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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 มถิุนายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ โยนหิน! เลื่อนเลือกตั้ง ชี้งบหมดถูกดึงไปแก้โควิด19/ ฝ่ายแค้นอัดตบหน้า ปชช. 7 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ส่อเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น งบไม่พอ เจ้าหน้าที่ไม่พร้อม 9 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวไกลซัด 'วิษณุ' ตบหน้า ปชช.อ้างเหตุโควิดดูดงบฯหมดท าเลือกตั้ง

ท้องถิ่นสะดุด 
14 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ก้าวไกล ซัด วิษณุ อ้างงบหมด ต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น 15 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุทิน" จวก รบ. ไม่จริงใจเลือกตั้งท้องถิ่น 16 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' ข้องใจ 'วิษณุ' บอกงบหมดไม่มีจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 17 
7 สยามรัฐออนไลน์ 'ช านาญ'  โต้ 'วิษณ'ุ เผยท้องถิ่นมีงบเลือกตั้ง 18 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา' สับเละรัฐบาลอ้างโควิดไม่มีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 19 
9 สยามรัฐออนไลน์ "เสี่ยไก่" ฉะรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น โยนบาปโควิดผลาญงบฯ 20 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' บุกท าเนียบฯ บี้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น  21 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ ศรีสุวรรณ' บุกท าเนียบฯ จ้ีจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ลั่นถ้ายังยื้อฟ้องศาลฟัน

ครม.ทั้งคณะแน่ 
23 

12 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ บุกท าเนียบจ้ี ครม.ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นท่ัว ปท. 25 
13 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" บุกท าเนียบ จ้ีก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น 26 
14 MGR ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จ้ี ครม.ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ถ้ายังยื้อพร้อม

ด าเนินคดีท้ังคณะ 
28 

15 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" บุกท าเนียบฯ บี้ "ครม."  ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ 29 
16 คมชัดลึกออนไลน์ โฆษก ปปช. ยันชัด ยังไม่มีการชี้มูลความผิด เร่ือง ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 31 
17 เนชั่น 22 ออนไลน์ ไม่โดน! ป.ป.ช. ยันปม 2 ส.ส. กดบัตรแทนกันอยู่ระหว่างตรวจสอบ 32 
18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "นิพิฏฐ์" ลั่นถึงเวลาคิดบัญชี "องค์กรอิสระ" บางองค์กรแล้ว 34 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ประธาน กสม.' ยก4 เหตุผลขีดเส้น อดีต สนช. ต้องห้ามเป็น

กรรมการในองค์กรอิสระ 
35 

20 มติชนออนไลน์ พรรคเสรีรวมไทยเผยประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 ล าปาง 

38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์'โชว์ จม.ร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต4 ล าปางถามพรรคฝั่งรบ.

จะท าอะไรก็ไม่ผิดใช่หรือไม่ 
39 

22 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ โชว์ จม. อ้าง ปชช.ร้องเรียน ‘ทุจริต’ เลือกตั้งซ่อม 
เขต4 ล าปาง 

40 

23 มติชนออนไลน์ “ธรรมนัส” น า ส.ส. พปชร. หาเสียงเขต 4 ล าปาง วอนเลือกคนท้องถิ่นเป็น ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล 

41 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อนุสรณ์' แนะ 'ประยุทธ์' ถึงเวลาตัดสินใจยุบสภาหรือลาออก 42 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ การเมืองในประชาธิปัตย์ 43 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พปชร.' รุกคืบคร้ังใหญ่ คุมสภาเบ็ดเสร็จ 45 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กลุ่มแคร์ใคร? 47 
4 ข่าวสดออนไลน์ ภาพคน หน้าใหม่ ใน CARE คิดเคลื่อนไทย ได้ปรากฏ บังเกิด 49 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ท าไมไม่เร่งรัดปฏิรูป? 50 
6 MGR ออนไลน์ รวมพลคนไม่แคร์เจ๊! “กลุ่มแคร์” หน้าเดิมๆ “คนเพ่ือแม้ว” 51 
7 เนชั่นออนไลน์ “เพ่ือไทย”แตกยับ ส.ส.ตั้งก๊ก ดีลรัฐบาล-นักธุรกิจ 54 
8 มติชนออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น กับโควิด กระชับ รัฐราชการรวมศูนย์ 55 
9 คมชัดลึกออนไลน์ ตื่นเถิดสหาย ปักธง CARE ก้าวข้ามทักษิณ 56 
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กิจกรรมรอบรัว้   
    

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายเดชา วงษ์มาก 

ผู้ตรวจการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตัง้ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 
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กิจกรรมรอบรัว้   
    

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ประชุม
ชี้แจงแก่ชุดเคลื่อนท่ีเร็วประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าว
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี 4  
แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง

ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมชุดเคลื่อนที่เร็วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  
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สัปดาห์น้ีมีอะไร   
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 15-17 มิถนุายน 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

15 มิถุนายน 2563 09.30 น. 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง                   
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

16  มิถุนายน 2563 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
17 – 20 

มิถุนายน 2563 
  

- จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน 

จังหวัดล าปาง  

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลื อกตั้ ง  
ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.อุตรดิตถ์ , สนง.กกต.จว.
แพร่, สนง.กกต.จว.น่าน, สนง.กกต.จว.ล าปาง และ
ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 12-21 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

12 – 21 
มิถุนายน 2563 

- จังหวัดล าปาง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง 

ส.ส.จว.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 

15 มิถุนายน 2563 09.30 น. 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ ง  ประชุมคณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง    
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การ เลื อกตั้ ง  และนายณัฏ ฐ์  เล่ า สี ห์ ส วกุ ล 
ผู้ อ า น วยการสถาบั น พัฒนาการ เมื อ งและ 
การเลือกตั้งประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง               

16  มิถุนายน 2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง และนายแสวง บุญมี  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

โยนหิน!เลื่อนเลือกตั้ง ช้ีงบหมดถูกดึงไปแก้โควิด19/ฝ่ายแค้นอัดตบหน้า ปชช. 

 
     “วิษณุ” แพลมข่าวใหญ่ ส่อเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น อ้างเหตุโควิด-หมดงบประมาณ ฝ่ายค้านพาเหรดชยันโตสุด
มั่ ว นิ่ ม  แ ค่ ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ มี ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ แ ท้ จ ริ ง  “ วั ฒ น า ”  อั ด ง า ช้ า ง ไ ม่ เ ค ย ง อ ก จ า ก ป า ก สุ นั ข 
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น ว่าต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบต่างๆ 
ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน  และความพร้อมในส่วนของ
งบประมาณ ซึ่งเร่ืองของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้ว แต่มีการดึงไปใช้ในเร่ืองของโค
วิด-19 ส่วนต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของ
ส่วนกลางของ กกต.  

เมื่อถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใน
ส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบที่เพ่ิงมีการปรับเข้ามา ตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 
แต่ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเร่ืองงบประมาณเป็นเร่ืองใหญ่ที่สุด เพียงแต่
บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก มท.มีความพร้อมแล้ว ก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวัน
เลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งว่ามีเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการ
เลือกตั้งก็ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวในเร่ืองนี้ว่า เราตั้งข้อสังเกตมาแต่ต้นว่า
รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการกระจายอ านาจ จึงไม่เห็นถึงความส าคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ฉะนั้นการเลือกตั้งถ้องถิ่น
จึงพยายามจะหาข้ออ้างเพ่ือเลื่อนออกมาเร่ือยๆ จนกว่าจะหมดข้ออ้างจึงอาจมีการเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ข้ออ้างใหม่
คือการระบาดของโควิด-19  

“ที่รัฐบาลไม่อยากให้เลือกตั้งต้องดูที่ต้นทาง ทั้งนี้มีการพูดคุยกันใน กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมองว่ารัฐบาลไม่
อยากให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่อยากให้อ านาจมาถึงประชาชน จึงเกิดการบอนไซการกระจาย
อ านาจไม่ให้เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่แค่การเลือกตั้งท้องถิ่น หากดูทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เคยกระจายอ านาจออกไป
ก็ถูกดึงกลับมาหมด การอ้างเร่ืองงบประมาณนั้น มองว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆ งบประมาณไม่ใช่ปัญหา 
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ท้องถิ่นก็จัดเตรียมงบที่ใช้ไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้หากงบไม่พอส่วนกลางจะจัดงบเพ่ิมเติมให้ ดังนั้นการอ้างว่างบท้องถิ่น
น าไปใช้เกี่ยวกับโควิด-19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้าง” นายสุทินกล่าว 

    นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรค พท. โพสต์เฟซบุ๊กว่า เดิมเพียงคาดว่ารัฐบาลจะใช้โควิดเป็นแพะรับ
บาปทางเศรษฐกิจ ไม่ได้คิดไปถึงขนาดว่ารัฐบาลเผด็จการจะใช้โควิดเป็นข้ออ้างในทุกเร่ือง จนกระทั่งได้ยินรองนายกฯ 
ฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะงบถูกน าไปใช้แก้ปัญหาโควิดหมดแล้ว จึงเข้าใจความหมาย
ที่โบราณพูดว่า งาช้างไม่เคยงอกจากปากสุนัข 

ขณะที่นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ค าตอบของรองนายกฯ วิษณุ บ่งบอกถึง
ทัศนคติราชการรวมศูนย์ และไม่ต่างกับการเดินไปตบหน้าประชาชน หน าซ้ ายังโยนภาระให้ประชาชนว่าการที่ไม่
สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้โดยเร็วเพราะน าเงินมาเยียวยาประชาชนหมดแล้ว  ทั้งนี้เชื่อว่าทุกประเทศประสบ
ปัญหาวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะโรคระบาด ภัยธรรมชาติ พิษเศรษฐกิจกันอยู่แล้ว แต่ฝ่ายบริหารที่ดีควรมีการจัดการและวาง
แผนการท างานพร้อมรับมือได้ทุกรูปแบบค าตอบของรองนายกฯ วิษณุเหมือนยอมรับกลายๆ ว่าฝ่ายบริหารห่วยแตก  

“ถือเป็นข่าววันหยุดที่อ่านแล้วหดหู่ใจยิ่งหนัก เพราะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยส านึก รัฐบาลไม่เคยเข้า
ใจความเดือดร้อนและความจ าเป็นของประชาชน” 

ส่วนนายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้ากล่าวว่า  ความจริงแล้วทุกท้องถิ่นได้เตรียม
งบประมาณไว้หมดแล้ว มีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ประมาณกว่า 100 แห่งที่ขาดแคลนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7,852 แห่ง ซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องสนับสนุน  ซึ่งการ
เลือกตั้งท้องถิ่นนั้นใช้งบประมาณไม่เยอะ เพราะเป็น อบต.ขนาดเล็ก และในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น กกต.มอบให้ อปท.
เป็นผู้ด าเนินการ โดยปลัด อปท.เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งของ อปท.นั้นๆ  โดย กกต.จะใช้งบประมาณเฉพาะการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ กกต.เท่านั้น ซึ่งเป็นงบประมาณไม่มาก 

“ตอนนี้จึงเหลือเพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะก าหนดให้เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกับ กกต.จะไฟเขียวเท่านั้นเอง” นายช านาญกล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/68696  
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/68696
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 15 มิ.ย. 2563 05:23 น. 

ส่อเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น งบไม่พอ เจ้าหน้าที่ไม่พร้อม 
 

 
ส่งคนลงพ้ืนที่ เจอกักตัว14วัน! พท.บ้ีอ้างโควิด โพลบ่นรัฐบาล ท าให้ชีวิตแย่ลง 

ก๊วนสี่กุมารเบรกเกมชิงอ านาจ “สนธิรัตน์” ขอลุยท างานก่อน “อุตตม” เร่งท างานแข่งกับเวลาไม่สนใจ
เรื่องการเมือง “นิพิฏฐ์” แจ้ง “ชวน” ขอถกปัญหาภายใน ปชป. ยันท าเพราะรักพรรคเหมือนกัน “วิทยา” จี้
ผู้บริหารเปิดใจกว้างรับฟัง แนะต้องปรับตัวก่อนจะตกต่ าไปกว่านี้  พท.ยกโพลขย่ม “บิ๊กตู่” ไล่บี้ยุบสภา ด้าน 
ป.ป.ช.ยังไม่ชี้มูล ส.ส.กดบัตรแทนกัน เปิดชื่อ 4 ส.ส. จาก ภท. 3 คน พปชร. 1 คน “นิพิฏฐ์” ฟันธงมีอย่างน้อย 2 
คน ที่จะถูกฟันอาญา 157 ลั่นถึงเวลาเช็กบิลองค์กรอิสระบางองค์กรแล้ว “วิษณุ” พูดเฉยงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่นถูก
ดึงไปใช้แก้โควิดหมด พท.เฉ่งยับอย่าเอาโควิดมาอ้าง โพลชี้ รบ. “ตู่ 2” ท าชีวิตคนแย่ลง 

ปัญหาการแย่งชิงต าแหน่งกันภายในรัฐบาล จนท าให้ 2 พรรคแกนน ารัฐบาลอย่างพลังประชารัฐ และ
ประชาธิปัตย์ เกิดแรงกระเพ่ือมอย่างหนัก ส่งผล ให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับเกมชิงอ านาจ จนผลส ารวจความ
คิดเห็นล่าสุดของซุปเปอร์โพลพบว่าคนส่วนใหญ่อยากให้ยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน 

“สนธิรัตน์” ขอยุติเกมการเมือง 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และรักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พป

ชร.) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐว่า ขอยุติปมประเด็นการเมือง  ขอมุ่งหน้าท างานให้สมกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีและประชาชน โดยเฉพาะช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ าใน
ระยะยาวและยั่งยืน ข้อมูลทั้งหมดโปร่งใสเห็นกลไกการตลาดทั้งราคา ปริมาณจากผู้ผลิต และการก าหนดราคาของผู้ซื้อ
อย่างเป็นธรรม และยังเป็นกลไกป้องกันการลักลอบน าเข้า ช่วยวางรากฐานยกระดับศักยภาพด้านพลังงาน พัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ อันเป็นความหวังในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาจากโควิด-19 โดยจะขยายไปสู่พืชพลังงานตัวอ่ืนด้วย 
เช่น อ้อยและมันส าปะหลัง 
“อุตตม” เร่งท างานแข่งกับเวลา 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะควบคุมการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีเยี่ยม แต่ยังต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ เดินหน้าโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน ส่งทีมเราไม่ทิ้งกันกระจายลงช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ วันที่ 18 
มิ.ย. จะไปร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ของกองทุนหมู่บ้าน
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และชุมชนเมือง ที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานด้วย วันนี้ทุกฝ่าย
ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชน นายอุตตมเร่งท างานแข่งกับเวลาโดยไม่สนเร่ืองการเมือง เพราะมองว่าขณะนี้
ไม่ใช่เวลาของการเมือง แต่เป็นเวลาท างานให้ประชาชน ส่วนตัวเห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ 
รมว.กลาโหม ที่ให้รัฐมนตรีทุกคนท างานให้ดีที่สุดเพ่ือประชาชน 
“นิพิฏฐ์” แจ้ง “ชวน” ถกปัญหา ปชป. 

ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หลังออกมาเรียกร้องให้ผู้บริหารพรรค
มาพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาภายในพรรค แต่ยังไม่ได้รับสัญญาณว่าจะหารือกันเมื่อไหร่ ต้องรอการประสานจากนาย
นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อธิบายให้นายชวน  หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคฯ รับทราบเหตุผลการเคลื่อนไหวคร้ังนี้ ยืนยันให้เห็นถึงความมีอยู่จริง
ของปัญหา และสมาชิกพรรคท้ังที่เป็น ส.ส. และอดีต ส.ส. ที่อึดอัดกับสภาวการณ์นี้ เพ่ือน าไปสู่การพูดคุยแก้ไขปัญหา ที่
ท าไปทั้งหมดเพราะเห็นว่าในอนาคตจะมีคนที่มีศักยภาพก าลังเดินออกจากพรรคไป  จากสาเหตุของความอึดอัด ที่ตน
ต้องท าก็เพ่ือรักษาพรรคและคน ในพรรคให้อยู่ร่วมกัน พัฒนาบ้านหลังนี้ต่อไปด้วยกัน 
ยันท าเพราะรักพรรคเหมือนกัน 

เมื่อถามว่าแสดงว่าก าลังจะมี ส.ส.และอดีต ส.ส. เตรียมลาออกไปอยู่พรรคอ่ืน นายนิพิฏฐ์ตอบว่า ไม่ขอเอ่ยถึง 
แม้ยังไม่มีข่าวว่าใครจะออก แต่การปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังโดยไม่แก้ไข อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนของพรรคต้อง
ออกไป เราต้องรอให้เหตุการนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือแล้วค่อยมาแก้ไข อาจเข้าต ารากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ หากเปรียบไปพ้ืนที่
ภาคใต้เสมือนยานแม่ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะภาคใต้ กับ กทม. เป็นฐานหลัก ถ้าตกก็ตกเหมือนกัน ถ้าฟ้ืนก็
ฟ้ืนเหมือนกัน หากยังไม่แก้ไขปัญหา เลือกตั้งคร้ังหน้าจะเหลือเท่าไหร่ ฉะนั้นถ้าพ้ืนที่หลักของพรรคยังยึดคืนไม่ได้ และ
ถ้าต้องเสียคนของพรรคไปอีกก็ไม่ต้องพูดถึงพ้ืนที่ภาคอ่ืนแล้ว ตนจึงต้องรักษาคนของเราเอาไว้ และที่ท าก็เพราะรัก
พรรคเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ขอพูดถึงปรากฏการณ์ ส.ส.ของพรรคส่วนหนึ่งที่ไปกินข้าวที่ท าเนียบรัฐบาล แต่ในความคิดมัน
ตรงกันว่าต้องมีการพูดคุยกันในพรรค 
“วิทยา” จี้ผู้บริหารใจกว้างรับฟัง 

นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช แกนน าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความขัดแย้ง
ภายในพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยังไม่เห็นตัวว่าจะมีใครเป็นแกนหลักไปล้มล้างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ
คนปัจจุบันได้ ตอนนี้จึงเป็นภาพความอึมครึมที่ไม่เป็นผลดี ในภาวะที่พรรคต้องสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง ผู้บริหารพรรค
ควรเปิดกว้างรับฟังผู้อ่ืน การบริหารพรรคไม่ใช่การยกพรรคให้ไปเป็นเจ้าของ เพราะพรรคเป็นของทุกคนมาโดยตลอด 
อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าพรรคนี้มีบางคนเป็นเจ้าของ 
แนะปรับตัวก่อนตกต่ ากว่าเดิม 

นายวิทยากล่าวอีกว่า ที่ส าคัญอย่าพยายามแบ่งกลุ่มแบ่งขั้ว ไม่เช่นนั้นพรรคการเมืองที่มีในปัจจุบันเกือบไม่
สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนได้เลย ทุกพรรคการเมืองอยู่ในภาวะตกต่ าคล้ายกันหมด ถ้าเป็นเช่นนี้จะยิ่งท าให้
วงจรการเมืองเข้าสู่วงจรอุบาทว์อีกคร้ัง เมื่อพรรคเป็นหลักไม่ได้ การเข้าสู่การเมืองการเลือกตั้งแต่ละคร้ังจะยิ่งมีการซื้อ
สิทธิขายเสียงรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเร่ืองที่ประชาธิปัตย์คัดค้านมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา องค์กร
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ก ากับการเลือกตั้งไร้ประสิทธิภาพ ถือเป็นการสูญเปล่าอยู่ภายใต้การครอบง าของบุคคลที่ไม่สามารถให้ความ เป็นธรรม
ในการเลือกตั้งได้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องเปิดกว้างในการปฏิรูป ไม่เช่นนั้นจะตกต่ ากว่าเดิม 
พท.ยกโพลขย่ม “บิ๊กตู”่ บียุ้บสภา 

ด้านนายอนุสรณ ์เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากผลส ารวจความคิดเห็นของซูเปอร์โพล ที่พบว่า
เสียงส่วนใหญ่อยากให้ยุบสภาคืนอ านาจประชาชนเลือกตั้งใหม่นั้น สถานการณ์วิกฤติรอบด้านขนาดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม คงไปต่อยาก รัฐบาลไม่สามารถคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ือสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้
ตลอดไป พล.อ.ประยุทธ์มี 2 ทางเลือก คือ ยุบสภา หรือลาออก เพ่ือรับผิดชอบช่วงเวลา 6 ปีที่บริหารล้มเหลว ไม่มีการ
ปฏิรูปประเทศ ไม่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งออกพัง ท่องเที่ยวทรุด เหลือแค่การบริโภคภายใน
ที่ยังมองไม่เห็นแผนฉุดเศรษฐกิจประเทศให้พ้นปากเหว วัคซีนทางสังคม ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้ว รอแต่วัคซีน
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ รู้ว่าเมื่อไรจะมีออกมา  ถ้าแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ 
ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างยุบสภา หรือลาออก 
แต่ต้องแก้กติกาให้เป็นธรรมก่อน 

นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากผลโพลที่ชี้ว่าประชาชนอยากให้ยุบสภาคืน
อ านาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ ถ้าเหตุผลการยุบสภามาจากการแย่งต าแหน่งรัฐมนตรีในพรรคแกนน ารัฐบาล ก็ถือว่า
ไม่เป็นธรรมกับสภา ที่ส าคัญคือหากจัดเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิม ก็เหมือนให้ผู้สืบทอด อ านาจเลือกชิม ช้อป ใช้ ตาม
อ าเภอใจเหมือนที่ผ่านมา นายกฯไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะยุบสภาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในพรรครัฐบาลเอง  แต่ควรส่ง
สัญญาณไปยังคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เร่งพิจารณาเสนอทางออกในประเด็นส าคัญ เช่น ระบบ
การเลือกตั้ง ส.ส. การได้มาซึ่ง ส.ว. และอ านาจหน้าที่ ส.ว. ก่อนคืนอ านาจควรคืนความสุขประชาชนด้วยการท าให้กติกา
บ้านเมืองกลับมาสู่ปกติในแนวทางประชาธิปไตยโดยเร็ว 
ยังไม่ชี้มูล ส.ส.กดบัตรแทนกัน 

วันเดียวกัน นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และโฆษก ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณี  ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า เพ่ิงมีการยื่นค าร้องให้ ป.ป.ช.พิจารณาเมื่อต้นปี 
2563 เร่ืองยังอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ก าลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ามีมูลหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ ส.ส.
หลายคน รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหามีหลายคน ท าให้ต้องตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องมากพอสมควร เมื่อสรุปเบื้องต้นต้องน าเสนอ
เข้าที่ประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่พิจารณา เพ่ือตั้งคณะกรรมการไต่สวน ขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นตอนนั้น เร่ืองนี้จึงยังไม่มีการชี้
มูลความผิด ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง หากมีความคืบหน้าจะแถลงข่าวให้ทราบ เพราะเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ที่ผ่านมามีกรณีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันกรณีเดียวที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว คือ นายนริศร ทองธิราช 
อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว. และเงินกู้ 2 ล้านล้าน ซึ่งนาน
หลายปีแล้วและส่งไปยังศาลฎีกาฯเรียบร้อย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

เปิดชื่อ ส.ส.จาก ภท.3-พปชร.1 
ผู้สื่อข่าวถามว่าโยงเป็นเร่ืองการเมืองหรือไม่ นายนิวัติไชยตอบว่า ป.ป.ช.ดูจากข้อเท็จจริง ว่ามีการกระท าผิด

จริงหรือไม่ ส่วนผลที่เกิดขึ้นจะกระทบอย่างไรนั้น ป.ป.ช.ไม่สามารถคาดหมายได้ อยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามค า
กล่าวหาหรือไม ่ถ้าเป็นไปตามข้อกล่าวหา หน้าที่ ป.ป.ช.ต้องด าเนินการรวบรวมและพิจารณาวินิจฉัย 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนั้น ประกอบด้วยการกล่าวหา 3 
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมบูรณ์ 
ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ และ 1 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ คือ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เสียบบัตรลงคะแนน
แทนกันในระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
“นิพิฏฐ์” คาดมี 2 คนถูกฟันอาญา 157 

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ข่าวล่ามาเร็ว...มี ส.ส. 2 คน 
ถูกชี้มูลคดีอาญา ม.157 เร่ืองกดบัตรแทนกัน จบข่าว!!” ต่อมานายนิพิฏฐ์ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า หลังจากออกมา
เปิดเผยเร่ืองมี ส.ส.หลายรายในสภาฯชุดปัจจุบัน มีพฤติกรรมเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในการโหวตลงมติใน พ.ร.บ.
งบ ประมาณฯ 2563 มีหลักฐานตามที่เคยเป็นข่าว ทั้งภาพการไปดูงานต่างประเทศ และท ากิจกรรมในพ้ืนที่ในวันเด็ก 
เข้าใจว่า ป.ป.ช.คงตั้งเร่ืองสอบ หรือมีคนไปร้อง ต่อมาทางอนุกรรมการแสวงหา ข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. เชิญตน  และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยค า ท าให้มั่นใจว่าอย่างน้อยต้องมี 2 คนที่ถูกชี้ว่าคดีมีมูลในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
ลั่นถึงเวลาเช็กบิลองค์กรอิสระ 

ต่อมานายนิพิฏฐ์โพสต์เฟซบุ๊กเพ่ิมเติมระบุว่า “เรามีองค์กรอิสระไว้ท าไม?” อธิบายง่ายๆคือมาจากหลักคิดว่า
ระบอบประชาธิปไตยมีแนวโน้มจะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก  จึงมีองค์กรอิสระมาเสริมการท าหน้าที่ของ
รัฐธรรมนูญ ให้มีองค์กรอิสระเป็นเคร่ืองมือของเสียงข้างน้อยตรวจสอบเสียงข้างมาก  และตรวจสอบการทุจริตของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1.ตรวจสอบจริงจัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สม
ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2.เป่าคดี ช่วยฟอกคนทุจริตจากด าให้เป็นขาว องค์กรอิสระเมืองไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างไร 
แล้วแต่ใครจะเข้าไปสัมผัส หากปฏิบัติดีถูกต้อง ก็เท่ากับรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง แต่หากปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความทุจริต เราจะเห็นรังสีอ ามหิตแผ่ซ่านมาโอบอุ้มคนชั่วอย่างชัดเจน แต่ช้าก่อน  องค์กรอิสระก็ถูกฟ้องได้ เพียงแต่
ปัจจุบันไม่มีคนกล้าลุกขึ้นมาต่อกรกับองค์กรอิสระ (บางองค์กร) เรายอมเป็นลูกไล่ ยอมศิโรราบกราบกราน ก้มหัว เรา
หน่อมแน้มเกินไป หรือเราเป็นคนสีด า หรือสีเทา เราจึงกลัวไม่กล้าตรวจสอบองค์กรอิสระ บ้านเมืองเลยเละเทะ เมื่อโค
วิด-19 เจือจางแล้ว ถึงเวลาที่จะคิดบัญชีกับองค์กรอิสระ (บางองค์กร) แล้ว 
ก้าวหน้าเปิดตัว Common School 

วันเดียวกัน คณะก้าวหน้าเปิดตัว “Common School” สถาบันศึกษาอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อม
เชิญวิทยากรชั้นแนวหน้าร่วมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์  โดยจะเผยแพร่ทางช่อง YouTube 
คณะก้าวหน้า- Progressive Movement และในรูปแบบ podcast ทาง Progressive Podcast ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.
เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และผู้อ านวยการหลักสูตรของ Common 
School กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ Common School เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตนเคยประกาศไว้เมื่อตอนก่อตั้งคณะ
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ก้าวหน้าใหม่ๆ เพราะเห็นว่าการเอาชนะกันในทางการเมืองที่แท้จริง คือการเอาชนะกันในทางความคิด ต้องมุ่งปักธง
วาระก้าวหน้าให้กับสังคมไทย เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ก่อร่าง “ประชาชน” ให้กลายเป็นผู้ทรง
อ านาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง วิกฤตการณ์โควิด-19 คร้ังนี้ ส่งผลกระทบในวงกว้าง และยังเปิดเผยให้เห็นถึง
โครงสร้างรัฐไทย และประเทศไทยอย่างชัดเจนที่สุด แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในยามเผชิญหน้าวิกฤติ แสดง
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย และโครงสร้างที่ฝังรากลึก 

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรณีอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่  ที่ย้ายไปอยู่
พรรคภูมิใจไทย ที่มีการฟ้องร้องอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไป ฐานหมิ่นประมาท คาดว่า
อาจเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาด และพยายามท าให้ไม่มีใครกล้าพูดถึงเชิงลบ 
หรือวิพากษ์วิจารณ์การดูด ส.ส. ให้เป็นกรณีตัวอย่างหวังให้สังคมลืมเร่ืองดังกล่าวให้เร็วที่สุด ในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างตัว ส.ส.ด้วยกัน เท่าที่ทราบไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แม้บางคนจะย้ายพรรคไปแล้วแต่ยังมีคุยกันบ้าง เพราะเรา
เคารพแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่อยากจะขอคือ ส.ส.ที่ย้ายค่ายไปแล้ว ขออย่ากลับมาท าลายบ้านหลัง
แรกในเส้นทางทางการเมืองของคุณเลย การฟ้องร้องอดีตผู้สมัครกันเองยังพอเข้าใจได้ แต่การฟ้องร้องประชาชนที่
ผิดหวังกับพฤติกรรมดังกล่าว เห็นว่าเป็นเร่ืองที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง 
รบ.บ่จี๊ไม่มีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

อีกเร่ือง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่นว่า 
ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย แต่เร่ือง ของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้วแต่มีการดึงไป
ใช้เร่ืองของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบประมาณกันใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่ที่เรา
ต้อง รับผิดชอบคือค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ กกต.โดยส่วนกลางใช้งบกลาง ที่ขณะนี้อย่างน้อยมีงบที่เพ่ิงปรับโอนเข้ามา
ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 2563 แต่ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม  หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องเสนอมาที่ รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะเลือกตั้ง
ซ่อม จ.ล าปาง เขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมา ที่ตนว่าเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็ถูกกักตัวไว้ 14 
วัน ดังนั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1869017  
ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1868805  
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14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:48 น.     

