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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 7  มิถุนายน 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสํานกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงการเลือกต้ัง ส.ส.ลําปาง 

เขต 4 แทนตําแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ว่า การเลือกต้ัง
ครั้งน้ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังประมาณ 1 แสน 6 หมื่นคน อยากเชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังกันเยอะๆ 
 แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางสํานักงาน กกต. ได้
เตรียมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
โดยการเลือกต้ังครั้งน้ีจะไม่ได้เห็นคูหารวมทั้งกระบวนการต่างๆ 
แบบเดิม ซึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหน่ึงในการไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ดังน้ันขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตัวแทนของท่านเพ่ือไป
ทําหน้าที่ในสภาฯ 

6 

 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
เม.ย.63 ‘พิธา’ประเดิมบริจาคพรรคก้าวไกล 4 แสน-‘สุพิศาล’ควักอีก 
1 แสน 

7 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ยังไร้สัญญาณจาก พปชร. แจ้งปรับ ครม. คาด ก.ค. รู้เรือ่ง? 8 
3 มติชนออนไลน์ กมธ. แก้ รธน. ยังไม่สรุปข้อเสนอรื้อองค์กรอิสระ ‘โรม’ ช้ี เสียงส่วนใหญ ่

เห็นปัญหา อํานาจเยอะ ไร้ตรวจสอบถ่วงดุล 
9 

4 มติชนออนไลน์ ‘ไอติม’ ยก 2 สมการ 3 ทางแก ้ปม ‘ส.ว.’ ลั่นถงึเวลาพิจารณา ‘สภาเดียว’ 10 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร-ไอติม" หนุนยกเลกิ ส.ว. เหลือสภาเดียว 12 
6 มติชนออนไลน์ ‘เจิมศักด์ิ’ แนะ ส.ว. ต้องยึดโยงประชาชน ‘ปิยบุตร’ ซัดเป็นจุดเกิด

ความขัดแย้งการเมืองไทย 
14 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เวทีเสวนา 'ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี' เจิมศักด์ิ-ปิยบุตร-ไอติม-นักศึกษา 
เห็นตรงกัน ส.ว.ชุดปัจจุบันหนักย่ิงกว่าสภาผัวเมีย 

17 

8 คมชัดลึกออนไลน์ "เจมิศักด์ิ"ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า"สภาผัวเมีย" "คสช." เลอืกเองหมด 19 
9 News18 ออนไลน์ "เจิมศักด์ิ" ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า "สภาผัวเมีย" 21 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วันนอร์แฉ ส.ว.ทําหน้าที่ไม่คุม้ภาษีขาดประชุมเป็นปกติ 23 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ. แก้ รธน. เห็นตรงกัน "องค์กรอิสระ" อํานาจมาก-ไร้ถ่วงดุล 26 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
12 สํานักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
ป.ป.ช.ถก กมธ.องค์กรอิสระฯ เปิด 'เว็บฯเฉพาะกิจ'  โชว์ใช้จ่ายเงินกู้ 
4 แสน ล. เยียวยาโควิด 

27 

13 ข่าวสดออนไลน์ วิปรัฐบาล จ่อถก 5 ญัตติด่วน ต้ัง กมธ. สอบใช้งบกู้เงิน หลัง ส.ส.
รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ย่ืนสภา 

29 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุวัจน์" มอง New normal การเมืองใหม่ใจต้องน่ิง 30 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวหน้า" ชวนคนไทยถอดสลกัระเบิดการเมืองเดินหน้าแก้ รธน. 32 
16 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ช้ี รธน. 60 คือระเบิดเวลา ซัด ‘ส.ว.’ ย่ิงกว่าสภาผัวเมีย  

อวยรัฐบาลออกนอกหน้า 
34 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็ก ปชป. ซูฮก 'มาร์ค' ต้นแบบนักการเมือง ช้ีการใช้อํานาจฉ้อฉล 
ในยุคแม้วได้กลับมาเกิดขึ้นอีกในยุคบ๊ิกตู่ 

36 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ "สมศกัด์ิ" มั่นใจศึก พปชร. ไม่ทําพรรคแตก!! 38 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ "กลุ่ม 6 ส.ส.พปชร." ลั่นรัก "ลุงป้อม" ปัดต่อรองตําแหน่ง 40 
20 สํานักข่าวไทยออนไลน์ 3 ส.ส.พปชร. ไม่ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ 42 
21 ไทยรัฐออนไลน์ “สมศักด์ิ” ยัน ไม่คิดย้ายกระทรวง ปัดตอบ ปรับ ครม.ช้ี เป็นอํานาจนายกฯ 43 
22 สยามรัฐออนไลน์ มั่นใจเลือกต้ังท้องถิ่นปลายปี 63 อดีตผู้สมคัร สส.พปชร. เปิดตัวชิง

นายกเมืองหัวหิน 
45 

23 มติชนออนไลน์ อดีตผู้สมัคร สส.พปชร.ประกาศชิงนายกเทศมนตรี พร้อมยกระดับ
เมืองหัวหิน 

46 

24 บ้านเมืองออนไลน์ "อุดร" เปิดตัวชิงนายกเล็กเมืองหัวหิน ชูนโยบายยกระดับเป็นมหานคร 47 
25 มติชนออนไลน์ “อุตตม” ปัดย้ือประชุมใหญ่เลือกกก.บห. ยันกรอบ 45 วัน “สมศักด์ิ 

“ลั่น พปชร. เคารพ” “บ๊ิกป้อม” ช้ีปรับ ครม. ตามครรลอง ปชต. 
48 

26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อุตตม' พร้อมเคาะประชุมใหญ่ พปชร. 'จุรินทร์' ช้ีไม่กระทบ 49 
27 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’มั่นใจซิวเก้าอ้ีสส.ลําปางแน่ โวผลงานอ้ือ เลือกต้ังครั้งหน้า

ชนะชัวร์ 
52 

28 VoiceTV ออนไลน์ เสรีรวมไทย มัน่ใจชาวลําปาง ไม่เปลี่ยนใจจากฝ่ายประชาธิปไตย 53 
29 ข่าวสดออนไลน์ ธรรมนัส ลุยช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง หาเสียง มั่นใจคว้าชัย ได้พัฒนา

ให้เจริญเหมือนพะเยา 
54 

30 แนวหน้าออนไลน์ โพลล์ดักคอปรับ ครม. ใหม ่หว่ันถอนทุนคืน การันตีชุดเดิมทําดีอยู่แล้ว 55 
31 สํานักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
นิด้าโพลเผย 1 ปี จากการเลอืกต้ัง รบ.บ๊ิกตู่ ปชช. 54.72% ระบุ 
มีอุดมการณ์ทาํเพ่ือ ปชช. 

59 
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บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ คงรูป ‘เฉพาะกิจ’!? 61 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ การศึกชิงอํานาจ "พปชร." ไม่จบแค่เลือก กก.บห.ชุดใหม่ “บ๊ิกป้อม” 

ไหวไหม-คิดการใด? 
63 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับสัญญาณ 'เรือแป๊ะ' เดิมพัน 'เลือกต้ังท้องถิ่น' 66 
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กกต.ชวนคนลําปาง ใช้สิทธิเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต4 เผยเตรียมแนวทางป้องกันโควิด 
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 - 11:53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ชวนคนลําปาง ใช้สิทธิเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต4 เผยเตรียมแนวทางป้องกันโควิด 
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงการ
เลือกต้ังส.ส.ลําปาง เขต 4 แทนตําแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ว่า การเลือกต้ังครั้งน้ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ประมาณ 1 แสน 6 หมื่นคน อยากเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังกันเยอะๆ 
 แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางสํานักงาน กกต.ได้เตรียมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการเลือกต้ังครั้งน้ีจะไม่ได้เห็นคูหารวมท้ังกระบวนการต่างๆ แบบเดิม ซึ่งอาจจะเป็น
ประวัติศาสตร์ครั้งหน่ึงในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ดังน้ันขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตัวแทนของท่านเพ่ือไปทําหน้าที่
ในสภาฯ 
 
อ้างอิง  https://www.matichon.co.th/politics/news_2218568 
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เม.ย.63 ‘พิธา’ประเดิมบริจาคพรรคก้าวไกล 4 แสน-‘สุพิศาล’ควักอีก 1 แสน 
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 07 มิถุนายน 2563 เวลา 11:18 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แพร่บัญชียอดบริจาคเงินให้พรรคการเมือง เม.ย. 63 ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ว่าที่หัวหน้าก้าวไกล ประเดิม
บริจาค 4 แสน ‘สุพิศาล’ ควักเพิ่มอีก 1 แสน 
 ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ น้ี สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายช่ือผู้บริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง ประจําเดือน เม.ย. 2563 
โดยมีพรรคที่น่าสนใจ ได้แก่ พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคที่ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ย้ายไปสังกัดหลังถูกศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค กรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
 ยอดรวมเดือน เม.ย. 2563 มีผู้บริจาคเงินให้พรรคก้าวไกล 2 ราย ได้แก่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่
หัวหน้าพรรคก้าวไกล บริจาคเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 วงเงิน 4 แสนบาท และ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท (ในบัญชี
ระบุว่านาย) ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล บริจาคเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 วงเงิน 1 แสนบาท 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าน้ีเมื่อเดือน มี.ค. 2563 พรรคก้าวไกลได้รับเงินบริจาคครั้งแรกในรอบ 1 ปี 
3 เดือน โดยมี พล.ต.ต.สุพิศาล บริจาค 4 แสนบาท นายดนัย หวังศิริ อดีตผู้อํานวยการสายธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บริจาค 10,000 บาท และนางอรวรรณ เชิงรุ่งโรจน์ บริจาค 10,000 บาท 
 พรรคก้าวไกล เคยเปลี่ยนช่ืออย่างน้อย 4 ครั้ง เดิมช่ือพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย ก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 
2557 ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นพรรคผึ้งหลวง เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2562 และเปลี่ยนช่ืออีกครั้งกลับเป็นพรรคผึ้งหลวง เมื่อ
วันที่ 7 ธ.ค. 2562 กระทั่งเปลี่ยนช่ือมาเป็นพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2563 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews-news/89395-isranews-146.html 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 น. 
ยังไร้สัญญาณจาก พปชร.  แจ้งปรับครม.คาด ก.ค. รู้เรื่อง? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.จากสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ที่จะมีผล
ให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีข่าวว่าผู้ใหญ่ ต้องการให้ปรับครม.เสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค.น้ี  ล่าสุด รายงาน
ข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล แจ้งว่า  พรรคพลังประชารัฐยังไม่ส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับ
การจะปรับครม. มาถึงพรรคประชาธิปัตย์ และยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาว่าจะต้องปรับครม.ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 
ตามที่มีข่าวออกมาโดยเราคาดว่าคงจะต้องรอให้พรรคพลังประชารัฐจัดการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกหัวหน้าและ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เสร็จสิ้นก่อน จากน้ัน พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนํารัฐบาล คงจะส่งสัญญาณมา 
ขณะเดียวกันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีด้วย  ส่วนเรื่องโควตารัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ตอนน้ี
ยังไม่มีการพูดคุยกันว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร เราเช่ือว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม คงรู้อยู่ว่าควรต้องทําอะไร อย่างไร  แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องน้ี เราก็พร้อมหารือ เอาตัวเลข
สัดส่วนจํานวนส.ส.มาคิดคํานวณกันได้ ซึ่งเร่ืองน้ีคงคุยกันได้ไม่ยาก  อย่างไรก็ตามคาดว่าอีก 1 เดือนข้างหน้าอย่างเร็ว 
ทุกคนคงจะได้เห็นความชัดเจนต่างๆมากข้ึน เพราะเวลานั้นพรรคพลังประชารัฐคงเลือกกรรมการบริหารพรรค
เรียบร้อยแล้ว 
  แหล่งข่าวฯ ระบุอีกว่า  สําหรับกรณีพรรคภูมิใจไทยที่มีจํานวน ส.ส.เพ่ิมขึ้นจากคนที่ย้ายมาจากพรรค
อนาคตใหม่เดิม ก็ยังไม่ได้คุยกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงการเปลี่ยนแปลงโควตารัฐมนตรี  ส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีของ
พรรคประชาธิปัตย์น้ัน คนในพรรคเรายังไม่ได้หารือกันว่าการปรับครม.ควรจะเป็นอย่างไร และควรจะเปลี่ยนตัวผู้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778563 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  9 

 

 
 
