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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 5 มิถนุายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “สมคิด” ย้อน”สมศักดิ”์ ไม่ได้อยู่กลุ่ม ”สามมิตร” แต่แรกอยูแ่ล้ว 6 
2 VOICE TV ออนไลน์ ชลน่าน ตั้งฉายานายกฯ "จอมโอนแห่งยุค"  ชี้ พ.ร.บ. โอนงบ 88,000 ล้าน 7 
3 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ อ้าแขนนั่งหัวหน้า ‘พปชร.’ บอกแล้วแต่สมาชิก 9 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "สุริยะ" เผยเสียงสว่นใหญ่หนุน "บิ๊กป้อม" นั่ง หน.พปชร. 10 
5 คมชัดลึกออนไลน์ "สนธิญาณ" แนะจับตา "พีระพันธุ์" ชี้ "บิ๊กป้อม" แค่หัวหน้า พปชร.  ขัด

ตาทัพหรือไม่ 
12 

6 คมชัดลึกออนไลน์ ศึก พปชร. ยังระอุ "สมคิด-3 กุมาร-ธรรมนัส" ส่อตกเก้าอ้ี  15 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “ป้อม” ออกลีลา ว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 16 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ แม่ยก ปชป. ปูด พปชร. สับขาหลอก! หัวหน้าพรรคไม่ใช่ 'ลุงป้อม'  20 
9 ข่าวสดออนไลน์ โพลสุดยี้! ประชาชนไล่รัฐบาล แนะยุบสภา เลือกตั้งใหม่ คือทางออก 21 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“สติธร” อ่านศึก 3 ก๊ก พลังประชารัฐ แนะ “ประยุทธ์” ยุบสภา ก าชัย
ชนะรอบสอง 

23 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกก๊กเหล่าพลังประชารฐั บทพิสูจน์ "บิ๊กป้อม" ผู้มากบารม ีจะเจ็บหรือจบ 26 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ "ลุง" แห่งยุคนวินอร์มอล 28 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 32 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เนียนจัด 34 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสี่ยสนัติ' มาแรงชงิเลขาฯ พปชร. ส่องคอนเนกชัน่ 'คุณหญิงพจมาน' 35 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ น้ าเน่าที่พลังประชารัฐ 37 
8 ข่าวสดออนไลน์ ประยุทธ์เทพ ส.ส. มาร 38 
9 ข่าวสดออนไลน์ ข่าวลือ ปลวิว่อน พลังประชารฐั กะ เพ่ือไทย ใครได้ ประโยชน์ 40 
10 ไทยรัฐออนไลน์ หมายเหตุประเทศไทย : ใครจะเป็นหุ่นเชิดใคร? 41 
11 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : การแพทย์หรอืการเมือง 43 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : พลังประชารฐัในสถานการณ์ฉุกเฉิน 44 
13 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : ผิดก้าวเดียวก็ล้มได้ 46 
14 เนชั่นออนไลน์ "บิ๊กตู่" กับทางออกสุดท้าย ยุบสภา...รีเซ็ตเกมใหม ่ 48 
15 เนชั่นออนไลน์ "4 ทหารเสือทักษิณ" สวนทาง "ยุทธศาสตร์หมอบ" 49 
16 มติชนออนไลน์ การปฏิเสธ บทบาท “4 กุมาร” การปฏิเสธ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” 51 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ ซามูไรกฎหมาย 52 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้บริหาร 
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี 4 แทนต าแหน่งท่ีว่าง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง 
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
สงัเกตการณก์ารตรวจหาเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานเนื่องใน 
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2563 และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ”  
(เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยการให้ความอนุเคราะห์วางจุดรับพลาสติกใช้แล้วท่ีสะอาด (Drop Point) 
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มงานวันสิง่แวดลอ้มโลก ประจ าปี 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 - 11:21 น. 

“สมคิด”ย้อน”สมศักดิ์”ไม่ได้อยู่กลุ่ม”สามมิตร”แต่แรกอยู่แล้ว 

 

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะพูดปัญหาภายในพรรค
พลังประชารัฐที่ก าลังเกิดปัญหาความแตกแยก โดยมีกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินก่ึงหนึ่ง เพ่ือกดดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าและเลขาธิการพรรค ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ภายใน 45 วัน 
ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนน ากลุ่มสามมิตรออกมาระบุว่า นายสมคิด ไม่ได้
อยู่กลุ่มสามมิตร นั้น นายสมคิด หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า ” ก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2214641 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2214641
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/10-3.jpg
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04 มิ.ย. 63 (12:23 น.) 

ชลน่าน ตั้งฉายานายกฯ "จอมโอนแห่งยุค" ชี ้พ.ร.บ.โอนงบ 88,000 ล้าน 
 ขัดหลักประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
"ชลน่าน" ยืนยันไม่รับหลักการ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เหตุขัดหลักประชาธิปไตย ตั้งฉายา พล.อ.
ประยุทธ์ "จอมโอนแห่งยุค" 

วันนี้ (4 มิ.ย.) ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพ่ือ
ไทย ลุกข้ึนอภิปรายร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ว่า จากหลักการและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง 
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยที่มาจากการ เลือกตั้งของ
ประชาชน การโอนงบประมาณรายจ่ายในประวัติศาสตร์มีมา 5 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่ง 5 ครั้งที่ผ่านมาเป็นการผ่าน
สภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ส าหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ อาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 143 และ 144 ในการพิจารณา เช่นเดียวกับ
ร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปี และร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายเพ่ิมเติม แต่ที่ส าคัญสมาชิกมีข้อจ ากัดมากในการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 143 และ 144 เขียนไว้ชัดว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 105 วัน สมาชิกวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และที่ส าคัญ
สมาชิกไม่สามารถแปรญัตติในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการ ท าได้เฉพาะ
การตัดทอนหรือลดรายจ่ายเท่านั้น ดังนั้นสมาชิกมีหน้าที่ลดหรือตัดทอนตัวรายจ่าย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการโอน
งบประมาณรายจ่าย ก็ตีความได้ว่าเป็นรายจ่ายก็สามารถปรับลดจ านวนหรือตัวรายจ่ายที่อยู่ในรายการได้ 

จากหลักการและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลง ตนได้พิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนจากเอกสาร ซึ่ง มี
ทั้งหมด 5 มาตรา โดยมาตราที่ส าคัญคือ มาตรา 4 จากการดูในรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถท่ีจะรับหลักการร่าง 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ เนื่องจากดูจากหลักการที่บอกให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ โอนจากรายจ่ายที่เป็นงบบูรณาการ และส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งหมด 38 รายการ 22 หน่วยรับ
งบประมาณ มาตั้งไว้ในงบกลางรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เหตุผลที่ตนไม่รับหลักการ เพราะขัดหลัก

http://www.sanook.com/news/8178202/
https://www.sanook.com/news/election/
https://voicetv.co.th/
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ประชาธิปไตยและกฎหมายอ่ืนๆ เพราะการจัดสรรงบประมาณมีหลักการ คือ ความจ าเพาะเจาะจงของตัวงบประมาณ 
ต้องมีวัตถุประสงค์ แผนงาน เม็ดเงินที่ชัดเจน และการน างบประมาณไปใช้ต้องค านึงถึงหลักความยินยอมของประชาชน 
โดยผ่านรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชน 
หลักการส าคัญคือสภาต้องสามารถตรวจสอบได้ การโอนงบประมาณ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 มาตรา 53 (1) 
เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามโอนข้ามระหว่างหน่วยงาน เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งงบกลางไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ เป็น
ประเภทรายจ่ายประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง โดยผู้บริหารผู้ใช้งบประมาณคือนายกรัฐมนตรี ดังนั้นหลักประชาธิปไตยต้อง
ชัดเจน ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
ให้ฉายานายกรัฐมนตรี "จอมโอนแห่งยุค" 
  ทั้งนี้ รายการการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในอดีตย้อนไป ซึ่งต้องให้ฉายานายกรัฐมนตรีว่า #
จอมโอนแห่งยุค เพราะไม่เคยมีใครโอนงบประมาณมากมายเท่ากับสมัยของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใน
รัฐบาล คสช. มีการโอนงบประมาณไป 4 ครั้ง เม็ดเงินรวม 53,000 ล้านบาท และส่วนใหญ่โอนไปไว้ในงบกลาง 
อีกเหตุผลที่ไม่สามารถเห็นชอบในหลักการได้ คือ ความสมเหตุสมผลที่จะน างบประมาณไปใช้ นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะ
น าไปใช้อยู่ 3 เหตุผลใหญ่ 1. แก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 2. น าไปป้องกันแก้ไขเยียวยาผู้ประสบ
อุทกภัย ภัยแล้ง 3. น าไปป้องกันเหตุภัยพิบัติอ่ืนๆ 

เราเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในรายละเอียดของการโอนไปใช้ สิ่งที่ควรจะเป็น ต้องตั้งเวลาไว้ 
105 วัน เพราะเพ่ือให้ดูในรายละเอียด ต้องหลีกเลี่ยงการน าไปเข้างบกลางให้มากที่สุด สภาแห่งนี้อาจจะยอมได้บ้าง แต่
ไม่ควรยอม 88,000 ล้านบาท เพราะหากยอม เราจะไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้เป็นจอมเลี่ยงหลักนิติธรรม เพราะ
นายกรัฐมนตรีไม่เคยปกครองตามกฎหมาย แต่ใช้กฎหมายปกครอง ตั้งแต่เข้าสู่ต าแหน่ง มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี และเมื่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศก็มีการแก้
ระเบียบเพ่ือรองรับกรอบวินัยการเงินการคลัง ดังนั้นลักษณะแบบนี้เหมือนกับมัดมือสภาให้อนุมัติเหมือนตีเช็คเปล่า 
"หากสภาแห่งนี้อนุมัติ สภาของเราจะเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของพ่ีน้องประชาชนชุดแรก สภาชุดที่ 25 นี้ในสมัย
ประชุมที่ 1 ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 วันนี้ จะเป็นรอยด่างเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าถูกมัดมือชก อนุมัติเห็นชอบ
กฎหมายโอนงบประมาณที่ไม่ควรจะเห็นชอบเลย" นพ.ชลน่าน ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8178234/ 
 
  

https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/news/8178234/
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วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 - 13:08 น. 

‘บิ๊กป้อม’ อ้าแขนน่ังหัวหน้า ‘พปชร.’ บอกแล้วแต่สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงปัญหาภายในพรรค พปชร.ท าให้กรรมการบริหาร 
(กก.บห.) พรรค 18 คน ท าหนังสือลาออกเรียนไปยังหัวหน้าพรรค พปชร. ว่า ไม่มีอะไรแล้ว ทุกอย่างเป็นเรื่องของพรรค 
เมื่อถามว่า หากมีการเสนอให้ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคจะตอบรับหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “เลือกใครก็
ตามนั้น ถ้าให้เป็นก็ห้ามไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิด ทุกอย่างแล้วแต่สมาชิก” เมื่อถามย้ าว่า หากมีการเสนอจริงจะพร้อม
รับหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวตอบว่า ไม่พร้อม ก่อนเดินขึ้นรถไปทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2214840 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed893b5e3f8e40af9450fb8 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2214840
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/Untitled.jpg
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4 มิถุนายน 2563 - 13:37 น. 

"สุริยะ" เผยเสียงส่วนใหญ่หนุน "บิ๊กป้อม" นัง่หน.พปชร. รอ "อุตตม" ส่งสัญญาณ 
เรียกประชุมกก.บห. 

 
 

 
 
 
 

"สุริยะ" เผยเสียงส่วนใหญ่หนุน "บิ๊กป้อม" นั่งหน.พปชร. รอ "อุตตม" ส่งสัญญาณเรียกประชุมกก.บห. 
4 มิ.ย. 63  เวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะ
รักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน ากลุ่มสามมิตร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเพ่ือคัดเลือก
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ว่า ตามข้อบังคับพรรคเมื่อมีกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งก็ต้องเลือก
กันใหม่คงเป็นไปตามก าหนดคือภายใน 45 วัน อยู่ที่คนที่จะท าหน้าที่เรียกประชุมได้ คือ นายอุตตม สาวนายน 
รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ   เป็นผู้เรียกประชุม กก.บห. ชุดที่รักษาการ เพ่ือก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญใน
การเรียกกก.บห.ชุดใหม่ นับจากวันที่ 1 มิ.ย.ที่มีการยื่นใบลาออกไป 45 วัน  
  เมื่อถามว่าบรรยากาศหลังจากนี้ท างานจะมีความอึมครึมหรือไม่ เพราะยังต้องท างานร่วมกันต่อ นายสุริยะ 
กล่าวว่า เท่าท่ีตนคุยกับ กก.บห.ที่ท าหน้าที่รักษาการในชุดเดิม หลายคนบอกไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ในการพิจารณา ส่วน
ใหญ่กเ็ห็นตรงกันว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. 
เมื่อถามต่อว่าที่บอกว่าพล.อ.ประวิตรมีความเหมาะสมนั่งหัวหน้าพรรค แสดงว่าชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ที่ทุกกลุ่มในพรรค
สนับสนุน นายสุริยะ กล่าวว่า “เท่าท่ีผมคุยกับเสียงส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าเช่นนั้น” 
เมื่อถามอีกว่ายังมีความเห็นต่างระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกน
น ากลุ่มสามมิตร จะกลายเป็นรอยร้าวหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า นายสมคิดก็ไม่ได้พูดอะไร และการที่นายสมคิดไม่ได้
อยู่ในกลุ่มสามมิตรก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความขัดแย้งในเรื่องการบริหารพรรค  
เมื่อถามย้ าว่านายอุตตม ส่งสัญญาณจะเรียกประชุมแล้วหรือไม่ หรือต้องรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นาย
สุริยะ กล่าวว่า   นายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกแล้วว่าการมี พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันสามารถที่จะเรียกประชุมได้ภายใน 45 วัน 
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 เมื่อถามอีกว่าหากปัญหาภายในพรรคจบแล้วจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) เลยหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า 
อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่วนการที่มีการปล่อยข่าวว่าจะดึงพรรคเพ่ือไทยเข้า
มาร่วมรัฐบาลนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการขู่กันเองมากกว่า คงไม่เป็นความจริง 
 เมื่อถามถึงกระแสข่าวในการปรับครม.มีความต้องการจะไปนั่งเก้าอ้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย
สุริยะ กล่าวว่า ยืนยันว่าตนไม่เคยพูดอะไรในเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าใครน าเรื่องนี้ไปเป็นประเด็น และตนอยู่ที่กระทรวงอุตสา
กรรมก็ท างานได้อยู่แล้ว 
เมื่อถามย้ าว่าถ้าปรับครม.ครั้งนี้หากมีโอกาสจะไปนั่งที่กระทรวงพลังงานหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตอนนี้การท างานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆก็ได้พบปะกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทางสภาอุตสาหกรรม กลุ่มเอส
เอ็มอี ตนก็มีความสุขดีอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432813?adz= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432817?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432813?adz
https://www.komchadluek.net/news/politic/432817?adz
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4 มิถุนายน 2563 - 17:57 น. 

