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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 เมษายน 2563 

ข่าว กกต./ ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 

Mcot ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
เปิดเผยว่า ส านักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด -19 
เพ่ิมขึ้นอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3  ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและ
คดี  จึงยังถือว่าการแพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวเป็นวงกว้าง แต่อยู่เฉพาะ
จุดและคนที่ใกล้ชิดกัน  จึงได้ด าเนินการตามข้อแนะน าจากที่ประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ ากรมควบคุมโรค ปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี  
หรือ ปิดพ้ืนที่ชั้น 4  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 14 วัน  ตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา  อีกทั้ง ยังได้มีการฆ่าเชื้อในบริเวณ  
ดังกล่าวแล้ว 

4 
5 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ พร้อม 99%! เปิดประชุมสภาฯ พ.ค.นี้ เล็งตรวจ 500 ส.ส.หาเชื้อโควิด-19 6 
2 มติชนออนไลน์ ‘สุวิทย์’ ชี้เล่นเกมการเมืองช่วงวิกฤตไม่เหมาะสม จวกอยู่ที่สามัญส านึก 7 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ยัน ไม่เปลี่ยนหัวหน้าพลังประชารัฐ 8 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร.ปัด 'เสธ.อ้น' เอ่ียวก๊วนไล่ 'อุตตม-สนธิรัตน'์ 9 
5 ไทยรัฐออนไลน์ หัวหน้าพรรคพลังประชารฐัคงเดิม 10 
6 เนชั่นออนไลน์ “ณัฏฐพล” น าร่องทิ้ง กก.บห. พลังประชารัฐ ตั้งเป้าปลด“หัวหน้าพรรค” 13 
7 เนชั่นออนไลน์ "วิเชียร" แจง "เสธ.อ้น" ไร้บทบาทใน "พปชร." 16 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร.ปัด 'เสธ.อ้น' เบื้องหลังตะเพิด 'อุตตม-สนธิรัตน์' 17 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มาดามเดียร์' ยัน พปชร. แก้ปัญหาปชช.มากกว่าปัญหาพรรค 18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 20 ก๊ก "พปชร."มังกรซ่อนพยัคฆ์ 19 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เก้าอ้ี หน.พรรค พปชร. ให้พ่ีไม่ได้เชียวหรือ? 21 
3 เนชั่นออนไลน์ เส้นทางการเมือง “6 ขุนพล” ข้างกาย “บิ๊กป้อม” เคลื่อนเกมยึด พปชร. 24 
4 แนวหน้าออนไลน์ อ านาจพิเศษ เพ่ือสู้โควิด-19 บนพ้ืนฐานประชาธิปไตย 27 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เขย่าผิดจังหวะ "เจ๊ง" 29 
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30 เม.ย. 2020 00:00:01 

เลขาฯ กกต. พอใจมาตรการป้องกันโควิด-19 จ ากัดวงการแพร่รระบาด 
 

 
 
กกต. 29 เม.ย.- เลขาฯ กกต. พอใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้ติดเชื้อจ ากัดวงเฉพาะส านักวินิจฉัย
และคดี สั่งปิดพื้นที่แพร่เชื้อแล้ว 14 วัน รอลุ้นผลตรวจอีก 140 คนวันนี้ ก่อนพิจารณามาตรการเพิ่มเติม 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดเผยว่า ส านักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่า มี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมขึ้นอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3  ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและคดี  จึงยังถือว่าการ
แพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวเป็นวงกว้าง แต่อยู่เฉพาะจุดและคนที่ใกล้ชิดกัน  จึงได้ด าเนินการตามข้อแนะน าจากที่
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ ากรมควบคุมโรค ปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี  หรือ ปิดพ้ืนที่ชั้น 4  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
การพบเชื้อเป็นเวลา 14 วัน  ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา  อีกท้ัง ยังได้มีการฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวแล้ว 

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน กกต. ด าเนินการอยู่ ยังถือว่าได้ผล  สามารถป้องกันการแพร่เชื้อ
ได้ดีระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย  (ไม่รวมนิติกรคนแรกที่พบเชื้อ) และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านัก
วินิจฉัยและคดีเท่านั้น  ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ขณะนี้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปแล้วเกือบ 300 ราย วันนี้ (29 เม.ย.) จะ
ทราบผลการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 140 ราย   และหวังว่าการติดเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปที่จุดอ่ืน  หากพบว่า
การติดเชื้อกระจายไปจุดอื่น ก็จะพิจารณาว่าจะต้องมีมาตรการใดเพ่ิมเติมหรือไม่   

ส าหรับการผลตรวจเชื้อรอบแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่พบว่าเป็นลบไม่ติดเชื้อนั้น รวมถึง นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์  กกต. ด้วย ส่วนนายเลิศวิโรจน์ โก
วัฒนะ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ที่ตรวจเชื้อเมื่อวานนี้ (28 เม.ย.) ต้องรอลุ้นผลในวันนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ
พร้อมกัน    
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ea8f0bbe3f8e40af44408ec  
  

https://www.mcot.net/view/5ea8f0bbe3f8e40af44408ec
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29 เมษายน 2563  

"เลขาฯ กกต." รับ จนท.ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 สั่งปิดพื้นท่ีแพร่เชือ้แล้ว 14 วัน 
 

 
 
"เลขาฯ กกต." รับ จนท.ติดเชื้อโควิด-19 รายท่ี 3 เผยผู้ติดเชื้อจ ากัดวงเฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี สั่งปิดพื้นที่แพร่
เชื้อแล้ว 14 วัน ลุ้นผลตรวจอีก 140 คนวันนี้ ชี้ พอใจมาตรการป้องกัน 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดเผยว่า ส านักงาน 
กกต.ได้รับแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3 ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยและ
คด ีจึงยังถือว่าการแพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวเป็นวงกว้าง แต่อยู่เฉพาะจุดและคนที่ใกล้ชิดกัน  จึงได้ด าเนินการตาม
ข้อแนะน าจากท่ีประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ ากรมควบคุมโรค ปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี  หรือ ปิดพ้ืนที่
ชั้น 4  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 14 วัน  ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา  อีกทั้ง ยังได้มีการฆ่าเชื้อในบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว 

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน กกต. ด าเนินการอยู่ ยังถือว่าได้ผล  สามารถป้องกันการแพร่เชื้อ
ได้ดีระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย  (ไม่รวมนิติกรคนแรกท่ีพบเชื้อ) และจ ากัดวงอยู่เฉพาะส านัก
วินิจฉัยและคดีเท่านั้น  ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ขณะนี้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปแล้วเกือบ 300 ราย จะทราบผลการ
ตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 140 ราย   และหวังว่าการติดเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปที่จุดอื่น  หากพบว่าการติดเชื้อ
กระจายไปจุดอื่น ก็จะพิจารณาว่าจะต้องมีมาตรการใดเพ่ิมเติมหรือไม่   

อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลการตรวจเชื้อรอบแรก เมื่อวันที่ 27 เม.ย. พบว่าผลตรวจเป็นลบไม่ติดเชื้อ รวมถึง นาย
อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  และนายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์  กกต. ด้วย ส่วนนายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ที่ตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ต้องรอลุ้นผลในวันนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่
ตรวจพร้อมกัน   
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/151269  
 

https://siamrath.co.th/n/151269
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วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563, 12.40 น. 

พร้อม 99%! เปิดประชุมสภาฯ พ.ค.นี้ เล็งตรวจ 500 ส.ส.หาเชือ้โควิด-19 
 

 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความพร้อมการเปิด

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า ขณะนี้มีความพร้อม 99% ในการเปิดประชุมสภา วันที่ 22 
พ.ค.และในวันที่ 5 พ.ค.จะทดสอบความพร้อมใน 1% ที่เหลือ คือ เรื่องระบบเสียงในห้องประชุม จะเป็นการทดสอบ
เสมือนจริง โดยน าข้าราชการไปนั่งในห้องประชุม ให้นั่งเว้นระยะที่เว้นที่เหมือนในการประชุมสภาจริงวันที่ 22 พ.ค.เพ่ือ
ดูว่าที่นั่งเพียงพอหรือไม่ พร้อมกับทดสอบระบบเสียงไปด้วย เพราะการทดสอบระบบเสียง 2 ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่น่า
พอใจ 100% เนื่องจากยังมีเสียงสะท้อนอยู่ เมื่อทดสอบความพร้อมวันที่ 5 พ.ค.เสร็จแล้ว จะมีความพร้อม 100% ใน
การเปิดประชุมสภา 

นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันได้ให้ส านักการแพทย์ ประสานงานไปยังกรมควบคุมโรค และกรมควบคุม
มลพิษ ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมสุริยัน ที่จะใช้ในการประชุมสภาด้วย เพ่ือขอค าแนะน าเรื่อง
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ ส.ส.ทุกคน ก่อนการเปิดประชุมสภานั้น จะ
ประสานกรมควบคุมโรค ให้เข้ามาตรวจสอบ ส.ส.อยู่ แต่ต้องสอบถามความสมัครใจ ส.ส.ทุกคนก่อนว่าจะยินดีเข้ารับ
การตรวจหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ได้ประสานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้เข้ามาฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ แก่ ส.ส.
และบุคลากรรัฐสภา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดสภา แต่หากใครอยากฉีดให้ครบ 4 สายพันธ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
คนละ 400 บาท 

"ยืนยัน สภาได้วางมาตรการสกัดเชื้อโรคเต็มที่ในช่วงเปิดสภา  เมื่อ ส.ส.ลงจากรถ จะถูกตรวจกลั่นกรอง 
ตรวจหาเชื้อทันทีก่อนขึ้นลิฟต์ ใครจะเข้าสภาต้องใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่การใช้บริการห้องอาหารของ ส.ส.จะต้องจัด
คิวการเข้าไปรับประทานอาหาร จะไม่ให้เข้าไปครั้งละ 200 - 300 คน" นายสรศักดิ์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489659  
 
  

https://www.naewna.com/politic/489659
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วันที่ 29 เมษายน 2563 - 14:44 น.  

