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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันออนไลน์ โพลล์ชี้องค์กรอิสระสอบตกยกแผง คนไทยไม่เชื่อมั่น 5 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ โพลช้ี ปชช. ไม่เชื่อมั่น ‘กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ’ 7 
3 Newtv ออนไลน์ ปชช. ไม่ไว้วางใจ "กกต.-ป.ป.ช.-ศาล รธน." 9 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'โพล' ชี้ ปชช. ไว้วางใจ 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน' เพียงองค์กรเดียว  11 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ องค์กรอิสระ รธน. 60 พัง ประชาชนไม่เช่ือมั่น กกต. ,ป.ป.ช.,ศาล

รัฐธรรมนญู สอบตก 
12 

6 สยามรัฐออนไลน์ ซูเปอร์โพลชี้ "องค์กรอิสระ รธน.60" อยูใ่นภาวะวิกฤตศรัทธา ปชช. 
คนไม่เชื่อมั่น ค่าความไว้วางใจต่่า 

14 

7 มติชนออนไลน ์ ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช. ไม่ไว้วางใจ กกต.-ปปช.-ศาล รธน. คะแนนต่่ากว่าครึ่ง 16 
8 แนวหน้าออนไลน ์ ‘องค์กรอิสระ รธน. 60’ พัง! ผลโพลชี้ ปชช. ไม่เชื่อมั่น ‘กกต.-ป.ป.ช.-

ศาลรัฐธรรมนญู’ สอบตก 
18 

9 คมชัดลึกออนไลน ์ "ซูเปอร์โพล" ชี้ "องค์กรอิสระ รธน.60" กกต.-ปปช.-ศาลรธน.คนไม่
เชื่อมั่น ค่าความไว้วางใจต่่า 

20 

10 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ โพลช้ีประชาชนให้ความเช่ือมั่น “กกต.-ปปช.-ศาลรธน.” ต่่า 22 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ โพลช้ีประชาชนไม่เชื่อมั่น กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนญู 24 
12 ไทยรัฐออนไลน ์ “จุรินทร”์ เมิน ”อันวาร์” จี้ ปชป. ถอนตัวพรรคร่วมฯ ปัดตอบปม 

"ธรรมนัส" 
26 

13 มติชนออนไลน ์ เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด 76 พรรค ‘ปชป.’ ยังครองแชมป ์
มีสมาชิกมากทีสุ่ด 1.7 แสนคน 

27 

14 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดข้อมูล 76 พรรค "ปชป." สมาชิกมากที่สดุ 1.7 แสนคน 28 
15 แนวหน้าออนไลน ์ เช็กที่นี่! เปิดข้อมูลตัวเลขสมาชิก 76 พรรคการเมืองล่าสุด - กกต. 

รับรอง 'ไทยสร้างไทย' 
29 

16 ผู้จัดการออนไลน ์ เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด รวม 76 พรรค “ปชป.” ยังครอง
แชมป์มีสมาชกิมากที่สุด 1.7 แสนคน 

30 

17 ส่านักข่าวไทยออนไลน ์ ประชาธิปัตย์ครองแชมป์พรรคที่มีสมาชิกมากสุด 31 
18 ข่าวสดออนไลน์ เปิดข้อมูลพรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ ครองแชมป์ สมาชิกพรรคมาก

สุด ทิ้งห่าง ภูมิใจไทย 
32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ภาพลักษณ์ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าไปอยู่ โซน

เดียวกับ “250 ส.ว.” ชัด 
34 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ปลุกกระแสยี ้"ธรรมนัส" สะเทือนถึง "จักรทพิย์" 36 
3 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที ่12 : รวบทุกอย่างไว้ในมือ 37 
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โพลล์ชี้องค์กรอิสระสอบตกยกแผง คนไทยไม่เชื่อมั่น 
9 พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลส ารวจ "ซูเปอร์โพล" ชี้ชัด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 สอบตกถ้วนหน้า ทั้ง กกต. ป.ป.ช. ศาล
รัฐธรรมนูญ ไม่แว้นแม้แต่กรรมการสิทธิ์ มีเพียงผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สตง.ที่ผ่านแบบหวุดหวิด เผย 10 ตัวชี้วัด 
ต่ ากว่าเกณฑ์ทั้งหมด โดยเฉพาะความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ได้คะแนนต่ าสุด ประชาชนไม่เชื่อ "ดร.
นพดล" ย้ าชัดเป็นวิกฤติศรัทธา 
 ส่านักวิจัยซูเปอร์โพล เผยแพร่ผลส่ารวจภาคสนาม เรื่อง "ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60" กรณีศึกษา
ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ่านวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียง
กับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีของ ร้อยเอก ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกนน่าพรรคพลังประชารัฐ  
 ผลส่ารวจพบว่า ในประเด็นความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ค่าความ
วางใจของประชาชนต่่ากว่าครึ่ง และองค์กรที่ต่่าที่สุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ค่าความไว้วางใจเพียง
ร้อยละ 41.23 ตามด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ค่าความไว้วางใจร้อย
ละ 42.28 ตามด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 43.47 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ได้ร้อยละ 
48.62 ซึ่งความหมายว่าองค์กรอิสระเหล่านี้ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่าครึ่ง หรือสอบตกนั่นอง  
 มีเพียงคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. และผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นที่ได้รับความวางใจ
จากประชาชนเกินครึ่ง คือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 แต่ในภาพรวมขององค์กรอิสระ
ทั้งหมด ก็ได้รับค่าความวางใจจากประชาชนร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 ประเด็นต่อมาคือ ผลประเมินด้านต่างๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผลการ
ประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวช้ีวัด ได้แก่  
- การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48  
- คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี ได้ร้อยละ 45.91  
- ยึดหลักจริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33  
- ความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07  
- ความโปร่งใส ได้ร้อยละ 39.64  
- ความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42  
- ประชาชนได้ประโยชน์ ได้เพียงร้อยละ 35.31  
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- การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27  
- การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้ร้อยละ 33.81  
- ด้านความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16  
 
