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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 มิถนุายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 

ติดข่าวออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
77 ข่าวเด็ดออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4  
แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ 
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1 แสน 6 หมื่นคน อยากเชิญชวนประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่ทาง
ส านักงาน กกต.ได้เตรียมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้เห็นคูหารวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ แบบเดิม ซึ่งอาจจะเป็น ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตัวแทนของท่าน
เพ่ือไปท าหน้าที่ในสภาฯ 

6 
7 
8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Chiang Mai News ธรรมนัส ยกทัพ ส.ส. อ้อนชาวบ้าน ช่วยหมอรวย เลือกซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 10 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'ธรรมนัส' ยกทัพอ้อนชาวบ้าน ช่วย 'หมอรวย' เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

เขต 4 จังหวัดล าปาง 
11 

3 เนชั่น 22 ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" มั่นใจชนะการเลือกตั้งล าปาง เขต 4 แน่นอน !! 12 
4 บ้านเมืองออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลงพ้ืนที่หาเสียงเลอืกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปางเขต 4 ตอ่เนื่อง 13 
5 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ มั่นใจซิวเก้าอ้ี ส.ส.ล าปางแน่ โวผลงานอ้ือ  14 
6 เนชั่นออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ช่วยผู้สมัครหาเสียงเขต 4 เขลางค์นคร  15 
7 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ลุยตลาดสดบ้านจัวตั้งแต่เช้า ช่วยลูกทีม ‘วัฒนา’ หาเสียงเลือกตั้ง 16 
8 MGR ออนไลน์ “ธรรมนัส-เสรีพิศุทธ์”ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.หาเสียงล าปาง 17 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เสรีพิศุทธ์ รุกหนักหาเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง มั่นใจผลงานชนะแน่ 18 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ ลุยหาเสียง งัด ‘ล าปางโมเดล’ ต้นแบบ 76 จว. สู้เผด็จการ 19 
11 สยามรัฐออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ชู "ล าปางโมเดล" ล้มเผด็จการ  20 
12 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ชูล าปางโมเดลล้มเผด็จการ 22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 มติชนออนไลน์ สีสัน! ทีมงานพรรคเสรีรวมไทย บุกขอถ่ายรูป ‘ธรรมนัส’ 24 
14 มติชนออนไลน์ “ธรรมนัส” เผยรอ “แม้ว” ไม่ไหว ย้ายเข้า พปชร. 26 
15 ช่อง 7 ออนไลน์ อุตตม ยืนยัน ยังไม่นัดประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 28 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อุตตม' พร้อมเคาะประชุมใหญ่ พปชร. 'จุรินทร์' ชี้ไม่กระทบ 30 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ "อุตตม" เชื่อนายกฯ ปรับ ครม. ดูรอบคอบ 33 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อุตตม 'เมินตอบใครนั่ง หน.พปชร.คนใหม่ ปมปรับ ครม. 34 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ว.วันชัย' กระตุ้นรัฐบาลจับมือวุฒิสภาเร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิก

ฟ้าคว่ าแผ่นดิน 
35 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์' ปัดเตะถ่วงยื้อเลือก กก.บห. งดตอบปรับ ครม. 37 
21 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สนธิรัตน์” ปัดเตะถ่วง เลือก กก.บห. ยึดตามกฎหมาย 38 
22 ประชาชาติออนไลน์ “สนธิรัตน์” ปัดเตะถ่วงเลือกหัวหน้า-เลขา พปชร. คนใหม่ 39  
23 ไทยรัฐออนไลน์ “สนธิรัตน์” ยัน ประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 41 
24 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิโรจน์' ชี้ปัญหา พปชร. เหตุจาก รธน. บิดเบี้ยว 42 
25 แนวหน้าออนไลน์ ฟันเปรี้ยง! โฆษกก้าวไกลเชื่อ ‘อุตตม-สนธิรัตน์’ พ้นต าแหน่งแน ่ 43 
26 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ส.ส. สงขลา พปชร. ยันไม่มีแยกกลุ่มใต้ใหม่ 44 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'โฆษกก้าวไกล' ช าแหละ 'พปชร.' ดัน 'บิ๊กป้อม' นั่ง หน.พรรค 45 
28 มติชนออนไลน์ วันชัย กระตุ้น รบ.จับมือ ส.ว. ลดเสียงด่า เร่งปฏิรูปประเทศ 46 
29 เดลินิวส์ออนไลน์ ไร้สัญญาณ! 'จุรินทร์' โยนปรับ ครม. เป็นอ านาจนายกฯ 48 
30 คมชัดลึกออนไลน์ "นิด้าโพล" เผยผลส ารวจความคิดเห็น "1 ปี นายกประยุทธ์” 49 
31 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร' สวน 'ก้าวไกล' เลิกจุ้นเรื่อง พปชร.  52 
32 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนกร“ ตอก “วิโรจน์“ ดูแลพรรคตัวเองให้ดีก่อน 53 
33 แนวหน้าออนไลน์ เด็กเสรีรวมไทยหวด รบ.เยียวยามั่วมาก วอน 3 ป.ห่วงชีวิตคนไทย 

มากกว่าอ านาจ 
54 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ ค าถามถึง กกต.-ปปช. คดีคนการเมืองถึงไหน ? 55 
2 เนชั่นออนไลน์ จับสัญญาณ "เรือแป๊ะ" เดิมพัน "เลือกตั้งท้องถิ่น" 57 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เชื่อได้มั้ย “บิ๊กป้อม” ไม่รับ หัวหน้า พปชร. 59 
4 มติชนออนไลน์ เชียร ์‘บิ๊กป้อม’ คงรปู 61 
5 มติชนออนไลน์ การบ้าน ‘บิ๊กตู่’  ในสถานการณ์วิกฤต ท่ามกลางศึก พปชร. 63 
6 มติชนออนไลน์ เวทีเสวนา ‘วิพากษ์’ ‘ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี’ 65 
7 มติชนออนไลน์ หยิก ‘4 กุมาร’ สะท้าน ถึง ประยุทธ์ เจ็บถึง รัฐบาล 69 
8 ข่าวสดออนไลน์ บทบาท ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ปัญหาในพลังประชารัฐ 71 
9 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. ความล้มเหลวของปฏิรูปเมืองไทย 73 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ สไตล์เดิม 76 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ว. พาเหรดเสนอรัฐ เร่งเครื่องปฏิรูปชาติ 77 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ หายใจไม่ออก? 80 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 82 
14 ไทยรัฐออนไลน์ เรียกขบวนการอะไรดี 84 
15 มติชนออนไลน์ ปัจจัย #วันเฉลิม แพร่กระจาย กลายเป็น “ไวรัล” ทางการเมือง 85 
16 คมชัดลึกออนไลน์ เหงาไปม้ัย 'ธรรมนัส' หาเสียงล าปางกร่อย 87 
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ข่าวอ้างอิง 
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Published on 07/06/2020 

กกต.ชวนคนล าปาง ใช้สิทธิเลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต4 เผยเตรียมแนวทางป้องกันโควิด 

 
 
กกต.ชวนคนล าปาง ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต4 เผยเตรียมแนวทางป้องกันโควิด 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกตั้ง

ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1 แสน 
6 หมื่นคน อยากเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ 

แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางส านักงาน กกต.ได้เตรียมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้เห็นคูหารวมทั้งกระบวนการต่างๆ แบบเดิม ซึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์
ครั้งหนึ่งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตัวแทนของท่านเพ่ือไปท าหน้าที่ในสภาฯ 
 
อ้างอิง : 

https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8

%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/205302/  

  

https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/205302/
https://www.tidkhao.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/205302/
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สยามรัฐออนไลน์ 7 มิถุนายน 2563 14:17 น.  

"กกต." ชวนชาวล าปาง ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซ่อม สส.เขต 4 เผย  

เตรียมแนวทางป้องกันโควิด-19 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง 
เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 1.6 แสนคน อยาก
เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด -19 แต่ทางส านักงานกกต.ได้เตรียม
แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้เห็นคูหา รวมทั้งกระบวนการ
ต่างๆ แบบเดิม ซึ่งอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนไปเลือก
ตัวแทนของท่านเพ่ือไปท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/160989  

  

https://siamrath.co.th/n/160989
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200607/20e1768da93e4aabfe7f61c913868eda32f0eeec628821ddd51ac191facf7b2f.jpg?itok=VuVSje_y
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07 มิ.ย. 2020 

เลือกตั้ง ส.ส.ล าปางเขต 4 เขม้ข้น คาดพลังประชารัฐชิงด าเสรีรวมไทย 

 
 
หลังจากผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมือง ได้แก่ ผู้สมัคร หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ส.อบจ.ล าปาง สังกัด

พรรคพลังประชารัฐ  หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นายอ าพล ค าศรีวรรณ 
สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครหมายเลข 5 
นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น สังกัดพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง และจะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้
ช่วงโค้งสุดท้ายบรรยากาศคึกคัก เข้มข้น มีพรรคการเมืองหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถือว่าเป็นพรรค
ฝ่ายรัฐบาล ได้ส่ง ร.อ. ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดล าปางเพ่ือช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐเบอร์ 1 โดย
ลงพ้ืนที่เขต 4 ได้อ าเภอ เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถินและแม่พริก โดยเน้นแนะน าตัวผู้สมัครคือนายวัฒนา สิทธิวัง 
ขึ้นรถแห่ปราศรัยชูนโยบายของพรรค อาสารับใช้พี่น้องชาวล าปาง เขต 4  ชูนโยบายพัฒนา แหล่งน้ า ชีวิตความเป็นอยู่ 

วันนี้ 7 มิถุนายน 2563 หลายพ้ืนที่อ าเภอสบปราบจังหวัดล าปาง ร.อ. ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครสส.ล าปาง เขต 4 และคณะ 
ลงพ้ืนที่ ขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามถนน  ชูนโยบายการพัฒนา แหล่งน้ า ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก 
ก่อนจะเดินทางไปหาเสียงยังพ้ืนที่อ าเภอแม่พริกและอ าเภอเถิน    ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า
พรรค  “พรรคเสรีรวมไทย” พร้อมคณะก็ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร คือร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครสส.ในการเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 4 จังหวัดล าปาง อย่างต่อเนื่อง โดยพบปะและแนะน าตัวผู้สมัครกับพ่ีน้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดให้
สนับสนุนพรรคเสรีรวมไทย เน้นย้ าว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการเชื่อว่าผู้สมัคร
ต้องชนะการเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครที่เหลือ คือหมายเลข 3 นายอ าพล ค าศรีวรรณ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ผู้สมัคร
หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครหมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น สังกัด
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ยังคงการติดป้ายแนะน าตัว และลงหาเสียงในพ้ืนที่เป็นบางครั้ง 
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ส่วน กกต.ล าปางโดย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง กล่าวเชิญชวน
ประชาชนชาวจังหวัดล าปาง  ที่อยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่อ าเภอเกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถินและแม่พริก ให้
ออกมาให้ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขต4 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 
นี้ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/prateep/1708531  
 
 
  

https://www.77kaoded.com/news/prateep/1708531


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

     
7 มิ.ย. 63  

ธรรมนัส ยกทัพ สส. อ้อนชาวบ้าน ช่วยหมอรวย เลือกซ่อม สส.เขต 4 ล าปาง 

 
วันที่ 7 มิ.ย. 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 

จากจังหวัดตาก ขอนแก่น และแพร่ ลงพื้นที่ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 2 เพื่อช่วยหาเสียงกับนาย วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส. 
ล าปางเขต 4 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 20 มิ.ย. 2563 
 โดยเดินทางไปพบปะชาวบ้านบริเวณเช้าหน้าวัดบ้านจัว ต.สมัย อ าเภอสบปราบเป็นจุดแรก จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยังวัดสมัยหลวง และพ้ืนที่ ตลาดสดในตัวเมืองอ าเภอสบปราบ ก่อนเดินทางไปพบปะประชาชน และ ปราศรัยยัง
อ าเภอแม่พริก และตลาดนัด ท่าทาง และตลาดจ าเริญยนต์ อ าเภอเถิน ซึ่งทั้ง 3 อ าเภอเป็นพ้ืนที่ เขตใต้ที่เคยเป็นฐาน
เสียงของ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สส.ล าปางที่เสียชีวิต บรรยากาศในการหาเสียงในพ้ืนที่ ยังคงเป็นรูปแบบของการ
พบปะ ประชาชนที่มารอฟังค าปราศรัย และมีประชาชนส่วนใหญ่ พูดถึงปัญหาความแห้งแล้งน้ าในที่ดินท ากินและน้ า
อุปโภคขาดแคลนหนักในฤดูแล้ง ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าได้ กล่าวถึงเรื่องปัญหาน้ า
แล้วของพ้ืนที่เขตใต้ล าปางว่า เป็นเรื่องที่ทางพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายด้านเกษตรและแหล่งน้ า 
ค่อนข้างมาก 
 นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ครั้งนี้จะเป็นดอกาสส าคัญของ จังหวัดล าปางที่จะเปลี่ยนแปลงการเมือง มีส.ส.ที่มีสิทธิ์
และเสียงในสภาฝ่ายรัฐบาล เพราะท่ีผ่านมา ล าปางเป็น ส.ส. ฝ่ายค้านตลอดมา การผลักดัน นโยบายหรือโครงการต่างๆ
ก็ค่อนข้างยาก หาก ประชาชนให้โอกาส นายวัฒนา สิทธิวัง หรือหมอรวย เข้าไปเป็น ส.ส.ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสพัฒนา
เมืองล าปางให้เจริญขึ้นเช่นเดียวกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีผลักดันงบประมาณ มาพัฒนา 
จังหวัดพะเยากว่า 1,600 ล้านบาท ดังนั้น จังหวัดล าปาง มี 13 อ าเภอ หากผลักดันงบประมาณ มาพัฒนา ล าปางให้
ก้าวหน้าไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.นครพนม น้ าผึ้ง หรือ ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ พรรคพลังประชารัฐ ทายาท สกุล 
ยงใจยุทธ ซึ่งเป็นลูกหลานคนอ าเภอสบปราบ ล าปาง เดินทางมาช่วยหาเสียง ในพ้ืนที่อ าเภอสบปราบในครั้งนี้ด้วย “ผม
เป็น รัฐมนตรีลูกข้าวนึ่งคนเดียวในสภาขณะนี้ จึงอยากขอโอกาสให้โอกาสเพ่ิม ส.ส.ลูกข้าวนึ่ง พรรคพลังประชารัฐ มา
ช่วยพัฒนาบ้านเมืองเพ่ิมอีกคนหนึ่ง ทุกวันนี้ผมและพ่ีน้อง ส.ส.คนเมืองเหนือ (คนเหนือ) จากจังหวัด ตาก แพร่ และยังมี 
ส.ส.ที่รวมกันในสภาได้ 70 คน และมี ส.ส.เพ่ือไทยอีกบางส่วน ซึ่งผมถือว่าผมเป็น หนึ่งในแกนน าจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีความ
ตั้งใจพัฒนาภาคเหนือของเรากลับมาก้าวหน้าอีกครั้ง” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ากล่าว 
อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1368914/  
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1368914/
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วันอาทิตย์ ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.18 น. 

'ธรรมนัส' ยกทัพอ้อนชาวบ้าน ช่วย'หมอรวย' เลือกตั้งซอ่มส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะ ส.ส.พรรคพลัง

ประชารัฐ จาก จ.ตาก , จ.ขอนแก่น และ จ.แพร่ ลงพ้ืนที่ต่อเนื่องกันเป็นวันที่สอง เพ่ือช่วยหาเสียงกับ นายวัฒนา สิทธิ
วัง ผู้สมัคร ส.ส.ล าปางเขต 4 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 20 มิ.ย.2563 โดยเดินทางไปพบปะ
ชาวบ้านบริเวณเช้าหน้าวัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ เป็นจุดแรก จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดสมัยหลวง และพ้ืนที่ตลาด
สดในตัวเมือง อ.สบปราบ ก่อนเดินทางไปพบปะประชาชน และปราศรัยยัง อ.แม่พริก และตลาดนัดท่าทาง และตลาด
จ าเริญยนต์ อ.เถิน ซึ่งทั้ง 3 อ าเภอ เป็นพ้ืนที่เขตใต้ที่เคยเป็นฐานเสียงของ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง ที่เสียชีวิต 

บรรยากาศในการหาเสียงในพ้ืนที่ ยังคงเป็นรูปแบบของการพบปะประชาชนที่มารอฟังค าปราศรัย  และมี
ประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงปัญหาความแห้งแล้งน้ าในที่ดินท ากิน และน้ าอุปโภคขาดแคลนหนักในฤดูแล้ง ซึ่ง นายวัฒนา 
สิทธิวัง พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าได้ กล่าวถึงเรื่องปัญหาน้ าแล้วของพ้ืนที่เขตใต้ล าปาง ว่า เป็นเรื่องที่ทางพรรค
พลังประชารัฐได้ให้ความส าคัญกับนโยบายด้านเกษตรและแหล่งน้ าค่อนข้างมาก 

นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า ครั้งนี้จะเป็นดอกาสส าคัญของ จ.ล าปาง ที่จะเปลี่ยนแปลงการเมือง มี ส.ส.ที่มีสิทธิ์
และเสียงในสภาฝ่ายรัฐบาล เพราะท่ีผ่านมา ล าปางเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน ตลอดมา การผลักดันนโยบายหรือโครงการต่างๆ 
ก็ค่อนข้างยาก หากประชาชนให้โอกาส นายวัฒนา สิทธิวัง หรือ "หมอรวย" เข้าไปเป็น ส.ส.ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสพัฒนา
เมืองล าปางให้เจริญขึ้น เช่นเดียวกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีผลักดันงบประมาณมาพัฒนา จ.
พะเยา กว่า 1,600 ล้านบาท ดังนั้น จ.ล าปาง มี 13 อ าเภอ หากผลักดันงบประมาณมาพัฒนา จ.ล าปาง ให้ก้าวหน้าไป
พร้อมกัน 

นอกจากนี้ ยังมี "น้ าผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ส.ส.นครพนม พรรคพลังประชารัฐ ทายาทสกุล "ยงใจยุทธ" ซึ่ง
เป็นลูกหลานคน อ.สบปราบ จ.ล าปาง เดินทางมาช่วยหาเสียงในพ้ืนที่ อ.สบปราบ ในครั้งนี้ด้วย 

"ผมเป็นรัฐมนตรีลูกข้าวนึ่งคนเดียวในสภาขณะนี้ จึงอยากขอโอกาสให้โอกาสเพ่ิม ส.ส.ลูกข้าวนึ่ง พรรคพลังประชา
รัฐ มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเพ่ิมอีกคนหนึ่ง ทุกวันนี้ผมและพ่ีน้อง ส.ส.คนเมืองเหนือ (คนเหนือ) จาก จ.ตาก , จ.แพร่ และยังมี 
ส.ส.ที่รวมกันในสภาได้ 70 คน และมี ส.ส.เพ่ือไทย อีกบางส่วน ซึ่งผมถือว่าผมเป็นหนึ่งในแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ซ่ึงมีความตั้งใจ
พัฒนาภาคเหนือของเรากลับมาก้าวหน้าอีกครั้ง" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497680  

https://www.naewna.com/politic/497680


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 
7 มิ.ย. 2563 

"เสรีพิศุทธ์" มั่นใจชนะการเลือกตั้งล าปาง เขต 4 แน่นอน !! 

 
"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" ลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง มั่นใจชนะการเลือกตั้งล าปาง เขต 4แน่นอน หากพ่ีน้องประชาชนไม่

เปลี่ยนใจจากฝ่ายประชาธิปไตย ลั่น หากได้มีโอกาสบริหารเมื่อไร จะท าตามนโยบายที่พูดไว้ล้านเปอร์เซ็นต์  
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ สส. ลงพื้นที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย 

ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปางเลือกตั้งในครั้งนี้เหตุที่
พรรคเสรีรวมไทยที่ได้คะแนนล าดับ 6 ของครั้งที่แล้ว มาเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เพราะพรรคเพ่ือไทย 
ส.ส. เสียชีวิตและไม่ได้ส่งคนลง อนาคตใหม่ลงไม่ได้เพราะพรรคถูกยุบ พรรคเสรีรวมไทยจึงเป็นตัวแทนพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยมาปักธงเพ่ือเลือกตั้งล าปางเขต4 ในครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนคงดูออก ผู้สมัครทั้ง 5 พรรค มีเบอร์ 2 ร.ต.ท.
สมบูรณ์ เบอร์เดียวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย นอกนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการหมด คิดกันง่ายๆฝ่ายประชาธิปไตยคราวที่แล้ว
คะแนนรวมกันได7้หมื่น ส่วนเผด็จการได้3หมื่น ชนะกัน4หมื่น ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนไม่เปลี่ยนใจ ก็มาลง
ให้พรรคเสรีรวมไทย แค่นี้เราก็จะชนะการเลือกตั้ง ใครที่เคยเลือกเผด็จการให้ไปคิดทบทวนดู ว่าประยุทธ์เป็นนายกมา6
ปีแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เสริมต่อว่า ผู้ที่หลงไปเลือกฝ่ายเผด็จการขอให้
ทบทวนดู ถ้าเปลี่ยนใจมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้น สุดท้าย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า 
ถ้าตนมีโอกาสบริหาร จันทร์-ศุกร์ ท างาน เสาร์-อาทิตย์ ตนจะพบพ่ีน้องประชาชน ไปทุกอ าเภอ เลือกตั้งครั้งนี้ไม่มี
หัวหน้าพรรคคนไหนลง ตนคนเดียวที่ลงจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ พนันกับตนได้ ว่าอย่างไร พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มา และ
แผ่นพับที่แจกไปท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญ ท่านถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกตนได้มีโอกาสบริหารเมื่อไร ตนจะท าตาม
นโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ประชาชนเห็นตนท างานมาแล้ว 1 ปี รู้จักตนมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ตนเชื่อว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้า ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแน่นอน 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378779743/ 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378779743/
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วันอาทิตย์ ท่ี 07 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.58 น. 

"เสรีพิศุทธ์"ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปางเขต 4 ต่อเนื่อง 

 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ สส. ลงพ้ืนที่ อ.เถิน-อ.เสริม

งาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปาง 
เลือกตั้งในครั้งนี้เหตุที่พรรคเสรีรวมไทยที่ได้คะแนนล าดับ 6 ของครั้งที่แล้ว มาเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายประชาธิปไตย 
เพราะพรรคเพ่ือไทย ส.ส. เสียชีวิตและไม่ได้ส่งคนลง อนาคตใหม่ลงไม่ได้เพราะพรรคถูกยุบ พรรคเสรีรวมไทยจึงเป็น
ตัวแทนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมาปักธงเพื่อเลือกตั้งล าปางเขต4 ในครั้งนี้ 

พ่ีน้องประชาชนคงดูออก ผู้สมัครทั้ง 5 พรรค มีเบอร์ 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ เบอร์เดียวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย 
นอกนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการหมด คิดกันง่ายๆ ฝ่ายประชาธิปไตยคราวที่แล้วคะแนนรวมกันได้ 7 หมื่น ส่วนเผด็จการได้ 3 
หมื่น ชนะกัน 4 หมื่น ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนไม่เปลี่ยนใจ ก็มาลงให้พรรคเสรีรวมไทย แค่นี้เราก็จะชนะ
การเลือกตั้ง ใครที่เคยเลือกเผด็จการให้ไปคิดทบทวนดู ว่าประยุทธ์เป็นนายกมา 6 ปีแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง  พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า  ผู้ที่หลงไปเลือกฝ่ายเผด็จการขอให้ทบทวนดู ถ้าเปลี่ยนใจมาเลือกฝ่าย
ประชาธิปไตยจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้น  

สุดท้าย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวด้วยว่า ถ้าตนมีโอกาสบริหาร จันทร์ -ศุกร์ ท างาน เสาร์-อาทิตย์ ตนจะพบพ่ี
น้องประชาชน ไปทุกอ าเภอ เลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีหัวหน้าพรรคคนไหนลง ตนคนเดียวที่ลงจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ พนันกับ
ตนได้ ว่าอย่างไร พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มา และแผ่นพับที่แจกไปท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญ ท่านถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อ
พวกตนได้มีโอกาสบริหารเมื่อไร ตนจะท าตามนโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ประชาชนเห็นตนท างานมาแล้ว 1 ปี รู้จัก
ตนมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ตนเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้า ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกตั้ง
แน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/195012   

https://www.banmuang.co.th/news/politic/195012
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วันอาทิตย์ ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.10 น. 

‘เสรีพิศุทธ์’มั่นใจซิวเกา้อี้สส.ล าปางแน่ โวผลงานอื้อ เลือกตั้งครั้งหนา้ชนะชัวร ์

 
‘เสรีพิศุทธ์’ม่ันใจซิวเก้าอี้สส.ล าปางแน่ โวผลงานอ้ือ เลือกตั้งครั้งหน้าชนะชัวร์ 

7 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อม ส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่ อ.เถิน 
และ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จ.ล าปาง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม  ส.ส.ในครั้งนี้  พรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยมาปักธง จ.ล าปาง เขต 4 ในครั้งนี้ ประชาชนคงดูออก ร.ต.ท.สมบูรณ์ คือ คนเดียวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย 
นอกนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการ คิดกันง่ายๆถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนที่เคยเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่เปลี่ยน
ใจ และมาลงคะแนนให้พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมด แค่นี้พวกเราก็จะชนะ และชนะกว่าสี่หมื่นคะแนนด้วย และถ้าตนมี
โอกาสบริหารประเทศ วันจันทร์-ศุกร์ จะท างาน วันเสาร์-อาทิตย์จะไปพบประชาชนทุกอ าเภอ การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่มี
หัวหน้าพรรคคนไหนลงพ้ืนที่ มีตนคนเดียวที่ลงพ้ืนที่นี้จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ 

“พนันกับผมได้ว่าอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่มา และแผ่นพับที่ผมแจกไปพวกท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญ พวก
ท่านถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกผมได้มีโอกาสบริหารประเทศเมื่อไร ผมจะท าตามนโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้
ประชาชนเห็นผมท างานมาแล้ว 1 ปี รู้จักผมมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้า 
ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแน่นอน” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497625  
 

  

https://www.naewna.com/politic/497625
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7 มิถุนายน 2020 เวลา 11:04  

“เสรีพิศุทธ์” ช่วยผู้สมัครหาเสียงเขต4เขลางค์นคร ยันท าตามนโยบายหาเสียงล้านเปอร์เซ็น 

 
  “เสรีพิศุทธ์” ช่วยผู้สมัครหาเสียงเขต4เขลางค์นคร เย้ยนายกฯไม่กล้ามา ยันท าตามนโยบายหาเสียงล้านเปอร์เซ็น 
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค 
ลงพ้ืนที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง 
      หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหาเสียงกับประชาชนว่า การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในครั้งนี้ พรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยมาปักธงจ.ล าปางเขต4 ในครั้งนี้ ประชาชนคงดูออก ร.ต.ท.สมบูรณ์คือคนเดียวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย นอกนั้น
เป็นฝ่ายเผด็จการ คิดกันง่ายๆ ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนที่เคยเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนใจเเละมาลง
คะเเนนให้พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมด แค่นี้พวกเราก็จะชนะ เเละชนะกว่าสี่หมื่นคะเเนนด้วย 
     “ใครที่เคยเลือกเผด็จการให้ไปคิดทบทวนดู ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีมา6ปีแล้ว เป็นอย่างไร
บ้าง   ผู้ที่หลงไปเลือกฝ่ายเผด็จการขอให้ทบทวนดู ถ้าเปลี่ยนใจมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้น 
“หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
      พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ถ้าตนมีโอกาสบริหารประเทศ วันจันทร์-ศุกร์ จะท างาน วัน เสาร์-อาทิตย์จะไปพบพ่ีน้อง
ประชาชนทุกอ าเภอ การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่มีหัวหน้าพรรคคนไหนลง พ้ืนที่ มีตนคนเดียวที่ลงพ้ืนที่นี้จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ 
     “พนันกับตนได้ว่า อย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มา  และแผ่นพับที่ตนแจกไปพวกท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญพวกท่านถือไว้
เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกตนได้มีโอกาสบริหารเมื่อไร ตนจะท าตามนโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ประชาชนเห็นตนท างาน
มาแล้ว 1 ปี รู้จักตนมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ตนเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้า ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะ
การเลือกตั้งแน่นอน”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุ 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12052?line=    
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12052?line
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 11:22 น.  