‘สุวิทย์’ ชี้เล่นเกมการเมืองช่วงวิกฤตไม่เหมาะสม จวกอยู่ที่สามัญส านึก 
 

 
 
เม่ือวันที่ 29 เมษายน นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี โดยให้นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ อว. ว่า ส่วนตัวไม่น้อยใจ เป็นเรื่องปกติธรรมดา อย่ายึดมั่น
ถือมั่น ทุกอย่างอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แต่ขอถามว่า ในช่วงสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้มาคิด
เรื่องการเมืองได้อย่างไร ทั้งที่วันนี้ต้องช่วยกันท างาน เพ่ือตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตโค
วิด-19 ไปให้ได้ การที่จะมานั่งดึงเกมทางการเมือง ในขณะที่ประเทศก าลังเผชิญวิกฤตนั้น ส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสม 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตรงนี้เป็นปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เองใช่หรือไม่  นายสุวิทย์ กล่าวว่า 
เป็นเรื่องธรรมชาติ เพียงแต่ก็ต้องมีเรื่องของสามัญส านึก ว่าวันนี้ควรท าเรื่องใดก่อน  หลัง ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื่อไวรัสโควิด-19 คิดว่า รัฐบาลท าได้ดีขึ้นแล้ว จากนั้นต้องมาว่าเรื่องเศรษฐกิจ สร้างงาน ตรงนี้คือเรื่องที่มี
ความส าคัญ ชั่วโมงถ้ามาพูดเรื่องการเมือง ตนว่าคงไม่เหมาะสม ทั้งนี้นายกฯ เองก็ชัดเจน ว่าชั่วโมงนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง 
และคนที่จะตัดสินเรื่องนี้ ก็คือนายกฯคนเดียว  ทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับใครเพราะส่วนใหญ่ท างาน  ไม่ค่อยได้เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับในพรรค 

“ผมเองไม่คิดว่า จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ คนที่ตัดสินเรื่องนี้ได้อยู่ที่นายกฯ เพียงคนเดียว ส่วนที่มีชื่อผมจะ
ถูกปรับออกจาก ครม. ถึง 2 ครั้งส่วนหนึ่ง เพราะไม่มี ส.ส.ในมือ ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา ผมท างานเพ่ือประเทศ ไม่ได้
ท างานเพ่ือพรรคอย่างเดียว เมื่อถึงวันหนึ่งที่ภารกิจผมจบ หรือถึงจุดหนึ่งที่นายกฯ บอกว่ามีคนที่เหมาะสม มาท าต่อได้
ดีกว่า ผมก็ยินดีเสมอ พร้อมที่จะไปถ้านายกฯบอก ผมมาไม่ได้ยึดติดต าแหน่ง ส่วนนายสุชาติ ที่มีชื่อว่าจะมาเป็น
รัฐมนตรีว่าการ อว. ต่อ เหมาะสมหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ประชาชน อยู่ที่ประชาคมมหาวิทยาลัย จะตอบรับหรือไม่” นายสุวิ
ทย์กล่าว     
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2162701   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2162701
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29 เมษายน 2563 - 16:38 น.  

"บิ๊กป้อม" ยัน ไม่เปลี่ยนหัวหน้าพลังประชารัฐ  
 

 
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 

บอกถึงปัญหาความวุ่นวายภายในพรรคขณะนี้ได้มีการพูดคุย ท าความเข้าใจกันหรือยังว่า “อะไร ไม่มีอะไร ๆ"เมื่อถาม
ว่าปัญหาจบแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบว่า“จบแล้วๆ” 

เมื่อถามย้ าว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ยืนยันว่า 
“ไม่มี ๆ”และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ท าไมจึงมีคนอยากให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธตอบค าถาม
ดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429165?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/429165?adz
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พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 17.07 น. 

พปชร.ปัด 'เสธ.อ้น' เอีย่วก๊วนไล่ 'อุตตม-สนธริัตน์' 
 
 
 
 
 
 
 
“พปชร.” โต้ “เสธ.อ้น” ไม่ใช่สมาชิกพรรค-ไม่มีบทบาทใดๆ สกัด ถูกโยงคนนอกครอบง าพรรค หลังชื่อโผล่ร่วมก๊
วนแกนน าพปชร.เคลื่อนไหว ไล่ “อุตตม-สนธิรัตน์” 

 
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 

กล่าวถึงกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของแกนน าส.ส.บางกลุ่มในพรรค ที่กดดันให้เปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรค 
โดยปรากฎว่ามีชื่อของพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา หรือเสธ.อ้น สมาชิกวุฒิสภา เข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงความเห็นต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค ว่า พรรคพปชร.ยืนยันว่า พล.อ.กนิษฐ์ ไม่ได้มีบทบาทอะไร ภายในพรรค เพราะไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรค 
"ต้องขอยืนยันให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกมาครอบง าพรรค อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตการ
แสดงความเห็นของพล.อ.กนิษฐ์ ซึ่งเป็น ส.ว.ก าลังแสดงตนฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งถือว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่" 
นายวิเชียร กล่าว.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/771815
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30 เม.ย. 2563 05:23 น. 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 “บิ๊กป้อม” แตะเบรกศึกใน พปชร. 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 เม.ย.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆถึงปัญหาความวุ่นวายภายในพรรค พป
ชร.ได้มีการพูดคุยท าความเข้าใจกันรึยัง ว่า “อะไร ไม่มีอะไรๆ” เมื่อถามว่าปัญหาจบแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบ
ตัดบทว่า “จบแล้วๆ” เมื่อถามย้ าว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคแล้วใช่หรือไม่รองนายกฯ
ตอบว่า “ไม่มีๆ” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าท าไมจึงมีคนอยากให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรปฏิเสธตอบค าถาม
ดังกล่าวพร้อมเดินเลี่ยงไปทันที 
 “สมคิด–สุริยะ–ผู้กองนัส” ถกเครียด 

วันเดียวกันเวลา 08.45 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พร้อมนายอุตตม 
สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรค ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน าพรรค หารือร่วมกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหน้า
พรรค โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง มีรายงานข่าวว่ามีการพูดคุยเพ่ือก าหนดท่าทีหลังจากนี้ แม้แผนของอีกฝั่งที่
พยายามล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคลาออกไม่ได้ผล แต่เชื่อว่าเรื่องคงไม่จบง่ายๆ รวมถึงประเมินเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ 
ถ้านายกฯส่งซิกก็พร้อมสละเก้าอี้ 

“เวลานี้จะมานั่งคุยเรื่องการเมือง จึงไม่เหมาะสม และนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าชั่วโมงนี้ไม่พูดเรื่องการเมือง 
และคนที่จะตัดสินเรื่องปรับ ครม.ก็คือนายกฯคนเดียว ผมส่วนใหญ่ท างานไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับพรรค ไม่คิดว่าจะมีเรื่อง
ปรับ ครม.ในช่วงนี้ เราไม่ได้ท างานเพ่ือพรรคอย่างเดียว เราต้องท างานเพ่ือประชาชน เพ่ือประเทศ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่
ภารกิจของเราจบ หรือจุดหนึ่งที่นายกฯบอกว่าน่าจะมีคนที่ เหมาะสมกว่ามาท างานต่อจากผม ก็ยินดีอยู่แล้ว ผมพร้อม
ทุกวันที่จะไปอยู่แล้ว เรามาท างาน ไม่ได้ยึดติดกับต าแหน่ง ส่วนชื่อคนที่จะมาแทนมีความเหมาะสมหรือไม่นั้น อยู่ที่
ประชาชน และประชาคมมหาวิทยาลัยจะให้การยอมรับหรือไม่” นายสุวิทย์กล่าว 
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“เสี่ยแฮงค์” ยันไม่มีเอี่ยวกดดัน 
นายอนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายดังกล่าว ทราบ

ข่าวยังรู้สึกตกใจ เวลานี้ไม่ควรมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง และยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องปรับ ครม. 
ทุกคนควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ร่วมกับรัฐบาล หลังจากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย ค่อยมาว่ากัน 
เวลานี้ไม่ใช่เวลาของการเมือง ส่วนข่าวว่าหากมีการปรับ ครม.จะไปนั่งต าแหน่ง รมว. ศึกษาธิการ ไม่เป็นความจริง ไม่มี
การต่อรองกับใครในช่วงเวลานี้ทั้งนั้น ไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมาจากไหน และมีวัตถุประสงค์อะไร กับนายอุตตมยังไม่ได้
คุยกัน แต่เห็นใจ มองว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรคจะเป็นใครก็ได้ ขอให้เป็นคนที่รักพรรคจริง ทุ่มเทให้กับพรรค ท าพรรคให้
เดินไปข้างหน้า ท าให้พรรคเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนในระยะยาว ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ส่วนไลน์กลุ่มพรรคที่หลุด
ออกมายอมรับมีผลต่อภาพลักษณ์ของพรรค 
“เสธ.อ้น” มีหนาวอาจลามยุบ พปชร. 