 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ คือ ข้อมูล
เชิงความรู้สึก หรือ sentiment ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัย ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชนในทุกตัวชี้วัด ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่ามีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378823224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378823224
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โพลชี้ ปชช. ไม่เชื่อมั่น ‘กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ’ 
9 พฤษภาคม 2564 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลส ารวจโพลชี้ประชาชนไม่เชื่อมั่น "กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ" ระบุผลการประเมินต่ ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด 
 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลส่ารวจภาคสนาม เรื่อง 
ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 1,293 ตัวอย่าง ด่าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
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 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี ้
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและศาล  
ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  ดังนั้น ที่มาขององค์กร
อิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมีความเชี่ยวชาญ 
ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายต่างๆ 
 “โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา” นายนพดล กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936909
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ปชช. ไม่ไว้วางใจ "กกต.-ป.ป.ช.-ศาล รธน." 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ซูเปอร์โพล" เผยผลส ารวจความวางใจของ ปชช.ต่อองค์กรอิสระต่ ากว่าครึ่งทั้ง  "กกต.-ป.ป.ช.-ศาล รธน."มีเพียง 
"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" สอบผ่าน 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลส่ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนินโครงการทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 1,293 
ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความวางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า 
ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่าครึ่ง  มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับ
ความวางใจจากประชาชนเกินครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความ
วางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือรอ้ยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการ  
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ตรวจเงินแผ่นดิน (beta = .246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (beta = .102) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี้ 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพ่ิมความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและศาล 
ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น ที่มาขององค์กร
อิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมีความเชี่ยวชาญ 
ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายต่างๆ 
 โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/82039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.newtv.co.th/news/82039
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'โพล' ชี้ ปชช. ไว้วางใจ 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน' เพียงองค์กรเดียว  
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ซูเปอร์โพล" เผยผลส ารวจความวางใจของ ประชาชนต่อองค์กรอิสระต่ ากว่าครึ่งทั้ง  "กกต.-ป.ป.ช.-ศาล รธน." มี
เพียง "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" สอบผ่าน 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส่านักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลส่ารวจภาคสนาม เรื่อง “ประเมิน
องค์กรอิสระ รธน. 60” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ่านวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1  – 8 
พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา 
 เมื่อถามถึงความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า โดยเรียงล่าดับค่าความ
ไว้ใจ ดังนี้ ล่าดับที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ 55.65 ล่าดับที่ 2 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร้อยละ 54.01 
ล่าดับที่ 3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร้อยละ 48.62 ล่าดับที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 43.47 
ล่าดับที่ 5 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 42.28 อันดับที่ 6 คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) ร้อยละ 41.23 อันดับที่ 7 องค์กรของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยรวม ร้อยละ 45.20 
 เมื่อถามถึง ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 ผลส่ารวจพบว่า ล่าดับที่ 1 ยึด
หลัก นิติธรรม ร้อยละ 46.48 ล่าดับที่ 2 คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี ร้อยละ 45.91 ล่าดับที่ 3 ยึดหลัก จริยธรรม 
ร้อยละ 43.33 ล่าดับที่ 4 ความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 43.07 ล่าดับที่ 5 ความโปร่งใส ร้อยละ 39.64 ล่าดับที่ 6 ความยึดโยง
กับประชาชน ร้อยละ 37.42 ล่าดับที่ 7 ประชาชนได้ประโยชน์ ร้อยละ 35.31 ล่าดับที่ 8 ตรวจสอบได้ ร้อยละ 35.27 
ล่าดับที่ 9 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ร้อยละ 33.81 ล่าดับที่ 10 ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ร้อย
ละ 33.16 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศิรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤติศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://dailynews.co.th/politics/842271 

