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ข่าวประจ าวันที่ 11 มถินุายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 28/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง พั ฒ น ำ 
แอพพลิเคชัน Smart Vote  
ให้ข้อมูลควำมรู้กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น   

กรมประชำสัมพันธ์
เชต 3 เชียงใหม่ 
ออนไลน์ 
NNT ออนไลน์ 
 
 

กกต. พัฒนำแอพพลิเคชั่นฉลำดเลือก 
(Smart Vote) เพ่ิมเติมคู่มือประชำชน
ข้อมูลกำรเลือกตั้งท้องถิน่ 
กกต. พัฒนำแอพพลิเคชั่นฉลำดเลือก 
(Smart Vote) เพ่ิมเติมคู่มือประชำชน
ข้อมูลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

6 
 
 
7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สมพงษ-์สุดำรัตน์’ จับมือ แถลงข่ำวสยบรอยร้ำว 8 
2 Nesw 1 ออนไลน์ พท.ยันไร้ขัดแย้ง “หญิงหน่อย-สมพงษ์" ชืน่มื่น 10 
3 คมชัดลึกออนไลน์ สุดำรัตน์ - สมพงษ์ แถลงสยบข่ำว"เพ่ือไทยร้ำว" 12 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "วิษณุ" เสนอ 3 สูตรปรับครม. 14 
5 ไทยรัฐออนไลน์ “สมพงษ-์สุดำรัตน์” ยัน เพ่ือไทยยังกลมเกลียว 16 
6 MGR ออนไลน์ “เพ่ือไทย” ปัดพรรคแตก โยน รธน. ต้นเหตุท ำให้ต้องมีพรรคใหม่ 17 
7 ไทยรัฐออนไลน์ “อุตตม” นัดถกรักษำกำร กก.บห. พลังประชำรฐัศุกร์หน้ำ เล็ง 3 ก.ค.

ประชุมใหญส่ำมัญ 
19 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ จ่อเรียกนำยกเเจง 'เลือกตั้งท้องถิ่น' กังขำยื้อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 20 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส่อซ้ ำรอย 'พปชร.'สะพัด! ปชป.ล่ำรำยชื่อ 'กก.บห.' หวังเปลี่ยนแม่ทัพ   21 
10 ข่ำวสดออนไลน์ สะพัด! ส.ส.ก้ำวไกล นัดดินเนอร์ "ผู้ใหญ่ต่ำงพรรค" ถี่ยิบ  23 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำล รธน.วินิจฉัยแล้ว 'ระวี รุง่เรือง' หลุดเก้ำอ้ี ส.ว. 25 
12 มติชนออนไลน์ “ระวี รุ่งเรือง” หลดุเก้ำอ้ี ส.ว. หลังศำล รธน.ชี้ขำดคุณสมบัต ิ 26 
13 INN ออนไลน์ ศำล รธน.วินิจฉัยใหส้มำชิกภำพ ”ส.ว.ระวี”สิ้นสุดลง 28 
14 ไทยรัฐออนไลน์ มติ กมธ. พัฒนำกำรเมือง เชิญนำยกฯ ร่วมประชุม จดัเลือกตั้งท้องถิ่น 30 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 มติชนสุดสัปดำห์ กมธ.พัฒนำกำรเมือง จ่อเชิญ “ประยุทธ์” แจงควำมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 31 
16 MGR ออนไลน์ กระเพ่ือมอีกพรรค! ปชป. เดินหน้ำล่ำชื่อเปลีย่นหวัหน้ำพรรค 32 
17 มติชนออนไลน์ ปชป.เอำบ้ำง ลือสะพัด ล่ำชื่อ กก.บห.ลำออกบีบ“จุรินทร์” 34 
18 ข่ำวสดออนไลน์ แตกยับถ้วนหน้ำ! ประชำธิปัตย์ก็มำ ล่ำชื่อบีบ "จุรินทร์" 36 
19 ไทยรัฐออนไลน์ ปชป. ร้ำว ติดเชื้อป่วน ลูกพรรคยี้ ล่ำชื่อโละ "จุรินทร์" ดึงพรรคต่ ำ 38 
20 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคประชำธิปัตย์ร้ำว-ไล่จุรินทร์ 40 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธนกร ยันปัญหำพปชร.คลี่คลำยแล้ว เลือก กก.บห.ใหม ่3 ก.ค.ทุกอย่ำงจบ 45 
22 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนกร” ย้ ำ 3 ก.ค. เลือก กก.บห.พลังประชำรัฐ  46 
23 MGR ออนไลน์ สนช.ไม่ใช่ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.? 47 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ กลิ่นแห่งคดีธรรมกำยอวลกรุ่น มำถึงคดีริบบิ้นขำว‘วันเฉลิม’ 50 
2 มติชนออนไลน์ รำยงำน : ค ำถำม เบื่อมั้ย ใต้ม่ำนควัน แห่ง ‘เต๋ำ’ กับ เลือดสุพรรณ 51 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รำกเหง้ำกำรเหยยีดสีในเมืองไทย  52 
4 ข่ำวสดออนไลน์ถ ค ำถำม แหลมคม จำก สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ เป้ำ พลังประชำรฐั 55 
5 แนวหน้ำออนไลน์ นำยซื่อตรงรักเมืองไทย 56 
6 ไทยรัฐออนไลน์ กำรเมืองต้องกำรคนด ี 58 
7 ไทยรัฐออนไลน์ รู้หน้ำแต่ไม่รู้ใจใครล่ะ... 59 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ถ้ำสี่ยอดกุมำรถอนตัว 61 
9 ไทยรัฐออนไลน์ หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ตอ้งเป็นคนที่ “สังคม” ยอมรับ 62 
10 เนชั่นออนไลน์ วุฒิสภำยุค 'พรเพชร' ก่อวิกฤติซ้อนวิกฤติ? 64 
11 มติชนออนไลน์ ปัจจัย ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ สะเทือน ต่อ ‘ประชำธิปัตย์’ 66 
12 MGR ออนไลน์ “สันติ พร้อมพัฒน์” ฟัด “แฮงค-์อนุชำ” ก๊ก “สองมิตร” 67 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "เจ๊ใหญ"่ เมืองหลวงทะลวงตั้งพรรคใหม ่ 70 
14 ประชำชำติธุรกิจ สถำนะ “พรรคใหม”่ เครือข่ำยทักษิณ “แคร์” ในเงำชนิวัตร 71 
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วันท่ี 11 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำยกฤช เอ้ือวงศ์ 
นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
พัฒนำกำรเมืองและกำรเลื อกตั้ ง  พร้อมด้วยผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง                
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนท่ีดีของพนักงำน     
และลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ครั้งท่ี 2/2563 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการพจิารณาการใหไ้ด้รบัเงนิสง่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานที่ด ี

ของพนกังานและลูกจ้างประจ าของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันท่ี 11 มิถุนำยน 2563 ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.สสส. นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ รอง ผอ.สสส. 
และนายคณาธิป แสงโคตร์ ผอ.ฝสส.5 ในฐำนะผู้แทนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ได้เข้ำร่วมหำรือกับ พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผบช.กมค. และคณะผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
เกี่ยวกับกำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกำรคุ้มครองพยำน ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและ 
พรรคกำรเมือง กำรหำรือเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยพร้อมจะให้กำรสนับสนุนงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 
 

ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มหารือเกีย่วกบัการท าบันทกึขอ้ตกลง (MOU) ในการคุม้ครองพยาน 
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ข่ำวจำก : สวท.ล ำปำง เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2563 

กกต. พัฒนาแอพพลิเคชัน่ฉลาดเลือก (Smart Vote) เพิ่มเตมิคู่มือประชาชนข้อมูลการ

เลือกตั้งทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดท าแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้น 
 บัดนี้ กกต. ได้พัฒนำแอพพลิเคชั่นฉลำดเลือก หรือ Smart Vote โดยเพ่ิมเติมข้อมูลควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ประชำชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นใน
เบื้องต้น 
 ส ำหรับหัวข้อเนื้อหำที่เพ่ิมเติม ได้แก่ กฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ พระรำชบัญญัติ และระเบียบต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น/ ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รำยชื่อและ
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ สื่อต้นแบบประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คู่มือประชำชน “ชุดควำมรู้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น” คู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ง อบต.” คู่มือ
ประชำชน “ชุดเลือกตั้ งเทศบำล” คู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ ง อบจ.” และคู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ ง 
กรุงเทพมหำนคร”/ ข้อมูลกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจำกมีกำร
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว 
ทั้งนี้ ประชำชนสำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน Smart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play Store ใน
ระบบ Android สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2141 8373 ส ำนักสนับสนุนกำรเลือกตั้งและกำร
ออกเสียงประชำมติ 
อ้ำงอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/10404 
 

https://region3.prd.go.th/topic/news/10404
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กกต. พัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote) เพิ่มเตมิคู่มือประชาชนข้อมูลการ

เลือกตั้งทอ้งถิ่น 

 

 
        
  ส ำหรับหัวข้อเนื้อหำที่เพ่ิมเติม ได้แก่ กฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ พระรำชบัญญัติ และระเบียบต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น/ ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รำยชื่อและ
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ สื่อต้นแบบประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย คู่มือประชำชน “ชุดควำมรู้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น” คู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ง อบต.” คู่มือ
ประชำชน “ชุดเลือกตั้งเทศบำล” คู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ง อบจ.” และคู่มือประชำชน “ชุดเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหำนคร”/ ข้อมูลกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจำกมีกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
  ทั้งนี้ ประชำชนสำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน Smart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play 
Store ในระบบ Android สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2141 8373 ส ำนักสนับสนุนกำรเลือกตั้ง
และกำรออกเสียงประชำมติ 
 
อ้ ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200610164623283 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200610164623283
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วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563- 12:11 น. 

‘สมพงษ์-สดุารตัน์’ จบัมือ แถลงข่าวสยบรอยร้าว ย้ าเข้าใจคนออกพรรค เพื่อแก้เกมรธน. 
 