"สนธิญาณ"แนะจับตา"พีระพันธุ์" ชี้ "บิ๊กป้อม" แค่หัวหน้า พปชร. ขัดตาทัพหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สนธิญาณ" แนะจับตา ที่ปรึกษานายกฯ "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" -ชี้ "บิ๊กป้อม" แค่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขัด
ตาทัพหรือไม่ ซึ่งช่างประจวบเหมาะกับที่ พล.อ. ประวิตร ให้สัมภาษณ์วันนี้ว่า ไม่พร้อมเป็นหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ  
 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม วิเคราะห์ในรายการ "สนธิญาณ ชัด ครบ จบ จริง" เผยแพร่ผ่านทางเพจ "สนธิ
ญาณ ชื่นฤทัยในธรรม" ในหัวข้อ ท าไม "สมคิด " ถึงช้ า  ท าไม"ลุงป้อม" ต้องระวัง "สามมิตร" หรือ "ลุงตู่" เห็นด้วยให้
เปลี่ยน "หัวหน้า " กับ"เลขาฯ" 
โดยนายสนธิญาณ วิเคราะห์ว่า พลังประชารัฐ กระแส"กลุ่มสามมิตร"ก าลั งขึ้นสูง ส่วนจะเป็นกระแสชื่นชมหรือกระแส"
ยี้" ก็ว่ากันไป ไม่ว่าใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่"กลุ่มสามมิตร" อย่าง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  บอกว่าไม่ได้อยู่ " กลุ่มสาม
มิตร" มาตั้งแต่ต้น ส่วน"นายสมศักดิ์ เทพสุทิน" ก็บอกว่าไม่มี "กลุ่มสามมิตร" สลายไปแล้ว แต่ในข้อเท็จจริงมี "กลุ่มสาม
มิตร "มาก่อน ซึ่งคนรู้กันว่า "สามมิตร" คือ "สมคิด " -"สุริยะ" -"สมศักดิ์ " 3 คนนี้มารวมตัวกันในช่วง"รัฐบาล ทักษิณ ชิน
วัตร" ร่วมรัฐบาล " สมคิด" เป็นนักวิชาการ กระฉับกระเฉง สมองว่องไว "สุริยะ" เป็นนักธุรกิจ ทิศทางท่าทีแบบนักธุรกิจ 
" สมศักดิ์ " นักการเมืองบ้านนอก ตรงไปตรงมา เติบโตตาม "นายมนตรี พงษ์พานิช " มาเกาะกลุ่มกันจึงเรียกว่า "สาม
มิตร" ในช่วง"พรรคไทยรักไทย" ต่อมา"พรรคไทยรักไทย" แตกจากการยึดอ านาจในช่วงปี 2549 ของ คมช. 
ในส่วนของ"พรรคพลังประชารัฐ" นายชวน ชูจันทร์ จดแจ้งชื่อตั้งพรรคพลังประชารัฐต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อ 
2 มีนาคม 2561 โดยนายชวน เป็นเพ่ือนกับนายสมคิด ซึ่ง"พรรคพลังประชารัฐ" ใครก็รู้ว่าตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้ 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกฯต่อ ท าให้มีกระแสต้านในเรื่องการสืบทอดอ านาจ ส่วนอีกด้านหนึ่ง พล.อ. 
ประยุทธ์ จะไม่เป็นนายกฯต่อก็ไม่ได้ ส าหรับคนที่มีอุดมการณ์รักชาติ เพราะขณะนั้นมีคนที่จะเป็นายกฯได้ 3 คน คือ 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์และพล.อ.ประยุทธ์  และ พล.อ. ประยุทธ์ ได้เป็นนายกฯเพราะ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการแก้ไขปัญหาจากการเข้ายึดอ านาจมีแรงปะทะต่อสู้กันทาง
การเมือง 29  ก.ย. 2561 เลือกกรรมการบริหารพรรค มีนายอุตตม สาวนายน, สนธิรัตน์สนธิจิรวงษ์, สุวิทย์ เมษินทรีย์ ,
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กอบศักดิ์ ภูตระกูล เรียกว่า "  4กุมาร"  ซึ่ง "4 กุมาร" เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล คสช. พล.อ. 
ประยุทธ์ เพราะโล๊ะเอาทีมเศรษฐกิจชุดเก่าของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ออกไป 
 ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ นายสมคิด รองนายกฯเศรษฐกิจเป็นคนเลือกเอง 4 คนนี้ เป็นลูกน้องลูกศิษย์คนใกล้ชิด
ของนายสมคิด การที่สี่คนนี้ออกมาตั้งพรรคต่อให้นายสมคิด ออกมาปฏิเสธก็ไม่มีใครเชื่อว่านายสมคิด ไม่รู้เรื่อง เป็นไป
ได้หรือที่ลูกไปท าการเมืองแล้วจะไม่หันมาถามพ่อบ้าง พ่อซึ่งชักชวนลูกซึ่งเป็นนักวิชาการเข้าสู่การเมือง  เมื่อสี่คนเริ่ม
ก่อตั้งพรรคขึ้น ถามว่าท าไมไม่เป็น พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท าไมไม่เป็นทหารคนอ่ืน รู้อยู่แล้วว่าพรรคพลังประชา
รัฐตั้งขึ้นเพ่ือดัน พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อ ดังนั้นจึงกลัวจะถูกหาว่าเป็น"พรรคทหาร" เป็นพรรคที่จะมาสืบทอด
อ านาจ  ส าหรับสีคนที่มาก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ เป็น"ละอ่อน"ทางการเมือง ทั้งสี่คนไม่เคยท างานการเมืองมาก่อน 
ท าแต่งานวิชาการ ท าธุรกิจ แนวคิดตั้งพรรค 
 พลังประชารัฐ ที่ต้องการให้เป็นพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ เป็นนักวิชาการ เป็นรัฐมนตรีน้ าดี ผู้คนจะได้สนับสนุน แต่
พอจะตั้งพรรคจริงๆ ไม่มีความมั่นใจว่าผลเลือกตั้งจะออกอย่างไร ซึ่งต่างกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เพราะนายธนาธร 
เดินหน้าท าพรรคชูอุดมการณ์แล้วก็ท าโพล วิเคราะห์ ส ารวจลงท างานพ้ืนที่อย่างจริงจัง เคลื่อนไหวในเชิงลึกตลอดเวลา 
นั่นคือ พรรคอนาคตใหม่ ท าในตอนนั้น ซึ่งถ้าไม่ท าแบบนี้ก็จะกลายเป็น"พรรคเฉพาะกิจ"  
 ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ไม่รู้ว่าจะเดินแบบไหน มีความคิดไปดึง"นักการเมืองเก่า"เข้ามา และหนึ่งในนั้นก็มีการ
ดึง"กลุ่มสามมิตร" เข้ามาโดยเมื่อ วันที่ 25 ก.ย.61 ก่อนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ มีการจัดงาน"กลุ่มสามมิตร"ใหญ่โต 
สร้างกระแส"กลุ่มสามมิตร"จะเข้าพรรคพลังประชารัฐ มีเสียง "ยี้ " ตามมา วันนั้นเปิดตัวออกมาบอกว่ามี 200 กว่าคน 
คัด ส.ส. เกรดเอมาแล้ว 50 คน เชื่อว่าได้เป็น ส.ส. หมด และยังมีนักการเมืองดาวฤกษ์ และยังมีนักการเมืองท้องถิ่นอีก
ที่จะมาลงใน"กลุ่มสามมิตร" วันนั้น"กลุ่มสามมิตร"ประกาศว่าได้ ส.ส. ในนาม "กลุ่มสามมิตร" 80 คน จึงเป็นที่มาให้" 
กลุ่มสามมิตร" เข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐ  
   แหล่งข่าวในสายทหาร ไม่มีใครเห็นด้วยที่จะให้"กลุ่มสามมิตร" มาอยู่พรรคพลังประชารัฐ แต่สายของนายสมคิด 
โดยบทบาทของ"4กุมาร"ซึ่งเป็นลูกน้องของนายสมคิดกับ"กลุ่มสามมิตร" จัดตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมาเมื่อผลเลือกตั้ง
ออกมาแพ้พรรคเพ่ือไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน "กลุ่มสามมิตร" เข้ามาสิบกว่าคน จึงมีการเคลื่อนไหว ในขณะที่เสียง
ปริ่มน้ ามาก ก็เกิดการช่วงชิงตั้งรัฐบาล ต่อมามีการดึงพรรคเล็กมาร่วมตั้งรัฐบาล 
 วันนี้"กลุ่มสามมิตร" โดยนายสมศักดิ์ ได้แสดงออกอีกครั้งหนึ่งสนับสนุน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ก่อนหน้านั้น นายสมศักดิ์ ก็มาแถลงตัดหน้าว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่ โดยวันที่ 1 มิ.ย. นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน แถลงข่าวใหญ่ 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐ  
เป้าทั้งหมดพุ่งมาท่ีนายสมศักดิ์ และเชื่อมโยงไปยัง พล.อ. ประวิตร ทันที พล.อ. ประวิตร เละ ในขณะที่ วัชระ กรรณิการ์ 
ซึ่งเป็นคนสนิทของนายสนธิรัตน์  ออกมาแถลงว่า นายสมคิด ไม่เอา"สามมิตร"แล้ว  ท าว่าหอบมา 20 กว่าเสียง เหลือแค่ 
"สองมิตร"หมดราคา ตอนนี้คนจับตาว่าที่"สามมิตร" เคลื่อนไหวอยู่นี้เพราะต้องการต าแหน่งที่ใฝ่ฝันหรือไม่ เป็นการรู้ทาง
ลม เป็นความเชี่ยวชาญทางการเมืองหรือไม่ 
 "บอกคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะ  เมื่อพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี  เดิมพรรคพลังประชารัฐจะ
เสนอชื่อ 3 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ นายสมคิด นายอุตตม สาวนายน แต่ พล.อ. ประยุทธ์ ไม่เอา  ให้เสนอชื่อ พล.อ. 
ประยุทธ์ เพียงคนเดียว เป็นความไม่ธรรมดาทางการเมืองของ พล.อ. ประยุทธ์  พอจัดตั้งรัฐบาล รู้ทั้งรู้ว่านายสุริยะ 
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ต้องการคุมกระทรวงพลังงาน แต่รัฐมนตรีพลังงานกับตกเป็นของนายสนธิรัตน์ ขณะเดียวกัน อีกชื่อที่คิดว่าจะเป็น
รัฐมนตรีพลังงานก็คือนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ อดีต กปปส.ซึ่งมีข่าวว่าบิ๊กพลังงาน(ภาคเอกชน) หนุน พล.อ.ประยุทธ์ จึง
ให้ นายสนธิรัตน์นั่ง  นี่คือความไม่ธรรมดาของ พล.อ.ประยุทธ์  นายสุริยะ จะโวยวายก็เหมือนกลืนเลือด น้ าท่วมปาก 
พูดไม่ออก" 
  การเมืองหลังจากนี้ อีก 41 วัน จะต้องมีการเลือกกรรมการบริการพรรคใหม่ " 4 กุมาร" โดยนาย อุตตม 
ประกาศสู้ สู้แน่นอน กรรมการบริหารพรรคไม่ได้ชี้ขาด ส.ส.ต่างหากที่ชี้ขาด ฉะนั้น 41 วันต่อจากนี้ จับตาดูว่า " สอง
กลุ่ม"จะสู้กันอย่างไร 
 "ผมอยากสรุปตอนท้ายว่าพ่ีน้อง 3 ป. พล.อ.ประวิตร พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่มีทางว่าท าอะไรแล้วจะ
ไม่คุยกัน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ธรรมดา พ่ีน้อง 3 ป. ก็ไม่ธรรมดา เพราะพล.อ.ประวิตร  เคยลั่นวาจาว่า พล.อ. ประยุทธ์ ไป
เมื่อไหร่ ตนก็ไปเมื่อนั้น  ดังนั้นการเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ. ประวิตร เที่ยวนี้  จะบอกว่า พล.อ.
ประยุทธ์ ไม่เก่ียวไม่ได้ เพราะมีหรือ พล.อ. ประยุทธ์กับ พล.อ. ประวิตร ไม่คุยกัน และพล.อ. ประยุทธ์รู้ดีว่า สิ่งที่พล.อ.
ประวิตรท าก็เพ่ือให้พล.อ.ประยุทธ์ ได้บริหารน าพาบ้านเมืองต่อไป แต่วันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเยอะ รวมทั้งการ
เคลื่อนไหวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พล.อ. ประวิตร ต้องตั้งหลักให้ดี" 
"ให้จับตา ผู้ชายคนที่ชื่อ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดี เคยลงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สงสัยบ้างหรือว่า
ท าไมอยู่ๆลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และได้ต าแหน่งส าคัญทั้งสิ้น เป็นประธาน
ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ธรรมดา  สังเกตเวลานายกตั้งที่ปรึกษาต่างๆทั้งโควิด-19  “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค”อยู่ด้วย
ทั้งนั้น จับตาชื่อนี้ไว้ให้ดี พล.อ. ประวิตร แค่มาขัดตาทัพหรือไม่  หรือจะเกิดปฏิกริยาในทางการเมืองวันข้างหน้าเพ่ือให้ 
พล.อ. ประยุทธ์ ดูแลบ้านเมืองไปอีกสักพักหนึ่ง จับ ตาดูพ่ีน้องสองคนนี้แยกกันไม่ออก พล.อ. ประวิตร ยืนยัน ท า
ทั้งหมดเพ่ือ"ลุงตู่"  "ลุงตู่" ไปเมื่อไหร่ตนเองไปเมื่อนั้น " 
 ทั้งนี้วันนี้ พล.อ. ประวิตร ออกมาปฏิเสธว่าไม่พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยเมื่อนักข่าวถามว่า หาก
สมาชิกพรรคเสนอชื่อ พล.อ. ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมรับหรือไม่ พล.อ. ประวิตร  กล่าวตอบว่า ยังไม่พร้อม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432854?adz= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/437164?as=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/432854?adz
https://www.thansettakij.com/content/politics/437164?as
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4 มิ.ย. 2563 - 21:21 น. 

ศึก พปชร. ยังระอุ "สมคิด-3 กมุาร-ธรรมนสั" สอ่ตกเก้าอี ้ฟาก กปปส.ลุ้นหลดุ 1 กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกพลังประชารัฐยังระอุ 5 ก.ค. นี้ ลุ้นโผปรับ ครม.ใหม่ "สมคิด-3 กุมาร-ธรรมนัส" ส่อตกเก้าอ้ี ฟาก กปปส.อาจ
หลุด 1 กระทรวง 
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)แจ้งว่า หลังผ่านความวุ่นวายในพรรค พปชร. ขณะนี้มี
ความเคลื่อนไหวในเรื่องการปรับครม.ที่มีแนวโน้มสูงที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีใน
สังกัดทั้งนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาฯ รวมถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน จะหลุดจากเก้าอ้ีรัฐมนตรีในครั้งนี้ 
 ซึ่งการปรับครม.ครั้งนี้จะมีการแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีใหม่ โดยต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการต้องมี ส.ส. 10 คน ต่อ 1 
เก้าอ้ี ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ ใช้สูตร ส.ส.7 คนต่อ 1 เก้าอ้ี ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าในกลุ่มกทม. ภายใต้การดูแลของ
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ อาจมี
ปัญหา เพราะเบื้องต้นมี ส.ส.กทม.13 คน แต่กลุ่มที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของทั้ง 2 คน เหลือเพียงแค่ 4 คน เนื่องจาก
ไปอยู่กับกลุ่มของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล จ านวน 2 คน และเป็นกลุ่มอิสระไม่สังกัดฝ่ายใดอีก 5 คน 
ส่วนนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ถือเป็นกลุ่มสามมิตร 
 ดังนั้น จะส่งผลให้โควตาของกลุ่มกทม.หรือกปปส.จากเดิมที่มีรัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวงจะต้องเหลือเพียง 1 
เก้าอ้ี ขณะที่ชื่อของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ยังมีโอกาสสูงที่เก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วยว่าการ อาจถูกสั่นคลอนได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจะพิจารณารายชื่ออีกครั้ง ทั้งนี้ มีรายงานข่าวผู้ใหญ่ในพรรคได้ส่งสัญญาณว่าการ
ปรับครม. ควรท าให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 5 ก.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4255434 
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5 มิ.ย. 2563 05:30 น. 