‘ธรรมนัส’ ลุยตลาดสดบ้านจัวตั้งแต่เช้า ช่วยลูกทีม ‘วัฒนา’ หาเสียงเลือกตั้ง  
ส.ส.ล าปาง เขต 4 

 
ที่จังหวัดล าปลาง เช้าวันที่ 7 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ดูแล ส.ส.ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้เดินทาง
ไปยังตลาดสดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 เบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ หาเสียงเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ 

นับเป็นวันที่สองของ ร.อ.ธรรมนัสที่ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยมี
ก าหนดช่วยผู้สมัครหาเสียงในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก จ.ล าปาง 
ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นี้ 

บรรยากาศเช้านี้ มีประชาชนในพ้ืนที่หลายหมู่บ้านจาก ต.สมัย มารอมอบดอกไม้พวงมาลัยคล้องคอ ร.อ.
ธรรมนัส ที่เดินทางมายังตลาดช่วยนายวัฒนาหาเสียง จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสและคณะได้ขึ้นรถแห่ขยายเสียงเพ่ือกล่าว
แนะน าตัวผู้สมัครคือนายวัฒนา พร้อมชี้แจงถึงแนวทางนโยบายการท างาน ก่อนที่จะเคลื่อนออกไปตามถนนในหมู่บ้ าน 
เพ่ือหาเสียงแบบเคาะประตูหน้าบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ใน ต.สมัย ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ในวันเสาร์
ที่ 20 มิถุนายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2218503 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2218503
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ธรรมนัส.jpg
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เผยแพร่: 7 มิ.ย. 2563 11:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ธรรมนัส-เสรีพิศุทธ์”  
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.หาเสียงล าปาง 

 
 

 
“ธรรมนัส- เสรีพิศุทธ์” แข่งลงพ้ืนที่เพื่อช่วยผู้สมัครส.ส.ของพรรค หาเสียงเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดล าปาง 
ที่บริเวณ ตลาดเช้าหน้าวัดล าปางหลวง ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมคณะได้ลงพ้ืนที่
ตลาดพบปะประชน และพ่อค้า แม่ค้า ช่วยหาเสียงให้นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครสส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ 
เบอร์ 1 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสส.ล าปางเขต4 ที่ว่างลง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 จากนั้น ยังได้ไปกราบสักการะ
พระพุทธรูปภายในวิหารหลวง องค์พระธาตุล าปางหลวง และพระเจ้าแก้วมรกต ก่อนที่จะขึ้นรถแห่หาเสียงตามหมู่บ้าน
และตลาดสดอ าเภอเกาะคา 

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ช่วงวันหยุดวันนี้ จะลงพ้ืนที่เขตเลือกตั้งล าปาง เขต 4 ให้ครบทุกอ าเภอได้แก่
อ าเภอเกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถินและแม่พริก การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคมีความมั่นใจมาก และหากเลือกนายวัฒน 
าเข้ามาเป็นสส.ก็จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาล นั่นหมายความว่าในการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้ง4 เขตของจังหวัดล าปาง นายวัฒนาก็มี
โอกาสที่จะน าความเจริญโดยเอางบประมาณ ในการพัฒนาด้านต่างๆเข้ามาสู่จังหวัดล าปางต่อไป 

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ได้ลงพื้นที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม 
จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์2 ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปาง 
เช่นกัน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคเสรีรรวมไทย เป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายประชาธิปไตย เพราะพรรคเพ่ือไทย ส.ส. 
เสียชีวิตและไม่ได้ส่งคนลง ส่วนพรรคอนาคตใหม่ลงไม่ได้เพราะพรรคถูกยุบ พรรคเสรีรวมไทยจึงเป็หาเสียงเลือกตั้งเขต 
4 จังหวัดล าปางนตัวแทนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมาปักธงเพ่ือเลือกตั้งล าปางเขต4 ในครั้งนี้ และตนเชื่อว่า การเลือกตั้ง
ครั้งนี้หรือครั้งหน้า ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแน่นอน 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จังหวัดล าปาง และ กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้ประกาศ
รับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง 
ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ 
ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 3 นายอ าพล ค าศรีวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลังท้องถิ่นไท , หมายเลข 4 นาย
องอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ ผู้สมัครจากพรรคไทรักธรรม และหมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัครพรรค
เศรษฐกิจใหม ่
อ้างอิง : https://mgronline.com/news1/detail/9630000058863   

https://mgronline.com/news1/detail/9630000058863
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วันท่ี 07 มิ.ย. 2563 เวลา 16:05 น. 

เสรีพิศุทธ์ รุกหนักหาเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 มั่นใจผลงานชนะแน ่

 
 
“เสรีพิศุทธ์” รุกหนักหาเสียงล าปางต่อเนื่อง มั่นใจผลงานชนะเลือกตั้งซ่อมแน่นอน เย้ย "ลุงตู่" ไม่กล้ามาเยือน 

ลั่น "หากได้บริหารประเทศ ไปพบประชาชนทุกอ าเภอเเน่"  
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ลงพ้ืนที่ อ.เถิน -อ.

เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.
ล าปาง 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย หาเสียงกับประชาชน ว่า การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในครั้งนี้ พรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทน
พรรคฝ่ายประชาธิปไตยมาปักธงจ.ล าปางเขต4 ในครั้งนี้ ประชาชนคงดูออก ร.ต.ท.สมบูรณ์คือคนเดียวที่เป็นฝ่าย
ประชาธิปไตย นอกนั้นเป็นฝ่ายเผด็จการ คิดกันง่ายๆ ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พ่ีน้องประชาชนที่เคยเลือกพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนใจเเละมาลงคะเเนนให้พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมด แค่นี้พวกเราก็จะชนะ เเละชนะกว่าสี่หมื่น
คะเเนนด้วย 

“ใครที่เคยเลือกเผด็จการให้ไปคิดทบทวนดู ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีมา6ปีแล้ว เป็น
อย่างไรบ้าง ผู้ที่หลงไปเลือกฝ่ายเผด็จการขอให้ทบทวนดู ถ้าเปลี่ยนใจมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยจะช่วยให้ประเทศชาติ
เจริญขึ้น “หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ถ้าตนมีโอกาสบริหารประเทศ วันจันทร์-ศุกร์ 
จะท างาน วัน เสาร์-อาทิตย์จะไปพบพ่ีน้องประชาชนทุกอ าเภอ การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่มีหัวหน้าพรรคคนไหนลง พ้ืนที่ มี
ตนคนเดียวที่ลงพ้ืนที่นี้จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ 

“พนันกับผมได้ว่า อย่างไร พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มา และแผ่นพับที่ผมแจกไปพวกท่านอย่าคิดว่าไม่ส าคัญพวก
ท่านถือไว้เลยเป็นหลักฐาน เมื่อพวกผมได้มีโอกาสบริหารเมื่อไร ผมจะท าตามนโยบายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ประชาชน
เห็นผมท างานมาแล้ว 1 ปี รู้จักผมมากขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้า ผู้สมัครพรรคเสรี
รวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแน่นอน”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ในช่วงหาเสียงประชาชนในพื้นท่ีได้มาให้ก าลังใจหัวหน้าพรรคเเละผู้สมัครส.ส.ของพรรค
อย่างต่อเนื่องเเละสะท้อนปัญหาการด ารงชีวิต โดยหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยรับปากว่าจะน าปัญหาในพ้ืนที่ไปสะท้อน
เเละเร่งติดตามการเเก้ไขในรัฐสภาต่อไป 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625434  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000058954  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/625434
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000058954
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วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.44 น. 

‘เสรีพิศุทธ์’ลุยหาเสียง งัด‘ล าปางโมเดล’ต้นแบบ76จว.สู้เผด็จการ 

 
8 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่              อ.

เถิน , อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จ.ล าปาง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง ว่า ขอฝากไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือการ
ต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือกฝ่ายเผด็จการจะได้รูปแบบเดิมๆ คือ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงิน จนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และไม่ได้มากู้ชาติเลย วันนี้ประชาชนต้องชดใช้หนี้ คือ โดนเก็บ
ภาษีเพ่ิม และวันข้างหน้าตนต้องมาใช้หนี้ให้ ดังนั้นในวันนี้ ขอให้ใช้ “ล าปางโมเดล” ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นต้นแบบ
ประชาธิปไตยคือวันนี้เผด็จการปกครองประเทศ แต่ตนเชื่อว่าประชาชนเขต 4 จ.ล าปางจะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือ 
ล้มเผด็จการได้ หากปล่อยให้อีกฝ่ายชนะ ฝ่ายนั้นจะยโสโอหัง คิดว่าสิ่งที่ท าไปนั้นถูกต้อง และท าต่อไปจนประชาชน
เดือดร้อนอีก ตนเชื่อว่าล าปางโมเดลจะเป็นรูปแบบให้ 76 จังหวัดไปต่อสู้กับเผด็จการ 

 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497788 
  

https://www.naewna.com/politic/497788
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8 มิถุนายน 2563 09:51 น.  

“เสรีพิศุทธ์” ชู "ล าปางโมเดล" ลม้เผด็จการ ด้าน "รองเลขาฯ พรรค" ชี้ 3ป.ห่วงตัวเอง
มากกว่าปชช. 

 
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค 

ลงพ้ืนที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง ว่า ขอฝากไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือการ
ต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือกฝ่ายเผด็จการ จะได้รูปแบบเดิมๆ คือพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงิน จนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และไม่ได้มากู้ชาติเลย วันนี้ประชาชนต้องชดใช้หนี้ คือ โดนเก็บ
ภาษีเพ่ิม และวันข้างหน้าตนต้องมาใช้หนี้ให้ ดังนั้นในวันนี้ ขอให้ใช้ ”ล าปางโมเดล” ขึ้นมาใหม่ให้เป็นต้นแบบ
ประชาธิปไตยคือวันนี้เผด็จการปกครองประเทศ แต่ตนเชื่อว่าประชาชนเขตสี่ จ.ล าปาง จะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือ
ล้มเผด็จการได้ หากปล่อยให้อีกฝ่ายชนะ ฝ่ายนั้นจะยโสโอหัง คิดว่าสิ่งที่ท าไปนั้นถูกต้อง และท าต่อไปจนประชาชน
เดือดร้อนอีก ตนเชื่อว่าล าปางโมเดลจะเป็นรูปแบบให้ 76 จังหวัดไปต่อสู้กับเผด็จการ 

ด้านน.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พรรคของตนคือตัวแทนฝ่าย
ประชาธิปไตย หากประชาชนไม่ช่วยพรรคของตน ฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้อีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยหลายวิธีที่ประชาชนรู้ดี 
ดังนั้นขอให้ประชาชนในเขต 4 จ.ล าปาง เลือกพรรคเสรีรวมไทยที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย หลายวันที่ผ่านมา หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรครวมทั้งตน ลงพ้ืนที่ จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของ
พรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางนั้นได้รับฟังเสียงสะท้อนหลายเรื่องจากประชาชนใน จ.ล าปาง ถึง
ความล าบากในการด ารงชีวิต“ประชาชนส่วนใหญ่บอกกับตนว่าหลังเลือกตั้ง หลายอย่างในชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้น เเม้
รัฐบาลบอกว่ามีนโยบายหลายอย่างมาช่วย เเต่มันเหมือนรดน้ าบนต้น เเละใบ ส่วนรากนั้นน้ ามาไม่ถึง เเละก าลังยืนตาย
ซาก เเละยิ่งมาเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เข้ามาเพ่ิมน้ันประชาชนบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็น เเละหนักกว่าวิกฤตต้ม
ย ากุ้งปี 2540 เสียอีก เพราะการดูเเลประชาชนของรัฐบาลนี้ไม่ทั่วถึง เเละมั่วมาก โดยเฉพาะการเเจกเงินช่วยเหลือใน
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หลายรูปเเบบของรัฐบาล คนที่เดือดร้อนจริงๆ หลายคนไม่ได้รับการเยียวยาเเม้จะยื่นอุทธรณ์ไปเเล้วก็ไม่ผ่าน เเต่คนที่ไม่
ค่อยเดือดร้อนเเละลงทะเบียนผ่านนั้นก็มีเยอะ” น.ส.นภาพร กล่าว 

น.ส.นภาพร กล่าวต่อว่า ตนได้ยินเเบบนั้น ก็สะเทือนใจ พยายามให้ก าลังใจ เเละจะพยายามเสนอวิธีการให้
รัฐบาลปรับระบบฐานข้อมูลใหม่เพ่ือให้คนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับการดูเเล เเละติดตามมาตรการใหม่ของรัฐบาลว่าจะ
ท าอะไรช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรูปธรรมกว่านี้หรือไม่ “ประชาชนบ่นว่า รัฐบาลปล่อยให้พวกเขาตายซาก ปัญหาเเหล่ง
น้ าไม่พอท าการเกษตรตั้งเเต่ปีที่เเล้วก็เเจ้งไป เเต่ค าตอบคือนิ่ง ปีนี้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล มาตรการการเกษตรของ
รัฐบาลตอนนี้ไม่ชัดเจนเกษตรกรก็ล าบาก เเละยังได้ยินประชาชนบ่นว่าสงสัยคนที่ผู้สื่อข่าวเรียกว่า 3ป.สนใจเเต่การปรับ
โครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ เเละคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังกฎหมายกู้เงินสามฉบับรวม 1.9 ล้านล้านบาทผ่านเเล้ว 3
ป.น่าจะสนใจงานการเมืองในพรรค เเละการเเบ่งเค้กมากกว่าความล าบากของชีวิตประชาชน” น.ส.นภาพรกล่าว 

น.ส.นภาพร กล่าวว่า ดังนั้นหัวหน้าพรรคของตนจึงก าชับพวกตนว่าต้องตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ อย่าให้การ
ทุจริตเกิดขึ้น หากพบสิ่งผิดปกติให้ตรวจสอบเเละเเจ้งให้สังคมรับรู้ทันที วันนี้ประชาชนล าบาก เเละหวังให้พวกตน
ช่วยเหลือ ตรงนี้คือหน้าที่ที่พวกตนรับปากกับประชนไว้ “ขอฝาก3ป.ว่าควรห่วงชีวิตคนไทยมากกว่าห่วงอ านาจในพรรค
พลังประชารัฐเเละครม.เพราะหลายปีที่ 3ป.ด าเนินการบริหารประเทศนั้น ประชาชนเเทบไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิต เเละมี
ข่าวประชาชนฆ่าตัวตายหลายครั้ง ดังนั้น 3ป.ควรพิจารณาใหม่ว่าตอนนี้ควรห่วงอนาคตของประชาชนหรืออนาคต
ตัวเองบนเวทีการเมืองมากกว่ากัน” น.ส.นภาพร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/161096 
  

https://siamrath.co.th/n/161096
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8 มิถุนายน 2563 - 10:38 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ ชูล าปางโมเดลลม้เผด็จการ 

 
"เสรีพิศุทธ์" ชูล าปางโมเดลล้มเผด็จการ "ส.ส.เป้" ชี้ "3ป. ห่วงตัวเองมากกว่า ปชช." 

วันที่ 8 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของ
พรรค ลงพื้นที่ อ.เถิน-อ.เสริมงาม จ.ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปางว่า 
ขอฝากไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือกฝ่ายเผด็จ
การ จะได้รูปแบบเดิมๆคือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงิน จนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว  และไม่ได้มากู้ชาติเลย วันนี้
ประชาชนต้องชดใช้หนี้คือ โดนเก็บภาษีเพ่ิมและวันข้างหน้าตนต้องมาใช้หนี้ให้ ดังนั้นในวันนี้ ขอให้ใช้”ล าปางโมเดล”
ขึ้นมาใหม่ให้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยคือวันนี้เผด็จการปกครองประเทศ  แต่ตนเชื่อว่าประชาชนเขตสี่ จ.ล าปาง จะ
พลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือล้มเผด็จการได้ หากปล่อยให้อีกฝ่ายชนะ ฝ่ายนั้นจะยโสโอหัง คิดว่าสิ่งที่ท าไปนั้นถูกต้องและ
ท าต่อไปจนประชาชนเดือดร้อนอีก ตนเชื่อว่าล าปางโมเดลจะเป็นรูปแบบให้ 76 จังหวัดไปต่อสู้กับเผด็จการ 

ด้าน น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยกล่าวกับประชาชนว่าพรรคของตนคือตัวแทน
ฝ่ายประชาธิปไตย หากประชาชนไม่ช่วยพรรคของตน  ฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้อีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยหลายวิธีที่ประชาชนรู้
ดี  ดังนั้นขอให้ประชาชนในเขต4 จ.ล าปางเลือกพรรคเสรีรวมไทยที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

นส.นภาพร กล่าวว่าหลายวันที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรครวมทั้งตน ลงพ้ืนที่ จ.
ล าปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางนั้น
ได้รับฟังเสียงสะท้อนหลายเรื่องจากประชาชนในจ.ล าปางถึงความล าบากในการด ารงชีวิต 
“ประชาชนส่วนใหญ่บอกกับตนว่าหลังเลือกตั้ง หลายอย่างในชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้น เเม้รัฐบาลบอกว่ามีนโยบายหลาย
อย่างมาช่วย เเต่มันเหมือนรดน้ าบนต้นเเละใบ ส่วนรากนั้นน้ ามาไม่ถึงเเละก าลังยืนตายซาก เเละยิ่งมาเจอสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19เข้ามาเพ่ิมน้ันประชาชนบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นเเละหนักกว่าวิกฤตต้มย ากุ้งปี2540เสียอีก เพราะการดู
เเลประชาชนของรัฐบาลนี้ไม่ทั่วถึงเเละมั่วมาก โดยเฉพาะการเเจกเงินช่วยเหลือในหลายรูปเเบบของรัฐบาล  คนที่
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เดือดร้อนจริงๆหลายคนไม่ได้รับการเยียวยาเเม้จะยื่นอุทธรณ์ไปเเล้วก็ไม่ผ่าน เเต่คนที่ไม่ค่อยเดือดร้อนเเละลงทะเบียน
ผ่านนั้นก็มีเยอะ”น.ส.นภาพรกล่าว 

น.ส.นภาพร กล่าวต่อว่า ตนได้ยินเเบบนั้น ก็สะเทือนใจ พยายามให้ก าลังใจเเละจะพยายามเสนอวิธีการให้
รัฐบาลปรับระบบฐานข้อมูลใหม่เพ่ือให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับการดูเเลเเละติดตามมาตรการใหม่ของรัฐบาลว่าจะท า
อะไรช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรูปธรรมกว่านี้หรือไม่ 
“ประชาชนบ่นว่า รัฐบาลปล่อยให้พวกเขาตายซาก ปัญหาเเหล่งน้ าไม่พอท าการเกษตรตั้งเเต่ปีที่เเล้วก็เเจ้งไป แต่ค าตอบ
คือนิ่ง ปีนี้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล มาตรการการเกษตรของรัฐบาลตอนนี้ไม่ชัดเจนเกษตรกรก็ล าบาก  เเละยังได้ยิน
ประชาชนบ่นว่าสงสัยคนที่ผู้สื่อข่าวเรียกว่า 3ป.สนใจเเต่การปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐเเละครม.หลังกฎหมายกู้
เงินสามฉบับรวม1.9ล้านล้านบาทผ่านเเล้ว  3ป.น่าจะสนใจงานการเมืองในพรรคเเละการเเบ่งเค้กมากกว่าความล าบาก
ของชีวิตประชาชน”น.ส.นภาพรกล่าว 

น.ส.นภาพร กล่าวว่าดังนั้นหัวหน้าพรรคของตนจึงก าชับพวกตนว่าต้องตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ อย่าให้การ
ทุจริตเกิดขึ้น หากพบสิ่งผิดปกติให้ตรวจสอบเเละเเจ้งให้สังคมรับรู้ทันที วันนี้  ประชาชนล าบากเเละหวังให้พวกตน
ช่วยเหลือ ตรงนี้คือหน้าที่ที่พวกตนรับปากกับประชนไว้  
“ขอฝาก3ป.ว่าควรห่วงชีวิตคนไทยมากกว่าห่วงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐเเละครม.เพราะหลายปีที่3ป.ด าเนินการ
บริหารประเทศนั้น ประชาชนเเทบไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิต เเละมีข่าวประชาชนฆ่าตัวตายหลายครั้ง  ดังนั้น 3ป.ควร
พิจารณาใหม่ว่าตอนนี้ควรห่วงอนาคตของประชาชนหรืออนาคตตัวเองบนเวทีการเมืองมากกว่ากัน”น.ส.นภาพร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433148  
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 18:59 น.  

สีสัน! ทีมงานพรรคเสรีรวมไทย บุกขอถ่ายรูป ‘ธรรมนัส’ ขณะลงพ้ืนที่หาเสียงหน้าตลาดนัด 

 
สีสัน! ทีมงานพรรคเสรีรวมไทย บุกขอถ่ายรูป ‘ธรรมนัส’ ขณะลงพื้นที่หาเสียงหน้าตลาดนัด 
วันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ดูแล ส.ส.ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ และ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 1 ได้รุดลงพ้ืนที่หาเสียง
ในพ้ืนที่ อ.แม่พริก จ.ล าปาง ซึ่งเป็นอ าเภอใต้สุดของจังหวัด ติดกับ จ.ตาก โดยมี นายธนันสถ์ ทวีเกื้อกูลกิน ส.ส.ตาก 
เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เดินทางลงพื้นที่พร้อมคณะด้วย เพื่อช่วย นายวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรค
พลังประชารัฐ หาเสียง 

โดยได้เดินทางมายังตลาดนัดหน้าเทศบาลต าบลแม่ปุ เขตบ้านต้นธง ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล าปาง ที่มีประชาชน
ในพ้ืนที่ออกมาซื้อของ และเท่ียวดูสินค้าท่ีตลาดนัดแห่งนี้กันอย่างคึกคัก ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วย นายวัฒนา ผู้สมัคร
ฯ ได้เดินเข้าไปพบประชาชน เพ่ือแนะน าตัว และกล่าวแนวทางการท างาน และนโยบายในการลงพ้ืนที่หาเสียงในครั้งนี้ 
ผ่านเครื่องขยายเสียงบนรถ โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับฟัง ซึ่งใช้เวลาในการพบปะไม่นาน ท่ามกลางเสียงปรบมือ
ของประชาชน เพ่ือเป็นการต้อนรับ คณะที่เดินทางมาหาเสียงในพ้ืนที่ อ.แม่พริก ครั้งนี้ 

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูดคุย และถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด แต่ปรากฏว่า ขณะที่คณะของ 
ร.อ.ธรรมนัส พบปะประชาชนอยู่นั้น ก็มีทีมงานหาเสียงของ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง 
เขต 4 เบอร์ 2 พรรคเสรีรวมไทย ประมาณ 4 คน ที่สวมเสื้อยืดสีขาว ที่เป็นรูป พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย เดินเข้ามาประชิดตัว ร.อ.ธรรมนัส เพื่อขอถ่ายรูป สร้างความตกตะลึงแก่ผู้ที่พบเห็น และเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ติดตามรักษาความสงบเรียบร้อยคณะ เพราะถือว่าทั้ง 2 พรรค เป็นคู่ชิงในการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง ครั้งนี้ 

แต่ ร.อ.ธรรมนัส ก็เปิดโอกาสให้ทีมงานหาเสียงของผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ได้รวมถ่ายรูปกันอย่างจุใจ และ
อย่างใกล้ชิด ทั้งภาพคู่ และภาพหมู่ ก่อนที่ต่างคนจะแยกย้ายกลับไป นับเป็นสีสันของการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง 
เขต 4 นี้ อย่างมาก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/IMG_7211.jpg
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ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ทีมงานหาเสียงของผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ที่เดินเข้ามาหาคณะของ ร.อ.ธรรมนัส ทราบ
ว่า ทาง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
ล าปาง เขต 4 ของพรรคเสรีรวมไทย เดินหาเสียงอยู่ในตลาดนัดข้างเทศบาลต าบลแม่ปุ และมีทีมงานหาเสียงยืนอยู่ริม
ถนน 

เมื่อพบเห็นคณะของ ร.อ.ธรรมนัส และ นายวัฒนา ได้พบปะกับประชาชนที่ยืนอยู่บริเวณหัวสะพาน หน้า
เทศบาลต าบลแม่ปุเสร็จแล้ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถ่ายภาพกัน จึงได้เดินมา และขอร่วมถ่ายรูปด้วย เพราะ 
ร.อ.ธรรมนัส ถือว่าเป็นคนดังระดับประเทศ และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ที่เดินเข้ามาขอถ่ายรูป ก็
ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะบริสุทธิ์ใจ จึงเข้ามาขอถ่ายรูป ซึ่งหลังจากถ่ายภาพเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย ก็ได้เชิญให้กลับไปยังที่ตั้งของรถแห่หาเสียงของพรรคเสรีรวมไทยที่อยู่อีกฟาก เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกลับไป 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2219236 
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 - 09:12 น.  