ด้านนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีมีชื่อ “เสธ.อ้น” หรือ 
พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. ที่ถูกระบุเป็นคนเดินเกมเคลื่อนไหวให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐแทนนายอุตตม สาวนายน ว่า รัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนให้ ส.ว.วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ภายใต้
พรรคการเมืองใด ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาตลอดเตรียมจะรวบรวมข้อมูลบทสัมภาษณ์ของ พล.อ.กนิษฐ์ที่ยอมรับว่าเข้า
มาช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตร เพ่ือยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาและส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ พล.อ.กนิษฐ์ได้รับต าแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตอนมียศเป็น 
พล.ท. พอเป็น พล.อ.ได้รับเลือกให้เป็น ส.ว.ชุดปัจจุบัน กรณีที่พรรคการเมืองใดยอมให้บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคเข้า
ไปเกี่ยวข้อง อาจท าให้พรรคการเมืองนั้นท าผิดกฎหมายด้วย ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ ขอเวลา
รวบรวมหลักฐาน 2 วัน จากนั้นจะยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ส่วนจะถึงขั้นขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ว.
พ้นจากต าแหน่งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต. แต่คนเป็น ส.ว.ต้องรู้กฎหมาย จะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้ สิ่งที่ 
พล.อ.กนิษฐ์ยอมรับว่าเคยท างานให้ พล.อ.ประวิตรสมัยที่รับราชการ และเม่ือ พล.อ.ประวิตรเข้ามาท างานการเมืองต้อง
ตามมาท างานด้วยนั้น ถือว่าเป็นคนละสถานะแล้ว กฎหมายชี้ชัดว่า ส.ว.ห้ามฝักใฝ่ ใดๆในทางการเมือง และต้องเป็น
กลางทางการเมืองด้วย 
 “วิเชียร” รีบแจงไม่มีใครครอบง า 

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวที่ปรากฏ
ชื่อ พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา หรือ เสธ.อ้น ส.ว. เข้ามาเก่ียวข้องและแสดงความเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรค ว่า 
ยืนยัน พล.อ.กนิษฐ์ไม่ได้มีบทบาทอะไรภายในพรรค ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรค ต้ องขอยืนยัน
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกมาครอบง าพรรค 
“ชวน” ก าชับสภาห้ามการ์ดตก 

ที่รัฐสภาเมื่อเวลา 11.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการรองรับการเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค. โดยจะมีกระแสข่าวว่าจะขอให้กรมควบคุมโรคมาตรวจร่างกาย ส.ส. ก่อนเปิด
สมัยประชุม ว่าต้องรอความพร้อมของสถานที่ก่อน ส่วนผู้มาประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ใครมีอุณหภูมิเกินกว่าแพทย์
ก าหนด จะไม่ให้เข้าประชุม ก่อนถึงวันเปิดประชุมสภาจะเชิญทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่สภาฯ ตัวแทนพรรคการเมือง มา
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หารือท าความเข้าใจเรื่องสุขภาพ ระหว่างสมัยการประชุม 120 วัน ให้เป็นไปด้วยดี เชื่อว่า ส.ส.จะอภิปรายกันเยอะ จึง
ต้องย้ าเรื่องความปลอดภัยสูงสุด วันนี้ยังโชคดีเจ้าหน้าที่รัฐสภาเกือบ 3,000 คน ยังไม่มีข่าวว่ามีใครติดเชื้อ แต่ไม่รู้ว่าจะ
ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ขอเตือนว่าให้ดูแลกันเข้มอย่าประมาท หรือปล่อยปละละเลย 
จ่อจับตรวจ ส.ส.ทุกคนกันแพร่เชื้อ 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้สภาฯมีความพร้อม 99 เปอร์เซ็นต์ โดยวันที่ 
5 พ.ค.จะทดสอบความพร้อมที่เหลืออีก 1 เปอร์เซ็นต์ คือระบบเสียงในห้องประชุม เป็นการทดสอบเสมือนจริง โดยน า
ข้าราชการไปนั่งในห้อง ประชุม จัดที่นั่งเว้นระยะห่างเหมือนวันประชุมจริง เพ่ือดูว่าที่นั่งเพียงพอหรือไม่ พร้อมทดสอบ
ระบบเสียงไปด้วย จากการทดสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่น่าพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังมีเสียงสะท้อนอยู่ พร้อมกับประสาน
ไปยังกรมควบคุมโรค และกรมควบคุมมลพิษ ให้เข้า มาร่วมตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมสุริยันที่จะใช้ประชุม
สภาฯด้วย เพ่ือขอค าแนะน าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจต้องตรวจ ส.ส.ทุกคนก่อน แต่ต้องสอบถาม
ความสมัครใจ ส.ส.ทุกคนด้วยว่า จะยินดีเข้ารับการตรวจหรือไม่ อย่างไรก็ตามได้ ประสานโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เข้า
มาฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ แก่ ส.ส. และบุคลากรรัฐสภา ยืนยันสภาวางมาตรการไว้เต็มที่ เมื่อ ส.ส.ลงจาก
รถจะถูกตรวจกลั่นกรองหาเชื้อทันทีก่อนขึ้นลิฟต์ ใครจะเข้าสภาฯต้องใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่การใช้บริการ
ห้องอาหารของ ส.ส. ต้องจัดคิวจะไม่ให้เข้าไปครั้งละ 200-300 คน 
“เจ๊หน่อย” ย้ าเคลียร์เงินกู้ให้ชัดๆ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท 
เป็นการกู้สูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย พรรคเพ่ือไทยจะไม่ยอมให้เป็นการตีเช็ค เปล่ าให้รัฐบาลไปใช้อย่างไร้
ประสิทธิภาพและไม่โปร่งใส เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ต้องใช้เยียวยาความเดือดร้อนประชาชน ลดความเสียหายทาง
ธุรกิจฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่เสียหาย และลงทุนเพ่ือธุรกิจส าหรับอนาคต รับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการท าธุรกิจที่จะ
เป็นนิวนอร์มอล เพ่ือพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนไทยให้ได้ โดยเฉพาะ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณสุข ขอเสนอให้รัฐบาลด าเนินการและชี้แจงข้อมูลต่างๆให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปรับ
เกลี่ยงบประมาณปี 63 และงบฯปี 64 รัฐบาลดึงเงินกลับมาได้เท่าไหร่ และสามารถน ามาชดเชยเพ่ือปรับลดวงเงินกู้ 1.9 
ล้านล้านบาทได้จ านวนเท่าไหร่ ขอให้รัฐบาลแสดงวิสัยทัศน์พร้อมทั้งรายละเอียดว่าจะใช้เงินกู้จ านวนมหาศาลนี้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดอย่างไร พร้อมทั้งรายงานการด าเนินงาน การใช้เงินกู้ให้รับทราบทุก 3 
เดือน รัฐบาลต้องเปิดประชุมสภาวิสามัญทันทีที่ข้อก าหนดทางสาธารณสุขเอ้ืออ านวย 
“อนุดิษฐ์” สงสัยอยากได้อ านาจแฝง 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน
นั้น ถูกสังคมตั้งค าถามว่ารัฐบาลอยากได้อ านาจอ่ืนที่ไม่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาโควิดมาใช้ด้วยใช่หรือไม่ พรรคเพ่ือ
ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ รัฐบาลจะใช้อ านาจอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
อย่างสมดุล และเหมาะสมควบคู่ไปกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพ่ือผลประโยชน์ประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก 
อ้างอิง ; https://www.thairath.co.th/news/politic/1833651 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1833651
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“ณัฏฐพล” น าร่องทิ้ง กก.บห. พลังประชารัฐ ตั้งเป้าปลด“หัวหน้าพรรค” 
 
 
 
  
 
 

 
ความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังคงมีความพยายามของแกนน าและส.ส.บางกลุ่ม เดิน

เกมเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค จากนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพ่ือสนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตร์ ว งษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พปชร. มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยทั้ง 2 ฝั่ง ยัง
เดินสายล็อบบี้อย่างต่อเนื่อง แม้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม จะออกมาส่งสัญญาณให้หยุด
เคลื่อนไหว เนื่องจากต้องการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 เม.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนาย
อุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการ
พรรค และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาหารือร่วมกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสหากรรม ในฐานะแกนน ากลุ่มสามมิตร ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนไปร่วมประชุม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ ที่ท าเนียบรัฐบาล 
 ทั้งนี้ บรรยากาศการมาหารือร่วมกันครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรค พปชร.
อย่างหนัก เพ่ือบีบนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ พ้นจากการเป็นหัวหน้า และเลขาธิการพรรค โดยมีการมองกันว่า กลุ่ม
นายสมคิด ต้องการดึงจ านวนเสียงส.ส.จากกลุ่มสามมิตร เข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวเอง เพ่ือเป็นอ านาจต่อรอง 

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก พปชร. เปิดเผยว่า บรรยากาศในที่ประชุมมีการถกเถียงกันกันอย่างหนักว่า จะ
เดินหน้าแสดงพลังหรือจะท าอย่างไรต่อไป โดยมีข้อเสนอหลายแนวทาง แต่สุดท้ายทั้งหมดก็เลือกจบด้วยวิธีการ
ประนีประนอม เนื่องจากมองว่า พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพปชร. 
เป็นผู้ใหญ่ที่ ส.ส.พรรคให้ความเคารพ และสถานการณ์เวลานี้ ไม่เหมาะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง 
เนื่องจากทุกคนควรมุ่งไปแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 และดูแลความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า 
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นอกจากนี้ แหล่งข่าวจากพรรค พปชร. ยังเปิดเผย ภายหลังที่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาเบรกเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในพรรค พปชร.และเรื่องการปรับครม. หลังจากกลุ่มนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กับนายสุชาติ 
ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธานส.ส.พปชร.เดิมเกมให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค และยังล็อบบี้ให้
กรรมการบริหารพรรคคนอ่ืนๆ ยื่นใบลาออกเพ่ือให้สัดส่วนเหลือไม่ถึงครึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันสิ้นสภาพลง
โดยอัตโนมัติ และสามารถเลือกชุดใหม่ได้ แต่ปรากฏว่า หลังเช็กเสียงแล้วปรากฎว่าจ านวนเสียงไม่เพียงพอ จึงต้องพับ
แผนไว้ชั่วคราว 

และล่าสุด พล.อ.ประวิตร ได้ต่อสายไปยังกลุ่มต่างๆ ในพรรคที่เคลื่อนไหวอยู่ให้ยุติการให้ข่าวเรื่องนี้ รวมถึง
ความเคลื่อนไหวการปรับครม. โดยขอ อย่าไปให้ข่าวหรือตอบโต้ ต่อสู้กัน เพราะข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ไม่เหมาะสม 
เนื่องจากรัฐบาลก าลังให้ความส าคัญกับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ 
ขณะเดียวกัน ยังมีกระแสข่าวว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรคพปชร. ได้ยื่นใบลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคพปชร.แล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นการน าร่องให้กรรมการบริหารพรรค คนอ่ืน ได้ยื่น
ใบลาออกตาม โดยมีเป้าหมายให้ กรรมการบริหารพรรค ยื่นใบลาออกให้เกินครึ่งหนึ่ง เพ่ือบีบให้พรรคต้องเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