“ป้อม” ออกลีลา ว่าทีห่ัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
“สมคิด” สวนไม่ใช่สามมิตรแต่แรก 
เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบค าถามถึงปัญหา
ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ หลังมีกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ต้องเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยเฉพาะต าแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค เมื่อผู้ สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนน ากลุ่มสามมิตร ระบุนายสมคิดเป็นคนพูดเองในสภาฯว่าไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตร 
นายสมคิด หัวเราะก่อนกล่าวว่า “ก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว” 
 จากนั้นนายสมคิดเดินทางมายังรัฐสภา เพ่ือร่วมประชุมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย 
ผู้สื่อข่าวได้ถามอีกครั้งถึงปัญหาภายในพลังประชารัฐจบแล้วหรือยัง นายสมคิดถอดหน้ากากอนามัยลงแล้วเพียงแต่ส่ง
ยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวเท่านั้น 
“ป้อม” ลีลาไม่พร้อม แล้วแต่สมาชิกเลือก 
 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐหลัง กรรมการบริหารพรรคลาออก
เกินครึ่ง ท าให้ต้องมีการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการ
พรรคว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีการก าหนดวันประชุมเลย ทุกอย่างเป็นเรื่องของพรรค หากพรรคเลือก
ใครก็เป็นเรื่องของคนนั้น เมื่อถามว่าถ้ามีการเสนอให้ พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรรีบสวนกลับทันที
ว่าใช้ค าว่า “ถ้า” ไม่ได้ เพราะมันยังไม่เกิดจะมาถามไม่ได้ ทุกอย่างต้องแล้วแต่สมาชิกพรรค เมื่อถามย้ าว่า หากมีการ
เสนอ พล.อ.ประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมเป็นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวเสียงเข้มว่า “ไม่พร้อมๆ” ก่อนเดินขึ้น
รถกลับไปทันที 
“สุริยะ” อ้างเสียงส่วนใหญ่หนุนสุดลิ่ม 
เมื่อเวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ และแกนน ากลุ่มสามมิตรให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่า ตาม
ข้อบังคับพรรคต้องเลือกกันใหม่ภายใน 45 วัน ไม่จ าเป็นต้องรอให้ กกต.อนุมัติ ไม่เกี่ยวข้องกับ กกต. ทุกอย่างอยู่ที่
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รักษาการหัวหน้าพรรคจะก าหนดวันที่เหมาะสมนัดประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรค เพ่ือลงมติก าหนดวันประชุม
ใหญ่วิสามัญ และก าหนดวาระการประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เท่าที่คุยกับนายอุตตม สาวนายน 
รักษาการหัวหน้าพรรค ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร 
แยกก๊วน “เฮียกวง” แต่ไม่ได้ขัดแย้ง 
เมื่อถามว่า บรรยากาศหลังจากนี้ท างานในพรรคอึมครึมหรือไม่ เพราะยังต้องท างานร่วมกันต่อ นายสุริยะกล่าวว่า เท่าท่ี
คุยกันไม่มีปัญหาอะไร เสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์
พรรคมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ส่วนกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ระบุว่านาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสามมิตร แม้นายสมคิดไม่ได้อยู่กลุ่มสามมิตร ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องขัดแย้งกัน 
ไม่เคยพูดจะคุมพลังงาน โต้กุข่าวจีบ พท. 
เมื่อถามว่า หากปัญหาภายในพรรคจบแล้วจะมีปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลยหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า อยู่ที่นายกฯ 
เมื่อถามถึงกระแสข่าวมีความ ต้องการจะไปนั่งเก้าอ้ี รมว.พลังงาน นายสุริยะกล่าวว่า ยืนยันไม่เคยพูดอะไรในเรื่องนี้ ไม่
รู้ว่าใครน าเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ตอนนี้ท างานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจได้
พบกับกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี ยังท างานอยู่ตรงนี้มีความสุขดีท างานได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่า ถ้า
มีปรับ ครม.หากมีโอกาสจะไปนั่งที่กระทรวงพลังงานหรือไม่ นายสุริยะตอบว่า ตอนนี้การท า งานที่กระทรวง
อุตสาหกรรมก็มีความสุขดีอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐ ดึงพรรคเพ่ือไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล 
นายสุริยะกล่าวว่า คิดว่าคงเป็นเรื่องกุข่าวกันเองมากกว่า คงไม่เป็นความจริง 
นายกฯลั่นศึกใน พปชร.ไม่มีปัญหา 
เมื่อเวลา 14.25 น. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์เมื่อถูกสื่อมวลชน
ซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งเพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังเข้าชี้แจงร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ
รายจ่ายวาระแรกและนั่งฟังการอภิปรายตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเดินทางกลับเข้าที่ท าเนียบฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ตอบเพียง
แค่สั้นๆว่า “ไม่มีปัญหา” ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯปี 63 ของสภาฯต้องขอบคุณ ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล ที่
อภิปรายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะน าไปพิจารณา และไม่ใช่นายกฯคนเดียวที่รับไป หัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาฟังหมดมี
การสรุปรายงาน เดี๋ยวเขาต้องไปแก้ไขปรับปรุงอะไรเป็นข้อห่วงใยต้องปรับให้เข้าใจกัน 
“สมศักดิ์–ธรรมนัส” โอบจับมือโชว์ชื่นมื่น 
เมื่อเวลา 15.00 น. ระหว่างที่สภาฯก าลังพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบฯปี 63 อยู่อย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนน ากลุ่มสามมิตรและ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน า
พลัง–ประชารัฐ ได้เดินมาเจอกันโดยบังเอิญ ร.อ.ธรรมนัสก าลังจะออกรัฐสภา ขณะที่นายสมศักดิ์ก าลังเดินเข้ามา 
ท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณนั้นต่างจับจ้อง ทันทีที่ทั้งสองคนเจอกัน ต่างเดินเข้าไปทักทายกัน 
ด้วยการโอบหลังพร้อมจับไม้จับมือให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เราทั้งสองคนรักกันมานานแล้ว ส่วน
ความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐ เป็นเรื่องของท่านอ่ืน ไม่เก่ียวกับเราสองคน ความในใจของท่านอ่ืนเราไม่ทราบ 
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การเมืองใน พปชร.แค่เรื่องเล็กน้อย 
เมื่อถามว่าทุกอย่างจบแล้วใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ทราบ จะไปรู้เรื่องของคนอ่ืนได้อย่างไร ความขัดแย้งคนอ่ืน
ตอบแทนไม่ได้จริงๆ เรื่องการเมืองในพลังประชารัฐถือว่าเล็กน้อยมาก ที่จะมองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง เมื่อถามว่า
ตอนนี้ข้ามสู่โหมดผลักดันให้มีการปรับ ครม.แล้วใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่า เรื่องปรับ ครม. พูดไม่ได้ ทฤษฎีทาง
การเมืองการปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกฯถ้าคนอ่ืนพูดมันไม่น่ารัก เมื่อถามถึงการสนับสนุน พล.อ. ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯในฐานะประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐเป็นหัวหน้าพรรค ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งสองคนปฏิเสธ
ตอบค าถาม ก่อนแยกย้ายกันไป 
 แฉ ส.ส.รัฐบาลละเลงเงินกู้ขึ้นป้ายหาเสียง 
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การตรวจสอบการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน
บาท ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ อ้างว่าใช้การตรวจสอบตามช่องทางปกติได้นั้น ประชาชนไม่เชื่อถือ ทั้ง 
ป.ป.ช. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยตรวจสอบที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร จึงเกรงจะเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ส่วนการตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินกู้น่าผิดหวังมาก เป็นข้าราชการ 6 
คน ที่เหลืออีก 5 คน พล.อ.ประยุทธ์คัดคนใกล้ชิดมาบริหารเงิน ไม่ต่างจากการตั้งคนกันเองมาดูแลเงิน 1.9 ล้านล้าน
บาท เห็นชัดว่ารัฐบาลตั้งใจปกปิดข้อมูล ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของเงิน มีรายงานว่าหลายจังหวัด
ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเตรียมจัดสรรงบฯจากเงินกู้ ไปท าโครงการในพ้ืนที่ ส.ส.พรรครัฐบาลขึ้นป้าย หาเสียงกันแล้ว 
จงใจใช้งบฯเพื่อเอ้ือประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าใช้งบฯช่วยเหลือประชาชน ทั้งท่ีเศรษฐกิจประเทศใกล้ล้มละลาย แต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ไม่ให้ความส าคัญเร่งแก้ปัญหา กลับให้ความส าคัญใช้อ านาจผ่าน พ.ร.ก.ฉุกเฉินหวังคุมอ านาจเบ็ดเสร็จ 
เพ่ือไม่ต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการใช้เงินดังกล่าว 
 “เรวัต” ซัดนายกฯส่อทุจริตเชิงนโยบาย 
ด้าน นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า ไม่สามารถลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.นี้ได้ 
เพราะขั้นตอนการตรากฎหมายส่อทุจริตเชิงนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ ละเมิดต่อมติ ครม.ว่าด้วยการอนุมัติกรอบการตั้ง
งบฯกลางปี ตามค าประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ที่ก าหนดให้งบกลางส่วนของงบส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ต้องไม่เกิน 3.5 เปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด งบกลางของปี 63 ตั้งไว้ 9.6 หมื่นล้านบาท หรือ 3 เปอร์เซ็นต์ หากจะตั้งงบกลางเพ่ิมเติม
ต้องไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์หรือไม่เกิน 1,600 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ครม.ออกมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 
วงเงิน 8.8 หมื่นล้านบาท ถือว่าเกินกรอบที่กฎหมายก าหนด และเมื่อวันที่ 16 เม.ย. มติ ครม.เห็นชอบต่อการขยาย
กรอบงบกลาง เป็น 7.5 เปอร์เซ็นต์ เปิดช่องให้เพ่ิมงบฯเกินกรอบ ส่อพฤติกรรมทุจริตเชิงนโยบาย และต้องการผ่องถ่าย
เงินตามอ าเภอใจ 
 “ศรี” ยื่นตีความอดีต สนช.นั่ง ป.ป.ช. 
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย เข้ายื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง วินิจฉัยกรณีที่
ส านักเลขาธิการวุฒิสภาและคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่ง
รายชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตสมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่พ้นจากต าแหน่ง สนช. ยังไม่ครบ 10 ปี
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เป็นกรรมการ ป.ป.ช.มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 11 (18) หรือไม่อย่าลืมว่านายสุชาติเป็น 
สนช.แต่งตั้งของ คสช. ปัจจุบันหัวหน้า คสช. คือนายกฯ การเข้าไปด ารงต าแหน่ง ป.ป.ช.มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ทุจริต อาจถูกครหาได้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นเหมือนที่หลายคนวิพากษ์นาฬิกา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกฯ สุดท้ายวินิจฉัยว่าเป็นการยืมใช้ของเพ่ือน การรับรองนายสุชาติเป็นกรรมการ ป.ป.ช.น่าจะขัดพ.ร.บ.ว่าด้วย 
ป.ป.ช. ถ้าเรื่องนี้เป็นที่ยุติในชั้นศาลแล้วนายสุชาติไม่สามารถเป็น ป.ป.ช.ได้ จะเอาผิด ส.ว. 219 คนที่รับรองฐานปฏิบัติ
หน้าที่มิชอบ 
คณะก้าวหน้าตั้งวงไล่ถล่ม 1 ปี ส.ว. 
ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า ที่ปรึกษาคณะ กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 5 มิ.ย.62 หากจ ากันได้มีการเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ โดย 500 เสียงมี 249 
เสียงเป็น ส.ว.ที่มาจากการเลือกโดย คสช.เพ่ือสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร ถ้าไม่ชัดพอไปดูเอกสารต่างๆตอนยก
ร่างรัฐธรรมนูญ 2560ว่า ต้องการมีวุฒิสภาเพ่ือประกันการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 5 มิ.ย. คณะก้าวหน้าจะ
เปิดแคมเปญ “ส.ว.มีไว้ท าไม” อย่างเป็นทางการ และวันที่ 6 มิ.ย.จะจัดเสวนาออนไลน์โดยเพจ New Consensus มีตน 
นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว. นายพริษฐ์ วัชร-สินธุ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเสวนา เพ่ือให้สังคมพิจารณา
ว่า ส.ว.ท าหน้าที่มา 1 ปี จะเอาอย่างไรกับวุฒิสภาแบบนี้ ยังจ าเป็นต่อประเทศหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861546 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:21 น.     

แม่ยก ปชป. ปูด พปชร. สับขาหลอก! หัวหน้าพรรคไม่ใช่ 'ลุงป้อม'  
อาจเป็น'อดีตนักกฎหมาย ปชป.' 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

5 มิ.ย.63 - นางกาญจนี วัลยะเสวี หรือ ติ๊งต่าง เจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนน ากลุ่มชาวไทยหัวใจรัก
สงบ แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กKanjanee Valyasevi ระบุว่า  ที่คิดว่าใช่อาจไม่ใช่ สับขา
หลอกปชช.เก่งจริงนะ ที่เราๆคิดว่าลุงป้อมจะนั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพปชร. อาจไม่ใช่นะ อาจเป็นอดีตนักกฎหมายปชป. 
 มีรายงานว่าอดีตนักกฎหมายปชป.คนดังกล่าว หมายถึง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ล่าสุดเพ่ิงได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67856 
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5 มิ.ย. 2563 - 12:35 น. 

โพลสุดยี้! ประชาชนไลร่ัฐบาล แนะยุบสภา เลอืกตั้งใหม ่คือทางออก 
 

 

 

 

 

 

"ซูเปอร์โพล" เผยผลส ารวจเรื่อง "ภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย" ชี้ประชาชนอยากให้ยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ จะ
ท าให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ไม่เกิดความรุนแรง 
 วันที่ 5 มิ.ย. นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ภาพการเมืองหลัง
สู้ศึกอภิปราย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,621 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการวันที่ 2-4 
มิ.ย. 
 ถึงภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน พบว่าร้อยละ 81.1 เห็นภาพการเมืองเก่าๆ จัดคนเข้ามาเอา
ผลประโยชน์เงินกู้ ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ทุกคนในชาติ ร้อยละ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองยี้ แย่ๆ เดิมๆ ท าให้เด็กและ
เยาวชนลอกเลียนแบบโกง ร้อยละ 76.4 
 เห็นภาพสงสารเห็นใจนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง มากขึ้น ร้อยละ 75.6 เห็นภาพการเมืองที่เสร็จนา ฆ่าโค
ทึก เสร็จศึก ฆ่าขุนพล ร้อยละ 75.4 เห็นภาพนักการเมืองหักหลัง มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ร้อยละ 68.1 
เห็นภาพเตรียมการขบวนการโจรปล้นชาติ และร้อยละ 67.0 เห็นภาพอ ามหิต โหดร้ายทางการเมือง 
 ที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ 72.0 เห็นภาพอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพที่ปล่อยให้มีการหักหลังเพ่ือนร่วม
รบ ปล่อยให้เพ่ือนร่วมรบตายไปหลังจบศึก ร้อยละ 28.0 เห็นภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนชี้แจงความจ าเป็นต้องกู้เงินมา
เยียวยาประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ร้อยละ 77.3 ระบุเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีด ออกมาปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลก่อ
หนี้สินให้ทุกคนในชาติ ขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมทึ้ง ร้อยละ 22.7 ระบุเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ ร้อยละ 90.7 ระบุภาพ
การเมืองที่เห็นวันนี้คือ นรกชัดๆ ร้อยละ 9.3 ระบุสวรรค์แท้ๆ ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 74.2 ระบุถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภา 
ขณะที่ร้อยละ 25.8 ระบุ ยังไม่ถึงเวลา 
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นายนพดล กล่าวว่า 3 ป.ระวังสั่นคลอนเหตุคนไม่เอา เพราะเวลานี้ประเทศและประชาชนเปราะบางมากและ
อาจน าสู่วิกฤตใหญ่หลวงยากจะควบคุม สอดคล้องกับข้อมูลอารมณ์ประชาชนที่เคยท ามาเกือบ 30 ปี จึงต้องรีบแจ้ง
สัญญาณอันตรายแรงๆ ด้วยข้อมูลว่า บ้านเมืองอาจจะวุ่นวายช่วงปลายปี ถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้นลมในวันนี้ นายกฯและผู้ใหญ่
ในบ้านเมือง อย่าเติมเชื้อเพลิงฝืนกระแสสังคมสร้างความคับแค้นใจ ความเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อ
นักการเมืองยี้แบบเก่า ต่อความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล องค์กรอิสระและต่อผู้ใหญ่ฝ่ายการเมือง 
ทางออกคือ 

1.รักษาสถานภาพเดิมคือ the Status Quo เอาไว้ ไม่ท าตามกลุ่มนักการเมืองแบบเก่าที่เร่าร้อน แต่เมื่อมี
ผู้ใหญ่บางคนท าพลาดฝืนกระแสสังคมไป ก็รีบปรับตัวกลับสู่ทางที่ดีที่ถูกต้อง 
 2.ผู้มีบารมีของประเทศน่าจะท าให้พรรคการเมืองเจ้าปัญหากลับมารักษาปกป้องคนดีเอาไว้ โดยถือโอกาสนี้
ปลดคนไม่ดี มีประวัติด่างพร้อยเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในหมู่ประชาชนที่ทุจริตออกไปเลย ใช้วิกฤตเป็นโอกาส สังคมจะ
กลับมายกย่องเชิดชูพรรคการเมืองนี้ 
 3.หากท าอะไรไม่ได้มากอีกแล้ว เพราะวุ่นวายเหลือเกิน เหนื่อยเหลือเกิน น่าจะยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ตัดไฟแต่
ต้นลม คืนอ านาจให้ประชาชน ผลที่ตามมาคือ จะช่วยท าให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อได้ ไม่เกิดเหตุรุนแรงบานปลาย เพราะ
ดับไว้ซึ่งเหตุปัจจัย ล้างไพ่กันใหม่อีกรอบด้วยวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4258859 
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วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 - 15:46 น. 