“ธรรมนัส” เผยรอ “แม้ว” ไม่ไหว ย้ายเข้า พปชร.ขอคนล าปางอย่าคิดเยอะ เลือก ส.ส.
รัฐบาลมาพัฒนาบ้านเมือง 

 

 

 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ธรรมนัส.jpeg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2219556  
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วันท่ี 7 มิ.ย. 2563 

อุตตม ยืนยัน ยังไม่นัดประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

 
หลังจากเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอยู่หลายวัน จากความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ ที่เริ่มต้นจาก

การออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
พรรค แต่ไม่เป็นผล จนต้องมีการยื่นใบลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริหารพรรคที่พรรคมี 34 คน ท าให้คณะกรรมการบริหารชุดนี้สิ้นสภาพ โดยเมื่อวานนี้ นายอุตตม พบ
กับสื่อมวลชนและมีการสอบถามถึงการนัดประชุม กรรมการบริหารชุดรักษาการเพ่ือมีการประชุมใหญ่ 

เรื่องนี้ นายอุตตม ซึ่งเป็นคือบุคคลที่มีอ านาจในการเรียกประชุมในฐานะ รักษาการหัวหน้าพรรค ระบุว่าตอนนี้
ยังไม่มีการก าหนดจะเรียกประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการดังกล่าวในสัปดาห์หน้ าแต่อย่างใด และขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของนายทะเบียน พรรคการเมืองตามขั้นตอน ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ไม่ส่งกระทบ หรือสร้าง
แรงกดดันใดๆ ให้กับตนเอง 

ในขณะนี้ ส่วนที่สมาชิกพรรคอาจเลือกใช้ช่องทาง ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) พรรค
การเมือง มาตรา 41 รวมตัวการเสนอชื่อร้องขอให้เปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือที่จะขอให้เปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเอง
นั้น นายอุตตมเห็นว่า หากท าได้ตามกฎหมาย ก็แล้วแต่สมาชิกจะด าเนินการ อีกทั้ง ยังบอกด้วยว่า  การประชุมใหญ่
สามัญของพรรคจะมีขึ้นแน่นอน และไม่ล่าช้าอะไร 

เช่นเดียวกับ นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ นายวิเชียร ชวลิต เปิดเผยถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถก าหนดเวลา
ได้ ก าลังด าเนินการตามขั้นตอน ทั้งการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใบลาออกและส่งรายงานไปยัง กกต. ภายใน 15 
วัน ส่วนการใช้ข้อกฎหมาย เพ่ือขอให้มีการจัดการประชุมใหญ่ได้ก็จริงแต่  ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
แต่การประชุมที่ต้องรองรับคนจ านวนมาก ต้องมีการเตรียมการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 

เช่นเดียวกับ นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ นายวิเชียร ชวลิต ก็บอกถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถก าหนดเวลาได้
ว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน กรอบเวลา และการประชุมที่ต้องรองรับคนจ านวนมาก ต้องมีการเตรียมการเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 
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ทางด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แกนน ากลุ่ม 3 มิตร ระบุว่า การเปลี่ยน
กรรมการบริหารพรรค จะไม่ท าให้พรรคแตก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการเลือกตั้ง 1 ปี ส่วนหัวหน้า
พรรคคนใหม่ ที่คาดหมายว่าจะเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐหรือไม่นั้นต้องขึ้นกับสมาชิก  ส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ บอกว่า  เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว 

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของ สส. พรรคพลังประชารัฐ ลงพ้ืนที่และแสดงความเห็นเรื่องนี้ โดยยอมรับ
ว่ารู้สึกไม่สบายใจ และอยากให้ท าความเข้าใจกันเพ่ือให้เกิดความปรองดอง และเห็นว่าการออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้ 
ไม่ได้เป็นรวมกลุ่มทางการเมือง หรือคิดจะไปจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ เพราะเชื่อม่ันในความแข็งแกร่งของพรรคพลัง
ประชารัฐ เพราะยังหวังว่า ผู้ใหญ่ของพรรคจะเข้าใจกัน 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/417541  
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7 มิถุนายน 2563  

'อุตตม' พร้อมเคาะประชุมใหญ่ พปชร. 'จุรนิทร'์ ชี้ไม่กระทบ 

 
นายทะเบียน พรรคพลังประชารัฐ ปัดยื้อเวลา แจงท าตามขั้นตอนกฎหมาย "จุรินทร์" ชี้ปม พปชร. ไม่กระทบ-

ปรับ ครม. ยังไร้สัญญาณ 
ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) หลังกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ลาออกเกินครึ่ง ส่งผลให้

ต้องเลือกกก.บห.ชุดใหม่ ภายใน 45 วัน ซึ่งล่าสุดนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.ได้ออกมากดดันให้
รักษาการหัวหน้าพรรคเร่งเรียกประชุม ล่าสุด วานนี้(6 มิ.ย.63) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะรักษาการ
หัวหน้าพรรค พปชร. ตอบข้อถามผู้สื่อข่าว ถึงกระบวนการจัดประชุมใหญ่ของพรรค พปชร.ว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็น
การประชุมใหญ่ประจ าปี โดยกฎหมายต้องด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กก.บห.หรือไม่ และยืนยันว่า
จะด าเนินการภายในกรอบเวลาไม่เกิน 45 วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง 

“ขณะนี้ก าลังพิจารณาก าหนดวัน ซึ่งจะด าเนินการโดยนายทะเบียนของพรรคเพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี โดยมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และวาระอ่ืน ย้ าว่าไม่ได้จัดประชุมช้า เพียงแต่ยังไม่ทราบว่า
เมื่อไร” นายอุตตม ระบ ุ
นายทะเบียนพรรคแจงขั้นตอน 
ขณะที่ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรค เปิดเผยว่ า อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเตรียมการประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งจะมีการหารือกันในพรรคถึงการก าหนดวัน โดยจะต้องตรวจสอบการยื่น
ลาออกของ กก.บห.และหนังสือว่า ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบ
ภายใน 15 วันตามกฎหมาย จากนั้นจะด าเนินการเรื่องประชุมของรักษาการ กก.บห.ว่าจะหารือได้วันใด 

นายวิเชียร กล่าวด้วยว่า ส าหรับการประชุมพรรค มีหลายอย่างที่ต้องด าเนินการ ทั้งเรื่องภาระตามกฎหมาย 
เรื่องต าแหน่ง กก.บห.ที่ว่างลง เรื่องรายงานกิจการในรอบปี เรื่องงบดุลประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดมาก จึงต้องตรวจสอบ
ให้มีความพร้อม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพ่ือเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาก าหนดวันประชุม  
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ยืนยันไม่ได้ดึงเวลา 
“ขอยืนยันว่าไม่ได้ดึงเวลา แต่เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่า ซึ่งตามข้อบังคับ หัวหน้าต้องแจ้งวันนัด

ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเตรียมจัดสถานที่ที่ต้องเว้นระยะห่าง ย้ าว่าคณะกรรมการบริหารพรรคต้อง
ก าหนดวันร่วมกัน โดยก าลังนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอยู่” นายวิเชียร กล่าว 

ส่วนสมาชิกพรรคที่อาจเคลื่อนไหวด้วยการเข้าชื่อ เพ่ือขอเปิดประชุมใหญ่เองนั้น นายวิเชียร กล่าวว่า ไม่ทราบ 
แต่กระบวนการต้องด าเนินการตามกฎหมาย เป็นคนละเรื่องกับเกมการเมือง ไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตก 

ทางด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะแกนน า พปชร.ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ คนในข่าว FM 
100.5 MCOT News Network โดยตอบข้อถามถึงความขัดแย้งภายในพรรคว่า หากจะถามว่า จบหรือไม่จบ พูดไปก็
เหมือนโกหก แต่หากถามว่า มีอะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบว่า ไม่มี เพราะพรรคการเมืองจะหยุดท างานไม่ได้ และจะ
หยุดเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ 

แต่หากถามผู้คนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่มี เพียงแต่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ออกไป
แล้วมีสื่อน าไปขยายความ หรือแสดงความเห็นว่า คนใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับต าแหน่งใด แล้วน าไปแนะน ากับ
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็มีลักษณะของความชอบ และความไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วย ต้องบอก
ว่า สื่อกลุ่มใหญ่ๆ ก็สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่อนั้นๆ ชื่นชอบได้ 

“เรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และ เรื่องของค าว่าพรรคแตก 
มันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกนั่นแหละ ที่มองว่า ถ้าเป็นอย่างนี้จะแตกนะ เพราะบางทีเขาอาจจะรัก เขาหวงบางส่วนที่
เขารักของเขาอยู่ ท าให้เหมือนกับว่า มันรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามธรรมชาติ มันคงไม่ใช่ ดังนั้น บทบาทของสื่อมี
ผลกระทบกับการเมืองมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ถ้าสื่อที่ท าเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะสามารถ
เบี่ยงเบนทั้งความจริงและไม่จริงได้ ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่ง” นายสมศักดิ์ กล่าว 
ชี้การปรับกก.บห.ไม่ควรเกินปี 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การที่ กก.บห.ลาออก 18 คน ไม่ใช่เพราะคนในพรรคไม่เอาชุดนี้ เพียงแต่ว่า กก.บห.
ชุดนี้เปิดทางให้สมาชิกเลือกผู้บริหารใหม่ ถือเป็นความใจกว้าง ซึ่งอาจจะเลือกคนเดิมได้ 
"ผมมากลางๆ ชี้ให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้ งนั้น ไม่ควรจะเกิน 1 ปี ทุกพรรคก็
ปฏิบัติมาเช่นนี้ เขาจะมีการพูดคุย สังคายนา ถ้าพอใจ กก.บห.ชุดเดิม เขาก็จะเลือกเข้ามาอีก แต่บางทีความรักของคน
บางกลุ่มที่มีต่อ กก.บห.ชุดต่างๆ เขาก็อาจจะเอามาพูด ให้ดูรุนแรง แต่จริงๆ คนในพรรคไม่มีรุนแรง และผมไม่ได้คิดจะ
เอาอะไรเลย แต่ผมต้องการให้พรรคเป็นที่ครองใจของประชาชน อาจจะท าไม่ได้ทั้งหมด” นายสมศักดิ์ กล่าว 
“ประวิตร” ตรงไปตรงมา 

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยังไม่พร้อมนั่งหัวหน้า พปชร.นั้น นาย
สมศักดิ์ กล่าวว่า ก็ไปถาม พล.อ.ประวิตร ทุกวัน ท่านเป็นคนซื่อ ถามท่านไปท่านก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร ตนก็เข้าใจท่านไม่
มีอะไรหรอก ท่านตรงไปตรงมา 
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ส่วนที่หลายคนบอกว่า พล.อ.ประวิตร เอาอยู่นั้น นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คนในพรรคให้ความเคารพ และให้ความเชื่อถือ
ในตัว พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็นทุนเดิมท่ีมีอยู่ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งก็สนับสนุน แต่พล.อ.ประวิตร จะรับหรือไม่รับก็อย่างที่เห็น
อยู่ บางคนก็เสียดายของเก่า แต่ตนบอกว่าไม่ต้องเสียดายหรอก ไปช่วยกันดูเรื่องของสมาชิกพรรคที่จะลงคะแนนให้
ดีกว่า คือถ้ายิ่งขยายความออกไป บางครั้งถ้าขยายไปในทางที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ก็จะดูเหมือนว่าพรรคเรามีปัญหา  เป็น
เพราะกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจแล้วอยู่ตรงกลางและสื่อออกไปในลักษณะที่อยากให้เป็น ซึ่งตนคิดว่า อย่าพูดกันดีกว่า เรื่อง
การเมืองตอนนี้ ถ้าพูดไปแล้วเอาไปตีความผิดๆ ถูกๆ จะเกิดความเสียหาย 
ขอ 6 เดือนโชว์ผลงานก่อนปรับ 

เมื่อถามว่าอยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่ นายสมศักดิ์  กล่าวว่า ไม่เคยคิดอยากเปลี่ยนกระทรวง ตนเป็น
นักการเมือง ตนรู้ว่าวันนี้ควรจะท าอะไร เราจะคิดเป็นอ่ืนไม่ได้ จะท าอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุข ได้ประโยชน์
จากการท างานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม 

“ถ้าไปแย่งเพ่ือผลประโยชน์เพ่ือคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น คือคิดผิด ผมว่าไม่ต้องไปสู้รบปรบมือ 
ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่า ผมไม่มีปัญหา ผมอยู่ตรงนี้ ผมท างานได้ ถ้าอยากเห็นผมในต าแหน่งอ่ืน ให้เวลาผมอีก 6 
เดือน ผมว่าจะเห็นชัดแล้วว่า สิ่งที่ผมเข้ามาท าตรงนี้ ผมไม่ใช่นักสังคม สงเคราะห์ ผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ แต่ผมท าได้
ถ้ายุติธรรมกับผม ให้ผมอยู่อย่างน้อย 6 เดือน ผมจะท าอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรม และผมก็มั่นใจว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ของ
บ้านเมืองเห็นอยู่ และจะได้เห็นชัดเจนในกระทรวงยุติธรรม” นายสมศักดิ์ กล่าว 
ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นครรลองประชาธิปไตย หากหยิบเรื่องการปรับเปลี่ยนอย่างเดียว ก็
จะทะเลาะกัน มีคนจ้องจะเอาเรื่องแค่ประโยคเดียวไปตีความได้ทั้งหมด พ่ีน้องประชาชนขาดทุน ตนก็ออกมาร้องขอ
สมาชิกพรรคว่า จะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อออกไป เพราะเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิด ทั้งท่ีทุกอย่างออกมาดี 

เมื่อถามต่อว่า การปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้ จะท าให้การท างานก้าวหน้ากว่าเดิมหรือไม่นั้น นายสมศักดิ์ กล่าว
ว่า ตนไม่พูดเรื่องปรับ ครม. อย่าไปถาม ตนพูดในแนวของการเมืองว่า เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องท าให้ดี หาคน
ให้ดี แต่อ านาจเป็นของนายกฯ 
ปมพปชร.ไม่กระทบปชป. 

ทางด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตอบ
ข้อถามผู้สื่อข่าว ที่ จ.เชียงใหม่ ขณะลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน ถึงปัญหาในพรรค พปชร.จะส่งผลกระทบรัฐบาล
หรือไม่ว่า ก่อนอ่ืนต้องบอกว่าเรื่องปัญหาภายในของ พปชร.กับเรื่องคณะรัฐมนตรี เป็นคนละประเด็นกัน เรื่องของ พป
ชร.ไม่สามารถออกความเห็นได้ เพราะเป็นเรื่องภายในพรรค 

แต่เรื่องของการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลมองว่า คณะรัฐบาลดีอยู่แล้ว เรื่องการ
ปรับปรุงรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าคณะรัฐบาล ก็คือนายกฯ ที่จะต้องเป็นผู้นับหนึ่งในการที่จะด าเนินการ แต่
ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณจากท่านนายกฯ ที่ส่งมา 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883924?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883924?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883924?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.07 น. 

"อุตตม"เชื่อนายกฯปรับครม.ดูรอบคอบ 

 
“อุตตม"  ปัดตอบหาคนนั่ งหน. -กก .บห.  พปชร .ชุดใหม่  ขอรอประชุมก่อน  เชื่ อ  “นายกฯ”ดู

รอบคอบ ปรับ ครม. 
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.)กล่าวถึงการด าเนินการของพรรคภายหลังกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ลาออกและต้องมีการเลือกชุด
ใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน โดยต้องมีการจัดประชุมภายในกรอบ 45 วัน 

เมื่อถามว่าส่วนตัวได้มีการเตรียมบุคคลที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคและกก.บห.ในต าแหน่งส าคัญหรือไม่
นั้น นายอุตตม กล่าวว่า ยังไม่ทราบต้องรอการประชุมก่อน  

นายอุตตม ยังกล่าวถึงแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 คลี่คลาย ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
เตรียมแผนงานและจัดเตรียมงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และต้องเร่งบูรณาการท างานให้เร็วที่สุด ขณะที่ในช่วงบ่ายวัน
เดียวกันนี้กระทรวงการคลังจะมีการประชุม เพ่ือประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น อยู่
ระหว่างการจัดท าแผนของกระทรวงการท่องเที่ยว เพ่ือน าเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือเสนอของบประมาณใน
ขั้นตอนต่อไป  

เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี(ครม.)ด้านเศรษฐกิจ  จะมีผลกระทบต่อแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหรือไม่
นั้น นายอุตตม กล่าวว่า เชื่อว่านายก็รัฐมนตรีจะดูแลในทุกเรื่อง และกรั่นกรองอย่างรอบครอบ. 

 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778744 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778744
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:07 น.     

'อุตตม'เมินตอบใครนั่งหน.พปชร.คนใหม่ ปมปรับครม.เชื่อนายกฯดรูอบคอบ 

 
8 มิ.ย. 63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.20 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใน

ฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการด าเนินการของพรรคภายหลังกรรมการบริหารพรรค
ลาออกและต้องมีการเลือกชุดใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน โดยต้องมีการจัดประชุมภายในกรอบ 45 วัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนตัวได้มีการเตรียมบุคคลที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในต าแหน่ง
ส าคัญหรือไม ่นายอุตตม กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องรอการประชุมก่อน 
นายอุตตม ยังกล่าวถึงแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 คลี่คลาย ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียม
แผนงานและจัดเตรียมงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และต้องเร่งบูรณาการท างานให้เร็วที่สุด ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
นี้กระทรวงการคลังจะมีการประชุม เพ่ือประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น อยู่ระหว่างการ
จัดท าแผนของกระทรวงการท่องเที่ยว เพ่ือน าเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือเสนอของบประมาณในขั้นตอนต่อไป 

เมื่อถามว่า หากมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้านเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหรือไม่ 
นายอุตม กล่าวว่า เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะดูแลในทุกเรื่อง และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ 
เมื่อถามย้ าถึงกระแสข่าวรัฐมนตรี 3 คน เตรียมพูดคุยเพ่ือก าหนดท่าทีในการท างานร่วมกันนั้น นายอุตตม ปฎิเสธตอบ
ค าถามดังกล่าว พร้อมเดินเข้าห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ เพ่ือร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทันที. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68105  
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68105
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07 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:52 น.    

'ส.ว.วันชัย'กระตุ้นรัฐบาลจับมือวุฒิสภาเร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน  

 
7 มิถุนายน 2563 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับปรับตัวของ

วุฒิสภาด้วยผลงานเพ่ือลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยกล่าวว่า ถ้าบ้านเมืองปกติมาตั้งแต่ต้น ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร
จนกระทั่งน ามาสู่การเลือกตั้งในปัจจุบัน ต้องยอมรับเลยว่าระบบการเมืองที่เราก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าที่มาของ
ส.ส. ส.ว. การใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนกลไกในรัฐสภา มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ มันผิดฝาผิดตัวในระบอบประชาธิปไตย
แน่นอน เพราะประชาธิปไตยท่ีแท้จริงมันไม่ควรจะมีรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่ 
แต่นี่มันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านถ่ายอ านาจจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย อย่างที่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป  แล้วมี
เป้าหมายในที่สุดว่าต้องเป็นประชาธิปไตยจ๋าเต็มใบ ในระยะนี้มันเป็นการผสมผสานกันและช่วยกันประคับประคองให้
บ้านเมืองเดินไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง 

นายวันชัยกล่าวว่า ใครต่อใครที่อยู่ในสภา ไม่ว่าจะเป็นส.ส. ส.ว. หรือพรรคการเมืองต่างๆก็มาจากผลพวงของ
กลไกในระยะเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น จะผิดหรือถูกก็แล้วแต่ว่าจะมองมุมไหน ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบสนิทไม่โจมตี ถ้า
ตัวเองเสียประโยชน์ ไม่ได้ดั่งใจก็กล่าวหาโจมตีในจุดๆนั้น 
"ต้องยอมรับว่าหลายคนที่ชูหน้าชูตาอยู่ในสภาก็ได้อานิสงส์จากกลไกในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ส.ว.ก็เช่นกัน ถ้าเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยปกติก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือควรจะมาจากการเลือกกันในสาขาอาชีพหรือ
วิธีการอ่ืนใดก็ว่ากันไป ทั้งอ านาจ หน้าที่ตามปกติจะเป็นเช่นไรก็ควรเป็นไปเช่นนั้น ไม่ควรมีอ านาจพิเศษใดๆ แต่ที่มัน
เป็นเช่นนี้ก็เพราะเป็นการผสมผสาน เป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการประคับประคอง ร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือเป้าหมายไปสู่
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง" 

นายวันชัย กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะส.ว.ชุดนี้ เขาให้อ านาจพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนส.ว.ในยุคอ่ืนๆก็
คือมาท าการปฏิรูปประเทศตามแผนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้สัมฤทธิ์ผลไม่เกิน 5 ปีนี้ ต้องติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด 
ปฏิรูปประเทศกับรัฐบาลให้เป็นมรรคเป็นผล จะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ จะเสียผู้เสียคนหรือไม่ อยู่ที่รัฐบาลและส.ว. รัฐบาล
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เป็นคนท า ส.ว.เป็นคนติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด เขาให้ 2 องค์กรนี้มาช่วยกันท าช่วยกันดู ไม่ใช่มาให้ช่วยกันลวงโลกแหก
ตาชาวบ้าน 
นี่ก็ผ่านมาแล้ว 1 ปี โควิดก็มาเปลี่ยนแปลงใหญ่ จะปฏิรูปทั้ง100เรื่อง1,000ภารกิจที่ก าหนดในแผนก็คงไม่ได้ เวลาก็
เหลือแค่ 3 ปี ในฐานะที่ผมเป็นส.ว. เห็นว่าเอาเรื่องใหญ่ๆที่ปฏิรูปประเทศสัก 3 เรื่องแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้ส าเร็จ
ประชาชนก็คงไชโยโห่ฮิ้วกันได้ก็คือ 
1. การปฏิรูปการเมือง การเข้ามาเป็นส.ส.และส.ว. ทั้งการด ารงอยู่ ต้องสุจริตเที่ยงธรรม ตรงไหนอย่างไรที่มันบกพร่อง
ผิดพลาดต้องแก้ไขซะ ทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะมาก็ต้องท าให้ได้ดี ไม่ใช่อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ ทั้งแย่งอ านาจ 
แย่งต าแหน่งแย่งเงิน ไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลย เรื่องนี้ต้องท าให้ได้ ส าคัญมากๆ เหนืออ่ืนใด รัฐธรรมนูญเมื่อถึงคราวต้อง
ปรับแก้ให้เป็นประชาธิปไตยก็ตัองยอมรับและสนับสนุนกัน 
2. ต้องปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชั่น ต้องกระชับ ก ากับ เข้มงวดกวดขัน เร็วและแรงให้ได้สักส่วนหนึ่งของประเทศจีนก็ยังดี 
3. ต้องปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สนองต่อประชาชน ลดอ านาจรัฐ เพ่ิมอ านาจประชาชน รีบๆท ากันหน่อยใน
เรื่องนี้ให้มันเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ท าแยกส่วนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย 
"ปฏิรูปประเทศ 3 เรื่องใหญ่ๆนี้ถ้าท าได้จริง เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครเขาด่าหรอก แต่ที่เขาด่าและกล่าวหาอยู่ทุกวันนี้ 
ประชาชนเขายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เขาเห็นแต่การแย่งอ านาจกัน ยังไม่เห็นการปฏิรูปประเทศที่ประชาชนจะได้
อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ไปๆมาๆส.ว.จึงโดนหางเลขไปด้วยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ถ้าจะไม่ให้ส.ว.โดนด่าต้องแก้
จุดนี้เป็นส าคัญ" นายวันชัยกล่าวทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68032 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68032
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อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 12.52 น.                      

'สนธิรัตน์'ปัดเตะถ่วงย้ือเลือก กก.บห. งดตอบปรับ ครม. 

 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และรมว.พลังงาน กล่าวถึงกระแส

ข่าวการปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับของ
พรรคพปชร.ตามที่หัวหน้าพรรคและนายทะเบียนพรรคได้ชี้แจงถึงขั้นกรอบเวลาการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการ
ภายใน 45 วัน ไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อแต่อย่างใด ส่วนตนของดแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพปชร. ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรค และการปรับครม. เป็น
อ านาจของนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งตอนนี้ตนขอเดินหน้าท างาน โดยเฉพาะด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งระบบ  เช่น การน าระบบบล็อกเชน(Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์มน้ ามันทั้งระบบ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้ตกสู่เกษตรกรอย่าง
แท้จริง 

ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างท าโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบระบบ มิเช่นนั้น ชาวสวนปาล์มไทยที่เก็บผลผลิต
ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก ก็จะไม่เกิดประโยชน์หากยังถูกกดราคา ไม่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน 
ในช่วงนี้จึงมุ่งเน้นในวงกว้างตะแต่พลังงานในระดับฐานรากของทุกชุมชน  

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ ามัน และร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการท าสวนปาล์มน้ ามัน เกี่ยวกับราคาปาล์มที่ผันผวนมาตลอด 
ยิ่งในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ขึ้น ยิ่งท าให้คนใช้น้ ามันน้อยลง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปาล์ม ก็ยิ่งท าให้ผลผลิต
ปาล์มล้นตลาด โดนกดราคา ราคาตกต่ า 
แต่ระบบ Blockchain จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1.เกิดสมดุลการใช้ปาล์มกับผลผลิตครั้งแรกในประเทศ
ไทย2.ปลายทางของ CPO ไปตอบสนองราคาต้นทางของพ่ีน้องเกษตรกร และ3.ผลพลอยได้ ก็คือ ป้องกันการลักลอบ
น าเข้า เพราะคุมกระทั่งว่าซื้อจากสวนไหนปริมาณเท่าไหร่ จะไม่มี CPO ส่วนเกิน ทั้งหมดนี้ จะท าให้เกษตรกรได้
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงใช้แอพลิเคชั่นกรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ก็จะท าให้ขายปาล์มได้เงินเยอะ
ขึ้นจากราคาที่เป็นธรรม.      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778643 

https://www.dailynews.co.th/politics/778643
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7 มิ.ย. 2020 13:21:12  

สนธิรัตน์ปัดเตะถ่วง เลือก กก.บห.ยึดตามกฎหมาย  

 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวถึง

กระแสข่าวการปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับของ
พรรค พปชร.ตามที่หัวหน้าพรรคและนายทะเบียนพรรคได้ชี้แจงถึงกรอบเวลาการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการ
ภายใน 45 วัน ไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อแต่อย่างใด  ส่วนตนของดแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค พปชร. ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรค และการปรับรัฐมนตรีที่
เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี  

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เวลานี้ ขอเดินหน้าท างาน โดยเฉพาะด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งระบบ เช่น การน าระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขาย
ปาล์มน้ ามันทั้งระบบ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม สอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้ตก
สู่เกษตรกรอย่างแท้จริง ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างท าโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบระบบ มิเช่นนั้น  ชาวสวนปาล์ม
ไทยที่เก็บผลผลิตได้เป็นอันดับ 3 ของโลก ก็จะไม่เกิดประโยชน์หากยังถูกกดราคา ไม่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นโยบาย
พลังงานเพื่อทุกคน ในช่วงนี้จึงมุ่งเน้นในวงกว้างในระดับฐานรากของทุกชุมชน  

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมพบปะกับกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการท าสวนปาล์มน้ ามัน เกี่ยวกับราคาปาล์มที่ผันผวน
มาตลอด ยิ่งในสถานการณ์ช่วง COVID-19 ขึ้น ยิ่งท าให้คนใช้น้ ามันน้อยลง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปาล์ม ก็ยิ่งท า
ให้ผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดนกดราคา ราคาตกต่ า แต่ระบบ Blockchain จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1) 
เกิดสมดุลการใช้ปาล์มกับผลผลิตครั้งแรกในประเทศไทย 2) ปลายทางของ CPO ไปตอบสนองราคาต้นทางของพ่ีน้อง
เกษตรกร และ 3) ผลพลอยได้ ก็คือ ป้องกันการลักลอบน าเข้า เพราะคุมกระทั่งว่าซื้อจากสวนไหน ปริมาณเท่าไหร่ จะ
ไม่มี CPO ส่วนเกิน ทั้งหมดนี้ จะท าให้เกษตรกรได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงใช้แอพลิเคชั่นกรอกชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประชาชน ก็จะท าให้ขายปาล์มได้เงินเยอะขึ้นจากราคาที่เป็นธรรม.-ส านักข่าวไทย  
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5edc8758e3f8e40af94529e7        
  

https://www.mcot.net/viewtna/5edc8758e3f8e40af94529e7
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 14:03 น. 
“สนธิรัตน”์ ปดัเตะถ่วงเลือกหัวหน้า-เลขาพปชร. คนใหม่ เดินสายพบ “โหวตเตอร์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และรมว.พลังงาน กล่าวถึง

กระแสข่าวการปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับของ
พรรคพปชร.ตามที่หัวหน้าพรรคและนายทะเบียนพรรคได้ชี้แจงถึงขั้นกรอบเวลาการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการ
ภายใน 45 วัน ไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อแต่อย่าง ใด ส่วนตนของดแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพปชร. ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรค และการปรับรัฐมนตรีที่เป็น
อ านาจของนายกรัฐมนตรี 

“ตอนนี้ตนขอเดินหน้าท างาน โดยเฉพาะด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งระบบ” 

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เช่น การน าระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์มน้ ามันทั้งระบบ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้ตกสู่เกษตรกรอย่าง
แท้จริง ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างท าโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบระบบ มิเช่นนั้น ชาวสวนปาล์มไทยที่เก็บผลผลิต
ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก ก็จะไม่เกิดประโยชน์หากยังถูกกดราคา ไม่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นโยบายพลังงานเพื่อทุกคน 
ในช่วงนี้จึงมุ่งเน้นในวงกว้างตะแต่พลังงานในระดับฐานรากของทุกชุมชน 

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ ามัน และร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการท าสวนปาล์มน้ ามัน เกี่ยวกับราคาปาล์มที่ผันผวนมาตลอด 
ยิ่งในสถานการณ์ช่วง COVID-19 ขึ้น ยิ่งท าให้คนใช้น้ ามันน้อยลง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปาล์ม ก็ยิ่งท าให้ผลผลิต
ปาล์มล้นตลาด โดนกดราคา ราคาตกต่ า แต่ระบบ Blockchain จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1) เกิดสมดุล
การใช้ปาล์มกับผลผลิตครั้งแรกในประเทศไทย 2) ปลายทางของ CPO ไปตอบสนองราคาต้นทางของพ่ีน้องเกษตรกร 
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และ 3) ผลพลอยได้ ก็คือ ป้องกันการลักลอบน าเข้า เพราะคุมกระทั่งว่าซื้อจากสวนไหน ปริมาณเท่าไหร่ จะไม่มี CPO 
ส่วนเกิน 

ทั้งหมดนี้ จะท าให้เกษตรกรได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงใช้แอพลิเคชั่นกรอกชื่อ -นามสกุล เลขบัตร
ประชาชน ก็จะท าให้ขายปาล์มได้เงินเยอะขึ้นจากราคาท่ีเป็นธรรม 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-474340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-474340
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ไทยรัฐออนไลน์7 มิ.ย. 2563 15:28 น. 