 
 
“สมพงษ-์สุดารัตน์” จับมือแถลงข่าวสยบรอยร้าว “เพื่อไทย” บอกเข้าใจคนจะออกไปตั้งพรรค เพราะรธน.ท าให้ไม่
มี ส.ส.บัญชีรายช่ือ เชื่อ ส.ส.พท.ไม่ไปไหน ในอนาคตจับมือกันท างานเหมือนเดิม 
เมื่อเวลำ 10.40 น. วันี่ 10 มิถุนำยน ที่รัฐสภำ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) นำยสุทิน คลังแสง 
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์ 
พรรค พท. นำยชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคพท. ในฐำนะประธำนภำคอีสำน พร้อมด้ วยส.ส.
พรรคพท. ได้ร่วมกันแถลงถึงกรณีมีกระแสข่ำวเรื่องควำมแตกแยกภำยในพรรคพท. รวมถึงกรณีที่คนในพรรคพท.จะไป
ตั้งพรรคใหม่ 
โดยนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ ในกำรท ำงำนของพรรคพท. เรำแบ่งหน้ำที่กันอย่ำงชัดแจ้ง ตนดูแลในสภำผู้แทนรำษฎร ส่วน
คุณหญิงสุดำรัตน์ดูแลเกี่ยวด้ำนยุทธศำสตร์ ทั้งตน และคุณหญิงสุดำรัตน์ เรำท ำงำนกันกลมเกลียว เข้ำอกเข้ำใจกัน ต่ำง
คนท ำงำน ประโยชน์สูงสุดตกอยู่ที่พรรคพท.ทั้งนั้น สิ่งใดที่ท่ำนเข้ำใจผิด ขอให้เข้ำใจด้วยว่ำเรำท ำงำนกันกลมเกลียว
อย่ำงจริงจัง ไม่เชื่อท่ำนลองสอบถำมสมำชิกพรรคพท.ได้เลย แต่แน่นอน กำรท ำงำนอำจจะติดขัดกันบ้ำง แต่ไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่ สำมำรถท ำควำมเข้ำใจกันได้ ไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น 
คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ข้อเท็จจริง วันนี้พรรคพท. เรำมีกำรท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน ต่ำงคนต่ำงท ำหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงเข้มแข็งเพ่ือให้พรรคพท.แข็งแรง สำมำรถเป็นที่พ่ึงที่หวั งในยำมที่ประชำชนก ำลังท้อแท้ หมดหวัง ต่อ
ปัญหำที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะปัญหำเศรษฐกิจ พรรคพท.เรำไม่มีเวลำมำทะเลำะกัน ทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมำ ล้วนได้รับ
เลือกตั้งมำจำกควำมไว้วำงใจของพ่ีน้องประชำชน เขำคำดหวังว่ำเรำจะเป็นปำกเสียง และแก้ไขปัญหำให้พ่ีน้อง
ประชำชน ข่ำวที่ออกมำระยะเวลำ 2-3 อำทิตย์ พวกเรำไม่สบำยใจ เพรำะเป็นแหล่งข่ำวที่เรำไม่สบำยใจ เป็นแหล่งข่ำว
ที่ออกมำท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน ต่อพรรคพท. ซึ่งไม่เป็นควำมจริง ช่วงโควิดนั้น ส.ส.เรำทุกคนท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เมื่อเปิดสภำมำก็ท ำงำนอย่ำงเต็มที่ภำยใต้ควำมเข้มแข็งในสภำของหัวหน้ำสมพงษ์ในสภำ ทั้งนี้ ส่วนเรื่องที่มี

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-2.jpg
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กำรผูกโยงกับข่ำวที่จะมีสมำชิกออกไปตั้งพรรค เรำเข้ำใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องกำรไม่ให้พรรคพท.ได้ปำร์ตี้ลิสต์ ดังนั้น 
คนที่เป็นนักกำรเมืองแล้วต้องเข้ำสภำ เขำได้ไปช่วยกันท ำพรรคขึ้นมำเป็นเรื่องดีทั้งนั้น และเรำมั่ นใจว่ำเขำยังอยู่ซีก
ประชำธิปไตย เรำไม่ได้ขัดข้องอะไรเลย เป็นควำมจ ำเป็นจำกกติกำที่บิดเบี้ยวท ำ เรำเข้ำใจดี 
นำยสุทินกล่ำวว่ำ ในฐำนะประธำนวิปที่ท ำงำนภำยใต้กำรกำรน ำของหัวหน้ำพรรค และประธำนยุทธศำสตร์ ถ้ำ 2 ท่ำน
ท ำงำนไม่เป็นเอกภำพ คนที่จะท ำงำนยำกคือตน และเลขำธิกำรพรรค ข้อเท็จจริงขอเรียนว่ำ ตนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
ไม่สับสนอะไร ได้สัญญำณจำกพรรคชัดเจน ดังนั้น ข่ำวที่ปรำกฎออกมำ ไม่ว่ำจะจำกแหล่งข่ำวใดก็ตำม ขอยืนยันว่ำไม่
เป็นควำมจริง ใครเจตนำปล่อยข่ำวให้พรรคเสียหำยเรำก็ขอว่ำอย่ำท ำอย่ำงนั้นเลย เรำเข้ำใจเรื่องกำรออกไปตั้งพรร ค
เป็นเรื่องปกติ และควรสนับสนุนด้วยเพรำะรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ เพียงแต่ว่ำกำรไป กำรสื่อสำร หรือกำรเสนอออกไป
ไม่น่ำท ำให้มีผลให้พรรคเดิมเสียหำย อย่ำงไรก็ตำม ตนเชื่อว่ำไม่น่ำจะใช่เจตนำของท่ำนเหล่ำนั้น แต่หำกเป็นเจตนำจริงๆ
ท่ำนก็ต้องให้ควำมเห็นใจจำกเพ่ือนส.ส. เพรำะจนถึงตอนนี้ ตนเชื่อว่ำทั้งคนที่อยู่ และคนที่ไปยังเข้ำใจกัน เพรำะต้อง
ท ำงำนร่วมกันในอนำคตอีกยำว และยังอยู่ที่ฝ่ำยประชำธิปไตยเหมือนเดิม ควำมจริงเรื่องเล็กน้อยมำก แต่พอมีกำร
สื่อสำรที่ผิดพลำดคนที่ทุกข์มำกคือ ส.ส.เขต โดยเฉพำะส.ส.ภำคอีสำนที่ถูกพำดพิงพอสมควร 
ทั้งนี้ บทพิสูจน์ที่จะสะท้อนเอกภำพของพรรค คือ อยำกให้ดูที่ผลงำน กำรบริหำรพรรคพท.ยังเดินหน้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กลไกทุกส่วนยังปกติ กำรอภิปรำยพ.ร.ก.กู้เงินที่ผ่ำนมำ เรำก็ภูมิใจในผลงำน และท ำหน้ำที่ได้อย่ำงดี 
เพรำะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผลงำนออกมำดี ส่วนที่ผ่ำนมำก่อนหน้ำนี้ อำจจะมีปัญหำขลุกขลักไป
บ้ำง แต่ก็เป็นประสบกำรณ์ใหม่ที่เรำเพ่ิงกลับเข้ำมำเป็นส.ส. เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงพรรคเก่ำ พรรคใหม่ พรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนยังต้องมำแชร์ประสบกำรณ์ และเรียนรู้กันอีกมำก ซึ่งเืือว่ำจะดีข้ึนเรื่อยๆ ทั้งงำนในสภำ และนอกสภำ 
ด้ำนนำยชูวิทย์กล่ำวว่ำ เรำยังเหนียวแน่น กลมเกลียวที่จะอยู่พรรคพท. เพ่ือควำมหวังของพ่ีน้องประชำชนชำวอีสำนที่
ให้ควำมไว้วำงใจเรำตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชำชน มำพท. และตนเชื่อว่ำเพื่อนส.ส.ทุกคนไม่หนีไปไหน ยังอยู่พรรคพท. 
เพ่ือกอบกู้ประชำธิปไตย และท ำงำนให้พ่ีน้องประชำชนชำวอีสำนที่มอบควำมไว้วำงใจให้เรำ 
เมื่อถำมว่ำ ได้เคยพูดคุยกับผู้ที่ออกไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่ นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ เรำคุยกันปกติ ไม่มีอะไร ตนอยำกเรียน
ว่ำ ในขณะที่เรำมองว่ำรัฐบำลอยู่ในภวังค์ที่โซเซ ก็ย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัว อย่ำงพท. กับไทยรักษำชำติ ก็เตรีย มตัว 
ไม่ได้เป็นเรื่องแปลก เรำยังเป็นเพื่อนฝูงกัน เพรำะพรรคเรำไม่มีทำงที่จะได้ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ 
เมื่อถำมว่ำ กำรแถลงข่ำววันนี้แปลว่ำใครจะย้ำยไปอยู่พรรคใหม่พท.ก็เปิดกว้ำงใช่หรือไม่ นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ มั่นใจว่ำ
ส.ส.พท. 130 กว่ำคน ไม่ไปไหน อยู่พรรคพท.นี่แหละ ที่จะไปคือไปเอำปำร์ตี้ลิสต์ ทั้งนี้ กำรตั้งพรรคเป็นแนวควำมคิด
ของบุคคล ที่เห็นว่ำรัฐบำลมีปัญหำ ก็เตรียมตัว พรรคอ่ืนๆ ก็เตรียมกันอยู่ ในซีกรัฐบำลก็เตรียมอยู่เช่นกัน 
ขณะที่นำยสุทินกล่ำวว่ำ ถ้ำรัฐธรรมนูญไม่เป็นแบบนี้ตนเชื่อว่ำท่ำนจะอยู่ที่เดิม แต่เมื่อรัฐธรรมนูญเป็ นแบบนี้ และไม่
มั่นใจว่ำจะแก้ไขได้ ท่ำนก็ต้องแสวงหำนทำงที่ท่ำนจะได้ท ำงำนกำรเมือง คือต้องไปตั้งพรรคเพ่ือไปหำที่ยืนเท่ำนั้นเอง ซึ่ง
ตนเชื่อว่ำสุดท้ำยเรำก็จะจับมือท ำงำนร่วมกันเหมือนเดิม ดังนั้น น่ำเห็นใจท่ำนด้วยซ้ ำไป เพรำะถ้ำเรำดึงท่ำนไว้ท่ำนก็ไม่
มีโอกำสที่จะท ำงำนกำรเมือง แต่ท่ำนไปอย่ำงนั้น เรำเป็นก ำลังใจให้ด้วย และถ้ำมีอะไรให้ช่วย เรำก็ยินดีช่วยด้วย 
 
อ้ำงอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2222359 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2222359
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พท.ยันไร้ขัดแย้ง “หญิงหน่อย-สมพงษ์" ชื่นมืน่ 

 
 
