนยังงง บางส านักเรียก “ประยุทธ์ 2/4” แต่บางสื่อยังเข้าใจว่า “ประยุทธ์ 2/3” แต่มันก็แค่
พิธีกรรมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก บันทึกเกียรติประวัติส่วนตัวของผู้มีบุญวาสนาได้ร่วมขบวน ครม.ทหารเฒ่า 3 ป. 
โดยไม่รอให้ชาวม็อบหมู่บ้านทะลุฟ้ามาร่วมเฟรมให้เสียบรรยากาศ 
 ภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้ม แต่ซ่อนอาการหวาดๆเพราะหนีม็อบป่วน ตามเงื่อนไขสถานการณ์ทหารเฒ่า 3 ป. ขึงพืด
อ านาจมา 7 ปี มาถึง ครม. “ประยุทธ์ 2/4” โดยจังหวะมวลชนฝ่ายต้าน ม็อบไล่โค่นกระดานรัฐบาล “บิ๊กตู”่ บุกประชิด
ศูนย์กลางอ านาจ จ่อใกล้ท าเนียบฯมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสถานการณ์โฟกัสไปที่ฉากตู้คอนเทนเนอร์แนวปะทะม็อบบุกป่วน
ถ่ายภาพหมู่ ครม.มากกว่า ส่วนในมุมของความมั่นอกมั่นใจกับฟอร์ม ครม.ชุดใหม่ อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไป แม้แต่
รัฐมนตรีเอง อารมณ์แบบ “เสี่ยโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ ใหม่ถอดด้าม ยังบนบาน พ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าท าเนียบรัฐบาลขอพรให้อยู่รอดปลอดภัยครบเทอม 4 ปี นอกจากฝีมือ กึ๋นบริหาร ยังต้องปลุกพระช่วยตามโจทย์
มหาหินที่รออยู่ข้างหน้า มหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิดล็อกรัฐบาลเรือเหล็กสนิมเขรอะ ติดหินโสโครกขยับไม่ออก ซ้ าด้วย
ดีกรีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไต่ระดับทะลุจุดเดือด ปรากฏการณ์ม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา  “restart” กลับมา
รอบใหม่ ไล่ล้มกระดานคนแก่เบี้ยวรื้อรัฐธรรมนูญ ไวรัสมรณะล้อมเมือง ม็อบคนรุ่นใหม่ล้อมรัฐบาล จับสัญญาณการ
ขยับแปรรูปขบวนของแกนน าม็อบรุ่นเดอะปักหมุดตีธงไล่อัปเปหิ “บิ๊กตู”่ 
 โดยเฉพาะคิวของ “หมอประเวศ วะสี” ราษฎรอาวุโส ที่ปล่อยบทความแฝงปริศนาเป็นนัย “คนฝูงหนึ่งก าลังท า
โอกาสให้เป็นวิกฤติ คน 2 คน ไม่ท าให้วิกฤติเป็นโอกาส” พร้อมเฉลย คนหนึ่งนั้นคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รุ่นเก่า 
รุ่นใหม่ โฟกัสเป้าตรงกัน ตามเงื่อนไขสถานการณ์อ านาจ “ขึงพืด” เศรษฐกิจปั่นไม่ขึ้น ตามฟอร์มธรรมชาตินักการเมือง
หูผี จมูกมด นักเลือกตั้งอาชีพต้องรีบมองหาป้ายไฟ “EXIT” ทางออกฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรับเกมล้มกระดาน ลงสนาม
เลือกตั้งใหม่ ยิ่งแปลความล่าสุด จากค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ บอกปัดยังไม่มีสัญญาณยุบสภา ตามจังหวะการขยับตั้ง
พรรคการเมืองใหม่ โชว์ยี่ห้อ เปิดหัวกันคึกคัก ตามลีลาการเมือง การกระท ามักสวนทางตรงกันข้ามกับค าพูด ใช่ คือ ไม่ 
ตรงกันข้าม ไม่ คือ ใช่ อาการนายกฯปฏิเสธ ก็ใช่ว่า  การยุบสภาจะไม่เกิดขึ้น ที่ส าคัญมันอยู่ตรงชนวนควันกระพือ
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กระแส จากคิวที่ “เสี่ยฉิ่ง” นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปโผล่งานเลี้ยงวันเกิดแม่ ของ “เสี่ยโจ้”  
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เชิดฉิ่งโหมโรง การตั้งป้อมค่ายส ารอง รับศึกเลือกตั้ง 
แต่โดยปรากฏการณ์ ณ เบื้องนี้ มันก็น่าเอะใจกับอาการผิดปกติวิสัยที่สื่อสายเชียร์ 3 ป. ประโคมข่าวค่ายใหม่ 