ก้าวไกลซัด'วิษณ'ุตบหน้าปชช.อ้างเหตุโควิดดูดงบฯหมดท าเลือกตั้งท้องถิ่นสะดุด 

 
 
14 มิ.ย.63- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นจากกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความ
พร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน 
และความพร้อมในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเร่ืองของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้ว แต่มี
การดึงไปใช้ในเร่ืองของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 

ทั้งนี้นายณัฐชา กล่าวว่า ค าตอบของรองนายกวิษณุ บ่งบอกถึงทัศนคติราชการรวมศูนย์ ที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติ
โควิด-19 น่าจะได้เห็นปัญหาหลายอย่างแล้วว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่ทั่วถึงไม่สามารถจัดการอะไรได้เลย  
รัฐบาลเป็นรัฐบาลของกรุงเทพมหานครเท่านั้น และหากเรามีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ ดูแลจัดการ
เชื่อมโยงกับรัฐเพื่อแก้ปัญา ประชาชนจะไม่ถูกทอดทิ้งและเดือดร้อนถึงเพียงนี้ อีกท้ังเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19ระบาดควร
เป็นฉากสะท้อนให้รัฐเร่งจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นโดยเร็วด้วยซ้ า  

นายณัฐชา ระบุด้วยว่า แต่รองนายกส่งสัญญานเช่นนี้ผมมองว่าไม่ต่างกับการเดินไปตบหน้าประชาชน หน าซ้ า
ยังโยนภาระให้ประชาชนว่าการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้โดยเร็วเพราะน าเงินมาเยียวยาประชาชนหมดแล้ว 
ทั้งนี้เชื่อว่าทุกประเทศประสบปัญหาวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะโรคระบาด  ภัยธรรมชาติ พิษเศรษฐกิจกันอยู่แล้ว แต่ฝ่าย
บริหารที่ดีควรมีการจัดการและวางแผนการท างานพร้อมรับมือได้ทุกรูปแบบค าตอบของรองนายกวิษณุ  เหมือนยอมรับ
กลายๆว่าฝ่ายบริหารห่วยแตก เพราะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยส านึก รัฐบาลไม่เคยเข้าใจความเดือดร้อนและความ
จ าเป็นของประชาชน. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68655  
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://www.naewna.com/politic/499145   

https://www.thaipost.net/main/detail/68655
https://www.naewna.com/politic/499145
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14 มิ.ย. 2020 15:38:48  

ก้าวไกล ซัด วิษณุ อ้างงบหมด ต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น  

 
 
กรุงเทพฯ 14 มิ.ย.- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว แต่ติดปัญหาโยกงบประมาณไปแก้ปัญหาโค
วิด-19 และยังไม่ฟันธงเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นไปต้นปีหน้าหรือไม่ว่า ค าตอบของนายวิษณุ บ่งบอกถึงทัศนคติราชการรวม
ศูนย์เป็นการยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั่วถึง  พร้อมเห็นว่าเหตุการณ์โควิดระบาดควรเป็นฉากสะท้อนให้รัฐเร่ง
จัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นโดยเร็วเพราะหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่น มีตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ ดูแลจัดการเชื่อมโยงกับ
รัฐเพ่ือแก้ปัญา ประชาชนจะไม่ถูกทอดทิ้งและเดือดร้อนถึงเพียงนี้  

“รองนายกฯส่งสัญญานเช่นนี้ ผมมองว่าไม่ต่างกับการเดินไปตบหน้าประชาชน และยังโยนภาระให้ประชาชน
ว่าการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้โดยเร็วเพราะน าเงินมาเยียวยาประชาชนหมดแล้ว  เชื่อว่า ทุกประเทศ
ประสบปัญหาวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะโรคระบาด ภัยธรรมชาติ พิษเศรษฐกิจกันอยู่แล้ว แต่ฝ่ายบริหารที่ดีควรมีการจัดการ
และวางแผนการท างานพร้อมรับมือได้ทุกรูปแบบ ค าตอบของรองนายกฯวิษณุ เหมือนยอมรับกลายๆว่าฝ่ายบริหารไม่มี
ประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยเข้าใจความเดือดร้อนและความจ าเป็นของประชาชน.” นายณัฐชา กล่าว.-
ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee5e218e3f8e40af845232c  
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อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 13.35 น. 

"สุทิน" จวก รบ.ไม่จริงใจเลือกตั้งท้องถิ่น 
“สุทิน” เชื่อเลือกต้ังท้องถิ่นเกิดได้ยาก เหตุรัฐบาลไม่อยากให้เกิดประชาธิปไตย-กระจายอ านาจ
สู่มือปชช.  
 

 
 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า เราตั้งข้อสังเกตมาแต่ต้นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการกระจาย
อ านาจ จึงไม่เห็นถึงความส าคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ฉะนั้นการเลือกตั้งถ้องถิ่นจึงมีความพยายามจะหาข้ออ้างเพ่ือ
เลื่อนออกมาเร่ือยๆ จนกว่าจะหมดข้ออ้างจึงอาจจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ข้ออ้างใหม่ คือการระบาดของโควิด -
19 

“ที่รัฐบาลไม่อยากให้มีการเลือกตั้งต้องดูที่ต้นทาง ทั้งนี้มีการพูดคุยกันในกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มองว่ารัฐบาล
ไม่อยากให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่อยากให้อ านาจมาถึงประชาชน จึงเกิดการบอนไซการกระจาย
อ านาจ ไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้มองว่าไม่ใช่แค่การเลือกตั้งท้องถิ่น หากดูทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เคยกระจาย
อ านาจออกไป ก็ถูกดึงกลับมาหมด เช่น กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นว่ามีการตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการเขต 
ศึกษาธิการจังหวัดทับซ้อนกัน ผมรู้มานานแล้วว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกิดขึ้นง่ายๆ และท่ีคาดกันว่าจะเกิดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในเดือนก.ค. ผมว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะได้ข้ออ้างโควิด-19 รวมถึงการอ้างเร่ืองงบประมาณนั้นมองว่าถ้าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆ งบประมาณไม่ใช่ปัญหา ท้องถิ่นก็จัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้
หากงบประมาณไม่พอส่วนกลางจะจัดงบเพ่ิมเติมให้ ดังนั้นการที่อ้างว่างบท้องถิ่นน าไปใช้เกี่ยวกับโควิด-19 นั้น ผมมอง
ว่าเป็นเพียงข้ออ้าง” นายสุทิน กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779852  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433868?adz=  
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'สุทิน'ข้องใจ'วิษณ'ุบอกงบหมดไมม่ีจัดเลือกตัง้ท้องถิ่น 

 
14 มิ.ย.63-นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย  กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม  รอง

นายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เราตั้งข้อสังเกตมาแต่ต้นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการกระจาย
อ านาจ จึงไม่เห็นถึงความส าคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ฉะนั้นการเลือกตั้งถ้องถิ่นจึงมีความพยายามจะหาข้ออ้างเพ่ือ
เลื่อนออกมาเร่ือยๆ จนกว่าจะหมดข้ออ้างจึงอาจจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ข้ออ้างใหม่ คือการระบาดของโควิด-
19  

นายสุทินกล่าวว่า ที่รัฐบาลไม่อยากให้มีการเลือกตั้งต้องดูที่ต้นทาง ทั้งนี้มีการพูดคุยกันใน กมธ.แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมองว่ารัฐบาลไม่อยากให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่อยากให้อ านาจมาถึงประชาชน 
จึงเกิดการบอนไซการกระจายอ านาจ ไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้มองว่าไม่ใช่แค่การเลือกตั้งท้องถิ่น หากดูทุก
กระทรวง ทบวง กรม ที่เคยกระจายอ านาจออกไป ก็ถูกดึงกลับมาหมด เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นว่ามีการตั้ง
ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัด ทับซ้อนกัน  

"อย่างไรก็ตามผมรู้มานานแล้วว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกิดขึ้นง่ายๆ และท่ีคาดกันว่าจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในเดือน ก.ค. ผมว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะได้ข้ออ้างโควิด-19 รวมถึงการอ้างเร่ืองงบประมาณนั้น มองว่าถ้าจะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจริงๆ งบประมาณไม่ใช่ปัญหา ท้องถิ่นก็จัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งไว้อยู่แล้ว  นอกจากนี้หาก
งบประมาณไม่พอส่วนกลางจะจัดงบเพ่ิมเติมให้ ดังนั้นการที่อ้างว่างบท้องถิ่นน าไปใช้เกี่ยวกับโควิด-19 นั้น ผมมองว่า
เป็นเพียงข้ออ้าง" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68670  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2227931  
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สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2563 14:51 น.  

'ช านาญ' โต้ 'วิษณ'ุ เผยท้องถ่ินมีงบเลือกตั้ง 

 
 
.วันที่ 14 มิ.ย.63 นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อน เพราะงบประมาณถูกน าไปใช้แก้ไขปัญหา
โควิด-19 หมดแล้ว ว่า ความจริงแล้ว ทุกท้องถิ่นได้เตรียมงบประมาณไว้หมดแล้ว มีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ประมาณ 100 กว่าแห่งที่ขาดแคลนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ทั้งหมด 7,852 แห่ง ตาม
กฎหมายแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องสนับสนุน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นใช้งบประมาณไม่เยอะ เพราะเป็นอบต. 
ขนาดเล็ก 

นายช านาญ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบให้ อปท. เป็น
ผู้ด าเนินการ โดยปลัด อปท. เป็น ผอ.การเลือกตั้งของ.อปท.นั้นๆ โดยกกต. จะใช้งบประมาณเฉพาะการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ เจ้าหน้าที่ กกต. เท่านั้น ซึ่งเป็นงบประมาณไม่มาก 
“ตอนนี้จึงเหลือเพียงแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะก าหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกับ กกต. จะไฟเขียวเท่านั้นเอง” นายช านาญ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162626  
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14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:01 น.     

'วัฒนา'สับเละรัฐบาลอา้งโควิดไม่มีงบจัดเลอืกตั้งท้องถิ่น 

 
 
14 มิ.ย.63-นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Watana Muangsook ระบุว่า เดิมผม

เพียงคาดว่ารัฐบาลจะใช้โควิดเป็นแพะรับบาปทางเศรษฐกิจ ไม่ได้คิดไปถึงขนาดว่ารัฐบาลเผด็จการจะใช้โควิดเป็น
ข้ออ้างในทุกเร่ือง จนกระท่ังได้ยินรองนายกฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะงบถูกน าไปใช้
แก้ปัญหาโควิดหมดแล้ว จึงเข้าใจความหมายที่โบราณพูดว่างาช้างไม่เคยงอกจากปากสุนัข 

นายวัฒนากล่าวว่า ผลส ารวจของทุกส านักออกมาตรงกันหมดว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเบื่อ
รัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได ้สาเหตุคือรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหา หากแต่เข้ามาเพ่ือ
บริหารอ านาจและสืบทอดอ านาจเผด็จการโดยไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชน 

"ผมจึงกล้าท้าว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ นอกจากหัวหน้ารัฐบาลขาดไร้ซึ่งสติปัญญาหรือถ้าจะ
เรียกแบบชาวบ้านก็คือค าเดียวสั้นๆ ส่วนคณะรัฐมนตรีก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารอ านาจมากกว่าประสิทธิภาพของงาน ยิ่ง
ปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดยิ่งยุ่งยากและสลับซับซ้อนเกินกว่าระดับสติปัญญาของพลเอกประยุทธ์จะเข้าใจ ทางออกเดียว
คือเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกคนที่เชื่อถือมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอัน
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ ผิดไปจากนี้อย่าหาว่าผมไม่เตือน ความอดทนของประชาชนมีข้อจ ากัดเหมือนกัน" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68665  
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สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2563 16:29 น.  

"เสี่ยไก่" ฉะรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้งทอ้งถิ่น โยนบาปโควิดผลาญงบฯ  

 
ภาพจากเพจ Watana Muangsook 

นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ Watana Muangsook ระบุว่า..... 
เดิมผมเพียงคาดว่ารัฐบาลจะใช้โควิดเป็นแพะรับบาปทางเศรษฐกิจ ไม่ได้คิดไปถึงขนาดว่ารัฐบาลเผด็จการจะใช้

โควิดเป็นข้ออ้างในทุกเร่ือง จนกระทั่งได้ยินรองนายกฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะงบถูก
น าไปใช้แก้ปัญหาโควิดหมดแล้ว จึงเข้าใจความหมายที่โบราณพูดว่างาช้างไม่เคยงอกจากปากสุนัข 

ผลส ารวจของทุกส านักออกมาตรงกันหมดว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเบื่อรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจได้ สาเหตุคือรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหา หากแต่เข้ามาเพ่ือบริหารอ านาจและสืบทอด
อ านาจเผด็จการโดยไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชน 

ผมจึงกล้าท้าว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ นอกจากหัวหน้ารัฐบาลขาดไร้ซึ่งสติปัญญาหรือถ้าจะ
เรียกแบบชาวบ้านก็คือค าเดียวสั้นๆ ส่วนคณะรัฐมนตรีก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารอ านาจมากกว่าประสิทธิภาพของงาน ยิ่ง
ปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดยิ่งยุ่งยากและสลับซับซ้อนเกินกว่าระดับสติปัญญาของพลเอกประยุทธ์จะเข้าใจ ทางออกเดียว
คือเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกคนที่เชื่อถือมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอัน
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ ผิดไปจากนี้อย่าหาว่าผมไม่เตือน ความอดทนของประชาชนมีข้อจ ากัดเหมือนกัน  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162640  
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:27 น.     

'ศรีสุวรรณ'บุกท าเนียบฯบ้ีจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขู่ยื้อฟ้องศาลฟันครม.ทั้งคณะแน่ 

 
15 มิ.ย. 63 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีการ

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น จากเดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปีนี้ แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่
มีก าหนด ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโบ้ยให้ไปถามความชัดเจนเร่ืองกรอบเวลากับ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยอ้างว่าต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบ ความพร้อมของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และความพร้อมของประชาชน รวมไปถึงงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้
มีความพร้อม แต่มีการดึงไปใช้ในเร่ืองของโควิด-19 และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลาง จะโยกออกมาใช้ใน
ส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น 

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออ านาจของตนเอง  ผ่านกลไกของ
ท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ครอบง าไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ครองอ านาจมาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารมา
มากกว่า 5-6 ป ีตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาด ารงต าแหน่งกินเงินภาษี
ประชาชนกันเต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นท าอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปี
แล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัด
จะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 142 ระบุ
ไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช. แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) หากไม่มี คสช. ให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ านาจของกระทรวงมหาดไทย
ที่จะก าหนดกรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต. ได้ออกระเบียบส าหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว  ส่วน
งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้านก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางยังเกิดขึ้นได้ ไฉนเลยการเลือกตั้ง
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ท้องถิ่นทั่วประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอ านาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหาร
ท้องถิ่นเดิมอยู่เท่านั้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะน าค าร้องไปยื่นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตัดสินใจเพ่ือให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.
เพ่ือด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯจะน า
หลักฐานนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้เวลา 13.00 น. ณ 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ท าเนียบรัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68710  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885053  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68710
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885053
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วันจนัทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.37 น. 