“สติธร” อ่านศึก 3 ก๊ก พลังประชารัฐ แนะ “ประยุทธ์” ยุบสภา ก าชัยชนะรอบสอง 

 
 
  ครบ 1 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย 2 แต่อะไร ๆ ก็ต่างไปจากสมัยที่เป็น
นายกฯจากการรัฐประหาร ฐานก าลัง คือ “พรรคพลังประชารัฐ”(พปชร.) เปิดศึกในภาวะขบเหลี่ยม เฉือนคม เปิดเกม
เกาเหลาแย่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี หลังวิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 
  พระราชก าหนดส าคัญ 3 ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านสภาฉลุย กรรมการบริหารพรรค 18 คน ประกาศลาออก 
เพ่ือเขย่าขวดให้มีการปรับหัวหน้า-เลขาธิการพรรค ลามไปถึงปรับคณะรัฐมนตรี 
“ประชาชาติธุรกิจ” ให้ “สติธร ธนานิธิโชติ” ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย วิเคราะห์กระดาน
การเมือง ความขัดแย้งใน พปชร. จะลงเอยอย่างไร 
การเมืองในมือลุงตู่ 
  “สติธร” เปิดสัมภาษณ์วิเคราะห์การเป็นนายกฯ 1 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จริง ๆ คะแนนตกต่ าเรี่ยดิน แต่บุญ
พาวาสนาส่งยังมีโควิด-19 มาช่วย เพราะตอนหลังยุบพรรคอนาคตใหม่ ถึงขั้นมีกระแสเปลี่ยนตัวนายกฯ แต่พอโควิด-19
มา พล.อ.ประยุทธ์ถอยฉากออกไปแล้วให้หมอมาว่าไป พูดให้น้อยลงสถานการณ์กลายเป็นดีไป 
คะแนนความนิยม พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังร่อแร่เหมือนเดิม แต่ยังไม่มีแรงที่จะเอาคนอ่ืนมาแทน แต่ถามว่าคนรักมากขึ้นไหม
ก็ไม่เชิง อาจจะเพ่ิมข้ึนหน่อยหนึ่งจากการแจกเงิน อาจได้ประโยชน์บ้าง เกาะสถานการณ์ไปให้รอดไปเรื่อย และฝ่ายตรง
ข้ามไม่มีแรงพอ ไม่มีทั้งประเด็นสถานการณ์ไม่เอ้ือ ดูแค่พรรคเพ่ือไทยขณะนี้ว่ายังไง ฝ่ายคณะก้าวหน้าของธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ รวมถึงพรรคก้าวไกลแรงก็มีประมาณหนึ่ง ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ช่วยกันหนุนก็ไม่มีแรงพอ 
ตอนนี้รัฐบาลคิดว่า “ชนะ” ฟังจากอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับ ฝ่ายค้านจะด่าอะไรก็ด่ามา เหมือนกับมวยที่คะแนนทิ้งขาด 
ขอแค่การ์ดไม่ตก ฟุตเวิร์กอย่างเดียว ไม่ชกแล้ว สถานการณ์การเมืองจึงอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ 
เศรษฐกิจตัดสิน “บิ๊กตู”่ 
  “ปัจจัย” ชี้ขาดการอยู่หรือไปของ “พล.อ.ประยุทธ์” เขามองว่าเป็นเรื่อง “เศรษฐกิจ” ที่บอกว่าเศรษฐกิจจะ
เจ๊ง จะอดตาย ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น คะแนนจะกลับมา แต่ถ้าอัดเงินไปหมดแล้วเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนอันนี้อย่างไร คะแนนก็
ไม่กลับ เดิมพันอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ถ้าสมมุติฝ่ายค้านแบบพรรคก้าวไกลเล่นเป็น ตอนนี้ไม่ใช่เวลาถล่ม
รัฐบาล รอให้รัฐบาลล้มเหลวก่อน ค่อยไปถล่มตอนนั้นก็ยังทัน 

https://www.prachachat.net/
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เกาเหลา พปชร.ไม่สะเทือนลุงตู่ 
คลื่นใต้น้ าในพรรคพลังประชารัฐ ก๊ก-ก๊วนต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว ปล่อยข่าว แย่งชิงต าแหน่งกันนั้น side effect จะ
สะเทือน พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ ค าตอบของ “สติธร” คือ 
ตอนแรกเหมือนจะสะเทือน ตอนหลังก็ไม่สะเทือน ใน พปชร.ถ้าลุงตู่เคลียร์กับลุงป้อม (พล.อ.ประวิตร) ได้ก็จบ จะมี
ปัญหาต่อเม่ือไปเสี้ยมจน 2 คนนี้เห็นไม่ตรงกัน ซึ่งน่าจะยาก อยู่ ๆ 2 คนนี้จะมาแตกหักกันก็คงยาก เพราะเขาเป็นพี่น้อง
กันมากี่สิบปี อย่างกรณีวิรัช รัตนเศรษฐ อยู่ ๆ ป.ป.ช.ก็ชี้มูลเรื่องทุจริตสร้างสนามฟุตซอล เพราะแรก ๆ ดีลมาเรื่องคดี
ความ พอมีปัญหาปุ๊บก็เอาคดีไปกดก็หยุด คนอ่ืนรอไปก่อน 
  “คลื่นใต้น้ ามันมี แต่ไม่มีพลังเพราะถ้าหือได้นิด ๆ หน่อย ๆ พอถูกกดก็จบ จนกว่าลุงตู่ ลุงป้อมจะหมดหน้าตัก 
ตราบใดที่มีเงินจ่ายให้ทุกเดือน แถมยังมีเครื่องมือองค์กรอิสระไปบีบได้อีก การจะต่อรองก็ยาก” 
แล้ว “พล.อ.ประยุทธ์” จะบริหารจัดการภาวะแบบนี้อย่างไร ? “สติธร” ตอบว่า อาจต้องสะเทือนบ้าง เช่น สลับเก้าอ้ี
รัฐมนตรี เพ่ือลดแรงกดดัน แต่สถานการณ์แบบนี้เก้าอ้ีที่ พปชร.ถืออยู่ในมือเป็นกระทรวงส าคัญทั้งหมด อยู่ ๆ จะสลับ
เอาใครขึ้นมาก็ได้…ไม่ไหว เพราะจะเอาสันติ พร้อมพัฒน์ มาเป็นรมว.คลัง แทน อุตตม สาวนายนก็ไม่ท าให้ภาพลักษณ์
รัฐบาลดีขึ้น เอาแฮงค์ชัยนาท (อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พปชร.) หรือเฮ้งชลบุรี (สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน 
ส.ส.พปชร.) มาเป็นรัฐมนตรี ก็ไม่ได้ท าให้ภาพลักษณ์รัฐบาลดูดีขึ้น 
“ถ้าเขย่าไปเขย่ามา พล.อ.ประยุทธ์อาจปรับ ครม.ก็ได้ แต่ไปเอาบุคคลที่นายทุนส่งมาเป็นรัฐมนตรีแทน เตะหมูเข้าปาก
หมา ระวังให้ดี เพราะแคนดิเดตใน พปชร.มาเทียบกันแล้วรัฐบาลไม่ได้ดูให้ดีขึ้น สู้ไปเอาเทคโนแครตมานั่งไม่ดีกว่าเหรอ 
หรือเอาบุคคลภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จที่ทุนใหญ่ส่งมาไม่ดีกว่าเหรอ เพราะต้องฟ้ืนเศรษฐกิจ” 
งูเห่าอาจแว้งกัด 

หรือทางออกอีกทาง รอให้ พปชร.ไปยึดเก้าอ้ีรัฐมนตรีมาจากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีปัญหา เช่น ยอมหักกับพรรค
ประชาธิปัตย์ เอาเก้าอ้ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ แต่กระทรวงที่มีหน้ามีตาให้ไม่ได้
อยู่แล้ว 

“ถ้าเรามองแบบว่าเราเป็น พล.อ.ประยุทธ์หรือประวิตร ถ้าให้กระทรวงใหญ่พวกนี้ไป แล้วไปหาประโยชน์ วันดี
คืนดีที่ปีกกล้าขาแข็ง พวกนี้อาจจะกลับมาแทงเราอีกที พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้ เพราะเรายังไปซื้อมาจากฝ่ายตรงข้ามเลย ขืน
ให้ไปมีผลประโยชน์จนหน้าตักมันเต็ม ไม่ต้องพ่ึงเงินเราแล้ว จะยิ่งไปสร้างอ านาจมาต่อรองเราหนักขึ้น สู้กดไว้แบบนี้
ดีกว่า แต่ถึงเวลาก็ต้องใช้ ยังต้องเก็บไว้” 
หนุน “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าพรรค 
ส่วนโอกาสที่ “พล.อ.ประวิตร” จะเป็นหัวหน้าพรรคแทน “อุตตม” มีหรือไม่ “สติธร” คิดเชิงกลยุทธ์ว่า “มีโอกาส” 
“ถ้าคิดเชิงกลยุทธ์ก็ควร เพ่ือลดกระแสต่อรองต าแหน่งในพรรค เพราะถ้าอุตตมยังเป็นหัวหน้าพรรค ยังมีเป้าให้ถูกโจมตี 
เพราะหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ไม่ดูแล พล.อ.ประวิตร ควรมานั่งเองเพ่ือลดแรงต่อรอง” 
“แต่ปัญหาคือเรื่องสุขภาพของ พล.อ.ประวิตร จะอยู่ในพรรคได้อีกกี่ปี เป็นความท้าทายของ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าไม่มี 
พล.อ.ประวิตร ใครจะช่วยดีลลิงฝูงใหญ่ หากไม่มีพ่ีใหญ่จะแบ่งเป็นขั้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับข้ัวสามมิตรที่ผนึกกลุ่ม
วิรัชและกลุ่ม กทม. ตีกันตาย ไม่มีพ่ีใหญ่คอยตบ ต้องมองไปยาว ๆ” 
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“ส่วนทีมเศรษฐกิจของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อาจจะต้องอยู่ แต่หากจะต้องเปลี่ยนก็ต้องใช้คนที่ expert กว่าทีมสมคิดไม่
เปลี่ยนไปขั้วการเมืองที่ผนึกกับกลุ่มสามมิตร เพราะไม่มีตัว และไม่มีการไปใช้พวกนักการเมืองใน พปชร.อยู่แล้ ว หาก
เทียบตัวต่อตัวทีมสมคิดยังดูดีกว่า” 
ส่วนการใช้บริการพิเศษอย่าง “กรณ์ จาติกวณิช” หัวหน้าพรรคกล้า มาเป็น รมว.คลังแทนอุตตม “สติธร” บอกว่า ก็
เป็นไปได้ ก็มีการเสนอตัวแต่ขึ้นอยู่กับจะคุยกับสมคิดรู้เรื่องหรือไม่ 
“สมคิด” อาจจะสั่งกรณ์ได้ไม่เหมือนสั่งอุตตม แต่ถ้าถอยให้กันบ้าง ก็พอได้ แต่สมคิดยังเสียงดังสุด ก็อาจจะยอม “พป
ชร.ก็ต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไป เพราะต่อให้เป็นแบบนี้ก็ไม่เสียหาย เพราะพรรคเพ่ือไทยยังไม่ดี เพ่ือไทยกับก้าวไกลแยกขา
กันออกไป ห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเข้าทาง พปชร.” 
แนะท้ิงไพ่ยุบสภา 
“วันนี้ทิ้งไพ่ยุบสภายังกล้าเลย เพราะขั้วฝ่ายค้านเพ่ือไทยไม่มีอะไร ถ้าใน พปชร.ยุ่งกันมาก ก็ล้างไพ่ยุบสภา ถ้าใคร
จงรักภักดี ก็ท างานเต็มที่ เสียงก็ไม่ต้องเอาเยอะ เอาเท่าเดิม 120 เสียง พอแล้ว เพราะฝ่ายตรงข้ามมีแต่จะลดลง เพ่ือ
ไทยอาจจะไม่ได้ 140-150 เสียงอาจมีพรรคอ่ืนแย่งคะแนนไปอีก เผลอ ๆ พปชร.จะเป็นพรรคอันดับ 1 ทั้งคะแนนเสียง
และท่ีนั่งในสภา ในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามแตกมาก และอ่อนก าลังมาก ไม่ว่าเลือกไพ่ไหนมาเล่นก็ดูไม่เจ็บ” 
“และนักการเมืองใน พปชร.ก็รู้ งอแงไปอย่างนั้น ขอให้ได้มีพ้ืนที่ ปั่นราคาให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เห็น” 
ทีม CARE ขายไมอ่อก 
ส่วนขั้วตรงข้าม ขุนพลไทยรักไทยเก่า รวบรวมก าลังพลฟอร์มทีมใหม่ ภายใต้กลุ่ม CARE จะไปไหวหรือไม่ “สติธร” ดูชื่อ
ที่เปิดออกมาแล้วเปรียบเทียบว่า ถ้าสร้างพรรคใหม่ มีอะไรที่จะเหนือกว่าตอนท าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) มีโมเดล
อะไรที่จะไปไกลกว่า ทษช. ถ้ายังก็ไม่มีประโยชน์ ทุนก็ไม่มี จะไปฝันแบบไทยรักไทยอีกครั้งหนึ่ง ต้องดูด้วยว่า ไทยรัก
ไทยส าเร็จได้เพราะสถานการณ์อาจเอ้ืออ านวย เพราะวิกฤตต้มย ากุ้ง แต่ที่ทักษิณ ชินวัตร ท าได้ เพราะเป็นทุนใหญ่ที่
รวยมาก ทุนอ านาจนิยมเก่าดรอปลง ทุนภูมิภาคก็เลยไหลเข้าหาทักษิณหมด พรรคจึงใหญ่ 
แต่ตอนนี้ถามว่าทุนใหญ่คือใคร เฮียเพ้ง (พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รมว.พลังงาน) หรือจะไปดึงใครมา เพราะ
ทุนใหญ่กอดกันแน่นกับฝ่ายลุงตู่หมดแล้ว กอดกันแน่นด้วย เพื่อไทยแค่รักษาคนด้วยกันเองยังยากเลย จะเอาใครมา
ใหม่ได้ โจทย์ใหญ่คือตั้งพรรคขึ้นมาใหม่แล้วจะท าอย่างไรให้ดีกว่า ทษช. 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-473183 
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4 มิ.ย. 2563 16:00 น. 

ศึกก๊กเหล่าพลังประชารัฐ บทพิสูจน์ "บิ๊กป้อม" ผู้มากบารมี จะเจ็บ หรือจบ 
 
 
 
 
 
 
 
  ต้องติดตามพรรคพลังประชารัฐ ในรูปโฉมใหม่เร็วๆ นี้ หลังกรรมการบริหารพรรคท้ัง 18 คน ยื่นหนังสือลาออก
เกินกึ่งหนึ่ง ท าให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันทั้ง 34 คน สิ้นสุดลง รวมถึงอุตตม สาวนายน ต้องพ้นสภาพการเป็น
หัวหน้าพรรค กลายเป็นเพียงรักษาการ ตามข้อบังคับพรรค และจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ ภายใน 45 วัน 
  เป็นไปตามการคาดเพ่ือเปิดทางให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้มากบารมี นั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค
คนใหม่ และเข้าสะสางแก้ปัญหาสะสมภายในพรรคที่มีมานานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลผสม จากกลุ่มก๊วนต่างๆ เตะตัดแข้ง
ตัดขากันไปมาให้วุ่นมาโดยตลอด จนฝุ่นตลบไปท่ัวพรรคก็เพราะแย่งชิงโควตารัฐมนตรี กระทั่งมาถึงขั้นแตกหักครั้งล่าสุด 
แต่ละกลุ่มในพรรคเปิดเกมจับมือชั่วคราว รุมถล่ม “กลุ่ม 4 กุมาร” ประกอบด้วยอุตตม สาวนายน, สนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ,์ สุวิทย์ เมษินทรีย์ และกอบศักดิ์ ภูตระกูล ให้น าไปสู่การปรับครม. 
เหตุใดต้องเป็น “บิ๊กป้อม” เท่านั้น ทั้งๆ ที่มีแผลการเมืองโดยเฉพาะปมนาฬิกาหรูยืมเพ่ือนมาใส่ ไม่ต้องแจ้งยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน เพราะ ป.ป.ช.ออกมาชี้ชัดแล้วว่าการยืมดังกล่าวเป็นการ “ยืมใช้คงรูป” มิใช่หนี้สินที่เป็นเงินตรา แสดงเห็น
เห็นว่า “บิ๊กป้อม” เป็นผู้มากบารมีตัวจริง 
 “รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย” อาจารย์สาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาให้ค าตอบผ่าน 
“ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์” ก็เพราะว่า “บิ๊กป้อม” เป็นพี่ใหญ่ 3 ป.แห่งบูรพาพยัคฆ์ “ป.ป้อม พี่ใหญ่-ป.ป๊อก 
พ่ีคนรอง-ป.ประยุทธ์ น้องคนเล็ก” ถือเป็น “บิ๊กบราเธอร์” ผู้มีบิ๊กคอนเน็กชั่น โดยตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า ท าไม “บิ๊ก
ป้อม” กล้าเข้ามา เพราะจริงๆ แล้ว ไม่มีต าแหน่งอะไรในพรรคก็มีบารมีอยู่แล้ว แสดงว่าต้องเข้ามาแก้ปัญหาบางอย่าง
ในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งต้องอาศัยผู้มากบารมี เนื่องจากพรรคนี้สร้างมาจากหลายกลุ่มที่ร่วมก่อตั้งพรรค ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบระนาบเดียวกัน จนไม่มีความเกรงใจกัน ทั้งกลุ่มสามมิตร กลุ่ม 4 กุมาร กลุ่มธรรมนัส และกลุ่มปักษ์ใต้ 
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในระนาบเดียวกัน 
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 อีกทั้งก่อนหน้า “บิ๊กป้อม” ได้เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา
ภายในพรรคได้ จึงต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคอาจแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่า “บิ๊กป้อม” จะ
สามารถแก้ปัญหาหรือเป็นโซ่กลางได้หรือไม่ เนื่องจากภายในพรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.หน้าใหม่จ านวนมาก อาจท าให้
ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลน้อยลงมา เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะมีผู้อาวุโสเข้ามาแก้ไขปัญหาอาจท าได้ 50:50 อย่างที่
ก่อนหน้านั้นเคยบอกให้ ส.ส.ในพรรคที่เป็นรัฐมนตรีทิ้งหมวกให้เหลือ 1 ใบโดยให้ลาออกจาก ส.ส.ก็ไม่สามารถท าได้ 
อาจเป็นไปได้ต้องมีคนอื่นมาแก้ปัญหาแทน เช่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 ส่วน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามแสดงให้เห็นชัดเจนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในพรรค
พลังประชารัฐ ทั้งที่สถานะในความเป็นจริงท าเช่นนั้นไม่ได้ เช่น การจะตัดสินใจปรับครม.ก็ต้องอยู่ที่ “บิ๊กตู่” เพียงคน
เดียว ซึ่งไม่ใช่และควรต้องฟังเสียงพรรคร่วมรัฐบาลด้วย โดยสิ่งที่ “บิ๊กตู่” ท าอยู่เพราะต้องการแยกบทบาทให้ชัดเจน 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐ 
 “การที่บิ๊กป้อม จะเข้ามานั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาภายในอาจจะท าไม่ได้อย่างที่คิด 
และตอนนี้อายุมาก มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เมื่อจะเข้ามาในต าแหน่งนี้ต้องมีผู้ช่วย อีกอย่างการเมืองไทยขณะนี้จะใช้ผู้
อาวุโสเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหา คงไม่เหมือนในอดีต เพราะมีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาเป็นจ านวนมาก ความสัมพันธ์
เกื้อกูลต่างๆ คงไม่ง่าย ดังนั้นสิ่งที่บิ๊กป้อมจะเข้ามาสะสางปัญหา อาจจะล าบาก”.  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861163 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล  