 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ กลับไม่หือไม่อือกับข่าวพรรคส ารอง แต่อย่างใด อีกนัยก็เหมือนยุทธการ “ไอโอ” ทหาร โบ้ยเป้า
ต าบลกระสุนตกไปที่ “เสี่ยฉิ่ง” เบี่ยงเกมสืบทอดอ านาจทหารเฒ่า ไปที่ข้าราชการพลเรือนแทน 
 ทั้งๆ ที่ว่ากันตามสถานะ “ดุลอ านาจแท้จริง” นายฉัตรชัยไม่จ าเป็นต้องเปิดไพ่ตั้งแต่หัววัน และวงในคนใกล้ชิด “สิงห์
ด าคอนเนกชัน” ต่างท้าพนัน “เสี่ยฉิ่ง” จะนิ่งอยู่ในเก้าอ้ีปลัดมหาดไทยจนเกษียณในเดือนกันยายนนี้ ไม่มีการออกมาลุย
การเมืองก่อนแน่นอน ตามสไตล์ “คนมีของ” ไม่ต้องวิ่งตามใคร แต่ “รอเกี้ยว” มาเชิญอารมณ์เดียวกับทีม 4 กุมาร น า
โดยนายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่โดนพรรคการเมือง
หลายค่ายรุมจีบ รุกให้รีบเปิดไพ่ตามกระแสเชิดฉิ่งโหมโรงตามสถานะ “สินค้าขึ้นห้าง” จากการชิ่งหนีการเมืองเน่าใต้
อุ้งท็อปบูตทหารเฒ่าในค่ายพลังประชารัฐ บวกดีกรีมือบริหารอาชีพ ที่ยืนอยู่ตรงกลาง ระหว่างทหารนักการเมืองตกรุ่น
กับคนรุ่นใหม่ที่ไร้หางเสือ “ทีม 4 กุมาร” น่าจะตั้งพรรคเอง เป็นทางเลือกคนกลางๆมากกว่าแจมค่ายอ่ืน แต่ทั้งหมดทั้ง
ปวง ตามเงื่อนไขเวลา เกมยุบสภาจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายคุมเกมอ านาจพร้อม นั่นหมายถึงภายหลังการจัดท า พ.ร.บ.
งบประมาณ 2565 เสร็จจัดเสบียง วางขุมก าลังข้าราชการ กุมความได้เปรียบไว้ทุกทางแล้ว ถ้าไม่จวนตัวจริงๆ “บิ๊กตู่” 
ต้องอึด ลากไปจนเดือนตุลาคมโน่นแหละ. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2060404  
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31 มีนาคม 2564 
‘แตกแบงก์พัน’ผุดพรรคสาขา จับตาเกม 2 ชั้น ‘ดีลซ้อนดีล’ 
 

 

 
จังหวะก้าวย่างของบรรดาพรรคการเมืองหลังจากนี้ ที่สุดแล้วอาจไม่ใช้แค่การจับขั้ว หรือสลับสับเปลี่ยนขั่้วทาง
การเมือง แต่อาจเป็นดีลซ้อนดีลที่เหนือชั้นกว่า เกมการเมือง ณ ปัจจุบัน 
 ข่าวคราวการตั้งพรรคการเมืองที่ปรากฎออกมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เกิดข้ึนท่ามกลางการจับตาของบรรดา
คอการเมือง ที่ประเมินว่า นี่อาจเป็นสัญญาณกลายๆ ถึงการเลือกตั้งอาจเกิดข้ึนในเร็ววันนี้ สอดคล้องกับการโยนหินถาม
ทาง เรื่องการ “ยุบสภา” ที่ปรากฎออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็น“ไพ่ในสุดท้าย” ที่ถูกโยน
ออกมา เพ่ือล้างไพ่การเมืองกันใหม่ หลังเกิดแรงสั่นคลอน ไม่ว่าจะเป็น“ขั้วรัฐบาล” ทั้งกรณีโหวตร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ
ช่วงดึกของวันที่ 18 มี.ค. ลามมาถึงการคว่ ามาตรา 9 กฎหมายประชามติในวันถัดมา ที่ปรากฎภาพการดัดหลัง เอาคืน
กันไปมาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล “พลังประชารัฐ” “ประชาธิปัตย์” และ“ภูมิใจไทย” 
 ไม่ต่างไปจากพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ “เพื่อไทย” เมื่อย้อนกลับไปในวันโหวตร่างรัฐธรรมนูญ ปรากฎว่า “26 
ส.ส.” ไม่ขานชื่อลงคะแนน ทั้งที่บางคนนั่งอยู่ในห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ส.ส.กทม. ทั้ง การุณ โหสกุล จิรายุ ห่วง
ทรัพย์ ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และอนุสรณ์ ปั้นทอง ซึ่งล้วนมีความสนิทสนมกับ  “เจ้าแม่ 