“คุณหญิงสุดารัตน์-สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” แถลง ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีรอยร้าว ยังท างานกันด้วยความกลม
เกลียว ส่วนกรณีมีบุคคลเตรียมตั้งพรรคใหม่ ถือเป็นทางออกทางการเมือง เหตุรัฐธรรมนูญและกติกาที่บิดเบี้ยว 
วันนี้ที่รัฐสภำ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วยสมำชิกพรรคเพ่ือไทย ร่วมกันแถลงข่ำวเพ่ือชี้แจงกรณีควำมขัดแย้งภำยในพรรค
เพ่ือไทย โดยนำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรออกข่ำวว่ำพรรคเพ่ือไทยขำดควำมสำมัคคีนั้น ขอยืนยันว่ำพรรคเพ่ือ
ไทยมีกำรแบ่งกันท ำงำน ตนเองท ำงำนในสภำ คุณหญิงสุดำรัตน์ท ำงำนด้ำนยุทธศำสตร์พรรค ซึ่งยืนยันว่ำเรำท ำงำนกลม
เกลียวและเข้ำใจกัน ประโยชน์สูงสุดตกกับพรรคเพ่ือไทย อะไรที่เข้ำใจผิดก็ขอให้เข้ำใจกันด้วย ขอยืนยันว่ำ เรำสอง
คนท ำงำนกนัอย่ำงกลมเกลียวและจริงจัง แต่แน่นอนว่ำกำรท ำงำนย่อมติดขัดกันบ้ำง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่และแก้ไขได้ และ
ตนท ำงำนประสำนกับคุณหญิงสุดำรัตน์ โดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น 
อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้งรัฐบำลอยู่ในภวังค์ที่โซเซ ย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัวเรื่องตั้งพรรคใหม่แต่ทุ กคนเป็นเพ่ือนฝูงกัน
หำรือกันตลอดเวลำ ซึ่งกำรตั้งพรรคใหม่ ก็เพ่ือให้มี ส.ส.บัญชีรำยชื่อเข้ำสภำ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ำ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยยัง
อยู่กับพรรคตำมเดิม เมื่อรัฐบำลก ำลังเพลี้ยงพล้ ำ ก็ต้องเตรียมตัวเท่ำนั้นเอง และพรรคอ่ืนๆ ก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน
อย่ำงเช่นพรรครัฐบำล ขอให้สบำยใจกันได้ 
ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวเช่นกันว่ำ ข้อเท็จจริงคือ พรรคเพ่ือไทยมีกำรท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน หำรือกันและต่ำง
คนท ำงำนอย่ำงเข้มแข็ง เพ่ือให้พรรคเพื่อไทยแข็งแรง เป็นที่พ่ึงของประชำชนในยำมที่ประชำชนท้อแท้ พรรคเพื่อไทยไม่
มีเวลำมำทะเลำะกัน เพรำะทุกคนได้รับเลือกตั้งมำจำกประชำชน และประชำชนคำดหวังเพ่ือจะเข้ำมำแก้ไขปัญหำ ข่ำว
ที่ออกมำท ำให้พวกเรำไม่สบำยใจ เป็นแหล่งข่ำวที่ออกมำท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อประชำชนและพรรคเพ่ือไทย ส.ส. ทุก
คนท ำงำนหนักในช่วงกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 แม้สภำจะปิด แต่เรำก็ท ำงำนภำยใต้นำยสมพงษ์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทยอย่ำงเข้มแข็ง ดังนั้น เรำไม่สบำยใจกับข่ำวที่เกิดขึ้น จึงอยำกท ำควำมเข้ำใจกับทุกคน 
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ส่วนกรณีที่มี ส.ส.จะไปตั้งพรรคใหม่นั้น ก็เข้ำใจดีว่ำรัฐธรรมนูญออกแบบมำแบบนี้ โดยไม่ต้องกำรให้พรรคเพ่ือไทยได้
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ดังนั้น ผู้เป็นนักกำรเมืองและต้องกำรเข้ำสภำจึงไปตั้งพรรคกำรเมือง ซึ่งต่ำงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเพรำะยัง
อยู่กับซีกประชำธิปไตย เพรำะเป็นควำมจ ำเป็นจำกรัฐธรรมนูญและกติกำที่บิดเบี้ยวและเป็นที่เข้ำใจกันดี 
 ขณะที่นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย และประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน หรือ วิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวเสริมว่ำ ในฐำนะเป็นประธำนวิปฝ่ำยค้ำนที่ต้องท ำงำนกับ ส.ส. ที่ผ่ำนมำทุกคนก็รับ
ปฏิบัติและสัญญำณจำกพรรคก็ชัดเจนในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนกับเพ่ือนส.ส.ได้เป็นอย่ำงดีโดยไม่มีปัญหำ โดยข่ำวที่
ปรำกฎออกมำนั้นขอควำมเป็นธรรมด้วยว่ำ ไม่เป็นควำมจริง หำกมำจำกบุคคลที่มีเจตนำท ำให้เกิดเรื่องก็ขอว่ำอย่ำท ำ
อย่ำงนั้นอีก 
ทั้งนี้ มองว่ำ กำรตั้งพรรคเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่กำรไปตั้งพรรคนั้นมีกำรเสนอข่ำวที่ท ำให้พรรคเดิมเสียหำย ซึ่งคิดว่ำไม่
มีเจตนำเหล่ำนั้น ตนยังมั่นใจว่ำเรำที่ยังอยู่และสมำชิกที่ไปก็ยังท ำงำนร่วมกันในอนำคตอีกยำว เพรำะยังอยู่ฝ่ำย
ประชำธิปไตยด้วยกัน ทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีกำรสื่อสำรผิดพลำด ท ำให้ ส.ส.โดยเฉพำะ ส.ส. ภำคอีสำนได้รับ
ควำมทุกข์มำกที่สุด ดังนั้น กำรยืนยัน ถึงควำมเป็นเอกภำพของพรรคได้ดีที่สุด คือ กำรท ำงำนในสภำที่ผ่ำนมำ เช่น กำร
อภิปรำยเงินกู้ ซึ่งเรำภูมิใจว่ำ ส.ส. ทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี ถ้ำรัฐธรรมนูญไม่เป็นอย่ำงนี้ ก็เชื่อว่ำยัง
อยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีทำงแก้ได้จึงต้องมีกำรหำที่ยืน และเชื่อว่ำยังจับมือท ำงำนได้กันเหมือนเดิม 
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรแถลงข่ำวเสร็จสิ้น ทำงผู้สื่อข่ำวได้ขอให้คุณหญิงสุดำรัตน์ และ นำยสมพงษ์จับมือถ่ำยภำพ เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ลักษณ์ของควำมร่วมมือ แต่ทั้งสองปฏิเสธที่จะจับมือกันเพรำะมองว่ำกำรจับมือกันเป็นกำรยืนยันว่ำพรรคมี
ควำมแตกแยก 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000060034 
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สุดารตัน์ - สมพงษ ์แถลงสยบข่าว"เพื่อไทยรา้ว" ยันไม่ขัด ไม่แคร์ 
 ใครจะแยกไปตั้งพรรคใหม ่

 
 
สุดารัตน์ - สมพงษ์ แถลงสยบข่าว"เพื่อไทยร้าว" ยันไม่ขัด ไม่แคร์ ใครจะแยกไปตั้งพรรคใหม่ 
10  มิ.ย. 63  ที่อำคำรรัฐสภำ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่ำวเพื่อชี้แจงกรณีข่ำวควำมขัดแย้งภำยในพรรคเพ่ือไทย  
โดย นำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรออกข่ำวพรรคเพ่ือไทยขำดควำมสำมัคคีนั้น ขอยืนยันว่ำพรรคเพ่ือไทยมีกำร
แบ่งท ำงำน ตนท ำงำนในสภำ ส่วนคุณหญิงสุดำรัตน์ ท ำงำนด้ำนยุทธศำสตร์ ยืนยันว่ำเรำท ำงำนกลมเกลียวและเข้ำใจ
กัน ประโยชน์สูงสุดตกกับพรรคเพ่ือไทย อะไรที่เข้ำใจผิดขอให้เข้ำใจกันด้วย 
 "เรำสองคนท ำงำนกันอย่ำงกลมเกลียวและจริงจัง แต่แน่นอนว่ำกำรท ำงำนย่อมติดขัดกันบ้ำง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่
และแก้ไขได้ ผมท ำงำนประสำนกับคุณหญิงสุดำรัตน์โดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น" นำยสมพงษ์ กล่ำว 
นำยสมพงษ์ กล่ำวอีกว่ำ บำงทีรัฐบำลอยู่ในภวังค์ที่โซเซย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคไทย
รักษำชำติ แต่ทุกคนเป็นเพ่ือนฝูงกันหำรือกันตลอดเวลำ ซึ่งกำรตั้งพรรคใหม่ก็เพ่ือให้มีส.ส.บัญชีรำยชื่อเข้ำสภำ ส่วนตัว
เชื่อว่ำส.ส.ของพรรคเพื่อไทยยังอยู่กับพรรคตำมเดิม   
 "เมื่อรัฐบำลก ำลังเพลี้ยงพล้ ำก็ต้องมีกำรเตรียมตัวเท่ำนั้นเอง พรรคอ่ืนๆก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน อย่ำงพรรค
รัฐบำล ขอให้สบำยใจกันได้" นำยสมพงษ์ กล่ำว  
 ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวว่ำ วันนี้ในข้อเท็จจริงนั้นพรรคเพ่ือไทยเรำมีกำรท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน หำรือ
กันและต่ำงคนท ำงำนอย่ำงเข้มแข็งเพ่ือให้พรรคเพ่ือไทยแข็งแรง เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชำชนในยำมที่ประชำชนท้อแท้  
พรรคเพ่ือไทยไม่มีเวลำมำทะเลำกันเพรำะทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมำนั้นมำจำกประชำชนและประชำชนคำดหวังเพ่ือจะ
เข้ำมำแก้ไขปัญหำ ข่ำวที่ออกมำท ำให้พวกเรำไม่สบำยใจ เป็นแหล่งข่ำวที่ออกมำและท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อประชำชน
และพรรคเพ่ือไทย ส.ส.ทุกคนท ำงำนหนักในช่วงโควิดแม้สภำจะปิดก็ตำม ท ำงำนภำยใต้หัวหน้ำสมพงษ์อย่ำงเข้มแข็ง 
ดังนั้น เรำไม่สบำยใจกับข่ำวที่เกิดขึ้น อยำกท ำควำมเข้ำใจกับทุกคน 
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 "ส่วนกำรที่มี ส.ส.จะไปตั้งพรรค เรำเข้ำใจดีว่ำกติกำแบบนี้ไม่ต้องกำรให้พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  
ดังนั้น ผู้เป็นนักกำรเมืองและต้องกำรเข้ำสภำจึงไปท ำพรรคกำรเมือง ซึ่งต่ำงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเพรำะยังอยู่กับซีก
ประชำธิปไตย เป็นควำมจ ำเป็นจำกรัฐธรรมนูญและกติกำที่บิดเบี้ยวและเข้ำใจกันดี" คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว   
 ด้ำน นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ ในฐำนะเป็นประธำนวิปฝ่ำยค้ำนที่ต้องท ำงำนกับ ส.ส. 
จึงไม่สบำยใจหำกท้ังหัวหน้ำพรรค และคุณหญิงสุดำร ตน์ ท ำงำนไม่เป็นเอกภำพ ตนและเลขำพรรค จะท ำงำนยำก แต่ที่
ผ่ำนมำทุกคนก็รับปฏิบัติและสัญญำณจำกพรรคชัดเจน และท ำงำนกับเพ่ือนส.ส.ได้เป็นอย่ำงดีโดยไม่มีปัญหำ ข่ำวที่
ปรำกฎออกมำนั้นขอควำมเป็นธรรมด้วยว่ำไม่เป็นควำมจริง หำกบุคคลที่มีเจตนำท ำให้เกิดเรื่องก็ขอว่ำอย่ำท ำอย่ำงนั้น
อีก 
 นำยสุทิน กล่ำวอีกว่ำ กำรตั้งพรรคเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่กำรไปตั้งพรรคนั้นมีกำรเสนอข่ำวที่ท ำให้พรรคเดิม
เสียหำย ซึ่งคิดว่ำไม่มีเจตนำเหล่ำนั้น ผมยังมั่นใจว่ำเรำที่อยู่และสมำชิกที่ไปก็ยังท ำงำนร่วมกันในอนำคตกันอีกยำว 
เพรำะยังอยู่ฝ่ำยประชำธิปไตยด้วยกัน ทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีกำรสื่อสำรผิดพลำด ท ำให้ส.ส.โดยเฉพำะส.ส.ภำค
อีสำนได้รับควำมทุกข์มำกที่สุด ดังนั้น กำรยืนยันถึงควำมเป็นเอกภำพของพรรคได้ดีที่สุด คือ กำรท ำงำนในสภำที่ผ่ำนมำ 
เช่น กำรอภิปรำยเงินกู้ ซึ่งเรำภูมิใจว่ำทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี  
 "ถ้ำรัฐธรรมนูญไม่เป็นอย่ำงนี้ เชื่อว่ำยังอยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีทำงแก้ได้จึงต้องมีกำรหำที่ยืน 
อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำยังจับมือท ำงำนได้กันเหมือนเดิม" นำยสุทิน กล่ำว  
 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433428?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/498295 
 