“สนธิรัตน์” ยัน ประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ เป็นไปตาม
กรอบกฎหมาย ไร้การเมืองเตะถ่วง ชูบล็อกเชนสวนปาล์ม ใช้พลังงานพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 

 
วันที่ 7 มิ.ย. 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง
และข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ ตามที่หัวหน้าพรรคและนายทะเบียนพรรคได้ชี้แจงถึงขั้นกรอบเวลาการจัด
ประชุมใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการภายใน 45 วัน ไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อ ส่วนตัวของดแสดงความคิดเห็นทั้งใน
ส่วนของการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรค และ
การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอนนี้ขอเดินหน้าท างาน โดยเฉพาะด้านพลังงาน ที่
จะมีส่วนช่วยในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งระบบ 

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เช่น การน าระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์มน้ ามันทั้งระบบ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้ตกสู่เกษตรกรอย่าง
แท้จริง ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างท าโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบระบบ มิเช่นนั้นชาวสวนปาล์มไทยที่เก็บผลผลิตได้เป็น
อันดับ 3 ของโลก ก็จะไม่เกิดประโยชน์หากยังถูกกดราคา ไม่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน ในช่วงนี้จึง
มุ่งเน้นในวงกว้างตั้งแต่พลังงานในระดับฐานรากของทุกชุมชน 

ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ จ.กระบี่ วันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และร่วม
เสวนาถึงทิศทางใหม่ของการท าสวนปาล์มน้ ามัน เกี่ยวกับราคาปาล์มที่ผันผวนมาตลอด ยิ่งในสถานการณ์ช่วงโควิด -19 
ขึ้น ยิ่งท าให้คนใช้น้ ามันน้อยลง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลผลิตปาล์ม ก็ยิ่งท าให้ผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดนกดราคา ราคา
ตกต่ า แต่ระบบ Blockchain จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1. เกิดสมดุลการใช้ปาล์มกับผลผลิตครั้งแรกใน
ประเทศไทย 2. ปลายทางของ CPO ตอบสนองราคาต้นทางของพ่ีน้องเกษตรกร และ 3. ผลพลอยได้คือป้องกันการ
ลักลอบน าเข้า เพราะคุมกระท่ังว่าซื้อจากสวนไหน ปริมาณเท่าไหร่ จะไม่มี CPO ส่วนเกิน ทั้งหมดนี้จะท าให้เกษตรกรได้
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงใช้แอปพลิเคชันกรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ก็จะท าให้ขายปาล์มได้เงินเยอะ
ขึ้นจากราคาที่เป็นธรรม. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1863063 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1863063
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อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 14.09 น.                      

'วิโรจน์'ชี้ปัญหาพปชร.เหตุจาก รธน.บิดเบี้ยว 

 
 

"วิโรจน์"ชี้ปัญหาพปชร.เหตุจากรัฐธรรมนูญบิดเบี้ยว เย้ย 4กุมารเหมือนทองที่เริ่มลอก-ของท่ีคนไม่ซื้อ 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสข่าวการ

ปรับกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และการปรับครม.ว่า ความเห็นส่วนตัวตนคิดว่า มีความพยายามปรับเปลี่ยน
ตัว นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังและรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. 
พลังงานและรักษาการเลขาธิการพรรค ต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือเรื่องของพรรค และการท างานในกระทรวง โดยเรื่อง
ของพรรคพลังประชารัฐ เป็นระบบการเมืองเก่า หัวหน้าและเลขาธิการพรรค จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับคนในพรรค
และคนนอกพรรค  

รวมทั้งดูแลส.ส.ในพรรค แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีข่าวหลุด ไลน์หลุดจากส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่ได้รับ
การดูแล ไม่มีงบประมาณช่วยประชาชนในพ้ืนที่ จนเกิดการกดดัน และการลาออกของกรรมการบริหารพรรค 18 คน 
เราจะเห็นได้ว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นการรวมกลุ่มของหลายกลุ่ม ที่มีการต่อรองผลประโยชน์ จากความบิดเบี้ยวของ
รัฐธรรมนูญจึงท าให้เกิดความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ตนเชื่อว่านายอุตตมและนายสนธิรัตน์คงไม่ได้อยู่ต าแหน่งเดิมในพรรค
อีกแล้ว 

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการเมืองภาพใหญ่ กลุ่ม 4 กุมาร ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนาย
รัฐมนตรีเป็นแกนน า จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักคือการท านโยบายด้านเศรษฐกิจให้รัฐบาล แต่ถามว่าวันนี้ยังจ าเป็นอยู่
หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่า นโยบายต่างๆล้มเหลว หลายโครงการเป็นแนวคิดแบบโอลสคูล คือ เน้นเมกะโป
รเจก หวังให้ทุนใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนอย่างเดียว แต่โลกวันนี้ท าแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องมีการ
ผสมผสานที่ดี ดังนั้นกลุ่ม 4 กุมารจึงเหมือนทองที่เริ่มลอก หรือของที่ประชาชนไม่ซื้อแล้ว และที่ผ่านมา โครงการชิมช้
อปใช้หรืออีกหลายโครงการ ของนายอุตตม ประสบความส าเร็จหรือท าให้เงินหมุนเวียนได้จริงหรือไม่ อย่าเอาโควิดมา
เป็นแพะ เพราะความเชื่อมั่นของประเทศตกต่ าอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778651  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778651
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วันอาทติย์ ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.34 น. 

ฟันเปรี้ยง! โฆษกก้าวไกลเชื่อ‘อุตตม-สนธิรัตน’์พ้นต าแหน่งแน่ เย้ย 4 กุมารคือทองที่เริ่มลอก 

 
ฟันเปรี้ยง! โฆษกก้าวไกลเชื่อ‘อุตตม-สนธิรัตน์’พ้นต าแหน่งแน่ เย้ย 4 กุมารคือทองท่ีเริ่มลอก 

7 มิถุนายน 2563 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสข่าวการ
ปรับกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ความเห็นส่วน
ตัวตนคิดว่า มีความพยายามปรับเปลี่ยนตัว นายอุตตม สาวนายน  รมว.คลังและรักษาการหัวหน้า พปชร. รวมถึงนาย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พลังงานและรักษาการเลขาธิการพรรค ต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ เรื่องของพรรค และการ
ท างานในกระทรวง 

ทั้งนี้ เรื่องของ พปชร. เป็นระบบการเมืองเก่า หัวหน้าและเลขาธิการพรรค จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับคนใน
พรรคและคนนอกพรรค รวมทั้งดูแล ส.ส.ในพรรค แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีข่าวหลุด ไลน์หลุดจาก ส.ส.ในพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่ไม่ได้รับการดูแล  ไม่มีงบประมาณช่วยประชาชนในพ้ืนที่ จนเกิดการกดดัน  และการลาออกของ
กรรมการบริหารพรรค 18 คน 

“เราจะเห็นได้ว่า พปชร.เป็นการรวมกลุ่มของหลายกลุ่ม ที่มีการต่อรองผลประโยชน์ จากความบิดเบี้ยวของ
รัฐธรรมนูญ จึงท าให้เกิดความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ผมเชื่อว่านายอุตตม และนายสนธิรัตน์  คงไม่ได้อยู่ต าแหน่งเดิมใน
พรรคอีกแล้ว” นายวิโรจน์ กล่าว 

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการเมืองภาพใหญ่ กลุ่ม 4 กุมาร ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนาย
รัฐมนตรี เป็นแกนน า จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักคือการท านโยบายด้านเศรษฐกิจให้รัฐบาล  แต่ถามว่าวันนี้ยังจ าเป็นอยู่
หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่านโยบายต่างๆล้มเหลว หลายโครงการเป็นแนวคิดแบบโอลสคูล คือ เน้นเมกะโปร
เจค หวังให้ทุนใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนอย่างเดียว  แต่โลกวันนี้ท าแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องมีการ
ผสมผสานที่ดี 

“ดังนั้นกลุ่ม 4 กุมารจึงเหมือนทองที่เริ่มลอก หรือของที่ประชาชนไม่ซื้อแล้ว และที่ผ่านมา โครงการชิม ช็อป 
ใช้ หรืออีกหลายโครงการของนายอุตตม ประสบความส าเร็จ หรือท าให้เงินหมุนเวียนได้จริงหรือไม่ อย่าเอาโควิดมาเป็น
แพะ เพราะความเชื่อมั่นของประเทศตกต่ าอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว เราเอามีดแทงตัวเองมากี่แผล พอเจอกระสุนจาก
โควิดเลยยิ่งไปกันใหญ่” นายวิโรจน์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497656  
 

https://www.naewna.com/politic/497656
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7 มิ.ย. 2020 16:11:56  

ส.ส. สงขลา พปชร ยันไม่มีแยกกลุ่มใต้ใหม่  

 
 
กรุงเทพฯ 7 มิ.ย.- ส.ส.สงขลา พลังประชารัฐ  ระบุ ไม่มีการแยกตั้ง "กลุ่มใต้ใหม่" ยืนยัน พรรคเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีก๊
วน  

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ในฐานะประธานภาค 9 รับผิดชอบ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้และสงขลา กล่าวถึงกระแสข่าวนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา และ 5 ส.ส.ใต้ พรรคพลังประชารัฐ 
รวมตัวแยกไปตั้ง "กลุ่มใต้ใหม่" โดยแยกจากกลุ่มด้ามขวานเดิม 13 คน ซึ่งได้แยกเป็น ส.ส ภาค 8 และ ส.ส ภาค 9 ตาม
ภูมิภาค และเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแยกกลุ่ม 
มาเป็นกลุ่มใต้ใหม่ เพ่ือมาสร้างอ านาจการต่อรอง การที่พรรคมีกลุ่มมีภาคต่าง  ๆ นั้น วัตถุประสงค์เพ่ือการท างานจะได้
กระชับพื้นท่ีเข้าถึงประชาชนโดยตรง เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของแกนน าและผู้ใหญ่ใน พรรคพลังประชารัฐจะพิจารณา  

นายวันชัย กล่าวว่า กระแสข่าว หรือ การตั้งกลุ่มเพ่ือต่อรองใด ๆ ทางการเมืองจึงควรยุติได้แล้ว และเอาเวลา
ไปมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ตอนนี้ก าลังได้รับความรับความเดือดร้อนจากโควิด -19  พรรคพลังประชารัฐไม่มีกลุ่มก๊วน 
ทุกคนท างานอยู่ภายใต้แนวทางของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค รวมทั้งสนับสนุนการบริหาร
ประเทศภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.-ส านักข่าว
ไทย        
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5edcaf5ce3f8e40af844e85d  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5edcaf5ce3f8e40af844e85d
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07 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:27 น.        

'โฆษกก้าวไกล' ช าแหละ 'พปชร.'ดัน'บิ๊กป้อม'นั่งหน.พรรคไม่ช่วยรอยร้าวประสานได้ 

 
7 มิ.ย.63-นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชา

รัฐ(พปชร.) ที่มีข่าวเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคว่า การที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคตัวจริงก าลังทวงต าแหน่ง
คืนนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะไหนๆก็อยู่ เบื้องหลังคอยชักใยเมื่อไม่ได้ดังใจก็เปิดหน้าซะเองไม่ต้องกั๊กไม่ต้องแอบ
แล้ว  ประกอบกับผลงานของผู้รับบทตัวแสดงแทน อย่างนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ที่เหลวไม่เป็นท่า บริหาร
จัดการกระทรวงการคลังในช่วงสถานการณ์โควิด-19  เข้าข้ันวิกฤติที่ประชาชนต้องแบกรับลดความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาล  

"ต้องยอมรับว่าพลังเชียร์ภายในก็ไม่พอใจหากนายอุตตมจะต้องหลุดจากหัวเรือหลัก งานนี้ต้องอาศัยการ
ตัดสินใจของนายกฯว่าจะเลือกฝั่งไหน  อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วคาดหวังผสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น 

พล.อ.ประวิตรไม่น่าจะใช่ทางออก เพราะการรวมตัวทางการเมือง เพ่ือผลประโยชน์ โดยไม่ได้ยึดโยงด้วยจุดยืน
และหลักคิดตั้งแต่แรกก็หนีไม่พ้นความวุ่นวายเช่นนี้  อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ กระแสข่าว ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ความคืบหน้าหลังจากสภาโหวตผ่านพรบ.กู้เงิน1.9ล้านล้านไปแล้วก็เงียบหายทั้งที่ประชาชนเฝ้ารอ แต่ดู
เหมือนเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐจะกลบทุกข่าว และเมื่อความวุ่นวายดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆ ก็มีส.ส.บาง
คนออกมาท าหน้าที่เบี่ยงความสนใจเพ่ือกลบข่าวภายใน สิ่งที่อยากสื่อสารต่อพ่ีน้องประชาชนในขณะนี้คือ อย่าหลง
ประเด็นการฮั้วผลประโยชน์ของนักการเมืองแต่ ขอให้ติดตามการท างานเพ่ือผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นหลัก"  
โฆษกพรรคก้ามไกลกล่าวว่า  หวังว่าศึกภายในของพรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลจะยุติได้ เพราะหลังสถานการณ์ไวรัสระบาดดีขึ้น 
แต่ความเดือดร้อนของประชาชนยังรอการช่วยเหลือและเยียวยาอยู่ หยุดต่อรอผลประโยชน์กันเองแล้วมองเห็นความ
เดือดร้อนประชาชนโดยด่วน  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68056 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68056
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 13:32 น.  

วันชัย กระตุ้น รบ.จับมือ ส.ว. ลดเสียงด่า เร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน 

 
วันชัย กระตุ้น รบ.จับมือ ส.ว. ลดเสียงด่า เร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดิน 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ก เก่ียวกับปรับตัวของส.ว.ด้วย
ผลงานเพ่ือลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่า ถ้าบ้านเมืองปกติมาตั้งแต่ต้น ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารจนกระทั่งน ามาสู่การ
เลือกตั้งในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าระบบการเมืองที่เราก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าที่มาของส.ส. ส.ว. การใช้อ านาจรัฐ 
ตลอดจนกลไกในรัฐสภา ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ มันผิดฝาผิดตัวในระบอบประชาธิปไตยแน่นอน เพราะประชาธิปไตยที่
แท้จริงไม่ควรจะมีรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่ แต่นี่มันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านถ่ายอ านาจจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย 
อย่างที่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป แล้วมีเป้าหมายในที่สุดต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ในระยะนี้เป็นการผสมผสานกันและ
ช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมืองเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง 

“ใครต่อใครที่อยู่ในสภาฯไม่ว่าจะเป็นส.ส. ส.ว. หรือพรรคการเมืองต่างๆก็มาจากผลพวงของกลไกในระยะ
เปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น จะผิดหรือถูกก็แล้วแต่ว่าจะมองมุมไหน ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบสนิทไม่โจมตี ถ้าตัวเองเสีย
ประโยชน์ ไม่ได้ดั่งใจก็กล่าวหาโจมตีในจุดๆนั้น ต้องยอมรับว่าหลายคนที่ชูหน้าชูตาอยู่ในสภาฯก็ได้อานิสงส์จากกลไกใน
ระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ส.ว.ก็เช่นกัน ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยปกติก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือ
ควรจะมาจากการเลือกกันในสาขาอาชีพหรือวิธีการอ่ืนใดก็ว่ากันไป ทั้งอ านาจ หน้าที่ตามปกติจะเป็นเช่นไรก็ควรเป็นไป
เช่นนั้น ไม่ควรมีอ านาจพิเศษใดๆ แต่ที่ เป็นเช่นนี้ก็ เพราะเป็นการผสมผสาน เป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการ
ประคับประคอง ร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือเป้าหมายไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง”นายวันชัย กล่าว 

นายวันชัยกล่าวต่อว่าโดยเฉพาะส.ว.ชุดนี้ เขาให้อ านาจพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนส.ว.ในยุค อ่ืนๆก็คือ
มาท าการปฏิรูปประเทศตามแผนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้สัมฤทธิ์ผลไม่เกิน 5 ปีนี้ ต้องติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด 
ปฏิรูปประเทศกับรัฐบาลให้เป็นมรรคเป็นผล จะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ จะเสียผู้เสียคนหรือไม่ อยู่ที่รัฐบาลและส.ว. รัฐบาล
เป็นคนท า ส.ว.เป็นคนติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด เขาให้ 2 องค์กรนี้มาช่วยกันท าช่วยกันดู ไม่ใช่มาให้ช่วยกันลวงโลกแหก
ต า ช า ว บ้ า น  ผ่ า น ม า แ ล้ ว  1  ปี  โ ค วิ ด ก็ ม า เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ ห ญ่  จ ะ ป ฏิ รู ป 
ทั้ง100เรื่อง1,000ภารกิจที่ก าหนดในแผนก็คงไม่ได้ เวลาก็เหลือแค่ 3 ปี ในฐานะที่ตนเป็นส.ว. เห็นว่าเอาเรื่องใหญ่ๆที่

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/วันชัย-6.jpg
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ปฏิรูปประเทศสัก 3 เรื่องแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้ส าเร็จประชาชนก็คงไชโยโห่ฮ้ิวกันได้คือ 1. การปฏิรูปการเมือง 
การเข้ามาเป็นส.ส.และส.ว. ทั้งการด ารงอยู่ ต้องสุจริตเที่ยงธรรม ตรงไหนอย่างไรที่บกพร่องผิดพลาดต้องแก้ไข ทั้งการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะมาถึงก็ต้องท าให้ได้ดี ไม่ใช่อย่างที่เห็นและเป็นอยู่  ทั้งแย่งอ านาจ แย่งต าแหน่ง แย่งเงิน ไม่ได้
ปฏิรูปอะไรเลย 

เรื่องนี้ต้องท าให้ได้ ส าคัญมากๆ เหนืออ่ืนใด รัฐธรรมนูญเมื่อถึงคราวต้องปรับแก้ให้เป็นประชาธิปไตยก็ตัองยอม
รับและสนับสนุนกัน 2. ต้องปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชั่น ต้องกระชับ ก ากับ เข้มงวดกวดขัน เร็วและแรงให้ได้สักส่วนหนึ่ง
ของประเทศจีนก็ยังดี และ3. ต้องปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สนองต่อประชาชน ลดอ านาจรัฐ เพ่ิมอ านาจ
ประชาชน รีบๆท ากันหน่อยในเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ท าแยกส่วนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย 

“ปฏิรูปประเทศ 3 เรื่องใหญ่ๆ นี้ถ้าท าได้จริง เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครเขาด่าหรอก แต่ที่เขาด่าและกล่าวหาอยู่
ทุกวันนี้ เพราะประชาชนเขายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เขาเห็นแต่การแย่งอ านาจกัน ยังไม่เห็นการปฏิรูปประเทศท่ี
ประชาชนจะได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ไปๆมาๆส.ว.จึงโดนหางเลขไปด้วยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ถ้าจะไม่ให้ส.ว.
โดนด่าต้องแก้จุดนี้เป็นส าคัญ” นายวันชัยกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2218689 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2218689
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อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 14.47 น.                      

ไร้สัญญาณ!'จุรินทร์'โยนปรับครม.เป็นอ านาจนายกฯ  

 
            “จุรินทร์“ชี้ปรับครม.เป็นอ านาจนายกฯ ยันยังไม่มีสัญญาณใดๆ ส่วนเลือกตั้งท้องถิ่นยังมีเวลา อุบตอบปมส่ง
คนชิงนายกอบจ.ล าพูน 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.  ที่จ.ล าพูน  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์  และหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์  ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพบปะเกษตรกรชาวสวนล าไย ถึงแนวโน้มการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 
เรื่องนี้ต้องถามกับนายกรัฐมนตรี เพราะคนที่มีอ านาจปรับครม.ต้องเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรี  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เป็น
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ จากนายกรัฐมนตรีในเรื่องปรับครม. 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จ.ล าพูน ว่า  พรรคประชาธิปัตย์จะส่ง
คนลงสมัครหรือไม่นั้น ยังตอบไม่ได้ แต่ในเรื่องการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบาย
ชัดเจนที่ต้องการสนับสนุน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกบริหารท้องถิ่น และมีตัวแทนท้องถิ่นเข้าไปท าหน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัติในท้องถิ่นได้ด้วยมือของประชาชนเอง ซึ่งพรรคส่งเสริมและสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ อบจ. เทศบาล
ขนาดต่างๆ หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งรูปแบบ อบต.นี้ พรรคประชาธิปัตย์เป็ นผู้เริ่มต้น โดยมีการ
ออกเป็นพระราชบัญญัติและยังอยู่ยืนยงมาได้ถึงทุกวันนี้   
 ส่วนจะส่งในพ้ืนที่ไหน ในนามพรรคหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และความพร้อมใน
แต่ละพ้ืนที่ด้วย เพราะบางพ้ืนที่กลายเป็นการส่งสมาชิกพรรคไปแข่งกันเองซึ่งอาจเป็นปัญหามากกว่าการไปช่วย
แก้ปัญหา  ดังนั้น เราต้องพิจารณาความเหมาะสมก่อน แต่ส าหรับที่จ.ล าพูน ตนขอยังไม่ตอบ เพราะเรามีคณะท างาน
ดูแลเรื่องนี้อยู่ในแต่ละจังหวัด....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778660  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778660
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7 มิถุนายน 2563 - 17:07 น. 

"นิด้าโพล" เผยผลส ารวจความคิดเห็น "1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาล 
ที่มาจากการเลือกตั้ง" 
 

 
 
         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี  นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง”ท าการส ารวจ
ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการท างานของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก 
(Master Sample)ของ “นิด้าโพล”สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling)เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95.0     
          จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ดี
มาก เพราะ มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ พูดจริงท าจริง ชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ตั้งใจจริง และพร้อม
จะช่วยเหลือประชาชน ขณะที่บางส่วนระบุว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้นร้อยละ 35.60 ระบุว่า ท างานในต าแหน่ง
นายกฯได้ค่อนข้างดี เพราะ บริหารจัดการโรคโควิด-19ได้ค่อนข้างดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ช่วยเหลือประชาชน 
ขณะที่บางส่วนระบุว่า ท างานดี ไม่วุ่นวาย ดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี ร้อยละ 27.44 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯ 
ได้ไม่ค่อยดี เพราะ การท างานยังมีจุดบกพร่อง ยังแก้ไขไม่ตรงจุด การบริหารงานการตัดสินใจท าได้ไม่ดี มีความล่าช้ า 
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนยังเดือดร้อน ร้อยละ 20.48 ระบุว่า ท างานในต าแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดี
เลย เพราะ การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดีท าให้เศรษฐกิจ
ตกต่ า ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร และร้อยละ 0.56 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ 6 เดือน 
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นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ท างานได้ไม่ดีเลย มีสัดส่วน
ลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ท างานได้ดีมาก ได้ค่อนข้างดี และได้ไม่ค่อยดี มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน   
         ส่วนลักษณะการท างานในรอบ 1 ปี ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง ในด้านต่าง ๆ พบว่าด้านอุดมการณ์ในการท างานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 54.72 ระบุว่า มีอุดมการณ์ และความตั้งใจท างานเพ่ือชาติและประชาชน ขณะที่ ร้อยละ 40.72 ระบุว่า 
ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะท างานเพ่ือรักษาอ านาจของตนเองและพรรคพวก เท่านั้น และร้อยละ 4.56 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/
ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือ น
ธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
       ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.24 ระบุว่า มีความ
กล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่ส าคัญ ขณะที่ ร้อยละ 43.84 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจใน
ประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่ส าคัญ และร้อยละ 3.92 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การส ารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่มี
ความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
      ด้านบุคลิกภาพผู้น าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุว่า มี
บุคลิกภาพผู้น าแบบทหารขณะที่ ร้อยละ 37.28 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 
7.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้น าแบบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.68 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลการส ารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ ระบุว่า มี
บุคลิกภาพผู้น าแบบทหาร มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้น ากึ่งแบบทหาร/แบบประชาธิปไตย 
และมีบุคลิกภาพผู้น าแบบประชาธิปไตย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  
      ด้านประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 49.76 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 46.40 ระบุว่า ไม่มี
ประสิทธิภาพในการท างานแก้ไขปัญหาของประเทศ และร้อยละ 3.84 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการส ารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ไม่
มีประสิทธิภาพในการท างาน มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการท างาน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
         ท้ายที่สุด เมื่อถามถึง ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการท างานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.76 ระบุว่า การท างานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะที่ ร้อยละ 40.48 ระบุว่า 
การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และร้อยละ 13.76 ไม่ทราบ/ไม่สนใจ/ไม่ตอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ส ารวจ 6 เดือน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า การท างานไม่
มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน  
        เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.96 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.92 มี
ภูมิล าเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.64 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.80 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.68 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.88 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.12 
เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่างร้อยละ 7.28 มีอายุ 18 – 25ปี ร้อยละ 14.56 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.52 มีอายุ 36 – 45 ปี 
ร้อยละ 33.04 มีอายุ 46 – 59ปี  และร้อยละ 23.60 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.00 นับถือศาสนาพุทธ ร้อย
ละ 3.36 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 2.64 นับถือศาสนาคริสต์ และอ่ืน ๆ ตัวอย่างร้อยละ 22.80 สถานภาพโสด 
ร้อยละ 71.52 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.92 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 31.92 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 31.28 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 8.32จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 21.68 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 4.48 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุการศึกษา  

ตัวอย่างร้อยละ 8.96 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.24 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 21.52 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.20 ประกอบอาชีพเกษตรกร/
ประมง ร้อยละ 18.88 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.52 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/
ว่างงาน ร้อยละ 2.88 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงานองค์กรอิสระ ที่ไม่แสวงหาก าไร และร้อยละ 
2.64 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 18.08 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 29.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.88 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 8.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.28 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 6.24 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40 ,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 
8.64 ไม่ระบุรายได้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/433117?adz= 
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/433117?adz
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:10 น. 