https://dailynews.co.th/politics/842271
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องค์กรอิสระ รธน. 60 พัง ประชาชนไม่เชื่อมั่น กกต. ,ป.ป.ช.,ศาลรัฐธรรมนูญ สอบตก 
09 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:42 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9 พ.ค. 2564  นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลส ารวจภาคสนาม 
เรื่อง ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,293 
ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 
 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี ้
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองคก์รอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพ่ิมความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล  ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ  
 โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/102272 
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ซูเปอร์โพลชี้ "องค์กรอิสระ รธน.60" อยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธา ปชช. คนไม่เชื่อมั่น ค่าความไว้วางใจต่ า 
สยามรัฐออนไลน์  9 พฤษภาคม 2564 12:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 9 พ.ค. 64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลส่ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง "ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนินโครงการ
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 1,293 
ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี  60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
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 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี ้
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
 โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/242728 
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ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช. ไม่ไว้วางใจ กกต.-ปปช.-ศาล รธน. คะแนนต่ ากว่าครึ่ง 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 - 15:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซูเปอร์โพล ชี้ปชชไม่ไว้วางใจ กกต.-ปปช.-ศาลรธน. คะแนนต่ ากว่าครึ่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
ส่ารวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 
1,293 ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่าครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ 
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ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึน้ 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี ้
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและศาล 
ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น ที่มาขององค์กร
อิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมีความเชี่ยวชาญ 
ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายต่างๆ 
 โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2714563 
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‘องค์กรอิสระ รธน. 60’ พัง! ผลโพลชี้ ปชช. ไม่เชื่อมั่น ‘กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ’ สอบตก 
วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘องค์กรอิสระ รธน. 60’พัง! ผลโพลชี้ปชช.ไม่เชื่อมั่น ‘กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ’สอบตก 
 9 พฤษภาคม 2564 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
ส่ารวจภาคสนาม เรื่อง ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 
1,293 ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
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 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี ้
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลั งตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล  ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
 “โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา” นายนพดล กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/571695 
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"ซูเปอร์โพล" ชี้ "องค์กรอิสระ รธน.60" กกต.-ปปช.-ศาลรธน.คนไม่เชื่อมั่น ค่าความไว้วางใจต่ า 
9 พฤษภาคม 2564 - 16:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ซูเปอร์โพล" ชี้ "องค์กรอิสระ รธน.60" กกต.-ปปช.-ศาลรธน.คนไม่เชื่อมั่น ค่าความไว้วางใจต่ า 
 วันที่ 9 พ.ค. 2564 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
ส่ารวจภาคสนาม เรื่อง "ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด่าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ่านวน 
1,293 ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้
ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้าน
การตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) 
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การยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (beta = 
.246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (beta = .102) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งน้ี 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) 
ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ใน
สภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลัก
จริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึดหลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 “อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดใน
การศึกษาครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พ่ึงของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
 โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้วิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ ไม่ซ้่ารอยเดิมใน
อดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูกตัดสินลงโทษทั้ง
ทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุกยุคทุกสมัยเข้า
แทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/466261 
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โพลชี้ประชาชนให้ความเชื่อมั่น “กกต.-ปปช.-ศาลรธน.” ต่ า 
09 May 2021 16:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซูเปอร์โพลส ารวจประชาชนพบให้ความเชื่อมั่น "กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ"ต่ ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด 
 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลส่ารวจภาคสนาม เรื่อง 
“ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ่านวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 
1-8 พ.ค.64   
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่งมีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกินครึ่งคือ
ร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้นนอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผลการประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้ วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม 
ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดีได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33  
 ด้านความน่าเชื่อถือ ได้ร้อยละ 43.07 ด้านความโปร่งใส ได้ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน 
ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้านการตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้าน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 
33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากถึงร้อยละ 87.4 กับความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญปี 60 และสามารถอธิบายความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ตามล่าดับ ดังนี้ ความโปร่งใส (beta = .113) ความน่าเช่ือถือ (beta = .110) การ
ยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ ความวางใจของประชาชน
ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการ  
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ตรวจเงินแผ่นดิน (beta = .246) คณะกรรมการ กกต. (beta = .130) ศาลรัฐธรรมนูญ (beta = .103) ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (beta = .102) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. (beta = .078) จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี้ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มี
ข้อมูลทั้งสองรูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก (sentiment) ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัยที่
ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เช่น 
ความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การตรวจสอบได้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ความ
ยึดโยงกับประชาชน ความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ การยึดหลักจริยธรรม คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี และการยึด
หลักนิติธรรม เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วง
ยิ่งอย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 
60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติธรรม และ
คุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งหมดในการศึกษา
ครั้งนี้จะท่าให้ประชาชนเกิดความหวัง วางใจและเป็นที่พึ่งของสังคมมากขึ้นตามไปด้วย 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล  ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่งนอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ“โดยสรุป ผลโพลชิ้นนี้ท่าให้เห็นว่าการท่างานของทุกองค์กรอิสระจ่าเป็นต้องกอบกู้
วิกฤตศรัทธาของประชาชน ด้วยการเรียกความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชนกลับมาจากปัจจัยประเมินผลส่ารวจ 
ไม่ซ้่ารอยเดิมในอดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 ต่อเนื่องมาที่มีผู้บริหารองค์กรอิสระจ่านวนมากประสบปัญหาคดีความ ถูก
ตัดสินลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย เนื่องจากความไม่เป็นอิสระและไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกฝ่ายมีอ่านาจในทุก
ยุคทุกสมัยเข้าแทรกแซงการท่างาน ดังบทจบจากใบสั่งที่ท่าตามและมีให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วที่ผ่านมา” นายนพดล 
ระบ ุ
 