 
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/433428?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433428?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.naewna.com/politic/498295
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10 มิถุนำยน 2563 - 14:24 น. 

"วิษณุ" เสนอ 3 สตูรปรับครม. 

 
 
"วิษณุ" ชง 3 สูตรปรับครม.แนะแจ้งล่วงหน้าให้เวลาเตรียมตัว เกลี่ยเก้าอ้ี รมต.ให้จบทีเดียว-ไม่เสียเวลา 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.50 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึง
กระแสกำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนนี้นำยกรัฐมนตรีได้เคยพูดคุยด้วยหรือไม่ ว่ำ “ไม่มี ไม่เคยพูด มีแต่พูดใน
กำรประชุมครม. เมื่อวำนนี้ (9 มิถุนำยน) ว่ำ เป็นอ ำนำจของท่ำน แต่ท่ำนยังไม่ท ำ” เมื่อถำมว่ำ มีสัญญำณบ้ำงหรือไม่ 
เพรำะนำยวิษณุเป็นผู้ดูแลเรื่องเอกสำรงำนต่ำงๆ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ “ไม่มี ไม่มีทั้งสัญญำ และไม่มีทั้งสัญญำณ”  
 เมื่อถำมว่ำ ในอดีตเคยมีกรณีที่ให้รัฐมนตรีเซ็นใบลำออกล่วงหน้ำ เพ่ือรองรับกำรปรับครม. หรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ เป็นของพรรคกำรเมืองท ำ แต่ว่ำหัวหน้ำรัฐบำลท ำไม่เคยมี และไม่กล้ำไปท ำด้วย เพรำะสมัยก่อนเป็นรัฐบำล
ผสม มีหลำยพรรคกำรเมือง หำกเอำเขำเข้ำมำร่วมรัฐบำล แล้วจะไปบังคับเขำเซ็นลำออกล่วงหน้ำไม่ได้ แต่หำกพรรค
ใครพรรคมันท ำก็ได้ บำงพรรคก็ท ำ บำงพรรคก็ไม่ท ำ บำงพรรคก็ท ำด้วยเจตนำดี ในแง่เผื่อเหตุกำรณ์ปุบปับ ซึ่งก็เคย
เกิดข้ึนมำแล้ว ที่มีเหตุจ ำเป็นต้องปรับครม. เจ้ำตัวอยู่เมืองนอก หำกต้องรอให้เซ็นแล้วส่งกลับมำก็คงไม่ทัน ก็อำศัยใบลำ
ออกที่เขียนไว้ให้ก่อนนั่นแหละ แล้วค่อยน ำมำกรอกวันที่ เป็นเรื่องของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องเทคนิค ไม่ใช่เรื่อง
เสียหำยอะไร บำงทีเซ็นไว้แล้วก็สำมำรถยกเลิกได้  
 เมื่อถำมว่ำ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเหมำะสมกับกำรปรับครม. หรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ “ไม่ตอบ” ส่วนที่มี
ข่ำวว่ำ นำยกฯ ได้ก ำชับให้คนที่มีกระแสข่ำวว่ำจะลำออกตั้งใจท ำงำนต่อไปนั้น นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ “ไม่มี ท่ำนไม่ได้พูด
ชัดขนำดนั้น เพรำะมันไม่มีข่ำว” 
  เมื่อถำมว่ำ โดยปกตินำยกฯ จะแจ้งล้วงหน้ำเรื่องกำรปรับครม. หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ มีทุกแบบ แบบที่
หนึ่ง คือ ไม่แจ้งรัฐมนตรี ซึ่งหำกจะปรับอย่ำงนั้น ก็เหมือนกับกำรปลดออกจำกต ำแหน่ง คือกรำบบังคมทูลฯ ให้พ้นจำก
ต ำแหน่งเลย แบบที่สอง คือ แจ้งรัฐมนตรี หมำยควำมว่ำเป็นกำรบอกให้เขำเขียนลำออก และแบบที่สำม คือ แจ้งแต่ว่ำ
ยังไม่ได้บอกว่ำเมื่อไหร่ เพียงแต่แจ้งว่ำ มรสุมก ำลังจะมำ ฝนก ำลังจะตก กำงร่วมเตรียมไว้นะ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็มี
เหมือนกัน  
 เมื่อผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ แนวทำงแบบที่สำมน่ำจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ “มีทุกรูปแบบ ในอดีต
เคยมีด้วยซ้ ำไป ผมเคยเขียนในหนังสือของผมว่ำ นำยกฯ บำงท่ำน หำกต้องกำรปรับครม. ก็จะไม่บอกก่อน ซึ่งตอนนั้น
ผมเป็นเลขำครม. ผมจึงเรียนท่ำนว่ำ ถ้ำไม่บอกก่อน จะผิดใจกันนะ จึงแนะน ำว่ำให้บอกเขำแล้วให้ยื่นใบลำออกแทน 
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นำยกฯ จึงบอกผมว่ำ คุณไปบอกเอง ท่ำนจะไม่บอก ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ำรัฐบำลก ำลังจะปรับครม. เพรำะมีหลำยคน โดย
รัฐมนตรีบำงคนก็เขียนมำให้ บำงคนบอกไม่เขียน เก่งจริงก็ปลดสิ” 
 เมื่อถำมว่ำ รัฐบำลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตั้งแต่สมัยคสช. ช่วงที่ต้องปรับครม. มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ
หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ แจ้งนะ เพรำะตอนมำก็มำด้วยกัน เรำไม่ได้เป็นพรรคกำรเมือง ที่จะแจ้งกันยำกหน่อยก็
เพรำะเป็นพรรค แต่ต่อให้เป็นพรรคของตัวเองก็แจ้งยำกนะ  
 เมื่อถำมว่ำ กำรปรับครม. รอบนี้จะมีกำรแจ้งล่วงหน้ำหรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ ปัญหำคือ เรื่องแจ้งหรือไม่
แจ้งล้วงหน้ำ ต้องเข้ำใจว่ำ ไม่ใช่กำรท ำตำมอ ำเภอใจ ถ้ำเป็นรัฐบำลเลือกตั้ง รัฐบำลผสมหลำยพรรค ก็ต้องเข้ำใจว่ำ หำก
มีกำรปรับแล้วไม่ได้แจ้ง แล้วถ้ำเกิดพรรคเขำคิดว่ำ น่ำจะบอกกันก่อนนั้น เขำก็อำจจะขอเปลี่ยนต ำแหน่งคนนั้นคนนี้
ด้วย คืออำจจะได้ท ำไปในครำวเดียวกัน แต่หำกเล่นเงียบๆ และปรับครม. เลย ตั้งใจจะปรับสักคนหนึ่ง หรือสองคน ถ้ำ
บอกให้รู้ พรรคก็อำจจะแถมมำอีกสักสำมคน ห้ำคน ท ำไปทีเดียว จะได้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรด ำเนินกำรหลำยครั้ง มัน
จะกลำยเป็นควำมล่ำช้ำ และอำจจะพลำด หำกไม่บอกไม่บอกไปเลย ทั้งนี้สมัยที่เป็นรัฐบำลพรรคเดียวหรือรัฐบำล
ประยุทธ์ 1 นั้น เวลำนำยกฯ เลือกใครออก นำยกฯ ก็จะเป็นคนเลือกคนเข้ำ จึงไม่ต้องปรึกษำกับคนอื่น  
 แต่ถ้ำอยู่กันหลำยพรรค สมมติจะปรับพรรค ก. แล้วตั้งใจจะท ำเฉพำะพรรค ก. แต่พรรค ข. ก็อำจจะอยำกปรับ
ของเขำอยู่ เพียงแต่เขำไม่รู้ว่ำนำยกฯ จะปรับ ถ้ำอยู่ดีๆ แล้วประกำศปรับครม. โอเคได้ปรับพรรค ก. แล้วเดี๋ยวเขำก็ขอ
ยื่นให้ปรับพรรค ข. บ้ำง เลยกลำยเป็นปรับครม. ทุกอำทิตย์ ฉะนั้นท ำเสียทีเดียวไปเลย ดังนั้นเมื่อจะท ำทีเดียว ก็ต้อง
แจ้งล่วงหน้ำ 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433447?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/433447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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10 มิ.ย. 2563 14:46 น. 