ศรีสุวรรณ'บุกท าเนียบฯจี้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ลั่นถ้ายังย้ือฟ้องศาลฟันครม.ทั้งคณะแน่ 

 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 

กรณีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จากเดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปีนี้ แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไป
อย่างไม่มีก าหนด ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโบ้ยให้ไปถามความชัดเจนเร่ืองกรอบเวลากับ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยอ้างว่าต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบ ความพร้อมของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และความพร้อมของประชาชน รวมไปถึงงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้
มีความพร้อม แต่มีการดึงไปใช้ในเร่ืองของโควิด-19 และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลาง จะโยกออกมาใช้ใน
ส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น 

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออ านาจของตนเอง  ผ่านกลไกของ
ท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ครอบง าไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ครองอ านาจมาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารมา
มากกว่า 5-6 ป ีตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาด ารงต าแหน่งกินเงินภาษี
ประชาชนกันเต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นท าอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปี
แล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัด
จะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 142 ระบุ
ไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช. แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) หากไม่มี คสช. ให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ านาจของกระทรวงมหาดไทย
ที่จะก าหนดกรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต. ได้ออกระเบียบส าหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว ส่วน
งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้านก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางยังเกิดขึ้นได้ ไฉนเลยการเลือกตั้ง
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ท้องถิ่นทั่วประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอ านาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหาร
ท้องถิ่นเดิมอยู่เท่านั้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะน าค าร้องไปยื่นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ตัดสินใจเพ่ือให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.
เพ่ือด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯจะน า
หลักฐานนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้เวลา 13.00 น. ณ 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ท าเนียบรัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499257/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/499257/preview


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 08:54 น.  

‘ศรีสุวรรณ’ บุกท าเนียบจี้ ครม.ก าหนดวันเลอืกตั้งท้องถิ่นท่ัว ปท. ขู่ย้ือด าเนินคดีทั้งคณะ 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2228386   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2228386
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/S__190332932.jpg
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08:56 | 15 มิถุนายน 2563  

"ศรีสุวรรณ" บุกท าเนยีบ จี้ก าหนดวันเลือกตัง้ท้องถิ่น 

 
 
วันนี้ "ศรีสุวรรณ จรรยา" เตรียมยื่นค าร้องให้ ครม. แจ้งไปยัง กกต. เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ

โดยเร็ว ขู่หากยังประวิงเวลาจะยื่นฟ้องศาลเอาผิด ครม. หลังรองนายกฯ ยอมรับอาจต้องเลื่อนเลือกตั้ง เหตุโยกงบฯ ไป
แก้สถานการณ์ COVID-19 

วันนี้ (15 มิ.ย.2563) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จาก
เดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ภายในปีนี้ แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด ล่าสุดนาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าให้สอบถามความชัดเจนเร่ืองกรอบเวลากับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อ้างว่าต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบ ความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ความพร้อมของประชาชน รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งถูกน าไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลางจะโยกออกมาใช้ในส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนว่ารัฐบาลพยายามประวิงเวลายื้ออ านาจของตนเอง ผ่านกลไกของ
ท้องถิ่นที่ได้ครอบง าไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลือกตั้งและขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะให้ผู้บริหารท้องถิ่นครองอ านาจมาเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารมามากกว่า 5-6 ปี ตั้งแต่ม ีคสช. และในช่วง
รักษาการพบการแต่งตั้งลูก ภรรยา ทายาทคนสนิทเข้ามาด ารงต าแหน่ง แต่ประชาชนไม่สามารถท าอะไรได้ เพราะติด
เงื่อนไขค าสั่ง คสช. 

“คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปีแล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการ

เลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก อ้างสารพัดจะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายแต่อย่างใด” 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 142 ระบุไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย
ให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากไม่มี คสช. ให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้ง
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ท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ านาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะก าหนดกรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส าหรับใช้ใน
การเลือกตั้งเสร็จสิ้นนานแล้ว 

ส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งก็สามารถใช้งบกลางได้ ซึ่งผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น และสามารถจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ได้ พร้อมตั้งค าถามกรณีรัฐบาลไม่จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว อาจยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาคมฯ จึงจะน าค าร้องไปยื่นให้ ครม. ตัดสินใจเพ่ือให้มีมติแจ้งไปยัง กกต. ด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่ว
ประเทศโดยเร็ว หากยังประวิงเวลาไว้ จะน าหลักฐานไปยื่นฟ้องต่อศาลเพ่ือเอาผิด ครม.ทั้งคณะ โดยจะไปยื่นค าร้องใน
วันนี้ (15 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ท าเนียบรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293613  
  

https://news.thaipbs.or.th/content/293613
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เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2563 09:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ศรีสุวรรณ”จี้ ครม.ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น ช้ีถ้ายังย้ือพร้อมด าเนินคดีทั้งคณะ 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีการเลือกตั้งระดับ

ท้องถิ่น จากเดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปีนี้  แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด 
ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโบ๊ยให้ไปถามความชัดเจนเร่ืองกรอบเวลากับกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยอ้างว่าต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบ ความพร้อมของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และความพร้อมของประชาชน รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้มีความพร้อม แต่มี
การดึงไปใช้ในเร่ืองของโควิด-19 และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลาง จะโยกออกมาใช้ในส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น 

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออ านาจของตนเอง  ผ่านกลไกของ
ท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ครอบง าไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นครอง
อ านาจมาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารมามากกว่า 5-6 
ปี ตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาด ารงต าแหน่งกินเงินภาษีประชาชนกัน
เต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นท าอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขค าสั่ง คสช.  แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว 
คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปีแล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัดจะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.142 ระบุไว้ชัดเจนว่า ภายหลัง
จากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากไม่มี 
คสช. ให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ านาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะก าหนด
กรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส าหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว  ส่วนงบประมาณในการ
จัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้าน ก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-
19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางยังเกิดขึ้นได้ ไฉนเลยการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ
จะเกิดข้ึนไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอ านาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นเดิมอยู่เท่านั้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะน าค าร้องไปยื่นให้ ครม.ได้ตัดสินใจ เพ่ือให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.เพ่ือด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯ จะน าหลักฐานนี้ไปยื่นฟ้อง
ต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้ เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
(ตึก กพร.เดิม) ท าเนียบรัฐบาล 
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15 มิถุนายน 2563 - 09:47 น. 

"ศรีสุวรรณ"บุกท าเนียบฯ บี้ "ครม." ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศ  
"ศรีสุวรรณ"  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  บุกท าเนียบฯ จี้ "ครม."ก าหนด
วันเลือกต้ังท้องถิ่นทั่วประเทศชี้ถ้ายังยื้อพร้อมด าเนินคดีทั้งคณะ 

 
15 มิ.ย.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีการ

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น จากเดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปีนี้  แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่
มีก าหนด 
          ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ได้ออกมาโบ๊ยให้ไปถามความชัดเจนเร่ืองกรอบเวลากับ
กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยอ้างว่าต้องมีความพร้อมในเร่ืองของกฎระเบียบ  ความพร้อม
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และความพร้อมของประชาชน  รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ในการจัดเลือกตั้ง  ซึ่งก่อน
หน้านี้มีความพร้อม  แต่มีการดึงไปใช้ในเร่ืองของโควิด-19  และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลาง จะโยก
ออกมาใช้ในส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น 
          กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออ านาจของตนเอง ผ่านกลไกของท้องถิ่น
ที่รัฐบาลได้ครอบง าไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560  ม.252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจาก
การเลือกตั้ง  และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ  ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นครอง
อ านาจมาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารมามากกว่า 5-6 
ปี ตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาด ารงต าแหน่งกินเงินภาษีประชาชนกัน
เต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นท าอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขค าสั่ง คสช.  แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว 
คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปีแล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัดจะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.142 ระบุไว้ชัดเจนว่า ภายหลัง
จากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากไม่มี 
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คสช. ให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ านาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะก าหนด
กรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส าหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว ส่วนงบประมาณในการ
จัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้านก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 
นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางยังเกิดขึ้นได้ ไฉนเลยการ เลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศจะ
เกิดขึ้นไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอ านาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นเดิมอยู่
เท่านั้น        

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะน าค าร้องไปยื่นให้ ครม.ได้ตัดสินใจเพ่ือให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.เพ่ือด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯจะน าหลักฐานนี้ไปยื่นฟ้อง
ต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นค าร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้  เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
(ตึก กพร.เดิม) ท าเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433892?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic   

https://www.komchadluek.net/news/politic/433892?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433892?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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14 มิถุนายน 2563 - 14:53 น. 

โฆษก ปปช. ยันชัด ยังไม่มีการชี้มูลความผิด เรื่อง ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 

 
 
โฆษกปปช. เผยยืนยัน ยังไม่มีการชี้มูลความผิด ปม ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ตามที่ มีนักการเมือง เผยแพร่ข่าว 

วันที่ 14 มิ.ย.2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกส านักงานป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ“ข่าวล่ามาเร็ว....มี ส.ส. 2 คน ถูกชี้มูลคดีอาญา ม.157 เร่ืองกดบัตรแทน
กัน จบข่าว!!”ว่า   

เมื่อต้นปี 63 เพ่ิงมีการยื่นค าร้องให้มีการพิจารณาเร่ืองส.ส.เสียบบัตรแทนการในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ก าลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ามีมูล
หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้แทนราษฎรหลายคน มีผู้ถูกกล่าวหาหลายคนว่า ไม่อยู่ในที่ประชุมบ้าง ฝากกัน
เสียบบัตรไว้บ้าง มีการเสียบบัตรแทนกัน จึงต้องมีการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องมากพอสมควร และเมื่อสรุปเบื้องต้นได้ก็ต้อง
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ชุดใหญ่พิจารณา เพ่ือเสนอตั้งคณะกรรมการไต่สวนเต็มองค์คณะ หรือ ตั้ง
คณะกรรมการไต่สวน ตอนนี้ยังไม่ไปถึงข้ันตอนดังกล่าว  

โฆษกส านักงานป.ป.ช. กล่าวว่า กรณีที่มีการยื่นนั้นคือ กรณีกล่าวหา 3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ และ 1 ส.ส. พรรค
พลังประชารัฐ คือ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ  เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433842?adz=  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227511 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/433842?adz
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227511
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14 มิ.ย. 2563 

ไม่โดน! ป.ป.ช. ยันปม 2 ส.ส.กดบัตรแทนกันอยู่ระหว่างตรวจสอบ 

 
 
โฆษก ป.ป.ช. ยันไร้ชี้มูลความผิด หลังรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว พบ 2 ผู้แทนราษฎร ถูก
ฟันอาญาม.157 กรณีเสียบบัตรแทนกัน ย้ าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  

(14 มิถุนายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์อดีต ส.ส.พัทลุง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อความสั้นๆ โดยมีข้อความดังนี้"ข่าวล่ามาเร็ว....มีส.ส. 2 คนถูกชี้มูล
คดีอาญา ม.157 เร่ืองกดบัตรแทนกัน จบข่าว!!"  

ล่าสุดนายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. ยืนยันว่ายังไม่มีการชี้มูลแต่อย่างใด เพราะเมื่อต้นปี 2563 เพ่ิงมีการยื่นค าร้อง
ให้มีการพิจารณาเร่ือง ส.ส.เสียบบัตรแทนการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอยู่
ระหว่างเจ้าหน้าที่ก าลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ามีมูลหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้แทนราษฎรหลายคน 
รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาก็หลายคนว่าไม่อยู่ในที่ประชุมบ้าง ฝากกันเสียบบัตรไว้บ้างจึงมีการเสียบบัตรแทนกัน จึงต้องมีการ
ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องมากพอสมควร  

ทั้งนี้ เมื่อสรุปเบื้องต้นได้ก็ต้องน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ชุดใหญ่พิจารณา เพ่ือเสนอสั่งตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนเต็มองค์คณะ หรือ ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ตอนนี้ยังไม่ไปถึงขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นเร่ืองนี้จึงยัง
ไม่มีการชี้มูลความผิดแต่อย่างใด ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้แถลงข่าวให้ทราบ เพราะ
ถือว่าเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของประชาชนพอสมควรนายนิวัติไชย  กล่าวอีกว่า จะมีกรณีเดียวที่ ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดกรณีเสียบบัตรแทนกันไปแล้วในค าร้องกรณีนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย ในการลง
มติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว. และเงินกู้ 2 ล้านล้าน ซึ่งนานหลายปีแล้วและได้ส่งไปยังศาลฎีกาฯ
เรียบร้อย 

ส่วนเร่ืองนี้จะถือเป็นเร่ืองการเมืองหรือไม่ โฆษก ป.ป.ช.กล่าวว่า ป.ป.ช. ดูจากตามข้อเท็จจริง ตามค าร้องว่ามี
การกระท าผิดจริงหรือไม่ ส่วนผลที่เกิดขึ้นจะกระทบอย่างไรนั้นป.ป.ช.ไม่สามารถคาดหมายได้อยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงนั้น
เป็นไปตามค ากล่าวหาหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหน้าที่ของป.ป.ช. ต้องด าเนินการรวบรวมและพิจารณา
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วินิจฉัยส าหรับกรณีที่มีการยื่นนั้นคือ กรณีกล่าวหา 3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ และ 1 ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ คือ น.ส.
ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378780690/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378780690/
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วันท่ี 14 มิ.ย. 2563 เวลา 15:47 น. 

"นิพิฏฐ์" ลั่นถึงเวลาคดิบัญชี "องค์กรอสิระ" บางองค์กรแล้ว 

 
"นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ชี้สถานการณ์โควิด-19 เจือจาง ถึงเวลาคิดบัญชีกับองค์กรอิสระบางองค์กรแล้ว  

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 63 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็น
ถึงองค์กรอิสระ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ประเทศนี้เรามีองค์กรอิสระไว้ท าไม? 

-อธิบายง่ายๆ คือ มาจากหลักคิดท่ีว่า ระบอบประชาธิปไตย มีแนวโน้มจะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก จึงมี
องค์การอิสระมาเสริมการท าหน้าที่ของรัฐธรรมนูญ ให้มีองค์กรอิสระเป็นเคร่ืองมือของเสียงข้างน้อยตรวจสอบเสียงข้าง
มาก และตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง 

-องค์กรอิสระ มีทางเลือก 2 ทาง คือ 
1.ตรวจสอบอย่างจริงจัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
2.เป่าคดี ช่วยฟอกคนทุจริต จากด าให้เป็นขาว 

-องค์กรอิสระเมืองไทย ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร แล้วแต่ใคร จะเข้าไปสัมผัส หากปฏิบัติดี ถูกต้อง ก็เท่ากับรักษา
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง แต่หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุจริต เราจะเห็นรังสีอ ามหิตแผ่ซ่านมาโอบอุ้มคนชั่วอย่าง
ชัดเจน 

-แต่... ช้าก่อน องค์กรอิสระก็ถูกฟ้องได้ เพียงแต่ปัจจุบันเราไม่มีคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อกรกับองค์กรอิสระ(บาง
องค์กร) เรายอมเป็นลูกไล่ขององค์กรอิสระ(บางองค์กร) ยอมศิโรราบกราบกราน ก้มหัว เราหน่อมแน้มเกินไป หรือเรา
เป็นคนสีด าหรือสีเทาเราจึงกลัวไม่กล้าตรวจสอบองค์กรอิสระ บ้านเมืองเลยเละเทะ 
-โควิด-19 เจือจางแล้ว ถึงเวลาที่จะคิดบัญชีกับองค์กรอิสระ(บางองค์กร)แล้ว!! 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625985  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/625985
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14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:56 น.     