'ธนกร'สวน'ก้าวไกล'เลิกจุ้นเรื่องพปชร. ยก'สมคิด-อุตตม'ทองแท้ไม่กลัวไฟ 

 
8 มิ .ย .  63 - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ และเลขานุการรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล พาดพิงถึงปัญหาภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ และกล่าวหาการบริหารด้านเศรษฐกิจล้มเหลวว่า ปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องภายใน
พรรค ไม่เก่ียวอะไรกับพรรคก้าวไกล อยากให้นายวิโรจน์ดูแลพรรคตัวเองให้ดีก่อน จะได้ไม่เหมือนพรรคเก่าที่เคยอยู่  

ทั้งนี้ ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น เชื่อว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคท าความเข้าใจกันทุกอย่างก็จบ 
ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เพียงผู้เดียว ไม่มีใครแทรกแซงได้ 

ส่วนการบริหารด้านเศรษกิจก็ไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่นายวิโรจน์กล่าวหา หลายโครงการได้รับค าชื่นชมจากพ่ีน้อง
ประชาชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการชิมช้อปใช้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราไม่ทิ้งกันจ่ายเงิน
เยียวยา 5,000 บาท นายวิโรจน์ มีอคติเกินไปหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมบ้าง อย่าพูดเอามันด้วยอารมณ์อย่างเดียว 
เพราะถ้าจะวิจารณ์แบบนั้นไม่ต้องใช้สมองก็ยังได้  

"ส่วนกรณีท่ีระบุว่า กลุ่ม 4 กุมารเหมือนทองที่เริ่มลอก ประชาชนไม่ซื้อแล้วนั้น นายวิโรจน์คงเข้าใจผิด ทั้งนาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง เป็นทองแท้ ไม่กลัวไฟลน ผิดกับคนของพรรคนายวิโรจน์บางคน ที่เป็นแค่ทองค าเปลว ยังไม่ทันโชว์ลีลาทองก็
หลุดร่อนเสียก่อน ทั้งนี้ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือช่วย
ประชาชนช่วงโควิด-19 รวมถึงการเตรียมการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่กระทรวงการคลังได้ด าเนินการไปแล้ว หรือ
เพราะเกรงกลัวมือเศรษฐกิจอย่าง นายสมคิด และ นายอุตตม จึงพยายามดิสเครดิตทุกวิถีทาง" นายธนกร ระบุ. 
 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68099 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68099
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8 มิ.ย. 2563 10:13 น. 

“ธนกร“ ตอก “วิโรจน์“ ดูแลพรรคตัวเองใหด้ีก่อน ลั่น “สมคดิ-อตุตม” ทองแท ้

 
“ธนกร” สวนกลับ โฆษกก้าวไกล ชี้ ความขัดแย้งเป็นเรื่องในพรรคพลังประชารัฐ ลั่น “สมคิด-อุตตม”  

เป็นทองแท้ แขวะบางคนเป็นแค่ทองค าเปลว โว แก้ปัญหาเศรษฐกิจถูกทาง หลายโครงการประชาชนชื่นชม 
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงกรณีที่ นายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุพาดพิงถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ และกล่าวหาการบริหารด้านเศรษฐกิจ
ล้มเหลว ว่า ปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่เก่ียวอะไรกับพรรคก้าวไกล อยากให้ นายวิโรจน์ 
ดูแลพรรคตัวเองให้ดีก่อน จะได้ไม่เหมือนพรรคเก่าที่เคยอยู่ 

ทั้งนี้ ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคท าความเข้าใจกันทุก
อย่างก็จบ ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นอ านาจของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพียงผู้เดียว ไม่มีใครแทรกแซงได้ 
นายธนกร เผยต่อไปอีกว่า ในเรื่องการบริหารด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่ นายวิโรจน์ กล่าวหา หลายโคร งการ
ได้รับค าชื่นชมจากพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการชิมช้อปใช้, โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, 
โครงการเราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท พร้อมถามกลับว่า นายวิโรจน์ มีอคติเกินไปหรือไม่ ต้องให้ความเป็น
ธรรมบ้าง อย่าพูดเอามันด้วยอารมณ์อย่างเดียว เพราะถ้าจะวิจารณ์แบบนั้นไม่ต้องใช้สมองก็ยังได้ 

ส่วนกรณีที่ระบุว่า กลุ่ม 4 กุมาร เหมือนทองที่เริ่มลอก ประชาชนไม่ซื้อแล้วนั้น นายธนกร ระบุว่า นายวิโรจน์ 
คงเข้าใจผิด ทั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี และ  นายอุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นทองแท้ ไม่กลัวไฟลน ผิดกับคนของพรรคนายวิโรจน์ บางคนที่เป็นแค่ทองค าเปลว ยังไม่ทันโชว์
ลีลาทองก็หลุดล่อนเสียก่อน“นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อช่วยประชาชนช่วงโควิด-19 รวมถึงการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่กระทรวงการคลังได้ด าเนินการไป
แล้ว หรือเพราะเกรงกลัวมือเศรษฐกิจอย่าง นายสมคิด และนายอุตตม จึงพยายามดิสเครดิตทุกวิถีทาง”. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1863378  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1863378
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วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.52 น. 

เด็กเสรีรวมไทยหวดรบ.เยียวยามั่วมาก วอน 3ป.ห่วงชีวิตคนไทย มากกว่าอ านาจ 

 
8 มิถุนายน 2563 น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ 

ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง 
น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ได้รับฟังเสียงสะท้อนหลายเรื่องจากประชาชน

ใน จ.ล าปางถึงความล าบากในการด ารงชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่บอกกับตนว่าหลังเลือกตั้ง หลายอย่างในชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้น 
แม้รัฐบาลบอกว่ามีนโยบายหลายอย่างมาช่วย แต่มันเหมือนรดน้ าบนต้นและใบ ส่วนรากนั้นน้ ามาไม่ถึงและก าลังยืนตาย
ซาก และยิ่งมาเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เข้ามาเพ่ิมเหมือนตายทั้งเป็น และหนักกว่าวิกฤตต้มย ากุ้งปี 2540 เสียอีก 
เพราะการดูแลประชาชนของรัฐบาลนี้ไม่ทั่วถึงและมั่วมาก โดยเฉพาะการแจกเงินช่วยเหลือในหลายรูปเเบบของรัฐบาล 
คนที่เดือดร้อนจริงๆหลายคนไม่ได้รับการเยียวยา เเม้จะยื่นอุทธรณ์ไปเเล้วก็ไม่ผ่าน เเต่คนที่ไม่ค่อยเดือดร้อนเเละ
ลงทะเบียนผ่านนั้นก็มีเยอะ 

“ประชาชนบ่นว่า รัฐบาลปล่อยให้พวกเขาตายซาก ปัญหาเเหล่งน้ าไม่พอท าการเกษตรตั้งเเต่ปีที่เเล้วก็เ เจ้งไป เเต่
ค าตอบคือนิ่ง ปีนี้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล มาตรการการเกษตรของรัฐบาลตอนนี้ไม่ชัดเจนเกษตรกรก็ล าบาก เเละยังได้ยิน
ประชาชนบ่นว่าสงสัยคนที่ผู้สื่อข่าวเรียกว่า 3ป.สนใจเเต่การปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ เเละครม. หลังกฎหมาย
กู้เงิน 3 ฉบับรวม 1.9 ล้านล้านบาทผ่านเเล้ว  3ป.น่าจะสนใจงานการเมืองในพรรคเเละการเเบ่งเค้กมากกว่าความ
ล าบากของชีวิตประชาชน” น.ส.นภาพร กล่าว 

น.ส.นภาพร กล่าวด้วยว่า ดังนั้นหัวหน้าพรรคของตนจึงก าชับพวกตนว่าต้องตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ อย่าให้การ
ทุจริตเกิดข้ึน หากพบสิ่งผิดปกติให้ตรวจสอบเเละเเจ้งให้สังคมรับรู้ทันที 

“ขอฝาก3ป.ว่าควรห่วงชีวิตคนไทยมากกว่าห่วงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐเเละครม.เพราะหลายปีที่ 3ป. 
ด าเนินการบริหารประเทศนั้น ประชาชนเเทบไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิต เเละมีข่าวประชาชนฆ่าตัวตายหลายครั้ง ดังนั้น 3ป.
ควรพิจารณาใหม่ว่าตอนนี้ควรห่วงอนาคตของประชาชนหรืออนาคตตัวเองบนเวทีการเมืองมากกว่ากัน” น.ส.นภาพร 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/497790 
 

https://www.naewna.com/politic/497790
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8 มิถุนายน 2020 เวลา 7:00 

ค าถามถึง กกต.-ปปช. คดีคนการเมืองถึงไหน? 

 
 

 “ปปช.” คดีที่คนการเมืองยุคปัจจุบันข้องเกี่ยวก็มีหลายวาระ เเต่คล้ายว่าเครื่องยนต์ของปปช.ยังอือเสมือนเรือ

เกลือ เเม้บางเรื่องจะสะสางได้ไว ช่วงนี้เริ่มยุ่งเป็นยุงตีกันเเล้วส าหรับคนการเมืองเพราะ "พรรคเก่า-พรรคใหม่" กลุ่ม

การเมืองใหม่เเต่คนหน้าเดิม”เริ่มมีข่าวออกมาว่าต่างขยับจังหวะเเละจัดองคาพยพเพ่ือรองรับการหย่อนบัตรในคราวต่อไป

เเบบเปิดหน้าชก...เเสดงว่าหากควบคุม "ไวรัสมรณะ" ไว้ได้ในระดับหนึ่งเเละการถล่มเรือเหล็กได้ผล เเปลความว่า คน

การเมืองบางขั้วทองข้ามช็อตไปเเล้วเมืองไทยจะมี”ว่าที่รัฐบาลใหม่”ที่พร้อมรับไม้ดูเเลบ้านเมืองต่อจาก”กัปตันลุงตู่”ในอีกไม่

ช้าไม่นานนี้ 

ไวรัสตัวนี้กลายเป็นเครื่องมือหาเเต้มของคนการเมืองทุกพรรคไปเเล้ว ดังนั้นคอการเมืองควรเเยกน้ าดี-น้ าเน่าให้ได้ 
โดยเเปะข้อมูลไว้ข้างฝาบ้านเพ่ือเป็นการบ้านก่อนหย่อนบัตรคราวต่อไปว่า พรรคนั้นส.ส.คนนี้ควรให้โอกาสอีกหรือไม่! 
น่าสนใจว่าจังหวะการเมืองยามนี้อาจมีอะไรพิลึกพิลั่นเเบบไม่คาดฝัน...ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยเฉพาะจังหวะของ3ป.ที่
คุมเกมการเมืองไว้เกือบหมดกระดาน เเม้ว่ายามเพลี้ยงพล้ าเเต่3ป.ยังประคองเกมไว้ได้ 
ดังนั้นหาก3ป.ยังเเน่นเหนียวเเม้จะมีอะไรบางอย่างที่ท าเเต้มเสียไปบ้างเเต่ก็ยากที่ใครจะมาทุบให้ร่วงบัลลังก์ลงได้ ดีไม่ดี..ลาก
ยาว 4 ปีเลยด้วยซ้ า! 

เเต่กว่าจะถึงจุดนั้น3ป.ต้องคุมพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในร่องในรอยเเละสิ่งส าคัญคือต้องคุม ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ มิให้เเตกเเถวเเละซ่าเเบบเลอะเทอะให้จงได้ก่อน เเล้ววันนั้นของ3ป.จะบังเกิดได้... 
เมื่อถึงตรงนี้...ขอเเวะไปไถ่ถาม "กกต." สักนิดว่า ครบหนึ่งปีการรับรองผลการเลือกตั้งไปเเล้ว "ใบสารพัดสี" จากหลากข้อ
ร้องเรียนว่า ผู้สมัครส.ส.กระท าการสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนั้น วันนี้ผลการพิสูจน์เป็นเช่นใด? เพราะคล้ายว่าไม่มีอะไรในกอไผ่
เลย!?! "7อรหันต์กกต." เร่งประกาศความโปร่งใสในด้านนี้สักนิดเพ่ือให้สังคมหายเเคลงใจด้วย... 
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เพราะข้อครหาว่าปปช.บางคนเเนบเเน่นกับ "บิ๊กบราเธอร์" ในสนามการเมืองยามนี้นั้น สังคมเเคลงใจอยู่เเล้งเมื่อ
กาลก่อน หากวันนี้ปปช.ยังไม่ช าระความกับคนการเมืองที่ละเมิดกบิลเมืองนั้น จะวางใจให้ท างานบริหารประเทศต่อไปได้
อย่างไร... 

ดังนั้นเมื่อหลายข้อร้องเรียนมีมูล "ประธานปปช." อย่าปล่อยให้เรื่องเหล่านี้หายเงียบไปนะครับ ไม่เช่นนั้นความ
เสื่อมศรัทธาจะมาเยือนสนามบินน้ าอีกเเห่งหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12074?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12074?line=


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

57 

 

 
 
 
 
7 มิถุนายน 2020 เวลา 7:00  

จับสัญญาณ "เรือแป๊ะ" เดิมพัน "เลือกตั้งท้องถิ่น" 

 
  เมื่อความพร้อมทางการเมืองของรัฐบาล เป็นสัญญาณก าหนดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีข้ึนเมื่อใด 
ยังเป็นโหมดการเมืองที่หลายฝ่ายก าลังเฝ้ารอว่า สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะเปิดทางให้มีการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" เมื่อใดภายหลังจะ
ครบช่วงเวลาการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครบ 1 ปีเต็ม 

ถึงแม้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน กระทรวงมหาดไทยจะเสนอ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 7,852 แห่ง ใน 97,940 ต าแหน่งทั่วประเทศ ตั้งแต่การเลือกตั้งนายก
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด (อบจ . )  76  แห่ ง  เทศบาลนคร  30  แห่ ง  เทศบาลเมื อ ง  189  แห่ ง  เทศบาล
ต าบล 2,242 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 5,313 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร(กทม.) 1 แห่ง ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนแล้วเป็น "ฐานทางการเมือง" ที่มีเดิมพันสูงไม่แพ้การเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562  
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่นักการเมืองท้องถิ่น เรียกร้องให้รัฐบาล "เร่งปลดล็อค" ให้จัดเลือกตั้งโดยเร็ว แต่เมื่อวันที่ 5 ก.พ.
2563 คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภา
ผู้แทนราษฎร ได้เรียกพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เข้าชี้แจงความคืบหน้ากรณีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด 

ในวงประชุมครั้งนั้น พล.อ.อนุพงษ์ถูกรุมบี้ถามจาก กมธ.หลายคนว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดขึ้นเมื่อใด โดยเฉพาะ
ท้องถิ่น "ระดับใด" จะถูกเลือกตั้งเป็นแห่งแรก แต่แล้ว พล.อ.อนุพงษ์ อธิบาย 2 ขั้นตอนส าคัญในอ านาจจากหน่วยงาน 1.
กรมการปกครอง ประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 31 ม.ค.2563 ขณะนี้จ านวนประชากร อัพเดทอยู่ที่ฐานข้อมูล กกต. 2.ได้ควบรวมหมู่บ้านที่ประชากรไม่ถึง 25 คน
ใน 44 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ตัวเลข "งบประมาณ" จัดเลือกตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) "เนชั่นสุด
สัปดาห์" ตรวจสอบจากกมธ.ท้องถิ่นชุดนี้พบว่า มีเพียงท้องถิ่น 2 แห่งพร้อมจัดการเลือกตั้ งแล้ว 1.กทม.งบ
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เลือกตั้ง 240 ล้าน และเมืองพัทยางบเลือกตั้ง 1.2 ล้านบาท ส่วน อบจ. 76 แห่งไม่พร้อม 2 แห่ง แต่ 74 แห่งพร้อม
ทั้งหมด ส่วนเทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-เทศบาลต าบล 2,399 แห่งมีความพร้อม แต่ไม่พร้อม 51 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล
เมือง 2 และเทศบาลต าบล 49 แห่ง และอบต. 5,324 แห่ง มีความพร้อม 5,227 แห่งไม่พร้อม 97 แห่ง  

เงื่อนไขการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายฝ่ายโยนกันไปมาว่าจะให้อ านาจที่ใคร แต่ใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2562 ในมาตรา 14 วรรค 2 ระบุไว้ชัดเจนว่า "ใน
กรณีที่ อปท.ใดมีรายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น" ดังนั้นหากท้องถิ่นแห่งไหนขาดงบประมาณจัดการเลือก อยู่
ที่ กกต.ขออนุมติจาก ครม.เพ่ือให้การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเดินหน้าในตามกฎหมายระบุไว้ 

หัวใจส าคัญอยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณความพร้อม จะเสนอไปที ่ครม.พิจารณาเพื่อก าหนด "คิว" การ
เลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละรูปแบบใด จากนั้นเป็นอ านาจ กกต.ก าหนดวัน-เวลาเลือกตั้งในแต่ละพื้นที ่

ระหว่างนั้นเองในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส "โควิด-19" ได้มีค าสั่งและประกาศรองรับเพ่ือ
เตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต่ ากว่า 7 ฉบับทยอยประกาศออกมา อาทิ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่านที่นี่) ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (อ่านที่นี่) ไปจนถึงระเบียบ กกต. ว่าด้วย
การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มี สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 (อ่านที่นี่) 

โดยเฉพาะ พรบ.การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรื อผู้ บริหารท้องถิ่ น  พ.ศ.2562 ใน "บทเฉพาะ
กาล" มาตรา 142 นั้น ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนไว้ว่า การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็น
อ านาจของครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใด ให้แจ้ง กกต.ทราบเพ่ือประกาศให้มีการเลือกตั้ง ท าให้ปัจจัยส าคัญไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอเรื่องให้ ครม.
ตัดสินใจ 

เมื่อท้องถิ่นหลายแห่งยังอยู่ในสถานะ "รักษาการ" มายาวนานถึง 6 ปีเต็มตั้งแต่ คสช.ยึดอ านาจในปี 2557 ขีดเส้น
ใต้ 3 เส้นในต าแหน่ง "ผู้ว่าฯ กทม.-นายกอบจ." เป็นสนามเลือกตั้งที่ทุกขั้วอ านาจต้องการยึดพ้ืนที่ ขยายแต้มต่อทาง
การเมือง เมื่อหัวหาด "กทม.-อบจ." ถูกล็อคเป้าจากฝ่ายค้านและรัฐบาล "เงื่อนไข" ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขประมาณอย่างเดียว แต่
ปัจจัยชี้วัดมาจากความพร้อมในองคาพยพและสรรพก าลังทางการเมืองของรัฐบาล จะเป็นสัญญาณก าหนดว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นเม่ือใด 

เม่ือพรรคพลังประชารัฐยังอยู่ในสถานการณ์  "ฝุ่นตลบ" ต่อศึกในการจัดโครงสร้างอ านาจใหม่ภายใน
พรรค ทั้งหมดจะเป็นตัวแปรส าคัญต่อความชัดเจนการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งหลายกลุ่มการเมืองก าลังเฝ้ารอ "เส้น
สตาร์ท" จัดเตรียมขุมก าลังทางการเมืองให้กลับมาดุเดือดในอีกไม่ช้า. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12037?line= 
  

https://drive.google.com/file/d/1nK8_0AziRYv3SqG2x5NUc3kGUS_5FiYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDQ_aQS9_9wk5sUnsGUHR_p03Gb2iKhV/view
https://drive.google.com/file/d/15z2w7qLKSRcX9PIVcfbNCtUYHql3hF5S/view?usp=sharing
https://www.nationweekend.com/content/special_article/12037?line
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เชื่อได้มั้ย “บิ๊กป้อม” ไม่รับ หัวหน้า พปชร. 

 
เชื่อได้มั้ย “บิ๊กป้อม”ไม่รับ หัวหน้า พปชร.  

 +++ “ไม่พร้อม ไม่พร้อม ไม่พร้อม” เป็นค าพูดของ ลุงป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ตอบค าถามของผู้สื่อข่าวท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 เมื่อถูกถามย้ าว่าหากมีการเสนอจริง (เสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรรค พปชร.) จะพร้อมรับหรือไม่ แต่ก่อน
จะมีค าถามนี้นักข่าวถามถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ก าลังเกิดปัญหาความแตกแยกกัน ลุงป้อม ตอบว่า “ไม่มี
อะไรแล้ว ทุกอย่างเป็นเรื่องของพรรค” ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าแต่ถ้ามีการเสนอให้ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค จะตอบ
รับหรือไม่ ลุงป้อม ตอบว่า “เลือกใครก็ตามนั้น ถ้าให้เป็นก็ห้ามไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิด ทุกอย่างแล้วแต่สมาชิก” ...
หากให้แปลความหมายก็คือ “ลุงป้อม” ไม่รับเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค พปชร. แทนที่ อุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่นั่งหัวหน้า
พรรคมาตั้งแต่ก่อก าเนิดพรรคนี้ขึ้นมา จนผ่านการเลือกตั้งสามารถน าพาพรรคกวาด ส.ส.ได้มาเป็นพรรคอันดับ 2 ของ
ประเทศ เป็นรอง “เพ่ือไทย” ที่ได้ส.ส.มาเป็นอันดับ 1 แต่ด้วยการผนึกกับพรรคพันธมิตร ท าให้ “พปชร.” ได้เป็นแกน
น ารัฐบาล ส่งให้ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปถึงฝั่งฝันบนเก้าอ้ี “นายกฯ” สมัย 2   
      +++ ค าพูดของ “ลุงป้อม” ที่บอกว่า “ไม่พร้อม ไม่พร้อม ไม่พร้อม” กับต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร. จะเชื่อถือ
ได้หรือไม่? กาลเวลาจะเป็น “เครื่องพิสูจน์” เพราะ “ก่อนพูดเราเป็นนาย..พูดไปแล้วค าพูดเป็นนายเรา..."  วาทะค าคม
ของสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย ที่ชื่อ น้าชาติ-พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
      +++ ออกมาพูดถึงอีกครั้งส าหรับ “บิ๊กตู่” บอกสั้น ๆ เพียงว่า “ไม่มีปัญหา” เมื่อถูกถามถึงปัญหาในพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่มีกรรรมการบริหารพรรคบางส่วนลาออก จนต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ เป็นการตอบค าถามของนักข่าววัน
เดียวกันกับที่ “ลุงป้อม” บอกไม่พร้อมรับต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร. … “ไม่มีปัญหา” จริงๆ หรือครับ “ท่านนายก
ฯ” เพราะในพรรค พปชร. มีกลุ่มก๊วน ก๊กเหล่า อีกฝั่งหนึ่ง เคลื่อนไหวขับไล่คนอีกกลุ่มหนึ่ ง ที่เขาก็มีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้ง “พลังประชารัฐ” เหมือนกัน และท าจนประสบความส าเร็จ ส่งให้ “ท่าน” ได้เป็นนายกฯ อีกครั้ง และมีแนวโน้มที่
รัฐบาลจะอยู่รอดไปตลอดรอดฝั่ง 4 ปี อยู่ๆ ก็มีคนรวมตัวมาขับไล่เขาให้ออกไปจากบ้านซะอย่างนั้น จะบอกว่าไม่
เกี่ยวกับท่านก็ไม่น่าจะใช่ เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเสถียรภาพรัฐบาล เรื่อง “ความเชื่อมั่น” ของประชาชน โดยเฉพาะ 
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“ทีมเศรษฐกิจ” ที่เขาก็ท างานของเขามา มี “ผลงาน” พอสมควร ท่านจะปล่อยให้ “นักการเมืองเสือโหย” มาแซะแย่ง
ชิงเก้าอ้ี รมต.โดยหวังผลประโยชน์เข้าตัว ไปอย่างนั้นหรือ? ระวังนะจะเข้าท านอง “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” 
      +++ หันไปอีกเรื่อง “จิ๊กจกตัวใหญ่” ตะโกนก้องร้องกู่ที่ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ว่า ให้จับตาการจัดการของ “โปรก
เกอร์รายหนึ่ง” ที่มี “ลูกชายเสนาบดี” ท่านหนึ่ง เข้าไปนั่งร่วมบริหาร ซึ่งที่ผ่านมามีพฤติกรรมหวือหวาในการไต่เส้นลวด
ด้านการลงทุน จนธุรกิจป้อแป้ล่าสุด มีผู้ใหญ่กระซิบให้ “ลาออก” ก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึง  
      +++ ครั้งก่อน “ว.เชิงดอย” ได้พูดถึงเวลาใครไปเดินช้อปปิ้ง หรือไปรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้า ตาม
มาตรการ “คลายล็อก” ระยะ 2 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) หรือ ศบค. ก็จะให้สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนใช้ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพ่ือควบคุมป้องกันโรคโค
วิด-19 โดยใช้ทดแทนการลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out แต่ปรากฏว่าที่ “ห้าง
เซ็นทรัล” ทั้ง สาขาเชียงใหม่ และ ล าปาง ทางห้างไม่ได้จัดให้สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” แต่กลับให้ สแกน “ไลน์” 
ของทางห้างแทน ก่อนที่จะเข้าไปในห้าง ล่าสุด ทาง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหารห้างเซ็นทรัล ได้
ชี้แจงมายัง “ว.เชิงดอย” ว่า ขอขอบพระคุณส าหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ทางศูนย์การค้า ขออนุญาตเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมในเรื่องการสแกนเช็คอินเข้าศูนย์การค้าว่า ตั้งแต่ท่ีภาครัฐเริ่มปลดล็อค บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามมาตรการการ
ติดตามป้องกันของภาครัฐอย่างเต็มที่ ด้วยการขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกคนสแกน “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออกทุก
ศูนย์การค้าทั่วประเทศ โดยมี LINE account ไว้เป็นระบบส ารอง ซึ่งจะเป็นเพียงฟังก์ชั่นที่ link ตรงไปยังแอพพลิเคชั่น
ไทยชนะของภาครัฐเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และไม่ได้มีจุดประสงค์ในการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์
ทางการค้าแต่อย่างใด และหากลูกค้ามี LINE centrallife อยู่แล้ว ก็จะเป็นฟังก์ชั่นที่อ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าสู่
แอพพลิเคชั่นไทยชนะได้ง่ายขึ้นเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เน้นย้ าการปฏิบัติของสาขาต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ที่สุด และขอน้อมรับในทุกความคิดเห็น เพ่ือน าไป
พัฒนาการให้บริการต่อไปในอนาคต ...รับทราบตามนั้น  
      +++ ขอแสดงความยินดีกับ มาณพ เสงี่ยมบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 
มิถุนายน 2563 ในฐานะรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน  มาณพ จะมีบทบาทหลักในการ
พัฒนาทิศทางธุรกิจและยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงการบริหารวินัยทางด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือขับเคลื่อนธนาคารฯ ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired 
Bank” ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงส าคัญของเศรษฐกิจยุค New Normal มาณพ มีประสบการณ์กว่า 
20 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถือป็นผู้
บุกเบิกก่อตั้งธุรกิจจีนและธุรกิจต่างประเทศให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงการจัดตั้งและบริหารธุรกิจของธนาคารฯ 
ส าหรับตลาดจีน เมียนมา และกัมพูชา ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนและพัฒนาความร่วมมือทางด้านฟินเทคจีน และ
สร้างธุรกิจอีคอมเมิรซ์จีนของธนาคารฯ ...อ่อ ที่ลืมไม่ได้ มานม ยังเป็นคอลัมนิสต์ “ลวดลายมังกร” ที่ลงหน้า 4 
ฐานเศรษฐกิจ เป็นประจ าอยู่ด้วยนะครับ... 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/437376?as=  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/437376?as
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 12:05 น.  