“สมพงษ์-สุดารตัน์” ยนั เพื่อไทยยังกลมเกลียว ลุยท างานเป็นที่พ่ึงประชาชน 

 
 
“สมพงษ์ - สุดารัตน์” พร้อม ส.ส.เพื่อไทย ยัน พรรคยังกลมเกลียว ทุกคนท าหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่ง
ประชาชน ชี้ ไม่มีเวลามาทะเลาะกัน 
วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
ประธำนยุทธศำสตร์พรรค และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่ำวยืนยันว่ำ พรรคเพื่อไทย ทุกฝ่ำยท ำงำนร่วมกันอย่ำง
กลมเกลียว 
นำยสมพงษ์ ระบุว่ำ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคได้ท ำงำนร่วมกับ คุณหญิงสุดำรัตน์ ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคอย่ำง
กลมเกลียวกันดีมำตลอด ไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น เข้ำอกเข้ำใจกันดีในภำพรวมของกำรท ำงำน ทั้งนี้ ในกำรท ำงำนอำจมี
เรื่องติดขัดกันบ้ำง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่แก้ไขกันได้ เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่ที่พรรค 
ทำงด้ำน คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวว่ำ วันนี้พรรคเพ่ือไทยมีกำรท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน มีกำรหำรือกัน ต่ำงคนต่ำงท ำ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้ำงให้พรรคเพ่ือไทยมีควำมแข็งแรง และสำมำรถเป็นที่พ่ึงให้กับ
ประชำชนในยำมท้อแท้หมดหวังจำกปัญหำที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะปัญหำเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบไปยังปัญหำอ่ืนๆ 
พรรคเพ่ือไทยไม่มีเวลำมำทะเลำะกัน เพรำะทุกคนได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกควำมไว้วำงใจของประชำชน และควำม
คำดหวังที่จะให้พรรคเพ่ือไทยช่วยเป็นปำกเสียงในกำรแก้ไขปัญหำให้ประชำชน แต่ในช่วง 2-3 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เกิด
กระแสข่ำวจำกแหล่งข่ำวที่เรำไม่ทรำบว่ำเป็นใครออกมำท ำลำยควำมเชื่อมั่นของพรรคเพ่ือไทย ยืนยันว่ำไม่เป็นควำม
จริง. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865349 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865349
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เผยแพร:่ 10 มิ.ย. 2563 14:27   ปรับปรุง: 10 มิ.ย. 2563 15:23  

“เพื่อไทย” ปัดพรรคแตก โยน รธน.ต้นเหตุท าให้ต้องมีพรรคใหม่ “หน่อย-สมพงษ์” ย้ าไร้
ขัดแย้ง “ก๊วนอีสาน” ยันไม่หนีไปไหน 

 
 
พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวสยบรอยร้าว หลังมีกระแสข่าวแตกพรรค “สมพงษ”์ ยืนยันไร้ขัดแย้ง ร่วมงาน “สุดารัตน์” 
ราบรื่น เชื่อจะยึดม่ันอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน 

วันนี้ (10 มิ.ย.) เมื่อเวลำ 10.40 น. ที่ห้องประชุม 308 ที่อำคำรรัฐสภำ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรค
เพ่ือไทย และผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร, คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย และ
นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย และประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน (วิป) ฝ่ำยค้ำน พร้อมทั้ง
คณะ ส.ส.เพ่ือไทยหลำยคน ได้ร่วมกันแถลงข่ำวเพ่ือชี้แจงถึงกระแสข่ำวควำมขัดแย้งภำยในพรรคเพ่ือไทย ที่มี แกนน ำ
บำงส่วนจะแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ และมีกำรถกเถียงกันในท่ีประชุมพรรคเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ 
โดยนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรออกข่ำวพรรคเพ่ือไทยขำดควำมสำมัคคีนั้น ขอยืนยันว่ำพรรคเพ่ือไทยมีกำรแบ่ง
ท ำงำน ตนท ำงำนในสภำ คุณหญิงสุดำรัตน์ท ำงำนด้ำนยุทธศำสตร์ ยืนยันว่ำเรำท ำงำนกลมเกลียวและเข้ำใจกัน 
ประโยชน์สูงสุดตกกับพรรคเพ่ือไทย อะไรที่เข้ำใจผิดขอให้เข้ำใจกันด้วย เรำสองคนท ำงำนกันอย่ำงกลมเกลียวและ
จริงจัง แต่แน่นอนว่ำกำรท ำงำนย่อมติดขัดกันบ้ำงซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่และแก้ไขได้ ตนท ำงำนประสำนกับคุณหญิงสุดำรัตน์
โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น 
 นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ บำงทีรัฐบำลอยู่ในภวังค์ที่โซเซ ย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับ
พรรคไทยรักษำชำติ แต่ทุกคนเป็นเพ่ือนฝูงกันหำรือกันตลอดเวลำ กำรตั้งพรรคใหม่ก็เพ่ือให้มี ส.ส.บัญชีรำยชื่อเข้ำสภำ 
ส่วนตัวเชื่อว่ำ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยยังอยู่กับพรรคตำมเดิม 
 
“เมื่อรัฐบำลก ำลังเพลี่ยงพล้ ำก็ก ำลังต้องเตรียมตัวเท่ำนั้นเอง พรรคอ่ืนๆ ก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน แต่เรำไม่ขัดแย้งกัน 
ขอให้สบำยใจกันได้” นำยสมพงษ์กล่ำว 
 ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวเสริมว่ำ วันนี้ในข้อเท็จจริงนั้นพรรคเพ่ือไทยเรำมีกำรท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน 
หำรือกันและต่ำงคนท ำงำนอย่ำงเข้มแข็งเพ่ือให้พรรคเพ่ือไทยแข็งแรง เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชำชนในยำมที่ประชำชน
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ท้อแท้ พรรคเพื่อไทยไม่มีเวลำมำทะเลำกัน เพรำะทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมำนั้นมำจำกประชำชน และประชำชนคำดหวัง
เพ่ือจะเข้ำมำแก้ไขปัญหำ ข่ำวที่ออกมำท ำให้พวกเรำไม่สบำยใจ เป็นแหล่งข่ำวที่ออกมำและท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อ
ประชำชนและพรรคเพ่ือไทย ส.ส.ทุกคนท ำงำนหนักในช่วงโควิด แม้สภำจะปิดก็ตำม ท ำงำนภำยใต้หัวหน้ำสมพงษ์อย่ำง
เข้มแข็ง ดังนั้น เรำไม่สบำยใจกับข่ำวที่เกิดขึ้น อยำกท ำควำมเข้ำใจกับทุกคน 
 “ส่วนกำรที่มี ส.ส.จะไปตั้งพรรค เรำเข้ำใจดีว่ำกติกำแบบนี้ไม่ต้องกำรให้พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
ดังนั้น ผู้เป็นนักกำรเมืองและต้องกำรเข้ำสภำจึงไปท ำพรรคกำรเมือง ซึ่งต่ำงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเพรำะยังอยู่กับซีก
ประชำธิปไตย เป็นควำมจ ำเป็นจำกรัฐธรรมนูญและกติกำท่ีบิดเบี้ยวและเข้ำใจกันดี” คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 
 เช่นเดียวกับนำยสุทินที่กล่ำวว่ำ ในฐำนะเป็นประธำนวิปฝ่ำยค้ำนที่ต้องท ำงำนกับ ส.ส. ที่ผ่ำนมำทุกคนก็รับ
ปฏิบัติและสัญญำณจำกพรรคชัดเจน และท ำงำนกับเพ่ือน ส.ส.ได้เป็นอย่ำงดีโดยไม่มีปัญหำ ข่ำวที่ปรำกฏออกมำนั้นขอ
ควำมเป็นธรรมด้วยว่ำไม่เป็นควำมจริง หำกบุคคลที่มีเจตนำท ำให้เกิดเรื่องก็ขอว่ำอย่ำท ำอย่ำงนั้นอีก 
 นำยสุทินกล่ำวว่ำ กำรตั้งพรรคเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่กำรไปตั้งพรรคนั้นมีกำรเสนอข่ำวที่ท ำให้พรรคเดิม
เสียหำย คิดว่ำไม่มีเจตนำเหล่ำนั้น ยังมั่นใจว่ำเรำที่อยู่และสมำชิกที่ไปก็ยังท ำงำนร่วมกันในอนำคตกันอีกยำว เพรำะยัง
อยู่ฝ่ำยประชำธิปไตยด้วยกัน ทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีกำรสื่อสำรผิดพลำด ท ำให้ ส.ส.โดยเฉพำะ ส.ส.ภำคอีสำน
ได้รับควำมทุกข์มำกท่ีสุด ดังนั้น กำรยืนยันถึงควำมเป็นเอกภำพของพรรคได้ดีที่สุด คือ กำรท ำงำนในสภำที่ผ่ำนมำ เช่น 
กำรอภิปรำย พ.ร.ก.เงินกู้ ซึ่งเรำภูมิใจว่ำ ส.ส.ทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 “ถ้ำรัฐธรรมนูญไม่เป็นอย่ำงนี้ เชื่อว่ำยังอยู่ด้วยกันทั้งหมด แต่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีทำงแก้ได้จึงต้องมีกำรหำที่ยืน 
อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำยังจับมือท ำงำนได้กันเหมือนเดิม” นำยสุทินกล่ำว 
 ขณะที่นำยชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลรำชธำนี ในฐำนะประธำน ส.ส.ภำคอีสำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ 
ส.ส.อีสำนมีควำมเหนียวแน่นและกลมเกลียวที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชนตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมำถึงพรรคเพ่ือ
ไทย จะไม่มี ส.ส.อีสำนหนีไปไหน ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแน่นอน 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060120 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000060120
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10 มิ.ย. 2563 15:25 น. 

“อุตตม” นัดถกรักษาการ กก.บห.พลังประชารัฐศุกร์หน้า เล็ง 3 ก.ค.ประชุมใหญ่สามัญ 

 
 
 
“อุตตม” ได้ฤกษ์นัดรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 19 มิ.ย.นี้ เตรียมเสนอวาระประชุมใหญ่
สามัญ เลือก กก.บห.ชุดใหม่ วันที่ 3 ก.ค. 