 
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 20:03 น. 
กมธ.แก้รธน. ยังไม่สรุปข้อเสนอรื้อองค์กรอิสระ ‘โรม’ ชี้ เสียงส่วนใหญ่เห็นปัญหา อํานาจเยอะ ไร้ตรวจสอบ
ถ่วงดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการพิจารณา
ในส่วนขององค์กรอิสระว่า ยังเป็นเพียงการเปิดให้กมธ.ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วน
ขององค์กรอิสระ ส่วนข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในประเด็นน้ี ยังต้องหารือกันต่อไป ซึ่งจากการอภิปราย กมธ.ส่วนใหญ่
เห็นว่า ที่ผ่านมาองค์กรอิสระมีปัญหาในหลายเร่ือง อาทิ เรื่องที่มาของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระที่ไม่มีความยึด
โยงกับประชาชน เรื่องความน่าเช่ือถือทําให้การเมืองเกิดความวุ่นวาย เพราะถือว่า เป็นองค์กรทีมีอํานาจมาก สามารถ
ให้คุณให้โทษสูง แต่ไม่มีการบวนการตรวจสอบถ่วงดุลจากประชาชน หรือต้องรับผิดชอบใดๆเลยในทางการเมืองเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดเลย ซึ่งตนเป็นผู้ที่ได้ร่วมอภิปรายด้วย โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือ ป.ป.ช. เป็นยกตัวอย่าง เพราะถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา อย่างกรณีล่าสุด ในคดีนาฬิกาหรู เพราะ
เป็นบรรทัดฐานที่มีช่องว่าง สมมติว่า ในอนาคตหากมีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนมา โดยไม่แจ้งบัญชีทรัยพ์สินหรือหน้ีสินต่อ
ป.ป.ช. จะอ้างบรรทัดฐานในกรณีน้ีได้ ซึ่งตนคิดว่า หากมาตรฐานเช่นน้ียังถือปฏิบัติกันต่อไป จะไม่ดีต่อใครเลย ทั้ง
ประชาชนทั่วไป องค์กรอิสระ และการเมืองไทยด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2218161 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 19:22 น. 
‘ไอติม’ ยก 2 สมการ 3 ทางแก้ ปม ‘ส.ว.’ ลั่นถึงเวลาพิจารณา ‘สภาเดียว’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน มีการจัดเวทีแสวงหาฉันทามติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย : New 
Consensus โดยมีเสวนาในหัวข้อ "ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี ?" 
 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ "New Consensus Thailand" ดําเนินรายการโดย นายณัชปกร นามเมือง  
เจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 ในตอนหน่ึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าวว่า ก่อนตอบคําถามว่า "ส.ว.ไทย 
อย่างไรต่อดี " ต้องย้อนดูว่า เราต้องการเห็นประเทศยึดโครงสร้างหลักอะไรบ้าง ส่วนตัวมอง 3 คุณค่าคือ 1.กติกาที่
กําหนดในรัฐธรรมนูญ ควรจะเป็นกลาง ไม่ควรเขียนให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้เปรียบ 2.คุณค่าความเป็นประชาธิปไตย 3.
คุณค่าด้านการออกแบบโครงสร้างประเทศให้รัฐมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
 คําตอบเรื่อง ส.ว. ตอนนี้เปลี่ยนไป ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป หากมองเฉพาะระบบ 
ส.ว.ไทย ปัจจุบันไม่ผ่านด่านคุณค่าที่ 2 การออกแบบโครงสร้างขัดหลัก ปชต. ทั้งหมด 2 สมการด้วยกัน 
 สมการที่ 1 คือ ทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน การให้ ส.ว.250 มาโหวตเลือกนายกฯได้ จึงไม่สอดคล้อง
กับสมการน้ี ซึ่โครงสร้างปัจจัน ส.ว.1 คน มีอํานาจเท่าประชาชน 2 ล้านคน 
 สมการที่ 2 คือ อํานาจและที่มามีความสอดคล้องกัน เมื่ออํานาจาสูงสุดเป็นของประชาชน องค์กรอิสระ
จึงต้องยึดโยงกับประชาชนมากสุด ซึ่งก็คือผ่านการเลือกต้ัง โดย สว.ปัจจุบัน มีอํานาจบางส่วนสืบเน่ืองมาจาก ส.ว. ปี 
2540 ไม่ว่าจะ อํานาจในการแต่งต้ังกรรมการในองค์กรอิสระ และอํานาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่ในปี 2560 
ส.ว. มีอํานาจเพ่ิมมาอีก ที่สําคัญคืออํานาจในการยับย้ังแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเชิงเทคนิคแบบเดิมต้องได้รับเสียงเกิน
ครึ่งของ 2 สภารวมกัน หมายความว่าหาก ส.ส. เห็นตรงกันทั้งหมด ส.ว.ก็ยับย้ังไม่ได้ แต่ปี 2560 เขียนไว้ว่าจะต้อง
ได้รับการยินยอมจาก ส.ว. 1 ใน 3 ส.ว.สามารถยับย้ังได้ อํานาจขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่หากพลิกดูที่มาจะ
พบว่าย่ิงไม่ยึดโยงกับประชาชน เป็นการแต่งต้ัง ซึ่งมีปัญหาเยอะมาก ความต้องการดึงผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ 
เข้ามา เราจะเห็นว่า 104 ใน 250 คนเป็นทหาร และตํารวจ คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ย่ิงไปกว่าน้ัน คณะกรรมการที่ถูก
แต่งต้ังเพ่ือคัดเลือก ส.ว.ขึ้นมา มี 10 คน 6 คนเข้ามาเป็น ส.ว.เอง อีก 3 คน คัดเลือกพ่ีน้องเข้ามา จึงมีเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกช้ัน ไม่ใช่แค่ว่าที่มาของ ส.ว. ด้อยในทางประชาธิปไตย แต่กระบวนการแต่งต้ังก็ไม่ได้นํามาซึ่ง
บุคลากรที่มีความหลากหลาย ดังน้ัน ส.ว.จึงยังไม่ตอบโจทย์ 3 เสาคุณค่าหลัก 
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นายพริษฐ์กล่าวว่า ทางแก้มี 3 วิธี คือ 
 1.ลดอํานาจ เช่น วุฒิสภาของสหราชอาณาจักร (House of Lords) แม้จะมาจากการแต่งต้ัง แต่ ส.ว.มี
อํานาจน้อยมาก ทําได้มากสุดคือการยับย้ังกฎหมายไว้ 1 ปี ไม่สามารถปัดตกได้ หรือกฎหมายเก่ียวกับบประมาณ ปัด
ตกได้มากสุด 1 เดือน ทั้งยังมีประเพณีปฏิบัติ ที่หากดําเนินกฎหมายที่หาเสียงไว้ ส.ว.ไม่ควรยับย้ัง สหราชอาณาจักรจึง
อยู่ได้เพราะอํานาจ ส.ว.มีน้อยมาก 
 วิธีที่ 2. ส.ว.มีอํานาจมากก็ได้ แต่ให้มีการเลือกต้ัง โดยออกแบบการเลือกต้ังที่ไม่ให้ได้ ส.ว.มีที่มาเหมือน 
ส.ส. เช่น สหรัฐราชอาณาจักร มี ส.ว. 2 คนต่อรัฐไม่ว่าปีระชากรจะเท่าใดก็ตาม และยังมีการจัดกระบวนการเลือกต้ัง
แยกกันระหว่าง ส.ส. กับ ส.ว. ซึ่งทุก 3 ปี จะมีการเลือกต้ัง 1 ใน 3 ของ ส.ว.ที่มีวาระทั้งหมด 6 ปี ให้มีการสลับเข้า-
ออก เพ่ือถ่วงดุลอํานาจไม่ให้ฝ่ายใดถือครองอํานาจอย่างยาวนาน หรือวิธีที่สุดท้าย 
 3.ไม่ต้องมี ส.ว. 
 ถามว่าทางเลือกใดเป็นกระแสหลักของโลก ทางใดจะเหมาะกับไทย ต้องบอกว่า ปัจจุบันนิยมสภาเดียว
มากว่าสภาคู่ แต่เราควรมองประเทศที่มีคุณสมบัติคล้ายประเทศไทย ที่เป็นรัฐเดียว ซึ่งจะเหลือ 31 ประเทศ 20 
ประเทศใช้สภาเดียว 7 ประเทศใช้สภาคู่ และใช้ ส.ว.จากการเลือกต้ัง มีเพียง 4 ประเทศเท่าน้ันที่ใช้ระบบสภาคู่ และ 
ส.ว. แต่งต้ัง จะเห็นว่ากระแสหลักของโลกทยอยมาเป็นสภาเดียวมากข้ึน เป็นกรอบที่สามารถวางได้หากรูปแบบ ส.ว. 
ปัจจุบันยังไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 3 ทางนี้ จะไม่ขัดกับคุณค่าหลักของประเทศ 
 "ส่วนตัวค่อนข้างเอนไปทางสภาเดียว เพราะ 1.เมื่อเราบอกกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การถอด 
หรือการปรับกฎหมายเก่าๆ จะมีความจําเป็นมากขึ้น เพราะหากลดระยะเวลาพิจารณากฎหมาย ประเทศก็น่าจะคล่อง
ขึ้น 2.หากไม่มี ส.ว.เราสามารถประหยัดได้อย่างน้อย 1,140 ล้านบาท/ปี อาทิ 340 ล้านบาทจากเงินเดือน ส.ว. ท่าน
ละ 113,000 บาท เงินเดือนผู้ชํานาญการ ผู้ช่วย ส.ว. อีก 340 ล้าน/ปี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประมาณ 200 ล้าน/
ปี และค่าสรรหา ส.ว. 1,300 ล้านบาท เฉลี่ย 5 ปี ตกปีละ 260 ล้าน 
 อย่างไรก็ดี หากเราจะไปในทางวุฒิสภาแต่งต้ังแต่มีอํานาจน้อย คําถามคือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้
ผู้เช่ียวชาญจากหลากสาขาอาชีพ ส่วนวิธีจากการแต่งต้ัง ก็จะมีปัญหาเร่ืองระบบการเลือกต้ังที่จะแตกต่างจาก ส.ส.ได้
อย่างไร เราจะจัดกลุ่มอาชีพอย่างไรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่อาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
 สุดท้าย ที่มองว่าสภาเดียวเหมาะสม เพราะส่ิงที่คาดหวังให้ ส.ว.ทํา อาจมีกลไกที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่า เช่น 
หากคาดหวังให้ ส.ว.มีหน้าที่ให้ความเช่ียวชาญ ก็เข้ามาได้ใน กรรมาธิการ หากว่ามีไว้เพ่ือปกป้องจังหวัดที่ประชากรไม่
มาก การกระจายอํานาจก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า หากบอกว่ามี ส.ว.เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรอิสระ ส่วนตัว
มองว่าหน้าที่นี้สามารถอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยวางกฎเกณฑ์เพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นกลาง หรืออาจไปถึงขั้น
กรรมาธิการทุกคนต้องได้รับเสียงข้างมากจากทั้งรัฐบาล และฝ่ายค้าน ส่วนมี ส.ว.ไว้เพ่ือถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหาร ก็
มองถึงการเปิดกว้างทางข้อมูลของส่วนกลาง หรือภาครัฐ ที่ควรจะติดอาวุธให้ประชาชนตรวจสอบประสิทธิภาพได้มาก
ขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการตรวจสอบรัฐบาลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี และโลกยุคใหม่มากกว่า 
 หากกังวลว่า ไม่มี ส.ว.แล้วจะไม่มีการถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหาร ส่วนตัวมองว่า ที่อันตรายกว่าน่าจะเป็น
การมี ส.ว.ที่ถูกต้ังขึ้นมาเพ่ือให้ท้ายฝ่ายบริหาร จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะพิจารณาเรื่องของสภาเดียว" นายพริษฐ์กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2218107 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 18.26 น. 
"ปิยบุตร-ไอติม" หนุนยกเลิก ส.ว.เหลือสภาเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อออกแบบให้ดีระบบตรวจสอบรัฐบาลยังทํางานได้ ชี้การมีอยู่ของ ส.ว. คือสนามเดิมพันการต่อสู้ของกลุ่มที่ไม่
ได้มาจากเลือกต้ัง 
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ร่วมเสวนา "เวทีแสวงหาฉันทามติ
เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย" โดยเพจ New Consensus Thailand จัดขึ้นในหัวข้อ "ส.ว.ไทย 
อย่างไรดี ?" โดยกล่าวตอนหน่ึงว่า การมีขึ้นของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เป็นสถาบันการเมืองที่เดิมพันอํานาจ
บางอย่าง และนํามาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองมากมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ออกแบบให้ ส.ว.มาจากการ
เลือกต้ัง แล้วก็มีปัญหาเรื่องการแทรกแซง มีข้ออ้างเร่ืองที่ว่าเป็นสภาผัวเมีย จนนํามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่
ออกแบบให้ ส.ว.แต่งต้ังครึ่งหน่ึงและเลือกต้ังครึ่งหน่ึง แต่สุดท้ายก็ยังมีปัญหาเดิมและนํามาสู่การท่ีให้ ส.ว.มาจากการ
แต่งต้ังแบบในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ซึ่งย่ิงกว่าสภาผัวเมีย เพราะเป็นสภาแห่งการสืบทอด
อํานาจ 
 นายปิยบุตร  กล่าวว่า บางช่วงบางตอน ส.ว. ก็เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอํานาจ ดังน้ัน การกําเนิดมา
ด้วยเหตุผลแบบนี้แล้ว ในความเห็นของตนคือไม่ต้องมีเลยก็ได้ กลับไปมีสภาเดียวก็ได้  ซึ่ง วันน้ี ส.ว. 250 คน ได้ทลาย
เหตุผลการมีอยู่ของ ส.ว.เป็นที่เรียบร้อย การท่ีบอกว่า ส.ว. มีอยู่เพ่ือการตรวจสอบรัฐบาล ปรากฏว่าไม่มี ทุกคนลงมติ
ไปทางเดียวกันหมด บางคนพูดอวยเชียร์รัฐบาลทุกวัน ดังน้ัน เหตุผลของการมี ส.ว. ได้ถูกทําลายโดย ส.ว. ชุดน้ีเป็นที่
เรียบร้อย น่ีย่ิงกว่าสภาผัวเมีย ซึ่งในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ขนาดที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรวบรวมเสียงเกิน 
250 ได้แล้ว ตนเคยคิดว่าอาจมี ส.ว.แบ่งเสียงมาแสดงจุดยืนของตัวเองด้วยการงดออกเสียง แต่กลายเป็นว่า มาครบทั้ง 
249 คนตรงเป๊ะ มีเพียงประธานวุฒิคนเดียวที่ทําหน้าที่รองประธานรัฐสภาซึ่งงดออกเสียง 
 นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า สถานการณ์ตอนนี้ คือ อํานาจ ส.ว. ซึ่งเป็นอํานาจที่มาจากการแต่งต้ัง ขึ้นมาอยู่
เคียงคู่กับอํานาจที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน และอํานาจหน้าที่ของ ส.ว.5 อย่าง ในตอนน้ี คือ 1. เลือก
นายกรัฐมนตรี 2. กํากับการปฏิรูปประเทศ 3 ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทําหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต 4.ร่าง พ.ร.บ. 
ที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศต้องให้ประชุมร่วม 2 สภา ซึ่งทุกร่างกฎหมายแทบเข้าได้หมด และ 5. อํานาจในการเลือก
คนเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งจะรับประกันอะไรได้อีกว่าองค์กรอิสระจะเป็นกลาง ปลอดการเมืองอย่างแท้จริง เพราะ
วุฒิสภาชุดน้ีมาจาก คสช. เลือกคนไปดํารงตําแหน่งเต็มไปหมด จึงไม่แปลกที่จะเห็นการวินิจฉัยอย่างเร่ืองการยืมใช้คง
รูป เป็นต้น ฝั่งซีกผู้มีอํานาจรอดหมด แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่รอด 
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 “ทั้งหมดน้ีมันเหมือนคลับใหญ่ๆ คลับหน่ึง แล้วก็ดึงคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหน่ึงที่เสียหายมาก จาก
การรัฐประหารปี 2557 คือ เราปล่อยให้คลับใหญ่เรื่อยๆ มีการอุปถัมภ์ค้ําชู ส.ว.กลายเป็นพ้ืนที่หางานให้เพ่ือนทํา ไม่
แปลกที่จะมีทหาร ตํารวจ เป็น ส.ว. เต็มไปหมด" นายปิยะบุตร กล่าว 
 ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าว่า ตนเห็นว่าทางออกจากปัญหาน้ีมี 3 วิธี 
คือ 1. ลดอํานาจของ ส.ว.ลง แบบ House of Lords ที่อังกฤษ ซึ่งมีอํานาจน้อยมากแม้จะมาจากการแต่งต้ัง ทําได้มาก
สุดคือยับย้ังกฎหมายได้ 1 ปี แต่ไม่สามารถปัดตกได้เลย ย่ิงเป็นกฎหมายเก่ียวกับงบประมาณแล้ว จะสามารถยับย้ังได้
แค่ 1 เดือนเท่าน้ัน 2. มีอํานาจเยอะแต่เราก็ทําให้มาจากการเลือกต้ัง คล้ายกับสหรัฐอเมริกา แต่มีวิธีการออกแบบให้
ไม่ออกมาหน้าตาเหมือน ส.ส. ด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเป็นสหพันธรัฐ ก็จะออกแบบว่า 100 วุฒิสภาจะมาจาก 1 คน
ต่อรัฐ มีการเลือกไม่พร้อมกับ ส.ส. และแบ่งการเลือกเป็นรอบๆไปเพ่ือไม่ให้ใครถืออํานาจได้นาน หรือ 3. ไม่ต้องมีเลย 
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าควรมีสภาเดียว ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1.โลกมีการเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย ไม่ว่าจะการออกกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายมีความจําเป็นย่ิงขึ้น การมีสภาเดียวจะ
สามารถลดเวลาพิจาณากฎหมายลง ทําให้รัฐมีความคล่องตัวมากขึ้น 2.งบประมาณที่เราสามารถประหยัดลงได้ และ 
3. การมี ส.ว.ต่อไปจะนําไปสู่หลายปัญหาที่แก้ไขค่อนข้างยาก ถ้าแต่งต้ังแต่ให้อํานาจน้อย แล้วเราจะมั่นใจได้ย่างไรว่า
เราจะได้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาจริงๆ หรือถ้ามีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังแต่อํานาจสูง ก็มีปัญหาอีกว่าจะสร้างระบบ
เลือกต้ังอย่างไรให้ไม่ซ้ํากับ ส.ว.หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 “ถ้าเรากังวลว่าไม่มี ส.ว.แล้วจะไม่มีการถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหาร ตนคิดว่าสิ่งเดียวที่อันตรายกว่าสิ่งน้ัน
คือการที่เรามี ส.ว.ที่ถูกต้ังขึ้นมาเพ่ือคล้อยตามฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้น ด้วยหลายประการแล้วคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรา
ควรจะพิจารณาเรื่องของสภาเด่ียว”นายพริษฐ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778564 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433058?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 17:10 น. 
‘เจิมศักด์ิ’ แนะ ส.ว. ต้องยึดโยงประชาชน ‘ปิยบุตร’ ซัดเป็นจุดเกิดความขัดแย้ง 
การเมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
‘เจิมศักด์ิ’ แนะ ส.ว. ต้องยึดโยงประชาชน ‘ปิยบุตร’ ซัดเป็นจุดเกิดความขัดแย้งการเมืองไทย 
 เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 6 มิถุนายน ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้าจัดงานเสวนา “เวทีแสวงหา
ฉันทามติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย : New Consensus” จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ 
รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน เวทีสานเสวนาที่ร่วมกันต้ังคําถามอย่างถึงรากถึงเหตุผลใน
การดํารงอยู่ของวุฒิสภา : ส.ว. ไทย อย่างไรต่อดี ? มีนายเจิมศักด์ิ ป่ินทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า และ น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 
เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (คนป.) เป็นผู้ร่วมเสวนา 
 นายเจิมศักด์ิ กล่าวตอนหน่ึงถึงการมีอยู่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ก่อนอ่ืนเราต้องเข้าใจว่า เรามี
รัฐสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย และคอยตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ผ่านการต้ัง
กระทู้ถาม และตั้งญัตติในสภา โดยระบบรัฐสภา จะมี 2 แบบ คือ ระบบสภาเด่ียว คือสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชน 
เพ่ือคอยตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร และระบบ 2 สภา คือ สภาล่าง และสภาบน 
 ถ้าถามว่าควรมี ส.ว. หรือไม่ ก็จะตอบว่า ผมไม่ยึดว่าส.ว. มีความจําเป็นหรือไม่จําเป็น หากมีส.ว. ก็ต้อง
ออกแบบที่มีประโยชน์จริงๆ คือเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญ และประสบการในหลายๆ ด้านมา
รวมกัน เพ่ือให้เกิดการติติงการทําหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังน้ันเราจึงต้องออกแบบหน้าที่ กับที่มาให้
สอดคล้องกัน หากไม่สอดคล้องกันก็ไม่ต้องมีดีกว่า หากมีที่มีสัมพันธ์กับประชาชนมาก ก็อาจจะให้มีอํานาจได้มากขึ้น 
แต่หากมีการยึดโยงกับประชาชนน้อย ก็ให้มีอํานาจน้อย เราต้องยึดในหลักการน้ีเสียก่อน ซึ่งวิธีที่จะยึดโยงกับ
ประชาชนมากท่ีสุดคือ การเลือกต้ัง โดยการเลือกต้ังที่ผ่านมาของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นการจัดการเลือกต้ัง
รายจังหวัด ซึ่งไม่ต่างจาก ส.ส. หลังจากที่ตนเป็นได้รับเลือกเป็น ส.ว. วาระ 6 ปี ตนคิดว่า ปีแรกค่อนข้างเป็นไปด้วยดี 
เพราะถูกออกแบบให้เป็นอิสระจากพรรคการเมือง และมีอํานาจมาก เพราะยึดโยงกับประชาชน สามารถถอดถอน
รัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ทั้งยังมีอํานาจในการเลือกสรรองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
คณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าพูดกันตรงๆ เราเข้าไปปี 
2543 ยุครัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้เข้ามาแทรกแซงส.ว. เลย และ
ถือว่าองค์กรอิสระทั้งหลายก็ดูดีมากเช่นกัน 
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 แต่พอในยุครัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี พูดตรงๆ ว่า ส.ว.ก็ลดความเป็นอิสระ 
เริ่มต้นจากสภาผัวเมีย เริ่มต้นจากพ่ีกับน้อง ซึ่งเป็นตัวหลักของระบบอุปภัมถ์ในบ้านเมือง พ่อเป็น ส.ส. ลูกเป็น ส.ว. 
หรือ ผัว เป็น ส.ส. และเมียเป็น ส.ว. จึงเริ่มไม่เป็นอิสระ ต่อมาก็มีปัญหาเพ่ิมขึ้น ส.ว. ได้รับเงินเดือนจากพรรค
การเมือง เดือนละ 50,000 หรือ 100,000 บาท เพราะมีส.ส. มาตีสนิท ส.ว. จนสามารถสั่ง ส.ว.ได้ เช่น การส่งโผช่ือ
องค์กรอิสระต่างๆ มันเริ่มเพ้ียนไปเรื่อยๆ และตอนท้ายๆ ก็หนักไปอีก เพราะคิดต่อไปอีกว่าหากหมดจาก ส.ว. แล้วจะ
ไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผมได้คํานวณว่า ตลอด 5 ปี เราต้องจ่ายเงิน ส.ว. เกือบหมื่นล้าน เพราะส.ว. จะมีผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการต่างๆ หากให้มีการเลือกส.ว. ตามพ้ืนที่ก็จะไม่ต่างจากส.ส. ถ้าเช่นก็ให้มีสภาเดียวไปเพ่ือประหยัดเงิน 
 ถ้าอยากจะให้ยึดโยงกับประชาชนเต็มที่ ตนคิดว่าก็พยายามออกแบบให้เลือกตามกลุ่มอาชีพ เช่น หากมี
ประชาชนที่มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 40 ล้านคน ให้กําหนดตัวเองว่าอยู่ในอาชีพอะไร เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ ชาวนา นัก
ธุรกิจ เราอาจจะแบ่ง 10 กลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่มอาชีพก็ให้มีคนเสนอตัวอยากเป็น ส.ว. แล้วให้เลือกทั้งประเทศ การซื้อ
เสียงก็จะเกิดขึ้นยาก กลุ่มไหนมีคนลงทะเบียนเยอะก็จะได้สัดส่วนมาก ทําให้ทุกอาชีพสามารถมาช่วยกันกลั่นกรอง
กฎหมายได้ 
 เราจะต้องประนีประนอมอํานาจ คือ 1.เราอยากเห็นอํานาจในการดูแลบ้านเมืองอยู่กับประชาชน และ2.
เราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรา มีอํานาจอ่ืนๆ หลายสถาบัน นอกเหนือจากอํานาจของประชาชน เราจึงต้องออกแบบ
สภาให้มีการผสมผสานหลากหลายอํานาจ แต่ต้องลดอํานาจของ ส.ว. ลง หากมีความขัดแย้งกันก็ให้ยึด ส.ส. เป็นหลัก 
“ส่วนส.ว. ชุดน้ีที่มาจากการแต่งต้ัง มันมีปัญหายิ่งกว่า เพราะยึดโยงกับคสช. อย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงคือ 
คสช. เป็นผู้ เลือกมาเองทั้งหมด จึงขัดต่อหลักการเร่ืองการยึดโยงกับประชาชน แต่ยังมีอํานาจเข้าไปเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ ฉะน้ันอย่าเอาส.ว.ชุดผมไปเทียบกับส.ว. ชุดน้ี เพราะมันย่ิงกว่าสภาผัวเมียอีก” นายเจิมศักด์ิ กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ประเทศที่ใช้ระบบ 2 สภา ก็ต้องต้ังคําถามว่า สภาล่าง ต้ังขึ้นมาทําไม ซึ่งเหตุผล
เรื่องการประนีประนอมอํานาจก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึง และเหตุผลหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในไทยคือ กลายเป็นสภาที่คอย
ประกันการสืบทอดอํานาจของกลุ่มต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรก็ตาม หัวใจและรากเหง้าการมีอยู่ของ ส.ว. เป็น
การเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจที่มาจากการเลือกต้ังในกรณีของประเทศไทย มันจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
หากเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย ในการปฏิวัติสยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และมี
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนในปีเดียวกัน จนถึงปัจจุบันน้ัน ผมสรุปได้ว่า ส.ว. กลายเป็นสถาบันทาง
การเมืองแห่งการแย่งชิงกันของฝ่ายต่างๆ และท้ายที่สุดอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้ง วิกฤตรัฐธรรมนูญ และการ
รัฐประหาร เริ่มต้นในรัฐธรรมนูญ 2475 มีสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร แต่การยกร่างของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ 
ได้มองให้มีการเลือกต้ังเป็น 3 สเต็ป คือ รอบแรกสภาผู้แทนราษฎรมาจากคณะผู้พิพากษาพระนครฝ่ายทหาร หรือผู้ที่
ยึดอํานาจปฏิวัติ ที่ต้ังสมาชิกขึ้นมา 70 คน หลังจากน้ันก็จะเปิดให้มีการเลือกต้ังอีกครึ่งหน่ึง และเมื่อครบ 10 ปี ก็จะ
ให้มีการเลือกต้ังทั้งหมด 
 ต่อมารัฐธรรมนูญ ฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ยังคงรูปแบบใช้สภาเดียว โดยพระยามโนปกรณนิติธาดา ซึ่ง
เป็นประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน้ัน บอกว่า ประเทศไทยไม่มีประเพณีใดบังคับให้ต้องมีสองสภา ทั้งน้ีประเทศ
ที่เพ่ิงเปล่ียนแปลงการปกครองใหม่ๆ จะพยายามใช้สภาเดียว เรามีสภาเดียวก็จริง แต่ใส้ในกลายเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทแรกมาจากการเลือกต้ัง และอีกประเภทคือ เป็นกลุ่มที่เคยแต่งต้ังไว้แล้วให้อยู่ต่อ รอต่อไปจนครบ 10 ปี ค่อย
ให้มีการเลือกต้ังทั้งหมด พูดง่ายๆ คือ รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกเรามีสภาเดียว แต่ใส้ในมี 2 ประเภท 
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 พอรัฐธรรมนูญ 2511 ตอนร่างก็ถกเถียงว่าจะเอาอย่างไรดี หน่ึงในผู้ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า หากอยาก
ให้อยากคณะรัฐประหารอยู่ต่อไป ต้องมีส.ว. เพ่ือเป็นหลักประกันผลงานการทํางาน และการควบคุม ซึ่งต่อมาก็ได้
ข้าราชการทหาร และข้าราชการประจําเพียบเต็มสภา ส.ว. เป็นสถาบันของการเดิมพันอํานาจต้ังแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง สมัยแรกเป็นคู่ของคณะราษฎรและคณะเจ้า ต่อมาเป็นคู่ของคณะรัฐประการและฝ่ายที่มาจากการ
เลือกต้ัง โดยนํามาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายคร้ัง ทั้งการสละราชของ ร.7 การรัฐประหารปี 2490 และการสืบ
ทอดอํานาจของ จอมพลสฤษด์ิ จอมพลถมอม  รสช. และเหตุการณ์พฤษภา 2535 พอมาถึงปี 2540 ที่ให้ส.ว. มาจาก
การเลือกต้ัง จนเกิดการแทรกแซง และเป็นสภาผัวสภาเมีย 
 “การมีสภาที่สองของประเทศไทย คือสนามแห่งการต่อสู้แย่งชิงอํานาจของกลุ่มการเมือง และเป็น
เครื่องมือการสืบทอดอํานาจของทหาร ถึงเวลาที่ต้องมาคิด ว่าหากเป็นแบบน้ีก็มีสภาเดียวดีกว่า เพ่ือจะได้ไม่ต้องมา
เถียงกันว่าจะมาจากการแต่งต้ัง หรือมาจากการเลือกต้ัง ผมคิดเวลาน้ี ส.ว. ชุดน้ีได้ทําลายเหตุผลของการมีส.ว. 
เรียบร้อยแล้ว เพราะวันน้ีย่ิงกว่าสภาผัวเมีย ไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล และยังต้องเสียเงินจ่ายเงินเดือนจํานวน
มาก” นายปิยบุตร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2217954 
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เวทีเสวนา 'ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี' เจิมศักด์ิ-ปิยบุตร-ไอติม-นักศึกษา เห็นตรงกัน ส.ว.ชุดปัจจุบันหนักย่ิงกว่าสภา
ผัวเมีย 
06 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:05 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 6 มิ.ย.63 - ที่ช้ัน 5 อาคารไทยซัมมิท กลุ่ม New Consensus Thailand จัดงานเสวนาพร้อมถ่ายทอดสด
ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ในหัวข้อ “ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี?” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเจิมศักด์ิ ป่ินทอง อดีตสมาชิก
วุฒิสภา, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า 
และ น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล ตัวแทนเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
(คนป.) โดยนายเจิมศักด์ิได้ร่วมเสวนาด้วยการวิดีโอคอล 
 นายเจิมศักด์ิ กล่าวถึงการมี ส.ว.จําเป็นหรือไม่น้ัน ตนไม่ยึดว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็น ไม่มีก็ไม่เป็นไร ถ้ามี
ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง มิฉะน้ันไม่มีดีกว่า วุฒิสภาเป็นสภาของผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือคอยท้วงติง ที่มาและอํานาจ
ต้องสอดคล้องกัน ถ้ามีที่มาสัมพันธ์กับประชาชนมากให้อํานาจได้มาก ถ้าสัมพันธ์น้อยก็ให้อํานาจน้อยลง การยึดโยง
ประชาชนมากที่สุดคือการเลือกต้ัง รัฐธรรมนูญ 2540 กําหนดให้ ส.ว.มาจากการเลือกต้ังรายจังหวัด ไม่ต่างกับ ส.ส. 
นัก ตนไม่เคยคิดเป็น ส.ว.มาก่อน แต่พอมีรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งยึดโยงประชาชนอย่างแท้จริงก็ลงสมัครและได้เป็น 
ส.ว.กรุงเทพฯ อยู่ 6 ปี ปีแรกค่อนข้างดี ส.ว. ถูกออกแบบให้เป็นอิสระ ให้อํานาจมากขึ้น ถอดถอนได้ เลือกสรรองค์กร
อิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ 
 นายเจิมศักด์ิ กล่าวว่าตอนเลือก ส.ว. น้ันในปี 2543 เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี ไม่เข้ามาแทรกแซง มีคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ชุดแรก เป็นช้ินเป็นอัน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดูดี ต่อมามีรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ปี 2544 เป็นต้นมา ส.ว. ลดความ
อิสระ เริ่มมี ส.ว. เป็นผัวเมียพ่ีน้อง ส.ส. รับเงินจากพรรคการเมือง มีโผเลือกองค์กรอิสระ ตอนท้ายย่ิงหนักคิดถึงแต่
ตัวเอง อยากเป็น ส.ส. หรือรับตําแหน่งอ่ืน ก็สร้างความผูกพันกับผู้มีอํานาจต่อ เกิดระบบอุปถัมภ์ ในที่สุดก็ไม่ต่างจาก 
ส.ส. ซึ่งเลือกจากพ้ืนที่เหมือนกัน 
 นายเจิมศักด์ิ กล่าวถึงการมี ส.ว. ว่าต้องใช้จ่ายงบประมาณเกือบหม่ืนล้านบาท ตอนท่ีร่างรัฐธรรมนูญตน
เสนอให้มีสภาเดียวแล้วแบ่งหน้าที่ จะประหยัดหมื่นล้านบาท หรือถ้ามีให้ยึดโยงประชาชนเต็มที่ ออกแบบให้เลือก 
ส.ว. โดยอาชีพ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 40 ล้านคน มากําหนดว่าตนเองอยู่ในอาชีพอะไร แล้วแบ่งกลุ่มอาชีพสัก 10 กลุ่ม ให้มี
คนเสนอตัวเป็น ส.ว. เลือกทั้งประเทศ ก็จะต่างกับ ส.ส. ทั้งน้ี ถ้าจะมี ส.ว. ดีที่สุดต้องยึดโยงประชาชน เป็นตัวแทน
อาชีพ ซื้อเสียงยาก อิสระสูง แม้ได้รับตําแหน่งอาจโดนจูงใจบ้าง แต่น่าจะดีกว่า  
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 เมื่อถามถึง ส.ว.ชุดปัจจุบัน ย่ิงกว่า ส.ว.ในอดีตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสภาผัวเมีย นายเจิมศักด์ิ เห็นด้วยว่า
ย่ิงกว่า เพราะยึดโยงกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเดียว แม้จะมีลูกเล่นในการเขียนกฎหมายตามบท
เฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ ไม่ยึดโยงประชาชนเลย ให้อํานาจมากถึงกับเลือกนายกฯ พลิกทุกอย่าง 
 ขณะที่ นายปิยบุตร กล่าวถึงการมีวุฒิสภาในไทย โดยมองว่าเป็นสภาประกันการสืบทอดอํานาจ เพ่ือเข้า
ไปตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจที่มาจากการเลือกต้ัง ต้ังแต่ปี 2475 วุฒิสภาเป็นสถาบันแห่งการแย่งชิงกันของฝ่ายต่างๆ 
นํามาซึ่งความขัดแย้ง วิกฤติรัฐธรรมนูญ และการรัฐประหาร โดยเมื่อปี 2475 เรามีสภาเดียว แต่ให้เลือกต้ัง 3 สเต็ป 
ครั้งแรกคนยึดอํานาจแต่งต้ังทั้งหมด ระยะผ่านไปจะเปิดให้เลือกต้ังเข้ามาครึ่งหน่ึง และครบ 10 ปี จะเลือกต้ังทั้งหมด 
เป็นสภาเดียวแต่มี 2 ประเภท คือเลือกต้ังกับแต่งต้ัง เกิดปัญหาทันที เป็นเหตุผลของการสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 
ที่พระองค์ไม่มีส่วนเลือกสมาชิกประเภทที่สอง ขณะที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็อยากต่ออายุสภาส่วนแต่งต้ังถึง 20 ปี 
มีการคัดค้าน จึงแก้เป็น 2 สภา ในปี 2489 เกิดปัญหาแย่งชิงกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายสนับสนุนนายปรีดี 
พนมยงค์ และเกิดรัฐประหารปี 2490 
 นายปิยบุตร ไล่เลียงประวัติศาสตร์แล้วสรุปการมี ส.ว. เดิมพันอํานาจบางอย่าง จากคณะราษฎรกับคณะ
เจ้า และจากคณะรัฐประหารกับฝ่ายที่มาจากการเลือกต้ัง แม้มีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญให้ ส.ว.มาจากการ
เลือกต้ังทั้งหมด ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้แก้ อ้างเหตุเสียบบัตรแทนกันและสภาผัวเมีย ขณะที่ปัจจุบันย่ิงกว่าสภาผัวเมีย 
สภาพ่ีน้อง เป็นสภาสืบทอดอํานาจชัดเจน การมีสภาสูงคือสนามต่อสู้แย่งชิงพลังทางการเมืองที่ต้องการเข้าไปยึดเอาไว้ 
บางช่วงสืบทอดอํานาจ ถ้าเป็นแบบน้ีไม่ต้องมีเลยก็ได้ เลือกต้ังก็กังวลจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ ส่วน ส.ว. ปัจจุบันได้
ทําลายเหตุผลของการมีอยู่ไปหมดแล้ว ไม่ตรวจสอบรัฐบาล บางคนอวยเชียร์ทุกวัน หากกังวลว่าสภาเดียวยึดได้หมด
น้ัน สภาก็มี กมธ.วิสามัญ คนนอกช่วยงาน ส่วนการเลือกองค์กรอิสระถ้าปรับใช้มติ 2 ใน 3 รัฐบาลก็จะเอาหมดไม่ได้ 
หรือแบ่งให้ศาลเลือก ประวัติศาสตร์ 80 ปีที่ผ่านมา จึงไม่จําเป็นต้องมีวุฒิสภาเลยก็ได้  
 ด้าน นายพริษฐ์ กล่าวถึงคุณค่าของรัฐธรรมนูญ 3 ประการ คือ 1.กติกาเป็นกลาง 2.เป็นประชาธิปไตย 
3.ยืดหยุ่นรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตนยึดหลักการทั้งสาม ระบบ ส.ว.ปัจจุบันขัดหลักประชาธิปไตย มี
อํานาจเยอะมาก ยับย้ังการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ อํานาจเพิ่มเรื่อยๆ แต่ที่มาถดถอยการยึดโยงประชาชน กรรมการ
คัดเลือก 10 คน มีทั้งเป็น ส.ว.เอง หรือให้พ่ีน้อง เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนในต่างประเทศ วุฒิสภาอังกฤษมาจาก
การแต่งต้ัง แต่อํานาจน้อย เช่น ยับย้ังกฎหมายได้ 1 ปี ไม่สามารถปรับตกได้ ถ้าอํานาจเยอะต้องเลือกต้ังอย่าง
สหรัฐอเมริกา ใช้การเลือกต้ังแบ่งเป็น 1 ใน 3 ทุกสองปี ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงครองอํานาจไว้ยาว 
 นายพริษฐ์ ยังกล่าวถึงการไม่มี ส.ว. เลยว่า ปัจจุบันประเทศที่มีสภาเดียวมีมากกว่าประเทศสภาคู่ เพราะ
โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สภาเดียวจะช่วยลดเวลาพิจารณากฎหมาย ทําให้รัฐคล่องตัวขึ้น ประหยัดงบประมาณ ส่วน
ข้อเสนอเลือกต้ัง ส.ว. จากกลุ่มอาชีพน้ัน จะมั่นใจอย่างไรว่าจะได้ผู้นําสาขาอาชีพที่เช่ียวชาญจริงๆ และต้องลาออก
จากงานหรือไม่ จะแบ่งกลุ่มอาชีพอย่างไร เมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว เกิดอาชีพใหม่ 
 ส่วน น.ส.ภัสราวลี เห็นว่า ส.ว. มีแนวโน้มเป็นเครื่องมืออํานาจของคณะรัฐประหาร ส.ส.ปัจจุบันมี
ความสามารถพอ โดยไม่ต้องผ่าน ส.ว. เหมือนในอดีตได้ การรัฐประหารต้ังแต่สมัย พล.อ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ กับ 
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ต่อมาก็มี ส.ว.แต่งต้ัง ชัดเจนไม่สร้างประโยชน์ประชาชน รวบอํานาจของคณะรัฐประหาร อีก
ทั้ง ส.ว.โดยตําแหน่งที่เป็น ผบ.เหล่าทัพ มาทําไม เป็นหน้าที่ที่ควรแยกอํานาจ รวมกันไม่ได้ ผลงานโดดเด่นของ ส.ว.
ปัจจุบันคือหนุนอํานาจรัฐประหารให้คงอยู่ ไม่เห็นผลงานเด่นเพ่ือประชาชน ไม่คุ้มค่างบประมาณ นําเงินไปใช้อย่างอ่ืน
ได้เยอะแยะ เยียวยาวิกฤติโควิดได้หลายคน จึงเป็นเหมือนไส้ต่ิงอักเสบไร้ประโยชน์ เป็นอันตรายต่อประเทศและ
ประชาธิปไตย นอนกินภาษีประชาชน ต้องตัดทิ้งไม่ง้ันจะตาย. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/67987 
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6 มิถุนายน 2563 - 18:29 น. 
"เจิมศักด์ิ"ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า"สภาผัวเมีย" "คสช" เลือกเองหมด 
 