สถานีคิดเลขที่12 โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร : เชียร์‘บิ๊กป้อม’คงรูป 

 
นับวันรอ ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะข้ึนสู่ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
แม้จะมีเสียงโห่ เสียงต้านจากกองเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ านวนมาก 
ท านองไม่เห็นด้วยเกรงว่า พล.อ.ประวิตร จะเป็น “จุดอ่อน” 
ท าพรรคแตก 
และท าให้เกิดอะไร ลบๆ แก่รัฐบาล 
ทั้งท่ี ว่าที่จริงแล้ว ควรจะปรบมือให้ 
เพราะการก้าวสู่ หัวหน้าพรรค พปชร. ครั้งนี้ ไม่ได้ “ยึด” มาด้วย “อ านาจพิเศษ” 
เป็นการก้าวมาตามระบอบประชาธิปไตย 
แม้จะดาร์ก-ดาร์ก ด้วย “การเมืองไม่หน่ายเล่ห์” 
แต่ก็ถือว่ามาตามกระบวนการพรรคการเมืองที่เขาดีไซน์ไว้ 
โฉ่งฉ่างบ้าง แต่ก็เป็นไปอย่างเปิดเผย 
มิได้แอบสืบทอด หรือ ลอยล่องอยู่ “ข้างนอก” แล้วเหาะเข้ามารับต าแหน่งให้คนเขานินทา 
พล.อ.ประวิตร คือบุคคลที่สมาชิก พปชร.เลือกให้เข้ามาเป็น ผู้น าพรรค 
และต่อจากนี้ ก็จะต้องถือธงน า ในฐานะนักการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งก็ควรให้เครดิตที่สนับสนุนในแนวทางนี้ 
โดยเราหวังว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประวิตร จะ “คงรูป” ความเป็น “นักประชาธิปไตย” 
น าสมาชิกพรรค ลงสู่สนามเลือกตั้ง อย่างสง่างาม องอาจ เปิดเผย 
ต่อสู้ตามกระบวนการอันเหมาะสม 
และ ต่อต้านขัดขวาง การเข้ามายึดครองโดย “พิเศษ” ในทุกกรณี 
พล.อ.ประวิตร มีสิทธิและศักดิ์เสียอันเต็มเปี่ยม ที่จะลงสมัคร ส.ส. หรือจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1 
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และ ประกาศตัวชิงต าแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” แข่งกับพรรคการเมืองอ่ืน ได้อย่างไร้ข้อจ ากัด 
ซึ่ง ด้วยความมากบารมี 
มากด้วยน้ าใจ แบบ “พ่ีมีแต่ให้” 
พล.อ.ประวิตร มีโอกาสสูงยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวเดินไปสู่จุดสูงสุด ตามท่ีรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ 
นี่ จึงไม่ใช่เรื่องที่ “ติ่งลุงตู”่ จะมาต่อต้าน แต่อย่างใด 
ตรงกันข้าม ควรจะสนับสนุน ให้ พล.อ.ประวิตร เดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่น 
และ เพ่ือ ความเหมาะสม ถูกต้อง 
น้องรัก ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ควรดูแลพ่ีป้อม เดินเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว อย่างให้เกียรติ 
ในเฉพาะหน้า หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี อย่างที่ว่า 
พล.อ.ประวิตร ก็ควรมีที่ยืนอย่างองอาจ สง่างาม 
เสียงนินทา ในห้วงที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประวิตร เป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่ถูกยึดงาน 
ไม่ได้ดูแลกระทรวงกลาโหม 
ไม่ได้ดูแลกองบัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ควรจะต้องได้รับการทบทวน 
หัวหน้าพรรค พปชร.อันใหญ่โต และมีศักดิ์ศรี 
ไม่สมควรจะมีหน้าที่ดูแลเฉพาะ ปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วมเท่านั้น 
ต้องมีงานใหญ่กว่านั้น “รองรับ” 
นี่คือสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องดูแลพ่ีป้อม 
ซึ่งที่ผ่านมา พ่ีป้อม ก็ไม่ได้เรียกร้อง หรือ สร้างปัญหาให้น้องตู่ 
ดังนั้นก็ยิ่งต้องดูแล 
และเพ่ือที่จะขจัดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ในด้านลบ ว่า พล.อ.ประวิตร น้อยอกน้อยใจ ถึงขนาดจะวางมือทางการเมือง โดย
ข้ออ้างมีปัญหาสุขภาพ 
ซึ่งไม่จริง พล.อ.ประวิตรยังพร้อมท างาน 
มิฉะนั้น คงไม่ยอมรับ ต าแหน่งหัวหน้าพรรค อันมีภาระหนักหน่วงหรอก 
ด้วยเหตุผล ทั้งปวงที่ยกมา จึงไม่ควรมีข้อสรุปเป็นอ่ืน 
นอกจากควรสนับสนุน ให้ พล.อ.ประวิตร คงรูปนักประชาธิปไตย 
ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าพรรค พปชร.อย่างสง่าผ่าเผย 
และหากสามารถน าพรรค พปชร. ก้าวหน้า เติบโต ไปตามระบอบประชาธิปไตย ก็มีสิทธิที่จะก้าวไปสู่ เก้าอ้ี
นายกรัฐมนตรี ได้ 
แม้ ใจจะไม่อยากแย่งจากน้องก็ตาม—แฮ่ม 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2218104  
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การบ้าน ‘บิ๊กตู่’ ในสถานการณ์วิกฤต ท่ามกลางศึก พปชร. 

 
หลังเสร็จศึกผ่าน พ.ร.ก. 4 ฉบับในวาระแรกของการประชุมในสมัยการประชุมรัฐสภาครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐก็
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
  เมื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจ านวน 18 คน เข้าชื่อแสดงความจ านงลาออกจากต าแหน่ง 
การลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวนดังกล่าวน าไปสู่การ “ล้างไพ่” 

เมื่อข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 ระบุว่า หากมีกรรมการบริหารพรรคลาออกกึ่งหนึ่งจะต้องมีการ
เลือกกรรมการบริหารกันใหม่ ขณะที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมี 34 คน ลาออก 18 คน จึงต้องเลือกกันใหม่ 
เป้าหมายการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่คือการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค  เปลี่ยนตัวหัวหน้า
พรรคจาก นายอุตตม สาวนายน ไปเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคจาก นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ ไปเป็น นายอนุชา นาคาศัย และหลังจากเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารแล้ว ก้าวต่อไปก็คือการเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรี นั่นคือการผลักดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปรับ ครม. การเคลื่อนไหวภายในพรรคพลัง
ประชารัฐครั้งนี้ กลุ่มสามมิตรออกตัวเดินหน้าเต็มที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน ากลุ่มสามมิตร ให้สัมภาษณ์ชัดแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงภายใน หนึ่ง คือ เปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการ หนึ่ง คือ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี 
ขณะที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าอีกคนหนึ่งของกลุ่มสามมิตร ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคสนับสนุน พล.อ.ประวิตร 
เป็นหัวหน้าแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย นั่นคือ ต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน 
การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องรอวันดีเดย์การประชุม เพราะขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
การประชุมต้องขออนุญาต และคนที่จะอนุญาตก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมต้องเข้าไปมีส่วนรับทราบ ส าหรับพรรคพลังประชา
รัฐนั้น ถือเป็นพรรคแกนน าฝ่ายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้มีเสียงสนับสนุนท่วมท้น จากจ านวน ส.ส.ที่เหลืออยู่ 487 คน เป็นเสียง
ที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล 274 เสียง เป็นเสียงที่อยู่ฝ่ายค้าน 213 เสียงรวมแล้วรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน 61 เสียง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/p-3-7-663.jpg
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แยกแยะเสียงฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐมีเสียงมากที่สุด  คือ 118 เสียง พรรคภูมิใจไทย 61 เสียง พรรค
ประชาธิปัตย์ 52 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา 11 เสียง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 
เสียง พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง และพรรคเล็กพรรคละเสียง รวมจ านวน 11  
เสียง ผนวกกับ ส.ส.ที่ตัวอยู่พรรคฝ่ายค้านแต่โหวตให้รัฐบาลเสมออีก 6 เสียง ด้วยเสียงดังกล่าว เมื่อเกิดแรงกระเพ่ือมใน
พรรคพลังประชารัฐ ย่อมกระทบถึงรัฐบาล เสียงเรียกร้องของ นายสมศักดิ์ ที่บอกด้วยความมั่นใจว่า ต้องมีการปรับ 
ครม. จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม ยิ่งการเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ มี พล.อ.ประวิตร เป็นตัวละครส าคัญ 
การปรับ ครม. ย่อมเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้อย่างย่ิง 
  แม้ว่าเมื่อแลดูปัจจัยต่างๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นว่าไม่น่ายาก เพราะ พล.อ.ประวิตร สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงภายในพรรค ความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ พล.อ.ประยุทธ์ ก็แนบแน่นไม่ใช่อ่ืนไกล ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรที่เป็น ส.ส.  การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็น่าจะสม
ปรารถนา 

แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะเป็น  “คุณ” หรือเป็น “โทษ” นั้น ต้องพิจารณาอย่างรัดกุม            
การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น อาจจะมองไม่เห็น “คุณ” และ “โทษ” เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ภายในพรรคเหมือนดั่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกเอาไว้ แต่หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขยับมาถึงการปรับ ครม. ซึ่งเป็น
การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงนี้ 
  นี่คือโจทย์ยากที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องตัดสินใจอย่างรัดกุม การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงสถานการณ์โควิด-
19 จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถน าประเทศไปสู่การฟ้ืนฟูได้ ปัญหาทางด้านสาธารณสุขยังคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยต้นปี 
2564 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ ามีมากกว่านั้น และยาวนานกว่านั้น  ตัวบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีจึงมี
ความส าคัญ หลายคนที่มีคุณสมบัติอาจจะไม่สะดวกกับการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงวิกฤตนี้  อีกหลายคนที่ไม่มี
คุณสมบัติอาจจะอาสาเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงนี้อย่างไม่กลัวเกรง  แต่การเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดินในช่วงนี้ คือ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลย่อมต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็น “คุณ” มากกว่า “โทษ” พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องพิจารณาความต้องการของพรรคแกนน ารัฐบาล จะปรับ 
ครม. หรือไม่ปรับ ครม. ไม่ปรับ ครม. รัฐบาลจะอยู่อย่างไร หากปรับ ครม. รัฐบาลจะอยู่อย่างไร 
  ขณะที่บุคลิกของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น ไม่นิยมการปรับ ครม. แต่เมื่อการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐมีความ
เคลื่อนไหวเช่นนี้ ทุกอย่างจึงต้องรอคอยการตัดสินใจ จังหวะเดียวกันก็มีข้อเสนอใหม่ทะลุขึ้นมา คือ ให้ “ยุบสภา” โดย 
พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงเป็นนายกฯ ณ เวลานี้ เท่ากับว่า การบ้านที่ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ 
นั่นคือ การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะเลือกทางไหน 
 

อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/columnists/news_2216937  
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เวทีเสวนา‘วิพากษ’์ ‘ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี’ 

 
หมายเหตุ – เนื้อหาส่วนหนึ่งเวทีแสวงหาฉันทามติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย : New 

Consensus จัดเสวนาในหัวข้อ “ส.ว.ไทย อย่างไรต่อดี?” ด าเนินรายการโดย นายณัชปกร นามเมือง เจ้าหน้าที่โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โดยถ่ายทอดสดผ่าน ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “New Consensus Thailand” 
ด้วย ที่อาคารไทยซัมมิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 

ค าถามว่า สภาล่างตั้งขึ้นมาท าไม เหตุผลเรื่องการประนีประนอมอ านาจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง และเหตุผลหนึ่งที่
เกิดขึ้นบ่อยในไทยคือ กลายเป็นสภาที่คอยประกันการสืบทอดอ านาจของกลุ่มต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรก็ตาม 
หัวใจและรากเหง้าการมีอยู่ของ ส.ว.เป็นการเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจที่มาจากการเลือกตั้ง 

ในกรณีของประเทศไทย มันจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย ในการ
ปฏิวัติสยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนในปีเดียวกัน จนถึงปัจจุบัน
นั้น ผมสรุปได้ว่า ส.ว.กลายเป็นสถาบันทางการเมืองแห่งการแย่งชิงกันของฝ่ายต่างๆ และท้ายที่สุดอาจจะน ามาซึ่งความ
ขัดแย้ง วิกฤตรัฐธรรมนูญ และการรัฐประหาร 

เริ่มต้นในรัฐธรรมนูญ 2475 มีสภาเดียวคือ สภาผู้แทนราษฎร แต่การยกร่างของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้มอง
ให้มีการเลือกตั้งเป็น 3 สเต็ปคือ รอบแรกสภาผู้แทนราษฎรมาจากคณะผู้พิพากษาพระนครฝ่ายทหาร หรือผู้ที่ยึดอ านาจ
ปฏิวัติ ที่ตั้งสมาชิกขึ้นมา 70 คน หลังจากนั้นก็จะเปิดให้มีการเลือกตั้งอีกครึ่งหนึ่ง และเมื่อครบ 10 ปี ก็จะให้มีการ
เลือกตั้งทั้งหมด 

ต่อมารัฐธรรมนูญ ฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ยังคงรูปแบบใช้สภาเดียว โดยพระยามโนปกรณนิติธาดา เป็น
ประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น บอกว่า ประเทศไทยไม่มีประเพณีใดบังคับให้ต้องมีสองสภา ทั้งนี้ ประเทศที่
เพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ จะพยายามใช้สภาเดียว เรามีสภาเดียวก็จริง แต่ไส้ในกลายเป็น 2 ประเภทคือ 
ประเภทแรกมาจากการเลือกตั้ง และอีกประเภทคือเป็นกลุ่มที่เคยแต่งตั้งไว้แล้วให้อยู่ต่อ รอต่อไปจนครบ 10 ปี ค่อยให้
มีการเลือกตั้งทั้งหมด พูดง่ายๆ คือรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกเรามีสภาเดียว แต่ไส้ในมี 2 ประเภท 
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พอรัฐธรรมนูญ 2511 ตอนร่างก็ถกเถียงว่าจะเอาอย่างไรดี หนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า หากอยากให้คณะ
รัฐประหารอยู่ต่อไป ต้องมี ส.ว.เพ่ือเป็นหลักประกันผลงานการท างานอยู่และการควบคุม ต่อมาก็ได้ข้าราชการทหาร
และข้าราชการประจ าเพียบเต็มสภา ส.ว.เป็นสถาบันของการเดิมพันอ านาจตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง น ามาซึ่ง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง การรัฐประหารปี 2490 และการสืบทอดอ านาจของจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม 
รสช. และเหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 พอมาถึงปี 2540 ที่ให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง จนเกิดการแทรกแซง และเป็นสภา
ผัวสภาเมีย 

การมีสภาที่สองของประเทศไทยคือ สนามแห่งการต่อสู้แย่งชิงอ านาจของกลุ่มการเมือง และเป็นเครื่องมือ
การสืบทอดอ านาจของทหาร ถึงเวลาที่ต้องมาคิด ว่าหากเป็นแบบนี้ก็มีสภาเดียวดีกว่า เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเถียงกัน
ว่าจะมาจากการแต่งตั้ง หรือมาจากการเลือกตั้ง ผมคิดเวลานี้ ส.ว.ชุดนี้ได้ท าลายเหตุผลของการมี ส.ว.เรียบร้อย
แล้ว เพราะวันนี้ยิ่งกว่าสภาผัวเมีย ไม่ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล และยังต้องเสียเงินจ่ายเงินเดือนจ านวนมาก 

เราต้องการเห็นประเทศยึดโครงสร้างหลักอะไรบ้าง ส่วนตัวมอง 3 คุณค่าคือ 1.กติกาที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ
ควรจะเป็นกลาง ไม่ควรเขียนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 2.คุณค่าความเป็นประชาธิปไตย 3.คุณค่าด้านการออกแบบ
โครงสร้างประเทศให้รัฐมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ค าตอบเรื่อง ส.ว.ตอนนี้เปลี่ยนไป ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป หากมองเฉพาะระบบ ส.ว.ไทย 
ปัจจุบันไม่ผ่านด่านคุณค่าที่ 2 การออกแบบโครงสร้างขัดหลักประชาธิปไตยทั้งหมด 2 สมการด้วยกัน สมการที่ 1 คือ 
ทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน การให้ ส.ว. 250 มาโหวตเลือกนายกฯได้ จึงไม่สอดคล้องกับสมการนี้ ซึ่งโครงสร้าง
ปัจจุบัน ส.ว. 1 คน มีอ านาจเท่าประชาชน 2 ล้านคน 

และสมการที่ 2 คืออ านาจและที่มามีความสอดคล้องกัน เมื่ออ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน องค์กรอิสระจึง
ต้องยึดโยงกับประชาชนมากสุด ซึ่งก็คือผ่านการเลือกตั้ง โดย ส.ว.ปัจจุบันมีอ านาจบางส่วนสืบเนื่องมาจาก ส.ว.ปี 2540 
ไม่ว่าจะอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระ และอ านาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่ในปี 2560 ส.ว.มี
อ านาจเพ่ิมมาอีก ที่ส าคัญคืออ านาจในการยับยั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเชิงเทคนิคแบบเดิมต้องได้รับเสียงเกินครึ่งของ 
2 สภารวมกัน หมายความว่าหาก ส.ส.เห็นตรงกันทั้งหมด ส.ว.ก็ยับยั้งไม่ได้ แต่ปี 2560 เขียนไว้ว่าจะต้องได้รับการ
ยินยอมจาก ส.ว. 1 ใน 3 ส.ว.สามารถยับยั้งได้ อ านาจขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่หากพลิกดูที่มาจะพบว่ายิ่งไม่ยึด
โยงกับประชาชน เป็นการแต่งตั้ง ซึ่งมีปัญหาเยอะมาก ความต้องการดึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ เข้ามา เราจะ
เห็นว่า 104 ใน 250 คนเป็นทหารและต ารวจ คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งเพ่ือ
คัดเลือก ส.ว.ขึ้นมา มี 10 คน 6 คนเข้ามาเป็น ส.ว.เอง อีก 3 คน คัดเลือกพ่ีน้องเข้ามา จึงมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอีก
ชั้น ไม่ใช่แค่ว่าที่มาของ ส.ว.ด้อยในทางประชาธิปไตย แต่กระบวนการแต่งตั้งก็ไม่ได้น ามาซึ่งบุคลากรที่มีความ
หลากหลาย ดังนั้น ส.ว.จึงยังไม่ตอบโจทย์ 3 เสาคุณค่าหลัก 

ถามว่าทางเลือกใดเป็นกระแสหลักของโลก ทางใดจะเหมาะกับไทย ต้องบอกว่าปัจจุบันนิยมสภาเดียวมากกว่า
สภาคู่ แต่เราควรมองประเทศที่มีคุณสมบัติคล้ายประเทศไทย ที่เป็นรัฐเดียวซึ่งจะเหลือ 31 ประเทศ 20 ประเทศใช้สภา
เดียว 7 ประเทศใช้สภาคู่ และใช้ ส.ว.จากการเลือกตั้ง มีเพียง 4 ประเทศเท่านั้นที่ใช้ระบบสภาคู่และ ส.ว.แต่งตั้ง จะเห็น
ว่ากระแสหลักของโลกทยอยมาเป็นสภาเดียวมากขึ้น เป็นกรอบที่สามารถวางได้หากรูปแบบ ส.ว.ปัจจุบันยังไม่เป็น
ประชาธิปไตย อย่างน้อย 3 ทางนี้จะไม่ขัดกับคุณค่าหลักของประเทศ 
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ส่วนตัวค่อนข้างเอนไปทางสภาเดียว เพราะ 1.เม่ือเราบอกกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การถอดหรือ
การปรับกฎหมายเก่าๆ จะมีความจ าเป็นมากขึ้น เพราะหากลดระยะเวลาพิจารณากฎหมาย ประเทศก็น่าจะคล่อง
ขึ้น 2.หากไม่มี ส.ว.เราสามารถประหยัดได้อย่างน้อย 1 ,140 ล้านบาท/ปี อาทิ 340 ล้านบาทจากเงินเดือน ส.ว.
ท่านละ 113,000 บาท เงินเดือนผู้ช านาญการ ผู้ช่วย ส.ว.อีก 340 ล้าน/ปี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 
200 ล้าน/ปี และค่าสรรหา ส.ว. 1,300 ล้านบาท เฉลี่ย 5 ปี ตกปีละ 260 ล้าน 
 ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจว่า เรามีรัฐสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย และคอยตรวจสอบฝ่าย
บริหาร หรือรัฐบาล ผ่านการตั้งกระทู้ถามและตั้งญัตติในสภา โดยระบบรัฐสภาจะมี 2 แบบคือ ระบบสภาเดี่ยว คือสภา
ที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพ่ือคอยตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร และระบบ 2 สภาคือ สภาล่าง และสภาบน ถ้า
ถามว่าควรมี ส.ว.หรือไม่ ก็จะตอบว่า ผมไม่ยึดว่า ส.ว.มีความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น 

หากมี ส.ว.ก็ต้องออกแบบที่มีประโยชน์จริงๆ คือเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในหลายๆ ด้านมารวมกัน เพ่ือให้เกิดการติติงการท าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังนั้น จึงต้อง
ออกแบบหน้าที่กับที่มาให้สอดคล้องกัน หากไม่สอดคล้องกันก็ไม่ต้องมีดีกว่า 

หากมีท่ีมาสัมพันธ์กับประชาชนมากก็อาจจะให้มีอ านาจได้มากขึ้น แต่หากมีการยึดโยงกับประชาชนน้อย ก็ให้มี
อ านาจน้อย ต้องยึดในหลักการนี้เสียก่อน ซึ่งวิธีที่จะยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดคือการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งที่ผ่าน
มาของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นการจัดการเลือกตั้งรายจังหวัด ซึ่งไม่ต่างจาก ส.ส. 

หลังจากที่ผมได้รับเลือกเป็น ส.ว.วาระ 6 ปี ผมคิดว่าปีแรกค่อนข้างเป็นไปด้วยดี เพราะถูกออกแบบให้เป็น
อิสระจากพรรคการเมือง และมีอ านาจมาก เพราะยึดโยงกับประชาชน สามารถถอดถอนรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ทั้ง
ยังมีอ านาจในการเลือกสรรองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าพูดกันตรงๆ เราเข้าไปปี 2543 ยุครัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ มี
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ส.ว.เลย และถือว่าองค์กรอิสระท้ังหลายก็ดูดีมากเช่นกัน 

แต่พอในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี พูดตรงๆ ว่า ส.ว.ก็ลดความเป็นอิสระ เริ่มต้นจาก
สภาผัวเมีย เริ่มต้นจากพ่ีกับน้อง ซึ่งเป็นตัวหลักของระบบอุปถัมภ์ในบ้านเมือง พ่อเป็น ส.ส. ลูกเป็น ส.ว. หรือผัวเป็น 
ส.ส.และเมียเป็น ส.ว. จึงเริ่มไม่เป็นอิสระ ต่อมาก็มีปัญหาเพ่ิมขึ้น ส.ว.ได้รับเงินเดือนจากพรรคการเมือง เดือนละ 
50,000 หรือ 100,000 บาท เพราะมี ส.ส.มาตีสนิท ส.ว. จนสามารถสั่ง ส.ว.ได้ เช่น การส่งโผชื่อองค์กรอิสระต่างๆ มัน
เริ่มเพ้ียนไปเรื่อยๆ และตอน 

ท้ายๆ ก็หนักไปอีก เพราะคิดต่อไปอีกว่าหากหมดจาก ส.ว.แล้วจะไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผมได้ค านวณ
ว่า ตลอด 5 ปี เราต้องจ่ายเงิน ส.ว.เกือบหมื่นล้าน เพราะ ส.ว.จะมีผู้ช่วย ผู้ช านาญการต่างๆ หากให้มีการเลือก ส.ว.ตาม
พ้ืนที่ก็จะไม่ต่างจาก ส.ส. ถ้าเช่นนั้นก็ให้มีสภาเดียวไปเพื่อประหยัดเงิน 

ถ้าอยากจะให้ยึดโยงกับประชาชนเต็มที่ ผมคิดว่าก็พยายามออกแบบให้เลือกตามกลุ่มอาชีพ เช่น หากมี
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 40 ล้านคน ให้ก าหนดตัวเองว่าอยู่ในอาชีพอะไร เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ชาวนา นัก
ธุรกิจ เราอาจจะแบ่ง 10 กลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่มอาชีพก็ให้มีคนเสนอตัวอยากเป็น ส.ว. แล้วให้เลื อกทั้งประเทศ การซื้อ
เสียงก็จะเกิดขึ้นยาก กลุ่มไหนมีคนลงทะเบียนเยอะก็จะได้สัดส่วนมาก ท าให้ทุกอาชีพสามารถมาช่วยกันกลั่นกรอง
กฎหมายได ้
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เราจะต้องประนีประนอมอ านาจคือ 1.อยากเห็นอ านาจในการดูแลบ้านเมืองอยู่กับประชาชน และ 2.ต้อง
ยอมรับว่าบ้านเมืองเรามีอ านาจ อ่ืนๆ หลายสถาบัน นอกเหนือจากอ านาจของประชาชน จึงต้องออกแบบสภาให้มี
การผสมผสานหลากหลายอ านาจ แต่ต้องลดอ านาจของ ส.ว.ลง หากมีความขัดแย้งกันก็ให้ยึด ส.ส.เป็นหลัก ส่วน 
ส.ว.ชุดนี้ที่มาจากการแต่งตั้ง มันมีปัญหายิ่งกว่า เพราะยึดโยงกับ คสช.อย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงคือ คสช.
เป็นผู้เลือกมาเองทั้งหมด จึงขัดต่อหลักการเรื่องการยึดโยงกับประชาชน แต่ยังมีอ านาจเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรี
ได้ ฉะนั้นอย่าเอา ส.ว.ชุดผมไปเทียบกับ ส.ว.ชุดนี้ เพราะมันยิ่งกว่าสภาผัวเมียอีก 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2218089 
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 - 13:00 น.  