'ประธาน กสม.'ยก4 เหตุผลขีดเส้น อดตี สนช. ต้องห้ามเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ 

 
 
14 มิ.ย.63- กรณีที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) มีมติเลือกบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในระยะ 10 ปี 
ก่อนเข้ารับการสรรหา และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นมีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ท่านหนึ่งให้เหตุผลว่า สมาชิก 
สนช.ไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)  หรือ สว.  เพราะรัฐธรรมนูญเพียง
ก าหนดให้สมาชิก สนช.ในขณะนั้น ท าหน้าที่เป็น สส. และ สว. เท่านั้น เป็นเพียงต าแหน่งเฉพาะกิจ แต่ไม่ถือเป็น
ต าแหน่ง สส. หรือ สว. อีกทั้งตาม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 ระบุชัดเจนว่า สนช. ไม่อยู่ใน
ข่ายที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนดังกล่าวได้ 

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวผ่านสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ในรายการ
ส านึกของสังคมว่า 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นรัฐธรรมนูญภายหลัง
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และให้มี สนช. ซึ่งเป็นระบบสภาเดียว แต่ท าหน้าที่ 2 สภา คือสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ ก าหนดไว้ โดยปกติ สส.  มีหน้าที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ส่วน สว. มีหน้าที่กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว 2557 มีสภาเดียวคือ สนช. รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้ สนช. มีอ านาจให้ความเห็นชอบแก่ร่างพระราชบัญญัติ
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป ดังนั้น สนช. จึงมีอ านาจเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรหรือ วุฒิสภารวมกัน ซึ่งมากกว่าอ านาจของแต่ละสภา 

 2. เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ปรากฏว่า 
ประเทศไทยใช้ระบบ 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีบทบัญญัติ
เร่ือง สนช. ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ไว้ว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ให้ สนช. ที่ตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และ
ให้สมาชิก สนช. ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ท าหน้าที่เป็น สส. หรือ สว. ตามล าดับ 
(มาตรา 263 วรรคหนึ่ง) 
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นายวัส กล่าวต่อว่า 3. แต่สมาชิก สนช. ดังกล่าวตาม 2. จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 นี้ด้วย คงมีลักษณะต้องห้ามบางประการที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ยกเว้นไว้ว่า ไม่ให้
น ามาใช้บังคับ เช่น(1) สมาชิก สนช. ในฐานะ สว. มาท าหน้าที่ สส. ไม่ต้องเว้นวรรค 2 ปี (มาตรา 263 วรรคสอง (1)) 
(2) สมาชิก สนช. ในฐานะ สส. มาท าหน้าที่ สว. ไม่ต้องเว้นวรรค 5 ปี (มาตรา 263 วรรคสอง (3))    (3) สมาชิก สนช. 
ในฐานะ สว. เป็นรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องเว้นวรรค 2 ปี (มาตรา 263 วรรคสาม) (4) สมาชิก สนช. จะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็น สส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ก็ต่อเมื่อได้ลาออกภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 
263 วรรคเจ็ด) 

4. ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560  การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลมาเป็น สว. จ านวน 196 คน มี
ลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งที่ยกเว้นไว้ว่า ไม่ให้น ามาใช้บังคับคือ คนที่เป็นรัฐมนตรีมาก่อน สามารถได้รับการสรรหา
และแต่งตั้งให้เป็น สว. ได้ โดยไม่ต้องเว้นวรรค 5 ปี (มาตรา 369 (2)) แต่คนที่เป็นสมาชิก สนช. ในฐานะ สส. มาก่อน 
รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้บัญญัติให้แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องเว้นวรรคดังกรณีที่รัฐมนตรีมาเป็น สว. ดังนั้น สมาชิก สนช. ใน
ฐานะ สส. จึงน่าจะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สว. โดยยังเว้นวรรคไม่ถึง 5 ปี   ในส่วนของกรรมการ ป.ป.ช. นั้น 
มีลักษณะต้องห้ามอยู่ 24 ข้อ ข้อที่เป็นปัญหาคือ เป็นหรือเคยเป็น สส. หรือ สว. ในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา 
(พรป. ป.ป.ช. 2561 มาตรา 11 (18)) อดีตสมาชิก สนช. ในระบบสภาเดียว ย่อมมีสถานะเป็นทั้ง สส. และ สว. จึงมี
ลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. หากเว้นวรรคไม่เกิน 10 ปี  

ส่วนกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตาม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 จัดตั้งขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งโดยปกติเป็นประชาชนที่มาจากการแข่งขันในการเลือกตั้ง  หรือแต่งตั้ง ไม่
เหมือนสมาชิก สนช. ซึ่งส่วนมากแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และชนชั้นน าในประเทศ ซึ่งได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อ่ืนดีอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตาม พ.ร.บ.
ดังกล่าว แม้สมาชิก สนช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายน้อยกว่า สส. หรือ สว. เล็กน้อย ก็ไม่ใช่ข้อสาระส าคัญอัน
จะเป็นเหตุให้ยกเว้นการเว้นวรรค 10 ปีดังกล่าวไปได ้

ประธาน กสม. กล่าวอีกว่าตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรร
หาเป็นผู้วินิจฉัย แม้กฎหมายจะบัญญัติต่อไปว่า ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด  ก็ไม่ตัดอ านาจของ
องค์กรตุลาการที่จะเข้ามาตรวจความถูกต้อง องค์กรตุลาการดังกล่าวคือศาลปกครอง เพราะกรรมการสรรหาเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และคณะกรรมการสรรหาถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนค าสั่งหรือมติที่
คณะกรรมการสรรหาเลือกอดีตสมาชิก สนช. มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระได้ภายใน 90 วัน ในกรณีที่วุฒิสภาให้
ความเห็นชอบอดีตสมาชิก สนช. เป็นกรรมการ ป.ป.ช.  และพ้นก าหนดเวลา 90 วันไปแล้ว ประธานวุฒิสภาควรรอข้อ
ยุติจากการสรรหา กสม. อีก 3 คน ที่ยังด าเนินการอยู่ ก่อนน าความข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

“ส่วนกรณีการสรรหา กสม. อีก 3 คนที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้น หากคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว ผู้ที่ถูกตัดรายชื่อออกไปเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
สามารถน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองกลางภายใน 90 วัน เพ่ือขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา เมื่อมี
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การฟ้องคดีดังกล่าว กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา ยังคง
เดินหน้าต่อไป เพราะกฎหมายบัญญัติว่า ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา และมิ
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองมาใช้บังคับ (พรป. กสม. 2560 มาตรา 18)” นายวัส กล่าวทิ้งท้าย. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68651  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68651
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วันท่ี 14 มิถุนายน 2563 - 14:52 น.  

พรรคเสรีรวมไทยเผยประชาชนแจ้งเบาะแสทจุริตเลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227674  

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227674
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14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น.     

'เสรีพิศุทธ์'โชว์จม.ร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต4 ล าปางถามพรรคฝั่งรบ.จะท าอะไรก็ไม่ผิดใช่
หรือไม่ 

 
 
14 มิ.ย.63-พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ 

เตมียาเวส โชว์จดหมายร้องเรียนของประชาชน พร้อมระบุว่า หลังจาก การลงพื้นที่อย่างหนักแบบปูพรม ได้พูดคุยกับพ่ี
น้องประชาชนมากมาย ได้มีประชาชน ร้องเรียนมายังเพจพรรคเสรีรวมไทย จ านวนมากเกี่ยวกับการทุจริตในการ
เลือกตั้ง และวันนี้ ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง เข้ามาร้องเรียนแจ้งเบาะแสเป็นเอกสาร ของความไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งซ่อม เขต4 ล าปาง พ่ีน้องประชาชนบอกว่า “คิดว่าเป็นพรรคฝั่งรัฐบาลจะท าอะไรก็ไม่ผิดตลอด”ใช่หรือไม่ 
ตนเองก็ไม่อยากเดือดร้อน แต่ทนความไม่ถูกต้อง ไม่ยุติธรรม ไม่เป็นกลาง แบบนี้ไม่ได ้
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68656  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/เสรีรวมไทย-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/เสรีรวมไทย-1.jpg
https://www.thaipost.net/main/detail/68656
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วันอาทิตย์ ท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.03 น. 

‘เสรีพิศุทธ์’โชว์จม. อ้างปชช.ร้องเรียน‘ทุจริต’เลือกตั้งซอ่มเขต4 ล าปาง 

 
 
‘เสรีพิศุทธ์’โชว์จม. อ้างปชช.ร้องเรียน‘ทุจริต’เลือกตั้งซ่อมเขต4 ล าปาง 

14 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “พลต ารวจ
เอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” โดยเปิดเผยจดหมายที่อ้างว่าเป็นจดหมายร้องเรียนของประชาชน พร้อมระบุข้อความว่า 
“หลังจาก การลงพ้ืนที่อย่างหนักแบบปูพรม ได้พูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนมากมาย ได้มีประชาชน ร้องเรียนมายังเพจ
พรรคเสรีรวมไทย จ านวนมากเกี่ยวกับการทุจริตในการเลือกตั้ง และวันนี้ ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง เข้ามาร้องเรียนแจ้ง
เบาะแสเป็นเอกสาร ของความไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อม เขต4 ล าปาง” 

“พ่ีน้องประชาชนบอกว่า “คิดว่าเป็นพรรคฝั่งรัฐบาลจะท าอะไรก็ไม่ผิดตลอด”ใช่หรือไม่ ตนเองก็ไม่อยาก
เดือดร้อน แต่ทนความไม่ถูกต้อง ไม่ยุติธรรม ไม่เป็นกลาง แบบนี้ไม่ได้” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499185  
  

https://www.naewna.com/politic/499185
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วันท่ี 14 มิถุนายน 2563 - 22:26 น.  

“ธรรมนัส” น าส.ส.พปชร.หาเสียงเขต4ล าปาง วอนเลือกคนท้องถ่ินเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2228289  

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/77-3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/77-3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2228289
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14 มิถุนายน 2563  

'อนุสรณ์' แนะ 'ประยุทธ์' ถึงเวลาตัดสินใจยุบสภาหรือลาออก 

 
โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะทางเลือกให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ยุบสภา หรือ ลาออก เพื่อรับผิดชอบกับเวลา 
6 ปี ท่ีล้มเหลว ไม่มีการปฏิรูปประเทศ ไม่ได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปัญหาความเหลื่อมล้ า วิกฤตเศรษฐกิจ 
ส่งออกพัง  

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง “คนดี
การเมือง” ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 70.5 ระบุ การยุบสภาฯ คืนอ านาจให้ประชาชน เลือกตั้งใหม่ คือค าตอบ ในขณะที่
กลุ่มญาติวีรชนพฤษภา'35 ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แสดงเจตจ านงเสียสละ 
ลาออกจากต าแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมรับความจริงว่า สถานการณ์วิกฤตรอบด้านขนาดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อ
ยาก จะหลบหลังโควิด โดยการข่มขู่ประชาชนว่า จะมีการระบาดรอบ 2 ประชาชนก็มีวัคซีนทางสังคม ตระหนักรู้ 
ร่วมมือ ป้องกันแล้ว รัฐบาลไม่สามารถคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไว้ได้ตลอดไป 

สถานการณ์มาถึงขณะนี้ ทางเลือกของพล.อ.ประยุทธ์ มีเพียง 2 ทางเลือก คือ ยุบสภา หรือ ลาออก เพ่ือ
รับผิดชอบกับเวลา 6 ปี ที่ล้มเหลว ไม่มีการปฏิรูปประเทศ ไม่ได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปัญหาความเหลื่อมล้ า  
วิกฤตเศรษฐกิจ ส่งออกพัง ท่องเที่ยวทรุด เหลือแค่การบริโภคภายใน ที่ยังมองไม่เห็นแผนฉุดเศรษฐกิจของประเทศให้
พ้นจากปากเหว พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตอะไรได้เลย 

“วัคซีนทางสังคม ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้ว รอแต่วัคซีนกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีออกมา 
ถ้าแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตัดสินใจเลือก ระหว่าง ยุบสภา หรือ ลาออก” 
นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884986?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/77-3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/77-3.jpg
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15 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

การเมืองในประชาธิปัตย์ 

 

 

 

 

เร่ืองราวของ พรรคประชาธิปัตย์ ที่มี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะๆ หลัง จุรินทร์ ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคและเข้าร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรองนายกฯ
และ รมว.พาณิชย์ ที่ก่อนหน้านี้ ประชาธิปัตย์ เกิดศึกภายในก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคกันใหม่ แทน อภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ ที่ประกาศลาออกหลังไม่สามารถน าทัพประชาธิปัตย์ไปสู่เป้าหมายได้ 

 ประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ ที่รวบรวมนักการเมืองในต านานเอาไว้ในสัดส่วนที่มาก และมีประเพณีของพรรค
ที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอ่ืน เป็นเอกลักษณ์ที่มักจะถูกทึกทักเอาว่า ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่
เข้มแข็งที่สุด 

 ประชาธิปัตย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่โลกเปลี่ยนแปลงไปถึงอีกยุคที่เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ 
แต่ ประชาธิปัตย์ ยังไม่ยอมเปลี่ยน ยังยึดประวัติศาสตร์และประเพณีดั้งเดิม ย่อมจะเกิดความเห็นที่แตกต่างและความ
ขัดแย้งเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น เสียงเตือนของคนระดับต านานอย่าง ชวน หลีกภัย ให้ระวังประชาธิปัตย์จะเกิดกรณี 
พรรคแตก เช่นในอดีต จึงอาจจะมีคนได้ยินแต่ไม่เข้าใจ 

 หลังจากที่ จุรินทร์ ขึ้นรับต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เกิดปรากฏการณ์ เลือดไหลไม่หยุด มีสมาชิก
พรรค ส.ส.พรรคทยอยลาออกไปมากมาย โดยเฉพาะแกนน าพรรคคนส าคัญ อาทิ กรณ์ จาติกวณิช พี ระพันธ์ุ สาลีรัฐ
วิภาค อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี หรือ นพ.ปรีชา มุสิกุล ยังไม่รวมสาย กปปส. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่ลาออกไปอยู่พรรค 
ลุงก านัน สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นที่เรียบร้อย 

 จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ เกิดกระแสการล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคลาออก เพ่ือให้มีการเปลี่ ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ท านองเดียวกับ พรรคพลังประชารัฐ ที่เกิดจากความอึดอัดของ ส.ส.ในพรรคและ
ผลกระทบจากภายนอกท่ีมีผลต่อ ภาพลักษณ์ของพรรค เช่นเร่ืองของ หน้ากากอนามัย และคนใกล้ชิด ถูกกล่าวหา กรณี
ของการส่งออกหน้ากากอนามัย จนบัดนี้เร่ืองยังเคลียร์ไม่ลง 
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 คนที่ออกมาพูดถึงประชาธิปัตย์อย่างเป็นกลางๆและเห็นภาพที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์ยามนี้ได้ดีที่สุดคือ นิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค “ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการไม่คุยกันของ ส.ส.ที่บ่นแต่ไม่กล้าคุยกับหัวหน้าพรรค เพราะกลัว
ว่าจะถูกขึ้นบัญชีด า เอาปูนแดงกาหัว ผมก็บอกว่าทุกคนถือหุ้นในพรรคหุ้นหนึ่งเท่ากันหมด ไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคหรือ
เลขาฯพรรคจะมีหุ้นในพรรคมากกว่าคนอ่ืน และผมจะไม่ยอมให้มีการขึ้นบัญชีด า สมาชิกพรรคเกิดขึ้นแน่ๆ สิ่งที่ควร
ร่วมกันคิดคือ เราต้องร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการปรับท่าทีที่มีต่อกัน ถ้าเปรียบพรรคเป็นบ้านก็มาช่วยกันดูว่า ตรงไหนใน
บ้านที่ช ารุด หลังคาร่ัว เราซ่อมหลังคา ประตู หน้าต่าง อย่าให้ช ารุด อย่าหนีปัญหา” 

 พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นประชาธิปัตย์ ถ้าเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืนๆแล้วถือว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เป็น
พรรคในอุดมการณ์ของหลายๆคน น่าเสียดายว่า ถ้าประชาธิปัตย์วันนี้ จะต้องเจือจางลงเพราะผู้บริหารคนรุ่นเก่า 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1868733 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1868733


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

 

 
14 มิถุนายน 2563  

'พปชร.' รุกคืบครั้งใหญ ่คุมสภาเบด็เสร็จ 
 

 
แม้ด้านหนึ่ง จะดูว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะราบรื่น แต่ถ้ ามองลงไปลึก ๆ แล้ว ปรากฎว่ามีความ

เคลื่อนไหวและการชิงไหวชิงพริบอย่างคาดไม่ถึง 
โดยเฉพาะการจัดสรรต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญ และกรรมาธิการ เรื่องนี้เป็นผลสืบมาจาก

ค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ ‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ และ ‘พล.ท.พงศกร รอดชมภู’ ต้อง
พ้นจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามมาด้วยประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และประธาน 
กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตามล าดับ  ประกอบกับการย้าย
พรรคของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ถึง 10 คน ท าให้การจัดสรรโควตาประธาน กมธ.ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่ ซึ่ง
แน่นอนว่า มีผลกระทบต่อฝ่ายค้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

โดยเฉพาะต าแหน่งประธาน กมธ. 2 คณะข้างต้นนั้น ในที่ประชุมร่วมของพรรคการเมือง ประธานกมธ. และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความเห็นว่า พรรคก้าวไกลจะเหลือโควตาต าแหน่งประธาน กมธ.เพียง 4 คณะ แต่ยังมีสิทธิ
ในเก้าอ้ีประธาน กมธ.การกฎหมาย และ กมธ.ความมั่นคงฯ เพียงแต่ต้องคืนเก้าอ้ีประธานคณะอ่ืน  มาให้สภาฯ 2 คณะ 
จากที่มีอยู่ 4 คณะ ประกอบด้วย 1.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.
กมธ.การแรงงาน และ 4.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสาร 
มวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปรากฎว่า 4 คณะนี้ ไม่มีประธาน กมธ.คนใดลาออก ท าให้จ าเป็นต้องคืน
ประธาน กมธ.การกฎหมาย และกมธ.ความมั่นคงฯ 

เดิมทีพรรคก้าวไกลไม่ต้องการจะเสียต าแหน่งประธาน กมธ.กฎหมายไป เพราะท่ีผ่านมาสามารถขับเคลื่อนการ
ท างานตรวจสอบรัฐบาล และหน่วยงานความมั่นคงได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับ มีความเป็นไปได้ที่พรรคพลังประชารัฐ 
จะเข้ามานั่งประธาน กมธ.แทน โดยมีชื่อของ ‘สิระ เจนจาคะ’ ส.ส.กทม. และรองประธาน กมธ. ผุดขึ้นมาเป็นตัวเต็งคน
ส าคัญ ทั้งที่พรรคก้าวไกลแอบหวังให้พรรคประชาธิปัตย์ดัน ‘สุทัศน์ เงินหมื่น’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ตาม แต่ไม่อาจเป็น
อย่างที่หวังได้ เพราะประชาธิปัตย์ไม่มี ส.ส.เพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุนี้ พรรคก้าวไกลจึงพยายามแก้เกม ด้วยการเสนอชื่อ ‘ปิย
บุตร แสงกนกกุล’ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา กมธ.คณะนี้ เพ่ือคอยถ่วงดุลพรรคพลังประชารัฐ ที่ต าแหน่งประธานจะตกเป็น
ของพรรคนี้ และพา กมธ.นี้ หลุดจากประเด็นการเมืองภาคประชาชนไป 

https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/navara-double-cab/B20.html?cid=nytive_navara_display_always-on_be_b20_jun20&utm_source=nytive.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=NissanNavara_CNT&utm_content=ad-1425270&utm_term=nytive_src_260406
https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/navara-double-cab/B20.html?cid=nytive_navara_display_always-on_be_b20_jun20&utm_source=nytive.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=NissanNavara_CNT&utm_content=ad-1425270&utm_term=nytive_src_260406
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         แต่ไฮไลต์ของการชิงเก้าอ้ีประธาน กมธ.สามัญฯ ที่ว่านี้ ไม่ได้อยู่ที่พรรคก้าวไกล แต่เป็นการปะทะเดือดกัน
ระหว่าง ‘พรรคพลังประชารัฐ’ และ ‘พรรคเสรีรวมไทย’ ในต าแหน่งประธาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) ซึ่งปัจจุบันเป็นของ ‘พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส’ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ใน
กรณีนี้เป็นผลมาจากการย้ายพรรคของ ส.ส.อดีตอนาคตใหม่เช่นกัน ทั้ง ‘จารึก ศรีอ่อน’ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท และ ‘จุลพันธ์ โนนศรีชัย’ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา โดยกรณีของจุลพันธ์นั้น ได้ขอลาออกจาก 
กมธ.ด้วย ส่งผลให้สภาฯ ต้องตั้ง ส.ส.เข้ามาแทน ภายใต้โควตาของพรรคร่วมรัฐบาล 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าพลังประชารัฐจะขอใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อ ส.ส.ของพรรคเข้าไปแทนอย่าง  วิรัช รัตนเศรษฐ 
ประธานวิปรัฐบาล จะเข้ามานั่งเก้าอ้ีนี้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดการเรียกร้องและตั้งค าถามจากฝ่ายค้านถึงความความ
เหมาะสม อีกผลกระทบที่น่าจับตา คือการเปลี่ยนตัวประธาน กมธ.ป.ป.ช.จาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นคนอ่ืนโดยพรรค
พลังประชารัฐ ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มขึ้นภายหลังสภาฯ ต้ัง กมธ.แทนต าแหน่งที่ว่างในสัปดาห์หน้า 

พรรคพลังประชารัฐ ก าลังพิจารณาว่า จะสามารถใช้เสียงของที่ประชุม กมธ.เปลี่ยนตัวประธานได้หรือไม่ 
เนื่องจากเวลานี้ สัดส่วนเสียงของ ส.ส.รัฐบาลใน กมธ.มีถึง 9 คน จากทั้งหมด 15 คน 
นับเป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายค้านก าลังตกท่ีนั่งล าบาก เพราะมีความเป็นไปได้ไม่น้อย ที่จะเสียเก้าอ้ีนี้ไป 
ถึงแม้ที่สุดแล้ว การเปลี่ยนตัวประธาน กมธ.จะท าไม่ได้ แต่การท างานตรวจสอบรัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา อาจเป็นทางตัน 
เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ กมธ.ในสัดส่วนฝ่ายค้านแค่ 6 เสียง จะโหวตชนะ กมธ.ฝ่ายรัฐบาล 
จากสถานการณ์ทั้งหมด หากรัฐบาลคุมทิศทาง กมธ.ได้อย่างเบ็ดเสร็จ รัฐบาลก็น่าจะยืนระยะไปได้อย่างมั่นคงอีก
พอสมควร เว้นเสียแต่ “จะก้าวพลาดด้วยตัวเอง”  
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884964?utm_source=slide_topnews&utm_medium=i
nternal_referral 
 
  
 

 

 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884964?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884964?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 

กลุ่มแคร์ใคร? 

 
 
     กลุ่มแคร์ หรือคณะผู้ห่วงใยประเทศ เปิดตัว ๗ สมาชิกเร่ิมต้น 
    ๑.นายดวงฤทธ์ิ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ 
     ๒.นายพริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล บุตรชายของนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รมว.พลังงาน 
     ๓.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี, 
      ๔.นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 
    ๕.น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือค า ผกา นักเขียนและพิธีกรสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
      ๖.นางวีรพร นิติประภา นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ 
        ๗.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
     นี่คือ ๗ คนเร่ิมต้นของกลุ่มการเมืองกลุ่มใหม่ แต่เห็นเงาตะคุ่มๆ ฉากหลังนครดูไบ วัตถุประสงค์การตั้งคณะ
ที่ว่านี้ เรียบเรียงจากข่าวที่ปรากฏพอสรุปได้ว่า จะน ามาสู่ความร่วมมือร่วมใจคร้ังใหญ่ การคิดร่วมกัน การขับเคลื่อน
ต่างๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤติร่วมกัน ทุกคนที่มาร่วมกันบนพ้ืนฐานที่สังคมไร้ความ 
หวัง ไร้อนาคต สิ่งที่ก าลังจะมาท าวันนี้คือ อยากจะให้พลังของคนไทยทั้งหมด ศักยภาพที่มีอยู่ของคนไทยทั้งหมดมา
ร่ ว ม กั น  เ พ่ื อ จ ะ ส ร้ า ง สิ่ ง ดี ๆ  ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง ค ม ไ ท ย  ร ว ม ทั้ ง ค า ป ร ะ ก า ศ ข อ ง  " อ้ ว น - ภู มิ ธ ร ร ม " 
     “วันนี้คุณคือทางออกของสังคมไทย เรามาร่วมมือร่วมใจกัน จับไม้จับมือกัน และเราจะร่วมกันคิด ร่วมกัน
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และมีความเป็นประชาธิปไตยที่เคารพใน
ความเห็นที่แตกต่างกันของคนทุกคน” ความสวยหรูในตัวอักษรและค าพูด จะแปรเปลี่ยนเป็นผลส าเร็จด้วยการปฏิบัติ
จาก ๗ ผู้ก่อตั้งกลุ่มแคร์ได้จริงหรือ?ต่างอะไรจากการประกาศนโยบายที่เลิศเลอของพรรคการเมือง แต่สุดท้ายได้อ านาจ
แล้วมักไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  

เมื่อล้วงลึกลงไปในตัวสมาชิกแรกเร่ิมกลุ่มแคร์ ก็จะพบความจริงบางประการว่า แค่เร่ิมต้น "แคร์" ก็อาจจะ
ล้มเหลวแล้ว เพราะที่มาของแต่ละคนก่อนเป็นกลุ่มแคร์นั้น แบ่งแยกเฉพาะคนเฉพาะส่วนมาก่อน  การเรียกหาพลังของ
คนไทยทั้งหมดจึงเป็นเร่ืองท้าทายว่า สุดท้ายแล้วกลุ่มแคร์จะแคร์คนไทยที่มีความเห็นทางการเมืองต่างด้วยหรือไม่  
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 สมาชิกท่ีเป็นคุณผู้หญิงทั้ง ๒ ท่าน ถือว่ามีดีกรีชั้นเยี่ยมทีเดียว แต่การแสดงออกผ่านสังคมโซเชียล "ฉันไม่แคร์" 
ก้าวร้าวเกินกว่าที่จะท าให้กลุ่มแคร์เป็นศูนย์รวมของพลังคนไทยได้ ยังมองปัญหาด้วยความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง "ดวง
ฤทธ์ิ บุนนาค" กับเทอร์มินัล ๒ สุวรรณภูมิ ตัดแปะ ท าให้วงการสถาปนิกระส่ าไม่น้อยทีเดียว และท าให้สังคมไทยได้
มองเห็นบางอย่างบนความดันทุรัง! ลูกชายเสี่ยเพ้ง, อ้วน-ภูมิธรรม, หมอมิ้ง, หมอเลี้ยบ จะวางตัวให้ดึงพลังของคนไทย
ทั้งหมดได้อย่างไร? 

เมื่อพูดถึงเครือข่ายทักษิณมักมีชื่อ "เสี่ยเพ้ง อ้วน-ภูมิธรรม" อยู่ในล าดับต้นๆ เสมอ จึงยากจริงๆที่ประชาชนอีก
ขั้วการเมืองจะมีความรู้สึกรับรู้ถึงการ "แคร์" ได้ "หมอมิ้ง-หมอเลี้ยบ" กับบทบาทที่ไม่แนบแน่นกับดูไบมากนัก แต่ก็ยังได้
ชื่อเป็นกลุ่มก้อน เครือข่ายเดียวกันอยู่ การตั้งค าถาม "กลุ่มแคร์" แคร์ใครจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้. 
 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68690 

 

 

 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/68690
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15 มิ.ย. 2563-00:50 น. 

คอลมัน์ วิเคราะห์การเมือง :  
ภาพคน หน้าใหม่ ใน CARE คิดเคลื่อนไทย ได้ปรากฏ บังเกิด 
การเมือง 
    

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ภาพคน หน้าใหม่ ใน CARE คิดเคลื่อนไทย ได้ปรากฏ บังเกิด 
ภาพคน หน้าใหม่ ใน CARE คิดเคลื่อนไทย ได้ปรากฏ บังเกิด - แล้ว CARE คิด เคลื่อนไทย ก็เริ่มเผย 

“โครงสร้าง” ออกมา เป็นโครงสร้างอันเชื่อมประสานไปกับ นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นการเชื่อมประสานไปกับ 
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ อันคร่ าหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจ การเงิน การลงทุนมิได้มีแต่ภาพของ “นักการเมือง” ไม่ว่า
จะเป็นนักการเมืองอย่าง นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นาย
ภูมิธรรม เวชยชัย ยิ่งกว่านั้นยังเห็นภาพของ “คนหน้าใหม่” ตามมา 

การเปิดภาพของ นายดวงฤทธ์ิ บุนนาค ภาพของ นางวีรพร นิติประภา ส าคัญ  ภาพของ นายพริษฐ์ รักต
พงศ์ไพศาล ทรงความหมายอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะเท่ากับเป็นการเชื่อมต่อให้เห็นพัฒนาการของ นายพงษ์ศักดิ์ 
รักตพงศ์ไพศาล แต่ภาพของ นายดวงฤทธ์ิ บุนนาค นางวีรพร นิติประภา น่าสนใจ 
น่าสนใจไม่เพียงเพราะ นายดวงฤทธ์ิ บุนนาค มาจากแวดวงสถาปัตยกรรม ไม่เพียงเพราะ นาง วีรพร นิติประภา 
มาจากแวดวงวรรณกรรม หากที่ส าคัญก็เพราะว่าเหล่านี้คือ “เลือดใหม่” ภาพของคนหน้าใหม่ ภาพของ“เลือด
ใหม่”ในทางความคิดส าคัญอย่างยิ่งหากมีแต่นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล  นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช  นพ.สุ
รพงษ์ สืบวงศ์ลี นายภูมิธรรม เวชยชัย อาจสร้างความคึกคัก  เป็นความคึกคักจากไทยรักไทย พลังประชาชน 
เพื่อไทย แต่พลันที่มีภาพ นายพริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล นายดวงฤทธิ์ บุนนาค นางวีรพร นิติประภา และ น.ส.
ลักขณา ปันวิชัย เข้ามาวางเรียงเคียงข้าง  ก็มองเห็นภาพแห่ง “การเคลื่อนไหว”ที่เป็นจริง ถามว่าความล้มเหลว
ของกลุ่มการเมือง “เก่า” คืออะไร ตอบได้เลยว่า คือการไม่มีเนื้อที่ให้กับ “เลือดใหม่” ตอบได้เลยว่า คือ การไม่
เปิดโอกาสให้กับ“คนรุ่นใหม่” อย่างมีลักษณะอันเป็นกัมมันตะ แต่สามารถเห็นได้จาก CARE คิด เคลื่อนไทย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4316233 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4316233
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4316233
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4316233
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4316233
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/koktong111.jpg
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ท าไมไม่เร่งรัดปฏิรูป? 
 