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค
พลังประชำรัฐ ในฐำนะฝ่ำยกฎหมำย เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ได้รับทรำบว่ำ นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง และรักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้ด ำเนินกำรเรียกประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรค 
ในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เพ่ือก ำหนดวำระวันประชุมใหญ่สำมัญในกำรเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ที่จะมีกำรเสนอ
ให้จัดประชุมใหญ่สำมัญในวันที่ 3 ก.ค. 2563 ซึ่งถือว่ำเป็นข่ำวที่ดี ท ำให้เห็นบรรยำกำศของพรรคที่จะเป็นไปในทำงที่ดี
หลังจำกนี้ มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันมำกขึ้น เพรำะถือว่ำทุกคนร่วมอุดมกำรณ์เดียวกัน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865388 
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พุธที่ 10 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.31 น. 

จ่อเรียกนายกเเจง'เลือกตั้งท้องถิ่น' กังขาย้ือพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

 
 
“กมธ.พัฒนาการเมือง”จ่อเรียก “นายก”เเจงความพร้อมลต.ท้องถิ่น กังขาปมไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระทบ
เศรษฐกิจ-ลิดรอนสิทธิประชาชน 
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่อำคำรรัฐสภำนำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พรรคก้ำวไกล ในฐำนะ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำร
พัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสภำผู้แทนรำษฎร แถลงผลกำรประชุ มว่ำ ที่
ประชุมได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรก ำหนดกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 ซึ่งขณะนี้มีกำรออกระเบียบเตรียมควำม
พร้อมด้ำนงบประมำณ กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว 
แต่ทำงครม.ยังไม่มีมติออกมำเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
 นำยปดิพัทธ์ กล่ำวว่ำ โดยกำรก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 142 ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งครั้งแรกเป็นอ ำนำจของครม. ดังนั้นเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ
ในเรื่องดังกล่ำวคณะกรรมำธิกำรจึงมีมติให้เชิญพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำ ครม.เข้ำ
ร่วมประชุมในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำนำยกรัฐมนตรีอำจจะส่งตัวแทนมำ แต่อยำกชี้แจงว่ำหำกนำยกรัฐมนตรีมี
ควำมจริงใจก็ขอให้มำชี้แจงด้วยตนเอง 
 ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ำ เพรำะสำเหตุใดขณะนี้รัฐบำลยังมีควำมไม่พร้อมในกำรจัดเลือกตั้ง
ท้องถิ่น เนื่องจำกเรื่องนี้เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับปำกท้องของประชำชน พร้อมตั้งขอสังเกตเรื่องกำรใช้พ.ร.ก.กำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรฉุกเฉินยังไม่มีกำรยกเลิก เนื่องจำกเป็นกำรริดรอนสิทธิของประชำชนในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย
เช่นกัน. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779213 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/779213
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10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:50 น.     

ส่อซ้ ารอย 'พปชร.' สะพัด!ปชป.ล่ารายช่ือ 'กก.บห.' หวังเปลี่ยนแม่ทพั   

 
 

10 มิ .ย.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคประชำธิปัตย์ว่ำ ขณะนี้ เริ่มมีกำรเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อ
กรรมกำรบริหำร(กก.บห.)พรรคให้ได้เกินครึ่ง จำกที่มีกก.บห.39 คน ตำมโครงสร้ำงพรรคให้ลำออกเพ่ือขอให้มีกำรเลือก
หัวหน้ำพรรคและกก.บห.พรรคชุดใหม่ หลังจำกที่ก่อนหน้ำนี้ ในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ นำยอันวำ สำและ รอง
เลขำธิกำรพรรคฯและส.ส.ปัตตำนี  พร้อม 9 ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ร่วมลงชื่อเรียกร้องขอให้ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบัน
เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญ เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรค กรณีส.ส.และสมำชิกของพรรคทยอยลำออก ตำมมำ
ด้วยกำรลำออกจำกต ำแหน่งเหรัญญิกพรรคของนำยอภิชัย เตชะอุบล  ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค  ถือเป็นกำรลำออกน ำ
ร่องของ กก.บห.คนแรก และมีกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ แต่ต้องสะดุด เพรำะอยู่ในช่วงยับยั้ง
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 กระทั่งเริ่มมีควำมเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อกก.บห.พรรคให้ลำออกอีกครั้ง เพ่ือรอ
กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด ซึ่งตำมข้อบังคับพรรคหำกมีกก.บห.พรรคเกิน
กึ่งหนึ่งลำออก จะท ำให้ กก.บห.พรรคทั้งหมดต้องพ้นต ำแหน่งทั้งคณะ และต้องด ำเนินกำรเลือกตั้งใหม่ภำยใน 60 วัน
นับแต่วันพ้นต ำแหน่ง 
 แหล่งข่ำวระบุถึงสำเหตุที่ท ำให้มีกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคประชำธิปัตย์ เกิดจำกกำรบริหำร
ของนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคคนปัจจุบัน เป็นลักษณะรวมศูนย์ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.ในพรรค จน
ลูกพรรคส่วนใหญ่คุยลับหลังว่ำเหมำะกับกำรเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่เหมำะเป็นหัวหน้ำพรรค เพรำะสนใจแต่งำนใน
กระทรวงของตัวเอง  ขณะที่ปัญหำกำรบริหำรภำยในพรรค ทั้งกรณีสมองไหล แกนน ำและสมำชิกพรรคทยอยลำออกไม่
ประชุมแก้ไขเพ่ือรักษำบุคลำกรของพรรคไว้ 

แหล่งข่ำวยังระบุอีกว่ำ กรณีท่ีสร้ำงควำมไม่พอใจถึงกำรแสดงภำวะผู้น ำต่อลูกพรรค คือ กำรน ำข้ำวสำรจ ำนวน 
25.5 ตันไปแจกให้อบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดพังงำในช่วงวิกฤตโควิดเพียงจังหวัดเดียว ทั้งที่พ้ืนที่ภำคใต้14 จังหวัดก็
ประสบปัญหำเดียวกัน  จนส.ส.ลูกพรรคบำงคนเอ่ยปำกว่ำใจด ำ แทนที่จะกระจำยข้ำวให้จังหวัดละ2 -3 ตัน ให้ทั่วถึง 
เท่ำเทียม โดยเปรียบเทียบยุคนำยอภิสิทธิ์ เวชขำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค ที่ส่งถุงยังชีพแจกจ่ำยลูกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง 
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ให้แจกจ่ำยประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ   รวมถึงไม่มีกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมือง แต่กลับวำงบทบำทของพรรคใน
สถำนะเหมือนเป็นลูกไล่ที่ต้องปฏิบัติตำมพรรคพลังประชำรัฐ บนข้ออ้ำงว่ำพรรคประชำธิปัตย์ไม่ได้เป็นแกนน ำต้องมี
มำรยำททำงกำรเมืองในกำรร่วมรัฐบำล จนส.ส.หลำยคนรู้สึกอึดอัดและกังวลต่ออนำคตพรรคว่ำจะตกต่ ำลง จำกกำร
น ำพำพรรคที่ก ำลังแปรสภำพกลำยเป็นพรรครอเสียบ รอร่วมรัฐบำลแบบไร้ข้อแม้ ไม่ต่ำงจำกพรรคตัวแปรอ่ืนๆใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะท ำให้พรรคเสียแนวทำงและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เป็นจุดแข็งที่แตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองอ่ืน 
 นำยอันวำ สำและ ส.ส.ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์  กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำวว่ำ  ได้ยิน
เรื่องดังกล่ำวเหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครมำทำบทำมร่วมลงชื่อลำออกจำกกำรเป็นรองเลขำธิกำรพรรค ซึ่งส่วนตัวต้องกำร
ให้มีกำรปรับปรุงพรรคไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ไม่ได้ต้องกำรโค่นล้มใคร ยืนยันตำมเนื้อหำในจดหมำยที่เคยยื่นต่อหัวหน้ำ
พรรคไปเม่ือต้นเดือนก.พ.ที่ผ่ำนมำว่ำ ต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุด เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรคที่
สูญเสียบุคลำกรของพรรคไปอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะที่เป็นรองเลขำธิกำรพรรค ตนไม่ได้ต้องกำรมีต ำแหน่งนี้เพียงเพ่ือมำ
พิมพ์ในนำมบัตร แต่เห็นว่ำต ำแหน่งบริหำรมำพร้อมควำมรับผิดชอบที่ต้องขับเคลื่อนพรรคไปในทำงที่ดีขึ้น เมื่อเห็นอะไร
เป็นปัญหำต้องร่วมกันแก้ไข 
 “สิ่งที่เรำต้องกลับมำพิจำรณำคือสมำชิกที่ลำออกไปล้มเหลวที่จะอยู่กับพรรค หรือว่ำกำรบริหำรพรรคล้มเหลว 
สมำชิกไม่เห็นอนำคตจึงลำออกไป กำรประชุมใหญ่จะท ำให้เรำได้ระดมสมองร่วมกัน ซึ่งผมคิดว่ำพรรคประชำธิปัตย์ต้อง
ยืนเคียงข้ำงประชำชนตำมอุดมกำรณ์ของผู้ก่อตั้งพรรค อะไรท ำให้พรรคตกต่ ำลง เรำต้องหำค ำตอบให้ได้เพ่ือแก้วิกฤต
พรรค และแสดงควำมรับผิดชอบร่วมกัน โดยในจดหมำยที่ผมยื่นต่อหัวหน้ำพรรคได้แสดงเจตจ ำนงไว้ด้วยว่ำหำกแนว
ทำงแก้ไขวิกฤตพรรคประชำธิปัตย์ต้องมีกำรเสียสละเพ่ือให้มีกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่เข้ำมำสร้ำง
ศรัทธำให้กับสังคม ผมก็ยินดี เพรำะไม่ยึดติดกับต ำแหน่ง และไม่เคยคิดโค่นล้มใคร แต่ต้องกำรเห็นพรรคยืนหยัดได้อย่ำง
แข็งแรงอีกครั้ง” นำยอัลวำร์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68329 
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10 มิ.ย. 2563 - 16:50 น. 