 
    แท้จริงแล้ว.... 
    โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเอง  
    แต่คนโง่มักมองไม่เห็น! 
    เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเอง 
    พรรคพลังประชารัฐ ก าลังกลิ้งอยู่บนปากเหว   
    จะโดยใครก็ตาม....  
    ขอให้รู้ว่าหากเปลี่ยนผิดทิศ ปรับผิดทาง ความผิดหวัง ความคับแค้น ความเกลียดชัง จากกองหนุนจะ 
    ตามมาในทันท ี 
    เพราะกองหนุนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับพลังประชารัฐมาตั้งแต่แรก 
    และกองเชียร์ย้ายค่ายมีให้เห็นทุกครั้งในการเลือกตั้ง 
    ฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่รอด ต้องมองให้ไกล  
    เสียงเชียร ์"ลุงป้อม" เป็นหวัหน้าพรรคพลังประชารฐั มีความหมายไม่ต่าง เสียงสาปส่ง "ลุงป้อม" ลงนรกขุม 
    ลึกสดุ 
    การขุน "ลุงป้อม" ให้เติบใหญ่กว่าเดิม ในขณะที่ลุงอ่อนป้อแป้ เพราะอายุเริ่มจะเกิน ไม่เป็นการท าร้าย ก็รอ 
    เวลาหลอกใช้ 
     ก็อยู่ที่ "ลุงป้อม" ว่า...รู้ในสมรรถนะของตัวเองแค่ไหน  
    ถ้าเป็นไปตามที่ "ลุงป้อม" ตอบเสียงเข้มกับนักข่าววานนี้ (๔ มิถุนายน) ว่า "ไม่พร้อมๆ" บั้นปลายชีวิตของ 
    ลุงจะพบแต่ความสุข 
    แตไ่ม่รู้ว่าที่บอกว่า "ไม่พร้อมๆ" จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้น พูดตัดร าคาญ  
    หรือไม่พร้อมจะเป็นจริงๆ  
    ลุงป้อมต้องเข้าใจ โลก "นิวนอร์มอล" 
    คือโลกที่ลุงจะท าอะไรแบบเดิมๆ ไม่ได้อีก  
    ลุงต้องเว้นระยะห่างต าแหน่งในพรรคการเมือง 
    ไม่ใช่เมตรสองเมตร แต่ต้องเว้นถาวร 
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    สภาพความจริงวันนี้ ทั้งเรื่องความเหมาะสม สุขภาพ "ลุงป้อม" ไม่พร้อมทั้งหมดเดินยังล าบาก! 
    แต่โลกก าลังก้าวสู่ยุคนิวนอร์มอล 
    ความปกติใหม่ในทุกมิติ! 
    รวมทั้งการเมือง 
    “นิวนอร์มอล” (New Normal) ถูกน ามาใช้ครั้งแรก โดยบิลล์ กรอสส์ (Bill Gross) ผูก้่อตั้งบริษัทบริหาร 
    สินทรัพย์ชาวอเมริกัน  
    ก็...อธิบายเอาไว้ชัดเจน  
    หมายถึงความปกติใหม่ของสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วง 
    ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  
    แล้วท าไมต้องใช้ค าว่า นิวนอร์มอล 
    เพราะเดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจโลกจะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัว วนเป็นวงกลม  
    เมื่อเศรษฐกิจเติบโตโชติช่วงชัชวาลไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีปัจจัยลบเข้ามา ท าให้เกิดเป็นวิกฤติ 
    เศรษฐกิจ   
    หุ้นหล่น ค่าเงินตก ธุรกิจพัง คนเตะฝุ่น ความอดอยากตามมา ความเหลื่อมล้ าก็ชัดเจนขึ้น  
    เมื่อถึงจุดต่ าสุด และหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่นานเศรษฐกิจก็ค่อยๆ ฟื้นตัว แล้วก็กลับมาเติบโตได้อีก 
    ครั้งหนึ่งเป็นวงจร  
    สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ  
    จนเรียกได้ว่าเป็น ‘เรื่องปกต’ิ (Normal)  
    แต่หลังจากการเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หลายคนมองว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดี 
    เหมือนเดิมอีกต่อไป  
    วงจร Normal ถูกท าลายด้วยหลายๆ ปัจจัย 
    และท้ังหมดมาจากน้ ามือมนุษย์ 
    อาทิ การพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไป ทั้งที่หลายประเทศมีหนี้สาธารณะสูงมาก  
    การล้วงเงินจากอนาคต เพื่อแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในวันนี้ จะส่งผลให้เติบโตได้ลดลงในอนาคต  
   ค าว่า “นิวนอร์มอล” จึงถูกน ามาใช้เพ่ือพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และคาดว่าจะไม่กลับมา 
   เติบโตในระดับเดิมได้อีกต่อไป 
    และปัจจุบันมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ  
    จากต้มย ากุ้งปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยค่อยๆ ฟ้ืนตัว แต่วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ซึมยาวมาถึงทุกวันนี้  
    GDP ที่โหล่ย่านอาเซียนมาโดยตลอด   
    หรือถ้าจะให้ชัดเจนกว่านั้น ต้องไปดูการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  จนถึง ๒๕๕๐ ก่อน 
    วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตรามากกว่า ๑๐% มาโดยตลอด  
    กระทั่งปี ๒๕๕๑ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆ  
    หลังจากปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนนั้นยังไม่เคยโตสูงกว่า ๗% อีกเลย 
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    และโควิด-๑๙ เป็นตัวเสรมิให้โลกเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอลอย่างสมบูรณ์ 
    ไม่เฉพาะเศรษฐกิจ  
    สังคม-การเมือง ก็ต้องเดินสู่โลกนิวนอร์มอลเช่นกัน  
    และดูเหมือนวันนี้เริ่มมีการตั้งค าถามเรื่อง "ปฏิรูปการเมือง" กันอีกครั้ง  
    "ลุงป้อม" ต้องฟังไว้นะ    ถ้าลุงรับต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นการสวนทางการปฏิรูป 
    การเมืองอย่างสิ้นเชิง  
    เหตุผลง่ายๆ เพราะลุงเก่าเกินไป ไม่เหมาะกับการเมืองปกติใหม่  
    และลุงจะเป็นต าหนิให้รัฐบาลถูกด่าไล่หลัง  
    ไม่เป็นอันท างาน  
    ส าคัญไปกว่านั้น ประเทศไทยต้องการผู้น าที่แข็งแรง   
    ไม่ใช่คนที่ต้องประคองเวลาเดิน  
    แต่ลุงไม่ควรน้อยใจ เพราะต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ เหมาะสมกับบารมีในฐานะ “พ่ี  
    ใหญ”่ แล้ว  
    นั่งบนภูดูน้องๆ ท างาน 
    ให้ค าปรึกษากับน้องๆ 
    ใครมีปัญหาเรียกมาตบกบาล 
    นั่นล่ะคือ “ลุงป้อม” ในยุคนิวนอร์มอล  
    ส าหรับเกมต่อรองอ านาจในพรรคพลังประชารัฐ ถือเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมือง และเกมนี้ซับซ้อนเกิน   
    กว่าคนภายนอกจะคาดเดา 
    ต้องเข้าใจว่า แรกเริ่มเดิมทีพรรคพลังประชารัฐ คือที่รวมตัวของนักการเมืองร้อยพ่อพันแม่ เต็มไปด้วยเสือ   
    สิงห์ กระทิง แรด แบ่งก๊ก แยกก๊วน  
    ฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลย พรรคที่โตมาลักษณะนี้จะมีความขัดแย้งภายในสูง 
    แต่สังเกตให้ดี ท าไมถึงมีการเขย่ากันในช่วงที่ประเทศก าลังเจอกับวิกฤติโควิด-๑๙  
    หลายคนคิดว่า ประเทศอยู่ในช่วงที่เปราะบาง  
    เปล่าเลย! 
    ประเทศไทย รัฐบาลไทย แข็งปั๋ง ทั่วโลกให้การยอมรับ 
    ตัว "ลุงตู่" เอง อยู่ในช่วงพีกสุดๆ  
    คะแนนนิยมล้นหลาม   
    ไม่รู้ใครคิดไงนะ....  
    หากแต่นักการเมืองในพรรคพลังประชารัฐคิดจะท้าทายอ านาจ "ลุงตู่" ในตอนนี้....ผิดถนัด 
    กลับไปคิดใหม่! 
    เห็นว่าแตกเป็น ๙ ก๊ก แต่ละก๊กมองเก้าอ้ีรัฐมนตรีตาเป็นมัน  
    แต่....อย่าลืมการเมืองกับการพลิกผันเป็นของคู่กัน  
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    ยิ่งแตกมาก ยิ่งอ่อนแรง 
    ไอ้ที่คิดว่าแน่ ฝันหวานกับงบประมาณก้อนโตจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ระวังจะไม่มีอะไรติดมือกลับบ้าน  
    วันนี้ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องจริง  
    กระจองอแงให้ปรับ ครม.ก็เป็นเรื่องจริง  
    การเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเริ่มหนาหู  
    เพราะเศรษฐกิจนิวนอร์มอล อาจต้องหาคนใหม่ที่เข้าใจนิวนอร์มอลมากกว่ามารับไม้ต่อ  
    แต่ดูดีๆ คนนิวนอร์มอลที่อยู่เหนือเกมคือใคร? 
    ล้างพรรคท าความสะอาดเสียใหม่ อาจเป็นเกมที่เดินซ้อนอยู่เงียบๆ 
    แล้วจะได้รู้กนั. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67835 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 บันทึกหน้า 4 
 

 
       
 
 
  ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net บรรยากาศภายในพรรคพลังประชารัฐในช่วงนี้ คงจริง
อย่างที่ "สมศักดิ์ เทพสุทิน" บอกไว้ว่า "เราได้สลายสามมิตรไปแล้ว" เพราะเวลานี้อย่าว่าแต่สามมิตรเลย แม้แต่มิตรเดียว
ยังหาใน พปชร.แทบไม่ได้ แต่ประเภทปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ มีอยู่เกลื่อนพรรค ถ้าจ ากันได้ กลุ่มสามมิตร เปิดตัว
ครั้งแรก 2 ปีก่อน เมื่อ 18 มิ.ย.61 ที่เมืองเลย น าโดยสมศักดิ์ และสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ด้วยถ้อยค าฟังแล้วดูดีว่า "เป็น
การระดมสมองน านโยบายความคิดมาเป็นนโยบายสานต่อการพัฒนา 
 ประเทศ" ขณะที่คอการเมืองรู้กันดีว่าเป็นการรวบรวม ส.ส.เตรียมตั้งพรรคการเมืองเพ่ือรองรับให้ "บิ๊กตู่" เป็น
นายกฯ สมัยที่ 2 และต้นก าเนิดสามมิตรก็คือ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ท าหน้าที่เป็นมือประสานกลุ่มก๊วนการเมืองต่างๆ 
เพียงแค่ไม่ออกหน้าเท่านั้นเอง ซึ่งทั้งสามก็มาจากไทยรักไทย คนที่เคยเคียงข้าง "ทักษิณ ชินวัตร" ก่อนจะเปลี่ยนขั้วมา
อยู่ฝั่ง "บิ๊กตู่" ภายใต้ยี่ห้อพลังประชารัฐ ที่สร้างอภินิหารพลังดูดจนสะท้านเพ่ือไทยและประชาธิปัตย์ แต่อย่างว่า 
"การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร" เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกข้าง "ผลประโยชน์" ย่อมมาก่อนเสมอ ไม่แปลกท่ีตอนนี้คน
ใน พปชร. ประหนึ่งถือดาบในมือไว้คนละเล่ม ไม่ใช่แค่ฟาดฟันเพ่ือต าแหน่งในพรรค แต่มันหมายถึงเก้าอ้ีใน ครม.ซะ
มากกว่า 
       ภาพโอบหลังจับมือกันหวานชื่นกลางสภาระหว่าง "เสี่ยเรียงหิน" กับ "ผู้กองมนัส" ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น เพราะ 2 
ก๊วนนี้กินเส้นกันอยู่แล้ว ถ้าจูบปากกับก๊ก "วิรัช รัตนเศรษฐ" ก็ว่าไปอย่าง เรื่องโดนหักหลังถึงแม้ยังเอาคืนตอนนี้ไม่ทัน 
แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า คงถือภาษิตจีน "ลูกผู้ชายล้างแค้น 10 ปีไม่สาย" และดูท่าไม่ต้องรอนานขนาดนั้น เอาเป็นว่า
คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเมื่อไหร่ เตรียมจัดชุดใหญ่ไว้
สนองทันท ี
นอกจากจะโดนบีบให้จากเก้าอ้ีผู้น า พปชร.แล้ว เวลานี้ "อุตตม สาวนายน" ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคก็ถูกกดดันให้
เร่งหารือกับชุดรักษาการรวม 16 ที่เหลือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ นายวิเชียร ชวลิต นายสุ
วิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ นายอนุชา นาคาศัย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นาย
อิทธิพล คุณปลื้ม นายชวน ชูจันทร์ นายสันติ กีระนันทน์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น นางประภาพร อัศว
เหม นายไพบูลย์ นิติตะวัน เพ่ือเคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เดินหน้าเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ก็ต้องรอดูกัน
ต่อไปว่าจะนับหนึ่งได้เม่ือไหร่ 
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      กลายเป็นเผือกร้อนลวกมือประธานวุฒิสภา "พรเพชร วิชิตชลชัย" กับมติลับของที่ประชุมวุฒิสภาที่เห็นชอบ
รายชื่อว่าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สองเก้าอ้ีที่มาแทนปรีชา เลิศกมลมาศ และสุร
ศักดิ์ คีรีวิเชียร คือ ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และอีกชื่อที่ก าลังมีปัญหาคือ  "สุชาติ ตระกูลเกษมสุข" ซึ่งชื่อชั้นไม่
ธรรมดา เพราะด้วยวัยเพียง 57 ปี กับต าแหน่งล่าสุดคือ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี ที่หากยังรับราชการเป็นตุลา
การอยู่ก็เหลืออายุราชการอีกร่วม 13 ปี มีโอกาสเติบโตได้อีกพอสมควร และหากสนใจจะเป็นองค์กรอิสระจริงก็ยังเหลือ
เวลาได้อีกหลายรอบให้มาสมัคร แต่ก็ตัดสินใจมาสมัครเป็น ป.ป.ช. จนถูกกรรมการสรรหาฯ หลายคน ก็ยังซักถามใน
ประเด็นนี้ตอนแสดงวิสัยทัศน์ ส าหรับสุชาติ เคยผ่านเก้าอ้ีอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้ก็เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ และท่ีส าคัญเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในยุค คสช. ซึ่งจุดนี้แหละที่ท าให้มีเสียงวิจารณ์กัน เพราะ ส.ว.ชุดปัจจุบันเกินครึ่งเรียกได้ว่าเป็นอดีต สน ช. 
เพ่ือนร่วมรุ่นกับสุชาติ จึงมีความคุ้นเคยกันดี และกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าสุชาติจะขาดคุณสมบัติหรือไม่ เพราะ
การเป็นอดีต สนช. ท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายเหมือนกับ ส.ส. -ส.ว.มาร่วมๆ 5 ปี จนมีการร้องไปที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดให้กระจ่าง ..ร่ าลือกันว่า ในอนาคต ยามเมื่อ พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร
ราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. จะพ้นจากต าแหน่ง ที่แม้เหลืออีกหลายปี แต่แผงอ านาจในตึก ป.ป.ช.ที่สนามบินน้ า หลังหมด
ยุคบิ๊กกุ้ย ก็ถึงคราวต้องมีคนมารับไม้ต่อต าแหน่งประธาน ป.ป.ช.คนใหม่ หากดูตามไลน์และอายุของ ป.ป .ช.แต่ละคนที่
จะขยับอาวุโสกันขึ้นไป ก็พอเห็นได้บ้างว่าน่าจะเป็นคนคนนั้น ..แต่จะใช่ สุชาติ คนนี้หรือเปล่า ล าดับแรกต้องรอให้
ปัญหาเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของว่าที่ ป.ป.ช.ป้ายแดงคนนี้ เคลียร์ให้สะเด็ดน้ าเสียก่อน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67849 
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เนียนจัด 
 
 
 

 
       
 
 