กทม.” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มสร้างไทย 
ล่าสุดจากกลุ่มการเมือง ก็ขยับขึ้นเป็น “พรรคสร้างไทย” โดย กกต.รับรองเรียบร้อยแล้ว 
 นอกจากนี้ ในจ านวน ส.ส.26 คน ยังมีกลุ่ม ส.ส.อีสานอีกส่วนทั้ง ชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนมเกรียงศักดิ์ ฝ้าย
สีงาม ส.ส.อุดรธานี ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ และ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ที่ไม่ลงคะแนนในวัน
ดังกล่าว เหตุการณ์ครั้งนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวคราวการตั้งพรรคใหม่ แม้แต่แกนน าพรรคเพ่ือไทยยังบอกเองว่า ท า
เ ช่ น นี้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ส ว น ท า ง กั บ ม ติ พ ร ร ค  แ ล ะ ไ ม่ ต่ า ง อ ะ ไ ร กั บ ก า ร  “ต ก ป ล า ใ น บ่ อ
เพื่อน”  โดยเฉพาะ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง”  เลขาธิการพรรคเ พ่ือไทย แกนน าคนส าคัญของพรรค   
ยังยอมรับอีกด้วยว่า  “เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถือว่าขัดมติพรรค”   
 ถัดมาเพียง 2 วัน ในวันที่ 20 มี.ค. ยังปรากฎภาพ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้
มากด้วยคอนเนคชันการเมือง และถูกวางตัวให้เป็นตัวแทน “3 ป” ในการปลุกปั้นพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” เป็นพรรค
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ส ารองของพลังประชารัฐ ได้เดินทางพร้อมด้วยบิ๊กข้าราชการ รวมถึงส.ส.พ้ืนที่ภาคอีสาน ไปร่วมท าบุญวันเกิด “เตือนใจ 
จรัสเสถียร” มารดายุทธพงศ์ 
 ด้วยช่วงจังหวะที่ “บังเอิญ” หรือ “ตั้งใจ” นี้เอง จึงไม่พ้นข้อสงสัยว่า เป็นการส่งสัญญาณสลับขั้วทางการเมือง
หรือไม่ ทว่าสถานการณ์นี้กลับเป็นประโยชน์ ใช้เป็นหมากเอาคืนบรรดาแนวร่วม เพ่ือสยบความชุลมุนวุ่นวายได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 ไม่ต่างไปจากความเคลื่อนไหวของ “โทนี่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่แม้ช่วงหนึ่งจะสวมบทเสือหมอบ แต่
ลึกๆ แล้ว เขายังมีความหวังในการรีโนเวทพรรค“เครือข่ายชินวัตร”  
อ่านเกมดูแล้วเวลานี้ตัว“โทนี่”เอง อาจพยายามดีดนิ้วนับลูกคิด โดยเลือกที่จะเล่น 2 หน้า เห็นได้ชัดจากท่าทีหลัง
ปรากฎตัวใน CARE ClubHouse ในเชิงสนับสนุนม็อบ พูดถึงการคุมตัวแกนน าราษฎรในท านองว่า“เป็นเรื่องผิดปกติ 
และไม่มีที่ไหนเขาท ากัน” 
 ท่าทีดังกล่าว แม้จะสร้างความพอใจส่วนหนึ่งให้ฝั่งผู้ชุมนุม แต่ยังมีข้อสงสัยต่อประเด็นการแก้ไข ม.112 รวมถึง
ก า รป ร ะกั น ตั ว ตั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ใ นค ดี นี้  ที่ ไ ม่ ป ร ากฎท่ า ที ข อ ง อดี ตน าย กฯ  ทั้ ง ใ น  “น ามส่ ว นตั ว ”  ห รื อ 
“ในนามพรรคเพ่ือไทย” แต่อย่างใด 
 ข่าวคราวการตั้งพรรคของบรรดาพรรคการเมืองเวลานี้ อาจไม่ใช่แค่ข่าวลือ หรือเพียงแค่คาดการณ์ แต่อาจเป็น
การส่งสัญญาณ ถึงการเลือกตั้งที่ก าลังจะมีข้ึน  
 เมื่อเป็นเช่นนี้ คงต้องจับตาจังหวะก้าวย่างของบรรดาพรรคการเมืองหลังจากนี้ ที่สุดแล้วอาจไม่ใช้แค่การจับขั้ว 
หรือสลับสับเปลี่ยนขั้วทางการเมือง แต่อาจเป็นดีลซ้อนดีลที่เหนือชั้นกว่า เกมการเมือง ณ ปัจจุบัน ชนิด “สม