อ้าวอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/479145 
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โพลชี้ประชาชนไม่เชื่อมั่น กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ 
วันที่ 09 พ.ค. 2564 เวลา 19:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซูเปอร์โพลเผยผลส ารวจ "ประเมินองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญ 60" พบ กกต.-ป.ป.ช.-ศาลรัฐธรรมนูญ-คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความวางใจจากประชาชนต่ ากว่าครึ่ง 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 64 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ่านวยการส่านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยส่ารวจภาคสนาม 
เรื่อง ประเมินองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญ 60 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยส่ารวจกลุ่มตัวอย่าง
จ่านวน 1,293 ตัวอย่าง ด่าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พ.ค. 64 สรุปผลได้ดังนี้ 
 จากการพิจารณาค่าความวางใจของประชาชนต่อ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 พบว่า ค่าความ
วางใจของประชาชนที่ได้ต่่ากว่าครึ่งและต่่าสุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร้อยละ 41.23 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร้อยละ 42.28 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร้อยละ 43.47 และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ร้อยละ 48.62 มีความหมายว่า ได้รับความวางใจจากประชาชนต่่ากว่า
ครึ่ง 
 มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน เท่านั้นได้รับความวางใจจากประชาชนเกิน
ครึ่งคือร้อยละ 54.01 และร้อยละ 55.65 จากคะแนนเต็ม 100 อย่างไรก็ตาม ค่าความวางใจของประชาชนต่อองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยภาพรวมได้ต่่ากว่าครึ่งคือร้อยละ 45.20 เท่านั้น 
 นอกจากนี้ ที่น่าห่วง คือ ผลประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 พบว่า ได้รับผล
การประเมินต่่ากว่าครึ่งทุกตัวชี้วัด ได้แก่ การยึดหลัก นิติธรรม ได้ร้อยละ 46.48 ด้านคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี
ได้ร้อยละ 45.91 ด้าน ยึดหลัก จริยธรรม ได้ร้อยละ 43.33 ด้านความน่าเช่ือถือ ได้ร้อยละ 43.07 
 ด้านความโปร่งใส ได้ร้อยละ 39.64 ด้านความยึดโยงกับประชาชน ได้ร้อยละ 37.42 ด้านประชาชนได้
ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 35.31 ด้านการตรวจสอบได้ ได้เพียงร้อยละ 35.27 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไ ด้
ร้อยละ 33.81 และด้านความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ได้ต่่าสุดคือร้อยละ 33.16 ตามล่าดับ 
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการทดสอบปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดและรอง ๆ ลงไป ที่มีผลต่อความวางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยรวม ด้วยการทดสอบสถิติ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี เหล่านี้เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะ
ท่าให้ ความวางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่มสูงขึ้น 
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 นอกจากนี้  ผลการศึกษายังพบด้วยว่า ถ้าประชาชนพอใจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการ กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งผลให้ ประชาชนพอใจต่อ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งนี้ 
 นายนพดล กล่าวว่า ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 ก่าลังตกอยู่ในสภาวะ
วิกฤตศรัทธาของประชาชน ในทุกตัวชี้วัด เป็นผลการศึกษาที่ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง 
 อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบทางสถิติชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นเหตุให้ประชาชนวางใจ ต่อองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่าคัญ คือ ต้องเพิ่มเรื่องความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การยึดหลักนิติ
ธรรม และคุณสมบัติของผู้น่าองค์กรอิสระที่ดี 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า องค์กรอิสระมีความส่าคัญยิ่งในการตรวจสอบถ่วงดุลอ่านาจฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติและศาล ไม่ให้ใช้อ่านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนั้น 
ที่มาขององค์กรอิสระ คุณสมบัติบุคคลขององค์กรอิสระจึงมีความส่าคัญยิ่ง นอกจากนี้ การท่างานขององค์กรอิสระ ต้อง
มีความเชี่ยวชาญ ยึดหลักนิติรัฐ กล้าหาญ มีความเป็นมืออาชีพ ชัดเจนและมีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งต้องไม่โดดเดี่ยวและ
ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/652397 
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“จุรินทร์” เมิน ”อันวาร์” จี้ ปชป. ถอนตัวพรรคร่วมฯ ปัดตอบปม "ธรรมนัส" 
ไทยรัฐออนไลน์  9 พ.ค. 2564 18:32 น. 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์” รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าปชป. ไม่สน “อันวาร์” จี้ ถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล ยัน ยึด
ประโยชน์ส่วนรวม ขอฝ่าวิกฤติโควิด-เศรษฐกิจก่อน ปัดตอบปม “ธรรมนัส” ชี้ ปชป.เราเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาล 
ให้พลังประชารัฐแจงเอง 
 วันที่ 9 พ.ค. 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 
ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศ เพื่อขอให้พรรคถอนตัว
จากการร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นรัฐมนตรีส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของรัฐบาลและประเทศไทยว่า โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปครบถ้วนชัดเจนหมดแล้ว 
ตนไม่มีอะไรเพิ่มเติม ก็เป็นไปตามนั้น กรณีนายอันวาร์นั้นได้ด่าเนินการในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่จะมาสรุปว่า
เป็นปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ เพราะพรรคมีกระบวนการอยู่แล้ว พรรคยึดวิถีทางประชาธิปไตย การจะ