 
หักเหลี่ยม เฉือนคมกันจนวินาทีสุดท้าย ส าหรับความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   ก่อนจะน ามาสู่
กรณี 18 กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ลาออก จนส่งผลให้ กก.บห.ท้ังหมดพ้นสภาพ กลายเป็นเพียง 
         "รักษาการ" 
       กลิ่นความเปลี่ยนแปลงคละคลุ้งหนักตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนที่  บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร.จะเรียกแต่ละมุ้งไปพบที่ห้องรับรอง ในอาคารรัฐสภา พร้อมกับวลี
เด็ด "อยู่ด้วยกันนะ" 
       ก่อนที่ในวันอาทิตย์ ทั้ง 2 ฝ่ายในพรรค ระหว่างกลุ่มที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง กับกลุ่มที่ต้องการรักษาอ านาจ 
จะเปิดฉากประลองก าลังระดม ส.ส. 
       และให้หลัง 1 วันหลังสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค  พปชร. ก็
หอบใบลาออก 18 กก.บห.ไปยื่น พร้อมตั้งโต๊ะแถลง 
       ที่ต้องบอกว่า แสบ คือ อ.ไพบูลย์ เพราะเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างประชุมสภา นักข่าวเข้าไปพูดคุยกับเจ้าตัว
สารพัดเรื่อง รองหัวหน้าพรรคก็ตอบได้หมด 
       แต่พอถามถึงเรื่องที่ 2 ฝ่ายในพรรคระดม ส.ส.วัดพลังกัน อ.ไพบูลย์ รีบโบกมือบอก 
         “ไม่ทราบเลยๆ ผมไม่รู้เรื่องอะไร” 
       นักข่าวก็เชื่อเพราะเป็นคนท่ีไม่มีกลุ่มก๊ก 
       แต่พออีกวันกลับกลายเป็นคนที่มาแจ้งหมายกับนักข่าว ว่าจะเอาใบลาออกของ 18 กก.บห.ไปยื่นที่ที่ท าการ
พรรค พปชร. อาคารปานศรี พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าว ที่ส าคัญไม่มีชื่อติดอยู่ในลิสต์คนที่ลาออกด้วย 
       เรื่อง เนียน เรื่อง แสบ นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย ฮ่าๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67836 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67836
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'เสี่ยสันติ' มาแรงชิงเลขาฯ พปชร. ส่องคอนเนกชั่น 'คุณหญิงพจมาน' 
 
 
 
 
 

 
 

หลายคนอาจร้อง "ยี้" กับชื่อ สันติ พร้อมพัฒน์ แต่ความจริงการเมืองไทย สันติมีคอนเนกชั่นพิเศษ ต่อสายบ้านจันทร์
ส่องหล้าได ้ประมุขคนใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ต้องลุ้นกันแล้ว เพราะเสียงสนับสนุน “ลุงป้อม” ล้นเหลือ ฉะนั้น 
คน พปชร. จึงโฟกัสไปที่ต าแหน่งเลขาธิการพรรคขานชื่อกันตรงนี้ ก็มี 2 ชื่อคือ สันติ พร้อมพัฒน์ ค่ายมะขามหวาน และ
อนุชา นาคาศัย ค่ายสามมิตร เสี่ยสันติ อาจมีจุดอ่อนตรงที่มีภาพลักษณ์เป็นนักการเมืองพันธุ์เก่า แต่จุดแข็งคือ ใจป๋า ใจ
ป้้า เหนื่ออ่ืนใด เสี่ยสันติ รู้จักมักคุ้นกับ “คุณหญิงอ้อ” มานาน  
ข่าวลือเรื่องเพ่ือไทย จะเป็นก าลังเสริมให้รัฐบาลลุงตู่ 2/2 ก็ฟังหูไว้หู เพราะการเมืองทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้เหมือนกันหมด 
“ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร”  
ฐานที่มั่นรัชดาวัน  
เมื่อ 11 ก.พ.2563 "วิรัช รัตนเศรษฐ" ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้นัดหมาย ส.ส.พลังประชารัฐ กว่า 100 คน มา
รับประทานอาหาร ที่อาคารรัชดา ONE ถ.รัชดาภิเษก 32 ตรงข้ามศาลอาญา 
เจ้าภาพตัวจริงคือ สันติ พร้อมพัฒน์ พรั่งพร้อมด้วยกองหนุน ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรค , สุชาติ ชมกลิ่น 
ประธาน ส.ส.พรรค และชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
วันนั้น “วิรัช” บอกนักข่าวว่า พาเพ่ือน ส.ส.มาดูอาคารรัชดาวัน เพราะมีแผนขยายพ้ืนที่เป็นที่ท าการพรรคพลังประชา
รัฐอีกแห่ง 
วันที่ 23 เม.ย.2563 แกนน า พปชร. น าโดยสันติ ,วิรชั และ ส.ส.เฮ้ง ท าการบวงสรวงที่ท าการพรรคแห่งใหม่ อาคารรัช
ดาวัน ONE ตรงข้ามศาลอาญา ซึ่งรู้กันดีว่า เป็นของตระกูล “พร้อมพัฒน์” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

เมื่อมีการเลือกหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่เสร็จสิ้น พปชร.ก็จะย้ายที่ท าการพรรคจากอาคารปานศรี ถ.
รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร มาอยู่ที่อาคารรัชดา ONE  
แสดงว่าอาคารเก่าท่ี “เฮียสน” จัดหามา อาจแปรสภาพเป็นบ้านหลังใหม่ของ 4 กุมาร และเฮียกวง 
คนใกล้ตัวคุณหญิงอ้อ 
          ส านักข่าวอิศรา เคยเจาะลึกขุมข่ายธุรกิจของสันติ พร้อมพัฒน์ สมัยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัคร และรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ จึงทราบกันดีว่าเสี่ยสันติ เคยท าธุรกิจร่วมกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์ 
          ว่ากันว่า คุณหญิงอ้อไว้วางใจให้บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว
และเครือญาติของ สันติ กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 22 ก.พ.2543 มูลค่าไม่มากไม่น้อย แค่ 160.2 ล้านบาท 
รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จ ากัด ล้วนเป็นเครือญาติของเสี่ยสันติ ต่อมา วันที่ 4 ก.พ.
2545 บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตรฯ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จ ากัด ประกอบ
กิจการซื้อขายฝากท่ีดินให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล 
 ปี 2546 บริษัท บางซื่อ จ ากัด ซึ่งมี วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ ภรรยาของสันติ และเครือญาติ เข้าไปถือหุ้น 
บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จ ากัด (หรือ บริษัท รัชดา มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์ จ ากัด) 
          คนเพ่ือไทยต่างทราบกันดี เลือกตั้งปี 2550,2554 เสี่ยสันติได้แสดงบท “พ่ีใหญ่ใจป้้า” ตามนโยบายคุณหญิงอ้อ
เป็นอย่างดี 
          เสี่ยสันติไม่ใช่คนเมืองมะขามหวานโดยก าเนิด เริ่มเข้ามาท าธุรกิจพัฒนาที่ดินในหลายอ าเภอของ จ.เพชรบรูณ์ 
บุคลิกพูดน้อย แต่ท าเยอะแบบเสี่ยสันติ จึงท าให้เขาหลอมรวม “ตระกูลการเมือง” ในเพชรบูรณ์ มาอยู่ใต้ร่มธงผืน
เดียวกัน 
          เริ่มจาก “พิมพ์พร” ตัวแทนตระกูลพรพฤฒิพันธุ์ ที่ดูแล อ.เมืองเพชรบรูณ์ และ “จักรัตน์” ตัวแทนตระกูล “พ้ัว
ช่วย” ยึดท้องถิ่น อ.หล่มสัก มายาวนาน 
อีกฟากหนึ่ง ก็มอบให้ภรรยา-“วันเพ็ญ” ปักหลักอยู่ที่ อ.ชนแดน, “ส.ส.ด า-สุรศักดิ์” เหนียวแน่นใน อ.หนองไผ่ และ 
“เอ่ียม” ตัวแทนตระกูล “ทองใจสด” ผู้มากบารมี อ.วิเชียรบุรี 
          หากไม่ใช่คนแบบเสี่ยสันติ ไม่สามารถรวมดาว “เจ้าพ่อ” เมืองมะขามหวานได้แน่นอน 
 
 
อ้างอิง :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883555?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm
_campaign=analysis  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883555?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883555?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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น้ าเน่าที่พลังประชารัฐ 

 
 

ปรากฏการณ์ ระดมพล กรรมการบริหารพรรคลาออก ล้างไพ่หัวหน้า-เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเพ่ือปฏิบัติการ
ยึดพรรคของ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นับเป็นปรากฏการณ์ย้อนยุคการเมืองไปไม่น้อยกว่า 30 ปีที่แล้ว 
การยึดพรรค-เพ่ือหวังการสืบทอดอ านาจของนายทหารที่มาจากรัฐประหาร เพ่ือ “ปูเสื่อ” อ านาจต่อ ไม่ต่างจากการเกิด
พรรคสามัคคีธรรมในปี 2534 เพ่ือรองรับคณะนายทหารที่รัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อ 23 
กุมภาพันธ์ 2534 เพียงแค่ซับซ้อนมากขึ้น แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ “เพ่ือสืบทอดอ านาจ” ของเหล่านายพลนอก
ราชการเหล่านี้ 
มีการต่อรองกันยาวนานนับเดือนเพ่ือให้กรรมการบริหารพลังประชารัฐ ลาออก เพ่ือ “บีบให้เกิดการล้างไพ่”การต่อรอง
ด้วยเอาผลประโยชน์ ในการบริหารงบฟื้นฟูประเทศ 4 แสนล้าน มาจัดสรรปันส่วน เพ่ือหวัง “เงินทอน”กัน 
การเสนอต าแหน่งรัฐมนตรีในการปรับ ครม. ที่มีความคาดหวังของ ”คนช่างยุ” รอบตัวบิ๊กป้อม อาทิ การเสนอให้ สันติ 
พร้อมพัฒน์ จาก รมช.คลัง เป็น รมว.คลัง ให้ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมช.คลัง หรือให้ สุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรี
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
หรือการเสนอให้ ผู้น าสามมิตร อย่าง  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็น รมว.พลังงาน ตามความอยากของ 
สุริยะ ตั้งแต่ต้นรัฐบาล แต่ ”กินแห้วพลังงาน” มาแรมปี จึงท าให้ สุริยะ กลับข้างจากอยู่กับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มา
สยบ อยู่กับบิ๊กป้อม เช่นเดียวกันกับการการันตี ว่าผู้กองมนัส (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) จะไม่พ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรี จึงยอม
กลับข้างเช่นกัน 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือ ”สืบทอดอ านาจ” ที่แลกมาด้วยต าแหน่งและผลประโยชน์ หาใช่การเปลี่ยนแปลง เพราะ
อุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือประชาชน เฉกเช่นนี้ เรียกว่า “การเมืองน้ าเน่า” 
หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้เห็นหรือยอมถูกบีบบังคับให้ มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี จาก
คณะ ”ผู้ยึดอ านาจ” ในพรรคพลังประชารัฐ นั่นคือ “จุดเสื่อมของรัฐบาล” ที่จะไปเร็วยิ่งกว่า “ขาลง” 
พรรคการเมือง ทั้งฝ่ายที่ร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน ทั้งหลายลุ้น อยากให้ “บิ๊กป้อม” เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็น
ทางการ เพราะจะเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองเหล่านี้ พลิกฟ้ืนในการเลือกตั้งใหม่ เพราะประเด็นในการหาเสียงง่ายนิด
เดียว “ต้านการสืบทอดอ านาจ” ขณะที่ ส.ส.เขต ของพลังประชารัฐ ต้องกลับไปถามตัวเองและคนในพ้ืนที่ว่า ไหวไหม
กับหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ชื่อ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650364  

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650364
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ประยุทธ์เทพ ส.ส.มาร 
ประเด็นร้อน 

 
 

ประยุทธ์เทพ ส.ส.มาร : คอลัมน์ ใบตองแห้ง 
ประยุทธ์เทพ ส.ส.มาร - สมคิด อุตตม สนธิรัตน์ สวมบทนักการเมืองน้ าดี สวนหมัดแก๊งเลื่อยเก้าอี้ นี่ไม่ใช่เวลา
เล่นการเมือง ประเทศชาติก าลังวิกฤต ต้องสนับสนุนท่านผู ้น า เสียดาย เสียใจ ที ่คนในพรรคเอาแต่แย่งชิง
ต าแหน่ง 
          กองหนุนประยุทธ์ ก็รุมด่ายกใหญ่ ไอ้พวกนักการเมืองน้ าเน่า ไม่ละอายแก่ใจ ไม่รู้เลยหรือ ว่าคนไทย
เลือกมาเป็น ส.ส.เพราะประยุทธ์ ไม่ได้เลือกเพราะรักชอบส่วนตัวแม้แต่น้อย  
ข าตาย! ลองไปถามคนสุโขทัย เลือกประยุทธ์หรือเลือกสมศักดิ์ แม้ใช่เลย คนกรุงคนใต้บางส่วน เทคะแนนให้
พลังประชารัฐ เพราะอยากเห็นรัฐประหารสืบทอดอ านาจ จนแมลงสาบตายเกลื่อน แต่ถามจริง มีกี่ คะแนนใน 
8.4 ล้านเสียง 

แน่จริง ก็ส่งลุงชวน ชูจันทร์ ลง ส.ส.สิ ไปดูดไปด๊วบนักการเมืองเก่ามาท าไม แล้วการที่ ส.ส.อีกฝ่าย
อยากให้ “ป้อม คงรูป” เป็นหัวหน้าพรรค มันชั่วช้าเลวทรามตรงไหน พี่ป้อมเกาะโต๊ะก็คือพี่ใหญ่ของน้องตู่ “พ่ี
ป้อมสอนให้เป็นคนดี” อยู่ได้ 6 ปีก็เพราะพี่ป้อม 3 ป. จะยกก้น “สี่กุมาร” เป็นเทพเทคโนแครต แล้วเห็นอีก
ฝ่ายเป็นมารได้อย่างไร เมื่ออยู่ในข้องเดียวกัน 

พรรคพลังประชารัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อประยุทธ์ ดูดกวาด ส.ส. ด้วยปัจจัยอะไรก็รู้กัน อย่าท าเป็นหลับตาข้าง
หลิ่วตาข้าง ด่านักการเมืองเลวซื ้อเสียง นักการเมืองที่ แห่มา ยังเล็งเห็นว่า “รัฐธรรมนูญนี้ร่างเพื่อพวกเรา” 
เลือกตั้งใต้ ม.44 องค์กรอิสระก็ตั้งในยุครัฐประหาร ทั้งยังตั้ง 250 ส.ว.โหวตตัวเอง เป็นรัฐบาลแหงๆ บางรายยัง
หวังของแถม “โปรย้ายค่าย” ล้างคดีความก็ไม่เห็นว่าอะไรกัน แม้ตอนนั้นท าเป็นด่าขรม สุดท้ายก็หนุนรัฐบา ล 
ขอเพียงประยุทธ์เป็นนายกฯ ไม่ต้องเลือกวิธีการ พอมีปัญหาภายหลัง กลับยอมรับไม่ได้  เข้าใจโลกแห่งความเป็น
จริงเสียบ้าง อย่างที่อดีต กกต.สมชัยชี้ นักการเมืองต้องลงพื้นที่ น าเงิน สิ่งของ ไปช่วยเหลือประชาชน ก็หวังจะ
ได้รับการสนับสนุนจากพรรค แต่หัวหน้า เลขาฯ ไม่มีให้ ก็เลยป่วนการเมืองแบบนี้ที่เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ 
ด ารงอยู่มาแสนนาน นักการเมืองมาจากทุนท้องถิ่น หาเสียงด้วยเครือข่าย ซึ่งไม่ใช่แค่ซื้อเสียงวันเดียวอย่างที่คน
ชั้นกลางในเมืองเข้าใจ หากต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่งานศพงานบวชงานสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม ไปจน
ติดต่อประสานของบรัฐมาท าโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่ 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/Baitong.jpg
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การเมืองอุปถัมภ์รุ่งเรืองในยุคครึ่งใบ เพราะพรรคการเมืองไม่ได้หาเสียงเป็นนายกฯ ไม่มีนโยบาย แค่แข่งกันเข้า
มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ชาวบ้านก็เลือกตัวบุคคลที่ท าประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  

แต่การเมืองอุปถัมภ์อ่อนแรงลงในยุคที่พรรคการเมืองแข่งขันกันเข้มข้นทางอุดมการณ์ ยกตัวอย่าง คน
เลือกพรรคพลังธรรมมาต้าน รสช.ปี 35 โดยเฉพาะหลังรัฐธรรมนูญ 2540 พรรคไทยรักไทยชนะด้วยนโยบาย 
แม้ตัวนักการเมืองส่วนใหญ่หน้าเดิม แต่พรรคก็ใหญ่กว่าตัวบุคคล ความนิยมไปอยู่ที ่ผู ้น า อ านาจต่อรองของ
กลุ่มก๊วนก็ลดลงหลังรัฐประหาร 49 เลือกตั้ง 50 เลือกตั้ง 54 การเมืองยิ่งพัฒนาไปเป็น “การเมืองมวลชน” 
พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพราะมวลชนเสื้อแดง ซึ่งก้าวหน้ากว่าตัว ส.ส.ด้วยซ้ า ขณะที่ฝั่งเสื้อเหลืองก็เท
คะแนนให้ประชาธิปัตย์ 

ระบอบ คสช5 ปี บดขยี้ท าลายการเมืองมวลชน ด้วยเครือข่ายความมั่นคง ด้วยนโยบายประชารัฐ หวัง
ให้ประชาชนหันมาพึ่งรัฐราชการที่ขยายอ านาจใหญ่โต โดยไม่ต้องรอนโยบายพรรคการเมืองจากการเลือกตั้ง 
รัฐธรรมนูญ 2560 ท าลายอ านาจเลือกรัฐบาล ด้วยการตั้ง 250 ส.ว.โหวตนายกฯ แล้วก็ไปดูดนักการเมืองระบบ
อุปถัมภ์ มาตั้งพรรคสามัคคีธรรม แยกสลายฐานเสียงฝ่ายตรงข้าม โดยต้องการ ส.ส.แค่ 126 คน 
เลือกตั้ง 62 ไม่ใช่ไม่มีการแข่งขัน 14.5 ล้านเสียงเลือก 7 พรรคฝ่ายค้าน 8.4 ล้านเสียงเลือกพลังประชารัฐ ซึ่งมี
ทั้งเลือกประยุทธ์และเลือกนักการเมืองอุปถัมภ์ 3.9 ล้านเสียงเชื่อมาร์คไม่เอาสืบทอดอ านาจ 3.7 ล้านเสียงเลือก
กัญชา แต่ 250 ส.ว. สูตร ส.ส.พันลึก ท าลายการแข่งขันลงทั้งหมด ยาวไปถึงสมัยหน้า ประชาชนรู้แล้วว่าเลือก
อย่างไรก็ได้ประยุทธ์เป็นนายกฯ เลือกพรรคใหม่ก็โดนยุบ ทางรอดจึงเหลือแต่พ่ึงตัว ส.ส. การเมืองก็ย้อนยุคไปสู่
ระบบอุปถัมภ์ก่อนปี 2540 

เดินมาทางนี้ แล้วจะไปด่านักการเมืองท าไมกัน ส.ส.ต้องลงพื้นที่ อย่างธรรมนัสโอดครวญกลางสภา 
เงินเดือนแสนสองไม่พอใช้ ต้องท ามาหากิน ส.ส.ที่ไม่มีช่องทางขายแป้งขายลอตเตอรี่ ก็ต้องไปพึ่งหัวหน้ากลุ่มก๊
วน หัวหน้าก็ข้องใจ จ่ายทุกเดือน ท าไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรี  
กองหนุนประยุทธ์ท าใจยอมรับเสียดีๆ อย่ามัวโวยวายเสียภาพลักษณ์ ถ้ามีการปรับต าแหน่งในพรรค ปรับ ครม. 
ให้หัวหน้ากลุ่มก๊วนเข้ามาสะด๊วบ เพ่ือก้าวสู่พรรคอันดับหนึ่ง ตามวิถี “กองทัพเดินด้วยท้อง” 
ตอนพี่ป้อมนาฬิกา ก็ด่าขรม ตอนดูด ส.ส.ก็ด่ายับ แต่กลับมาเชียร์ทุกครั้ง เพราะกลัวพวก “ชังชาติ” ล้มรัฐบาล 
นี่ต่างหาก ธาตุแท้ของกองหนุนประยุทธ์ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4254952 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4254952
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5 มิ.ย. 2563-03:29 น. 