ประโยชน์” แบบ “วิน-วิน” ด้วยกันทุกฝ่ายก็เป็นได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930045  
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วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 07:30 น. 
หงุดหงิด ประยุทธ์ จันทร์โอชา หงุดหงิด ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 

 
 
 ไม่ ว่ าความหงุ ดหงิ ด  อันมาจาก  พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  ไม่ ว่ าความหงุ ดหงิ ด อันมาจาก  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ล้วนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง  ไม่เพียงแต่ความสนใจจากภายในประเทศ หากยังเป็น
ค ว า ม ส น ใ จ จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ มี ก า ร น า ภ า พ  เ สี ย ง อั น ส ะ ท้ อ น ค ว า ม ห งุ ด ห งิ ด ทั้ ง ข อ ง  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รายงานออกไปอย่างกว้างขวาง  กระทั่ง
กลายเป็น  ‘ไวรัล’ ในสื่อออนไลน์ กระทั่งกลายเป็นค าถามตามมาว่า ความหงุดหงิดของ พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ความหงุดหงิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาจากปัจจัยอะไร เหมือนกับว่าความหงุดหงิดของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจากเห็นนักข่าวนั่งไขว่ห้างระหว่างการแถลงข่าว เหมือนกับว่าความหงุดหงิดของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ มาจากพรรคพลังประชารัฐ  ขณะที่หลายคนสรุปว่านั่นเสมอเป็นเพียงการปะทุขึ้นโดยที่สมมติฐานอย่าง
แท้จริงมาจากปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาโดยรอบมากกว่า  
 ในวันที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หลุดค าว่าไอ้ ‘อหิวาต์’ ออกมานั้นมีข่าวการแย่งชิงต าแหน่ง ‘เลขาธิการ
พรรค‘ เกิดขึ้นภายในพรรคพลัง ประชารัฐ เมื่อถูกรุมเร้าเข้ามาจาก ‘ค าถาม’ โดยรอบจึงมิอาจปิดกั้นความ หงุดหงิดที่
สะสมอยู่ได้ เช่นเดียวกับในวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความหงุดหงิดต่อการนั่งไขว้ห้างของนักข่าวก็มีปม
หลายปมที่ยากจะให้ค าตอบเป็นที่กระจ่างในทันทีทันใด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงถูกกองทัพพม่าใช้ก าลัง
ทางอากาศถล่มอย่างต่อเนื่องจนต้องหนีเข้ามาในไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีการสลาย ‘หมู่บ้านทะลุฟ้า’ หน้าท าเนียบ
รัฐบาล และที่สุดมีสภาพหมักหมมสะสมในแต่ละปัญหาเข้าไปรุมเร้าอยู่โดยรอบก็หลุดทะลักความหงุดหงิดออกมาให้
ปรากฏ สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในประเทศอันเกิดขึ้นทั้งเรื่องโควิด ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ ทั้ งเรื่องการ
ชุมนุมประท้วง เมื่อมีปัญหาจากชายแดนของพม่าประดังเข้ามา ยากเป็นอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรีอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะยังเยือกเย็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่
น้อย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2650370  
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31 มี.ค. 2564-08:47 น. 