ด่าเนินกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการเมืองก็ต้องตัดสินใจให้เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รับฟังเสียงส่วน
น้อย แต่เสียงส่วนน้อยก็ต้องเข้าใจและยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ สิ่งนี้ท่าให้เรายั่งยืนมาได้ 75 ปี และเรายึดถือมา
ตลอด ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องด่าเนินการคือท่าหน้าที่ของ
ตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
การตัดสินใจใดๆ ต้องยึดถือหลักนี้ ในขณะที่ประเทศมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจ ทั้งโควิด ทุกคน ทุกฝ่ายทราบดี และหลาย
ฝ่ายก่าลังร่วมมือกันในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ พรรคก็ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากท่าหน้าที่ที่มีอยู่ และ
ร่วมมือร่วมใจน่าพาประเทศฝ่าอุปสรรคผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้มีแค่นายอันวาร์คนเดียวที่ออกมา
เคลื่อนไหวใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่ขอตอบ แต่นายอันวาร์ท่าลักษณะนี้มาหลายครั้ง แต่พรรคประชาธิปัตย์
ก็ต้องท่าตามเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งตนไม่ได้คุยกับนายอันวาร์ในเรื่องนี้ และไม่คิดจะคุยแล้ว เพราะเคยคุยด้วยหลายครั้งแล้ว 
เมื่อถามว่า แสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้ความส่าคัญกับนายอันวาร์แล้ว นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนไม่พูดแบบนั้น 
เอาเป็นว่าพรรคก็ต้องมีแนวทางของพรรค จะท่าหรือตัดสินใจอะไรต้องค่านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มันชัดในตัวมัน 
เมื่อถามย้่าว่า แสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีแนวคิดที่จะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตน
ไม่ขอตอบเรื่องอนาคต ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศก่าลังเผชิญปัญหา การตัดสินใจอะไรต้องคิดให้ดี ตัดสินใจบน
พื้นฐานความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ การตัดสินใจอย่างหนึ่งถ้าไปซ้่าเติมปัญหาประเทศ ควรท่าหรือไม่ 
 ส่าหรับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส ที่มาเป็นรัฐมนตรีในโควตาของพรรคพลังประชารัฐ ขอให้เป็นหน้าที่ของ
พรรคพลังประชารัฐที่จะเป็นผู้ตอบค่าถาม เราเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาล. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2087921?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด 76 พรรค ‘ปชป.’ ยังครองแชมป์มีสมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 11:34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด รวม 76 พรรค “ปชป.” ยังครองแชมป์มีสมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้ง
จัดตั้งพรรคกับส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 เมษายน พบว่า 
มีจ่านวน 76 พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 สาขา ทั้งนี้ 
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ่านวน 178,095 คน ส.ส. 
51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 75,728 คน ส.ส. 
61 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 59,625 คน ส.ส.134 คน 
สาขาพรรค 4 สาขา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
44,871 คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589 คน ส.ส. 54 คน สาขา
พรรค 6 สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 19,691 คน 
ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
15,842 คน ส.ส. 4 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก จ่านวน 55,841 คน ส.ส. 
10 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน 
ส.ส. 7 คน สาขาพรรค 6 สาขา 
 ส่วนพรรคกล้า ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 7,415คน มีสาขาพรรค 4 สาขา เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อพรรคการเมืองน้องใหม่ที่กกต.มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาทิ พรรคไทย
สร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาต ิ
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2715575 
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เปิดข้อมูล 76 พรรค "ปชป." สมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน 
จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด รวม 76 พรรค “ปชป.” ยังครองแชมป์มีสมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน 
 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลของ
พรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับ กกต. โดยพบว่ามีพรรคการเมืองที่ยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 
เม.ย. จ่านวน 76 พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 สาขา ทั้งนี้ 
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ่านวน 178,095 คน ส.ส. 
51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
75,728 คน ส.ส. 61 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก
พรรค 59,625 คน ส.ส. 134 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า
พรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 44,871 คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589 คน ส.ส. 54 คน สาขา
พรรค 6 สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 19 ,691 คน 
ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
15,842 คน ส.ส. 4 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มี
สมาชิก จ่านวน 55,841 คน ส.ส. 10 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน ส.ส. 7 คน สาขาพรรค 6 สาขา ส่วนพรรคกล้า ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 7,415 คน มีสาขาพรรค 4 สาขา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อพรรคการเมืองน้องใหม่ที่ 
กกต.มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาทิ พรรคไทยสร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/842456 