 
 
 
 

 
"เจิมศักด์ิ"ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า"สภาผัวเมีย" เพราะ"คสช" เลือกเองหมด ขัดหลักการอํานาจมากต้องยึดโยง
ประชาชน 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน "เวทีแสวงหาฉันทามติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย" โดยเพจ New 
Consensus Thailand"จัดขึ้นในหัวข้อ "ส.ว.ไทย อย่างไรดี ?"   ดร.เจิมศักด์ิ ป่ินทอง อดีต ส.ว. ที่เข้าร่วมเสวนากล่าว
ตอนหน่ึงว่า หากถามว่า ส.ว. มีไว้ทําไม ต้องเริ่มจากการมีรัฐสภา ซึ่งแยกอํานาจออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือฝ่ายควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ในการออกกฎหมายให้รัฐบาลว่า
ทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้ เท่าน้ันไม่พอ ต้องคอยตรวจสอบว่าที่รัฐบาลทําไปน้ันถูกหรือไม่ เช่น การต้ังกระทู้ถาม ต้ัง
ญัตติ การรักษาให้กระบวนการเป็นไปตามกฎหมาย ระบบรัฐสภาแบ่งเป็น 2 แบบ หน่ึงคือสภาเดียว มีผู้แทนราษฎร
หรือ ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชนเลือกขึ้นมาตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ส่วนอีกแบบคือ สองสภา ได้แก่ สภา
ผู้แทนราษฎรและสภาสูง อย่างอังกฤษเรียก House of Lords หรือวุฒิสภา  
 "ถามว่าจําเป็นต้องมีวุฒิสภาหรือไม่ ตอบว่าไม่ค่อยยึดว่าจําเป็นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ามีต้อง
ออกแบบให้ได้ประโยชน์จริงๆไม่ง้ันไม่มีดีกว่า ประโยชน์จริงๆ ที่ว่าก็คือ ส.ว. ควรเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ประสบการณ์ เป็นผู้เช่ียวชาญจากในหลายด้านมารวมกันเพ่ือติติงท้วงติงหากไม่เห็นด้วยกับ ส.ส. แต่ต้องออกแบบ
หน้าที่กับที่มาให้สอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องไม่มีดีกว่า  และหลักการก็คือ ที่มาของ ส.ว.ต้องสัมพันธ์กับประชาชน 
หากมากก็ให้มีอํานาจได้มากขึ้น แต่ถ้าสัมพันธ์กับประชาชนน้อยก็ต้องมีอํานาจน้อยลงไปเร่ือยๆ หลักการน้ีต้องยึดไว้จึง
จะคุยกันได้ การยึดโยงกับประชาชนมากท่ีสุดก็คือ การเลือกต้ัง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ออกแบบการเลือกต้ังเป็น
รายจังหวัด ซึ่งไม่ค่อยต่างจาก ส.ส.นัก แต่ตอนท่ีตนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ว. กรุงเทพมหานคร ครั้งน้ันก็
ต่ืนเต้นเพราะคิดว่ายึดโยงประชาชนแล้ว  ซึ่ง ส.ว.ชุดน้ันมีวาระ 6 ปี ยอมรับว่าปีแรกค่อนข้างดี มีความเป็นอิสระจาก
พรรคการเมือง เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีไว้ท้วงติงตามเจตนาที่ต้ังไว้ อํานาจ ส.ว.ชุดน้ีมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ทําแค่การ
กลั่นกรองกฎหมายเพราะยึดโยงประชาชน จึงมีอํานาจไปถึงการที่สามารถถอดถอนรัฐมนตรีและองค์กรอิสระ รวมทั้ง
เลือกสรรองค์กรอิสระได้” 
             เจิมศักด์ิ ยังได้เล่าถึงบรรยากาศในการทํางานของ ส.ว.ชุดแรกที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดว่า ตอนน้ันเป็น
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่งไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการทํางานของวุฒิสภาเลย หลายคนยังพูดว่า มองเห็น กกต.เป็น
เรื่องราวสุดก็ชุดแรก ปปช.ชุดแรกก็ดูดี แต่หลังจากปี 43 ซึ่งมีการเลือกต้ังและมีรัฐบาลใหม่ หลังจากปี 44 เป็นต้นมา 
วุฒิสภาได้ลดความเป็นอิสระไปเร่ือยๆ เริ่มต้นจากสภาผัวเมีย สภาพ่ีน้อง สภาพ่อลูก ที่บอกว่าเป็นอิสระจากสภา 
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ผู้แทนราษฎรจึงเริ่มไม่อิสระ ในที่สุดก็กลายเป็นผู้รับเงินเดือนจากพรรคการเมืองเดือนละ 50,000 บาทบ้าง เดือนละ 
100,000 บ้าง เวลาเลือกองค์กรอิสระจะมีโผหรือใบสั่งออกมา ก็แทบจะรู้ทันทีเวลาอยู่ในสภาใครจะได้รับเลือก แม้แต่
เด็กก็รู้ว่า ส.ว.เป็นอิสระหรือไม่ ยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นในตอนท้ายๆ เพราะจะหมดวาระ แต่กลับไม่ใช่กลายเป็นย่ิงคิดถึง
ตัวเองว่า หมดวาระ ส.ว.จะเป็นอะไรต่อ จะเป็น ส.ส.หรือไปน่ังองค์กรอ่ืนได้อย่างไร ก็ใช้วิธีไปสร้างความผูกพันธ์กับผู้มี
อํานาจต่อไป ระบบอุปถัมป์ก็มาเลย 
  "ในที่สุด ส.ว.ชุดน้ันก็ไม่ต่างจากสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องบอกว่าโมเดลการเลือกต้ัง ถ้าเลือกเชิงพ้ืนที่จะ
ไม่ต่างจาก ส.ส. ตอนน้ี ส.ว. มีวาระ 5 ปี คิดรวมๆต้องใช้งบประมาณเกือบหม่ืนล้าน เพราะนอกจากเงินเดือนก็ต้องมี
ผู้ช่วย ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่สภามาทําตรงน้ี ถ้า ส.ว.ไม่ต่างจาก ส.ส. มีสภาเดียวประหยัดเงินไปหมื่นล้านไม่ดีกว่าหรือ 
แต่ถ้าเลือกว่ามีก็ต้องออกแบบว่าจะให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างไรและแตกต่างไป คิดว่าน่าจะให้เลือกโดยอาชีพ 
สมมติมีสัก 40 ล้านที่ออกเสียงได้ คนหน่ึงอาจจะมีหลายอาชีพ แต่ให้เลือกมาหน่ึง สมมติมีสักสิบกลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่ม
อาชีพให้เลือกทั้งประเทศตามกลุ่ม พอเป็นทั้งประเทศ การซื้อเสียงจะยาก กลุ่มไหนมีคนลงทะเบียนเยอะก็จะมีสัดส่วน
มากกว่า ส.ว.ก็จะต่างจาก ส.ส. เพราะที่มาคนละแบบ ส่วนจะให้มีอํานาจมากแค่ไหนก็ว่ากันไป แต่อํานาจต้อง
สอดคล้องกับที่มา" นายเจิมศักด์ิ กล่าว 
 เจิมศักด์ิ ยังกล่าวต่อไปว่า ยังมีอีกรูปแบบหน่ึงคือ ยอมประนอมอํานาจบ้าง แม้เราอยากเห็นอํานาจอยู่
กับประชาชน แต่ต้องยอมรับความจริงว่า มันมีอํานาจอ่ืนจากหลายสถาบันที่ไม่ใช่ประชาชนด้วย หากออกแบบให้
ผสมผสานระหว่างหลายอํานาจมาอยู่ตรงน้ีด้วยก็ได้ แต่ต้องลดอํานาจวุฒิสภาให้น้อยลงเพราะเขาไม่ได้ยึดโยง
ประชาชนชนทั้งหมด ถ้าสองสภาขัดแย้งต้องยึดสภาผู้แทนเป็นหลัก แนวคิดน้ีคือรับอิทธิพลมาจาก House of Lords 
แบบอังกฤษ  วุฒิสภาจะไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีดีที่สุดต้องยึดโยงประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพอาจจะดีกว่าชุดปี 43-49 
ที่ ส.ว.มาจากการเลือกต้ังก็ได้ 
 เมื่อถามถึง ส.ว.ชุดปัจจุบัน เจิมศักด์ิ ตอบทันควันว่า ไม่ได้ยึดโยงกับใครทั้งสิ้น ยึดโยงกับ คสช.อย่าง
เดียว จึงขัดกับหลักการและกลับหัวกลับหางจากแนวทางที่มากับอํานาจอย่างสิ้นเชิง ชุดน้ีมาจาก คสช. แต่มีลูกเล่นใน
กฎหมายในบทเฉพาะกาล หากไม่ลงรายละเอียดพูดแบบหยาบๆก็คือ คสช. เลือกทั้งหมด ก็ขัดหลักการว่า อะไรที่ไม่
ยึดโยงกับประชาชนควรให้อํานาจน้อย แต่อันน้ีไม่ยึดโยงประชาชนเลยแต่กลับให้อํานาจมาก มากถึงกับสามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ มันกลับหัวกลับหางกันหมด อันน้ีย่ิงกว่าสภาผัวเมีย 
 
 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/433056?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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"เจิมศักด์ิ" ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า "สภาผัวเมีย" 
 
 
 
 
 
 
 
"เจิมศักด์ิ" ซัด ส.ว.ชุดปัจจุบันย่ิงกว่า "สภาผัวเมีย" คสช.เลือกทั้งหมด ขัดหลักการ ไม่ยึดโยงประชาชนแต่กลับ
ให้อํานาจมาก 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายเจิมศักด์ิ ป่ินทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเสวนา "เวทีแสวงหาฉันทามติเพ่ือ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย" โดยเพจ New Consensus Thailand"จัดขึ้นในหัวข้อ "ส.ว.ไทย อย่างไรดี 
?" โดยกล่าวตอนหน่ึงว่า หากถามว่า ส.ว. มีไว้ทําไม ต้องเร่ิมจากการมีรัฐสภา ซึ่งแยกอํานาจออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือฝ่ายควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย
ให้รัฐบาลว่าทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้ เท่าน้ันไม่พอ ต้องคอยตรวจสอบว่าที่รัฐบาลทําไปนั้นถูกหรือไม่ เช่น การต้ัง
กระทู้ถาม ต้ังญัตติ การรักษาให้กระบวนการเป็นไปตามกฎหมาย ระบบรัฐสภาแบ่งเป็น 2 แบบ หน่ึงคือสภาเดียว มี
ผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชนเลือกขึ้นมาตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ส่วนอีกแบบคือ สองสภา 
ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและสภาสูง อย่างอังกฤษเรียก House of Lords หรือวุฒิสภา 
 "ถามว่าจําเป็นต้องมีวุฒิสภาหรือไม่ ตอบว่าไม่ค่อยยึดว่าจําเป็นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ามีต้อง
ออกแบบให้ได้ประโยชน์จริงๆไม่ง้ันไม่มีดีกว่า ประโยชน์จริงๆ ที่ว่าก็คือ ส.ว. ควรเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ประสบการณ์ เป็นผู้เช่ียวชาญจากในหลายด้านมารวมกันเพ่ือติติงท้วงติงหากไม่เห็นด้วยกับ ส.ส. แต่ต้องออกแบบ
หน้าที่กับที่มาให้สอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องไม่มีดีกว่า และหลักการก็คือ ที่มาของ ส.ว.ต้องสัมพันธ์กับประชาชน 
หากมากก็ให้มีอํานาจได้มากขึ้น แต่ถ้าสัมพันธ์กับประชาชนน้อยก็ต้องมีอํานาจน้อยลงไปเร่ือยๆ หลักการน้ีต้องยึดไว้จึง
จะคุยกันได้ การยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดก็คือ การเลือกต้ัง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ออกแบบการเลือกต้ังเป็น
รายจังหวัด ซึ่งไม่ค่อยต่างจาก ส.ส.นัก แต่ตอนท่ีผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ว. กรุงเทพมหานคร ครั้งน้ันก็
ต่ืนเต้นเพราะคิดว่ายึดโยงประชาชนแล้ว ซึ่ง ส.ว.ชุดน้ันมีวาระ 6 ปี ยอมรับว่าปีแรกค่อนข้างดี มีความเป็นอิสระจาก
พรรคการเมือง เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีไว้ท้วงติงตามเจตนาที่ต้ังไว้ อํานาจ ส.ว.ชุดน้ีมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ทําแค่การ
กลั่นกรองกฎหมายเพราะยึดโยงประชาชน จึงมีอํานาจไปถึงการที่สามารถถอดถอนรัฐมนตรีและองค์กรอิสระ รวมทั้ง
เลือกสรรองค์กรอิสระได้” นายเจิมศักด์ิ กล่าว 
 นายเจิมศักด์ิ ยังได้เล่าถึงบรรยากาศในการทํางานของ ส.ว.ชุดแรกที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดว่า ตอน
น้ันเป็นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่งไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการทํางานของวุฒิสภาเลย หลายคนยังพูดว่า มองเห็น กกต.
เป็นเรื่องราวสุดก็ชุดแรก ปปช.ชุดแรกก็ดูดี แต่หลังจากปี 43 ซึ่งมีการเลือกต้ังและมีรัฐบาลใหม่ หลังจากปี 2544 เป็น
ต้นมา วุฒิสภาได้ลดความเป็นอิสระไปเร่ือยๆ เริ่มต้นจากสภาผัวเมีย สภาพ่ีน้อง สภาพ่อลูก ที่บอกว่าเป็นอิสระจาก 
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สภาผู้แทนราษฎรจึงเร่ิมไม่อิสระ ในที่สุดก็กลายเป็นผู้รับเงินเดือนจากพรรคการเมืองเดือนละ 50,000 บาทบ้าง เดือน
ละ 100,000 บ้าง เวลาเลือกองค์กรอิสระจะมีโผหรือใบส่ังออกมา ก็แทบจะรู้ทันทีเวลาอยู่ในสภาใครจะได้รับเลือก 
แม้แต่เด็กก็รู้ว่า ส.ว.เป็นอิสระหรือไม่ ยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นในตอนท้ายๆ เพราะจะหมดวาระ แต่กลับไม่ใช่กลายเป็นย่ิง
คิดถึงตัวเองว่า หมดวาระ ส.ว.จะเป็นอะไรต่อ จะเป็น ส.ส.หรือไปน่ังองค์กรอ่ืนได้อย่างไร ก็ใช้วิธีไปสร้างความผูกพันธ์
กับผู้มีอํานาจต่อไป ระบบอุปถัมป์ก็มาเลย 
 "ในที่สุด ส.ว.ชุดน้ันก็ไม่ต่างจากสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องบอกว่าโมเดลการเลือกต้ัง ถ้าเลือกเชิงพ้ืนที่จะ
ไม่ต่างจาก ส.ส. ตอนน้ี ส.ว. มีวาระ 5 ปี คิดรวมๆต้องใช้งบประมาณเกือบหมื่นล้าน เพราะนอกจากเงินเดือนก็ต้องมี
ผู้ช่วย ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่สภามาทําตรงน้ี ถ้า ส.ว.ไม่ต่างจาก ส.ส. มีสภาเดียวประหยัดเงินไปหมื่นล้านไม่ดีกว่าหรือ 
แต่ถ้าเลือกว่ามีก็ต้องออกแบบว่าจะให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างไรและแตกต่างไป คิดว่าน่าจะให้เลือกโดยอาชีพ 
สมมติมีสัก 40 ล้านที่ออกเสียงได้ คนหน่ึงอาจจะมีหลายอาชีพ แต่ให้เลือกมาหน่ึง สมมติมีสักสิบกลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่ม
อาชีพให้เลือกทั้งประเทศตามกลุ่ม พอเป็นทั้งประเทศ การซื้อเสียงจะยาก กลุ่มไหนมีคนลงทะเบียนเยอะก็จะมีสัดส่วน
มากกว่า ส.ว.ก็จะต่างจาก ส.ส. เพราะที่มาคนละแบบ ส่วนจะให้มีอํานาจมากแค่ไหนก็ว่ากันไป แต่อํานาจต้อง
สอดคล้องกับที่มา" นายเจิมศักด์ิ กล่าว 
 นายเจิมศักด์ิ กล่าวต่อไปว่า ยังมีอีกรูปแบบหน่ึงคือ ยอมประนอมอํานาจบ้าง แม้เราอยากเห็นอํานาจอยู่
กับประชาชน แต่ต้องยอมรับความจริงว่า มันมีอํานาจอ่ืนจากหลายสถาบันที่ไม่ใช่ประชาชนด้วย หากออกแบบให้
ผสมผสานระหว่างหลายอํานาจมาอยู่ตรงน้ีด้วยก็ได้ แต่ต้องลดอํานาจวุฒิสภาให้น้อยลงเพราะเขาไม่ได้ยึดโยง
ประชาชนชนทั้งหมด ถ้าสองสภาขัดแย้งต้องยึดสภาผู้แทนเป็นหลัก แนวคิดน้ีคือรับอิทธิพลมาจาก House of Lords 
แบบอังกฤษ วุฒิสภาจะไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีดีที่สุดต้องยึดโยงประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพอาจจะดีกว่าชุดปี 43-49 ที่ 
ส.ว.มาจากการเลือกต้ังก็ได้ 
 เมื่อถามถึง ส.ว.ชุดปัจจุบัน นายเจิมศักด์ิ ตอบว่า ไม่ได้ยึดโยงกับใครทั้งสิ้น ยึดโยงกับ คสช.อย่างเดียว จึง
ขัดกับหลักการและกลับหัวกลับหางจากแนวทางที่มากับอํานาจอย่างสิ้นเชิง ชุดน้ีมาจาก คสช. แต่มีลูกเล่นในกฎหมาย
ในบทเฉพาะกาล หากไม่ลงรายละเอียดพูดแบบหยาบๆก็คือ คสช. เลือกทั้งหมด ก็ขัดหลักการว่า อะไรที่ไม่ยึดโยงกับ
ประชาชนควรให้อํานาจน้อย แต่อันน้ีไม่ยึดโยงประชาชนเลยแต่กลับให้อํานาจมาก มากถึงกับสามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ มันกลับหัวกลับหางกันหมด อันน้ีย่ิงกว่าสภาผัวเมีย 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/57607 
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วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 18:12 น. 
วันนอร์แฉ ส.ว.ทําหน้าที่ไม่คุ้มภาษีขาดประชุมเป็นปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
"หรือเราจะเอาเงินพันล้านไปละลายแม่น้ํากันจริงๆ"วันนอร์อัดส.ว.ขาดประชุมลงมติ ทําหน้าที่ไม่คุ้มภาษี 
  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
#หรือเราจะเอาเงินพันล้านไปละลายแม่นํ้ากันจริงๆ? 
  วันน้ีจะลองชี้ให้เห็นถึงความคิดไม่รอบคอบของบรรดาผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่กําหนดให้สมาชิก
วุฒิสภานั้นมีที่มาโดยการแต่งต้ังจาก คสช. (กลุ่มบุคคลที่ก่อการยึดอํานาจรัฐบาลที่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชน) โดย
รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ได้วางโครงสร้างของสมาชิกวุฒิสภาไว้ที่จํานวน 250 คน มีที่มา 3 ทาง คือ 
 1).บรรดาผู้สมัคร ส.ว.เลือกกันเองให้เหลือ 200 คน จากน้ันก็ให้ คสช.เลือกต้ังแล้วแต่ใจจนเหลือ 50 คน 
 2).ส.ว.ที่เป็นโดยตําแหน่ง จํานวน 6 คน ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และปลัดกระทรวงกลาโหม 
 3).แต่งต้ังจาก คสช.โดยตรงจํานวน 194 คน รวม 3 แหล่งที่มาทั้งสิ้น 250 คน เป็น "สมาชิกวุฒิสภา" มี
เงินเดือนและค่าตอบแทนจากภาษีประชาชน ที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหน่ึงได้รับมากกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ยังไม่
รวมทั้งเบ้ียประชุม สิทธิ สวัสดิการ ค่าการเดินทาง หรือค่าตอบแทนของบรรดาทีมผู้ปฏิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้ชํานาญการ ที่กินภาษีประชาชนไปให้อีกส่วนหน่ึง 
 ถ้าลองคํานวณด้วยตัวเลขกลมๆที่ 1 แสนบาท ต่อ 30 วัน (ความเป็นจริงได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 1 
แสนบาทมาก) จะตกอยู่วันละ 3,333 บาท 365 วัน ก็จะอยู่ที่ 1.21 ล้านบาท โดยประมาณ เมื่อคูณด้วย 250 คน เรา
จะเห็นภาษีที่จ่ายให้กับสมาชิกวุฒิสภาอยู่ที่ 304.16 ล้านบาทต่อปี วาระน้ีเขากําหนดให้อยู่ 5 ปี 
 สรุปว่าภาษีรัฐที่ต้องจ่ายให้กับสมาชิกวุฒิสภาชุดแต่งต้ังจาก คสช. แน่นอนแล้วเริ่มต้นที่ 1.52 พันล้าน
บาท ซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงน้ัน เงินภาษีที่ถูกจ่ายออกไปให้สมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเหล่าน้ันมากกว่า 1.52 
พันล้านบาทอย่างแน่นอน 
 แต่ท้ายที่สุดน้ัน ประชาชนท่ีสนใจมองการเมืองออก เขาจะเข้าใจถ่องแท้เลยว่าล้วนแล้วแต่มาจากทาง
ไหน และมีมาเพ่ืออะไร 
 โดยปกติเนื้อแท้หน้าที่สําคัญของ "สมาชิกรัฐสภา" นั้นคือ การเข้าประชุม นั้นเป็น "หน้าที่หลัก" อัน
เพียรต้องรักษาวินัย มารยาท และอย่างน้อยก็แสดงตนอยู่ในที่ประชุม เพราะในที่ประชุมนั้นมีอะไรหลายประการทีฎ่
สําคัญต่อชาติ 
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 ทั้งการอภิปราย ให้ความเห็น หารือ ลงมติทั้งเปิดเผยและโดยลับ การพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังน้ัน ลอง
คิดดูสิครับว่า หากเราไม่เห็น "คนที่มีหน้าที่" มาทําหน้าที่ตามที่ถูกกําหนดไว้ ประเทศจะเสียหายมากเพียงใด ท่านไม่
ทําหน้าที่ และจะหวังผลที่ดีได้อย่างไร จะเปรียบกันได้ไหม ถึงบรรดาพนักงานที่ทิ้งหน้าที่ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย หรือทหารที่ทิ้งหนีสงคราม บทลงโทษเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ? 
 ข้อมูลที่น่าตกใจอย่างหน่ึงที่ไม่คิดว่าจะพบได้ในปัจจุบัน แต่มันเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นจริงๆในรัฐสภาไทย
แห่งน้ีคือ บรรดาสมาชิกวุฒิสภาอันทรงเกียรติกว่า ขาดประชุมกันเป็นเรื่องปกติ และที่ไม่สบายใจคือ อัตราการขาด
ประชุมต่อเนื่องแบบนี้กําลังจะกลายเป็นนิสัย และความเคยชิน เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าเล่า 
 ในบรรดา 145 มติ ที่ในส่วนของฟากสมาชิกวุฒิสภา เขาได้พิจารณาประชุมกันน้ัน กลายเป็นว่าบรรดา
สมาชิกวุฒิสภาที่ขาดการลงมติมากที่สุด 10 อันดับแรกน้ัน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นโดยตําแหน่งผู้บัญชาการ
เหล่าทัพ 6 ตําแหน่งมากถึง 5 คน และ 9 ใน 10 คน น้ัน มียศสัญญาบัตรทางกองทัพ ทางตํารวจ ด้วยทั้งสิ้น ! 
 โดยผู้ที่ขาดการลงมติมากที่สุดน้ี คือ ขาดการประชุมไป 144 มติ จาก 145 มติ ส่วนรองลงมาคือ ขาด
การประชุมไป 143 มติ จาก 145 มติ น่ีมันอะไรกัน ! จะเรียกได้จริงๆหรือว่ามันคือ "วินัย" ในการปฏิบัติหน้าที่ตอบ
แทนชาติ ทําประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยดี ? 
  นึกอีกทีก็น่าขันใจนัก ในบรรดามติที่พิจารณาเรื่องความ เรื่องแผ่นดินวงกว้างต่อประชาชน กลับไม่ค่อย
ได้มา จริงจะว่าไป ก็ขาดไปเกือบ 100% ซะด้วยซ้ํา แต่เมื่อถึงคราวยกมือเลือกนายกรัฐมนตรี กลับมากันโดยพร้อม
เพรียงกัน แถมมีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ทั้ง 250 คน ในการตัดสินใจ 
อันน้ีประชาชนท้ังประเทศเขาได้เห็นมาแล้ว ไฉนเรื่องของบ้านเมือง ทุกข์ของประชาชนที่รอลงมติ ถึงไม่มากันเหมือน
วันน้ันเล่า ? 
  หรืออาจจะยกเหตุผลที่หนักแน่นตามระบอบประชาธิปไตยมาอธิบายปรากฏการณ์น้ีก็คงจะพอสรุปได้ว่า 
"เมื่อผู้แทนนั้นมาจากกลุ่มใด เขาก็ย่อมรับใช้กลุ่มน้ัน" และย้อนกลับไปสิครับว่า บรรดาสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายนั้นมา
จากแหล่งใด และอะไรที่ทําให้เข้ามารับตําแหน่ง ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆหรือเปล่า ? หากจะอ้างว่ามีภารกิจ มีความ
เร่งด่วน ก็จะย้อนสอบท่านไปในฐานะตัวแทนประชาชนว่า เราเห็นใจท่านที่ท่านมีภารกิจเยอะมาก ในเมื่องานเยอะ 
เวลาไม่ค่อยมี ท่านลาออก เปิดทางให้คนอ่ืนที่เหมาะสม และอยากทํางานดีกว่าไหม ? 
 หรือท่านจะพิจารณาตนเอง บอกไปเลย ตัดสินให้เด็ดขาดเป็นชายชาตรีว่าจะเลือกทางไหน ? มิใช่ปล่อย
ให้เลยตามเลย แล้วกินเงินเดือนเต็มแบบนี้ ฝากไปยังสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายสํานึกบ้างหรือไม่ว่า เงินทองประชาชนท่ี
เสียภาษีมาโดยความยากลําบากน้ัน กลายเป็นการเอาแต่ใจ เห็นแก่ตัวสะดวก เอาใจสบาย โดยการ "ละทิ้ง" หน้าที่อัน
พึงกระทํา 
 "ผู้แทนประชาชน" ที่ดี เขาไม่ทํากันหรอกครับ ทิ้งหน้าที่ส่วนทางใครที่ทิ่งหน้าที่ ทิ้งอะไร ก็อดคิดไปไม่ได้
ว่าเขาคนน้ันไม่ใช่ "ผู้แทนประชาชน" น้ันเอง ใยเล่าจะแคร์หัวจิตหัวใจประชาชนที่เฝ้ามองดูอยู่ว่าวุฒิสภาพอจะพยุง
แก้ไขปัญหาได้บ้างไหม ? 
นี่หรือคือผลลัพธ์ของการ "ปฏิรูปการเมือง" ที่เราต้องการจะเห็น 
นี่หรือคือการทํางานที่ "ดีขึ้น" ของสมาชิกวุฒิสภากว่าที่ผ่านมา 
นี่หรือคือแบบอย่างอันดี ต่อ "เกียรติ" ที่รัฐสภาควรรักษาไว้ 
นี่หรือคือ "อนาคตของชาติ" ที่เราต้องมาเสียงบประมาณ เสียเวลา เสียใจ ผิดหวัง กับพฤติกรรมทิ้งหน้าที่กันแบบ
นี้ 
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 หากเอาเงินงบประมาณระดับพันล้านบาทส่วนน้ีไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล คงได้มากหลายที่ หากนํา
เงินส่วนน้ีไปจ้างงานให้ประชาชนคงได้ช่วยเหลือ เป็นบุญเป็นกุศลให้คนหมู่มาก มากกว่าคนกลุ่มหน่ึงที่ดูดาย ดูแคลน 
มองประชาชนเป็นของตาย ละทิ้งหน้าที่ 
 หรือมันจะถึงแก่กาลเวลาที่เราต้องร่วมพิจารณาทบทวนในฐานะ "ประชาชนคนไทย" เจ้าของประเทศ
ที่ว่า "สมาชิกวุฒิสภา" น้ันจําเป็นที่จะต้องมีอยู่จริงๆหรือไม่กันแน่ ? ช่างน่าอายถึง "ที่มา" ของบรรดาสมาชิกวุฒิสภา
เหล่าน้ีจริงๆ 
 "Put the right man on the right job" คําว่า "Job" ในที่น่ี คงไม่มีคําว่า "ประชาชน" อยู่ในภารกิจ
สินะ ? ถึงได้มีผลลัพธ์การขาดการลงมติที่ประจักษ์เพียงน้ี ! 
 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/353677578058332/posts/3058348930924503/?d=n 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 17.21 น. 
กมธ.แก้รธน.เห็นตรงกัน"องค์กรอิสระ"อํานาจมาก-ไร้ถ่วงดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
กมธ.แก้รธน. ยังไม่สรุปข้อเสนอรื้อองค์กรอิสระ ด้าน "โรม"ชี้เสียงส่วนใหญ่เห็นปัญหา มีอํานาจมาก แต่ไร้การ
ตรวจสอบ - ถ่วงดุล ยกเคส ป.ป.ช. สอบนาฬิกาหรู   
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการ
พิจารณาในส่วนขององค์กรอิสระว่า ยังเป็นเพียงการเปิดให้กมธ.ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในส่วนขององค์กรอิสระ ส่วนข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในประเด็นน้ี ยังต้องหารือกันต่อไป ซึ่งจากการอภิปราย กมธ.
ส่วนใหญ่เห็นว่า ที่ผ่านมาองค์กรอิสระมีปัญหาในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องที่มาของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระที่ไม่มี
ความยึดโยงกับประชาชน เรื่องความน่าเช่ือถือทําให้การเมืองเกิดความวุ่นวาย เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่มีอํานาจมาก 
สามารถให้คุณให้โทษสูง แต่ไม่มีการบวนการตรวจสอบถ่วงดุลจากประชาชน หรือต้องรับผิดชอบใดๆเลยในทาง
การเมืองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
  นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นยกตัวอย่าง เพราะถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา อย่างกรณีล่าสุด ในคดีนาฬิกาหรู เพราะเป็นบรรทัดฐาน
ที่มีช่องว่าง สมมติว่า ในอนาคตหากมีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนมา โดยไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือหน้ีสินต่อป.ป.ช. จะอ้าง
บรรทัดฐานในกรณีน้ีได้ ซึ่งตนคิดว่า หากมาตรฐานเช่นน้ียังถือปฏิบัติกันต่อไป จะไม่ดีต่อใครเลย ทั้งประชาชนทั่วไป 
องค์กรอิสระ และการเมืองไทยด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778550 
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ป.ป.ช.ถก กมธ.องค์กรอิสระฯ เปิด 'เว็บฯเฉพาะกิจ' โชว์ใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล. เยียวยาโควิด 
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 06 มิถุนายน 2563 เวลา 16:17 น 
 