สะพดั! ส.ส.ก้าวไกล นัดดินเนอร์ "ผู้ใหญ่ต่างพรรค" ถี่ยิบ โฆษกออกโรงโต้ 

 
 
นัดกินข้าว เพื่อไทย ก้าวไกล ผู้ใหญ่ก้าวไกล เคือง ลือหึ่ง ส.ส.พื้นที่ กทม. ดอดกินข้าว "หญิงหน่อย" ด้าน "ณัฐชา" 
ออกโรงโต้ ยันยังไม่คิดย้ายพรรค - สัมพันธ์ภายในเหนียวแน่น 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. รำยงำนข่ำวจำกพรรคก้ำวไกลระบุว่ำ เมื่อช่วงที่มีกำรอภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงิน ที่ผ่ำนมำ มี ส.ส.
จำกพรรคก้ำวไกล จำกเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนหนึ่ง ได้มีนัดรับประทำนอำหำรเป็นกำรส่วนตัว ร่วมกับ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ พรรคเพ่ือไทย โดยอดีต ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือ
ไทยจำกกลุ่ม "คนรุ่นใหม่" เป็นตัวกลำงในกำรติดต่อประสำนงำนครั้งนี้ 
 แน่นอนว่ำกำรนัดพบปะกันไม่ได้แจ้งแกนน ำและผู้ใหญ่ภำยในพรรคให้รับทรำบ หำกมีควำมบริสุทธิ์ใจในกำรนัด
หมำยเจอกันเหตุใดจึงปิดบังผู้ใหญ่ในพรรคตัวเอง ทั้งที่ได้รับกำรก ำชับมำแล้วว่ำ จะต้องรำยกำรควำมเคลื่อนไหวให้
ผู้ใหญ่รับทรำบเสมอ 
 ทั้งนี้แหล่งข่ำวเปิดเผยว่ำ เมื่อเรื่องแดงไปถึงหูของแกนน ำพรรค ก็สร้ำงควำมไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก โดยแกนน ำ
ท่ำนนั้นได้เรียกกลุ่ม ส.ส.มำตักเตือน ทั้งยังแจ้งไปยังฝั่งพรรคเพื่อไทยว่ำ พรรคก้ำวไกลไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดข้ึน 
 ซึ่งฝ่ำยผู้บริหำรและผู้ใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย ก็ไม่พอใจต่อกำรกระท ำของคนฝ่ำยตัวเองด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็
ตำมกำรนัดรับประทำนอำหำรระหว่ำง ส.ส.บำงส่วน ของพรรคก้ำวไกล กับคุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพียงแต่ครั้งท่ีผ่ำนๆมำไม่ได้เป็นตกข่ำวเท่ำนั้น 
 
รำยงำนข่ำวระบุเพ่ิมเติมว่ำ ส.ส.ฝั่ง กทม. ได้เริ่มก่อตัวจับกลุ่มกันตั้งแต่สมัยสังกัดพรรคอนำคตใหม่ มีกำรติดต่อพูดคุย
ระหว่ำงกันอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรพูดคุยกับคุณหญิงสุดำรัตน์นั้น อำจจะเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตร 
เพรำะเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน อีกท้ังที่ท ำกำรพรรคอนำคตใหม่ (ก่อนถูกยุบ) ก็ตั้งอยู่ข้ำงเคียงกันเหมือนบ้ำนพี่บ้ำนน้อง 
 แต่แหล่งข่ำวตั้งข้อสังเกตว่ำ เหตุใด ส.ส.พรรคก้ำวไกล ที่ไปในวันนั้นจึงมีแต่สมำชิกที่เป็นตัวแทนประชำชนจำก
พ้ืนที่กทม. เกือบทั้งหมด ประจวบเหมำะกับที่คุณหญิงสุดำรัตน์ ก็เป็นผู้ดูแลส.ส.กทม. ของพรรคเพ่ือไทย มีควำมเป็นไป
ได้หรือไม่ว่ำ 
 อำจจะมีกำรดีลกันไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรเลือกตั้งในสมัยต่อไป ให้ ส.ส.พรรคสีส้ม หลีกทำงให้ผู้สมัครของพรรค
ฝ่ำยตัวเองลงสมัคร เพ่ือเพ่ิมโอกำสชนะเลือกตั้งในระดับเขตของ กทม. เพรำะว่ำกันตำมควำมจริง พรรคเพ่ือไทยก็แอบ
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เสียหน้ำที่ต้องเสียเก้ำอ้ีให้แก่พรรคน้องใหม่เหมือนกัน 
 อีกควำมเป็นไปได้หนึ่งคือ ช่วงที่ผ่ำนมำเกิดกระแสข่ำวลือว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ ก ำลังจะยกโขยงไปตั้งพรรค
กำรเมืองใหม่ เพรำะไม่สำมำรถท ำงำนร่วมกับสมำชิกกลุ่มอ่ืนๆ ได้ ตัวอย่ำงล่ำสุดที่แสดงว่ำพรรคเพ่ือไทยมีรอยร้ำวอย่ำง
ชัดเจน คือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้น ำทีมเพ่ือแถลงกำรณ์กดดันรัฐบำลด ำเนินมำตรกำรทำงกำรทูตต่อประเทศกัมพูชำเพ่ือ
ปกป้องสิทธิเสรีภำพและชีวิตของ นำยวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักเคลื่อนไหวที่หำยตัวไป ซึ่งเป็นเรื่ องแปลกที่ไม่ท ำใน
นำมของพรรค แต่กลับออกแถลงในนำมของ ‘คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย’ แทนและกำรเข้ำตีสนิทกับส.ส.
รุ่นน้องครั้งนี้ อำจจะเป็นกำรหำแนวทำงสร้ำงฐำนอ ำนำจเพ่ือแยกตัวฉำยเดี่ยวท ำงำนกำรเมืองของตัวเองหรือไม่ 
 ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่ำวสอบถำมไปยัง นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เขตบำงขุนเทียน และโฆษกพรรคก้ำว
ไกล กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำวว่ำ ในฐำนะที่ตนเป็น 1 ใน 7 คนของ ส.ส.กทม. ของพรรคก้ำวไกล ขอยืนยันว่ำ ส.ส. ใน
กลุ่มไม่มีกำรพูดคุยถึงเรื่องดังกล่ำว และตนก็ไม่เคยมีโอกำสพบกับคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย เป็นกำรส่วนตัว ยืนยันอีกครั้งว่ำ เรื่องดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง 
 ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรนัดรับทำนอำหำรครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับกำรย้ำยพรรคของส.ส.บำงส่วนของ
พรรคก้ำวไกลนั้น นำยณัฐชำ กล่ำวว่ำ ณ ตอนนี้ ยังไม่มีกำรพูดคุยกัน ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส.ส.กทม. 7 คน ก็ยังคง
เหนียวแน่นอย่ำงมำก เรำมีกำรปรึกษำหำรือกันอยู่ตลอด และยืนยันว่ำ ส.ส.กทม. ไม่ได้มีควำมขัดแย้งกับแกนน ำของ
พรรค ไม่ได้ถูกเรียกไปตักเตือน ยืนยันว่ำควำมสัมพันธ์ภำยในพรรคก้ำวไกลยังคงมั่นคงอยู่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4289799 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4289799
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10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:03 น.     

ศาล รธน.วินิจฉัยแล้ว 'ระวี รุ่งเรือง' หลุดเก้าอี้ ส.ว. 
 

 
 
10 มิ.ย.3 - ศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ  นำยระวี รุ่งเรือง สมำชิกวุฒิสภำ 

อดีตนำยกสมำคมกำรค้ำเครือข่ำยชำวนำไทยและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ข้ำวชุมชนระดับประเทศ สิ้นสุดตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 111 ( 4 ) ประกอบมำตรำ 108 ข จำกกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม( 1) มำตรำ 98 (8) และมำตรำ 
82 วรรคสี่  เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระท ำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงรำชกำร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย 
 กรณีดังกล่ำวคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญหลังปรำกฏหลักฐำนว่ำ  ก่อน
นำยระวีได้รับกำรสรรหำ และแต่งตั้งเป็น ส.ว. เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออกจำกรำชกำรฐำนประพฤติชั่วร้ำยอย่ำง
ร้ำยแรง ตำมค ำสั่งกรมกำรปกครอง ที่ 689/2539 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2539  เนื่องจำกขณะเป็นเจ้ำหน้ำที่ปกครอง  3 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เรียกรับเงินจำกผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นสมำชิกอำสำรักษำดินแดน ถือเป็น
พฤติกรรมในทำงทุจริต และศำลปกครองสูงสุด เคยมีค ำพิพำกษำคดีหมำยเลขแดงที่ อ.778/2558 ว่ำ กำรเรียกและรับ
เงินจำกผู้ที่ประสงค์จะเข้ำรับรำชกำรเพ่ือเป็นค่ำวิ่งเต้นให้ได้เข้ำรับรำชกำรนั้น เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำน
ประพฤตชิั่วอย่ำงร้ำยแรงและควำมร้ำยแรงอยู่ที่ระดับเดียวกับกรณีควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร นำยระวี จึงเป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมเป็น ส.ว. 
 แม้ในเวลำต่อมำนำยระวี จะได้รับกำรล้ำงมลทินตำม พ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ล้ำงมลทินปี 
2550 ก็มีควำมหมำยเพียงว่ำ นำยระวี ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ควำม
ประพฤติหรือกำรกระท ำของผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทำงวินัยถูกลบล้ำงไปด้วยแต่อย่ำงใด ตำมนัยค ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำท่ี 694/2539 ที่ได้วำงหลักไว้ในกรณีนี้ จึงถือว่ำมีเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ว.ของนำยระวี สิ้นสุดลง 
  นำยระวี  กล่ำวหลังรับฟังค ำวินิจฉัย ว่ำ ยอมรับและเคำรพค ำวินิจฉัยที่ออกมำ แต่ก็ยังมีประเด็นคำใจว่ำ ตน
เคยถูกลงโทษทำงวินัยครั้งแรกลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในปี 2536 ต่อมำปี 2539 เดือนมิ.ย.มีพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ออกมำ แต่
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนของกรมกำรปกครอง กระทรวงไทยกลับมีมติในเดือนส.ค. 39 ให้เพ่ิมโทษตนเป็นไล่ออก
จำกรำชกำร ทั้งที่ตำมพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี2539 ก ำหนดห้ำมมีกำรเพ่ิมโทษบุคคลที่ได้รับโทษทำงวินัยไปบำงส่วนแล้ว   
ตนจึงเห็นว่ำเมื่อพ.ร.บ.ล้ำงมลทินปี 2539 มีกำรก ำหนดห้ำมเพ่ิมโทษแล้ว ตนก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกโทษไล่ออกจำกรำชกำร  
ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ในค ำชี้แจงที่ยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญไปก่อนหน้ำนี้ แต่ศำลรัฐธรรมนูญคงไม่ได้พิจำรณำก็ไม่เป็นไร  
พร้อมเคำรพ. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68330 

https://www.thaipost.net/main/detail/68330
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วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563 - 17:08 น. 