ข่าวลือ ปลิวว่อน พลังประชารัฐ  
กะ เพือ่ไทย ใครได ้ประโยชน์ 

 
 
 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ข่าวลือ ปลิวว่อน พลังประชารัฐ กะ เพื่อไทย ใครได้ ประโยชน์  
แล้วข่าวพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทยก็ถูก “ปล่อย” ออกมา 
          เป็นการปล่อยออกมาอย่างสอดรับกับ 1 สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวกดดันเพื่อเปลี่ยนตัวหัวหน้า
พรรค เลขาธิการพรรคในพรรคพลังประชารัฐ 
มีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดดเด่น  
ขณะเดียวกัน ก็มีบทบาทของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสันติ พร้อมพัฒน์ ซึ่งล้วนเป็น
คนของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน  
          1 มีข่าวการยุติคดี นายพานทองแท้ ชินวัตร 
          ข่าวการยุติคดีกรุงไทยของ นายพานทองแท้ ชินวัตร เป็นอาหารอันโอชะ  
          ไม่เพียงแต่โยงสายยาวไปยังสายสัมพันธ์ที่ในพรรคเพื่อไทยมีคนสามารถเชื่อมกับ พล.อ.ประวิตร  
 วงษ์สุวรรณ ได้เป็นอย่างดีและยาวนาน 
ยาวนานตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
หากแต่ยังมองไปยังบทบาทและท่าทีของพรรคเพ่ือไทยในห้วงแห่งญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่
ไว้วางใจอีกด้วย 
         นั่นคือไมตรีที่ให้กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
         ยุทธการปล่อยข่าวพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐทรงความหมาย  
ไม่เพียงแต่จะท าให้ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐอ่อนแรงลงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหอก  ทะลวงเข้าไป
ภายในพรรคเพ่ือไทย 
ทะลุไปยังพรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆอีกด้วย 
        อย่าได้แปลกใจหากจะมีแถลงการณ์จาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมาอย่าง
รวดเร็วและสอดรับกับสถานการณ์ 
       กระนั้น ข่าวลือก็ยังปลิวว่อนกระจายไป 
       ค าถามที่ตามมาก็คือ ข่าวลืออย่างนี้ฝ่ายใดได้ประโยชน์  
       ไม่น่าจะเป็นทางด้านพรรคเพื่อไทย หากแต่น่าจะเป็นทางด้านพรรคพลังประชารัฐ หากแต่น่าจะ    
       เป็นทางด้านฝ่ายกุมอ านาจมากกว่า 
      หากประเมินได้ถูกก็มองออกว่า “ข่าวลือ” หลุดมาจากที่ใด 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4255497 
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5 มิ.ย. 2563 05:07 น. 

หมายเหตุประเทศไทย : ใครจะเป็นหุ่นเชดิใคร? 
 

 
 

ใครจะเป็นหุ่นเชิดใคร? ก าลังเป็นค าถามในแวดวงผู้สนใจการเมืองระหว่าง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ  ที่ถูกนักการเมืองห้อมล้อมจน
ตัวลอยอยากเป็นหัวหน้าพรรค หักดิบล้มกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมปลด ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากหัวหน้าพรรค 
และกลุ่มนักการเมืองรุ่นเก๋าเขี้ยวลากดินที่ห้อมล้อม พล.อ.ประวิตร ท าทุกอย่างให้ พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐเพ่ือน าไปสู่การปรับ ครม. ในต าแหน่งส าคัญที่แต่ละกลุ่มต้องการ 
ปฏิบัติการยึดพรรคพลังประชารัฐ ครั้งนี้ไม่มีดราม่าอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าใจแต่เป็นเกมชิงอ านาจการเมืองที่
สะเทือนไปถึงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เอง 
เป็นที่รู้กันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ วางแผนต่อท่ออ านาจ คสช. ด้วยการเล่นการเมืองแบบเดียวกัน “ป๋า
เปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี แต่บารมีคงไม่เพียงพอจึงต้อง
ตั้งวุฒิสภา 250 เสียง เพ่ือสนับสนุนในรัฐสภา แม้ “ป๋าเปรม” จะเป็นนายกฯที่ไม่มีพรรคการเมืองของตัวเอง แต่บารมี
ทางการเมืองกลับเหลือล้น ได้รับเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 3 สมัย เพราะ “ป๋าเปรม” บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต จึงมีคนเก่งเข้ามาร่วมงานด้วยมากมาย ท าให้บริหารประเทศราบรื่นก้าวหน้าในทุกมิติ จนเศรษฐกิจไทยในยุค “ป๋า
เปรม” ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ยุคโชติช่วงชัชวาล” ของประเทศไทย 
ความส าเร็จทางการเมืองของ “ป๋าเปรม” ก็มี “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต ผบ.ทบ. อดีตนายกฯ เจ้าของ
ฉายา “ขงเบ้งแห่งกองทัพบก” ยืนอยู่เคียงข้างเป็นมือประสานสิบทิศคอยจัดการให้ทุกเรื่อง เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
ที่มี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร เป็นมือประสานสิบทิศ จัดการให้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันเพ่ือให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ
อย่างสบายใจ 
แต่วันนี้ทุกอย่างก าลังจะเปลี่ยนไป เมื่อ พล.อ.ประวิตร เชื่อในค าหว่านล้อมของนักการเมืองเขี้ยวงารอบข้างจนอยากเป็น 
หัวหน้าพรรคประชารัฐ ขึ้นมา ตามรอย “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ แล้ววันหนึ่ง 
“บิ๊กจิ๋ว” ลูกรักของ “ป๋าเปรม” ก็เข้าไปจับเข่า “ป๋าเปรม” กระซิบให้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
เส้นทางการเมืองของ พล.อ.ประวิตร จะเหมือน พล.อ.ชวลิต หรือไม่ ก็ต้องเวทแอนด์ซีดูการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ก่อนวันที่  15 เดือนหน้า แน่นอนว่ากลุ่มที่สนับสนุน พล.อ.ประวิตร จะได้รับเลือกเข้ามาเป็น
กรรมการบริหารพรรคท้ังหมดเพ่ือกุมอ านาจในพรรค 
หลังจากนี้ ใครจะเป็นหุ่นเชิดใคร? คงจะเริ่มเห็นเค้าลางชัดเจนขึ้น 
เริ่มตั้งแต่การปรับ ครม. เพ่ือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคลัง และรัฐมนตรีพลังงาน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคคน
ใหม่ ต้องเสนอคนในกลุ่มอยู่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะกล้าขัดหรือไม่ แต่ถ้าตั้งตามที่ พล.อ.ประวิตร เสนอทุกต าแหน่ง 
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พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะเป็นนายกฯที่ไม่มีอ านาจในรัฐบาลอีกต่อไป เพราะรัฐมนตรีกระทรวงส าคัญในสังกัด พล.อ.ประวิตร 
ก็ต้องฟังเสียง พล.อ.ประวิตร มากกว่านายกฯ ไม่งั้นอาจหลุดจากต าแหน่ง ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศล าบาก 
และไม่กล้าขัดผลประโยชน์ ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร ก็ต้องฟังเสียงนักการเมืองเขี้ยวงาที่แวดล้อมอีกทอดยากที่จะ
เป็นอิสระ 
วันหนึ่งอาจเป็นไปได้ที่ พล.อ.ประวิตร อาจจะถูกนักการเมืองห้อมล้อมกดดันให้ไปกระซิบ พล.อ.ประยุทธ์ ลงจาก
ต าแหน่งเพื่อให้ พล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองก็ได้ 
การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ รู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วก็ให้ ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ดีกว่า เปิดทางให้
ประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้ง การเปลี่ยนนายกฯไม่ได้ช่วยให้ประเทศไทยดีขึ้น ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ซ้ าร้ายอาจ
แย่กว่าเดิมด้วยซ้ า. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861061 
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5 มิ.ย. 2563 05:03 น. 

บทบรรณาธิการ : การแพทย์หรือการเมือง 

 
 
ถ้ายึดถือตามความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม เชื่อว่าน่าจะไม่มีการต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังจากท่ีสิ้นสุด
ลงในวันที่ 30 มิถุนายน เว้นแต่จะมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่ถึงขั้นร้ายแรง สามารถ
ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อได้ ให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการได้ ถ้ามีลักลั่นใช้มติคณะรัฐมนตรี 
นายวิษณุได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาร่วมกับเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติว่าจะใช้กฎหมายอะไร 
แทนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าถูกยกเลิก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือปราบปรามการระบาดของไวรัส 
กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมไทย และในรัฐสภา มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้าน 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงกลายเป็นถกเถียง ทั้งทางด้านสาธารณสุขและการเมือง นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวม
ไทย อภิปรายในสภา โจมตีว่าการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นการใช้อ านาจที่ขัดต่อกฎหมาย ถือเป็นความผิด เพราะไม่มีเหตุผล
ทางวิชาการว่าควบคุมโรคระบาดได้ นายกรัฐมนตรีโต้ว่าถ้าไม่ใช้จะอลหม่าน 
คนไทยที่ติดตามการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง อาจจะมองกฎหมายพิเศษด้วยความระแวง ไม่ว่าจะเป็นประกาศคณะปฏิวัติ 
ประกาศกฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเคยใช้อ านาจพิเศษ เช่น ม.17 เพ่ือปิดปาก ปิดหู และปิดตาประชาชน 
และสืบทอดอ านาจเผด็จการจากรุ่นสู่รุ่นล่าสุดได้แก่ ม.44 ของ คสช. 
พ.ร.ก.ฉุนเฉิน 2548 ซึ่งใช้อยู่จนถึงขณะนี้ ออกแบบมาเพ่ือให้รัฐบาลสามารถระดมเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหาร เพ่ือ
ป้องกันแก้ไข ปราบปราม หรือระงับยับยั้งการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม เป้าหมายส าคัญคือจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่เกิด “ไฟใต”้ รอบใหม่ลุกลามเมื่อปี 2547 และเชื่อว่าน่าจะยังใช้อยู่แม้แต่ปัจจุบัน 
การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคยก่อความสูญเสียร้ายแรง และซ้ าเติมความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย ชัดเจนที่สุดคือกรณี
พฤษภาคม 2553 มีการชุมนุมยืดเยื้อของ นปช.ที่ราชประสงค์ รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินน าก าลังทหารสลายการ
ชุมนุม มีการบาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก รัฐบาลอ้างว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ จึงสลายด้วยก าลัง 
แม้จะผ่านมาแล้วถึง 10 ปี แต่ยังไม่มีการท าความจริงให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ยังมีการ “ตามล่าความจริง” 
แต่ปัญหาก็คืออาจเป็นความจริงคนละชุด ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าฝ่ายตนถูกต้อง และมีค าถามว่าถ้าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ 
รัฐมีสิทธิสลายการชุมนุมด้วยอาวุธหรือไม่ คนไทยบางส่วนมอง พ.ร.ก.ด้วยความระแวง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861048  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1861048
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5 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

คาบลูกคาบดอก : พลงัประชารัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 
การออกมาตอบโต้ มีการเคลื่อนไหวของ บรรดา ส.ส.ในพลังประชารัฐ มีค าพูดที่ชัดเจนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 

ส.ส.ทั้งหมดไม่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาคือผู้ใหญ่ไม่กี่คนอาการที่ รมช.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าออก
กระทรวงการคลัง เข้าพบ รมว.คลัง อุตตม สาวนายน ที่สวมหมวกหัวหน้าพรรคเอาไว้ด้วย หรือพา ส.ส.บางส่วนไปพบ 
กับ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค หลังจากมีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร จะมารับต าแหน่ง
หัวหน้าพรรค แทน อุตตม และจะมีการปรับ ครม. สลับเก้าอ้ีกันครั้งใหญ่ 

อีกฝ่าย วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล สุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส. และกลุ่มสามมิตร ที่ประกอบด้วย 
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และ อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท ส.ส.ภาคเหนือ 
สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่ถูกระบุว่า จะเข้ามาเป็น ครม. และอาจได้รับการสลับต าแหน่งไปเป็น รมว.พลังงาน แทน 
สนธิรัตน์ และเป็น รมว.คลังแทน อุตตม 

ไปจับมือกับ ส.ส.กทม.กลุ่มของ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ วัดก าลังกับฝ่าย ร.อ.ธรรมนัส และสี่ยอด
กุมาร ส่วน คนส าคัญอีกคน รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ขาข้างหนึ่งอยู่กับ สามมิตร อีกข้างอยู่กับ สี่ยอดกุมาร ที่
ก าลังจะกลายเป็นน้ ากับน้ ามัน อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ ฝ่าย ร.อ.ธรรมนัส ระดม ส.ส. แสดงพลังไม่ควรปรับ ครม.ตอนนี้ เพราะ
ประเทศก าลังเดือดร้อน ซึ่งที่จริงคนที่จะได้ประโยชน์มากกว่าชาวบ้านก็คือนักการเมืองที่กลัวว่าจะถูกปรับออกจาก
ต าแหน่งมากกว่า อ้างชาวบ้านบังหน้า ไปเสียอย่างนั้น 
ฝ่ายนี้อ้างว่า รวม ส.ส.ได้ 50 กว่าคน 

ส าหรับ กลุ่มสามมิตร กลุ่ม ส.ส.กทม.บางส่วน กลุ่ม ส.ส.โคราช และ กลุ่ม ส.ส.เหนือบางส่วน ประเมินว่ามี
ก าลังแค่ 20 กว่าคน ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในพรรค เหตุผลก็เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในการท างาน ขืนปล่อยคา
ราคาซังเอาไว้อย่างนี้ มีผลกระทบต่อการท างานของพรรคและรัฐบาลแน่นอน 
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ดับเครื่องชนอยากให้ทุกอย่างสะเด็ดน้ าเสียที 
เสนอ พล.อ.ประวิตร ให้เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ ปรับ ครม.หลังผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน และหลังจากประกาศยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคกันใหม่ 
คาดว่าเดือน มิ.ย.ทุกอย่างต้องจบ 

การที่สุริยะน า ส.ส.เข้าพบ พล.อ.ประวิตรก็ดี การปล่อยข่าว สกัดไม่ให้ พล.อ.ประวิตรขึ้นนั่งต าแหน่งหัวหน้า
พรรคก็ดี จึงเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของสี่ยอดกุมารและ ร.อ.ธรรมนัส ศึกสายเลือดพลังประชารัฐ ที่ยอมหักไม่ยอมงอ. 