 
 
 
 
 
 
ป.ป.ช. ยกคณะฯ ถก กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ผุดไอเดีย เปิด 'เว็บไซต์เฉพาะกิจ' โชว์
รายละเอียดโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน แผนดําเนินงาน ผู้ชนะ-ร่วมประมูล ใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้าน 
เยียวยาโควิด-ต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจระดม 8 หน่วยงานตรวจสอบป้องปรามทุจริต  
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 พลตํารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ 
สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สํานักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา 
ร่วมกับผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือหารือแนวทางการจัดทํามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ณ ห้องประชุม 411 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 สําหรับการประชุมดังกล่าวมีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ ควรมีการศึกษาบทเรียนความสําเร็จและความเสียหายที่เคยเกิด
ขึ้นกับการดําเนินโครงการในอดีต เช่น มิยาซาว่า ไทยเข้มแข็ง เป็นต้น และที่สําคัญคือต้องเน้นมาตรการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้ เช่น 
 1. เปิด “เว็บไซต์เฉพาะกิจ” เพ่ือเปิดเผยรายละเอียดโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน แผน
ดําเนินงาน ผู้ชนะการประมูลและผู้ร่วมประมูลอีกสองอันดับถัดไปพร้อมราคา รายงานความคืบหน้า ช่องทางร้องเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
 2. เมื่อมีการร้องเรียนทุจริตหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดําเนินการอย่างใดในหน่วยงานของรัฐอันอาจ
นําไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต ให้หน่วยงานอย่างน้อยสองหน่วยเข้าตรวจสอบทันที คือ (1) สตง. (2) 
สํานักงาน ป.ป.ช. หรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) หาก
จําเป็นจึงให้หน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมดําเนินการ 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร้องเรียนเมื่อพบเห็นสิ่ง
ผดิปกติ อาทิ โครงการหมาเฝ้าบ้าน โครงการ STRONG 
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 4. ป้องกันการเบิกจ่ายทับซ้อนค่าดําเนินโครงการกับงบประมาณอ่ืนหรือระหว่างหน่วยงาน โดยการระบุ
พิกัดที่ต้ังโครงการ (จีพีเอส) ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานก่อสร้าง จ้างแรงงาน หรือสร้างระบบ Data Mapping 
โครงการและงบประมาณ โดยใช้แอปพลิเคชันที่มีลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” หน่วยงานรับผิดชอบ 
สพร. 
 5. กําหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน บริหารจัดการโครงการ ว่ายอมให้มีได้มากน้อยเพียงใด 
 6. ต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจที่มีลักษณะการทํางานแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยใช้หน้าที่และอํานาจตาม
กฎหมายของแต่ละองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. คตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนระดับสูงของ
สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สพร. 
หน่วยงานสนับสนุนศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) หรือหน่วยงานอ่ืนที่เหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องปรามการทุจริต และเป็นการบูรณาการการทํางานขององค์กรด้านการต่อต้านการทุจริต 
 7. มี “คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน” ที่มีอํานาจเพียงพอ โดยท่ีมีตัวแทนภาคประชาชนร่วม
เป็นกรรมการอิสระ หน่วยงานสนับสนุน สตง. 
 8. ให้นํา “มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มุ่งเน้นการลงโทษที่รุนแรงและรวดเร็ว 
 9. ควรนํา “ข้อตกลงคุณธรรม” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาประยุกต์ใช้กับแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการตามพระราชกําหนดน้ี หน่วยงานรับผิดชอบ ศอตช. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89385-news02.html 
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6 มิ.ย. 2563-17:29 น. 
วิปรัฐบาล จ่อถก 5 ญัตติด่วน ต้ังกมธ.สอบใช้งบกู้เงิน หลังส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ย่ืนสภา 
 
 
 
 
 
 
วิปรัฐบาล จ่อถก 5 ญัตติด่วน ต้ังกมธ.สอบใช้งบกู้เงิน แก้โควิด-19 หลัง ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ผนึก
กําลังย่ืนเข้าสภาฯ 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล กล่าวถึงการพิจารณาญัตติด่วนต้ังกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ือเยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 ว่า ตามระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 10-11 มิ.ย.น้ี หลังจากพิจารณากระทู้เสร็จแล้ว จะมีการ
พิจารณาเรื่องรับทราบจํานวนมาก อาทิ รับทราบการขยายกรอบการทํางานของ กมธ.วิสามัญ 11 คณะ รวมไปถึงการ
รับรายงานอีกหลายฉบับ 
 ซึ่งตามความต้ังใจของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล
อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน ขอให้ต้ังกมธ.วิสามัญเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการที่รัฐบาลจะลงนามใน
ข้อตกลง CPTPP กับ ญัตติด่วน ต้ังกมธ. วิสามัญติดตาม ตรวจสอบเงินกู้โควิด รวมไปถึงร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ... ในวาระสอง และสามให้เสร็จภายในการประชุมสภาฯ วันที่ 10-11 มิ.ย.น้ี 
 โฆษกวิปรัฐบาล กล่าวต่อว่า ส่วนข้อกังวลว่า วาระเยอะอาจทําให้ญัตติด่วนดังกล่าวไม่ทันการพิจารณา
ตามความต้ังใจของประธานวิปรัฐบาลน้ัน ตนคิดว่า เรื่องน้ีขึ้นอยู่กับสมาชิกว่า จะอภิปรายมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งที่
ประชุมสภาฯยังสามารถเลื่อนลําดับการพิจารณาได้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่ประชุมวิปรัฐบาลในวันที่ 8 มิ.ย.น้ีว่า จะมี
ความเห็นร่วมกันอย่างไร 
 โฆษกวิปรัฐบาล กล่าวอีกว่า ส่วนญัตติด่วนขอให้ต้ังกมธ.วิสามัญติดตาม และตรวจสอบเงินกู้โควิดน้ัน 
เป็นญัตติที่ส.ส.จากหลายพรรคให้ความสนใจเสนอต่อเข้าสู่สภาฯ ถึง 5 ญัตติด้วยกัน โดยมีญัตติของ 1.นายพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และคณะ 2.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย และคณะ 
3.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ 4.นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรค
ภูมิใจไทย และคณะ และ 5.น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ 
 จึงถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ส.ส.ทั้งซีกรัฐบาล และฝ่ายค้าน อยากให้มีการต้ังกมธ.วิสามัญคณะน้ีขึ้น เพราะ
ทางรัฐบาลได้เริ่มใช้งบประมาณในส่วนน้ีไปแล้ว ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์น้ัน ที่ประชุมส.ส.ได้เห็นชอบในการ
สนับสนุนและส่งสัญญาณไปถึงวิปรัฐบาลให้มีกมธ.วิสามัญคณะน้ีต้ังแต่แรก เพราะเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีตัวแทน
ของพ่ีน้องประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 ดังน้ัน หากในการประชุมวิปรัฐบาล พรรคร่วมมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 
จะนําเข้าที่ประชุมส.ส.ในวันที่ 9 มิ.ย.เพ่ือขอมติ และคัดเลือก 4 ตัวแทนของพรรคเข้าร่วมเป็นกมธ.วิสามัญฯ ต่อไป 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4266773 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 18.01 น. 
"สุวัจน์"มอง New normal การเมืองใหม่ใจต้องนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สุวัจน์"มอง New normal การเมืองใหม่ใจต้องนิ่ง ทําให้รัฐบาลเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนได้ ไม่ทราบข่าว
ปรับครม. เป็นอํานาจของ "นายกฯ" ลั่นชพน.ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี และประธานท่ีปรึกษาพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) พร้อมด้วย นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายวัชรพล 
โตมรศักด์ิส.ส.นครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมามอบ”ถุงนํ้าใจ”สู้ภัยโควิดให้กับประชาชนในเขต
ตําบลในเมืองตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอเมือง และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,300 คน ซึ่งที่ผ่านมา
ได้แจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนไปแล้วเดือนละ 100,000 ช้ิน ทํามาแล้วกว่า 2 เดือนแจกไปตอนน้ีน่าจะประมาณ 
300,000 ช้ินได้และยังทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศไทยและหมดไปจากโคราช 
 นายสุวัจน์  กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับ ครม.ว่า ตนไม่ทราบว่าแนวทางการปรับ ครม.หรือการตัดสินใจ
เรื่องปรับครม.จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบและเป็นภาระหน้าที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในส่วนที่เก่ียวข้องกับพรรคชาติพัฒนาถือว่าใน 1 ปีที่ได้รับเกียรติจากพล.อ.ประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมรัฐบาล เราก็ได้ร่วมกันทํางานด้วยดีตลอดมา  ซึ่งวันน้ีประเทศของเราต้องการการเมืองที่น่ิง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจลุล่วง เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการเมืองที่มีเสถียรภาพ ถ้าทุกฝ่ายสามารถสร้าง
บรรยากาศทางการเมืองให้เกิดความร่วมมือกันได้จะเป็นเรื่องที่ดี อย่างที่ตนชอบบรรยากาศเรื่องพ.ร.ก.หรือบรรยากาศ
การถ่ายโอนงบประมาณ เราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้ีมานานแล้ว 
 “บรรยากาศทางการเมืองจะมีส่วนสําคัญทําให้เกิดเสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาของประเทศ การเมือง
ถ้าน่ิงมีเสถียรภาพ ไม่มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้น เช่ือว่าจะเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ทําให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าได้ วันน้ี
รัฐบาลจําเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพการเมืองที่มั่นคง ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลได้ร่วมมือกันทํางาน มีความเข้าใจกันและ
สร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นพ่ีน้องประชาชนก็จะสบายใจและรัฐบาลก็จะประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 เมื่อถามว่า พรรคชาติพัฒนาจะได้ทํางานเคียงข้างกับพรรคร่วมรัฐบาลครบ 4 ปีหรือไม่น้ัน นายสุวัจน์ 
หัวเราะก่อนตอบว่า การเมืองครบหรือไม่ครบไม่ทราบ แต่ว่าเราก็ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เป็นรัฐบาล
เราก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่เพ่ือช่วยเหลือกัน ให้ความคิดเห็นและเป็นทีมเวิร์คเดียวกัน ทุกคนมีความร่วมมือกันและ 
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ช่วยสนับสนุนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของประเทศให้ลุล่วงไปได้ เมื่อเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วถือว่าทุกคนต้องทํางานตาม
นโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ เรื่องของการให้เกียรติกันเราก็รู้สึกว่าเราสามารถทํางานกับ
รัฐบาลทํางานกับนายกรัฐมนตรีด้วยความสุข และเต็มใจที่จะได้ร่วมมือกับท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ
ต่อไป. 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778557 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433055?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 16.44 น. 
ก้าวหน้า"ชวนคนไทยถอดสลักระเบิดการเมืองเดินหน้าแก้รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวหน้า”จัดเวทีฉันทามติร่าง รธน.ฉบับใหม่ เดินหน้ารณรงค์แก้รธน. ชี้ส.ว.คือสภาเครือข่ายอํานาจของคณะ
รัฐประหาร ชวนคนไทยถอดสลักระเบิดการเมือง 
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่อาคารไทยซัมมิท นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึง
การจัดงานเสวนา “เวทีแสวงหาฉันทามติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย : New Consensus” 
จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน เวทีสานเสวนาที่ร่วมกันต้ัง
คําถามอย่างถึงรากถึงเหตุผลในการดํารงอยู่ของวุฒิสภา : ส.ว. ไทย อย่างไรต่อดี ว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีถูกออกแบบมา
ให้แก้ไขได้ยากมาก ในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่หากเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ทําอะไรเลย ก็คงจะไม่
ถูกต้องนัก ดังน้ันการต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ผ่านอาจจะติด
ปัญหาจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทําให้การทํางานล่าช้าออกไป แต่ตนคิดว่าหลังจากได้รับการอนุมัติจากสภา
ผู้แทนราษฎรให้ขยายเวลาการทํางานออกไปอีก 90 วัน ก็คงจะทํางานกันมากขึ้นและท้ายที่สุดจะแก้ไขสําเร็จหรือไม่ 
ตนเช่ือว่า จะสําเร็จได้ต้องอาศัยพลังทางสังคมจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายร่วมกันกดดัน โดยเฉพาะการเข้าไปกดดันที่ ส.ว. 
 เมื่อถามว่า จะประเมินการทํางานตลอด 1 ปี ของ ส.ว. อย่างไรบ้าง นายปิยบุตร กล่าวว่า วันที่ 5 มิ.ย. 
2562 ที่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีการลงมติเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการ
รับรอง 500 เสียง ซึ่ง 249 เสียงมาจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถือเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ส.ว. 250 คน 
ถูกสร้างมาเพ่ืออะไร และหลังจากน้ันอีก 1 ปีก็ย่ิงเห็นชัด ว่า ส.ว. ทํางานอย่างไร ได้เข้าร่วมลงมติก่ีครั้ง หรือขาด
ประชุมก่ีครั้ง ซึ่งการลงมติแต่ละคร้ังก็ไม่เคยมีเสียงแตก คือชนะกันศูนย์หมด 
 “ผมคิดว่าส.ว. ตามบทเฉพาะกาลทําให้ข้ออ้างและเหตุผลทั้งหมดของการมี ส.ว. ในประเทศไทยหายไป
หมดเลย สมัยก่อนเรามักจะถกเถียงกันว่า ส.ว. มีไว้ทําไม ควรจะมาจากการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง และก็มักจะกล่าวอ้าง
กันว่า หากส.ว. มาจากการเลือกต้ัง ก็จะได้สภาผัวสภาเมีย สภาพี่สภาน้อง แต่วันน้ีส.ว.250 คน ก็ทําให้เห็นชัดแล้วว่า 
เป็นย่ิงกว่าสภาผัวสภาเมีย มันคือสภาเครือข่ายอํานาจของคณะรัฐประหาร เพราะตลอด 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาลเลย หนําซ้ําบางคนก็อวยรัฐบาลจนออกนอกหน้า” นายปิยบุตร กล่าว 
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 เมื่อถามว่า ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและการแก่งแย่งตําแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง และการว่ิงเต้น
เพ่ือให้เกิดการปรับครม. นายปิยบุตร กล่าวว่า ความจริงตนรณรงค์เรื่องน้ีต้ังแต่ออกเสียงประชามติแล้ว เพราะเรา
มองเห็นว่าหากปล่อยรัฐธรรมนูญน้ีออกไป มันจะดึงบ้านเมือง และการเมืองไทยถอยหลังกลับไปเหมือนปี 2520 ที่
เรียกว่า สมัยประชาธิปไตยคร่ึงใบ ที่มีการเลือกต้ังเป็นเหมือนพิธีกรรม โดยในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญจะสร้างปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น วันแรกที่เรามีรัฐบาลเสียงปร่ิมนํ้า ที่ก่อให้เกิดการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ จนมีการต้ังรัฐบาล
แบบสหพรรค โหวตแต่ละคร้ังก็ต้องลุ้นทุกคร้ัง นํามาซึ่งการซื้อขายงูเห่า แจกกล้วย และการยุบพรรค 
  “รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาท่ีรอวันระเบิด ผมจึงอยากเชิญทุกสถาบันการเมือง และ
นักการเมืองทั้งหลาย มาช่วยกัน ถอดสลักระเบิดลูกน้ี ตอนปี 2534 เราก็มีรัฐธรรมนูญลักษณะแบบน้ี ที่วางการสืบ
ทอดอํานาจของ รสช. วันน้ันเราไม่ร่วมกันถอดสลักระเบิด สุดท้ายเกิดพฤษภา 35 จนมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายกัน
จํานวนมาก ครั้งน้ีเรายังมีโอกาสอยู่ จึงอยากเชิญมาร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญฉบับน้ีกัน” นายปิยุบตร กล่าว. 
  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778547 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4266308 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/433057?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 14:42 น. 
‘ปิยบุตร’ ชี้ รธน. 60 คือระเบิดเวลา ซัด ‘ส.ว.’ ย่ิงกว่าสภาผัวเมีย  
อวยรัฐบาลออกนอกหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ปิยบุตร’ ชี้ รธน. 60 คือระเบิดเวลา ซัด ‘ส.ว.’ ย่ิงกว่าสภาผัวเมีย อวยรัฐบาลออกนอกหน้า 
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่อาคารไทยซัมมิท นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
คณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ของสภา
ผู้แทนราษฎร จนถึงตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ว่า อย่างที่เราทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีถูกออกแบบมาให้แก้ไข
ได้ยากมาก ในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ํา แต่หากเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ทําอะไรเลย ก็คงจะไม่
ถูกต้องนัก ดังน้ันการต้ัง กมธ. วิสามัญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ผ่านอาจจะติดปัญหาจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทําให้การ
ทํางานล่าช้าออกไป แต่ตนคิดว่าหลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรให้ขยายเวลาการทํางานออกไปอีก 90 
วัน ก็คงจะทํางานกันมากขึ้น 
 ในส่วนของตน และสมาชิกกมธ. สมัยที่เป็นสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ 6 คน ก็ต้ังใจที่จะเขียนข้อเสนอ
ทั้งหมดที่เคยพูดในที่ประชุม ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย โดยจะรวบรวมเขียนออกมาเป็นเอกสารชุดหน่ึงที่แจกแจงว่า
เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง ในท้ายที่สุดจะแก้ไขสําเร็จหรือไม่ ตนเช่ือว่า จะสําเร็จได้ต้องอาศัยพลังทาง
สังคมจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายร่วมกันดนดัน โดยเฉพาะการเข้าไปกดดันที่ส.ว. 
 เมื่อถามว่า จะประเมินการทํางานตลอด 1 ปี ของ ส.ว. อย่างไรบ้าง นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนคิดว่าเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถือเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะพ่ีน้องประชาชนได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่า ส.ว. 
250 คน ถูกสร้างมาเพ่ืออะไร และหลังจากน้ันอีก 1 ปีก็ย่ิงเห็นชัด ว่า ส.ว. ทํางานอย่างไร ได้เข้าร่วมลงมติก่ีครั้ง หรือ
ขาดประชุมก่ีครั้ง ซึ่งการลงมติแต่ละคร้ังก็ไม่เคยมีเสียงแตก คือชนะกันศูนย์หมด 
 “ผมคิดว่าส.ว. ตามบทเฉพาะกาลทําให้ข้ออ้าง และเหตุผลทั้งหมดของการมี ส.ว. ในประเทศไทยหายไป
หมดเลย สมัยก่อนเรามักจะถกเถียงกันว่า ส.ว. มีไว้ทําไม ควรจะมาจากการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง และก็มักจะกล่าวอ้าง
กันว่า หากส.ว. มาจากการเลือกต้ัง ก็จะได้สภาผัวสภาเมีย สภาพ่ีสภาน้อง แต่วันน้ีส.ว. 250 คน ก็ทําให้เห็นชัดแล้วว่า 
เป็นย่ิงกว่าสภาผัวสภาเมีย มันคือสภาเครือข่ายอํานาจของคณะรัฐประหาร เพราะตลอด 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาลเลย หนําซ้ําบางคนก็อวยรัฐบาลจนออกนอกหน้า” นายปิยบุตร กล่าว 
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 เมื่อถามว่า ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและการแก่งแย่งตําแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง และการว่ิงเต้น
เพ่ือให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายปิยบุตร กล่าวว่า ความจริงตนรณรงค์เรื่องน้ีต้ังแต่ออกเสียงประชามติ
แล้ว เพราะเรามองเห็นว่าหากปล่อยรัฐธรรมนูญน้ีออกไป มันจะดึงบ้านเมือง และการเมืองไทยถอยหลังกลับไปเหมือน
ปี 2520 ที่เรียกว่า สมัยประชาธิปไตยคร่ึงใบ ที่มีการเลือกต้ังเป็นเหมือนพิธีกรรม โดยในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญจะสร้าง
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น วันแรกที่เรามีรัฐบาลเสียงปริ่มนํ้า ที่ก่อให้เกิดการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ จนมีการต้ัง
รัฐบาลแบบสหพรรค โหวตแต่ละคร้ังก็ต้องลุ้นทุกคร้ัง นํามาซึ่งการซื้อขายงูเห่า แจกกล้วย และการยุบพรรค 
 “รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาท่ีรอวันระเบิด ผมจึงอยากเชิญทุกสถาบันการเมือง และ
นักการเมืองทั้งหลาย มาช่วยกัน ถอดสลักระเบิดลูกน้ี ตอนปี 2534 เราก็มีรัฐธรรมนูญลักษณะแบบน้ี ที่วางการสืบ
ทอดอํานาจของ รสช. วันน้ันเราไม่ร่วมกันถอดสลักระเบิด สุดท้ายเกิดพฤษภา 35 จนมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายกัน
จํานวนมาก ครั้งน้ีเรายังมีโอกาสอยู่ จึงอยากเชิญมาร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญฉบับบน้ีกัน” นายปิยุบตร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2217767 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/625381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  36 