หยิก ‘4 กุมาร’ สะท้าน ถึง ประยุทธ์ เจ็บถึง รัฐบาล 

 
ยุทธการ “เจียระไนเพชร” ภายในพรรคพลังประชารัฐก าลังด าเนินไปในความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับแม้ว่า
เป้าหมายจะอยู่ที่ 
1 ต าแหน่งหัวหน้าพรรค 1 ต าแหน่งเลขาธิการพรรค 
แม้ว่าเงาสะท้อนจาก 18 กรรมการบริหารพรรคท่ียื่นใบลาออก แม้ว่าส่วนที่เหลืออีกจ านวนหนึ่งซึ่งยังไม่ลาออก 
จะมากด้วยความแข็งแกร่ง เป็นเอกภาพในทางการเมือง 
แต่เนื่องจากหัวหน้าพรรคคือ นายอุตตม สาวนายน และเนื่องจากเลขาธิการพรรคคือ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
ตลอด 2 รายทางจึงมิอาจสรุปได้ว่าราบรื่น 
เพราะการด ารงอยู่ของ นายอุตตม สาวนายน เพราะการด ารงอยู่ของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สัมพันธ์กับการด ารง
อยู่ของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
จึงสัมพันธ์กับการด ารงอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปด้วย 
อย่าลืมเป็นอันขาดว่าการมาของ นายอุตตม สาวนายน การมาของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นการ 
มาพร้อมกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
มาจากการปลด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ในเดือนสิงหาคม 2558 
เป็นการมาในนามของ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” เพ่ือสร้างผลงานให้กับการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
มาเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับอ านาจของ “คสช.” 
อย่าลืมเป็นอันขาดต่อบทบาทของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับบทบาทของ “กลุ่มสามมิตร” นับแต่เดือนเมษายน 
2561 เป็นต้นมา 
อย่าลืมบทบาทของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ในพรรคพลังประชารัฐ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/p-3-6-663.jpg
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การด ารงอยู่ของ “กลุ่ม 4 กุมาร” จึงเป็นการด ารงอยู่ไม่เพียงแต่เพ่ือการสืบทอดอ านาจของ คสช. หากแต่ยังเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมให้กับ คสช.อีกด้วย 
ตรงนี้แหละที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องคิดหนัก 
การปฏิเสธบทบาทและความหมายทางการเมืองของ “กลุ่ม 4 กุมาร” จึงไม่เพียงแต่จะปฏิเสธบทบาทและความหมาย
ของ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” 
หากเท่ากับปฏิเสธความหมายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
หากเท่ากับไม่ยอมรับในผลงานและความส าเร็จของการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลภายหลังรัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
เท่ากับปฏิเสธผลงานและความส าเร็จของพรรคพลังประชารัฐ 
พรรคพลังประชารัฐจะอธิบายเหตุผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค ต่อการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค 
เพียงเพราะพวกเขาไม่มี ส.ส.ในสังกัดกระนั้นหรือ 
ค าถามอยู่ที่ว่าในเมื่อการมาของ นายอุตตม สาวนายน การมาของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นการมา 
ในเครือข่ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แล้วจะประเมินดุลพินิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไร 
ยิ่งมีความพยายามกดดัน นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มากเพียงใด ยิ่งสะเทือนต่อบทบาทและ
ความหมายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มากเพียงนั้น 
คิดหรือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่เฉย 
แม้ว่าปฏิบัติการนี้พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะอ้างว่าเป็นการเจียระไนเพชร เป็นการท าเพ่ือ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แต่แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2218340 
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7 มิ.ย. 2563 - 13:06 น.  

บทบาท ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ปัญหา ใน พลังประชารัฐ  

 
FootNote บทบาท ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ปัญหา ใน พลังประชารัฐ  
ยิ่งการรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ลงลึกไปในรายละเอียดมากเพียงใด ยิ่งท าให้ปัญหา
ภายในพรรคพลังประชารัฐผุดโผล่ออกมา 
เป็นปัญหาอันเป็น “ของแท้” อันสะท้อนความเป็นตัวตนแห่ง พรรคพลังประชารัฐอย่างชนิดล่อนจ้อน  
แม้จะด ารงอยู่บนรากฐานแห่งความมั่นใจเป็นอย่างสูง 
ไม่ว่าจะเป็นบทสรุปที่ว่า เป็นปฏิบัติการหลอม”แก้ว”และเจียระไนเพชรเม็ดงาม ไม่ว่าจะเป็นการสรุปบนความ
เชื่ออย่างสูงว่า 
“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา” เพื่อให้ พล. อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็น”นายกรัฐมนตรี”ก็
ตาม เพราะทันทีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นแทนที่ นายอุตตม สาวนายน ในต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่ว่า
เพ่ือความเหมาะ สม ไม่ว่าเพ่ือกระชับอ านาจให้มีลักษณะรวมศูนย์  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะเป็น”ต าบลกระสุนตก” 
ไม่ว่าฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ไม่ว่าฝ่ายที่ต้องการคงหัวหน้าพรรค คงเลขาธิการ
พรรคให้เป็นของคนเดิมล้วนอ้างเหมือนกัน  
นั่นก็คือ อ้างว่ารักษาหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคไว้เพ่ือเป็นฐานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นั่นก็คือ อ้างว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจาก นายอุตตม สาวนายน มาเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เพ่ือเป็นฐานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
ค าถามอยู่ที่ว่าตลอด 2 รายทางแห่งการเคลื่อนไหวล้วนแต่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดแรงสะเทือนอย่างมหาศาล  
หากยังคงต าแหน่งหัวหน้าพรรคเป็น นายอุตตม สาวนายน แล้วการตัดสินใจลาออกของ 18 กรรมการบริหาร
จะต้องปฏิบัติการไปเพื่ออะไร 
หากปลด นายอุตตม สาวนายน ออกนั่นย่อมสะเทือนถึงต า แหน่งที่มีอยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมี”คนใหม่”
เข้ามา 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/ฟุตโน้ต.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

72 

 

สถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐเหมือนกับไม่เกี่ยวอะไรเลยกับรัฐบาล เหมือนไม่เกี่ยวอะไรเลยกับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือนายกรัฐมนตรีจากการเสนอของ
พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะ”ลอยตัว”ได้จริงละหรือ ความหมายย่อมหมายความว่า การ
ตัดสินใจของ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่มีผลต่อการตัดสินภายในพรรคพลังประชา รัฐเลยนะหรือ  
เป็นค าถามถึงภายในพรรคพลังประชารัฐโดยตรง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4270632 
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4270632
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วันอาทิตย์ ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.30 น. 

พปชร. ความล้มเหลวของปฏิรูปเมืองไทย 
 

 

ถาม : พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เพ่ิงจะตั้งขึ้นท าไมดูวุ่นวาย จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหัวหน้าพรรค เลขาฯ
พรรค ความวุ่นวายเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนอะไร ? 

ตอบ : สะท้อนว่าพรรค พปชร. เป็นพรรค เฉพาะกิจเฉพาะการ ที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือหนุนให้ใครบางคนเป็นนายกฯ 
และสามารถจัดตั้งรัฐบาล จึงได้กวาดต้อนกลุ่มก๊วนต่างๆในแวดวงการเมืองให้มารวมตัวกันด้วยผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่เกิด
จากคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมารวมตัวกัน 

เริ่มต้นจาก การให้กลุ่มก๊วนของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งมี 4 กุมาร เป็นไม้เป็นมือ ไปตั้งพรรคเพื่อให้ดู
ภาพลักษณ์ห่างจากทหาร ขณะเดียวกันขุนทหารใหญ่ทั้งสามคนก็มีท่าทีปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือล่วงรู้กับการจัดตั้ง
พรรคแล้วดึงกลุ่มก๊วนการเมืองที่พร้อมจะย้ายพรรค ย้ายขั้วการเมือง จากกลุ่มท่ีเคยอยู่พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทยเร่
ไปอยู่ความหวังใหม่และไทยรักไทย จนสุดท้ายก่อนย้ายไปพปชร. ก็อยู่ที่พรรคเพ่ือไทย มีกลุ่มก๊วนที่ย้ายขั้วมาจาก
ระบอบทักษิณ เพราะเมื่อสังเกตจาก รธน.’60 ที่เขียนวางหมากกลไว้ให้คณะทหารที่ยึดอ านาจ (คสช.) ได้สามารถครอง
อ านาจต่อหลังการเลือกตั้ง ก็พากันย้ายเข้ามาร่วมกับพรรคพปชร. เพราะต้องการสังกัดอยู่กับรัฐบาลไม่อยากอยู่กับฝ่าย
ค้าน 

ในปีแรกของการร่วมรัฐบาล เรื่องต าแหน่ง อ านาจ ผลประโยชน์ก็พอจะยอมๆกันไปได้ แต่เมื่อเข้าปีท่ี 2 
ผลประโยชน์กระจุกตัวอยู่กับคนบางกลุ่ม ที่ได้แล้วไม่แบ่งไม่จ่ายให้ลูกพรรคต่างกับหัวหน้ามุ้ง หัวหน้าก๊วนที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดูแล สส.ในสังกัดถึงเดือนละ 3 แสนบาทต่อคน ปฏิกิริยาของกลุ่มก๊วนและมุ้งต่างๆ จึงเกิดผลักดันให้พ่ี
ใหญ่กระเป๋าใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลัง ให้ออกหน้ามารับต าแหน่ง และจะได้เอาต าแหน่งรัฐมนตรีของ 4 กุมาร มาจัดสรรใหม่ 

ก๊วน 4 กุมาร จึงได้แต่ร้องหาความเป็นธรรมและออกมาต าหนิการเมืองในพรรคที่เลวร้าย พปชร.จึงไม่ต่างอะไร
กับพรรคเฉพาะกิจที่กลุ่มทหารจัดตั้งขึ้นหลังรัฐประหารไม่ว่าจะเป็น สหประชาไทย สามัคคีธรรม ฯลฯ 
แต่ที่น่าเจ็บปวดที่สุด คือ พรรคพปชร. ก็เป็นพรรคท่ีไม่ต่างจากระบอบทักษิณ ในเริ่มแรกของการตั้งพรรคไทยรักไทย ก็
มีการน านักวิชาการ และคนที่มีภาพลักษณ์ดีเข้ามาร่วมก่อตั้งพรรค หลังจากนั้นก็ดึงกลุ่มก๊วนต่างๆ จากพรรคชาติไทย
และพรรคความหวังใหม่และอ่ืนๆ เข้ามารวมอยู่ในพรรคไทยรักไทย หากสังเกตกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ พปชร. ไม่ว่าจะ
เป็น นายสมคิดนายสมศักดิ์ นายสุริยะ ร.อ.ธรรมนัส นายสนัติ นายวิรัตน์ ฯลฯ ต่างก็เคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยมา
ทั้งสิ้น จึงอาจพูดได้ว่าพรรค พปชร. ก็คือพรรคไทยรักไทยที่เปลี่ยนแต่หัว 
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ถาม : ถ้าบอกว่ากลุ่มทหาร คสช. อยู่เบื้องหลัง พปชร. แล้วท าไม พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุ
พงษ์ ดูจะมีบทบาทเข้าเกี่ยวข้องกับพปชร.แตกต่างกันมาก? 

ตอบ : ทหารเขาก็เรียนรู้ว่า การเมืองไทย ธุรกิจไทย เขานิยมสร้างภาพตบตาประชาชน เขาจะก าหนดบทบาท
ให้คนหนึ่งเป็น “คนดี” ปล่อยงานสกปรกให้อีกคนหนึ่งเป็น “คนร้าย” และอีกคนหนึ่งดูสุภาพ ลุ่มลึกเป็นเสนาธิการเพ่ือ
ควบคุมและหาประโยชน์ 

คนหนึ่งเล่นบทไม่สังกัดพรรค รังเกียจพรรคการเมือง แต่ถ้าได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯก็ยอมรับ อะไรจะเกิด
กับพรรคการเมืองก็บอกไม่ยุ่ง ไม่เก่ียว อีกคนเล่นบท “คนร้าย” ท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินๆทองๆ ควบคุมกลุ่มก๊วนสส. 
และสว.ในวุฒิสภา และในที่สุดจ าต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคพปชร. เพราะเกรงจะขัดต่อ รธน.’60 ที่ห้ามบุคคลภายนอกมี
อิทธิพลเหนือพรรคการเมือง คนที่ 3 เล่นบทสงบ เรียบร้อย ลุ่มลึก คุมท้องถิ่นและภูมิภาค สร้างประโยชน์กับตนพรรค
การเมืองและพวกพ้องหลัง COVID-19 ผลโพลล์ที่ออกมาคะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ จึงสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
พรรคพปชร. และ พล.อ.ประวิตรตกต่ าลง 

ถาม : หลังโรคระบาด COVID-19 จบลง การเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือเลวลง? 
ตอบ : ความจริง ก่อน COVID-19 ระบาด รัฐบาลตกท่ีนั่งล าบากประสบปัญหาความศรัทธาของประชาชนลด

ต่ าอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจที่ย่ าแย่ ความเหลื่อมล้ าสูงมาก ถูกจับตาว่าโครงการและผลประโยชน์กระจุกอยู่กับ
เจ้าสัวเศรษฐี 

เกิดเหตุการณ์ยิงกราดที่นครราชสีมา โดยทหารระดับชั้นประทวน น าปืนของค่ายทหาร ออกปฏิบัติการ
ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพความสามารถของกองทัพ ในการดูแลความมั่นคงของกองทัพเอง ไม่
สามารถระงับเหตุในค่ายทหาร จนลุกลามถึงวัด และศูนย์การค้า ท าให้คนบาดเจ็บล้มตายหลายสิบคนธุรกิจของทหารใน
กองทัพถูกเปิดโปง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสวัสดิการบ้านจัดสรร การน าที่ดินหลวงไปหาประโยชน์ โรงแรมสนามกอล์ฟ สนาม
ม้า เวทีมวย สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และอ่ืนๆ 

การปฏิรูปกองทัพถูกหยิบยกขึ้น ประชาชนสนใจที่จะกดดันให้กองทัพต้องปรับตัว ผู้น ากองทัพถึงกับหลั่งน้ าตา
สัญญาจะด าเนินการเกิดแรงกดดันในการปรับกองทัพให้จิ๋วแต่แจ๋ว โดยลดก าลังพล ลดหรือโยกงบประมาณไปใช้ที่เป็น
ประโยชน์ ระบบการเกณฑ์ทหารได้รับการกดดันให้เปลี่ยนแปลง จ านวนนายพลต้องมีน้อยลง บ้านพักหลวงต้องใช้อย่าง
คุ้มค่าไม่ใช่ให้ทหารเกษียณยังคงครอบครองใช้สอยต่อไป 
แต่พอ COVID-19 ระบาด เรื่องก็เงียบหาย 

เกิดเหตุการณ์สส.พรรครัฐบาลรุกท่ีป่า รมต.บางคน ถูกกลาวหาว่าเคยค้ายาเสพติดแม้จะอ้างว่าเป็นแป้งแต่ก็ดู
จะไม่มีใครเชื่อ กระหน่ าซ้ าเติมด้วยการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ สส. หลายคนพรรคภูมิใจไทยและ สส.พปชร. 
แต่พอ COVID-19 ระบาด เรื่องก็ถูกลืม 

เหตุการณ์ท้ายสุด เมื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกมาชุมนุมเกือบจะทุกสถาบัน ผลัดเปลี่ยนเวียนวนทุกวัน 
เรียกร้องความยุติธรรม ความเป็นธรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติ ก็อาจเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวแบบใหม่ที่กระจายและ
ใช้เทคโนโลยีระบบอินเตอร์เนต เมื่อ COVID-19 ระบาด ทุกคนรุมสนใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบกับสังคมไทยลืม
ง่าย แต่เก่งและสนใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เราจึงแก้ไข COVID-19 ด้วยความกลัว ที่ถูกขู่ให้กลัวด้านสุขภาพ 
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เศรษฐกิจจึงตกต่ า ฝืดเคือง เพราะภาคการผลิตและบริการต้องยุติการผลิตจ านวนมาก ผู้คนว่างงานมหาศาล ขาดรายได้
และตกงาน 

รายได้ของประเทศ ที่พ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยวหยุดชะงัก และจะต้องชะงักกันไปอีกนานเพราะทุก
ประเทศประสบปัญหาเหมือนกัน รายได้ของประชาชนลดน้อยลงก็สั่งสินค้าจากไทยน้อยลง ท่องเที่ยวก็ยังต้องปิด
ประเทศ หยุดการเดินทางระหว่างประเทศไปอีกนาน 

ขณะปัจจุบัน ที่ผู้คนยากล าบากแสนเข็ญ แต่ส่วนหนึ่งมีเงินออม มีเงินเก็บสะสมก็ยังพออยู่ได้ แต่อีก 1-2 เดือน
ข้างหน้า คนที่สายป่านเงินออมน้อย เงินสะสมของธุรกิจหมดลงจะต้องปิดตัวกันอีกมาก คนจะว่างงานมากขึ้น เงินแจก
จากรัฐก็จะร่อยหรอหมดลง มิหน าซ้ ายังมีการโกงกินในการใช้งบประมาณเงินกู้อีก 
สองเดือนจากนี้ไป... เศรษฐกิจจะตกต่ ายากล าบากมากข้ึน สถานการณ์จะหนักหนากว่าวิกฤติต้มย ากุ้งหรือวิกฤติแฮม
เบอเกอร์ เพราะวิกฤติ 2 ครั้งก่อนเกิดวิกฤติเฉพาะบางกลุ่มประเทศ แต่ครั้งนี้วิกฤติกระจายทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศ
ไทยที่พ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งจะตกต่ ายาวนานกว่า 

เมื่อผู้คนล าบาก การท ามาหากินฝืดเคือง ปัญหาสังคมโจร ผู้ร้าย จะชุกชุมมากขึ้น รัฐบาลจะหารายได้จากภาษี
และอ่ืนๆน้อยลง ผู้คนจะหงุดหงิดกล่าวโทษผู้น าประเทศ จนรัฐบาลและสถาบันส าคัญสั่นคลอน 
หากจะเทียบวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าท่ีจะเกิดขึ้น กับยุคเศรษฐกิจตกต่ าเมื่อปี ค.ศ. 1930 หรือ พ.ศ. 2473 วิกฤติท่ีจะ
เกิดข้ึนครั้งนี้อาจจะรุนแรงและแพร่กระจายไปมากกว่า เพราะครั้งนี้กระทบภาคการผลิตเป็นวงกว้างรุนแรงรวดเร็วกว่า 

สังคมการเมือง จึงต้องเตรียมปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือใช้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้เป็น
ประโยชน์ และต้องเรียนรู้ว่าหลัง ค.ศ. 1930 หรือ พ.ศ. 2473 ได้ไม่ก่ีปี ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44253 
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

สไตลเ์ดมิ 

 
     ข่าวการแบ่งก๊กในพรรคพลังประชารัฐเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  แน่นอนเป็นประเด็นการเมืองที่ฮอตที่สุดอย่างไม่
ต้องสงสัย ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สองผู้ยิ่งใหญ่
แห่งพรรคพลังประชารัฐ   
     ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่พรรคการเมืองที่อัดแน่นไปด้วยนักการเมืองจากหลายก๊กหลายขั้ว ความขัดแย้งจะเกิดก็
ไม่ใช่เรื่องท่ีเกินความคาดหมาย 
     โดยเฉพาะท่าทีของ “บิ๊กป้อม” ที่ก่อนหน้านี้มักจะถูกนักข่าวยัดค าถามแบบไม่อ้อมค้อม ในประเด็นการก้าวขึ้นมา
อยู่หน้าฉากในฐานะหัวเรือใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเต็มตัว หลังกรรมการบริหารพรรค 18 คนลาออกเกินกึ่งหนึ่ง ท า
ให้กรรมการบริหารพรรคท้ัง 34 คนสิ้นสุดลง และต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  
     ซึ่งรวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยเช่นกัน หลังนายอุตตม แปรสภาพกลายเป็นเพียงรักษาการหัวหน้าพรรคเท่านั้น 
     ที่ผ่านมา “บิ๊กป้อม” เองตอบค าถามในประเด็นดังกล่าวแบบแบ่งรับแบ่งสู้มาโดยตลอด ว่าแล้วแต่สมาชิกพรรคคน
อ่ืนบ้าง หรือยังไม่ถึงเวลาบ้าง แต่การให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกท่ีเจ้าตัวบอกว่า  
     “ไม่พร้อม”!!!!  
     ที่จะรับต าแหน่งหัวหน้าพรรค แม้หลายคนจะมองว่าค าตอบดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการปัดร าคาญเท่านั้น 
     ที่ผ่านมา มีหลายต่อหลายครั้งที่ค าตอบจากปากของ “พี่ใหญ”่ คนนี้ออกมาในเชิงว่า ไม่ท า ไม่รู้ แล้วแต่คนอื่นๆ ซึ่ง
ผลสุดท้ายแทบจะท้ังหมดเป็นคนละเรื่องกับที่เจ้าตัวพูดอยู่เสมอ และดูเหมือนว่า หากเจ้าตัวตอบค าถามแบบนี้ ผลลัพธ์ก็
คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดเดา 
     เชื่อว่าในอนาคต หากมีประเด็นใหญ่แบบนี้อีก “บิ๊กป้อม” ก็คงไม่พ้นที่จะตอบ โดยที่มีค าว่า “ไม่” ขึ้นต้น และทุก
คนคงจะเดา ตอนจบของเรื่องได้เหมือนเดิม..ฮาฮา 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68080 
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

ส.ว.พาเหรดเสนอรัฐ เร่งเครื่องปฏิรูปชาต ิ

 
 สภาสูงพร้อมใจแนะรัฐบาลเร่งเครื่องใช้เวลา 3 ปีปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญก าหนดโดยเร็ว “ค านูณ” เสนอ 
5 ประเด็นใหญ่ 10 ขั้นตอนด าเนินการ ทั้งแก้จน-โละกฎหมาย-ปฏิรูปต ารวจ-ปฏิรูปการศึกษา-แก้ฝุ่นพิษ ส่วน“วันชัย” 
ชง 3 เรื่อง ทั้งการเมือง-คอร์รัปชัน-บริหาร เชื่อท าได้จริง ส.ว.ไม่โดนด่าแน่ เมื่อวันอาทิตย์ มีความเคลื่อนไหวของสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ที่น่าสนใจ เมื่อมีการโพสต์เฟซบุ๊กในเวลาไล่เลี่ยกัน ในการเสนอให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่ง
ด าเนินการ โดยนายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. โพสต์ในหัวข้อเรื่อง 5 ประเด็นปฏิรูปใหญ่ 10 ขั้นตอนด าเนินการ และ 4 
ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศ เปลี่ยนประเทศได้ใน 3 ปี ว่าภายในเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่เต็ม 3 ปีตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ จะท าอย่างไรให้การปฏิรูปประเทศเห็นผลสัมฤทธิ์ในเบื้องต้น การให้ปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศโดยเลือก
เฉพาะเรื่องใหญ่ที่มีนัยต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ Big Rock จากแผนปฏิรูปทั้งหมด 173 เรื่อง 1,000 ประเด็นย่อย ตามที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไว้ตั้งแต่ 3 ธ.ค.2562 และมีมติอีกครั้งเมื่อ 5 พ.ค.2563 ให้ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน จึง
ควรเป็นเรื่องใหญ่ประเภทหัวกระสุนหรือหัวรถจักร ที่เมื่อเดินหน้าไปแล้วจะเป็นการลากจูงขบวนรถโดยสารการปฏิรูป
ประเด็นอ่ืนตามๆ ไปด้วยโดยอัตโนมัติ 
 นายค านูณโพสต์อีกว่า การปฏิรูปใหญ่ที่จะเป็นหัวรถจักรได้มี 5 ประเด็น คือ 1.กลไกพิเศษเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและแก้ปัญหาความยากจน 2.กลไกพิเศษเพ่ือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหมดความจ าเป็น และสร้างภาระ
แก่การใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน (Regulatory Guillotine) 3.ปฏิรูปต ารวจ 4.ปฏิรูปการศึกษา และ 5.
ก า ร ส ร้ า ง อ า ก า ศ ส ะ อ า ด  ห รื อ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ฟ ไ ห ม้ ป่ า แ ล ะ ม ล พิ ษ  PM 2.5  
  นายค านูณโพสต์ขยายความว่า การแก้ไขความเหลื่อมล้ าและความยากจนนั้น เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด ซึ่ง ครม.
เคยมีมติแล้วเมื่อ 19 ธ.ค.2561 และนายกฯ ประกาศต่อสาธารณะเมื่อ 21 ธ.ค.2561 แต่จนบัดนี้ยังไม่เกิดขึ้น ส่วน
ประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยนั้น ควรใช้หลักการ Regulatory Guillotine คือกลไกและกระบวนการพิจารณา
กฎหมายจ านวนมากในครั้งเดียว ซึ่งวิธีการนี้ด าเนินการประสบความส าเร็จมาแล้วในสวีเดน เกาหลีใต้ เม็กซิโก และ
เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันไทยมีกฎหมายล าดับพระราชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ กฎหมายล าดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับ 
การทบทวนและปรับปรุงโดยกลไกและกระบวนการพิเศษจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเร่งด่วน และจะปล่อยให้อยู่ใน
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การตัดสินใจของภาครัฐฝ่ายเดียวไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วตั้งหลักเรื่อง Regulatory Guillotine อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 
2561 และเริ่มงานบางด้านจนสัมฤทธิผลเห็นชัด ท าให้อันดับความยากง่ายในการท าธุรกิจของธนาคารโลกของไทยดีขึ้น 
6 อันดับในปี 2562 แต่หลังจากนั้นดูเหมือนงานในภาพรวมสะดุดหยุดลง 
 “ประเด็นที่ 3 งานต ารวจคือข้อโซ่แรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด หากยังมีปัญหาจะยิ่งซ้ าเติมประชาชน ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดจากความรู้สึกและความเชื่อที่ว่ากลุ่มประชาชน 
40% ได้รับการปฏิบัติอยา่งไม่เป็นธรรมบานปลาย ประเด็นที่ 4 มองในระยะยาวแล้วคือรากฐานของปัญหาทั้งมวล ก่อน
หน้านี้อันดับการศึกษาของประเทศไทยก็ตกต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านมากแล้ว ยิ่งมาเจอสถานการณ์ COVID-19 ที่
จะต้องคิดใหม่ท าใหม่ค่อนข้างมาก หากไม่เร่งปฏิรูปโดยด่วนจะยิ่งถูกทิ้งห่าง และประเด็นที่ 5 เป็นเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
ทุกปี รุนแรงขึ้นทุกปี สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ จะต้อง
แก้ปัญหาที่สมุฏฐานแบบคิดนอกกรอบ กล้าหาญ มีกลไกและกระบวนการที่ท างานต่อเนื่อง และก าหนดทิศทางใหญ่เป็น
การเฉพาะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ก าหนดภายใน 10 ปี รถยนต์บนถนนต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด หรือ
การก าหนดนโยบายปลูกพืชอุตสาหกรรมบางชนิดใหม่ทั้งระบบ” 
 นายค านูณระบุอีกว่า ประเด็นที่ 1, 3 และ 4 สามารถท าโดยรัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เก่ียวกับ
การปฏิรูปประเทศเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา ซึ่งจะส่งผลข้างเคียงให้เป็นการเปิดประเด็นทางการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมา
คู่ขนานและแซงหน้าประเด็นทางการเมืองเดิมๆ ได้อีกต่างหาก และถ้าร่าง พ.ร.บ.เสร็จสมบูรณ์สามารถมีผลบังคับใช้ได้
ภายใน 2-3 ปีก็ถือว่าหัวรถจักรเดินหน้าออกจากสถานี ลากจูงการปฏิรูปด้านอ่ืนตามไปด้วยโดยอัตโนมัติส่วนประเด็นที่ 
2 แ ล ะ  5 ใ น เ บื้ อ ง ต้ น ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ ทั น ที โ ด ย ม า ต ร ก า ร ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร 
     ส.ว.รายนี้ระบุอีกว่า ประเด็นทั้ง 5 นั้น มีกระบวนการท างาน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1.นายกฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.กลไกและกระบวนการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าให้แล้วเสร็จเพ่ือ
เสนอ ครม.ภายใน 3 เดือน 2.นายกฯ เสนอร่าง พ.ร.บ.ตามข้อ 1 ต่อรัฐสภา 3.นายกฯ เสนอร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาที่ผ่านการพิจารณาและตรวจแก้มาแล้วจากคณะกรรมการยกร่าง 4.
นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนชุดใหม่ 5.นายกฯ มอบนโยบายหรือก าหนดไว้
ในค าสั่งเรื่อง Regulatory Guillotine คือหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของคณะกรรมการปฏิรูปให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
 6.นายกฯ สั่งให้ทุกหน่วยราชการให้ร่วมมือกับคณะกรรมการปฏิรูปปฏิบัติตามกระบวนการ 
Regulatory Guillotine อย่างเคร่งครัด 7.จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนกฎหมายในระดับกระทรวงขึ้นทุกกระทรวง และ
คณะกรรมการทบทวนกฎหมายระดับชาติ 8.นายกฯ ชี้แจงต่อประชาชนให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
Regulatory Guillotine 9.นายกฯ มอบนโยบายให้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ยกร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการอากาศ
สะอาดให้เสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือเสนอ ครม. และ 10.นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ชุดใหม่ ตามค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2561 ข้อ 
13 เรียกประชุมคณะกรรมการครั้งแรกโดยเร็วที่สุดภายในเดือน มิ.ย.2563 ซึ่งก็ทราบว่าจะมีก าหนดนัดประชุมในวันที่ 
19 มิ.ย.นี้แล้ว 
 “ทั้ง 5 ประเด็นการปฏิรูปใหญ่ 10 ขั้นตอนด าเนินงาน และ 4 ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 
เป็นเพียงตัวอย่างข้อเสนอจากประสบการณ์ของ ส.ว.คนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกลไกเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศต่างๆ มา
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ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา อาจปรับปรุงได้ แต่ควรได้ข้อสรุปโดยเร็ว ไม่ควรรอช้าถึงอีก 90 วัน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วนายกฯ ควร
ชี้แจงภาพรวมต่อประชาชนและต่อรัฐสภา เป็นการสร้างทิศทางใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดิน และสร้างประเด็น
ทางการเมืองใหม่ขึ้นมาให้สังคมมีส่วนร่วมให้ความเห็นและเสนอแนะ รวมทั้งจะท าให้ ครม.ของนายกฯ นอกจากจะเป็น 
ครม.ปกติแล้ว นับแต่นี้ไปยังจะเพ่ิมมิติเป็น ครม.เฉพาะกิจเพ่ือการปฏิรูปประเทศอย่างชัดเจนอีกต่างหาก เวลาที่
เหลืออยู่ 3 ปีของนายกฯ จะทรงคุณค่ายิ่ง สามารถเปลี่ยนประเทศได้ในระดับส าคัญเมื่อถึงวันที่ 6 เม.ย.2566 อันเป็นวัน
ครบรอบ 5 ปีแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ” 
 ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.โพสต์เฟซบุ๊กว่า ส.ว.ชุดนี้เขาให้อ านาจพิเศษมาอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือน 
ส.ว.ในยุคอ่ืนๆ คือมาท าการปฏิรูปประเทศตามแผนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้สัมฤทธิ์ผลไม่เกิ น 5 ปีนี้ ต้องติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัด ปฏิรูปประเทศกับรัฐบาลให้เป็นมรรคเป็นผล จะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ จะเสียผู้เสียคนหรือไม่ อยู่ที่
รัฐบาลและ ส.ว. รัฐบาลเป็นคนท า ส.ว.เป็นคนติดตาม เสนอแนะเร่งรัด เขาให้ 2 องค์กรนี้มาช่วยกันท าช่วยกันดู ไม่ใช่
มาให้ช่วยกันลวงโลก แหกตาชาวบ้าน ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว 1 ปี โควิดก็มาเปลี่ยนแปลงใหญ่ จะปฏิรูปทั้ง 100 เรื่อง 1,000 
ภารกิจที่ก าหนดในแผนก็คงไม่ได้ เวลาก็เหลือแค่ 3 ปี ในฐานะที่เป็น ส.ว. เห็นว่าเอาเรื่องใหญ่ๆ ที่ปฏิรูปประเทศสัก 3 
เรื่องแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้ส าเร็จ ประชาชนก็คงไชโยโห่ ฮ้ิวกันได้ ก็คือ 1.การปฏิรูปการเมือง การเข้ามาเป็น ส.ส.
และ ส.ว. 2.ต้องปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชัน ต้องกระชับ ก ากับ เข้มงวดกวดขัน เร็วและแรง ให้ได้สักส่วนหนึ่งของประเทศ
จีนก็ยังดี และ 3.ต้องปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสนองต่อประชาชน ลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน  
 "ปฏิรูปประเทศ 3 เรื่องใหญ่ๆ นี้ถ้าท าได้จริง เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครเขาด่าหรอก แต่ที่เขาด่าและ
กล่าวหาอยู่ทุกวันนี้ ประชาชนเขายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เขาเห็นแต่การแย่งอ านาจกัน ยังไม่เห็นการปฏิรูป
ประเทศท่ีประชาชนจะได้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ไปๆ มาๆ ส.ว.จึงโดนหางเลขไปด้วยว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ถ้า
จะไม่ให้ ส.ว.โดนด่า ต้องแก้จุดนี้เป็นส าคัญ" นายวันชัยระบุ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/68084 
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08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        