วันเดียวกันนี้ มีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่พรรค พปชร. ได้โทรศัพท์แจ้งไปยัง ส.ส. พปชร. ทุกคน โดยเฉพาะคน
ที่ลงพ้ืนที่ต่างจังหวัด ให้มาเข้าร่วมประชุมที่ท าการพรรคพปชร. ในวันที่ 30 เม.ย. เวลา 11.00 น. โดยไม่ได้แจ้งว่าจะมี
การประชุมในวาระใด 

ทางด้านท่าที พล.อ.ประวิตร ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. ตอบข้อถามผู้สื่อข่าวถึงปัญหาความวุ่นวายภายใน
พรรคขณะนี้ได้มีการพูดคุย ท าความเข้าใจกันหรือยัง โดยตอบเพียงว่า “อะไร ไมม่ีอะไร ๆ" เมื่อถามต่อว่า ปัญหาจบแล้ว
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า“จบแล้วๆ” 

เมื่อถามย้ าว่า จะไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า
“ไม่มี ๆ” ผู้สื่อข่าวถามว่า ท าไมจึงมีคนอยากให้ท่านเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธตอบค าถามดังกล่าว 
แจง”เสธ.อ้น"ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค 

ทางด้านนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคพปชร. กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของแกน
น าส.ส.บางกลุ่มในพรรค ที่กดดันให้เปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรค โดยปรากฎชื่อของพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 
หรือเสธ.อ้น สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงความเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค ว่า พรรคพปชร. 
ยืนยันว่าพล.อ.กนิษฐ์ ไม่ได้มีบทบาทอะไรภายในพรรค เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรค “ต้อง
ขอยืนยันให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกมาครอบง าพรรค อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การ
แสดงความเห็นของพล.อ.กนิษฐ์ ซึ่งเป็นส.ว.ก าลังแสดงตนฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งถือว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่” 
“เรืองไกร”จ่อย่ืนกกต.ฟันยุ่งพปชร. 
ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่พล.อ.กนิษฐ์ ยอมรับว่าเข้าช่วยงาน
การเมืองให้กับ พล.อ.ประวิตร ว่า ถือเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งถือว่าขัดต่อ
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ส.ว.นั้นต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้ของพรรคการเมืองใดๆ ซึ่งตนติดตามเรื่อง
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ดังกล่าวและเตรียมจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ เพ่ือยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ให้พิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป 

“ผมดูจากข่าวที่ตอบโต้กันไปมาระหว่างคนของพรรคพลังประชารัฐ และข่าวระบุว่ามีชื่อของพล.อ.กนิษฐ์ อยู่
ด้วย ซึ่ง พล.อ.กนิษฐ์นั้น ได้รับต าแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอนมียศเป็น พล.ท. และเมื่อเป็น พล.อ. 
ได้รับการเลือกให้เป็น ส.ว.ชุดปัจจุบันนี้ ทั้งนี้กรณีที่พรรคการเมืองใด ยอมให้บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคเข้าไปเกี่ยวข้อง
นั้น อาจท าให้พรรคการเมืองท าผิดกฎหมายด้วย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ผมขอเวลา
รวบรวมเอกสารและหลักฐาน ประมาณ 2 วัน จากนั้นจะยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ ส่วนการ
พิจารณาจะถึงขั้นส.ว.ที่ขาดคุณสมบัติพ้นจากต าแหน่งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต.” นายเรืองไกร กล่าว 

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่าบุคคลที่ได้รับต าแหน่งให้เป็นส.ว. หรือสมาชิกสภาสูง จ าเป็นต้องรู้กฎหมาย จะอ้างว่า
ไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่พล.อ.กนิษฐ์ยอมรับว่าเคยท างานให้กับพล.อ.ประวิตร สมัยที่รับราชการ และเมื่อพล.อ.
ประวิตร เข้ามาท างานการเมือง ต้องตามมาท างานด้วย ถือว่าเป็นคนละสถานะแล้ว และกฎหมายชี้ชัดว่าสมาชิกสภาสูง
ห้ามฝักใฝ่ใดๆ ในทางการเมือง และต้องเป็นกลางทางการเมืองด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/
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29 เมษายน 2020 เวลา 19:02  

"วิเชียร" แจง "เสธ.อ้น" ไร้บทบาทใน "พปชร." 
 

 
 
"วิเชียร" แจง "เสธ.อ้น" ไร้บทบาทใน พปชร." ชี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ยันชัด เพ่ือไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหา 
บุคคลภายนอกมาครอบง า  

 
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ(พป

ชร.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของแกนน าส.ส.บางกลุ่มในพรรค ที่กดดันให้เปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรค โดย
ปรากฎชื่อของพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา หรือเสธ.อ้น สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงความเห็นต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค ว่า พรรคพปชร. ยืนยันว่าพล.อ.กนิษฐ์  ไม่ได้มีบทบาทอะไรภายในพรรค เพราะไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรค ต้องขอยืนยันให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกมา
ครอบง าพรรค อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การแสดงความเห็นของพล.อ.กนิษฐ์ ซึ่งเป็นส.ว.ก าลังแสดงตนฝักใฝ่ทาง
การเมือง ซึ่งถือว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10132?line=  
 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10132?line
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29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:29 น. 

พปชร.ปัด 'เสธ.อ้น' เบือ้งหลังตะเพิด 'อุตตม-สนธิรัตน์' 
 

 
 
29 เม.ย.63 - นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของแกนน าส.ส.บางกลุ่มในพรรค  ที่กดดันให้เปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรค 
โดยปรากฎว่ามีชื่อของ พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา หรือเสธ.อ้น สมาชิกวุฒิสภา เข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงความเห็นต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค ว่า พรรคพปชร.ยืนยันว่าพล.อ.กนิษฐ์  ไม่ได้มีบทบาทอะไร ภายในพรรค เพราะไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรค ต้องขอยืนยันให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ถูกน าไปกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกมา
ครอบง าพรรค อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตการแสดงความเห็นของพล.อ.กนิษฐ์ ซึ่งเป็นส.ว.ก าลังแสดงตนฝักใฝ่ทางการเมือง 
ซึ่งถือว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64647  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64647
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พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 17.36 น. 

'มาดามเดียร'์ ยัน พปชร. แก้ปัญหาปชช.มากกว่าปัญหาพรรค 
 
 
 
 
 
 
“มาดามเดียร์” ยันพปชร.เร่งแก้ปัญหาประชาชนมากกว่าปัญหาภายในพรรค ระบุหลังโควิดจบต้องเร่งเยียวยา-
สร้างอาชีพแบบย่ังยืน   

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง ปัญหาความ
เคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนภายในพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับความต้องการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของวิกฤติ
โควิด -19 ในส่วนของ ส.ส. ต่างพุ่งเป้าไปที่การดูแลปัญหาของประชาชนมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด 
ส.ส.ก็ได้มีการลงพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เกิดการแพร่ระบาด วันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่การเฝ้า
ระมัดระวังเพ่ือไม่ให้สถานการณ์รุกกลับเข้ามาเป็นระยะที่2 ถือเป็นสิ่ งส าคัญ และเราเองก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การเยียวยา
เศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นด้วยวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สิ่งส าคัญคือการตั้งใจท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนในท้องที่ 

เมื่อถามว่า หากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ นั่งต าแหน่งหัวหน้าพรรค
เองจะดีกว่าหรือไม่  น.ส.วทันยา กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่แล้ว และก็เป็นที่เคารพ
ของ ส.ส. ทุกคน ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าพล.อ.ประวิตรไม่ได้มีการมองที่ต าแหน่งว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่เป็นหัวหน้า
พรรค ไม่ว่าจะเป็นพล.อ.ประวิตร ผู้บริหารพรรค หรือ ส.ส.พรรค วันนี้สิ่งที่เรามองคือเรื่องของภาพรวมในการแก้วิกฤติ
โควิด-19มากกว่า 

และพล.อ.ประวิตรเองท่านเองเป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นทีมบริหารของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ก าลังให้ความส าคัญกับการ
แก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19ที่เป็นภารกิจที่หนักมากอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมาคิดถึงเรื่องของต าแหน่งในเวลานี้อย่างแน่นอน และในพรรค
เองก็มี ส.ส.หลายภาคส่วนก็อาจจะมีในเรื่องของความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะท าให้พรรคยืนอยู่ได้คือ
การที่เราต้องตั้งใจท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 

น.ส.วทันยา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามหลังโควิด-19ผ่านพ้นไป สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อคือการเยียวยา เพราะ
พฤติกรรมของประชาชน ผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบออนไลน์ต้องปรับเปลี่ยน ในฐานะ ส.ส.สิ่งที่มอง 
นอกจากเรื่องของสารทุกข์สุขดิบของประชาชนแล้ว เรื่องเงินในกระเป๋าสตางค์และความยั่งยืนของอาชีพ เป็นสิ่งหลั กที่
เราจะต้องตั้งเป้าว่าท าอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นมีอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ี ส.ส.ต้องด าเนินการต่อไปจากนี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771823  

https://www.dailynews.co.th/politics/771823
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29 เมษายน 2563 - 11:53 น.  