 

 

 
 
06 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:08 น.      
เด็กปชป.ซูฮก 'มาร์ค' ต้นแบบนักการเมือง ชี้การใช้อํานาจฉ้อฉลในยุคแม้ว 
ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกในยุคบิ๊กตู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 6 มิ.ย.63 - นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเน้ือหา
ดังน้ี เมื่อวานเฟซบุ๊กแชร์ความทรงจําเก่าครบ 1 ปีที่ผมเคยเขียนถึงอดีตนายกอภิสิทธ์ิ ในวันที่ท่านตัดสินใจลาออกจาก
ตําแหน่งสส. เป็นความทรงจําที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ผมเช่ือว่าหลายคนมีความรู้สึกถดถอยต่อสภาพการเมืองในปัจจุบัน 
ที่ธรรมาภิบาลกลายเป็นแค่ลมปาก อํานาจนิยม และผลประโยชน์กลับมาเป็นใหญ่ พรรคแกนนํารัฐบาลเล่นเกมอํานาจ
ท่ามกลางความทุกข์ยากของประชาชน ขณะที่คนบางกลุ่มพยายามตีความกฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง ความ
ฟอนเฟะของการเมืองในปัจจุบันทําให้หลายคนโหยหานักการเมืองที่ช่ืออภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และเส้นทางการเมืองที่
ท่านพยายามสร้างให้เป็นทางออกของคนไทย จึงขออนุญาตนําบทความน้ีมาเผยแพร่อีกคร้ัง โดยหวังว่าจะทําให้คน
ไทยได้ฉุกคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันถางทางใหม่ให้การเมืองไทยเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังลงคลอง 
“อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ต้นแบบของนักการเมือง” 
  “คําประกาศลาออกจากส.ส.ของอดีตนายกอภิสิทธ์ิ เพ่ือรักษาสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชน ไม่
ฝืนทนโหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตามมติพรรคประชาธิปัตย์ ที่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับ
พลังประชารัฐ เป็นสิ่งที่น่าช่ืนชม เพราะสังคมไทยกําลังขาดแคลนนักการเมืองคุณภาพ ที่ยึดมั่นอุดมการณ์และ
จริยธรรมทางการเมืองเป็นที่ต้ัง  
 สิ่งที่อดีตนายกอภิสิทธ์ิทํา พิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นอีกคร้ังว่า นักการเมืองที่ดีมีอยู่จริง นักการเมืองที่ไม่ได้
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมมีอยู่จริง นักการเมืองที่ยึดอุดมการณ์ รักษาสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับ
ประชาชนมีอยู่จริง 
 แม้สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ อาจทําให้สังคมไทยยังมองภาพท่ีอดีตนายกอภิสิทธ์ิ พยายามช้ีไม่
ชัดเจน แต่ผมเช่ือว่าในระยะเวลาอันใกล้น้ีคนไทยจะประจักษ์ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่อดีตนายกอภิสิทธ์ิ ช้ีให้เห็นถึงการทํา
ทุกวิถีทางทั้งอํานาจเงิน อํานาจรัฐ แทรกซึมสื่อมวลชน และทําลายองค์กรอิสระ เพ่ือสืบทอดอํานาจ ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี 
2548 ในวันที่ท่านยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณ ได้ย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งในยุคของพล.อ.ประยุทธ์ เป็น
พฤติกรรมของการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่าง แต่เมื่อได้อํานาจมาแล้วกลับทําเหมือนกันทุกประการ 
 สังคมไทยจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า การสร้างพ้ืนที่การเมืองใหม่ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและ
ประเทศชาติ ด้วยการมีฝ่ายทําหน้าที่เป็นฝ่ายที่ 3 ที่เป็นกลาง พร้อมตรวจสอบรัฐบาล ถ่วงดุลย์การใช้อํานาจที่เกิน
ขอบเขต มีความจําเป็น และพรรคประชาธิปัตย์จะได้ตระหนักว่า เส้นทางเล็ก ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เติบโตไปเป็นทางสาย
หลักของประชาธิปไตย คือความสูญเสียที่พรรคมิอาจเรียกคืนได้ 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  37 

 

 
 
 
 สังคมไทยจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า เราได้สูญเสียโอกาสที่จะทําให้การเมืองไทยหลุดพ้นจากการถูกบีบบังคับ
ด้วยการเลือกข้างด้วยอารมณ์ ด้วยความเกลียดเผด็จการ หรือด้วยความกลัวทักษิณ ต้ังสติตัวเองกลับมายืนหยัดบน
เหตุผลเพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความสุดโต่งที่กําลังกัดเซาะบ่อนทําลายสังคมอย่างน่ากลัวอยู่ในขณะนี้ 
 อดีตนายกอภิสิทธ์ิ คือต้นแบบของนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทย
ได้อย่างไม่มีที่ติ ยึดสัญญาประชาคมท่ีให้ไว้กับประชาชน เหนือมติพรรคและผลประโยชน์ทางการเมือง การลาออกจาก
สส.เพ่ือรักษาเกียรติภูมิของตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ทําหน่ึงในบาปใน 7 ประการตามความหมาย
ของมหาตมะคานธี คือ ไม่ทําการเมืองโดยปราศจากหลักการ น่ีคือสิ่งที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องยึดถือไปปฏิบัติ 
 ผมเชื่อว่าการลาออกจากส.ส.ของอดีตนายกอภิสิทธ์ิ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดเส้นทางใหม่ให้การเมือง
ไทยมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น ที่จะนําประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ นําชาติกลับสู่ความเป็นปกติสุขอีกคร้ัง” 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67978 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.55 น. 
"สมศักด์ิ"ม่ันใจศึกพปชร.ไม่ทําพรรคแตก!! 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักด์ิ"แกนนํากลุ่มสามมิตร พูดไม่เต็มปากศึกพปชร.จบหรือไม่ แต่เชื่อพรรคไม่แตก ยํ้าเป็นอํานาจ"บิ๊กตู่"ปรับ
ครม. ยันไม่เคยคิดย้ายกระทรวง ขอเวลา 6 เดือนทํางานให้เห็นเป็นรูปธรรรม 
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะแกนนําพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
กล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่า หากจะถามว่าจบหรือไม่จบ พูดไปก็เหมือนโกหก แต่หากถามว่ามี
อะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบว่า “ไม่มี” เพราะพรรคการเมืองจะหยุดทํางานไม่ได้ และจะหยุดเคลื่อนไหวกิจกรรมทาง
การเมืองไม่ได้ แต่หากถามผู้คนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า “ไม่มี” เพียงแต่อาจจะเป็นความคิดเห็น
ที่ออกไปแล้วมีสื่อนําไปขยายความ 
 “เรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และ เรื่องของคําว่าพรรค
แตก มันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกน่ันแหละ ที่มองว่า ถ้าเป็นอย่างน้ีจะแตกนะ เพราะบางทีเขาอาจจะรัก เขาหวง
บางส่วนที่เขารักของเขาอยู่ ทําให้เหมือนกับว่า มันรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามธรรมชาติ มันคงไม่ใช่ ดังน้ัน 
บทบาทของสื่อมีผลกระทบกับการเมืองมากทางทางตรงและทางอ้อม ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ถ้าสื่อที่ทําเป็นกลุ่มเป็น
ก้อนจะสามารถเบ่ียงเบนทั้งความจริงและไม่จริงได้ ก็เป็นความสามารถอย่างหน่ึง"นายสมศักด์ิ กล่าว 
 นายสมศักด์ิ กล่าวอีกว่า การท่ีกรรมการบริหารพรรคลาออก 18 คน ไม่ใช่เพราะคนในพรรคไม่เอา
กรรมการบริหารพรรคชุดน้ี เพียงแต่ว่า กรรมการบริหารพรรคชุดน้ีเปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความ
ใจกว้าง ซึ่งอาจจะเลือกคนเดิมได้ เพราะคนเดิมก็กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ แต่ถ้ามองแบบไม่รักชุดเก่า
เกินไป ก็จะรู้ว่า คือการเปิดใจกว้าง 
  ส่วนกรณีที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยังไม่พร้อมน่ังหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐน้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า "ก็ไปถามพล.อ.ประวิตร ทุกวัน พล.อ.ประวิตร เป็นคนซื่อ ถามท่านไป ท่านก็ไม่รู้
จะตอบอย่างไร ตนก็เข้าใจ ท่านไม่มีอะไรหรอก ท่านตรงไปตรงมา" 
 เมื่อถามว่า ส่วนที่หลายคนบอกว่า พล.อ.ประวิตร เอาอยู่น้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า คนในพรรคให้ความ
เคารพ และให้ความเช่ือถือในตัวพล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนหน่ึงก็สนับสนุนพล.อ.ประวิตร แต่
พล.อ.ประวิตร จะรับหรือไม่รับ ก็อย่างที่เห็นอยู่ บางคนก็เสียดายของเก่า แต่ตนบอกว่า ไม่ต้องเสียดายหรอก ไป
ช่วยกันดูเรื่องของสมาชิกพรรคที่จะลงคะแนนให้ดีกว่า คือถ้าย่ิงขยายความออกไป บางครั้งถ้าขยายไปในทางที่ไม่ตรง
ข้อเท็จจริง ก็จะดูเหมือนว่าพรรคเรามีปัญหา ซึ่งเป็นเพราะกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจแล้วอยู่ตรงกลางและสื่อออกไปใน
ลักษณะที่อยากให้เป็น ซึ่งตนคิดว่า อย่าพูดกันดีกว่า เรื่องการเมืองตอนน้ี ถ้าพูดไปแล้วเอาไปตีความผิดๆถูกๆจะเกิด
ความเสียหาย 
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 เมื่อถามว่า อยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่ นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนกระทรวง ตนเป็น
นักการเมือง ตนรู้ว่าวันน้ีควรจะทําอะไร เราจะคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ จะทําอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุข ได้ประโยชน์
จากการทํางานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 “ถ้าไปแย่งเพ่ือผลประโยชน์เพ่ือคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ันคือ คิดผิด ผมว่า ไม่ต้องไปสู้รบ
ปรบมือ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงนี้ ผมทํางานได้ ถ้าอยากเห็นผมในตําแหน่งอ่ืน ให้เวลา
ผมอีก 6 เดือน ผมว่าจะเห็นชัดแล้วว่า สิ่งที่ผมเข้ามาทําตรงน้ี ผมไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ ผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ 
แต่ผมทําได้ ถ้ายุติธรรมกับผม ให้ผมอยู่อย่างน้อย 6 เดือน ผมจะทําอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรม และผมก็มั่นใจว่า ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็นอยู่ และจะได้เห็นชัดเจนในกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 ส่วนการปรับครม.น้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า เป็นครรลองประชาธิปไตย หากหยิบเรื่องการปรับเปลี่ยน
อย่างเดียว ก็จะทะเลาะกัน มีคนจ้องจะเอาเร่ืองแค่ประโยคเดียวไปตีความได้ทั้งหมด  นายกรัฐมนตรีเหน่ือยมากกับ
การแก้ปัญหาโควิด-19  และนายกรัฐมนตรีก็ชนะเกือบ 100 เปอร์เซนต์  ซึ่งการปรับครม .เป็นอํานาจของ
นายกรัฐมนตรี. 
  
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778531 
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เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.29 น. 
"กลุ่ม 6 ส.ส.พปชร."ลั่นรัก"ลุงป้อม"ปัดต่อรองตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
“มาดามเดียร์"ปัดรวมกลุ่ม 6 ส.ส.พปชร.หวังต่อรองการเมือง  ยันทุกคนเคารพ"บิ๊กป้อม"ชี้ปรับครม.ขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจ 
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ซอยประชาราษ สาย1ซอย24 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นําโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภา
สี ส.ส.บัญชีรายช่ือ  น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. น.ส.ภาดาท์ วรกา
นนท์ ส.ส.กทม. น.ส.ฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.กทม. และนายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. ลงพ้ืนที่เย่ียมและรับฟัง
ปัญหาจากผู้ประกอบการค้าไม้  ไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ บริเวณย่านประชาคมประชานฤมิตร(ซอยโรงไม้บางโพ) ซึ่ง
ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญในเขตบางซื่อ และซอยน้ีทั้งซอยขายส่ง ขายปลีกให้กับร้านค้า บริษัทรับเหมาตกแต่งทั่ว
ประเทศ 
  น.ส.วทันยา กล่าวถึงกรณีการรวมกลุ่ม 6 ส.ส.พลังประชารัฐ ประกาศจุดยืน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา 
ว่า พวกเราทั้ง 6 คนถือเป็น ส.ส.รุ่นใหม่ เข้ามาทํางานสภาครั้งแรก และได้เห็นถึงปัญหาที่ประชาชนทุกข์ร้อน เมื่อมา
เห็นปัญหาของพรรคในขณะนี้ ก็รู้สึกไม่สบายใจ จึงอยากให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยทําความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความปรองดอง 
เพราะวันน้ีเรื่องสําคัญที่สุดคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพวกตนยืนยันว่า การรวมกลุ่มในคร้ังน้ี
ไม่ใช่การรวมเพื่อต่อรองทางการเมือง แต่รวมกลุ่มจากอุดมการณ์และแนวทางที่เหมือนกัน พวกเรามีอายุไล่เลี่ยกัน 
อยากเห็นการเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนๆกัน ไม่ใช่กาเมืองนํ้าเน่าแบบทุกวันน้ี จึงได้รวมกลุ่มเพ่ือทํางาน
ร่วมกัน วันน้ีอยากจะขับเคล่ือนให้พรรคพลังประชารัฐก้าวไปข้างหน้า เพราะพวกตนเคารพผู้ใหญ่และ ส.สทุกคนใน
พรรค แต่เราก็มีจุดยืนและอยากจะสะท้อนมุมมองของประชาชนให้ผู้ใหญ่ในพรรคได้รับฟัง 
 น.ส.วทันยา  กล่าวถึงการปรับครม.และมีช่ือตนเองที่จะไปน่ังรัฐมนตรีน้ันว่า ไม่ทราบ การปรับครม.เป็น
อํานาจของนายกรัฐมนตรี วันน้ีอยากโฟกัสการทํางานในตําแหน่งของส.ส.ที่ประชาชนไว้วางใจ ตําแหน่งในครม. เป็น
อํานาจของนายกรัฐมนตรี วันน้ีขอเดินหน้าทํางานให้กับประชาชนตามอุดมการณ์ของตนเอง 
   เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคน้ัน น.ส.วทันยา กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้นําที่มีความ
เข้มแข็ง มีความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและมีวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนพรรค เพ่ือให้พรรคมีความเป็นหน่ึงเดียวและ
สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนช่ือแคนดิเดตที่มีช่ือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาน่ังเป็น
หัวหน้าพรรคน้ัน ตนมองว่าท่านมีความเมตตาและมีความอาวุโส และ ส.ส.ทุกคนให้ความเคารพอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับสมาชิกในการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค 
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  เมื่อถามต่อว่า การรวมกลุ่มคร้ังน้ีจะมีการต้ังพรรคใหม่หรือไม่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า ยังไม่ได้มีความคิด
แบบนั้น เพราะตนเช่ือมั่นว่า พรรคพลังประชารัฐยังมีความเข้มแข็งที่จะเดินหน้าอยู่ แต่ระบอบประชาธิปไตยอาจจะมี
ความแตกต่างทางความคิดได้ แต่ยังเช่ือว่าเมื่อทุกคนเข้าใจกัน เราจะยังเดินหน้าได้ทํางานเพื่อประเทศและประชาชน
ต่อไป เพราะทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่มีความสามารถ. 
  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778517 
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6 มิ.ย. 2020  13:32:09     
3 ส.ส.พปชร. ไม่ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ  
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภา 6 มิ.ย.-3 ส.ส.พปชร.ไม่ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ ช่วยโควิด-19 แต่ไปลงพื้นที่หนุน “มา
ดามเดียร์” ขณะที่ กมธ.บางส่วนต้ังข้อสังเกต “ศิริพงษ์ รัสมี” เซ็นต์ชื่อรับเบี้ยประชุม 1,500 บาท กินแรงเพื่อน 
ส.ส. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... ที่มี
การประชุมทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์  ซึ่งมีกําหนดเวลาดารประชุมต้ังแต่ 09.30-20.00 น. แต่เป็นที่สังเกตว่า
คณะกรรมาธิการฯ บางคนไม่เข้าร่วมการประชุม แต่ไปลงพ้ืนที่ในนามกลุ่มของ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชี
รายช่ือ พลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งปรากฎรูปภาพชัดเจนเม่ือช่วงเช้าวันน้ี (6 มิ.ย.) ทั้ง น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 
ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ , น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง และ นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.เขต
หนองจอก 
 ทั้งน้ีในจํานวนน้ีมี 1 คน คือ นายศิริพงษ์ รัสมี ที่มาเซ็นต์ช่ือในช่วงเช้า แต่กลับไม่เข้าประชุม จึงเป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์ของกรรมาธิการฯ ว่าเป็นการเอาเปรียบ ทั้งที่ไม่เข้าร่วมประชุม แต่กลับมาเอาเบ้ียประชุม วันละ 1,500 
บาท และยอมทิ้งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 แต่กลับ
ลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและผลักดัน น.ส.วทันยา. 
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5edb3869e3f8e40af94521b3 
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6 มิ.ย. 2563 14:28 น. 
“สมศักด์ิ” ยัน ไม่คิดย้ายกระทรวง ปัดตอบ ปรับครม.ชี้ เป็นอํานาจนายกฯ 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 6 มิ.ย. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนนําพรรคพลังประชา
รัฐ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ คนในข่าว FM 100.5 MCOT News Network กล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลัง
ประชารัฐว่า หากจะถามว่า จบหรือไม่จบ พูดไปก็เหมือนโกหก แต่หากถามว่า มีอะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบว่า ไม่มี 
เพราะพรรคการเมืองจะหยุดทํางานไม่ได้ และจะหยุดเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ พรรคการเมือง คือ กลุ่ม
ของผู้คนที่เข้ามาทํางานทางการเมือง เพ่ือให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการ
งบประมาณ หรือการใช้กลไกการทํางานของภาครัฐให้ประเทศเดินหน้าแข็งขันกับประเทศอ่ืนได้ แต่หากถามผู้คน
ภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่มี เพียงแต่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ออกไปแล้วมีสื่อใหญ่บางแขนง 
นําไปขยายความ หรือแสดงความเห็นว่า คนใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับตําแหน่งใด แล้วนําไปแนะนํากับผู้บริหารสูงสุด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็มีลักษณะของความชอบและความไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วย ต้องบอกว่า สื่อกลุ่ม
ใหญ่ๆ ก็สามารถเหน่ียวนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่อน้ันๆ ช่ืนชอบได้ 
  “เรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และเรื่องของคําว่าพรรค
แตก มันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกน่ันแหละ ที่มองว่า ถ้าเป็นอย่างน้ีจะแตกนะ เพราะบางทีเขาอาจจะรัก เขาหวง
บางส่วนที่เขารักของเขาอยู่ ทําให้เหมือนกับว่า มันรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามธรรมชาติ มันคงไม่ใช่ ดังน้ัน 
บทบาทของสื่อมีผลกระทบกับการเมืองมากทางทางตรงและทางอ้อม ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ถ้าสื่อที่ทําเป็นกลุ่มเป็น
ก้อนจะสามารถเบ่ียงเบนทั้งความจริงและไม่จริงได้ ก็เป็นความสามารถอย่างหน่ึง” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 นายสมศักด์ิ กล่าวอีกว่า การที่กรรมการบริหารพรรรค ลาออก 18 คน ไม่ใช่เพราะคนในพรรคไม่เอา
กรรมการบริหารพรรคชุดน้ี เพียงแต่ว่า กรรมการบริหารพรรคชุดน้ี เปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความ
ใจกว้าง ซึ่งอาจจะเลือกคนเดิมได้ เพราะคนเดิมก็กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ แต่ถ้ามองแบบไม่รักชุดเก่า
เกินไป ก็จะรู้ว่า คือการเปิดใจกว้าง 
  “ผมมากลางๆ ช้ีให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกต้ังน้ัน ไม่ควรจะเกิน 1 ปี 
ทุกพรรคก็ปฏิบัติมาเช่นน้ี เขาจะมีการพูดคุย สังคายนา ถ้าพอใจในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิม เขาก็จะเลือกเข้ามา
อีก เป็นครรลองของระบอบประชาธิปไตย แต่บางทีความรักของคนบางกลุ่มที่มีต่อกรรมการบริหารพรรคชุดต่างๆ เขา
ก็อาจจะเอามาพูดให้ดูรุนแรง แต่จริงๆ คนในพรรคไม่มีรุนแรง และผมไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลย แต่ผมต้องการให้พรรค
เป็นที่ครองใจของประชาชน อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมด เช่น ผู้คนในกลุ่มมหาเศรษฐี เราอาจจะทําไม่ได้ แต่เราจะทํา
อย่างไรให้คนชนบทยอมรับได้ เรามีกลไกคือในระดับของพรรค ผมมองแค่น้ันเอง ผมมองด้วยความบริสุทธ์ิใจ แต่ถ้าจะ
ออกมาในเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจ ผมว่า เราอย่าพูดเรื่องการเมืองดีกว่า พูดเรื่องอย่างอ่ืนดีกว่า” นายสมศักด์ิ กล่าว 
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  ส่วนกรณีที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยังไม่พร้อมน่ังหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐน้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ก็ไปถามพลเอกประวิตรทุกวัน พลเอกประวิตรเป็นคนซื่อ ถามท่านไป ท่านก็ไม่รู้
จะตอบอย่างไร ตนก็เข้าใจ ท่านไม่มีอะไรหรอก ท่านตรงไปตรงมา ส่วนที่หลายคนบอกว่า พลเอกประวิตร เอาอยู่น้ัน 
นายสมศักด์ิ กล่าวว่า คนในพรรคให้ความเคารพ และให้ความเช่ือถือในตัวพลเอกประวิตร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนพลเอกประวิตร แต่พลเอกประวิตร จะรับหรือไม่รับ ก็อย่างที่เห็นอยู่ บางคนก็เสียดายของ
เก่า แต่ตนบอกว่า ไม่ต้องเสียดายหรอก ไปช่วยกันดูเรื่องของสมาชิกพรรคท่ีจะลงคะแนนให้ดีกว่า คือ ถ้าย่ิงขยาย
ความออกไป บางครั้งถ้าขยายไปในทางที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ก็จะดูเหมือนว่าพรรคเรามีปัญหา ซึ่งเป็นเพราะกลุ่มคนที่
ไม่เข้าใจแล้วอยู่ตรงกลางและสื่อออกไปในลักษณะที่อยากให้เป็น ซึ่งตนคิดว่า อย่าพูดกันดีกว่า เรื่องการเมืองตอนน้ี 
ถ้าพูดไปแล้วเอาไปตีความผิดๆ ถูกๆ จะเกิดความเสียหาย 
  เมื่อถามว่า นายสมศักด์ิ อยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่ นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ไม่เคยคิดอยากเปลี่ยน
กระทรวง ตนเป็นนักการเมือง ตนรู้ว่าวันน้ีควรจะทําอะไร เราจะคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ จะทําอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
สุข ได้ประโยชน์จากการทํางานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  “ถ้าไปแย่งเพ่ือผลประโยชน์เพ่ือคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ันคือ คิดผิด ผมว่า ไม่ต้องไปสู้รบ
ปรบมือ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงนี้ ผมทํางานได้ ถ้าอยากเห็นผมในตําแหน่งอ่ืน ให้เวลา
ผมอีก 6 เดือน ผมว่าจะเห็นชัดแล้วว่า สิ่งที่ผมเข้ามาทําตรงนี้ ผมไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ ผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ 
แต่ผมทําได้ ถ้ายุติธรรมกับผม ให้ผมอยู่อย่างน้อย 6 เดือน ผมจะทําอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรม และผมก็มั่นใจว่า ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็นอยู่ และจะได้เห็นชัดเจนในกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1862451 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433041?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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ม่ันใจเลือกต้ังท้องถ่ินปลายปี63 อดีตผู้สมัคร สส.พปชร. เปิดตัวชิงนายกเมืองหัวหิน 
สยามรัฐออนไลน์  7 มิถุนายน 2563 08:07 น.  
 