หายใจไม่ออก? 

 
    ใครอุ้ม "วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์"? 
    ถ้าถามฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ค าตอบที่ได้รับในทันทีคือ รัฐบาลไทยอยู่เบื้องหลัง 
    วิจารณ์ไปถึงขั้นรัฐบาลส่งนักฆ่าไปจัดการ "ผู้เห็นต่าง" ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏมากนัก 
    มีเพียงภาพวงจรปิดรถต้องสงสัย ๒ คัน ที่ถูกระบุว่าเป็นทีมอุ้ม "วันเฉลิม" ขณะออกไปซื้อของที่มินิมาร์ทใกล้คอนโดฯ 
กลางกรุงพนมเปญ 
    และค าบอกเล่าจากพ่ีสาวที่โทรคุยผ่านแอปพลิเคชัน Line ว่า ได้ยินเสียงน้องชายร้องตะโกนว่า "หายใจไม่ออกๆ" อยู่
ร่วม ๓๐ นาท ี
    กลายเป็นประเด็นดรามาจากฝ่ายการเมือง ที่จับโยงการเสียชีวิตของ "จอร์จ ฟลอยด์" โดยเฉพาะประโยคที่ว่า .... 
"หายใจไม่ออก" 
    ก่อนอื่นรัฐบาลไทยจะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนไปถึงทางการกัมพูชา เพราะ "วันเฉลิม" คือคนไทย จะนิ่งเงียบ ท าไม่รู้
ไม่ชี้ ไม่ได้เด็ดขาด 
    การอุ้มคนไทยในต่างแดน ไม่ว่าจะโดยใคร ท าไปเพ่ืออะไร รัฐบาลไทยมีหน้าที่ต้องปกป้องคนไทยคนนั้น ส่วนเรื่องคดี
ความ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ก็ต้องแยกไปอีกประเด็น 
    จะเอามาปนกันไม่ได้ 
    มาถึงประเด็นใครอุ้ม "วันเฉลิม"? 
    ถ้ารัฐบาลไทยเป็นผู้ท า ถือว่าไม่ฉลาด เป็นการรนหาที่ตาย 
    มีความพยายามปลุกม็อบในไทยโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหว และนักการเมืองฝ่ายค้าน โดยเฉพาะกลุ่มของคณะก้าวไกล
และเครือข่าย ที่พยายามหาประเด็นปลุกให้คนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล 
    ตั้งแต่แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส.ว.ลากตั้ง เผด็จการสืบทอดอ านาจ ล้วนถูกน ามาเป็นเงื่อนไข เพียงแต่ ไม้ขีด
เปียก จุดไม่ติด! 
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    ประเด็นอุ้มวันเฉลิมมีความแหลมคมอย่างมาก เพราะอย่างน้อยมีการโยงไปถึงการชุมนุมในอเมริกา "จอร์จ ฟลอยด์-
หายใจไม่ออก" 
    มีโปสเตอร์ "วันเฉลิม-หายใจไม่ออก-อุ้มเขาท าไม" ว่อน 
    ท่า "คุกเข่า" ต่อต้านการเหยียดผิวที่อเมริกาถูกน ามาใช้โดยกลุ่มนักศึกษาขณะท าพิธีวางดอกไม้หน้ารูปถ่าย "วัน
เฉลิม" ขณะที่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า "วันเฉลิม" เสียชวีิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ 
    ทนายสมชาย นีละไพจิตร ถูกอุ้มหายเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ยุครัฐบาลทักษิณ 
    น่าเสียดาย ๑๒ มีนาคมที่ผ่านมา ๑๖ ปีของการหายตัว กลุ่มสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ลืมไปหมดแล้ว 
    แต่ "หายใจไม่ออก"! ในรัฐบาลทักษิณน่าสะพรึง! ยิ่งกว่า 
    นั่นคือการสลายการชุมนุมที่ตากใบ นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
    "คนที่อยู่ชั้นล่างสุดก็จะดิ้น บอกว่า 'ช่วยด้วย หายใจไม่ออก' พวกเราก็พยายามช่วย โดยขยับๆ เพื่อเปิดช่องให้เขาได้
หายใจ มันมีท้ังคนข้ีราด เยี่ยวราด ช่วงนั้นผมไม่คิดอะไรแล้ว คิดถึงชีวิตอย่างเดียว ความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ได้ท าอะไรผิด 
แค่ไปดู ท าไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วย" 
    นั่นคือค าบอกเล่าจากหนึ่งในผู้ถูกจับกุมและรอดชีวิตมาได้ 
    ก่อนที่จะเกิดเป็นข่าวโศกนาฏกรรม มีผู้เสียชีวิต ๘๔ ราย เพราะถูกจับนอนทับกันบนรถจนหายใจไม่ออก 
    แต่รัฐบาลที่ขอโทษจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการกลับเป็นรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
    “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดที่แล้ว และขอโทษแทนรัฐบาลนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว ผมมาขอโทษแทน ผม
อยากยื่นมือออกไปแล้วบอกว่าผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวค าขอโทษด้วยใจจริง” 
    นั่นคือค ากล่าวของ พล.อ.สุรยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
    จากค าบอกเล่าของพี่สาว "วันเฉลิม" ที่คุยกันทางโทรศัพท์ถึง ๓๐ นาทีระหว่างถูกอุ้ม ซึ่งถือว่านานผิดวิสัยใน
สถานการณ์ดังกล่าว และไม่น่าใช่การตะโกนว่า "หายใจไม่ออก" เพียงอย่างเดียว 
    แต่อาจเป็น ๓๐ นาทีที่สามารถไขปริศนาได้ว่าใครคือคนอุ้ม "วันเฉลิม". 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68077 
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บันทึกหน้า4 

 
www.thaipost.net ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost เปิดบันทึกด้วยการเมืองเรื่องน่า

เบื่อ แย่งเค้กอ านาจ ชิงเก้าอ้ี รมต.อันเนื่องมาจากปัญหาพรรคพลังประชารัฐที่กลับกลายเป็นพลังประชาเละตุ้มเป๊ะ! งาน
นี้มี 3 ค าที่จะแก้โจทย์ ..ดูใจลุงตู่ ...0 ในฐานะนายกรัฐมนตรี "หุ่นเชิด" จะฝ่ากระแสคลื่นความกดดัน หรือคล้อยตาม
เป็นอ้อลู่ลม ..ท้าพิสูจน์ภาวะผู้น ากันอีกหน แต่บอกได้ว่า ตัดสินใจเดินไปทางไหนก็มีแต่ "เจ๊า" กับ "เจ๊ง" เพราะ พป
ชร.กดปุ่มท าลายความเชื่อมั่นและศรัทธาของชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ... 

ท าให้ข้อสังเกตของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล มีน้ าหนักขึ้นว่า การ
เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและผู้บริหารของ พปชร.หลังผ่าน 3 พ.ร.ก.เงินกู้  กับ พ.ร.บ.โยกงบประมาณ 8.8 หมื่นล้านจาก
กระทรวงต่างๆ เข้าไปกองไว้ตรงกลาง "เกี่ยวโยง" กับเก้าอ้ี รมว.คลังของ อุตตม สาวนายน เพราะเก้าอ้ีนี้จะมีบทบาท
อย่างมากในการใช้จ่ายเงิน 1.9 ล้านล้านบาท และที่หอมหวนชวนให้ต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือจะปรับเปลี่ยนคนบริหาร
จัดการก็เห็นจะเป็นเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ที่ปิดกันให้แซ่ดว่า จะกันไว้ให้ ส.ส.คนละ 80 ล้านบาท ซ่อมๆ 
สร้างๆ ซื้อๆ รื้อๆผ่านงบจังหวัด ลอกเลียนแบบคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างเนียนๆ ... 

แก้ตัวแก้ต่างเชิงเดี่ยวเชิงซ้อน ก็มองเห็นเป็นอย่างอ่ืนยาก ยิ่งอ่านข้อความสื่อทางเฟซบุ๊กของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
1 ในทีม 4 กุมารค่าย ส.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มันยิ่งบอกนัยส าคัญ ..โก่งคันศรจนสุดล้า ย่อมมีเวลาที่มันจะคืนกลับ ลับ
ดาบจนเเหลมคม ย่อมมีเวลาที่มันจะทื่อ เม่ือท่านมีทองและหยกอยู่เต็มห้อง ย่อมไม่อาจรักษาไว้ได้ โดยปลอดภัย
ภาคภูมิใจกับเกียรติยศและความม่ังคั่ง ย่อมโศกเศร้าเมื่อความตกต่ ามาถึง ถอนตัวออกเม่ือกิจการงานได้เสร็จสิ้นลง 
นี่คือวิถีทางแห่งสรวงสวรรค์ (เหลาจื้อ) ... 

ก็ดูกันต่อไป บ้านเมืองหลังยุคโควิด-19 และหลังยุคเงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ..มันง่าย!!ซะเมื่อไหร่??? ... 
แต่เรื่องมักง่ายก็ยังมีอยู่ในสังคมไทย ล่าสุดกรณี "อุ้ม" วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กลางกรุงพนมเปญ กลายเป็น

เรื่องเป็นราว "บูลลี่" บรรดานักร้องนักแสดงกันเสียแล้ว ไม่ว่า "แก้ม" วิชญาณี เปียกลิ่น หรือ "ปู" ไปรยา สวนดอกไม้ 
กับการที่ไม่ติด#Saveวันเฉลิม ... 
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คนรักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเขาท าน่าเกลียดน่าชังกันอย่างนี้หรือ ที่ต้องระมัดระวังก็ตรงจับแพะชน
แกะ สร้างเรื่องสร้างราวเปรียบเทียบเรื่องท่ีเกิดกับ "วันเฉลิม" ไม่แตกต่างจาก "จอร์จ ฟรอยด์" ในสหรัฐอเมริกา  ... 

ก็โหนกระแสกันไป แต่ขออย่าจุดไฟเผาบ้านตัวเอง เหมือนคนอเมริกันผิวสีที่ไม่รู้ จักแยกแยะ ใช้อารมณ์ความ
สะใจเป็นใหญ่จนบานปลายกลายเป็นลับ-ลวง-พราง ทางการเมืองละกัน ... 

บันทึกบรรทัดชื่นชม ..ขณะที่บ้านเราหันมา "กิน" กันเองเมื่อโรคภัยไข้เจ็บจาง เมื่อวานนี้ ที่นิวเจอร์ซีย์ 
สหรัฐอเมริกา Phil Murphy ผู้ว่าการรัฐ ได้ออกทีวีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ของสภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของ
รัฐนิวเจอร์ซี และกล่าวสดุดี ชัย สุธรรมนนท์ เจ้าของร้าน sweet basil คนไทยที่อยู่ในนิวเจอร์ซีย์ถึง 51 ปี และได้
เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ เพราะเขาท าคุณความดีให้กับเมืองที่เขาอาศัยอยู่...นี่แหละ
ตัวอย่างของคนรู้จัก ..แทนคุณแผ่นดิน ... 

บรรทัดบันทึกส่งแรงเชียร์ไปถึง หมอชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือกู้ศักดิ์ศรีจากการ
ถูกสั่งย้ายฟ้าผ่าออกจากเก้าอ้ี ผอ.โรงพยายาลขอนแก่น เพราะคนดีไม่ท้อแท้ จรรโลงสังคมให้น่าอยู่ได้ ... 

เห็นใจก็แต่  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ที่ไปรักษาการแทน  เพราะก่อนหน้านี้เคยเหาะไปนั่งเก้าอ้ี ผอ.ที่
ขอนแก่นได้แค่ 3 วัน ก็ถูกค าสั่งโยนไปอยู่จันทบุรี ..อดีตกับปัจจุบัน!!! เกี่ยวกันไหมหนอ??? ... 

   
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68075 
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เรียกขบวนการอะไรดี 

 
หลายฝ่ายแสดงความวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล แม้แต่ ส.ว.และประชาชน

ทั่วไป หว่ันเกรงว่างบประมาณเงินกู้ 4 แสนล้านบาทจะถูกน าไปกระท าการปู้ยี่ปู้ย าในปฏิบัติการแร้งทึ้งแย่งค่าหัวคิว 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ปูดข่าวลือว่าปิดปาก ส.ส.กันงบให้คนละ 80 ล้าน 

วิธีการก็คือจะฝากงบไว้ที่งบจังหวัด ให้ ส.ส.ไปชี้ว่าจะท าโครงการอะไร จะให้ผู้รับเหมาคนไหนท า คงหนีไม่พ้น
ค่าหัวคิวและเงินทอน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล เคยอภิปรายใน
สภา แฉว่ามีการให้สัญญา ส.ส.พรรคแกนน ารัฐบาลจะกันเงินให้คนละ 80 ล้านบาท 

แต่เรื่องเงียบหายไป ไม่มีใครยอมรับว่ามีการสัญญาจะน างบประมาณ ที่มาจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาทมาแบ่ง
เค้ก  แบ่ งค่ าหั วคิ วกันจริ งหรื อ ไม่  ทุกฝ่ ายต่ า งปฏิ เสธ  เพราะไม่มี ใบ เสร็ จยืนยัน  แต่ เ รื่ อ งก็ยั ง ไม่ เ งี ยบ 
หนังสือพิมพ์ “บางกอกโพสต์” รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันจะปิดปาก ส.ส.จริง 
แหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ระบุว่าจะไม่ปิดปากแค่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล แต่จะปิดปาก ส.ส.ฝ่ายค้าน “ทุกคน” โดยถ้วนหน้า โดย
จัดสรรงบให้ ส.ส.รัฐบาล 273 คน คนละ 80 ล้านบาท ส.ส.ฝ่ายค้าน 207 คน คนละ 40 ล้านบาท ยังมีเงินเหลืออีกถึง 3 
แสนล้านบาท เท็จจริงอย่างไรอยู่กับแหล่งข่าว 

ส.ส.วิโรจน์กังวลว่าโครงการจากงบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท อาจเป็นแค่โครงการละลายงบเงินกู้มหาศาล เพียงแต่
เอาค าว่า “สู้ภัยโควิด” มาต่อท้าย น่าสงสัยว่าผู้วางแผนปิดปากรัฐบาล จะกล้าหาญชาญชัยจะปิดปาก ส.ส.ฝ่ายค้านทุก
คนเชียวหรือ? โดยไม่หวั่นเกรงว่าจะถูกเปิดโปงต่อหน้าประชาชนจนพังโดยทั่วหน้า 

หากเป็นความจริงทั้งหมดตามที่เป็นข่าว ต้องถือว่าผู้วางแผนกล้ามาก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับคอขาดบาด
ตาย ผลการส ารวจความเห็นคนไทยของซูเปอร์โพล เมื่อถามว่ามองภาพการเมืองอย่างไร ร้อยละ 81.1 เห็นภาพ
การเมืองเก่าที่จัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ ร้อยละ 77.3 เตือนว่าอาจถึงเวลาเป่านกหวีด 
เหตุผลของการลุกขึ้นมาเป่านกหวีด เพ่ือปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้ให้ทุกคนในชาติ ขจัดนักการเมือง “ยี้” ที่เข้ามารุม
ทิ้ง ร้อยละ 74.3 เห็นว่าถึงเวลาต้องยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน ส่วนนักร้องทั้งหลายน่าจะถึงเวลาที่จะต้องร้องต่อ
องค์กรผู้มีอ านาจ ให้วินิจฉัยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 144 หรือไม่. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1862861 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1862861
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 - 08:54 น. 

ปัจจัย #วันเฉลิม แพรก่ระจาย กลายเป็น “ไวรัล” ทางการเมือง 

 
หากรัฐบาล หากพรรคพลังประชารัฐ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน่วยงาน ”มันสมอง” อย่างที่

เรียกว่า Think Tank ใน ทางการเมือง จ าเป็นต้องให้ความสนใจใน 3 ประเด็นอันจะกลายเป็น ”ปม” ละเอียดอ่อน
และร้อนแรง 

1 ปมอันเนื่องแต่กรณี #วันเฉลิม 
1 ปมอันเนื่องแต่เงาสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ไม่ว่าจะแสดงออกผ่าน  “โพล” ไม่ว่าจะแสดงออก

ผ่าน “เทรนด์” ของสื่อออนไลน์  
ถามว่าท าไมดัชนีความนิยมของรัฐบาลจึงตกต่ าลงเป็นล าดับ ไม่ว่าจะจากซูเปอร์โพล ไม่ว่าจะจากนิด้าโพล ไม่ว่า

จะจาก กรุงเทพโพล ไม่ว่าจะจากสวนดุสิตโพล  
ถามว่าท าไมประเด็นอะไรอันส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลไม่ว่า #ตามหาความจริง #วันเฉลิม จึงฮิตติดอันดับ ”เท

รนด์” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลายเป็น ”ต าบลกระสุนตก”กรณี #วันเฉลิม เริ่มต้นจากพ้ืนที่เล็กมากในทาง

การเมือง ในหมู่ เพ่ือนสนิท มิตรสหาย ของ “ต้า วันเฉลิม” ร่ าลือกันเหมือนกับเป็น เสียงซุบซิบแต่บังเอิญมีภาพจากทีวี
วงจรปิด เปิดรถยนต์ 2 คัน เปิดบุค คลลึกลับให้เป็นที่ปรากฏ จากที่แลกเปลี่ยนข่าวสารกันในแวดวงแคบๆของเฟซบุ๊ค
ขยายไปสู่ไลน์กรุ๊ป ขยายไปสู่อินสตาแกรม ขยายไปสู่ทวิตเตอร์ ทวีความสงสัย ทวีความร้อนแรงพลันที่มีคนดังในแวดวง
วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน และขยายไปสู่ ดารา นักร้อง ศิลปิน กลายเป็นประเด็น 
กลายเป็นค าถามในสังคม จากนั้น สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จากนั้น องค์กรเครือข่ายนิสิต
นักศึกษาประชาชน ขับเคลื่อนลงลึกไปแม้กระทั่งเกียมอุดม สตรีวิทยา ครานี้ก็เป็นงานของส านักข่าว องค์กรสิทธิ
มนุษยชน 
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หากรัฐบาล หากพรรคพลังประชารัฐ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน่วย “มันสมอง” คอยตรวจสอบและ
วัดอุณหภูมิทางสังคมก็จะมองเห็นดัชนีที่ขยายวงอย่างกว้างขวาง รวดเร็วเรื่องราวของ  #วันเฉลิม ได้กลายเป็นกระแส 
เป็นเรื่องในแบบ ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปแล้ว รั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ไม่ว่า
รัฐบาล ไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศ ไม่ว่าส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ ยากเป็นอย่างย่ิงท่ีจะอยู่นิ่งเฉย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2219538  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2219538
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7 มิถุนายน 2563 - 16:35 น. 

เหงาไปมั้ย 'ธรรมนัส' หาเสียงล าปางกร่อย 

 
 
ผิดคาด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปหาเสียงที่ล าปาง ไร้เงา ส.ส. เดินตามหลังเหมือนเก่า เหงาเงียบ ผิดฟอร์มผู้

มากบารมี วันหยุดสัปดาห์ ขบวนหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 มีความคึกคักขึ้นมาบ้าง แต่บรรยากาศ
โดยรวมไม่เท่ากับการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น และก าแพงเพชร เนื่องจาก “แชมป์เก่า” จากค่ายจันทรสุรินทร์ 
ไม่ลงสนาม 

ส าหรับตัวเต็งอย่าง “หมอรวย” วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 ที่หาเสียงแบบ
เงียบๆเหงาๆมาตลอดสัปดาห์ ทีมงานหมอรวยก็ใจชื้นขึ้นมาบ้าง 

เมื่อแม่ทัพใหญ่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา วันนี้ถอดหมวก รมช.เกษตรฯ ออกหาเสียงช่วยลูกพรรค 
“หมอรวย” หรือ สจ.วัฒนา คนดัง อ.เกาะคา 

เทีััยวนี้ “ผู้กองธรรมนัส” มากินนอนอยู่ที่ จ.ล าปาง โดยเริ่มต้นวันเสาร์ ร.อ.ธรรมนัส และคณะไปที่ตลาดเช้า
หน้าวัดล าปางหลวง ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

แปลกใจมากที่เห็นคณะผู้กองธรรมนัส ไม่มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มาเดินช่วยหาเสียง เหมือนตอนที่ไปหา
เสียงเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น ท าเอาขบวนหาเสียงของผู้กองคนดัง ดูเงียบเหงาพิกล 

ประกอบกับข่าวความขัดแย้งแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐ ท าเอาคอการเมืองแถวล าปาง ตั้งข้อสังเกต
ว่า ผู้กองธรรมนัสอาจต้องการท าตัวโลว์โปร์ไฟล์ ไม่ต้องการให้มีภาพ ส.ส.มาเดินตามเป็นพรวนเป็นเก่า 

ดังที่ทราบกัน “ผู้กองธรรมนัส” ตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มสามมิตร และกลุ่มวิรัช-เสี่ยเฮ้ง แถมมีข่าวเป็น
รัฐมนตรีคนแรกๆ ที่อาจถูกปรับออก หากมีการปรับ ครม.ในเร็ววันนี้ 
หรือว่า ผู้กองธรรมนัสมั่นใจว่า สนามเลือกตั้งซ่อมล าปางเที่ยวนี้ ไม่มีชื่อ พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปาง 13 สมัย 
ก็ไม่มีใครที่เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของพรรคพลังประชารัฐ 

อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดวันนี้ ก็จะลงหาเสียงให้ครบทุกอ าเภอ ได้แก่เกาะ
คา,เสริมงาม, สบปราบ, เถินและแม่พริก 

อนึ่ง “หมอรวย” หรือ วัฒนา สิทธิวัง เป็น ส.อบจ.ล าปาง เขต อ.เกาะคา มาหลายสมัยแล้ว ซึ่งการเลือกตั้ง 24 
มี.ค.2562 ได้ 30,198 คะแนน เป็นล าดับที่ 2 รองจากอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433113 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/433113