20 ก๊ก "พปชร."มังกรซ่อนพยัคฆ์ 
 

 
 
 
 
 

 
  ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ กรณีศึกชิงป้ายทอง “ประมุขพรรค” เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ นับตั้งแต่วัน
ก่อตั้งพรรค ที่มีภาพ “นักเลือกตั้ง” ระดับเจ้ายุทธจักร หลั่งไหลไปแสดงตัวเป็นสมาชิกพรรคเมื่อกลางปี 2561  
ที่บอกว่า พรรคพลังประชารัฐ มีอยู่ 5-6 ก๊กนั้น จริงๆแล้ว น่าจะมีประมาณ 20 ก๊ก ไม่ได้มีแคก่ลุ่มสามมิตร, กลุ่มวิรัช-
เฮ้ง, กลุ่มธรรมนัส, กลุ่มเมืองหลวง และกลุ่มสะตอลายพราง 
เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐ มีลักษณะพิเศษคือ “ตัวละครลับ” ที่ไม่ใช่นักการเมือง มีบทบาทอยู่หลังม่านค่อนข้าง
เยอะ ท าให้ ส.ส.ป้ายแดงจ านวนไม่น้อย หรือเจ้าพ่อระดับจังหวัด วิ่งเข้าหาตัวละครลับ จัดตั้งก๊กใหม่ๆข้ึนมา เพ่ือต่อรอง
กับก๊กใหญ่ 
หลังม่านสามมิตร 

ตั้งแต่ปี 2560 “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” พบกับ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” และ“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่งานศพ   
“โกเหนา” บิดาของสมศักดิ์ ที่ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย ถือได้ว่า นี่คือปฐมบทของ “สามมิตร” กลุ่มการเมืองใหม ่
ปี 2561 ภิรมย์ พลวิเศษ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พบกับ “สมศักดิ์” และ “สุริยะ” ที่ร้านอาหารกินเส้น ถนนสนามบินน้ า 
นนทบุรี เพ่ือรับภารกิจเป็น “กระบอกเสียง” ให้กลุ่มสามมิตร 
หลังจาก “สุริยะ-สมศักดิ์” เดินสายไปพบอดีต ส.ส.และนักการเมืองท้องถิ่นหลายกลุ่ม พร้อมตีข่าวดูดคนนี้ ดึงคนนี้ เป็น
ระยะๆการเคลื่อนไหวแบบโครมครามของกลุ่มสามมิตร มีทั้งบวกและลบ 
หลังเลือกตั้ง 2562 กลุ่มสามมิตร ประกาศว่า มี ส.ส.อยู่ในมือประมาณ 40 คน แต่ของจริงน่าจะไม่ถึง เพราะระยะหลัง 
มีบางกลุ่มจังหวัดถอนตัวออกไป  
ตัดกลับมาที่ฉากรับประทานอาหารที่โรงแรมสุโกศล เมื่อ 5 ก.พ.2563 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีคลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นั่งหัวโต๊ะ ร่วมกับสุริยะ และสมศักดิ์ แสดงพลังกลุ่มสาม
มิตรอีกครั้ง 

ที่น่าสังเกต ไม่มี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพลังงาน และเลขาธิการพรรคมาร่วมนั่งโต๊ะวีไอพีของกลุ่มสาม
มิตรด้วย ว่ากันว่า สนธิรัตน์แยกวงออกจาก ส.สมคิด และกลุ่มสามมิตรไปสร้างอาณาจักรของตัวเองเรียบร้อยแล้ว 
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บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ 
ผลเลือกตั้งปี 2562 พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. 117 คนทั้งประเทศ ปรากฏว่า ส.ส.เขตในภาคอีสาน แค่ 14 

คน ซึ่งในนี้ เป็น ส.ส.จาก “บ้านรัตนเศรษฐ” 4 คน รวม ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น 5 คน 
เมื่อตระกูลรัตนเศรษฐ ชักแถวเข้าสภา วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ จึงได้ต าแหน่งประธานวิปรัฐบาล 
 “วิรัช” เป็น ส.ส.โคราช มาตั้งแต่ปี 2529 ใต้ร่มเงาของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทย และเสี่ย
ไพบูลย์ บิดาของวิรัช ก็เป็นนายทุนพรรคชาติไทยสมัยโน้น ปักหลักอยู่กับพรรคชาติไทยหลายสมัย สิ้นบุญ “น้าชาติ” 
วิรัชย้ายไปพรรคมหาชน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคเพื่อไทย วิรัชเป็น ส.ส.ดาวฤกษ ์จึงไม่สนใจที่จะเข้ากลุ่ม
สามมิตร โดยวิรัชเดินทางเข้าพบ “ผู้ใหญ่” ในบ้านป่ารอยต่อฯ ตั้งแต่วันแรกที่อาสาน าทัพโคราช 5 เขตเลือกตั้ง 
ทุกวันนี้ วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล แตะมือ สุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ สร้าง
อาณาจักรใหม่ที่ใหญ่กว่าสามมิตร สงครามชิงป้ายทองครั้งล่าสุด ก็เกิดจากก๊กวิรัชเปิดตัวที่ท าการพรรคใหม่นั่นเอง  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/429115?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/429115?adz
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29 Apr 2020 12:00 น. 

เก้าอี้ หน.พรรค พปชร. ให้พ่ีไม่ไดเ้ชียวหรือ? 

 
 
คอลัมน์ทางออกนอกต ารา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3570 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 2 พ.ค.63 โดย... บากบั่น 
บุญเลิศ  
          สนั่นลั่นทุ่งที่สุด นอกเหนือจากการเกาะติดข่าวคนไทยจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากน้อยแค่ไหน? 
          รัฐบาล ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะประกาศปลดล็อคดาวน์ เปิดให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนของ
ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม การเดินทาง การออกก าลังกายกันเม่ือไหร่? 
          ประเด็นที่ร้อนฉ่าเปรี้ยงขึ้นมาก็คือ ปมร้อนทางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อมีข่าวอ้ืออึงว่า  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันเป็นประธานยุทธศาสตร์ จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค และ  สันติ 
พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง จะก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการพรรค จากปัจจุบันที่มี อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นหัวหน้าพรรค 
และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น เลขาธิการพรรค 
ลึกลงไปสายข่าวระดับกรรมการบริหารพรรค พปชร.บอกว่า “พล.อ.ประวิตร ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับคุณอุตตม เพ่ือ
ขอให้ลาออก แล้วตัวเองจะเป็นหัวหน้าพรรค”   
          ปรากฎว่า อุตตมไม่ยอมลาออก จึงมีการส่ง “เสธ.อ.” อดีตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้บังคับบัญชา อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีต สนช. ที่ปัจจุบันเป็นวุฒิสมาชิก และ  “เสธ.ย.” มือท างาน ไปล็อบบี้
บรรดากรรมการบริหารพรรค ให้ลาออกให้ได้เกินครึ่งหนึ่ง เพ่ือให้สถานะของหัวหน้าพรรคพ้นไปตามกฎหมาย ลึกขนาด
นั้น... 
          สายข่าวพรายกระซิบยังบอกข้อมูลลึกลับว่า เปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรค พปชร.ครั้งนี้ เป็นการรวมพลัง
ของ พล.อ.ประวิตร กับบรรดาแกนน าหลายสาย อาทิเช่น วิรัช รัตนเศรษฐ สุชาติ ชมกลิ่น อนุชา นาคาศัย ศ.ดร.นฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เพ่ือรับมือกับปรับครม.ครั้งใหญ่ในกลางปีนี้ 
          โดยจะมีการเสนอให้ พล.อ.ประวิตร เข้าไปเป็น รมว.มหาดไทย สันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมว.คลัง ศ.ดร.นฤมล 
จะเป็น รมช.คลัง ณัฐพล ทีปสุวรรณ จะโยกมาเป็น รมว.พลังงาน อนุชา นาคาศัย จะไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ สุชาติ ชม
กลิ่น จะไปเป็น รมว.การอุดมศึกษาฯ 
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          ประเด็นนี้ครึกโคมยิ่งกว่าการยืดระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือนเสียอีก เพราะเป็นการผิด
ความคาดหมาย ผิดที่ ผิดทาง ในยามวิกฤติที่ทุกคนในประเทศก าลังต่อสู้กับโควิด-19 
          27 เมษายน 2563 นักข่าวไปดักรุมซักถาม “บิ๊กป้อม” ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงกระแสข่าวจะไปนั่งในต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และจะปรับ  ครม. โดยที่บิ๊กป้อมจะไปนั่งควบ รมว.
มหาดไทย ปรากฎว่า พล.อ.ประวิตร หัวเราะเล็กน้อย ก่อนตอบว่า “ยังไม่มีอะไรหรอก ยังไม่มีการประชุมอะไรเลย 
ต้องไปประชุมก่อน!” 
          นักข่าวถามว่า ท าไมข่าวถูกปล่อยมาช่วงนี้และพุ่งเป้ามาท่ี พล.อ.ประวิตร ปรากฎว่า “บิ๊กป้อม” กล่าวเพียงสั้นๆ 
ว่า "ก็ไม่รู้สิ"!!! 
          เมื่อถามย้ าว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายอุตตม จะยังคงเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็
ยังไม่รู ้แล้วแต่ที่ประชุมพรรค ถ้าท่ีประชุมพรรคว่ายังไง ก็ว่าตามเขา... 
          ภาษาของนักการข่าว แปลเป็นไทยได้ว่า บิ๊กป้อมไม่ปฏิเสธในเรื่องการขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.  แทน นาย
อุตตม ลุงป้อมบอกชัดว่า ยังไม่มีการประชุมอะไรเลย ต้องไปประชุมก่อน!!! 
          ใครจะว่าอย่างไรผมไม่รู้ แต่ผมชอบค าชี้แจงและนิสัยของบิ๊กป้อมจริงๆ ครับ เพราะท่านเป็นคนที่ไม่โกหก  ท่าน
เป็นคนจริง คนตรง ไม่มีคด ไม่มีงอ.... 
          คราวก่อนโน้น ราวเดือนกรกฎาคม 2559 นักข่าวถามบิ๊กป้อมว่า ท่านจะมีการตั้งพรรคการเมืองเพ่ือต่อท่ออ านาจ คสช.
หรือไม?่ 
          บิ๊กป้อมตอบยังงี้ครับ! “อายุปูนนี้แล้ว หมดงานคสช.นี้ก็ไม่เอาแล้ว ไม่ตั้งพรรค ไม่เล่นการเมือง อยากพักผ่อน
แล้ว รู้ตัวว่าร่างกายไม่ไหวแล้ว” (Band of Brothers: มติชนสุดสัปดาห์ 8 ก.ค.2559) 
          หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ก็ไม่เข้าไปยุ่งกับการตั้งพรรค พปชร.เลย...มีแต่การส่งทีม ทาบทามคน ส่งเสบียงกรัง
ไปสนับสนุนในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่...555 
          กระทั่งหลังการเลือกตั้ง พรรค พปชร.เกิดก๊วนต่างๆ มากมาย  ภายหลังจัดตั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา  “บิ๊กป้อม” ที่อยู่เบื้องหลังมานาน ก็ออกจากรังมานั่งร้าน เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 
          บิ๊กป้อม บอกว่า “ผมตั้งใจที่จะเข้ามาท าภารกิจที่ส าคัญ ประการแรกดูแลและสนับสนุนการท างานของส.ส. 
เพ่ือให้ทุกคนกลับมาเป็นส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยมุ่งหวังที่จะขยายยอด ส.ส. 
รักษาฐานเดิมไว้ให้ได้และขยายได้ ส.ส.เพ่ิม... 
          ประการที่สอง จะขับเคลื่อน สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างคะแนนนิยมกับ ส.ส.ในการเลือกตั้งสมัย
หน้าด้วย” 
          พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมมารับต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค ซึ่งจะท าหน้าที่ขับเคลื่อนพรรค จะ
พยายามท าให้ดีที่สุด หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกพรรคทุกคน โดยจะสร้างความสามัคคี ความยึดโยง
กับประชาชน เพ่ือให้พรรคเข้มแข็ง... 
          วันนี้ถือว่า ผมเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว ขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี” 
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          บื๊กป้อมยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคทหาร แม้ว่าผมจะเป็นทหารก็ตาม ส่วนจะมีทหารคนอ่ืนเข้ามา
อีกหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ และยังไม่จ าเป็นที่จะต้องเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค เพราะเป็นเรื่องที่นายก
ฯ ต้องตัดสินใจเอง จะไปตอบแทนนายกฯ ได้อย่างไร... 
          เมื่อถามถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประวิตร ตอบว่า อีก 4 ปี ถึงจะมีการเลือกตั้ง จะพยายามท าให้อยู่ครบ 4 
ปีให้ได ้
          คลื่นลมในพรรคพปชร.ที่มีส.ส.116 คน น าพารัฐบาลผสม 19 พรรค ฝ่าคลื่นลมมรสุมมาหลายลูก แต่ยืนต้าน
พายุได้มาอย่างหวุดหวิดในหลายครา ล้วนแล้วเป็นการคัดท้ายของ “บิ๊กป้อม” อยู่ไม่น้อยทีเดียว 
          และเมื่อเข้าไปจัดการในฐานะประธานยุทธศษสตร์พรรค ลุงป้อมนี่แหละคือ “ผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงเสียงจริง” 
ภายในพรรค ดูแลส.ส.ทั้งเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพเงินตราในกระเป๋า ใครมีปัญหาเดินหน้าไปห้องพ่ีป้อมรับรอง “ได้ไป
แน่นอน” 
          โครงสร้างพรรคในยุค พล.อ.ประวิตร มาคุมก็จัดสรรคนลงไปก ากับ 15 ต าแหน่ง มีรองประธานยุทธศาสตร์
พรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค มีผู้อ านวยการประจ าภาคทุกภาค เพ่ือแก้ปัญหาให้กับ ส.ส. 116 ชีวิต โดยมี 
“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะ “ยึดอ านาจ” อุตตม หัวหน้าพรรค ที่มี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังไปโดย
ปริยายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว   
          แม้จะพูดได้เต็มปากว่า “อุตตม-สนธิรัตน์” มี “อ านาจเต็มตามกฎหมาย” แต่การบริหารจัดการพรรคอยู่ในมือ 
“ลุงป้อม” เจ้าของพรรคตัวจริงมาโดยตลอด 
          ลุงป้อมท าการ “ยึดโยงกับสส.แบบแนบสนิท” จริงๆ เดือนหนึ่งๆ ต้องควักกระเป๋าดูแลชีพจรลูกน้อง “หลาย
สิบกิโลกรัม” ไม่มีใครในพรรคพปชร.ที่ไม่ทราบในเรื่องนี้  
          เครดิตในการท างานลุงป้อมก็ถือว่าไม่ธรรมดา พ.ศ.2545 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ.2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบก 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 เป็นผู้บัญชาการทหารบก 11 ตุลาคม 2549 -  ธันวาคม พ.ศ. 2550 
เป็นสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)   20 ธันวาคม พ.ศ. 2551- 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2 เมษายน พ.ศ.2553 เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการร่วม
รักษาความปลอดภัย เป็นรองนายกฯ ด้านความมั่นคง หลังการปฏิวัติรัฐประหารมายาวนานร่วม 5 ปี และเป็นรอง
นายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 
          ท างานดี เครดิตขนาดนี้ ท าไม “บิ๊กป้อม”จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่ได้! 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/432011?as=  
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เส้นทางการเมือง “6 ขุนพล” ข้างกาย “บิ๊กป้อม” เคลื่อนเกมยึด พปชร. 
 