 
 
 
 
 
 
"รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง จะพิจารณาเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ช่วง
ปลายปี 2563 อย่างแน่นอน" 
 ประจวบคีรีขันธ์ : นายอุดร ออลสัน อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ.
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ฐานะนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ อ.หัวหิน นานกว่า 30 ปี ขณะน้ีพร้อมลงสมัคร
แข่งขันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยแกนนําพรรคจะเดินทางมาแถลงข่าวเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการที่ อ.หัวหิน ในเดือนกรกฎาคม น้ี เพ่ือทํางานการเมืองจากการเสนอนโยบาย มากกว่าการได้ชัย
ชนะจากการเลือกต้ังด้วยการซื้อสิทธ์ิขายเสียงหรือวิธีการอ่ืน ขณะที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะ
พิจารณาเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ช่วงปลายปี 2563 อย่างแน่นอน 
 นานอุดร กล่าวว่า ตัดสินใจลงเลือกต้ังครั้งน้ี เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความ
คุ้มค่า ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ ยืนยันว่าเป็นนักสร้างเมือง ไม่ใช่นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เดิมๆโดยพร้อม
เสนอนโยบายยกระดับเมืองหัวหิน จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณในการพัฒนา
มากกว่าปี ละ 800 ล้านบาท ให้เป็นเมืองพิเศษหรือ หัวหินมหานคร เทียบเท่าเมืองพัทยา ที่มีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบประปาที่มีปัญหาต่อเน่ืองยาวนาน 
 “มีความพร้อมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนเมือง ทดแทนการการบําบัดขยะที่ศูนย์กําจัดขยะแบบ
ฝังกลบในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัช ต์ ที่ อ.ปราณบุรี สําหรับการยกระดับให้เมืองหัวหินในฐานะเมืองท่องเท่ียว
ระดับนานาชาติ ให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวและธุรกิจภาคบริการ ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้เสนองบประมาณปรับปรุงสนามบินหัวหิน 250 ล้านบาท เพ่ือขยายรันเวย์ ขยายเส้นทางบิน
ใหม่ๆ เสริมด้วยโครงการรถไฟรางคู่ ทางยกระดับคู่ขนาน รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19” นายอุดร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/160926 
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อดีตผู้สมัคร สส.พปชร.ประกาศชิงนายกเทศมนตรี พร้อมยกระดับเมืองหัวหิน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 - 10:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตผู้สมัคร สส.พปชร.ประกาศชิงนายกเทศมนตรี พร้อมยกระดับเมืองหัวหิน 
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายอุดร ออลสัน อดีตผู้สมัคร สส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ.
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ในฐานะนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ อ.หัวหิน นานกว่า 30 ปี พร้อมลงสมัครแข่งขัน
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยแกนนําพรรคจะเดินทางมาแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการที่ อ.หัวหิน ในเดือนกรกฎาคมน้ี เพ่ือทํางานการเมืองจากการเสนอนโยบาย มากกว่าการได้ชัยชนะจากการ
เลือกต้ังด้วยการซื้อสิทธ์ิขายเสียงหรือวิธีการอ่ืน ขณะที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง ( กกต.)จะพิจารณาเพ่ือ
จัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ช่วงปลายปี 2563 อย่างแน่นอน 
 นายอุดร กล่าวว่า การตัดสินใจลงเลือกต้ังครั้งน้ี เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความ
คุ่มค่า ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ ยืนยันว่าเป็นนักสร้างเมือง ไม่ใช่นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เดิมๆ โดยพร้อม
เสนอนโยบายยกระดับเมืองหัวหิน จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณในการพัฒนา
มากกว่าปีละ 800 ล้านบาท ให้เป็นเมืองพิเศษหรือหัวหินมหานคร เทียบเท่าเมืองพัทยา ที่มีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบประปาที่มีปัญหาต่อเน่ืองยาวนาน 
นายอุดร กล่าวอีกว่า มีความพร้อมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนเมือง ทดแทนการการบําบัดขยะที่ศูนย์กําจัดขยะ
แบบฝังกลบในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ที่ อ.ปราณบุรี สําหรับการยกยกระดับให้เมืองหัวหินในฐานะเมือง
ท่องเท่ียวระดับนานาชาติ ให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวและธุรกิจภาคบริการ ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนองบประมาณปรับปรุงสนามบินหัวหิน 250 ล้านบาท เพ่ือขยายรันเวย์ ขยายเส้นทาง
บินใหม่ๆ เสริมด้วยโครงการรถไฟรางคู่ ทางยกระดับคู่ขนาน รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 
 “ผมไม่เอาต้นทุนทางการเงินมาเป็นมาเป็นต้นทุนทางการเมือง ผมทําการเมือง จากความต้องการของ
ประชาชนมากําหนดนโยบาย เอานโยบายมาปฏิบัติได้จริง ไม่สร้างฝัน โดยมีพรรคพลังประชารัฐ ให้การสนับสนุน
ทั้งตัวบุคคลและนโยบาย เพ่ือสร้างสรรค์ให้เมืองหัวหินเป็นท่องเที่ยวระดับโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวหัวหินจากการส่งเสริมรายให้ภาคประชาชน แต่มีวิถีชีวิตด้ังเดิมเป็นจุดขาย" นายอุดร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2218423 
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"อุดร" เปิดตัวชิงนายกเล็กเมืองหัวหิน ชูนโยบายยกระดับเป็นมหานคร 
วันเสาร์ ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 6 มิถุนายน นายอุดร ออลสัน อดีตผู้สมัคร ส .ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ .
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีในฐานะนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ อ.หัวหิน นานกว่า 30 ปี พร้อมลงสมัคร
แข่งขันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยแกนนําพรรคจะเดินทางมาแถลงข่าวเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการที่ อ.หัวหิน ในเดือนกรกฎาคม น้ี เพ่ือทํางานการเมืองจากการเสนอนโยบาย มากกว่าการได้ชัย
ชนะจากการเลือกต้ังด้วยการซื้อสิทธ์ิขายเสียงหรือวิธีการอ่ืน ขณะที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะ
พิจารณาเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ช่วงปลายปี 2563 อย่างแน่นอน 
 นายอุดร กล่าวว่า ตัดสินใจลงเลือกต้ังครั้งน้ี เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีความ
คุ้มค่า ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ ยืนยันว่าเป็นนักสร้างเมือง ไม่ใช่นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เดิมๆโดยพร้อม
เสนอนโยบายยกระดับเมืองหัวหิน จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณในการพัฒนา
มากกว่าปีละ 800 ล้านบาท ให้เป็นเมืองพิเศษหรือ หัวหินมหานคร เทียบเท่าเมืองพัทยา ที่มีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบประปาที่มีปัญหาต่อเน่ืองยาวนาน 
 นายอุดร กล่าวอีกว่า มีความพร้อมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนเมือง ทดแทนการการบําบัดขยะที่
ศูนย์กําจัดขยะแบบฝังกลบในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ที่ อ.ปราณบุรี สําหรับการยกระดับให้เมืองหัวหินใน
ฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวและธุรกิจภาคบริการ ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนองบประมาณปรับปรุงสนามบินหัวหิน 250 ล้านบาท เพ่ือขยายรันเวย์ 
ขยายเส้นทางบินใหม่ๆ เสริมด้วยโครงการรถไฟรางคู่ ทางยกระดับคู่ขนาน รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต เพ่ือ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 
 “ไม่เอาต้นทุนทางการเงินมาเป็นมาเป็นต้นทุนทางการเมือง ผมทําการเมือง จากความต้องการของ
ประชาชนมากําหนดนโยบาย เอานโยบายมาปฏิบัติได้จริง ไม่สร้างฝัน โดยมีพรรคพลังประชารัฐให้การสนับสนุนทั้งตัว
บุคคลและนโยบาย เพ่ือสร้างสรรค์ให้เมืองหัวหินเป็นท่องเที่ยวระดับโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหัว
หินจากการส่งเสริมรายให้ภาคประชาชน” นายอุดร กล่าว. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/194964 
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“อุตตม” ปัดย้ือประชุมใหญ่เลือกกก.บห. ยันกรอบ 45วัน “สมศักด์ิ “ลั่นพปชร.เคารพ”บิ๊กป้อม”ชี้ปรับครม.ตาม
ครรลองปชต. 
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 - 08:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐยังเป็นที่จับตาของคอการเมือง เพราะจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในพรรคแกนนํารัฐบาล ภายหลัง 18 กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ลาออกเกินก่ึงหนึ่งเพื่อนําไปสู่การ
เลือกกก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45 วัน ถือเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพรรคจากนายอุตตม สาวนายน 
รมว.คลัง มาเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมายืนยัน
กําหนดการเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดเก่า เพ่ือกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือก
กก.บห. ชุดใหม่ ว่า การประชุมใหญ่ถือเป็นการประชุมประจําปี แม้จะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงกก.บห. ยังไงตาม
กฎหมายพรรคก็ต้องจัดประชุมอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกก.บห.ก็จําเป็นต้องทําภายในกําหนดเวลา 45 วัน ซึ่ง
ขณะน้ี นายทะเบียนพรรคได้เริ่มดําเนินการแล้ว ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันใดๆ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะยังไม่มีการเรียก
ประชุมรักษาการกก.บห.อย่างแน่นอน ส่วนที่สมาชิกพรรคจะรวมตัวกันโดยใช้ มาตรา 41 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง เพ่ือเข้าช่ือขอให้เปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือที่จะขอให้เปิดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเองนั้น เห็นว่า หากทําได้
ตามกฎหมาย ก็แล้วแต่สมาชิกจะดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การจัดประชุมใหญ่จะมีขึ้นตามกฎหมาย โดยไม่
ถือว่าช้าเพราะยังอยู่ในกําหนดเวลา 45 วัน และจะมีวาระการเปลี่ยนแปลงกก.บห.แน่นอน 
 ขณะที่นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนนํา พปชร. ให้สัมภาษณ์
ผ่านรายการวิทยุคนในข่าวว่า การท่ีกรรมการบริหารพรรคลาออก 18 คน ไม่ใช่เพราะคนในพรรคไม่เอา
กรรมการบริหารพรรคชุดน้ี เพียงแต่ว่า กรรมการบริหารพรรคชุดน้ีเปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความ
ใจกว้าง ซึ่งอาจจะเลือกคนเดิมได้ เพราะคนเดิมก็กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ แต่ถ้ามองแบบไม่รักชุดเก่า
เกินไป ก็จะรู้ว่า คือการเปิดใจกว้าง สําหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คนในพรรคให้ความเคารพ 
และให้ความเช่ือถือในตัว พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่ในขณะนี้ 
 ขณะที่แรงกดดันในการปรับครม.น้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนกระทรวง ถ้าไปแย่ง
เพ่ือผลประโยชน์เพ่ือคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ันคือ คิดผิด ผมว่า ไม่ต้องไปสู้รบปรบมือ ไม่ต้องไป
วิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงน้ี ผมทํางานได้ ถ้าอยากเห็นผมในตําแหน่งอ่ืน ให้เวลาผมอีก 6 เดือน 
ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นครรลองประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2218385 
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'อุตตม' พร้อมเคาะประชุมใหญ่ พปชร. 'จุรินทร์' ชี้ไม่กระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบียน พรรคพลังประชารัฐ ปัดย้ือเวลา แจงทําตามขั้นตอนกฎหมาย "จุรินทร์" ชี้ปม พปชร. ไม่กระทบ-
ปรับ ครม. ยังไร้สัญญาณ 
 ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) หลังกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ลาออกเกินครึ่ง 
ส่งผลให้ต้องเลือกกก.บห.ชุดใหม่ ภายใน 45 วัน ซึ่งล่าสุดนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พปชร.ได้ออกมา
กดดันให้รักษาการหัวหน้าพรรคเร่งเรียกประชุม ล่าสุด วานน้ี(6 มิ.ย.63) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะ
รักษาการหัวหน้าพรรค พปชร. ตอบข้อถามผู้สื่อข่าว ถึงกระบวนการจัดประชุมใหญ่ของพรรค พปชร.ว่า การประชุม
ครั้งน้ี ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจําปี โดยกฎหมายต้องดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง กก.บห.หรือไม่ 
และยืนยันว่าจะดําเนินการภายในกรอบเวลาไม่เกิน 45 วันนับแต่ตําแหน่งว่างลง 
 “ขณะน้ีกําลังพิจารณากําหนดวัน ซึ่งจะดําเนินการโดยนายทะเบียนของพรรคเพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี โดยมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และวาระอ่ืน ยํ้าว่าไม่ได้จัดประชุมช้า เพียงแต่ยังไม่ทราบว่า
เมื่อไร” นายอุตตม ระบุ 
 
นายทะเบียนพรรคแจงขั้นตอน 
 ขณะที่ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พปชร.ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรค เปิดเผยว่า อยู่
ระหว่างการดําเนินการเตรียมการประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งจะมีการหารือกันในพรรคถึงการกําหนดวัน โดยจะต้อง
ตรวจสอบการยื่นลาออกของ กก.บห.และหนังสือว่า ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) รับทราบภายใน 15 วันตามกฎหมาย จากน้ันจะดําเนินการเรื่องประชุมของรักษาการ กก.บห.ว่าจะหารือได้วันใด 
 นายวิเชียร กล่าวด้วยว่า สําหรับการประชุมพรรค มีหลายอย่างที่ต้องดําเนินการ ทั้งเรื่องภาระตาม
กฎหมาย เรื่องตําแหน่ง กก.บห.ที่ว่างลง เรื่องรายงานกิจการในรอบปี เรื่องงบดุลประจําปี ซึ่งมีรายละเอียดมาก จึง
ต้องตรวจสอบให้มีความพร้อม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพิจารณากําหนดวันประชุม 
 
ยืนยันไม่ได้ดึงเวลา 
 “ขอยืนยันว่าไม่ได้ดึงเวลา แต่เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่า ซึ่งตามข้อบังคับ หัวหน้าต้องแจ้งวัน
นัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเตรียมจัดสถานที่ที่ต้องเว้นระยะห่าง ยํ้าว่าคณะกรรมการบริหารพรรคต้อง
กําหนดวันร่วมกัน โดยกําลังนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอยู่” นายวิเชียร กล่าว 
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 ส่วนสมาชิกพรรคที่อาจเคลื่อนไหวด้วยการเข้าช่ือ เพ่ือขอเปิดประชุมใหญ่เองนั้น นายวิเชียร กล่าวว่า ไม่
ทราบ แต่กระบวนการต้องดําเนินการตามกฎหมาย เป็นคนละเรื่องกับเกมการเมือง 
 
ไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตก 
 ทางด้านนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะแกนนํา พปชร.ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ คนในข่าว 
FM 100.5 MCOT News Network โดยตอบข้อถามถึงความขัดแย้งภายในพรรคว่า หากจะถามว่า จบหรือไม่จบ พูด
ไปก็เหมือนโกหก แต่หากถามว่า มีอะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบว่า ไม่มี เพราะพรรคการเมืองจะหยุดทํางานไม่ได้ และ
จะหยุดเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ 
 แต่หากถามผู้คนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่มี เพียงแต่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่
ออกไปแล้วมีสื่อนําไปขยายความ หรือแสดงความเห็นว่า คนใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับตําแหน่งใด แล้วนําไปแนะนํา
กับผู้บริหารสูงสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็มีลักษณะของความชอบ และความไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วย ต้อง
บอกว่า สื่อกลุ่มใหญ่ๆ ก็สามารถเหน่ียวนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่อน้ันๆ ช่ืนชอบได้ 
 “เรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และ เรื่องของคําว่าพรรค
แตก มันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกน่ันแหละ ที่มองว่า ถ้าเป็นอย่างน้ีจะแตกนะ เพราะบางทีเขาอาจจะรัก เขาหวง
บางส่วนที่เขารักของเขาอยู่ ทําให้เหมือนกับว่า มันรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามธรรมชาติ มันคงไม่ใช่ ดังน้ัน 
บทบาทของสื่อมีผลกระทบกับการเมืองมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ถ้าสื่อที่ทําเป็นกลุ่มเป็น
ก้อนจะสามารถเบ่ียงเบนทั้งความจริงและไม่จริงได้ ก็เป็นความสามารถอย่างหน่ึง” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 
ชี้การปรับกก.บห.ไม่ควรเกินปี 
 นายสมศักด์ิ กล่าวอีกว่า การท่ี กก.บห.ลาออก 18 คน ไม่ใช่เพราะคนในพรรคไม่เอาชุดน้ี เพียงแต่ว่า 
กก.บห.ชุดน้ีเปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความใจกว้าง ซึ่งอาจจะเลือกคนเดิมได้ 
 "ผมมากลางๆ ช้ีให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกต้ังน้ัน ไม่ควรจะเกิน 1 ปี 
ทุกพรรคก็ปฏิบัติมาเช่นน้ี เขาจะมีการพูดคุย สังคายนา ถ้าพอใจ กก.บห.ชุดเดิม เขาก็จะเลือกเข้ามาอีก แต่บางที
ความรักของคนบางกลุ่มที่มีต่อ กก.บห.ชุดต่างๆ เขาก็อาจจะเอามาพูด ให้ดูรุนแรง แต่จริงๆ คนในพรรคไม่มีรุนแรง 
และผมไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลย แต่ผมต้องการให้พรรคเป็นที่ครองใจของประชาชน อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมด” นาย
สมศักด์ิ กล่าว 
 
“ประวิตร” ตรงไปตรงมา 
 ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยังไม่พร้อมน่ังหัวหน้า พปชร.น้ัน 
นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ก็ไปถาม พล.อ.ประวิตร ทุกวัน ท่านเป็นคนซื่อ ถามท่านไปท่านก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร ตนก็เข้าใจ
ท่านไม่มีอะไรหรอก ท่านตรงไปตรงมา 
 ส่วนที่หลายคนบอกว่า พล.อ.ประวิตร เอาอยู่น้ัน นายสมศักด์ิ กล่าวว่า คนในพรรคให้ความเคารพ และ
ให้ความเช่ือถือในตัว พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นทุนเดิมที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนหน่ึงก็สนับสนุน แต่พล.อ.ประวิตร จะรับ
หรือไม่รับก็อย่างที่เห็นอยู่ บางคนก็เสียดายของเก่า แต่ตนบอกว่าไม่ต้องเสียดายหรอก ไปช่วยกันดูเรื่องของสมาชิก
พรรคที่จะลงคะแนนให้ดีกว่า คือถ้าย่ิงขยายความออกไป บางคร้ังถ้าขยายไปในทางที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ก็จะดู
เหมือนว่าพรรคเรามีปัญหา เป็นเพราะกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจแล้วอยู่ตรงกลางและสื่อออกไปในลักษณะที่อยากให้เป็น ซึ่ง
ตนคิดว่า อย่าพูดกันดีกว่า เรื่องการเมืองตอนน้ี ถ้าพูดไปแล้วเอาไปตีความผิดๆ ถูกๆ จะเกิดความเสียหาย 
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ขอ 6 เดือนโชว์ผลงานก่อนปรับ 
 เมื่อถามว่าอยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่ นายสมศักด์ิ กล่าวว่า ไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนกระทรวง ตนเป็น
นักการเมือง ตนรู้ว่าวันน้ีควรจะทําอะไร เราจะคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ จะทําอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุข ได้ประโยชน์
จากการทํางานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 “ถ้าไปแย่งเพ่ือผลประโยชน์เพ่ือคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ัน คือคิดผิด ผมว่าไม่ต้องไปสู้รบ
ปรบมือ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงนี้ ผมทํางานได้ ถ้าอยากเห็นผมในตําแหน่งอ่ืน ให้เวลา
ผมอีก 6 เดือน ผมว่าจะเห็นชัดแล้วว่า สิ่งที่ผมเข้ามาทําตรงน้ี ผมไม่ใช่นักสังคม สงเคราะห์ ผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ 
แต่ผมทําได้ถ้ายุติธรรมกับผม ให้ผมอยู่อย่างน้อย 6 เดือน ผมจะทําอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรม และผมก็มั่นใจว่า ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็นอยู่ และจะได้เห็นชัดเจนในกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี นายสมศักด์ิ กล่าวว่า เป็นครรลองประชาธิปไตย หากหยิบเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนอย่างเดียว ก็จะทะเลาะกัน มีคนจ้องจะเอาเรื่องแค่ประโยคเดียวไปตีความได้ทั้งหมด พ่ีน้องประชาชน
ขาดทุน ตนก็ออกมาร้องขอสมาชิกพรรคว่า จะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อออกไป เพราะเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิด 
ทั้งที่ทุกอย่างออกมาดี 
 เมื่อถามต่อว่า การปรับคณะรัฐมนตรีรอบน้ี จะทําให้การทํางานก้าวหน้ากว่าเดิมหรือไม่น้ัน นายสมศักด์ิ 
กล่าวว่า ตนไม่พูดเร่ืองปรับ ครม. อย่าไปถาม ตนพูดในแนวของการเมืองว่า เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องทําให้ดี 
หาคนให้ดี แต่อํานาจเป็นของนายกฯ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883924 
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‘เสรีพิศุทธ์’ม่ันใจซิวเก้าอ้ีสส.ลําปางแน่ โวผลงานอ้ือ เลือกต้ังครั้งหน้าชนะชัวร์ 
วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.10 น. 
 