 
 
 
ต้องยอมรับว่านายวันชัย สอนศิริ เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คนหนึ่งในไม่กี่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เข้มแข็ง ปะทะคารมกับ ส.ส.บ่อยคร้ัง แต่คร้ังล่าสุดไม่ได้ตอบโต้กับใคร แต่เสนอให้ ส.ว.ปฏิรูปประเทศตามอ านาจพิเศษ
ในรัฐธรรมนูญ ที่ต้องให้สัมฤทธิผลใน 5 ปี แต่จะเสียผู้เสียคนหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลกับ ส.ว. แต่ต้องไม่แหกตาชาวบ้าน 

ในวงการเสวนาของนักวิชาการ และภาคประชาชนหลายองค์กร มีการตั้งค าถามบ่อยคร้ังว่า  “มี ส.ว.ไว้ท า
อะไร” สมควรอยู่ต่อไปหรือควรยกเลิก ส่วนชาวบ้านทั่วไปสงสัยว่า ส.ว.250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. 
มีอ านาจหน้าที่อะไร เลือกหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือสืบทอดอ านาจคณะรัฐประหาร 
แต่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ยังมีบทบัญญัติให้ ส.ว.มีอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและมี
สิทธิร่วมประชุมกับ ส.ส. เพ่ือตรา พ.ร.บ.ที่รัฐบาลอ้างว่าเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ ส.ว.มีอ านาจเท่า
เทียมกับ ส.ส. เข้าประชุมรัฐสภาร่วมกับ ส.ส. เพ่ือลงมติร่างกฎหมายปฏิรูป เช่นเดียวกับการเลือกนายกฯ 

นายวันชัยเสนอว่า ควรลงมือปฏิรูปเร่ืองใหญ่ๆก่อน คือการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเร่ืองคอร์รัปชันเร็วและแรง 
ให้ได้สักส่วนหนึ่งของจีนก็ยังดี สุดท้ายได้แก่ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ิมอ านาจประชาชน เชื่อว่าถ้าท าได้
ไม่มีใครด่าแน่ แต่ที่เขาด่าอยู่ทุกวันนี้ เพราะประชาชนยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เห็นแต่การแย่งอ านาจ 

อันที่จริง รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจน จะต้องปฏิรูปประเทศอย่างน้อย 6 ด้าน และยังมี “ด้านอ่ืนๆ” อีก
ต่างหาก 6 ด้านที่รัฐธรรมนูญบังคับ ได้แก่ การปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้าน
กระบวนการยุติธรรม ต้องเร่ิมปฏิรูปแต่ละด้านภายใน 1 ปี นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และต้องสัมฤทธิผลใน 5 ปี 

บัดนี้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญกว่า 3 ปีแล้ว ส.ว.ซึ่งมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามและเร่งรัด น่าจะส ารวจดู
ว่ารัฐบาลปฏิรูปอะไรไปบ้าง เพราะยังไม่มี ข่าวคราวมีแต่ข่าว  “ความพยายาม” ที่จะปฏิรูปต ารวจ (ไม่ใช่ปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวน) แต่ล้มเหลว ทั้งคณะกรรมการศึกษาอย่างน้อยสองคณะ 
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ ถูกเก็บเข้าลิ้นชักท้ังสองคณะ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ส.ว.หรือไม่ ที่
จะต้องติดตามและเร่งรัด แต่ปฏิรูปต ารวจอย่างเดียวยังไม่กล้าท า แล้วจะอาสาปฏิรูปการเมือ ง การบริหารราชการ
แผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆที่รัฐธรรมนูญบังคับได้หรือ? 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1868687 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1868687
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รวมพลคนไม่แคร์เจ๊! “กลุ่มแคร์” หน้าเดิมๆ “คนเพื่อแม้ว”  

 
 
รวมพลคนไม่แคร์เจ๊!! กางชื่อผู้ก่อการ “กลุ่มแคร์” หน้าเดิมๆ “คนเพ่ือแม้ว” สบช่อง “นายใหญ่” ตัด 

ร าคาญ อยู่ (เพ่ือไทย) ไม่ไหวก็ไปตั้งพรรคใหม่ เปิดหน้าฉากเห็นไปถึง “เถ้าแก่” ปลายทางจะห่วงใยประเทศ หรือห่วงใย
ใคร ไม่ต้องเดาไปต่อไม่รอแล้วนะ ปล่อยข่าวโยนหินถามทางไม่นาน ไม่ทันรอฟังกระแส ที่สุด “กลุ่มแคร์” ที่แตกตัวออก
จากพรรคเพ่ือไทย ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ซอฟต์โอเพนนิ่ง” ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการ
เปิดเฟซบุ๊กเพจ “CARE คิด เคลื่อน ไทย”...ก่อนนัดหมาย “แกรนด์โอเพนนิ่ง” อีกคร้ังในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ ในงานเสวนาที่
ใช้ชื่อว่า “10 วันอันตราย ทางเลือกหรือทางรอด” โดยได้เชิญ บรรยง พงษ์พานิช - ดวงฤทธ์ิ บุนนาค - ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
- สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี”... สถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกล “วอยซ์ สเปซ” สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ถ.วิภาวดีรังสิต หรือที่รู้กันว่าเป็น 
“โอ๊คทีวี” เพราะรู้กันดีว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ของ “ยอดชายนายโอ๊ค” พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร 
ก็ชัดว่ากลุ่มใหม่ที่ว่านี่ใครเป็นเจ้าของ 

ยิ่งไปกว่านั้น “คณะผู้ก่อการ” ก็ยิ่งชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น “เฮียอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการ 
พรรคเพ่ือไทย “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตนายทุนพรรคไทยรักไทย “หมอมิ้ง” พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 
และ “หมอเลี้ยบ” สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิด “เถ้าแก่ทักษิณ” ทั้งสิ้น .. โดยในคลิปเปิดตัวที่ปล่อยผ่าน
เพจเฟซบุ๊ก “CARE คิด เคลื่อน ไทย” ความยาว 5 นาที ในหัวข้อ “ท าไมเราถึง CARE?” ให้ 7 สมาชิกเร่ิมต้น 
ประกอบด้วย “เสี่ยด้วง” ดวงฤทธ์ิ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ, “เสี่ยกุ๊ก” พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล บุตรชายของ
นายพงษ์ศักดิ์, “หมอมิ้งค์” พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี , “เฮียอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย อดีต
เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย, “เจ๊แขก” หรือ “ค า ผกา” ลักขณา ปันวิชัย พิธีกรสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี, “พ่ีแหม่ม” วีรพร 
นิติประภา นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ และ “หมอเลี้ยบ” สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีอดีตรองนายกรัฐมนตรี 

แคมเปญเปิดตัว ตกหล่นไปเพียง “เฮียเพ้ง” ที่อาจจะเหนียมหน่อยๆ เพราะเคยประกาศวางมือทาง 
การเมืองไปแล้วเมื่อปีกลาย แต่ก็ได้ทีดัน “เสี่ยกุ๊ก” พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล ลูกชายตัวเองเข้าสู่ถนนสายการเมืองเต็มตัว
อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่า เป็นการคิกออฟที่ “มืออาชีพ” เพราะโยนหินถามทางมาได้ไม่ถึงเดือนดีและเอาเข้าจริง ที่มา
ที่ไปของ “กลุ่มแคร์” ก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนัก เป็นเร่ืองของ “คนไม่แคร์เจ๊” อ้างปัญหาการบริหารจัดการในพรรคเพ่ือ
ไทย ภายใต้การน าของ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นั่นเอง ว่ากันไปอีก
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ว่า เอาเข้าจริงบางคนในกลุ่มอยากตั้งชื่อว่า “กลุ่มไมแ่คร์ (เจ๊)” ด้วยซ้ า แต่โดนท้วงค าว่า “ไม”่ ออกแนว “เนกาทีฟ” ไป
ซักนิด แม้ “ทักษิณ” ที่หนีคดีอยู่แดนไกล จะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็รับว่า “มีคนโทร.มาบอก” ทว่า ความจริง
คือมีคนโทรไปฟ้องเร่ือง “เจ๊” ให้ฟังบ่อยคร้ัง ฟังบ่อยเข้า “เถ้าแก่ทักษิณ” ก็เอียน ถึงขนาดถามกลับว่า “มันขนาดนั้น
เลยหรือวะ...” แล้วตัดร าคาญท านอง “..ทนไม่ไหว ก็ไปตั้งพรรคใหม่” นี่แหละที่มาของ “กลุ่มแคร์” ของ “คนไม่แคร์ 
(เจ๊)” ไม่ได้ลึกซึ้งที่ว่าค าว่า CARE (แคร์) ย่อมาจาก C คือ Creative, A คือ Action for, R คือ Revival และ E คือ & 
People Empowerment ที่ส าคัญ “ตัวเร่ง” ที่ท าให้ “กลุ่มแคร์” คิดเร็วท าเร็วขึ้น ก็ต้องย้อนกลับไปการประชุมพรรค
เพ่ือไทยสัปดาห์ก่อน ที่ “ทีมเจ๊” เปิดฟลอร์ถล่ม “กลุ่มแคร์” ซะไม่มีชิ้นดี โดยระบุถึง “ผู้ใหญ่” ในพรรคแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ 
แต่ก็รู้กันดีว่าหมายถึง ใครที่จะแยกตัวออกไปตั้ งพรรคใหม่ พอเร่ืองไปถูกหู “เฮีย” ทุกอย่างก็เลยถูกเร่งให้เร็วกว่า
ก าหนด หรือที่บอกว่ายังไม่คิดเร่ืองตั้งพรรค แต่วางเงินล้านเอาไอติมแท่งเดียวเลยว่า ปลายทางของ “กลุ่มแคร์” ไม่พ้น
พรรคการเมือง แล้วก็ไม่ใช่พรรคเดียวซะด้วย และถึงจะพยายามสร้างภาพว่า “กลุ่มแคร์” เป็น “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” 
แต่ก็ซ่อน “เถ้าแก่” ไม่มิด จะสร้างกลุ่ม-ตั้งพรรค ยังต้องรอไฟเขียวจาก “เถ้าแก่” สุดท้ายจะห่วงใยประเทศ หรือห่วงใย
ใคร คงไม่ต้องเดา 
 

 **หาเรื่องอีกแล้ว “คณะก้าวหน้า” จัดหลักสูตรพิเศษหลังโควิด ใช้ชื่อ “Covid-1984” แฝงนัยอะไร 
 อยู่นิ่งไม่เป็นจริงๆ “คณะก้าวหน้า” ที่มี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นหัวหน้าคณะ และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 

เป็นเลขาธิการ เตรียมจัด Common School ชวนทุกคนมาส ารวจโครงสร้างประเทศไทยผ่านมุมมองใหม่ว่าด้วยรัฐ 
ตลาด งบประมาณ อ านาจ ระบบราชการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความม่ันคงของโลกหลังโควิด ในหลักสูตร
พิเศษ “Covid-1984” เปิดให้รับชมทางช่อง Youtube “คณะก้าวหน้า - Progressive Movement” ทุกวันอาทิตย์ 
ประเดิมวันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป 

เนื้อหาก็มี อาทิ สิ่งที่เรียกว่า “ความปกติใหม่” คืออะไร?, เราได้อะไร และเราต้องเสียอะไรไปในการ 
ใช้ “สภาวะยกเว้น” แล้วมันจ าเป็นจริงๆ หรือ?, ท าไมการใช้งบประมาณแผ่นดินปีละกว่า 3.2 ล้านล้านบาท และการใช้
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูประเทศจากวิกฤตโควิด อีกนับล้านล้านบาท จึงเป็นหมุดหมายส าคัญต่ออนาคต
ประเทศไทยอีกหลายสิบปีข้างหน้านี้, ระเบียบโลกใหม่และภัยคุกคามความมั่นคงในโลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไร? เป็น
ต้น ส่วนวิทยากรก็ไม่ใช่ใครอื่น ล้วนขาประจ าที่คุ้นเคยทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น นิธิ เอียวศรีวงศ์ , สุรชาติ บ ารุงสุข, ประจักษ์ 
ก้องกีรติ, วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, ศิริกัญญา ตันสกุล, ปิยบุตร แสงกนกกุล และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ การจัดกิจกรรมให้
ความรู้กับประชาชนมันก็ดีอยู่หรอก ควรแก่การยกย่องสรรเสริญด้วยซ้ า แต่เมื่อสังเกตให้ดี ก็จะเห็นว่า ชื่อหลักสูตร 
“Covid-1984” นั้น มันมีอะไรเป็นพิเศษ แทนที่จะเป็น “Covid-19” ตามชื่อของไวรัส กลับมีตัวเลข 1984 โผล่เข้ามา
แทน คล้ายๆ กับว่าจงใจจะให้พ้องกับชื่อหนังสือ “1984” หรือไม ่1984 หรือ nineteen eighty four เป็นบทประพันธ์
ชิ้นเอกของ “จอร์จ ออร์เวลล์” นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ ที่เขียนขึ้นเมื่อปี 1949 ภายหลังจากที่สงครามโลกคร้ังที่สอง
เพ่ิงยุติลง เพ่ือสะท้อนให้เห็นสังคมแบบฟาสซิสต์ หรืออ านาจนิยมของรัฐบาล เร่ืองราวในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในประเทศ
ที่มีชื่อว่าโอเชียเนีย ภายใต้ระบอบการปกครอง ไม่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนมีความคิดที่แตกต่างจากชุดความคิดที่ก าหนดขึ้น
โดยผู้มีอ านาจ 

นักวิชาการไทยที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าหลายคนมักเปรียบเทียบสังคมไทยกับหนังสือ “เร่ือง 
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1984” ซึ่งสะท้อนถึงสังคมที่ปิดกั้น ไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในทางความคิด บางคนถึงขั้นโยงไปถึง มาตรา 112 ก็มี จึง
น่าคิดว่า รหัสนัย “1984” ที่ล้อมาจากชื่อหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนแนวทางการต่อสู้ของคู่หู “ธนาธร-ปิยบุตร”ในขั้นต่อไป
หรือไม่ 
  “สนธิรัตน์” ยุติปมการเมือง ดันมิติใหม่แก้ปัญหาพืชพลังงาน เริ่มที่ “บล็อกเชนปาล์มน้ ามัน” 

การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไร เห็นว่า “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงานและ 
รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐข่วงนี้ขอยุติปมประเด็นทั้งหลายไว้เพ่ือก้มหน้าก้มตาท างานตามภาระ 
หน้าที่ หนึ่งในภาระหน้าที่ของ รมว.พลังงาน ที่ก าลังเป็นที่พูดถึง คือ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บล็อกเชน 
(Blockchain) เข้ามาใข้แก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ ามัน ซึ่งเมื่อวันก่อน (12 มิ.ย.) ได้เปิดน าร่องซื้อขายกันจริงไป
แล้วว่ากันว่า“ระบบบล็อกเชน”เป็นมิติใหม่ส าหรับพืชเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดการ ลี่ยนแปลงการซื้อขายปาล์มน้ ามัน
เพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเกษตรกรสวนปาล์ม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือการดูแล
การซื้อขายปาล์มน้ ามันทั้งระบบโดยวิธีการขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ ามันมาตรา 7 ซื้อน้ ามัน B100 จากผู้ประกอบการที่
อยู่ในระบบ Blockchain เท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการกดราคาผลผลิตปาล์มและป้องกันการลักลอบน าเข้า น้ ามัน
ปาล์มดิบ (CPO) การน า “บล็อกเชน” มาใช้ในระบบปาล์มน้ ามันก็ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรเข้าถึงได้จากแพลตฟอร์มผ่านแอป
พลิเคชันมือถือ ที่เกษตรกรลงทะเบียนไว้แล้วกรอกข้อมูลลงในระบบ ใช้งานง่าย และลดขั้นตอนความยุ่งยาก เมื่อมีการ
ซื้อขายผ่านบล็อกเชน ผู้ดูแลหรือกระทั่งรัฐสามารถควบคุม ติดตาม มีการเก็บข้อมูลการซื้อขายปาล์มได้อย่างครบวงจร 
หากเกิดมีปัญหาต้องแก้ไข เช่น ผลผลิตล้นตลาด ที่จะท าให้ราคาปาล์มตกต่ าในฤดูกาลผลิต ก็แก้ไขได้ทันทีจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในระบบ “บล็อกเชน” ยังจะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นน้ าได้ว่า เกษตรกรจะได้
ราคาที่เป็นธรรม และเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันปัญหาการลักลอบน าเข้า CPO เพราะบังคับให้โรงกลั่นต้องซื้อCPO
จากบล็อกเชนเท่านั้นและท าให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันและความสมดุลต่อภาคอุตสาหกรรม รวมถึงท าให้ธุรกิจ
ปาล์มน้ ามัน มีการผลิตและเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต หลังผลักดันบล็อกเชนปาล์มน้ ามัน ฟังว่า “สนธิรัตน์” จะใช้มิติ
พลังงานแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอื่นๆ ไปด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน และก็มีโอกาสที่จะขยายไปสู่พืชพลังงานตัวอ่ืน เช่น 
อ้อย และ มันส าปะหลัง นี่ก็ต้องยอมรับและควรพูดถึงว่า คือ ตัวอย่างของการน า เศรษฐกิจดิจิทัล มาใช้และจับต้องได้
จริงๆ 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000061582 
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15 มิถุนายน 2020 เวลา 8:00 

“เพื่อไทย”แตกยับ ส.ส.ตั้งก๊ก ดีลรัฐบาล-นักธุรกิจ 

 
 

สภาพต่างคนต่างแยก “นายใหญ-่นายหญิง” ยังนิ่งเฉย ไม่ออกมาสยบความเคลื่อนไหว “พรรคเพื่อไทย” อาจเหลือแต่ชื่อ 
พรรคเพ่ือไทยชั่วโมงนี้ “แตกยับ” ไม่มีชิ้นดี “นายใหญ่-นายหญิง” อยู่ไกลเกินกว่าจะประเมินสถานการณ์ภายใน

พรรคได้ว่า “ใครตัวจริง-ใครตัวปลอม” แม้การสื่อสารจะย่อโลกให้ใกล้กัน แต่ทุกจังหวะก้าว “นายใหญ่-นายหญิง” ก้าวช้า
กว่า “ขั้วตรงข้าม” หลายคร้ังหลายครา“4 อดีตขุนพล” ข้างกาย “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ออกไปตั้ง “กลุ่ม
แคร์” อาจจะแคร์ทุกคน แต่ไม่มีทางแคร์ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค
เพ่ือไทย อย่างแน่นอน เพราะยี่ห้อ “ภูมิธรรม เวชยชัย” แกนน ากลุ่มแคร์ ไม่มีทางญาติดีกับ “สุดารัตน์” ประกอบ
กับ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เลยจุดพีคทาง การเมืองมานานแล้ว การจะคุมบรรดา “มุ้งการเมือง” 
ภายในพรรคไม่ให้ แข็งข้อ-แข็งเมือง จึงเป็นไปได้ยาก 
ที่ส าคัญการแบ่งอ านาจออกเป็น 2 ขา เพ่ือแบ่งแยกแล้วปกครอง ทั้ง “สมพงษ์-สุดารัตน์” เคมีไม่เข้ากัน แถมเกี่ยงกันเร่ือง
ปัจจัยยังชีพของ “ส.ส.” ท าให้ “ส.ส.” ของพรรค ต้องยืนด้วยล าแข้ง หาที่พ่ึงด้วยตัวเอง “ส.ส.บางกลุ่ม” มีดีลกับ “บิ๊กเนม
รัฐบาล” ชื่อย่อ “ส.” ที่คอยเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดี แม้จะยังไม่ดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในทันที แต่เก็บเอาไว้เป็นอาวุธเด็ดต่อรอง
เก้าอ้ีรัฐมนตรี หรือเพ่ิมเสียงโหวตให้ “ขั้วรัฐบาล” โดยวางเกมฝากเลี้ยงไว้ในอ้อมอกของพรรคเพ่ือไทย แต่หัวใจอยู่ขั้วรัฐบาล 

ขณะที่ “ส.ส.สายอีสาน” ได้รับการทาบทามจาก “เสี่ย ฮ.” คนดังพรรค พลังประชารัฐ โดยเชื่อมสัมพันธ์ผ่าน “เสี่ย 
ล.” คอยนับจ านวน “ส.ส.เพ่ือไทย” ที่พร้อมย้ายขั้ว แถมคุยโวว่า “นายใหญ่” ไฟเขียวไม่ขัด หากต้องทิ้งพรรค เพ่ือความอยู่
รอด แต่ยังออกลูกกั๊กกันอยู่ 

ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่า “เสี่ย จ.” ที่พักหลังชักธงรบกับ “แกนน าพรรค” นัด 10 ส.ส.เพ่ือไทย จัดงานเลี้ยง
เล็กๆ พร้อมเปิดดีลลับกับ “บิ๊กนักธุรกิจพลังงาน” แถม 1 ใน 10 ส.ส. ที่อยู่ในงานเลี้ยงของ “เสี่ย จ.” เป็นคนฝีปากกล้า-สนิท
สนมกับแกนน าพรรค นอกจากนี้ยังมี “ส.ส.เพ่ือไทย” อีกหลายคนที่พยายามรวบรวมสมาชิก จัดตั้งกลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ขึ้นมา เพ่ือ
เพ่ิมแรงต่อรองภายใน และส่งสัญญาณให้ “บิ๊กเนม” นอกพรรคที่พร้อมยื่นดีล ให้ส่งเทียบเชิญมาได้เลย สภาพต่างคนต่างแยก 
“นายใหญ่-นายหญิง” ยังนิ่งเฉย ไม่ออกมาสยบความเคลื่อนไหว “พรรคเพ่ือไทย” อาจเหลือแต่ชื่อ! 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12291?line= 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12291?line=
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 08:33 น. 
เลือกตั้งทอ้งถิ่น กับโควิด กระชับ รัฐราชการรวมศูนย์ 
 

 
 
เหตุผลที่ยังไม่มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่ว่าอบต. ไม่ว่าอบจ. ไม่ว่าในพื้นที่พิเศษอย่างกทม.และพัทยา 

เพราะว่าไม่มีเงินงบประมาณ ปรากฏออกมาจากการตอบค าถามของนักข่าวโดย นายวิษณุ เครืองาม น่าติดตามอย่าง
เป็นพิเศษ ไม่เพียงเพราะว่าผู้ตอบคือ นายวิษณุ เครืองาม ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมีบทบาทเป็น 
อย่างสูงในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงานทางด้านกฎหมายของรัฐบาล  

หากที่ส าคัญเพราะว่าเหตุผลที่ว่าไม่มีเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตระเตรียมเอาไว้ถูกโยกโอนไปใช้
ในการต่อสู้กับ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เหตุผลนี้มีความชอบธรรมเป็นอย่างสูง เหตุผลนี้สะท้อนการตัดสินใจ
ของรัฐบาล เน้นย้ าว่ารัฐบาลเลือก ”สุขภาพ” เป็นเป้าหมายอันดับ 1 ค าถามอันมาจากผู้สื่อข่าวสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกของสังคมเป็นอย่างดี ด าเนินไปเช่นเดียวกับความรู้สึกเป็นห่วงในผลกระทบ ในทางเศรษฐกิจ เป็นความห่วงใย
เหมือนกับหัวข้อการอภิปรายของกลุ่ม CARE คิดเคลื่อนไทยที่เสนอขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน นั่นก็คือ 150 วันอันตราย
หลังสถานการณ์โควิด-150 เพียงแต่สะท้อนความห่วงใยในประเด็นทางการเมืองซึ่งพุ่ง เป้าไปยังการเลือกตั้งท้องถิ่น 
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย  

เนื่องจากนับแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ประสบปัญหา 
เป็นปัญหา 1 เนื่องจากระบอบคสช.ท าให้เกิดการหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิง และ 1 เป็นการหยุดชะงักท่ามกลางการถอย
หลังกลับไปสู่ยุคแห่งการรวมศูนย์อ านาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จ กระชับโครงสร้าง ”รัฐราชการรวมศูนย์” อย่างเต็มเปี่ยม รู้
ทั้งรู้ตั้งแต่แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่ อเดือนมิถุนายน 2475 
มาแล้วว่า ระบอบประชาธิปไตยจะเข้มแข็งก็ต้องเร่ิมจาก ”ท้องถิ่น” แต่กว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นจริงก็เมื่อเกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 แต่แล้วรูปการณ์เลือกตั้งนี้ก็จบเพราะรัฐประหารเมื่อ 6 ปีก่อน เท่ากับว่า
รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาเข่นฆ่าท าลายการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นลงไป  

นี่คือโจทย์ส าคัญทางการเมืองหลังยุคการแพร่ระบาดโควิด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2228374 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/index-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/index-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2228374
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/index-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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15 มิถุนายน 2563 - 09:25 น. 

ตื่นเถิดสหาย ปักธง CARE ก้าวข้ามทักษิณ 

 
 
ตื่นเถิดสหาย ปักธง CARE ก้าวข้ามทักษิณ คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก 

          เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2544 ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พระราม 3 เพ่ือนพ้องน้องพ่ีในนาม “สโมสร 19” ได้จัด
งานเลี้ยงฉลองความส าเร็จให้กับ 2 สหายอีสานใต้ คนแรก “สหายจรัส” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี(ทักษิณ ชินวัตร) และคนที่ 2 “สหายใหญ่” ภูมิธรรม เวชยชัย" เลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทย (ปุระชัย 
เปี่ยมสมบรูณ์) เวลานั้น อดีตสหายอีสานใต้ต่างยินดีปรีดากับเพ่ือนเก่า “มิ้ง-อ้วน” ถ้วนทั่วหน้า เพราะยุคไทยรักไทย
เรืองรุ่งมิตรสหายยังรักกันดี ต่างจากวันนี้ แบ่งแยกขั้วสี “ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ”ดังนั้น การกลับมาของ 2 สหายอีสานใต้ 
ในนาม “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” หรือกลุ่ม CARE ในวันที่ 17 มิ.ย.2563 ที่วอยซ์ สเปซ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ถนน
วิภาวดีรังสิต ย่อมมีทั้งเสียงไชโย และร้องยี้ จากสหายเก่าท้ังหลาย 
 

สหายจรัส 
ต้นเดือน มิ.ย.2555 ครบรอบ 5 ปี การถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรัก

ไทย “หมอมิ้ง” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช หนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ถูกสื่อมวลชนถามว่า จะหวนคืนสังเวียน
การเมืองหรือไม่?หมอมิ้งตอบว่า "ส่วนตัวคิดว่าชีวิตเข้าไปยุ่งกับการเมืองมากแล้ว ตั้งแต่เด็ก เมื่อถึงเวลาให้คนอ่ืนเข้ามา
มีบทบาท แล้วเรามีความคิดอาจจะผ่านคนอ่ืนแลกเปลี่ยนกันได้" ใช่แล้ว หมอมิ้งเข้าร่วมขบวนการสังคมนิยม ตั้งแต่เป็น
นักเรียนสวนกุหลาบ กระทั่งเข้าไปเรียนแพทย์ มหิดล ก่อนจะเข้าป่า และกลับออกมาเรียนต่อจนจบแพทย์ หมอมิ้งไปรับ
ราชการเป็นแพทย์ชนบท อยู่แถวภาคอีสานหลายปี จึงลาออกมาท างานที่บริษัทชินแซทเทิลไลท์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ของ
ทักษิณ ชินวัตร เลือกตั้งปี 2538 ทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม หมอมิ้งดึงเพ่ือนเก่าสมัย “ซ้ายขาสั้น” ในนาม
บริษัทแมทช์บ็อกช์ มาวางกลยุทธ์หาเสียงให้ทักษิณ  
หลายคนยังจ าภาพโปสเตอร์ทักษิณ ยืนชี้นิ้วมองไกลไปข้างหน้าพร้อมกับค าขวัญ “พลิกเมืองไทยให้แข่งกับโลก” ท าเอา
คนชั้นกลางเทคะแนนให้พลังธรรม แมทช์บ็อกช์มาประสบความส าเร็จอย่างสูงสมัยการเลือกตั้งปี 2544 แคมเปญประชา
นิยม โดนใจรากหญ้า ส่งให้ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงห่างหายไปจากวงการเมือง หมอมิ้งไปรับต าแหน่งอุปนายก
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สภามหาวิทยาลัยชินวัตร และประธานคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยชินวัตร  เสือซุ่ม พยัคฆ์ซ่อน อย่าง
หมอมิ้ง เขาผลักดันให้มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดหลักสูตร The Next Tycoon หลักสูตรระยะสั้นส าหรับเจ้าของธุรกิจ 
ทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป้าหมายของ The Next Tycoon หวังจะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดที่
ไม่จ ากัดอยู่ในแบบแผน มีความเข้าใจกระแสธุรกิจโลก พูดง่ายๆคือ “เพาะเป้า สร้างแกน” และคนเหล่านี้แหละที่จะเป็น
เลือดใหม่ของกลุ่มแคร์ 

สหายใหญ่ 
สหายใหญ่หรืออ้วน ไม่ได้เป็นลูกหม้อชินวัตร เหมือนสหายจรัสหรือหมอมิ้ง เพราะหลังออกจากป่า  ภูมิธรรม 

เวชยชัย ก็เดินทางสายเอ็นจีโอ โดยเป็นรองผู้อ านวยการโครงการอาสาสมัคร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ อยู่นานถึง 10 ปี 
จึงถูกเรียกขานว่า “เอ็นจีอ้วน”ปลายปี 2534 “อ้วน” นัดเพ่ือนพ้องน้องพ่ี “คนเดือนตุลา” มาปรึกษาหาเร่ืองตั้งพรรค
การเมือง และได้ยื่นจดทะเบียนตั้ง“พรรคประชาธรรม” เตรียมลงสังเวียนเลือกตั้งปี 2535 แต่ไปไม่ถึงฝัน ทุนรอนหมด
ก่อน ปี 2538 ทักษิณไปเทคโอเวอร์พรรคพลังธรรม อ้วนและเพ่ือนก็เข้าไปช่วยงานการเมือง จึงคบค้าสมาคมกับไทคูน
สื่อสารผู้มั่งคั่งเร่ือยมา ปี 2540 อ้วนอ าลาชีวิตเอ็นจีโอ ไปซุ่มสร้างพรรคการเมืองให้ทักษิณ ช่วงปี 2541 ก่อร่างสร้าง
พรรคไทยรักไทย อ้วนเดินสายพบเอ็นจีโอทุกปีก ดึงพรรคพวกมาช่วยงานที่อาคารชินวัตร 3 ผลงานการเลือกตั้งปี 
2548 พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะท่วมท้น อ้วนได้รางวัลเป็น รมช.คมนาคม อ้วนไม่อยากทิ้งพรรคเพ่ือไทย แต่ทน
ไม่ได้กับลีลานักการเมืองจอมสร้างภาพ อ้วนจึงเลือกมาสร้างถนนสายใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433882?adz= 
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