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เช็กที่นี่! เปิดข้อมูลตัวเลขสมาชิก 76 พรรคการเมืองล่าสุด - กกต. รับรอง 'ไทยสร้างไทย' 
วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด รวม 76 พรรค “ปชป.” ยังครองแชมป์มีสมาชิกมากที่สุดจ านวน 1.7 แสนคน 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยื่นจด
แจ้งจัดตั้งพรรคกับส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โดยยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 เมษายน 
2564 พบว่ามีจ่านวน 76 พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 
สาขา ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุดจ่านวน 
178,095 คน ส.ส. 51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคจ่านวน 75,728 คน ส.ส. 
61 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 59,625 คน 
ส.ส.134 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค
จ่านวน 44,871 คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 ส่วนพรรคก้าวไกลที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589  คน ส.ส. 54 คน 
สาขาพรรค 6 สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคจ่านวน 19,691 
คน ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค
จ่านวน 15,842 คน ส.ส. 4 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้า
พรรค มีสมาชิกจ่านวน 55,841 คน ส.ส. 10 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน ส.ส. 7 คน สาขาพรรค 6 สาขา ส่วนพรรคกล้า ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิกจ่านวน 7,415คน มีสาขาพรรค 4 สาขา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อพรรคการเมืองน้องใหม่ที่กกต.มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  อาทิ 
พรรคไทยสร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/571862 
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เปิดข้อมูลพรรคการเมืองล่าสุด รวม 76 พรรค “ปชป.” ยังครองแชมป์มีสมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน 
เผยแพร่: 10 พ.ค. 2564 13:32   ปรับปรุง: 10 พ.ค. 2564 13:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้( 10 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับ
ส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 เมษายน พบว่า มีจ่านวน 76 
พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 สาขา  
 ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ่านวน 
178,095 คน ส.ส. 51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มี
สมาชิกพรรค จ่านวน 75,728 คน ส.ส. 61 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 59,625 คน ส.ส.134 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 44,871 คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589 คน ส.ส. 54 คน สาขา
พรรค 6 สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 19 ,691 คน 
ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
15,842 คน ส.ส. 4 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มี
สมาชิก จ่านวน 55,841 คน ส.ส. 10 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน ส.ส. 7 คน สาขาพรรค 6 สาขา ส่วนพรรคกล้า ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 7,415คน มีสาขาพรรค 4 สาขา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อพรรคการเมืองน้องใหม่ที่กกต.
มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาทิ พรรคไทยสร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000044659 
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ประชาธิปัตย์ครองแชมป์พรรคที่มีสมาชิกมากสุด 
10/05/2564 13:22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. 10 พ.ค.-“ประชาธิปัตย์” ยังครองแชมป์พรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุด 1.7 แสนคน ล่าสุดประเทศไทยมี 
76 พรรคการเมือง 
 กกต. วันนี้ ( 10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส่านักงาน กกต. ว่า การตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่
ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 เมษายน พบว่า 
มีจ่านวน 76 พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 สาขา ทั้งนี้ 
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ่านวน 178,095 คน ส.ส. 
51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 75,728 คน ส.ส. 
61 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 59,625 คน 
ส.ส.134 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 
จ่านวน 44,871 คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589 คน ส.ส. 54 คน สาขา
พรรค 6 สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 19,691 คน 
ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 
15,842 คน ส.ส. 4 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก จ่านวน 55,841 คน ส.ส. 
10 คน สาขาพรรค 4 สาขา พรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน 
ส.ส. 7 คน สาขาพรรค 6 สาขา และพรรคกล้า ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 7,415 คน มีสาขา
พรรค 4 สาขา 
 นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อพรรคการเมืองใหม่ที่ กกต.มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาทิ พรรค
ไทยสร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ .-ส่านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-693320 
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เปิดข้อมูลพรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ ครองแชมป์ สมาชิกพรรคมากสุด ทิ้งห่าง ภูมิใจไทย 
10 พ.ค. 2564  13:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดข้อมูลพรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ ครองแชมป์ มีสมาชิกพรรคมากที่สุด ทิ้งห่าง ภูมิใจไทย เป็นแสน เพื่อไทย-
ก้าวไกล ตามมา พปชร. รั้งที่ 5 
 วันที่ 10 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรค
กับส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด่าเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 เม.ย. พบว่า มีจ่านวน 76 
พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,236,565 คน สาขาพรรครวม 390 สาขา 
 ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ่านวน 
178,095 คน ส.ส. 51 คน มีสาขาพรรค 18 สาขา 
 ส่วน พรรคภูมิใจไทย ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 75,728 คน 
ส.ส. 61 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคเพื่อไทย ที่มี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 59,625 คน ส.ส.134 คน 
สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคพลังประชารัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 44,871 
คน ส.ส. 121 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคก้าวไกล ที่มี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 24,589 คน ส.ส. 54 คน 
สาขาพรรค 6 สาขา 
 พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 19,691 คน 
ส.ส. 12 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคชาติพัฒนา ที่มี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ่านวน 15,842 คน ส.ส. 4 
คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคเสรีรวมไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก จ่านวน 55,841 คน ส.ส. 
10 คน สาขาพรรค 4 สาขา 
 พรรคประชาชาติ ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 18,015 คน ส.ส. 7 คน 
สาขาพรรค 6 สาขา 
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 ส่วน พรรคกล้า ที่มี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 7,415คน มีสาขาพรรค 4 สาขา 
เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อพรรคการเมืองน้องใหม่ที่กกต.มีมติรับรองเมื่อช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา อาทิ พรรค
ไทยสร้างไทย และพรรครวมไทยสร้างชาต ิ
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6388777 
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09.00 INDEX ภาพลักษณ์ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าไปอยู่ โซนเดียวกับ “250 ส.ว.” ชัด 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 09:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 INDEX ภาพลักษณ์ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าไปอยู่ โซนเดียวกับ “250 ส.ว.” ชัด 
 ในที่สุด กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อการต้องโทษ ถูกจ่าขัง ณคุกออสเตรเลีย ก็เข้าไปอยู่ในโหมด
เดียวกับกรณีของ 250 ส.ว. 
นั่นก็คือ เป็น “ติ่ง” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 หากมองในด้านอันเป็น “จุดแข็ง” รากฐานที่มาของ 250 ส.ว.ได้ก่อให้ความฝันในการสืบทอดอ่านาจ
ของคสช.ผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏเป็นจริง 
 มิใช่ด้วยพลานุภาพแห่ง 250 ส.ว.นี้หรอกหรือที่ท่าให้ ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นพรรค
ภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา อยู่ในฐานะต้องกลืนน้่าลายตัวเอง 
 พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา อาจไม่ยากล่าบากเท่าใดนัก แต่พรรคประชาธิปัตย์ถึงกับต้องดัน 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ มาเป็นเครื่องสังเวยในทางการเมือง 
ณ วันนี้ 250 ส.ว.อาจมิได้ไปไหน แต่ก็อยู่อย่างเป็น “จุดอ่อน” 
ด้านหนึ่ง 250 ส.ว.อาจเป็น “จุดแข็ง” แต่อีกด้านหนึ่งก็กลายเป็น “จุดอ่อน” 
นี่ย่อมเป็นสถานะเดียวกันกับของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 ต้องยอมรับว่า ความสามารถทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้รวบรวม
พรรคเล็ก 1 เสียงให้มายกมือขาน ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตร ี
 นั่นคือ ความสามารถอันท่าให้ไปด่ารงอยู่ในสถานะอันเป็น “จุด แข็ง” เป็นเหมือน “เส้นเลือดใหญ่” ที่ไป
หล่อเลี้ยง “หัวใจ” 
 เช่นเดียวกับ ความสามารถในการท่าให้พรรคพลังประชารัฐได้ชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะลวงเข้าไปในพ้ืนที่ภาคใต้อันเป็นถิ่นของพรรคประชาธิปัตย ์
 กระนั้น ภายใน “จุดแข็ง” ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ก่อให้เกิดเป็น “จุดอ่อน” ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
เช่นเดียวกับ 250 ส.ว. 
 ด้านหนึ่ง ด่ารงอยู่ในสถานะอันเป็น “เส้นเลือดใหญ่” แต่อีกด้านหนึ่ง ด่ารงอยู่อย่างบ่อนเซาะและน่าไปสู่
การคัดค้าน ต่อต้าน 
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 ภาพลักษณ์ของ 250 ส.ว.ระยะหลังเป็นภาพลักษณ์ที่กลายเป็นตัวฉุดและถ่วงรั้งฉันใด ภาพลักษณ์ในทาง
จริยธรรมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็จะกลายเป็นตัวฉุดและถ่วงรั้งฉันนั้น 
 เป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่สร้างความร้อนแรงให้กับขบวนการคัด ค้านและต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อย่างเด่นชัด ทรงพลัง 
การเปิดประชุมรัฐสภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจึงคึกคัก เข้มข้น 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2715358 
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ปลุกกระแสยี้ "ธรรมนัส" สะเทือนถึง "จักรทิพย์" 
10 พฤษภาคม 2564 919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระแสยี้ "ธรรมนัส" ที่เกิดขึ้น ย่อมไม่พ้นถูก "คู่แข่ง" น าไปโจมตี จนอาจเกิดกระแสยี้ "จักรทิพย์" ส่งผลให้เสียแต้ม
ก็เป็นไปได้ จากนี้ก็คงต้องรอวัดใจนาย อย่าง"ป. ป้อม" ว่า จะปรับ(แม่)ทัพ กทม.กันใหม่ หรือดันทุรังกันต่อ 
 ใกล้ถึงเวลาลงสนามเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." บรรดา “นักเลือกต้ัง” ที่เตรียมตัวสู้ศึกต่างชิงจังหวะท่าคะแนน 
ยิ่งในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในพื้นที่ชุมชนแออัดอย่างหนัก ถือเป็นโอกาสทองที่จะเร่งเก็บแต้ม 
 คนที่เห็นชัดเจนอย่าง "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. เปิดตัว เตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ 
เมืองหลวง ก็ใช้จังหวะน้ีเดินสายช่วยเหลือประชาชน แจกของใช้จ่าเป็น พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างน่าสนใจ 