 
 
 
 
 
7 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อม ส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่ อ.เถิน 
และ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกต้ังซ่อม 
ส.ส.เขต 4 จ.ลําปาง 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ในคร้ังน้ี พรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยมาปักธง จ.ลําปาง เขต 4 ในครั้งน้ี ประชาชนคงดูออก ร.ต.ท.สมบูรณ์ คือ คนเดียวที่เป็นฝ่าย
ประชาธิปไตย นอกน้ันเป็นฝ่ายเผด็จการ คิดกันง่ายๆถ้าการเลือกต้ังครั้งน้ีพ่ีน้องประชาชนท่ีเคยเลือกพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนใจ และมาลงคะแนนให้พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมด แค่น้ีพวกเราก็จะชนะ และชนะกว่าสี่หมื่น
คะแนนด้วย และถ้าตนมีโอกาสบริหารประเทศ วันจันทร์-ศุกร์ จะทํางาน วันเสาร์-อาทิตย์จะไปพบประชาชนทุก
อําเภอ การเลือกต้ังครั้งน้ียังไม่มีหัวหน้าพรรคคนไหนลงพื้นที่ มีตนคนเดียวที่ลงพ้ืนที่น้ีจนกว่าจะเลือกต้ังเสร็จ 
 “พนันกับผมได้ว่าอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่มา และแผ่นพับที่ผมแจกไปพวกท่านอย่าคิดว่าไม่สําคัญ 
พวกท่านถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกผมได้มีโอกาสบริหารประเทศเมื่อไร ผมจะทําตามนโยบายน้ีล้านเปอร์เซ็นต์ 
ตอนน้ีประชาชนเห็นผมทํางานมาแล้ว 1 ปี รู้จักผมมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ผมเช่ือว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีหรือครั้ง
หน้า ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกต้ังแน่นอน” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/497625 
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เสรีรวมไทย ม่ันใจชาวลําปาง ไม่เปลี่ยนใจจากฝ่ายประชาธิปไตย 
Jun 7, 2020( Last update Jun 7, 2020 11:00 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ม่ันใจชนะการเลือกต้ังลําปาง เขต 4 แน่นอน หากประชาชนไม่เปลี่ยนใจ
จากฝ่ายประชาธิปไตย 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส. ลงพ้ืนที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกต้ังซ่อม เขต 4 จ.ลําปางเลือกต้ังในครั้งน้ี
เหตุที่พรรคเสรีรวมไทยที่ได้คะแนนลําดับ 6 ของครั้งที่แล้ว มาเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เพราะพรรค
เพ่ือไทย ส.ส. เสียชีวิตและไม่ได้ส่งคนลง อนาคตใหม่ลงไม่ได้เพราะพรรคถูกยุบ พรรคเสรีรวมไทยจึงเป็นตัวแทนพรรค
ฝ่ายประชาธิปไตยมาปักธงเพ่ือเลือกต้ังลําปางเขต4 ในครั้งน้ี 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า เลือกต้ังคร้ังน้ีไม่มีหัวหน้าพรรคคนไหนลงพ้ืนที่ มีแค่ตนคนเดียวที่ลง
จนกว่าจะเลือกต้ังเสร็จ พนันได้เลยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ไม่มา และแผ่นพับที่แจกไปอย่าคิด
ว่าไม่สําคัญ ถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกตนได้มีโอกาสบริหารเม่ือไร จะทําตามนโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนน้ี
ประชาชนเห็นตนทํางานมาแล้ว 1 ปี รู้จักตนมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา เช่ือว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีหรือครั้งหน้า ผู้สมัคร
พรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกต้ังแน่นอน 
 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/7A3IsUYlo 
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ธรรมนัส ลุยช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง หาเสียง ม่ันใจคว้าชัย ได้พัฒนาให้เจริญเหมือนพะเยา 
6 มิ.ย. 2563  22:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ธรรมนัส ลงพื้นที่ จ.ลําปาง หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือกต้ังซ่อม เขต 4 ลําปาง 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะพรรคพลังประชารัฐ ขึ้นไป
กราบไหว้พระธาตุลําปางหลวง และพระแก้วมรกต ที่ อ.เกาะคา จ.ลําปาง เพ่ือความเป็นสิริมงคล จากน้ันเดินทางไปที่
ตลาดสดอําเภอเกาะคา เพ่ือช่วยหาเสียงให้กับนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ 
ผู้สมัครหมายเลข 1 ในการเลือกต้ังซ่อมแทนตําแหน่งที่ว่างลง หลังจากนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลําปาง เขต 4 
พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิต 
 จากน้ันนายธรรมนัส และผู้สมัคร ส.ส. ได้ขึ้นรถปราศรัยบนรถบรรทุกอีซูซุ 6 ล้อ สีขาว หมายเลข
ทะเบียน 88-9724 โดยกล่าวเป็นภาษาเหนือ ว่า อยากให้ชาวลําปางเลือกผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเป็นตัวแทน
เข้าไปทํางาน พัฒนาพื้นที่ จ.ลําปาง เขต 4 ให้เจริญเหมือนกับที่ จ.พะเยา ที่ตนเองเป็น ส.ส. อย่าลืมวันที่ 20 มิ.ย.เข้า
คูหากาเบอร์ 1 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดวันน้ี ได้ลงพ้ืนที่ จ.ลําปาง เขต 4 คือ อ.เกาะคา เสริมงาม สบปราบ 
เถิน และ อ.แม่พริก จะไปให้ครบทุกอําเภอ การเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งน้ีมีความมั่นใจมาก เพราะว่าการเลือกต้ังส.ส.ลําปาง 
เขต 4 ที่ผ่านมา ประชาชนลงคะแนนให้นายวัฒนา สิทธิวัง อย่างล้นหลามหากเลือกนายวัฒนาเข้ามาเป็น ส.ส.ก็จะมา
เป็นฝ่ายรัฐบาล มีโอกาสท่ีจะนําความเจริญโดยเอางบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ เข้ามาสู่ จ.ลําปาง ในเขต
เลือกต้ังที่ 4 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า จ.ลําปาง มีอัตลักษณ์ สามารถขายความเป็นตัวตนของ จ.ลําปาง ได้ ซึ่งมีทั้งวัด
วาอาราม สถานที่ท่องเท่ียวที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะเข้ามาพัฒนา ที่สําคัญคือการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน ทั้งคุณภาพชีวิตโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า อาชีพ ที่ดินทํากิน ให้กับพ่ีน้องชาวลําปาง 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4268125 
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โพลล์ดักคอปรับ ครม.ใหม่ หว่ันถอนทุนคืน การันตีชุดเดิมทําดีอยู่แล้ว 
วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพลล์ดักคอปรับครม.ใหม่ หว่ันถอนทุนคืน การันตีชุดเดิมทําดีอยู่แล้ว สมศักด์ิยํ้าทุกอย่างอยู่ที่ ‘บิ๊กตู่’ 
รับคนในพปชร.ซูฮก‘บิ๊กป้อม’ อุตตมจ่อเคาะวันประชุมใหญ่  ลุ้นเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ 
 ซูเปอร์โพล ระบุประชาชนห่วงปรับครม.ใหม่ หว่ันนักการเมืองหวังถอนทุนเลือกต้ังสมัยหน้า ระบุชุด
ปัจจุบันคนดีมีฝีมือมีอยู่มาก ด้านสมศักด์ิ เทพสุทิน เผยทุกอย่างอยู่ที่บ๊ิกตู่ ยอมรับคนใน พปชร.ซูฮกบ๊ิกป้อม ด้าน 
“อุตตม” จ่อเคาะวันประชุมใหญ่ พปชร.เลือกกก.บห.ชุดใหม่ฝ่าย “สุวัจน์” เช่ือรัฐบาลอยู่ครบ 4 ปีเพราะทุกฝ่ายร่วม
ทํางานกันเป็นทีม 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ผศ. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 
เสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ปรับคณะรัฐมนตรี เพ่ือใคร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บ
ข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จํานวน 1,871 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงผลประเมินคนดีใน
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 48.5 ระบุมีคนดีอยู่บ้าง ในขณะท่ีร้อยละ 37.3 ระบุ ไม่มีเลย แต่ร้อยละ 14.2 
ระบุมีคนดีอยู่มาก 
 
ห่วง ปรับ ครม.หวังถอนทุนเลือกต้ัง 
 ที่น่าเป็นห่วง คือ ความเห็นต่อรัฐบาลในข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีปรับเพ่ือใคร พบว่า ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 63.3 มองว่ารัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีเอานักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์เงินกู้และถอนทุนคืนใช้เลือกต้ัง
ต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 34.1 มองว่า รัฐบาลจะปรับเอาคนดีเข้ามาทํางานแก้ความเดือดร้อนและปกป้องเงินกู้
ผลประโยชน์ประชาชน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 ระบุข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีจะก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยในหมู่ประชาชนต่อความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล แสวงหาผลประโยชน์จากเงินกู้ เข้ากระเป๋านักการเมือง 
ในขณะที่ร้อยละ 14.9 ระบุ ไม่ใช่ 
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ชี้เสียงหนุนรัฐบาลลดลงฮวบ 
 ที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ66.8ระบุนายกรัฐมนตรีลอยตัวเหนือปัญหาทําตัว เป็นพระเอก
ตลอดกาล ในขณะที่ร้อยละ 33.2ระบุนายกรัฐมนตรี ต่ืนตัวแก้ปัญหา นํ้าผึ้งหยดเดียว ปกป้องรักษาคนดี 
 นอกจากน้ี ผลสํารวจยังพบแนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึง ล่าสุด 
หลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ผ่านสภาผู้แทนราษฎรโดยฐาน
สนับสนุนรัฐบาลลดฮวบดิ่งลงอีก จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน เหลือเพียงร้อยละ20.4 ในช่วงหลัง
การอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินผ่านสภาผู้แทนฯ และ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก 
 
หว่ันสถานการณ์บ้านเมืองย่ิงวิกฤต 
 ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า นํ้าผึ้งหยดเดียว กําลังจะทําให้บ้านเมืองระส่ําระสาย สถานการณ์บ้านเมืองที่
กําลังแย่อยู่แล้ว ย่ิงจะวิกฤตตกต่ําลงไปอีก ทั้งๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคยมีประสบการณ์ความเลวร้ายของบ้านเมืองมากมาย
แต่กลับลอยตัวเหนือปัญหาแบบน้ีจะสั่งสอนอบรมลูกหลานเด็กและเยาวชนให้รักชาติบ้านเมืองได้อย่างไร ผู้หลักผู้ใหญ่
ของบ้านเมืองหายไปไหนกันหมดปล่อยให้สถานการณ์เละเทะแบบน้ีต่อไป อารมณ์คับแค้นใจและความเคลือบแคลง
สงสัยของประชาชนต่อความชอบธรรมของรัฐบาลจะกลายเป็นชนวนที่ติดเพลิงแห่งความขัดแย้งรุนแรงบานปลายได้
ง่าย นายกรัฐมนตรีควรรีบแสดงความเป็นผู้นําทําให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ไม่ต้องรอดูกระแสจนนาทีสุดท้าย (the 
last minute) เด๋ียวจะสายเกินไป 
 
‘อุตตม’เตรียมเคาะวันประชุมใหญ่ 
 สําหรับความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ใน
ฐานะรักษาการ หัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวถึงกระบวนการจัดประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า การประชุมครั้ง
น้ี ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจําปี โดยกฎหมายต้องดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือไม่ และยืนยันว่า จะดําเนินการภายในกรอบเวลาไม่เกิน 45วันนับแต่ตําแหน่งว่าลง 
 “ขณะน้ีกําลังพิจารณากําหนดวัน ซึ่งจะดําเนินการโดยนายทะเบียนของพรรคเพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี โดยมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และวาระอ่ืน ยํ้าว่าไม่ได้จัดประชุมช้า เพียงแต่ยังไม่ทราบว่า
เมื่อไร”นายอุตตม กล่าวนํ้า 
 
พปชร.จ่อเคาะนัดเลือกกก.บห.ใหม่ 
 ด้านนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ รักษาการนายทะเบียนพรรค พปชร.เผยว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการเตรียมการประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งจะมีการหารือกันในพรรคถึงการกําหนดวันโดยจะต้องตรวจสอบการ
ย่ืนลาออกของกรรมการบริหารพรรคและหนังสือว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
(กกต.)รับทราบภายใน 15 วันตามกฎหมาย จากน้ันจะดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะหารือ
ได้วันใด ในการประชุมพรรค มีหลายอย่างที่ต้องดําเนินการ ทั้งเรื่องภาระตามกฎหมาย เรื่องตําแหน่งกรรมการบริหาร
ว่างลง เรื่องรายงานกิจการในรอบปี เรื่องงบดุลประจําปี มีรายละเอียดมากจึงต้องตรวจสอบให้มีความพร้อม ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพิจารณากําหนดวันประชุม 
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 “ขอยืนยันว่าไม่ได้ดึงเวลา แต่เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าซึ่งตามข้อบังคับ หัวหน้าพรรคต้องแจ้ง
วันนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7วันและเตรียมจัดสถานที่ที่ต้องเว้นระยะห่างซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค ต้อง
กําหนดวันร่วมกันและกําลังนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอยู่”นายวิเชียรยํ้า นอกจากน้ีปฎิเสธว่าไม่ทราบกรณี
สมาชิกพรรค อาจเคลื่อนไหวเข้าช่ือเพ่ือขอเปิดประชุมใหญ่เองแต่กระบวนการต้องดําเนินการตามกฎหมาย เป็นคนละ
เรื่องกับเกมการเมืองอย่างไร พลังประชารัฐก็ช่วยกันทํางานต่อไป 
 
‘สมศักด์ิ’ยันศึกพปชร.ไม่ทําพรรคแตก 
 ขณะท่ี นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนนําพรรค พปชร.และกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงความ
ขัดแย้งภายใน พปชร.ว่าหากจะถามว่าจบหรือไม่จบ พูดไป ก็เหมือนโกหก หากถามว่ามีอะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบ
ว่าไม่มีเพราะพรรคการเมือง จะหยุดทํางานไม่ได้ และจะหยุดเคล่ือนไหวกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ พรรคการเมืองคือ 
กลุ่มของคนที่เข้ามาทํางานทางการเมืองเพ่ือให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการ
งบประมาณ หรือการใช้กลไกการทํางานของภาครัฐให้ประเทศเดินหน้าแข็งขันกับประเทศอ่ืนได้ 
 “หากถามคนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่มี เพียงแต่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่
ออกไป แล้วมีสื่อนําไปขยายความ เรื่องภายในพลังประชารัฐ ไม่รุนแรง ถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และเรื่องว่า
พรรคแตกมันก็เป็นความรู้สึกของสื่อที่มองเท่าน้ัน”นายสมศักด์ิ ยํ้า 
 นายสมศักด์ิยังระบุว่าที่กก.บห.ลาออก18คน ไม่ใช่ เพราะคนในพรรคไม่เอากก.บห.ชุดน้ี เพียงแต่ว่า 
กก.บห.ชุดน้ี เปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความใจกว้าง อาจจะเลือกคนเดิมได้ เพราะคนเดิมก็กลับเข้า
มาเป็น กก.บห.ได้ แต่ถ้ามองแบบไม่รักชุดเก่าเกินไปก็จะรู้ว่า คือ การเปิดใจกว้างจริงๆคนในพรรคไม่มีรุนแรงและตน
ไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลย แต่ต้องการให้พรรคเป็นที่ครองใจของประชาชน 
 
ยันทุกคนในพรรคเคารพ’บิ๊กป้อม’ 
 ส่วนประเด็นที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯระบุว่ายังไม่พร้อม น่ังหัวหน้าพรรค พปชร.น้ัน 
นายสมศักด์ิ กล่าวว่า“ก็ไปถามพล.อ.ประวิตร ทุกวัน พล.อ.ประวิตรเป็นคนซื่อ ถามท่านไป ท่านก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร 
ผมก็เข้าใจ ท่านไม่มีอะไร ท่านตรงไป ตรงมา”ส่วนที่หลายคนระบุว่าพล.อ.ประวิตร เอาอยู่น้ันนายสมศักด์ิกล่าวว่าคน
ในพรรคให้ความเคารพและให้ความเช่ือถือในตัว พล.อ.ประวิตร เป็นทุนเดิมที่มีอยู่ในขณะน้ี ส่วนหน่ึง ก็สนับสนุน 
พล.อ.ประวิตร แต่พล.อ.ประวิตรจะรับหรือไม่ ก็อย่างที่เห็นอยู่ บางคน ก็เสียดายของเก่า แต่ตนบอกว่าไม่ต้องเสียดาย 
ไปช่วยกันดูเรื่องของสมาชิกพรรคที่จะลงคะแนนให้ดีกว่า 
 
อุบปรับครม.ชี้เป็นอํานาจนายกฯ 
 ส่วนการปรับครม.นายสมศักด์ิ กล่าวว่าเป็นครรลองประชาธิปไตย หากหยิบเร่ืองการปรับเปลี่ยนอย่าง
เดียว จะทะเลาะกัน มีคนจ้องจะนําเรื่องแค่ประโยคเดียวไปตีความ ประชาชนขาดทุน ขอร้องสมาชิกพรรคจะต้อง
ระมัดระวังเรื่องการสื่อออกไป อาจเกิดความเข้าใจผิด ทั้งที่ทุกอย่างออกมาดี 
 “นายกฯเหน่ือยมาก กับการแก้ปัญหาโควิดและนายกฯก็ชนะเกือบ100เปอร์เซ็นต์ และนายกฯเข้าใจ 
ส.ส.และชาวบ้าน หมวดต่อไปคือชาวบ้านในชนบท จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล สิ่งที่ผู้ใหญ่เข้าใจท้ังหมดก็เกิดจาก 
ส.ส.ด้วยครม.ด้วย ผมก็อยากเห็นประชาชนหรือคนที่เดือดร้อนอยู่มีความสุขมากขึ้น”นายสมศักด์ิยํ้า 
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 เมื่อถามยํ้าเรื่องปรับ ครม.รอบน้ี จะทําให้การทํางานก้าวหน้ากว่าเดิมหรือไม่น้ันนายสมศักด์ิ กล่าวว่าตน
ไม่พูดเรื่องปรับ ครม. อย่าถาม ตนขอพูดในแนวของการเมืองว่า เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องทําให้ดี หาคนให้ดี 
แต่อํานาจเป็นของนายกฯ 
 
ยืนกรานไม่คิดเปลี่ยนกระทรวง 
 นายสมศักด์ิ ยังยืนยันว่า ไม่เคยคิดอยากเปล่ียนกระทรวง เพราะเป็นนักการเมือง รู้ว่าวันน้ีควรจะทํา
อะไร เราจะคิดเป็นอ่ืนไม่ได้จะทําอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุข ได้ประโยชน์จากการทํางานของเราทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 “ถ้าไปแย่งเพ่ือผลประโยชน์ เพ่ือคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ัน คือคิดผิด ผมว่าไม่ต้องไปสู้รบ
ปรบมือ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงนี้ ผมทํางานได้ ผมก็มั่นใจว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็น
อยู่ และจะได้เห็นชัดเจนในกระทรวงยุติธรรมถ้าอยากเห็นผมในตําแหน่งอ่ืน ให้เวลาผมอีก 6 เดือน ผมจะทําอะไรให้
เห็นเป็นรูปธรรม” นายสมศักด์ิ กล่าว 
 
‘มาดามเดียร์’เดินหน้าทํางาน 
 นส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายช่ือ พปชร.กล่าวถึงการปรับ ครม.และมีช่ือตนเอง ที่จะไปน่ัง
รัฐมนตรีน้ันว่า ไม่ทราบ การปรับครม.เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี วันน้ีอยากโฟกัสการทํางานในตําแหน่งของ ส.ส.
ที่ประชาชนไว้วางใจ ตําแหน่งในคณะรัฐมนตรี เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี วันน้ีขอเดินหน้าทํางานให้กับประชาชน
ตามอุดมการณ์ของตนเอง และยืนยันว่าการรวมกลุ่มครั้งน้ี ไม่ได้มีความคิด จะไปต้ังพรรคใหม่เพราะเช่ือมั่นว่า พปชร.
ยังมีความเข้มแข็งที่จะเดินหน้าอยู่ แต่ระบอบประชาธิปไตย อาจจะมีความแตกต่างทางความคิดได้ และเช่ือว่าเมื่อทุก
คนเข้าใจกัน เราจะยังเดินหน้าได้ทํางานเพ่ือประเทศและประชาชนต่อไปเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่มีความสามารถ 
 
ซูฮก‘บิ๊กป้อม’โยนพรรคเคาะนั่งหน. 
 ส่วนคุณสมบัติของคนท่ีจะมาเป็นหัวหน้าพรรคนั้น น.ส.วทันยา กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้นําที่มีความ
เข้มแข็ง มีความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและมีวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนพรรค เพ่ือให้พรรคมีความเป็นหน่ึงเดียวและ
สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนช่ือแคนดิเดตท่ีมีช่ือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจะมาน่ังเป็น
หัวหน้าพรรคน้ัน ตนมองว่าท่านมีความเมตตาและมีความอาวุโส และ ส.ส.ทุกคนให้ความเคารพอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับสมาชิกในการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค 
 