 
  
 
 

 
 
“ทีมคนรักป้อม”กางไทม์ไลน์การเมือง ดูฤกษ์งามยามดีภายในเดือน มิ.ย. ราศรี “บิ๊กบราเธอร์” เบ่งบาน 

เกมลึกแต่ไม่ลับ เพราะความแตกเสียก่อน ท าให้ “ทีมคนรักป้อม” ต้องม้วนเสื่อ เก็บฉากที่จะดัน “พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยึดเก้าอ้ีหัวหน้า
พรรคพปชร. เขี่ย “อุตตม สาวนายน” รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพปชร. ลงจากต าแหน่ง 
“ทีมคนรักป้อม” กางไทม์ไลน์การเมือง ดูฤกษ์งามยามดีภายในเดือน มิ.ย. ราศรี “บิ๊กบราเธอร์” เบ่งบาน น่าจะ
เหมาะสมที่จะก้าวข้าม “ก๊วน 4 กุมาร” ที่มี “ส.สมคิด” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่พ่ึงทางใจ 
เข้ามาบัญชาการพรรคพปชร.เต็มตัว ทว่า “ส.สมคิด-4กุมาร” รู้ทัน เดินเกมบนดิน-ใต้ดิน พลิกสถานการณ์จน “ทีมคน
รักป้อม” ตั้งตัวไม่ทัน อ้ าอ้ิงบอกแค่ว่า “จบแล้ว”ไล่เช็คเส้นทางการเมือง “6ขุนพล” ทีมคนรักป้อม หลายคนเป็น
นักการเมืองหน้าเก่า เชี่ยวชาญเกมใต้ดิน บางคน “มวยหน้าใหม่” แต่อาศัยใกล้ชิด “บิ๊กบราเธอร์” จนลืมมิตรเก่า 

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ผู้เขย่าเก้าอ้ีแม่บ้านพปชร. ท้าชิง “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน 
เลขาธิการพรรคพปชร. ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง “สันติ”  เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวพัฒนาธานี จ ากัด 
ประกอบธุรกิจประเภท พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วนรถยนต์ เขา
ก้าวสู่เส้นทางการเมือง ในต าแหน่ง ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ จากนั้นย้ายเข้าพรรคไทยรักไทย พรรค
พลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย ตามล าดับ สันติ ได้เป็นรัฐมนตรีสมใจ เริ่มจากนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี รมว.คมนาคม,  รมว.
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ในแวดวงการเมือง รู้ดีว่า สันติ เป็นคนที่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ ไว้ใจมากคนหนึ่ง ถึงขั้นให้เครือญาติ
นายสันติ คือ นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน (พร้อมทวีสิทธิ์ เป็นนามสกุลเดิมของ สันติ) เป็นกรรมการรัช
ดา มิลเลนเนี่ยม ทาวเวอร์ จ ากัด ยืมเงินจาก “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาทักษิณ เป็นเงิน 160.25 ล้านบาท 
กระทั่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุด “สันติ”โบกมือลาพรรคเพ่ือไทย  พร้อมจูงมือภรรยา นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เข้าซบพรรค
พลังประชารัฐ พร้อมกับกลุ่มสามมิตร พร้อมกับได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.คลัง ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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ขณะที่ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ภรรยา นายสันติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต เขต 3 จ.เพชรบูรณ์ ถูก
ร้องเรียนว่า ให้ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง แต่ที่สุด กกต.ยกค าร้อง
ดังกล่าว เนื่องจากหลักฐานมีน้ าหนักไม่เพียงพอ ทั้งพยานไม่ได้เห็นเอง แต่รับฟังมาจากการบอกเล่า 
ทั้งหมดเป็นเส้นทางการเมือง ของชายชื่อ สันติ พร้อมพัฒน์ ที่มีข่าวว่า ต้องการขยับจาก รมช.คลัง ผงาดขึ้นนั่งเก้าอ้ี รมว.คลัง   
 2.อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รองหัวหน้าพรรคพปชร. “เสี่ยแฮงค์" เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง จากการเป็น 
ส.ส.ชัยนาท พรรคไทยรักไทย ต่อมาในปี 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบพรรคการเมือง ในปี 2549 “เสี่ยแฮงค์” ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองคู่บุญของ “สมศักดิ์ เทพสุ
ทิน” แกนน ากลุ่มสามมิตร ต่อมาสวมบทกุนซือ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ขณะนั่งเก้าอ้ีรมว.คมนาคม จนได้รับความ
ไว้วางใจจากสุริยะ อย่างมาก 

ต่อมา “เสี่ยแฮงค์"  ย้ายออกจากพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน มาตั้งพรรคมัชฌิมาธิปไตย และสังกัดพรรค
ภูมิใจไทย ในช่วงที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทย ในปี 2550 เขาจึงส่ง
ภรรยา นางพรทิวา นาคาศัย (ปัจจุบันหย่ากันแล้ว) ลงเล่นการเมืองแทน โดยนางพรทิวา ได้เป็นเลขาธิการพรรคพรรค
มัชฌิมาธิปไตย หลังพรรคพรรคมัชฌิมาธิปไตยถูกยุบ ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้เป็นเลขาธิการพรรคต 
และเป็น รมว.พาณิชย์ ใน “รัฐบาลอภิสิทธิ์ 1” 