ท่าที เพื่อไทย ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อบอุ่น นุ่มนวล 
 

 
 

 ท่าที เพ่ือไทย – ท าไมพรรคเพื่อไทยจึงเชิญ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าร่วมใน “โครงการ” ของพรรค 
เหมือนกับจะเป็นการเชิญมาเป็น “วิทยากร” คนหนึ่งในโครงการที่เรียกว่า เดอะ เชนจ์ เมกเกอร์ อันเป็นโครงการอบรม
เพ่ือบ่มสร้าง “คนรุ่นใหม่” มาคิดนโยบายให้กับพรรค เป็นโครงการซึ่งมิได้มีเพียง “วิทยาการ” หลายคนจาก “วอยซ์
ทีวี” หากที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ยังมีการเปิดรายการไลฟ์สด นายทักษิณ ชินวัตร จากมหานครดูไบเข้ามาสนทนาและ
ตอบค าถามของผู้ร่วมอยู่ในโครงการอีกด้วย นายทักษิณ ชินวัตร มาต่อจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ค าถามก็คือ นี่เป็น
ความพยายามที่จะดึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กลับหรือไม ่หากพรรคเพื่อไทยวางเป้าหมายเช่นนั้นก็ต้องยอมรับว่าจะต้อง
พบกับความผิดหวัง เพราะภายหลังการร่วมรายการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็แถลงอย่างแจ้งชัดถึงทิศทางของตน นั่นก็
คือ ทิศทางท่ีจะสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม“อิสระ” 
การเชิญ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ำ มาเป็นวิทยากรในโครงการส าคัญของพรรคเพ่ือไทยก็เพียงเพ่ือจะฉายสะท้อนให้เห็น 
“เยื่อใย” ไมตรีที่มีต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เท่านั้น เป็นท่าทีของพรรคเพื่อไทยในยุคใหม่ ยุคปรับตัว 
 ค าตอบของค าถามทั้งหมดจะมีความกระจ่างเมื่อมีความชัดในเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นั่นก็คือ หากปี่กลองการ
เลือกตั้งเริ่มกึกก้องกังวาน มีการก าหนดวันเวลาที่แน่นอน หากพรรคเพ่ือไทยยังด ารงเป้าหมายของตนในพ้ืนที่กทม.ก็
ย่อมจะต้องมีตัว นั่นก็คือ พร้อมชนกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าถึงก าหนดวาระส าคัญ พรรคเพ่ือ
ไทยไม่มีการก าหนดตัวว่าจะส่งใครลงสมัคร นั่นก็หมายความว่า พรรคเพ่ือไทยเปิดทางให้กับ นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ อย่างเต็มที่ ค าว่า “อิสระ” ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงมีพลังจาก “เพ่ือไทย” ต้องยอมรับว่าในยุคก่อนท่าที
ต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ค่อนข้างรุนแรงแข็งกร้าว รุนแรงแข็งกร้าวถึงกับกลุ่มกทม.เคยยื่นค าขาดให้ นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ว่าหากลงสมัครต้องลงในนามพรรค เพ่ือไทย มิเช่นนั้นก็จะต้องปะทะกับคนของพรรคเพ่ือไทย  นั่นเป็นพรรคเพ่ือ
ไทยยุคก่อน ซึ่งแตกต่างจากพรรคเพื่อไทย ณ วันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6239855  
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