‘สุวัจน์’ยํ้าเสถียรภาพรัฐบาลสําคัญมาก 
 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนากรัฐมนตรี แกนนําพรรคชาติพัฒนากล่าวถึงแนวโน้มการปรับ ครม. 
ว่าเป็นความรับผิดชอบและเป็นภาระหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่ในส่วนพรรคชาติพัฒนา 
ถือว่าใน 1ปีที่ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ไปร่วมรัฐบาล เราก็ได้ร่วมกันทํางานด้วยดีตลอดมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/497601 
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นิด้าโพลเผย 1 ปี จากการเลือกต้ัง รบ.บิ๊กตู่ ปชช. 54.72% ระบุ มีอุดมการณ์ทําเพื่อ ปชช. 
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 07 มิถุนายน 2563 เวลา 09:29 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  เผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มา
จากการเลือกต้ัง” ร้อยละ 54.72 ระบุว่า มีอุดมการณ์ ร้อยละ 52.24 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทาง
การเมืองและการบริหารที่สําคัญ  
 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี นายกประยุทธ์ 
ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับ
ความคิดเห็นต่อการทํางานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการดํารงตําแหน่งครบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง พบว่า ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ทํางานในตําแหน่งนายกฯ ได้ดี
มาก เพราะ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ พูดจริงทําจริง ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ต้ังใจจริง และ
พร้อมจะช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้นร้อยละ 35.60 ระบุว่า ทํางานใน
ตําแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี เพราะ บริหารจัดการโรคโควิด-19ได้ค่อนข้างดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ช่วยเหลือ 
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ประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทํางานดี ไม่วุ่นวาย ดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี ร้อยละ 27.44 ระบุว่า ทํางานใน
ตําแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะ การทํางานยังมีจุดบกพร่อง ยังแก้ไขไม่ตรงจุด การบริหารงานการตัดสินใจทําได้ไม่
ดี มีความล่าช้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังเดือดร้อน ร้อยละ 20.48 ระบุว่า ทํางานใน
ตําแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะ การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหาร
ประเทศไม่ดีทําให้เศรษฐกิจตกตํ่า ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร และร้อยละ 0.56 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า 
ผู้ที่ระบุว่า ทํางานได้ไม่ดีเลย มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ทํางานได้ดีมาก ได้ค่อนข้างดี และได้ไม่ค่อยดี มี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 ส่วนลักษณะการทํางานในรอบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มา
จากการเลือกต้ัง ในด้านต่าง ๆ พบว่า 
 ด้านอุดมการณ์ในการทํางานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.72 
ระบุว่า มีอุดมการณ์ และ ความต้ังใจทํางานเพ่ือชาติและประชาชน ขณะที่ ร้อยละ 40.72 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิด
แต่จะทํางานเพ่ือรักษาอํานาจของตนเองและ พรรคพวก เท่าน้ัน และร้อยละ 4.56 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า 
ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.24 ระบุ
ว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สําคัญ ขณะที่ ร้อยละ 43.84 ระบุว่า ไม่มีความกล้า
ตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและ การบริหารที่สําคัญ และร้อยละ 3.92 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า 
ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 ด้านบุคลิกภาพผู้นําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุว่า มี
บุคลิกภาพผู้นําแบบทหารขณะที่ ร้อยละ 37.28 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นํากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 
7.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นําแบบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.68 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า มี
บุคลิกภาพผู้นําแบบทหาร มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นําก่ึงแบบทหาร/ แบบประชาธิปไตย 
และมีบุคลิกภาพผู้นําแบบประชาธิปไตย มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 ด้านประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.76 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 
46.40 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศ และร้อยละ 3.84 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจาก การเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 
2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึง ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทํางานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.76 ระบุว่า การทํางานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะที่ ร้อยละ 40.48 
ระบุว่า การทํางานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 13.76 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการสํารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า การ
ทํางานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า การทํางานมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89391-nidapoll-4.html 
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สถานีคิดเลขที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 12:15 น. 
คงรูป‘เฉพาะกิจ’!? 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคพลังประชารัฐถึงครา ถอดหน้ากาก เผยโฉมที่แท้จริง 
เมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่ง เปิดทางยกเครื่อง เลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ ผลักดัน พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้า แทนอุตตม สาวนายน   
แรกก่อต้ัง ไม่ว่านักวิชาการ ฝ่ายการเมือง ประชาชนทั่วไป ช้ีว่าพลังประชารัฐ คือพรรคลายพราง ต้ังขึ้นเพ่ือสืบทอด
อํานาจ  
ใครต่อใคร ต่างปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง 
ทั้งที่ไม่ผิดข้อเท็จจริง 
ยกช่ืออุตตม ยกช่ือสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 2 พลเรือนที่มีตําแหน่งสําคัญในพรรค พะย่ีห้อ ยืนยัน   
ไม่ใช่พรรคทหาร 
หลังเลือกต้ังทั่วไป ไม่นาน “บ๊ิกป้อม” ตัวจริง เสียงจริง ขยับมานั่งในตําแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์พรรค  
เติมสี เพ่ิมความเขียว 
ล่วงถึงเดือนมิถุนายน มีช่ือเป็น ว่าที่หัวหน้า  
แต่งตัวรอ ขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการ 
ปฏิเสธมิได้อีกต่อไปว่า พลังประชารัฐ ไม่ใช่พรรคทหาร  
อันที่จริง การต้ังพรรค ที่เรียกว่าพรรคทหารน้ัน ไม่ผิดอะไร 
เป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
แต่ที่ไม่ยอมรับกัน 
เน่ืองจากอาจส่งผลได้-เสียทางการเมือง โดยเฉพาะในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังแรกหลังรัฐประหาร กองทัพยึดอํานาจการ
ปกครอง โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกต้ัง  
ฝ่าย เสธ.-มันสมองของพรรคคงไม่อยากล้อเล่น ท้าทายประชาชนเลือก โดยแบ่งขั้วข้างอย่างชัดเจน  
ว่ากันว่า การรัฐประหารครั้งล่าสุด กองทัพถอดบทเรียน ความล้มเหลวในการรัฐประหารครั้งที่ผ่านๆ มา  
ป้องกันเสียของ 
ถอดบทเรียน แม้กระทั่งต้ังพรรคการเมือง เพ่ือมิให้เป็นแค่พรรคเฉพาะกิจ ซ้ํารอยพรรคทหาร ที่ถึงกาลล่มสลายอย่าง
รวดเร็ว ลงสนามเลือกต้ังครั้งเดียวก็มี 
วางเป้าหมาย พรรคพลังประชารัฐ สูงส่งเป็นสถาบัน เป็นองค์กรทางการเมือง   
ดํารงคงอยู่สืบไป 
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แต่พลังประชารัฐ ก็ดูดนักการเมืองรุ่นเก่า ลายคราม จากพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีคะแนนนิยมในพ้ืนที่แน่นหนามาร่วม
สังกัด และส่งลงสนามเลือกต้ัง 
ถอดแบบ สามัคคีธรรม อีก 1 พรรคทหาร  
โตลัดวิธีเก่า เบ้าเดียวกัน 
ไม่มีอะไรเป็นนวัตกรรมการเมือง ในแนวทางปฏิรูปแม้แต่น้อย 
แต่สิ่งอันเป็นแม่เหล็กดึงดูด (อดีต) ส.ส. ที่พลังประชารัฐมีเหนือกว่าสามัคคีธรรม คือการกลัวเสียของ 
แม่นํ้าอีกสายของ คสช. ดีไซน์รัฐธรรมนูญสุดวิจิตรพิสดาร 
ใช้ 250 ส.ว.แต่งต้ังเป็นน่ังร้าน การันตีสืบทอดครองอํานาจ 
พลังประชารัฐเป็นแกนนําจัดต้ังรัฐบาล รวบรวมเสียง ส.ส.-ส.ว.เป็นเสียงข้างมากในรัฐสภา โหวตหนุน ‘บ๊ิกตู่’ ขึ้นเป็น
นายกฯได้สําเร็จ 
เป๊ะตามการดีไซน์   
รัฐบาลที่มีพรรคประชารัฐเป็นแกนนําบริหารประเทศไม่ทันครบ 1 ขวบปี 
สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. กรรมการบริหารพรรค ไม่พอใจคณะบริหารชุดเก่าหรือชุดปัจจุบัน  
เคลื่อนไหวไขก๊อกเกินครึ่ง ดีดพ้นจากตําแหน่งโดยปริยาย 
เป้าหมายแท้จริง มิได้จํากัดวงอยู่เฉพาะตําแหน่งในพรรค หากแต่ปลายทางคือการยึดคืนเก้าอ้ีรัฐมนตรี นํามาจัดสรร
ปันส่วนใหม่ 
แน่นอนว่าในส่วนของพรรคน้ัน ใครมา ใครไป การเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อพรรคมากนัก 
ไม่ว่าใครน่ังหัวหน้า  
ตราบใด ที่บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญยังมีผลบังคับใช้  
พรรคพลังประชารัฐยังคงเป็นแม่เหล็กพลังสูงอยู่ อย่างมิต้องสงสัย ดึงดูดได้สนิททั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง ที่เสนอ
ตัวเป็นพรรคแนวร่วม-ร่วมรัฐบาล 
เน่ืองจากมีหลักประกันการเข้าสู่อํานาจ 
แต่หลักประกันน้ีมีอายุ มีความเป็นช่ัวคราว ไม่ย่ังยืน  
อาจช่วยลากความเป็นพรรคเฉพาะกิจที่ดํารงอยู่ได้โดยอาศัยบทเฉพาะกาลออกไปได้ช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน 
มีชีวิตยืนยาวกว่าสามัคคีธรรม 
แต่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันความเป็นสถาบัน องค์กรทางการเมือง คือการอยู่ร่วมชายคาด้วยแนวคิด อุดมการณ์
เดียวกัน   
นิมิตหมายความย่ังยืน ยังไม่ปรากฏ 
ที่พบเห็นคือการเป็นพรรคการเมือง รวมดาวกระจาย 
มากด้วยความขัดแย้งต่อสู้แย่งชิงตําแหน่ง รัฐมนตรี 
น่าคิดว่า วันหน่ึงเมื่อบทเฉพาะกาลส้ินสุด  
ไม่มีอะไรน่าพิสมัย 
ต้องแข่งขันด้วยนโยบาย ฝีมือบริหาร ไม่มีแต้มต่อ ข้อได้เปรียบทางการเมืองสูงอย่างสูงย่ิงอีกต่อไป 
พรรคเช่นว่าน้ี จะคงรูปอยู่ได้หรือไม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2217190 
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การศึกชิงอํานาจ "พปชร." ไม่จบแค่เลือก กก.บห.ชุดใหม่ “บิ๊กป้อม” ไหวไหม-คิดการใด? 
07 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
"จุดประสงค์ที่แท้จริงทางการเมืองของการวางแผน-เดินหมากทางการเมืองทั้งหมด ของกลุ่มต่างๆ ในพลังประชา
รัฐที่ล้มกลุ่มสมคิด มันเป็นเรื่องของการมองไปท่ีการรีเซตจัดสรรอํานาจใหม่ในรัฐบาลการปรับ ครม.” 
      กระบวนการเพ่ือเลือก หัวหน้าพรรค-กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ หลังจาก
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน พร้อมใจกันร่อนใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคไปเมื่อ 1 มิถุนายน 
จะเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบันและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ที่จะมีอยู่ 2 ขั้นตอน
สําคัญ เรียงตามลําดับเวลา 
 เริ่มที่ขั้นตอนแรก อุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ต้องทําหนังสือถึง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือแจ้งให้ กกต.ทราบถึง กรณี 18 กรรมการบริหารพรรค ย่ืนใบลาออกจากการเป็น
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือให้เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามกฎหมายพรรคการเมือง 
      2.อุตตม-รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ยังไม่ได้ลาออก 
และอยู่ในสภาพรักษาการกรรมการบริหารพรรค ที่มีด้วยกัน 16 คน มาประชุมกันเพ่ือลงมติกําหนดวันประชุมใหญ่
สามัญของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะมีวาระสําคัญคือ การลงมติลับเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุด
ใหม่ ยกแผง 
      ซึ่งกระบวนการเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคดังกล่าว ต้องทําภายในไม่เกิน 15 วัน นับ
จาก 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่การจัดประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชา
รัฐชุดใหม่ ต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ 1 มิ.ย. ที่เป็นวันซึ่ง 18 อดีต กก.บห.พรรคพลังประชา
รัฐลาออก ดังน้ันก็จะต้องมีการเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวภายในไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมน้ี 
      ด้วยเหตุน้ี ภายในไม่เกินกลางเดือน ก.ค.ก็จะได้เห็นกันแล้วว่า หัวหน้าพรรค-เลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐ-กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่มีใครกันบ้าง 
      ท่าทีล่าสุดของ บ๊ิกป้อม-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ-ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้แรงหนุนจากทุกกลุ่มในพลังประชารัฐให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะออกตัว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังถูกถามถึงแรงหนุนให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 4 มิ.ย.ว่า "ไม่
พร้อมๆ" 
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 ทว่าวันรุ่งขึ้น ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. ท่าทีดังกล่าวก็แปรเปลี่ยนไป โดย พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกคร้ัง 
ถึงกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมหากถูกเสนอช่ือให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า "ยังไม่ถึงเวลา เพราะเมื่อถึง
เวลาก็แล้วแต่พรรคและสมาชิกพรรค ผมไม่เก่ียว เขาเลือกกันอย่างไร ก็ว่าไปตามน้ัน" 
 เมื่อถามย้ําว่า สามารถเป็นหัวหน้าพรรคได้และเป็นไม่ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรพยักหน้าและตอบสั้นๆ 
ว่า “อืม” 
      อย่างไรก็ตาม ในทางการเมือง คนในพลังประชารัฐวิเคราะห์ไปในแนวเดียวกันหมดว่า พลเอกประวิตร ก็
ต้องเด้งเชือกตัวเองไว้แบบนี้ เพราะยังเหลือเวลาอีกมากร่วมเดือนกว่าถึงจะมีการจัดประชุมใหญ่พรรค เมื่อสถานการณ์
การเมืองพลิกแบบวันต่อวัน มันก็ต้องมีลูกดูเชิง ประเมินสถานการณ์กันไว้ด้วย จะไปตอบแบบโต้งๆ ทันควันว่า 
“ได้เลย-เอาสิ-พร้อมแล้ว-อยากเป็น” 
 หากสถานการณ์พลิก เกิดมีปัจจัยแทรกซ้อน บ๊ิกป้อมไปเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่ได้ มันก็เสียเหลี่ยม 
 การเด้งเชือกไว้แบบนี้ของพลเอกประวิตร จึงเป็นเรื่องปกติทางการเมือง เพราะการบอกว่า "ไม่พร้อม" 
ไม่ได้หมายถึง 
"ไม่เอา-ไม่เป็น" 
 เพราะถ้าเสียงส่วนใหญ่ในพรรค โดยเฉพาะหากในที่ประชุมใหญ่พรรคเทเสียงหนุน พลเอกประวิตร ยังไง
เสีย “ลุงป้อม” ของ ส.ส.-นักการเมืองพลังประชารัฐทั้งหลาย ก็น่าจะตอบรับ ไม่มีปฏิเสธ น่ีคือสิ่งที่ ส.ส.พลังประชารัฐ
พูดเป็นเสียงเดียวกันต้ังแต่ช่วงบ่ายจรดค่ํา ที่ตึกรัฐสภา เกียกกาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังข่าวคําให้
สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรที่บอก ”ไม่พร้อม” ถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในไลน์ของ ส.ส.พลังประชารัฐหลายต่อ
หลายคน ที่พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครแปลกใจ มีแต่อมย้ิม และบอกกันว่า ลุงป้อม เขาต้องไว้เชิง ยังไงก็มาแน่ 
 อย่างเช่น มุมอ่านสถานการณ์การเมืองของ ไพบูลย์ นิติตะวัน-รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ-
ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ-มือกฎหมายข้างกายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เช่ือว่า เมื่อเสียงเรียกร้องของคนในพรรค
พลังประชารัฐ ที่ต้องการให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคออกมาแบบเป็นหน่ึงเดียว ยังไงพลเอกประวิตรไม่ปฏิเสธ
ชัวร์ 
  “ส.ส.พลังประชารัฐกับสมาชิกพรรคต่างช่ืนชมและเคารพพลเอกประวิตรมาก และต่างปรารถนา อยาก
ขอให้ท่านมาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. ซึ่งพลเอกประวิตรเป็นเสาหลักของพรรคอยู่แล้ว หากจะมาเป็นหัวหน้าพรรค ก็
ต้องเสียสละ ต้องยอมเหน่ือย ต้องยอมท่ีจะลงมาเป็นหัวหน้าพรรค 
 ดังน้ันเราต้องขอด้วยเหตุเดียวก็คือ ท่านก็รักพรรคพลังประชารัฐ ถ้ามาแล้วเป็นประโยชน์กับพรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคจะได้แข็งแรงขึ้น จะได้ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ เพราะท่านก็รักพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ว ดังน้ันถ้า
โดยเหตุผล พูดคุยกันแล้ว หากพลเอกประวิตรยอมเสียสละลงมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มันก็จะเป็น
ประโยชน์กับพรรค แม้ตอนน้ีพลเอกประวิตรถึงบอกว่า ไม่เก่ียว ไม่อะไรท้ังสิ้น ถ้าถึงเวลานั้น มีเสียงเรียกร้องของ 
ส.ส.พปชร.ทั้งพรรค สมาชิกพรรคทั้งประเทศ แล้วมันเป็นประโยชน์กับพรรค ผมว่าท่านก็ต้องเสียสละ ต้องรับฟัง ใน
เมื่อพลเอกประวิตร ทําให้กับพรรคมาขนาดไหนแล้ว แล้วท่านจะไม่ทําให้หรือ 
 ตอนน้ีเรามีปัญหา มันมีความแตกแยก มันไม่มีใครมือถึงเลย แล้วมีฝักมีฝ่ายแบบนี้ เราต้องการความเป็น
เอกภาพ แล้วมันเป็นประโยชน์กับพรรค เพราะพลเอกประวิตรเป็นเสาหลัก เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักจาก 
ส.ส. ทั้งพรรค เราก็ต้องไปขอพลเอกประวิตร แต่ไม่รู้ท่านจะมาหรือเปล่า แต่หากคุยกันถึงประโยชน์จริงๆ คุยกันถึง
เหตุถึงผลกันจริงๆ  พลเอกประวิตรก็อาจต้องไปตัดสินใจอีกครั้ ง” (ไพบูลย์ นิ ติตะวัน-รอง  หน .พปชร . ) 
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 เห็นหนังตัวอย่าง แรงเชียร์พลเอกประวิตรแบบน้ี ยังไงตอนน้ีบ๊ิกป้อมเต็งหน่ึง นอนมา จ่อน่ังหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ รอส่งช่ือถึงสํานักงาน กกต.ได้เลย เว้นเสียแต่มีสถานการณ์แทรกซ้อน ทําให้ผิดไปจากน้ี แต่ถึง
ตอนน้ีพบว่ายังไม่เห็นเค้าลางใดๆ 
 กลเกมชิงอํานาจในพรรคพลังประชารัฐ จริงๆ แล้วเรื่องตําแหน่งต่างๆ ในพรรคพลังประชารัฐเป็นแค่
เรื่อง ประกอบทางการเมือง เท่าน้ัน เพราะเป้าหมาย-จุดประสงค์ที่แท้จริงทางการเมืองของการวางแผน-เดินหมากทาง
การเมืองทั้งหมดของกลุ่มต่างๆ ในพลังประชารัฐที่ล้มกลุ่มสมคิด มันเป็นเรื่องของการมองไปที่ 
“การรีเซตจัดสรรอํานาจใหม่ในรัฐบาล-การปรับ ครม.” 
 แต่จะทําสิ่งน้ันได้ ต้องลดบทบาทกลุ่มสมคิด-อุตตมในพลังประชารัฐเสียก่อน จนเป็นที่มาของการ
แตกหักของกลุ่มต่างๆ ในพลังประชารัฐกับกลุ่มสมคิด เพ่ือไปสู่บันไดต่อไป คือจัดสรรอํานาจในรัฐบาลใหม่ ภายใต้
รัฐบาล ประยุทธ์ 2/2 ที่ถึงตอนน้ีถือว่าบันไดขั้นแรกของกลุ่มตรงข้ามสมคิด-อุตตมเรียบร้อยไปแล้ว 
 แต่ก่อนจะไปถึงสเต็ปถัดไปของการศึกในพรรคพลังประชารัฐพบว่า ช่วงน้ีคนในพลังประชารัฐเริ่มคุยกัน
ถึงท่าทีแบบน่ิงๆ ไร้ความเคลื่อนไหวใดๆ ของ กลุ่มสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่เป็นกัปตันทีม คอยคุมทิศทาง-
หางเสือของคนในกลุ่มน้ี ทั้งสายแกนนําพรรค-รัฐมนตรี อย่าง อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค-รมว.คลัง, สนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค-รมว.พลังงาน, สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค-รมว.อุดมศึกษาฯ และที่อยู่ในสาย
กรรมการบริหารพรรค-ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อย่าง วิเชียร ชวลิต ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือและนายทะเบียน
พรรค-กอบศักด์ิ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ, พรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ-เหรัญญิกพรรค, สันติ 
กีระนันทน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ, สุรพร ดนัยต้ังตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน, ชาญกฤช เดชวิ
ทักษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
 เพราะในความน่ิงดังกล่าวของสาย สมคิด-อุตตม ย่ิงทําให้สถานการณ์อึมครึม ประเมินทิศทางได้ยากว่า 
กลุ่มสมคิดจะเอาอย่างไร จะถอนสมอไปทั้งหมดทันที หลังการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเสร็จสิ้นลงแบบแตกหัก
กันไปข้าง หรือจะยอมถูกยึดอํานาจ กลายเป็นผู้แพ้-เบ้ียล่างทางการเมือง แบบหมดทางสู้ โดยยอมถอยเพ่ือแลกกับ
การท่ีคนในกลุ่มของตัวเองไม่ขาลอย แม้จะต้องลอยแพคนในกลุ่มบางคน เพ่ือให้ใครบางคนในกลุ่มเดียวกันได้อยู่รอด
ในรัฐบาลต่อไป ที่ระยะหลังเริ่มมีกระแสข่าวการต่อรองออกมาเร่ือยๆ 
 ไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าว การต่อรอง-พูดคุยระหว่างกลุ่มสมคิดกับพลเอกประวิตร ที่จะให้อุตตมเป็น รมว.
คลังต่อไป ควบกับไปน่ังเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ แทนพลเอกประวิตร แต่ว่าอีก 2 
คนคือ สนธิรัตน์-สุวิทย์ ต้องหลุดจากรัฐมนตรีทั้ง 2 คน แต่ข่าวอีกบางกระแสก็บอกว่า อุตตมจะโยกไปน่ังเป็น รมว.
อุดมศึกษาฯ แทนสุวิทย์ พร้อมกับเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคอีกตําแหน่ง หรือแม้แต่กระแสข่าว บางกลุ่มในพลัง
ประชารัฐที่อยู่คนละขั้วกับสายสมคิด เห็นว่าเมื่อแตกหักกันแบบน้ีแล้ว ต้องดุดัน-เหยียบให้จมดิน คือทั้ง อุตตม-สนธิ
รัตน์-สุวิทย์ ต้องหลุดจากแผงอํานาจในรัฐบาลยกทีม ส่วน “สมคิด” จะอยู่แบบไหน อยู่ยังไง ก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์-
พลเอกประวิตร จะไปเคลียร์กับสมคิดกันเอาเอง 
 ทั้งหมดข้างต้นคือสารพัดกระแสข่าวที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ตึงเครียดในพลังประชารัฐและใน
รัฐบาล 
     วิเคราะห์กันเอาไว้ แม้เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ จนได้ตัว หัวหน้าพรรค-กรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่แล้ว ยังไงเสียรอยร้าว-ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐไม่มีทางจบ และถ้าเคลียร์กันไม่ได้ ก็อยู่แบบรอวัน
แตก!!!!!. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/67999 
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 ยังเป็นโหมดการเมือง ที่หลายฝ่ายกําลังเฝ้ารอว่า สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะเปิดทางให้มีการ “เลือกต้ัง
ท้องถิ่น” เมื่อใด ในเมื่อกําลังจะครบช่วงเวลาการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังครบ 1 ปีเต็ม 
 ถึงแม้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า หลังจัดต้ังรัฐบาลเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน กระทรวงมหาดไทยจะเสนอ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้มีการจัดเลือกต้ังท้องถิ่น 7,852 แห่ง ใน 97,940 ตําแหน่งทั่วประเทศ  
 ต้ังแต่การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 
189 แห่ง เทศบาลตําบล 2,242 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) 5,313 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และ
กรุงเทพมหานคร(กทม.) 1 แห่ง  
ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเป็น “ฐานทางการเมือง” ที่มีเดิมพันสูงไม่แพ้การเลือกต้ังใหญ่เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 
 ก่อนหน้าน้ี ไม่ใช่แค่นักการเมืองท้องถิ่น เรียกร้องให้รัฐบาล “เร่งปลดล็อก” ให้จัดเลือกต้ังโดยเร็ว แต่
เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ
รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกร้องให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เข้าช้ีแจงความคืบหน้ากรณี
การจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด 
 ในวงประชุมครั้งน้ัน พล.อ.อนุพงษ์ ถูกรุมบ้ีถามจาก กมธ.หลายคนว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นจะจัดขึ้นเมื่อใด 
โดยเฉพาะท้องถิ่น “ระดับใด” จะถูกเลือกต้ังเป็นแห่งแรก แต่แล้ว พล.อ.อนุพงษ์ อธิบาย 2 ขั้นตอนสําคัญ ในอํานาจ
จากหน่วยงาน  
 1.กรมการปกครอง ประกาศจํานวนราษฎรทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 ขณะนี้จํานวนประชากร อัพเดทอยู่ที่ฐานข้อมูล กกต.  
 2.ได้ควบรวมหมู่บ้านที่ประชากรไม่ถึง 25 คนใน 44 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นสําคัญอยู่ที่ตัวเลข “งบประมาณ” จัดเลือกต้ังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  
จากการตรวจสอบข้อมูลของ กมธ.ท้องถิ่นชุดน้ี พบว่ามีเพียงท้องถิ่น 2 แห่งพร้อมจัดการเลือกต้ังแล้ว ดังน้ี 
กรุงเทพมหานคร งบฯ เลือกต้ัง 240 ล้านบาท และ  เมืองพัทยา งบเลือกต้ัง 1.2 ล้านบาท  
 ส่วน อบจ.76 แห่งไม่พร้อม 2 แห่ง แต่ 74 แห่งพร้อมทั้งหมด โดยเทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-เทศบาล
ตําบล 2,399 แห่ง มีความพร้อม ส่วนน้อยนิดที่ไม่พร้อม 51 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลเมือง 2 และเทศบาลตําบล 49 แห่ง 
และ อบต. 5,324 แห่ง มีความพร้อม 5,227 แห่ง ไม่พร้อม 97 แห่ง 
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 เง่ือนไขการจัดเลือกต้ังท้องถิ่น ที่หลายฝ่ายโยนกันไปมาว่า จะให้อํานาจที่ใคร แต่ใน พ.ร.บ.การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 16 เม.ย.2562 ในมาตรา 14 วรรค 2 ระบุ
ไว้ชัดเจนว่า  
 “ในกรณีที่ อปท.ใด มีรายได้ไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ตามวรรคหน่ึง ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ตามความจําเป็น” ดังน้ันหากท้องถิ่นแห่งไหน ขาด
งบประมาณจัดการเลือกต้ัง จึงอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) จะขออนุมัติจาก ครม.เพ่ือให้การจัดเลือกต้ัง
ท้องถิ่นเดินหน้า ตามกฎหมายระบุไว้ 
 ดังน้ันหัวใจสําคัญจึงอยู่ที่ เมื่อกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณความพร้อม ก็ต้องเสนอไปยัง ครม.
พิจารณา เพ่ือกําหนด “คิว” การเลือกต้ังท้องถิ่นแต่ละระดับ จากน้ันก็เป็นอํานาจ กกต.ที่จะกําหนดวัน-เวลา เลือกต้ัง
ในแต่ละพ้ืนที่ 
 ระหว่างน้ันเอง ในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค “โควิด-19” ก็ได้มีคําสั่ง และประกาศรองรับเพ่ือ
เตรียมความพร้อมจัดเลือกต้ังท้องถิ่นไม่ตํ่ากว่า 7 ฉบับ ทยอยประกาศออกมา  
 อาทิ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ไปจนถึงระเบียบ กกต.ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (อ่านที่น่ี) 
 โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใน “บทเฉพาะกาล” 
มาตรา 142 น้ัน ระบุเง่ือนไข และขั้นตอนไว้ว่า  
 การเลือกต้ังครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอํานาจของ ครม. เห็นสมควรให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้ง กกต.ทราบ เพ่ือประกาศ
ให้มีการเลือกต้ัง ทําให้ปัจจัยสําคัญไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยต้องเสนอเรื่องให้ ครม.ตัดสินใจ 
 เมื่อท้องถิ่นหลายแห่งยังอยู่ในสถานะ “รักษาการ” มายาวนาน 6 ปีเต็ม ต้ังแต่ คสช.ยึดอํานาจในปี 
2557 ขีดเส้นใต้ 3 เส้นในตําแหน่ง “ผู้ว่าฯ กทม.-นายก อบจ.” เป็นสนามเลือกต้ัง ที่ทุกขั้วอํานาจต้องการยึดพ้ืนที่ 
ขยายแต้มต่อทางการเมือง  
 เมื่อหัวหาด “กทม.-อบจ.” ถูกล็อกเป้าจากฝ่ายค้านและรัฐบาล “เง่ือนไข” จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขประมาณ
อย่างเดียว แต่ปัจจัยช้ีวัดมาจากความพร้อมในองคาพยพ และสรรพกําลังทางการเมืองของรัฐบาล จะเป็นสัญญาณ
กําหนดว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นจะมีขึ้นเมื่อใด 
 ขณะที่ หลายกลุ่มการเมือง กําลังจัดเตรียมขุมกําลัง รออยู่หน้า “เส้นสตาร์ท” แต่ก็ต้องรอ... ตัวแปร
สําคัญอย่าง “พลังประชารัฐ” พรรคแกนนํารัฐบาล ยุติศึกชิงอํานาจ จัดโครงสร้างอํานาจใหม่ภายในพรรคให้เสร็จ
สรรพ   
ปัญหาพรรคจบเมื่อใด ศึกเลือกต้ังสนามท้องถิ่น จะกลับมาดุเดือดเมื่อน้ัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883928 
 