หมัดเหล็ก 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861066 
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5 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

กล้าได้กล้าเสีย : ผิดก้าวเดียวก็ล้มได้ 

 
 
นี่ไงล่ะ...ปฏิรูปการเมือง 
  ป่านฉะนี้คงลืมกันไปแล้วกระมังกับค าว่า “ปฏิรูป” การเมืองที่เคยโชยกลิ่นท าให้ผู้คนเชื่อและคาดหวังว่าเรา
ก าลังจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ ทั้งๆที่มันย้อนแย้งกับความเป็นจริงหรือแม้ในความรู้สึกก็ยังมิอาจมั่นใจได้ คงเป็นแค่ฝัน
ลมๆแล้งๆไปอย่างนั้น 

เพราะการเมืองถูกวางไว้บนฐาน “อ านาจ” และ “ผลประโยชน์” หาใช่ชาติประชาชนแต่อย่างใด มันจึงเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะ “อมทุกข์” กันไปทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่ว่ายากดีมีจน
ต้องประสบพบเจอกันถ้วนหน้าก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยขจัดปัดเป่าให้หายทุกข์หายโศกครานี้ไปให้ได้ เพ่ือจะได้มี
ชีวิตต่อไปมองข้ามถึงอนาคตข้างหน้าอีกด้วย 

สุดท้ายก็ได ้“แพทย”์ และ “ประชาชน” อย่างเราๆท่านๆ นี่แหละ ที่เป็นจักรกลฝ่าฟันจนรอดพ้นจากโรคร้ายที่
ระบาดไปทั่วโลกมาได้ สร้างพระเอกชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ให้โดดเด่นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ แม้
ด ารงต าแหน่งความเป็นนายกฯ อยู่ก็ตาม แต่เป็นนายกฯที่อ่อนล้าจวนอยู่จวนไปแค่ใกล้เอ้ือม ถึงกับพูดกันว่า “โควิด-
19” มาชุบชีวิตให้เจิดจรัสด้วยเสียงชื่นชมท านองว่าหากไม่มีคนนี้คนไทยคงถูกไวรัสกลืนกินไปไม่ต่างกับชาติตะวันตก
หลายประเทศที่สูญเสียชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก 
  รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสู้กับไวรัสด้วยการตัดวงจรการเมืองอันหมายถึง “นักการเมือง” ออกจากห่วงโซ่นี้
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา คิดด–ีคิดถูก”...แม้จะเคืองใจกันอยู่บ้างก็ตาม ทว่าก็รู้กันอยู่ว่าล าพังแค่บริหาร
บ้านเมืองแก้ปัญหาของประเทศก็ปรากฏให้เห็นกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น 

ยิ่งในทางการแพทย์คงไม่ต้องกล่าวถึงพูดถึงให้มากความถือว่าคนไทยโชคดีที่ร่วมจิตร่วมใจกันจนสามารถ
เอาชนะไวรัสโคโรนามาได้เป็นอย่างดีได้หน้าได้ตาอ่ิมบุญกันถ้วนทั่ว ถ้าไม่มีระเบิดการเมืองจากพลังประชารัฐตูมใหญ่ใส่
เข้ามากลางวงด้วยเหตุเพียงแค่ชิงความเป็นใหญ่ในพรรค ช่วงชิงต าแหน่งทางการเมือง 
ไม่ส านึกต่อกาลเทศะที่เคยกราดเกรี้ยวใส่ฝ่ายตรงข้ามมาแล้ว แทนที่จะได้เต็ม 100...ท าท่าจะติดลบด้วยซ้ าไปว่าถึง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นชื่อ “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” จะเป็นเมื่อใดก็ได้อยู่แล้ว ไม่มีใครหาญกล้าไปช่วงชิง
มีแต่ดันก้นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในฐานะ “ผู้มากบารม”ี 
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แต่จู่ๆตงิดๆข้ึนมา ต้องวันนี้ต้องตอนนี้...พรุ่งนี้ไม่ได้ว่าไปแล้วในความต้องการของนักการเมืองในพรรคนั้นถือว่าเป็นเรื่อง
ปกตมิุ่งหวังต าแหน่งและค่าใช้จ่ายหล่อเลี้ยงก็ท ากันเป็นปกติอยู่แล้วมิใช่หรือ? “ใจถึงพ่ึงได”้...อย่างนี้หาได้ง่ายๆท่ีไหน 
ไม่รู้ฉลาดน้อยหรือฉลาดมากที่ต้องโอนเอนเอาอกเอาใจพวกแวดล้อมที่อยากได้อยากดีมองแค่ผลเฉพาะ 
หน้าเพื่อตัวเองเท่านั้นที่หวังอยู่ยาวๆ สร้างฐานด้วยฝ่ามือของนักการเมืองให้มั่นคงถาวรก็ให้ระวังเอาไว้เถอะ... 
ใครที่บอกว่าไม่เกี่ยว ไม่ยุ่งด้วย...จะป่วยหนักที่สุด! 
 

“สายล่อฟ้า” 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1861051 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1861051
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 5 มิถุนายน 2020 เวลา 7:05 

"บิ๊กตู่" กับทางออกสดุท้าย ยุบสภา...รเีซ็ตเกมใหม่ 

 
 

'บิ๊กตู่' ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ความเป็นไปไม่ได้ที่อาจเป็นไปได้ จบปัญหารีเซ็ตใหม่ 
ไม่น่าเชื่อว่า "พรรคพลังประชารัฐ" จะเดินมาถึงจุดนี้ จุดที่พรรคก าลังเข้าสู่ภาวะแตกเป็นเสี่ยงๆ สภาพที่พรรคพลัง

ประชารัฐก าลังเผชิญอยู่ เป็นความเหมือนที่แตกต่างกับ "พรรคไทยรักไทย" สมัย 10 กว่าปีที่แล้ว ช่วงเวลาความยิ่งใหญ่ของ
พรรคการเมือง ที่มีเสียงในสภาฯ 326 ที่นั่ง ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2544 และ 375 เสียงจากการเลือกตั้งในอีก 4 ปี
ต่อมา ภายใต้การน าของ 'ทักษิณ ชินวัตร' เป็นประวัติศาสตร์ที่พรรคการเมืองใด ไม่เคยท าได้มาก่อน 

ทว่า ภาพลักษณ์ภายนอกที่ยิ่งใหญ่ และแข็งแกร่งของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เมื่อฉายไฟส่องเข้าไปข้างในแล้ว เกิด
การแบ่งเป็นกลุ่ม ที่เรียกกันในภาษาของคนไทยรักไทย ว่า "วัง" จ านวนมาก เช่น วังน้ าเย็นของ 'เสนาะ เทียนทอง' วังน้ ายม
ของ 'สมศักดิ์ เทพสุทิน' เป็นต้น 

ความขัดแย้งในเรื่องต าแหน่งทางการเมือง เกิดขึ้นมากมาย แต่กรณีดุเดือดที่สุด เห็นจะเป็นการขบเหลี่ยมกัน
ระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นระหว่าง 'สมศักดิ์ เทพสุทิน' และ 'คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์' 

กล่าวคือ คนใหญ่สุโขทัยได้แรงเชียร์จาก ส.ส.ในกลุ่มวังน้ ายม ให้ขึ้นมาคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในมุมของ 
"ขุนพล" ข้างกายทักษิณกลับมองว่า ไม่ควรให้เก้าอ้ีนี้แก่วังน้ ายม เพราะจะท าให้วังน้ ายมใหญ่เกินกว่าจะควบคุมได้ ท าให้
สุดท้าย นายกฯ ทักษิณ ส่งเก้าอ้ีเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปให้คุณหญิงสุดารัตน์แทน 
นับจากนั้น วังน้ ายม กับ วังจันทร์ส่องหล้า ก็เริ่มผูกใจเจ็บกันนับแต่นั้น โดยมักจะปรากฎภาพของ ส.ส.วังน้ ายมเกือบร้อยคน 
แสดงพลังกันที่บ้าน ย่านสนามบินน้ า ของคนใหญ่สุโขทัยหลายครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ความคับแค้นใจ ก็ไม่ได้ระเบิดออกมา และไร้ซึ่งฟางเส้นสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากพลังทางการเมือง
ของ 'ทักษิณฟีเวอร์' จนเกิดเรื่องตลกร้ายทางการเมือง ณ ตอนนั้นว่า ต่อให้ใครเป็น ส.ส.มาหลายสมัย หากหันหลังให้กับ
ทักษิณเมื่อใด "สอบตก"แน่นอน จึงเป็นเหตุผลให้ต้องกลืนเลือด อยู่กันต่อไปจนถึงวันรัฐประหาร 2549 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11944?line= 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/11944?line=
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 5 มิถุนายน 2020 เวลา 8:00 

"4 ทหารเสือทักษิณ" สวนทาง "ยุทธศาสตรห์มอบ" 

 
 

คณะผู้ก่อการกลุ่มแคร์ ต้องหาส านักงานประจ า เหมือนยุคแรกก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ที่ใช้ตึกชินวัตรคอมพิวเตอร์ 
ย่านสี่แยกราชวัตรยึกยักอยู่พักใหญ่ ก็ยอมรับ “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” หรือ “กลุ่ม CARE” เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ไม่ใช่ชื่อ 
เต็มๆ Continue Ability Renew Efficiency ตามที่สื่อส านักหนึ่งตีข่าวไป 

ครบรอบ 13 ปี ยุบพรรคไทยรักไทย(ทรท.) บีบีซีไทย น าเสนอสกู๊ปพิเศษการเคลื่อนไหวของอดีตแกนน า พรรคไทย
รักไทย(ทรท.) สรุปว่าจะม ี1 พรรคการเมือง และ 1 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

1 พรรคการเมืองคือพรรคที่ จาตุรนต์ ฉายแสง จะจัดตั้งขึ้นมา และย้ าว่า ไม่ใช่สาขาเพ่ือไทย 
1 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” หรือ “กลุ่มแคร์” ประกอบด้วย “หมอมิ้ง”  

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, “อ้วน” ภูมิธรรม เวชยชั, “หมอเลี้ยบ” นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักดิ์ รักต
พงศ์ไพศาล ว่ากันจริง กลุ่มนี้น่าจะชื่อ “กลุ่มไม่แคร์เจ๊หน่อย” แต่บังเอิญมีหมอมิ้งกับหมอเลี้ยบ จึงไม่สามารถพูดได้เต็มปาก
เต็มค าไทม์ไลน์กลุ่มแคร์ เริ่มต้นจาก 4 คน และขยายเป็น 35 คน  

12 พ.ค.2563 หมอมิ้ง อ้วน หมอเลี้ยบ และเฮียเพ้ง นัดคุยกันอาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง หัวข้อ 4 ทหารเสือ หรือ อดีตแกนน าวงในชินวัตร เริ่มต้นจากค าถามที่ว่า “เราจะปล่อยไปอย่างนี้
หรือ” และ “เราจะท าอะไรได้บ้าง” 

26 พ.ค.2563 กลุ่มแคร์ ประชุมขยายวง โดยเชื้อเชิญผู้คนหลากหลายวงการ ราว 35 คนมาพูดคุย-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง ย่านพระราม 9 มีข้อน่าสังเกตว่า จุดเริ่มของกลุ่มแคร์ คล้ายการเกิดขึ้นของพรรคอนาคต
ใหม่ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และมิตรสหาย ตั้งค าถาม “เราจะอยู่กันอย่างไร” เมื่อ คสช.ร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ และ
วางยุทธศาสตร์ 20 ปี ตอนแรก ธนาธรก็คิดครุ่นว่า จะสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หรือพรรคการเมือง จึงเดินสาย
แลกเปลี่ยนกับผู้คน และได้ข้อสรุปออกเป็นพรรคอนาคตใหม 
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จากนี้ไป คณะผู้ก่อการกลุ่มแคร์ ต้องหาส านักงานประจ า เหมือนยุคแรกก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ที่ใช้ตึกชินวัตร
คอมพิวเตอร์ย่านสี่แยกราชวัตร 4 ทหารเสือ แต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกัน หลอมรวมเป็น “อัศวินชินวัตร” ยุคดิจิทัล 
“หมอมิ้ง” ช่ าชองด้านยุทธศาสตร์ พิสูจน์มาแล้วจากการยุทธศาสตร์ประชานิยมของ ทรท.ยุคแรกๆ “อ้วน” อดีตเอ็นจีโอสาย
ปั้นเด็ก จึงถนัดเรื่องกระบวนการจัดการสร้างคน สร้างองค์กร 

“หมอเลี้ยบ” ก็คลุกคลีกับเอ็นจีโอสายหมอ จึงเยี่ยมยุทธ์เรื่องกระบวนการด าเนินการ “เฮียเพ้ง” มิสเตอร์คอน
เนกชั่น ถนัดท างานเบื้องหลัง แนวประสานร้อยแปดทิศ ภายในเดือน มิ.ย.นี้ กลุ่มแคร์เปิดตัวแน่นอน พร้อมกับข้อเรียกร้องให้
รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทันทีเพ่ือลดผลกระทบต่อการหาเลี้ยงชีพของประชาชน การเคลื่อนไหวของ 4 ทหารเสือ คณะผู้
ห่วงใยประเทศ ทักษิณ ชินวัตร รับทราบหรือไม่? มีค าตอบจากดูไบ รับทราบ แต่ไม่เกี่ยว เพราะวันนี้ทักษิณยึด
กุม “ยุทธศาสตร์หมอบ” 
 
อ้างอิง :  https://www.nationweekend.com/content/special_article/11954?line= 
 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/11954?line=
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วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 - 08:11 น. 
การปฏิเสธ บทบาท“4 กุมาร” การปฏิเสธ “ดรีมทมี เศรษฐกิจ” 

 

 
 
 
 
 
   

ปฎิบัติการเจียระไนเพชรภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งน าร่องโดย 18 กรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ แม้จะมาก
ด้วยความคึกคัก แต่ล่อ แหลมอย่างยิ่งทางการเมืองคึกคักเพราะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารอันหมายถึง
หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แต่ล่อแหลมเป็นอย่างมากเนื่องจาก “สถานะ” และการด ารงอยู่ของหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค สัมพันธ์อยู่กับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน 
 อันถือได้ว่าเป็นกระทรวงทาง”เศรษฐกิจ” อันถือได้ว่าเป็นกระทรวง “เกรดเอ” 
เป็นหน้าเป็นตาของ”รัฐบาล”และมีความผูกพันอย่างแนบแน่นยาวนานอยู่กับคสช.อยู่กับกระบวนการรัฐประหารอย่างมิ
อาจแยกออกจากกันได้ จึงสัมพันธ์กับสถานะของคน 2 คน คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ปฏิบัติการ”เจียระไน”เพชรภายใต้บทสรุปของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงด าเนินไปภายใต้กฎอันสลับซับซ้อนที่ว่า 
“หยิกเล็บ”ย่อมเจ็บไปถึง “เนื้อ” 

เมื่อปี 2549 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อาจอยู่ในสถานะของ “ที่ปรึกษา” 
 เมื่อปี 2557 ในตอนต้นอาจอยู่ในสถานะของ”ที่ปรึกษา” 

แต่หลังการปลด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ในเดือนสิงหาคม 2558 ก็เข้ามาเต็มรูปแบบการเข้ามาของ นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ และคณะจึงเท่ากับ เป็น”ดรีมทีม เศรษฐกิจ”ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเด่นชัด 
 แม้กระท่ังเมื่อจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับความไว้วางใจให้ไปบุกเบิกในนามของ”กลุ่ม 4 กุมาร” 
สถานะจึงผูกติดอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  ปฏิบัติการ”เจียระไน”เพชรจึงกระทบอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ต่อสถานะของ”กลุ่ม 4 กุมาร”หากยังกระทบต่อ
ความส าเร็จและล้มเหลวของการบริหารจัดการทางด้าน”เศรษฐกิจ” 
 ถ้าปลด”กลุ่ม 4 กุมาร”เท่ากับยอมรับในความล้มเหลว 
 ถ้าปลด”กลุ่ม 4 กุมาร”เท่ากับเป็นการปฏิเสธบทบาทและความหมายของ”ดรีมทีม เศรษฐกิจ”ในความ
รับผิดชอบของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 เท่ากับปฏิเสธความส าเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2215941  

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2215941
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ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 

 
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น. 
ซามูไรกฎหมาย 
 

 

 
 
  ต้องถือว่าไม่ธรรมดา ส าหรับ ไพบูลย์  นิติตะวัน รอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มือกฎหมายสาย
ตรง “บิ๊กบราเธอร์” ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. ต้องถือว่าไม่ธรรมดา ส าหรับ ไพบูลย์  นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) มือกฎหมายสายตรง  
“บิ๊กบราเธอร์” ประธานยุทธศาสตร์พปชร. 
        วันก่อน...เป็นคนน าเอกสารลาออก 18 กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคมายื่นที่พรรค โดยมีเป้าหมาย
เขี่ย 2 กุมาร “อุตตม–สนธิรัตน์” พ้นชายคาพรรค 
         ที่ผ่านมามีผลงานการันตีที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมือง   มาแล้ว อาทิ ปี 57 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ให้ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” พ้นต าแหน่งนายกฯ รักษาการ จากการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากเลขาธิการสภา
ความมั่นคงโดยมิชอบ อีกชนวนของการยึดอ านาจ โดย “ไพบูลย์” เป็นผู้ยื่นค าร้อง ยังมีการตรวจสอบวงการสงฆ์ การ
ทุจริตเงินทอนวัด รวมถึงเป็นผู้ยื่นค าร้องให้หยุดการกระท าของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ในการเสนอชื่อแคนดิเดต
นายกฯ ต่อ กกต. จนถูกยุบพรรค 
        หากภารกิจยึดพรรคส าเร็จ ...ไม่เสียแรงฉายา  “ซามูไรทางกฎหมาย” ที่ หัวหน้าพรรคคนใหม ่ไว้วางใจที่สุด!!. 
 

แมงโม้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/778033 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/778033