ในปี 2561 “เสี่ยแฮงค์"  ติดตามสมศักดิ์ ในนามของกลุ่ม “สามมิตร” เข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐ พร้อมส.ส.
ในกลุ่มอีก 32 คน  โดยเขาได้ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรค ช่วงมีการจัดครม. “ประยุทธ์ 2” หลัง “เสี่ยแฮงค”์ รู้ตัวว่า
หลุดโผ รมช.คลัง ได้ออกมาแถลงข่าวสะท้อนความไม่พอใจในการปรับครม.ด้วยท่าทีขึงขัง ที่พลาดเก้าอ้ีส าคัญในรัฐบาล
3.วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพปชร. เริ่มเป็น ส.ส.นครราชสีมา ในปี 2529 พรรคชาติไทย ที่มี “น้าชาติ ” พล.อ.
ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นผู้ก่อตั้ง ในช่วงนั้น “เสี่ยไพบูลย์” บิดาของวิรัช เป็นนายทุนพรรคชาติไทย เขาจึงเป็นส.ส. 
พรรคชาติไทยต่อเนื่อง 

หลัง “น้าชาติ ”ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี 2541 “วิรัช” ย้ายไปอยู่กับพรรคมหาชน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
และปี 2554 ย้ายเข้าพรรคเพ่ือไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัยในการ
เลือกตั้งล่าสุดปี 2562  ตระกูล “รัตนเศรษฐ”  ประกอบด้วย วิรัช นางทัศนียา นายอธิรัฐ นายทวิรัฐ บุตรชายคนโตและ
บุตรชายคนที่ 2  ยกครัวเข้าซบพรรคพลังประชารัฐ และได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด ท าให้วิรัช ได้เป็นประธานวิปรัฐบาล 
ขณะที่บุตรชาย  “อธิรัฐ” ได้นั่งเก้าอ้ี รมช.คมนาคม ในครม.“ประยุทธ์ 2” นอกจากนั้นเขาตั้งกลุ่ม “พลังโคราช” 
ร่วมกับ 6 อดีต ส.ส.  จ าลอง ครุฑขุนทด, “แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์, บุญจง วงศ์ไตรรัตน์, อัสนี เชิดชัย, ภิรมย์ 
พลวิเศษ และ พ.ต.ท. สมชาย เพศประเสริฐ             

วันที่ 6 ส.ค.62 วิรัช พร้อมด้วย ทัศนียา ภรรยา, ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (น้องสาวทัศนียา) ส.ส.นครราชสีมา 
เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ และพวกรวม 24 ราย ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตการจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(สพฐ.) ในจังหวัดนครราชสีมา ขณะที่วิรัช ได้ยื่นหนังสือทักท้วงป.ป.ช.เช่นกัน 
 4.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เข้าสู่วงการเมือง โดยลงสมัครรับ ส.ส.ครั้งแรก ในการเลือกตั้ง 23 
ธันวาคม 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 4 ไม่ได้รับเลือกตั้ง และภายหลังการเลือกตั้ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

ณัฏฐพล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ให้ด ารงต าแหน่งเป็น ผู้อ านวยการพรรคประชาธิปัตย์ต่อมา
ในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อ 11 มกราคม 2552 ณัฏฐพล ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม.
เขต 10 (ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน) ได้รับคะแนนมากกว่า จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ ผู้สมัครจาก
พรรคเพื่อไทย ประมาณ 2 หมื่นคะแนน 

ในปี 2553 ณัฎฐพล เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ส.ก. และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ของพรรคประชาธิปัตย์ โดย
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้ง ส.ก. 45 เขต จาก 61 เขตเลือกตั้ง และชนะการเลือกตั้ง ส.ข. 
210 คน จากที่มีการจัดการเลือกตั้ง 256 คน ใน 36 เขต ส่วนในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2554 ณัฏฐพล ลง
สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 26 (ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ) ได้คะแนน 46,910 คะแนน เอาชนะ นพสรัญ วรรณศิริกุล 
จากพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนน 45,092 คะแนน ณัฏฐพล มีหน้ามีตาเป็นที่คุ้ยเคยกันดีง ในช่วงวิกฤติการเมือง ปี 2556-
2557 ที่เขาลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือร่วมเป็นแกนน า กปปส. ที่มี สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนน าเป่านกหวีด
ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย 

ต่อมา ณัฏฐพล ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ก่อนจะได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค เมื่อ 29 ก.ย.
2561 ส่วนฐานะความม่ังคั่งของเขา จากข้อมูลที่เคยแจ้งต่อ ป.ป.ช. ณัฏฐพล และ ทยา ภรรยา มีทรัพย์สินรวมประมาณ 
779.77 ล้านบาท มีหนี้สิน 13.36 ล้านบาท 

5.สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธานส.ส.พรรคพปชร. เริ่มเล่นการเมืองจากสนามการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่อายุ 
26 ในเก้าอ้ี ส.จ.แสนสุข และได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี 2551 ต่อมาลงสู้เลือกตั้ง
การเมืองระดับชาติในปี 2554 ในนามพรรคพลังชล ได้เป็น ส.ส.ชลบุรี “สมัยแรก”การเลือกตั้งในปี 2562 “เสี่ยเฮ้ง” 
ย้ายย้ายเข้าซบพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นส.ส.ชลบุรี และเป็นประธานส.ส.พรรคอีกต าแหน่ง 

ในช่วงที่มีการจัดโผครม.ประยุทธ์2 มีชื่อ “เสี่ยเฮ้ง” เป็นแคนดิเดต รมว.กระทรวงแรงงาน แต่พลาดเก้าอ้ี ถูก
เฉือนไปให้พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โดย “หม่อมเต่า” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย นั่งเจ้ากระทรวง 

ล่าสุด “เสี่ยเฮ้ง” โชว์พาว ด้วยการกวาดต้อน ส.ส.เกือบร้อย ไปที่ท าการพรรคแห่งใหม่ ย่านรัชดาฯ จัดโต๊ะจีน
หรูหราอลังการ หลังกลุ่ม“สามมิตร”เปิดโรงแรมสุโกศล โชว์เพาเวอร์กันไปก่อนหน้าแค่สัปดาห์เดียว6.นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ ได้รับการชักชวนจาก “สมคิด” ให้มาช่วยงาน “อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์” อดีตรมว.คลัง จนมีบทบาทส าคัญในการ
ผลักดันโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันให้เป็น ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ล าดับที่ 5 

แต่ “นฤมล” ต้องลาออกจากเก้าอ้ี ส.ส. หลังได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง โฆษกรัฐบาล ด้วยการผลักดัน
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่แนะน าให้ให้ “นฤมล” รู้จักกับ “บิ๊กป้อม” แต่สุดท้ายเป็น           
“ร.อ.ธรรมนัส” ที่ต้องโบกมือลาย้ายไปเข้าขั้ว “ส.สมคิด” ขณะที่ “นฤมล” โบกมือลาขั้ว “ส.สมคิด” มาสังกัด “ทีมคนรักป้อม” 
การเดินเกมของ “6ขุนพล” ทีมคนรักป้อม หวังแรกต้องการยึดพรรคพปชร. หวังสองต้องการก้าวเข้ามานั่งเก้าอ้ี 
“รัฐมนตรี” ต้องรอติดตามว่าจะท าได้ตามหวัง เพ่ือสานฝันของตัวเอง หรือจะเป็นเพียง “ฝันค้าง” ก้าวไม่ถึงเก้าอ้ีที่ปราถนา 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10138?line= 

https://www.nationweekend.com/content/politics/10138?line
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

อ านาจพิเศษ เพื่อสู้โควิด-19 บนพื้นฐานประชาธิปไตย 
 

  
 
 

 
 
หลายๆ ประเทศในการต่อสู้กับโรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉุกเฉิน หรือ

การเพ่ิมอ านาจพิเศษให้กับฝ่ายบริหาร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ เพ่ืออ านวยให้การตัดสินใจฝ่ายรัฐบาลในมาตรการ
ต่างๆ และในการสั่งการต่อฝ่ายข้าราชการผู้ปฏิบัติ และต่อการปฏิบัติตนของประชาชนพลเมืองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เฉียบขาด 
 แต่สังเกตดูแล้วได้ความว่า ยังไม่มีประเทศ หรือรัฐบาลใดได้มีการชี้แจงแถลงไขว่า ได้มีการทบทวนว่า กฎหมาย
ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วนั้นเพียงพอต่อการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19หรือไม่ แต่ต่างได้รวบรัดเอาความด้วยวิธีการง่ายๆ คือ การ
ออกกฎหมายพิเศษ หรือการประกาศใช้กฎหมายฉุกเฉินแบบครอบจักรวาล คือการให้อ านาจกับฝ่า ยบริหารอย่างไร้
ขอบเขต และไม่ต้องถูกตรวจสอบ ส่งผลให้การปฏิบัติของฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็อยู่เหนือกฎหมายไปด้วย 
 ในการนี้ ก็มีหลายประเทศประชาธิปไตยเต็มใบ ที่รัฐบาลเขาออกมาแสดงความห่วงกังวลต่อการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต และละเมิดสิทธิเสรีภาพ หรือบ่อนท าลายสิทธิมนุษยชน หรือเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของการเป็นมนุษย์ 
หรือนัยหนึ่งเป็นการกระทบกระทั่งสังคมประชาธิปไตย และเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับลัทธิเผด็จการนิยม 

องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การกลางของประชาคมโลกก็ได้ออกมาแสดงความห่วงกังวลในเรื่องนี้ และ
ความเกรงกลัวว่า รัฐบาลบางประเทศเมื่อได้อ านาจพิเศษไปแล้ว แม้โรคโควิด-19 หมดไป ก็อาจจะยังติดกับอ านาจเผด็จ
การอยู่ และไม่คืนความถูกต้องชอบธรรมให้กับประชาชนพลเมือง 

นอกจากนั้น บรรดาองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลกกว่า 400 องค์กร ก็ได้ร่วมกันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
ต่างๆ ที่มีอ านาจพิเศษอยู่ในมือนั้น กรุณาใช้อ านาจด้วยความระมัดระวัง และคืนอ านาจ หรือคืนประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนพลเมืองในเวลาอันควร 

อีกทั้งมีความกังวลกันว่า ประชาชนพลเมืองที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของภาครัฐด้วย
เจตนาดี และบริสุทธิ์ใจ ก็อาจถูกจับกุมและลงโทษ โดยไม่มีการชี้แจงและตักเตือน อาจถูกเหมารวมไปอยู่กับพวกมุ่งร้าย 
พวกโรคจิตที่มุ่งบ่อนท าลาย บิดเบือน สนุกสนานกับความหายนะของเพ่ือนมนุษย์ ซึ่งอ านาจพิเศษควรมุ่งจัดการกับผู้คน
กลุ่มร้ายนี้เป็นส าคัญ ไม่ใช่อ่อนไหวไปทุกเรื่องโดยไม่แยกแยะ ขาดความระมัดระวังรอบคอบ ขาดความเมตตาปรานีและ
อุเบกขา 
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เพ่ือมิให้มีความเข้าใจผิด หรือหลงระเริงไปกับข่าวกุ ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐที่จะต้อง
ให้ข้อมูลต่อประชาชนพลเมืองอย่างสม่ าเสมอ ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริง สถิติตัวเลข ผลงานทางวิทยาศาสตร์ และที่ส าคัญ
ภาครัฐต้องมีภาพรวมของการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่ชัดเจน ครอบคลุม โดยเฉพาะความพร้อมมูลทางด้าน
การแพทย์ การสาธารณสุข ทั้งยา เครื่องตรวจสอบ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเครื่องแต่งตัวป้องกัน
เชื้อโรค เป็นต้น 

และในขณะเดียวกัน สถิติตัวเลขเกี่ยวกับประชาชนพลเมืองก็ต้องแน่ชัดว่า ใครเป็นใคร มีมากน้อยแค่ไหน เพ่ือ
เงินช่วยเหลือ และมาตรการผ่อนภาระต่างๆ จะได้ถึงมืออย่างทั่วถึงทันกาล และไม่มีช่องทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หรือเมื่อมีเหตุอันไม่ควร กฎหมายต้องมิให้มีการเลือกปฏิบัติ ที่เห็นๆ คือ พ่อค้าแม่ขายรายย่อยขายของเกินราคา ด้วย
ความไม่รู้ หรือเจตนาโลก ก็รับโทษเกินเหตุ ซึ่งแค่ตักเตือนก็เพียงพอ ขณะที่กลุ่มคนอิทธิพลกลุ่มหนึ่งที่เป็น “ผู้ร้าย” ก็ดู
ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแบบสมยอมกัน ก็เป็นเรื่องคาใจ ปวดใจ ซึ่งเป็นการต้องระวังตัว หรือรักษาตัวเพ่ิมไปจากโรค
ระบาดไวรัสโควิด-19 ขึ้นไปอีกภาวะผู้น านั้น จะดูกันได้ชัดๆ ในยามวิกฤติ ใครท างานแบบผักชีโรยหน้า เอาหน้า ขาด
ความจริงจัง ประชาชนก็จะเห็นกันได้ง่าย 

ดังนั้น เมื่อมีอ านาจพิเศษในมือแล้ว ก็จะต้องท างานกันอย่างสุดความสามารถ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ไทยเป็นหลัก จึงจะได้รับค าชม แซ่ซ้องสรรเสริญจากสังคมไทย ว่าเป็นวีรบุรุษ เป็นผู้กล้าที่มากอบกู้สังคมไทย อย่างที่
คาดหวังไว้ยามอาสามารับใช้ชาวไทย หากเป็นอ่ืนก็เป็นบาป และก็รับแต่ค าสาปแช่งไป 

กษิต ภิรมย์ 
kasitfb@gmail.com 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43842 
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วิเคราะห์การเมือง : เขย่าผิดจังหวะ "เจ๊ง" 

 
 
 
 
 
 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด–19 รายใหม่ต่ าสิบ 3 วันติดต่อกัน คนป่วยรักษาหายกลับบ้านได้มากขึ้นเรื่อยๆ 
 “สัญญาณบวก” ท าให้คนไทยใจชื้น และน าไปสู่มาตรการผ่อนปรน คลายล็อกของรัฐบาลแม้จะต้องต่ออายุ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังคงประกาศเคอร์ฟิวช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ไปอีก 1 เดือน นั่นก็เพราะสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสมรณะโควิด-19 ยังวางใจไม่ได้ ตราบใดที่ยังไม่มียารักษา วัคซีนป้องกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรการ
ผ่อนปรนควบคู่มาด้วย เพ่ือให้ประชาชนคนไทยได้หายใจหายคอ ท ามาหากิน ประกอบธุรกิจกันได้บ้าง 
 คลายล็อกให้กลไกเศรษฐกิจขับเคลื่อน เพราะล าพังมาตรการเยียวยาของรัฐบาลอย่างเดียว คงไม่พอ ไม่รวดเร็ว 
ไม่ทั่วถึง แม้ล่าสุดจะขยายการแจกเงิน 5,000 บาท 3 เดือนให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมอีก 2 ล้านคน 
จากเดิม 14 ล้านเป็น 16 ล้านคน รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอีก 10 ล้านครัวเรือน เบ็ดเสร็จใช้งบ 
390,000 ล้านบาท แต่ถมเท่าไหร่ก็คงไม่เต็ม รัฐบาลไม่มีทางเลือกมีหน้าที่ต้องแจกจ่ายต่อไปเรื่อยๆ เพราะคนเดือดร้อน
กันทั้งประเทศ ต้องหั่นงบฯ ตอนงบฯ พร้อมทั้งกู้เงินมาช่วยเหลือเต็มที่ 
 ส าหรับมาตรการผ่อนปรน เบื้องต้นแบ่งไว้ 4 ระยะ เป็นสีขาว เขียว เหลืองและแดง แต่ละระยะห่างกัน 14 วัน 
เพ่ือประเมินว่าผ่อนปรนแล้วมีผลต่อการแพร่ระบาดอย่างไร  คลายล็อกให้กิจการ กิจกรรมที่จ าเป็น มีความเสี่ยงน้อย
กลับคืนสู่สังคม แต่มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย ส่วนประเภทแหล่งชุมนุมชนอย่างผับ บาร์ คาราโอเกะ 
ยังต้องปิดเทอมยาว 
 ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เสนอผ่อนปรน 8 สถานที่ ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านตัดผม ร้าน
ตัดขนสัตว์ คลินิก สวนสาธารณะ สนามกีฬาบางชนิดที่มีระยะห่าง เช่น สนามกอล์ฟ แบดมินตัน เทนนิส แต่การป้องกัน
ยังต้องเข้มงวด ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ที่ไหนไม่ปฏิบัติตามสั่งปิดทันที ส่วนจังหวัดอ่ืนๆก็
ให้พิจารณากันไปตามเนื้อผ้า ตามเหตุการณ์ 
 ถือเป็นจุดวัดใจ เดินอยู่บนทางสองแพร่ง หลังจากผ่อนปรนแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ต้องเตรียมแผน 1 แผน 2 แผนส ารองไว้เพียบ 
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พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังต้องกุมไว้ในมือ ประมาทไม่ได้ หากผลออกมาแง่ลบ สถานการณ์เลวร้ายลงก็งัดมาใช้ได้ทันทีแต่ถึงตอนนี้
สามารถเบาใจได้เปลาะหนึ่ง เพราะประชาชนเรียนรู้แล้วว่า ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ
เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว 
 ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องใช้สมาธิแก้วิกฤติโควิด–19 กลับมีข่าว “สนิมเนื้อใน” มาเป็นคลื่นแทรก
รบกวนให้ปวดกบาล พรรคพลังประชารัฐจ่อเปลี่ยนม้ากลางศึก ดันพ่ีใหญ่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรค แทนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ก าลัง
ท างานร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอต  ต้องกู้วิกฤติคิดมาตรการเยียวยา แต่ยัง
ต้องมาเหนื่อยกับเกมการเมืองภายใน 
 ขณะเดียวกันยังมีความพยายามจะเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เป็น
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แม้ฉากหน้าตอนนี้เหมือนเกมจะหยุดแล้วตามที่นายกฯตัดบท ต้องลุยเรื่องโควิด ไม่ใช่
เวลาคิดเรื่องการเมือง แต่เบื้องหลังทีมเขย่าเปลี่ยนอ านาจในพรรคยังลุยอย่างหนัก ถึงข้ันที่ “พ่ีใหญ”่ ต้องต่อสายล็อบบี้
กรรมการบริหารพรรคด้วยตัวเองให้ลาออก 18 เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ท าให้หัวหน้า เลขาฯพรรคหลุดอัตโนมัติ 
 แต่ตอนนี้ยังรวมเสียงไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ยังเกาะกันแน่นในทีมสามมิตร สี่กุมาร กลุ่มธรรมนัส และโควตาของ
นายสนธยา คุณปลื้ม อีกทั้ง ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคไม่เห็นด้วยกับการสร้างแรงกระเพ่ือมในห้วงคนเผชิญวิกฤติเป็นตาย
จากโควิด–19 เพราะจะท าให้พรรคเสื่อมความนิยมเปล่าๆ แบบที่มีคลิปด่ากันเองในไลน์กรุ๊ปพลังประชารัฐ 
 แต่อย่างว่า “บิ๊กป้อม” หลังพิงฝาแล้ว เพราะพลาดมาแล้ว 2 รอบติด จากรอบที่แล้วดันเปลี่ยนเลขาธิการพรรค
ไม่ส าเร็จ มารอบนี้จะก้าวขึ้นจ่าฝูงเองก็พลาดอีก ถือว่าเสียหน้ายิ่งในสถานการณ์บีบให้ต้องหาฐานอ านาจการเมืองเป็นที่
มั่นสุดท้าย หลังหลุดจากฐานอ านาจกองทัพ หลุดเก้าอ้ีใหญ่ใน ครม. โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล ทีมงานในสายถูกนายก
ฯกันออกนอก 
 วงเค้กเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท นั่นจึงเป็นหัวเชื้อให้เกมยึดอ านาจในพลังประชารัฐหนีไม่พ้นจุดหักดิบ แต่หมาก
เกมนี้มาไม่ถูกเวลา หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้มีแต่เจ๊ง. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1833611 
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