 แม้ "จักรทิพย์" จะประกาศตัวลงชิงผู้ว่าฯกทม.ในนาม “อิสระ” แต่วงในรู้กันดีว่า "บิ๊กเนม" ที่อยู่เบื้องหลัง
คือพี่น้อง "3 ป" ซึ่ง "จักรทิพย์"  ไม่ใช่คนอื่นไกลรู้จักมักคุ้นกันดี โดยเฉพาะยิ่งแนบแน่นช่วงร่วมทีม คสช.ในการ
รัฐประหาร 
 ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ "ป. ป้อม" ได้มอบหมายให้ "ผู้กองมนัส" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นคนวางขุมก่าลังทุกองคาพยพในเครือข่ายของพรรคเพื่อสนับสนุน 
“จักรทิพย์” 
 "ผู้กองมนัส" จึงเรียก สก.-สข.-ส.ส. ในพื้นที่ กทม.ของพรรคพลังประชารัฐติวเข้ม การคุมฐานเสียง โกย
คะแนน มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังมี สก.-สข.-ส.ส. บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ "ผู้กองมนัส" ท่าให้มีคลื่นใต้น้่า
เคลื่อนไหวเงียบๆ 
 มาถึงชั่วโมงนี้แม้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" จะวินิจฉัยปมไม่ขาดคุณสมบัติ ส.ส. -รัฐมนตรี กรณีจ่าคุกประเทศ
ออสเตรเลียคดียาเสพติด แต่มลทินธรรมนัสกลับไม่จางหาย มิหน่าซ้่ายังถูกขยายแผลจากกระแสสังคม รวมทั้งฝ่ายค้าน 
ฝ่ายตรงข้าม ชนิดที่เรียกได้ว่าถูกรุมไล่ให้แสดงสปิริตอย่างหนัก จนลามไปกดดันนายกฯ ให้ปรับพ้น ครม. 
 ดังนั้นหาก "ป. ป้อม" ยังฝืนกระแส ผลักดัน"ผู้กองมนัส" เป็นหัวหมู่ละลวงฟัน เป็นแนวหน้าช่วยดัน "จักร
ทิพย์" นั่งเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. อาจมีเสียงต้านจาก สก.-สข.-ส.ส. มากขึ้น เพราะรู้ดีว่ากระแสคนกรุงเป็นอย่างไร 
 กระแสยี้ "ธรรมนัส" ที่เกิดขึ้น ย่อมไม่พ้นถูก "คู่แข่ง" น่าไปโจมตี จนอาจเกิดกระแสยี้ "จักรทิพย์" ส่งผลให้
เสียแต้มก็เป็นไปได้ จากนี้ก็คงต้องรอวัดใจนาย อย่าง"ป. ป้อม" ว่า จะปรับ(แม่)ทัพ กทม.กันใหม่ หรือดันทุรังกันต่อ 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936963 
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สถานีคิดเลขที่ 12 : รวบทุกอย่างไว้ในมือ 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 13:02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีคิดเลขที่ 12 : รวบทุกอย่างไว้ในมือ 
มองในแง่หนึ่ง รัฐบาลที่น่าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคพลังประชารัฐก็ดูแข็งแกร่งไร้เทียมทาน 
นับแต่การมีเครือข่ายอ่านาจที่กว้างใหญ่ไพศาลและเป็นระบบปึกแผ่น (ยิ่งกว่ารัฐบาลยุคไหนๆ) 
 รวมถึงการที่ศัตรู-คู่แข่งขัน-ฝ่ายต่อต้านของรัฐบาล ทั้งในและนอกสภา ต่างลงมือขยับเขยื้อนอะไรได้อย่าง
ยากล่าบาก เพราะมีต้นทุน “ติดลบ” ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยกฎกติกาทางการเมืองชุดปัจจุบัน และด้วยกลไกอ่านาจรัฐแขนง
ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ต่ารวจบนท้องถนน ไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนอื่นๆ 
 ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐก็ยังประสบชัยชนะในสนามเลือกตั้งซ่อมสนามแล้วสนามเล่า 
นายกรัฐมนตรีมีคะแนนนิยมพุ่งสูงจากการส่ารวจความเห็นประชาชนโดยหลายส่านักโพล 
 พรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียง ส.ส. มากหน่อย ต่างถูกควบคุมไว้อย่างอยู่หมัด ทั้งการถูกริบบทบาทที่ควรมี ไป
จนถึงการที่ผู้น่ารัฐบาล สามารถขู่ “รัฐมนตรีขี้นินทา” ออกสื่อได ้
 ยิ่งกว่านั้น บางคนยังเช่ือว่ารัฐบาลชุดนี้คือ “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” ของกลุ่มทุน-ชนชั้นน่าไทยส่วนใหญ่ ณ ห้วง
เวลาปัจจุบัน 
 จึงย่อมกล่าวได้ว่า “รัฐบาลประยุทธ์” ถือเป็นรัฐบาลที่มีอ่านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในระบอบประชาธิปไตย
ครึ่งใบแบบไทยๆ และคล้ายจะสามารถรวบทุกอย่างเอาไว้ในมือโดยหมดจด 
 อย่างไรก็ตาม การรวบทุกอย่างเอาไว้ในมือ หรือการมีสถานะเป็น “ศูนย์รวมทางอ่านาจ” นั้นอาจหมายถึง
การต้องผนวกรวม “สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา” บางประการเอาไว้ด้วย 
 อาทิ การเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการท่างานในลักษณะวิ่งไล่ตามปัญหา ใช้
มาตรการต่างๆ ผิดเวลา ถูกตั้งค่าถามในเรื่องนโยบายการจัดหาวัคซีน และยังควบคุมสถานการณ์ได้ “ไม่อยู”่ 
 ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาล ยังมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนในการแก้ไขเยียวยา
สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งถูกกระหน่่าซัดด้วยวิกฤตโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากมาตรการแจกเงิน 
 นอกจากนั้น ยังมิอาจปฏิเสธว่าท่ามกลางชัยชนะ-ผลบวกทางการเมือง รัฐบาลชุดนี้ยังต้องรับเอา 
“ภาพลักษณ์ติดลบ” มาใส่ตัวโดยอัตโนมัต ิ
 ดังจะเห็นได้จากค่าวินิจฉัยสถานภาพผู้ด่ารงต่าแหน่งรัฐมนตรี-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดของศาล
รัฐธรรมนูญ 
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 ซึ่งแม้ว่าการอ้างอิงหลักการทางกฎหมายบางอย่าง จะช่วยยืนยันถึงสถานภาพอันแข็งแกร่งไม่มีใครแผ้ว
พานได้ของรัฐบาลอีกหนึ่งหน 
 ทวา่ในเชิงการเมือง นี่อาจเป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยความไม่ไว้วางใจ ความคลางแคลงใจ ค่าถามในเชิง
จริยธรรม ความไม่เช่ือมั่นในความบริสุทธิ์ผุดผ่อง (แม้แต่ค่าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองก็มิได้ “ฟอกขาว” ให้ผู้ถูกร้อง
อย่างสมบูรณ์) 
และความสงสัยว่า “จะเอากันอย่างนี้เลยหรือ?” 
 ประเด็นนี้ไม่เพียงจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก “กองแช่ง” หาก “กองเชียร์รัฐบาล” บางส่วนเอง ก็
จ่าต้องฝืนรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความล่าบากใจ 
 ดังนั้น การชนะในทุกสังเวียน การรวบรวม “แต้มต่อ” ทุกเรื่องมาอยู่ในมือ จึงอาจมิได้หมายถึงการมี
เสถียรภาพและการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ-แรงศรัทธาจากประชาชนเสมอไป 
 มิหน่าซ้่า ประสบการณ์ในอดีตก็เคยบอกพวกเราว่า ผู้มีอ่านาจที่มุ่งแสวงหาชัยชนะแบบไม่ยอมแพ้ มุ่งจะ
เอาประโยชน์ทุกเรื่องแบบไม่ยอมเสีย นั้นต่างประสบความพังพินาศมานักต่อนักแล้ว 
มิใช่หรือ? 
 
ปราปต์ บุนปาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2715033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2715033