“ระวี รุ่งเรอืง” หลดุเกา้อี้ ส.ว. หลังศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัตเิคยต้องโทษถูกไล่ออกจาก
ราชการ  

 
 

“ระวี รุ่งเรือง “หลุดเก้าอ้ีส.ว. ศาลรธน. ชี้ ขาดคุณสมบัติเหตุเคยต้องโทษถูกไล่ออกจากราชการ เข้ าลักษณะ
ต้องห้ามด ารงต าแหน่ง ด้านเจ้าตัว เผย เคารพศาลตัดพ้อศาลไม่พิจารณากรณีถูกเพิ่มโทษไล่ออกหลังมีพ.ร.บ.ล้าง
มลทินปี 39 ทั้งที่กฎหมายห้ามมีการเพิ่มโทษหลังรับโทษแล้วบางส่วน 

เมื่อเวลำ 15.00 น.วันที่ 10 มิถุนำยน ศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ  นำยระ
วี รุ่งเรือง สมำชิกวุฒิสภำ อดีตนำยกสมำคมกำรค้ำเครือข่ำยชำวนำไทยและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ข้ำวชุมชน
ระดับประเทศ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 111 ( 4 ) ประกอบมำตรำ 108 ข จำกกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม( 1) 
มำตรำ 98 (8) และมำตรำ 82 วรรคสี่  เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
หรือกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย 

โดยกรณีดังกล่ำวกกต.ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญหลังปรำกฏหลักฐำนว่ำ   ก่อนนำยระวีได้รับกำรสรรหำ 
และแต่งตั้งเป็น ส.ว. เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออกจำกรำชกำรฐำนประพฤติชั่วร้ำยอย่ำงร้ำยแรง ตำมค ำสั่งกรมกำร
ปกครอง ที่  689/2539 ลงวันที่  15 ส.ค.  2539  เนื่องจำกขณะเป็นเจ้ำหน้ำที่ปกครอง   3 กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย เรียกรับเงินจำกผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นสมำชิกอำสำรักษำดินแดน ถือเป็นพฤติกรรมในทำง
ทุจริต และศำลปกครองสูงสุด เคยมีค ำพิพำกษำคดีหมำยเลขแดงที่ อ.778/2558 ว่ำ กำรเรียกและรับเงินจำกผู้ที่
ประสงค์จะเข้ำรับรำชกำรเพ่ือเป็นค่ำวิ่งเต้นให้ได้เข้ำรับรำชกำรนั้น เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนประพฤติชั่วอย่ำง
ร้ำยแรงและควำมร้ำยแรงอยู่ที่ระดับเดียวกับกรณีควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร นำยระวีจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ำมเป็น ส.ว. แม้ในเวลำต่อมำนำยระวีจะได้รับกำรล้ำงมลทินตำม พ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ล้ำง
มลทินปี 2550 ก็มีควำมหมำยเพียงว่ำ นำยระวี ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยควำม
ว่ำ ควำมประพฤติหรือกำรกระท ำของผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทำงวินัยถูกลบล้ำงไปด้วยแต่อย่ำงใด ตำมนัยค ำ
พิพำกษำศำลฎีกำท่ี 694/2539 ที่ได้วำงหลักไว้ในกรณีนี้ จึงถือว่ำมีเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ว.ของนำยระวี สิ้นสุดลง 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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ทั้งนี้ นำยระวี  กล่ำวหลังรับค ำฟังค ำวินิจฉัย ว่ำ ยอมรับและเคำรพค ำวินิจฉัยที่ออกมำ แต่ก็ยังมีประเด็นคำใจ
ว่ำ ตนเคยถูกลงโทษทำงวินัยครั้งแรกลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในปี 36 ต่อมำปี 39 เดือนมิถุนำยน มีพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน 
ออกมำ แต่อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนของกรมกำรปกครอง กระทรวงไทยกลับมีมติในเดือนสิงหำคม 39 ให้เพ่ิม
โทษตนเป็นไล่ออกจำกรำชกำร ทั้งที่ตำมพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี39 ก ำหนดห้ำมมีกำรเพ่ิมโทษบุคคลที่ได้รับโทษทำงวินัยไป
บำงส่วนแล้ว   ตนจึงเห็นว่ำเมื่อพ.ร.บ.ล้ำงมลทินปี 39 มีกำรก ำหนดห้ำมเพ่ิมโทษแล้ว ตนก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกโทษไล่ออก
จำกรำชกำร  ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ในค ำชี้แจงที่ยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญไปก่อนหน้ำนี้ แต่ศำลรัฐธรรมนูญคงไม่ได้
พิจำรณำก็ไม่เป็นไร  พร้อมเคำรพ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2222998 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/498393/preview 
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/politic/498485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2222998
https://www.naewna.com/politic/498393/preview
https://www.naewna.com/politic/498485
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10 มิถุนำยน 2020 - 17:51 

ศาลรธน.วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ”สว.ระว”ีสิ้นสุดลง 

 
ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ "สว.ระวี" สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 (4) เจ้าตัว เผย 
ยอมรับและเคารพค าวินิจฉัย 

ศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของ นำยระวี รุ่งเรือง สมำชิกวุฒิสภำ อดีตนำยก
สมำคมกำรค้ำเครือข่ำยชำวนำไทยและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ข้ำวชุมชนระดับประเทศ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 111 ( 4 ) ประกอบมำตรำ 108 ข จำกกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม( 1) มำตรำ 98 (8) และมำตรำ 82 วรรคสี่ 
เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบใน
วงรำชกำร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย กรณีดังกล่ำวคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้ยื่นค ำร้ องต่อศำล
รัฐธรรมนูญหลังปรำกฏหลักฐำนว่ำ ก่อนนำยระวีได้รับกำรสรรหำ และแต่งตั้งเป็น ส.ว. เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออก
จำกรำชกำรฐำนประพฤติชั่วร้ำยอย่ำงร้ำยแรง ตำมค ำสั่งกรมกำรปกครอง ที่ 689/2539 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2539 
เนื่องจำกขณะเป็นเจ้ำหน้ำที่ปกครอง 3 กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เรียกรับเงินจำกผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำ
เป็นสมำชิกอำสำรักษำดินแดน ถือเป็นพฤติกรรมในทำงทุจริต และศำลปกครองสูงสุด เคยมีค ำพิพำกษำคดีหมำยเลข
แดงที่ อ.778/2558 ว่ำ กำรเรียกและรับเงินจำกผู้ที่ประสงค์จะเข้ำรับรำชกำรเพ่ือเป็นค่ำวิ่งเต้นให้ได้เข้ำรับรำชกำรนั้น 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงและควำมร้ำยแรงอยู่ที่ระดับเดียวกับกรณีควำมผิดฐำน
ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร นำยระวี จึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมเป็น ส.ว. 
แม้ในเวลำต่อมำนำยระวี จะได้รับกำรล้ำงมลทินตำม พ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ล้ำงมลทินปี 2550 ก็มี
ควำมหมำยเพียงว่ำ นำยระวี ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยให้ไล่ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ควำมประพฤติ
หรือกำรกระท ำของผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทำงวินัยถูกลบล้ำงไปด้วยแต่อย่ำงใด ตำมนัยค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 
694/2539 ที่ได้วำงหลักไว้ในกรณีนี้ จึงถือว่ำมีเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ว.ของนำยระวี สิ้นสุดลง  “สว.ระวี” เผย ยอมรับ
และเคารพค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นำยระวี รุ่งเรือง สมำชิกวุฒิสภำ อดีตนำยกสมำคมกำรค้ำเครือข่ำยชำวนำไทยและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ข้ำว
ชุมชนระดับประเทศ กล่ำวภำยหลังกำรรับฟังค ำนิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ที่มีค ำตัดสินให้สมำชิกสภำพกำรเป็นสมำชิ
วุฒิสภำของนำยระวี สิ้นสุดลง ว่ำ ยอมรับและเคำรพค ำวินิจฉัยที่ออกมำ แต่ก็ยังมีประเด็นคำใจที่ว่ำ ตนเคยถูกลงโทษ
ทำงวินัยครั้งแรกลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในปี 2536 ต่อมำปี 2539 เดือนมิถุนำยน มีพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ออกมำ แต่
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนของกรมกำรปกครอง กระทรวงไทยกลับมีมติในเดือนสิงหำคม พ.ศ.2539 ให้เพ่ิมโทษ
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ตนเป็นไล่ออกจำกรำชกำร ทั้งที่ตำมพ.ร.บ.ล้ำงมลทิน ปี2539 ก ำหนดห้ำมมีกำรเพ่ิมโทษบุคคลที่ได้รับโทษทำงวินัยไป
บำงส่วนแล้ว  ตนจึงเห็นว่ำเมื่อพ.ร.บ.ล้ำงมลทินปี 2539 มีกำรก ำหนดห้ำมเพ่ิมโทษแล้ว ตนก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกโทษไล่ออก
จำกรำชกำร  ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ในค ำชี้แจงที่ยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญไปก่อนหน้ำนี้ แต่ศำลรัฐธรรมนูญคงไม่ได้
พิจำรณำก็ไม่เป็นไร  ตนพร้อมเคำรพ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_696445/ 
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060232 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/68373 
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10 มิ.ย. 2563 17:11 น. 

มติ กมธ.พัฒนาการเมอืง เชิญนายกฯ 17 มิ.ย.ร่วมประชุม จดัเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 
กมธ.พัฒนาการเมือง สภาฯ เผย จากกรณี “พล.อ.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย“ ตอบกระทู้ พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 
2563 กมธ.จึงมีมติ เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม กมธ. 17 มิ.ย. 

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ที่รัฐสภำ นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ประธำนคณะ กมธ. กำรพัฒนำกำรเมือง กำร
สื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และน.ส.ญำณธิชำ บัวเผื่อน โฆษกคณะ กมธ. ร่วมแถลงข่ำว ผลกำร
ประชุมคณะ กมธ. เกี่ยวกับกำรก ำหนดกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจำกกำรที่คณะ กมธ.ได้มีกำร
พิจำรณำศึกษำกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมคณะ กมธ. ซึ่งได้รับทรำบข้อมูลควำมคืบหน้ำในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
โดยได้มีกำรด ำเนินกำรออกระเบียบกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคณะ กมธ.เห็นว่ำ
ปัจจุบันมีควำมพร้อมที่จะสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ประกอบกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ได้ตอบกระทู้ถำมใน
กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ว่ำ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภำยในปี 
2563 ทั้งนี้ กำรก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 มำตรำ 142 ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งครั้งแรกเป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำใน
เรื่องดังกล่ำว กมธ.จึงมีมติเชิญ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำคณะรัฐมนตรี เข้ำร่วมประชุม กมธ. ในวันพุธที่ 17 
มิถุนำยน 2563 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865491 
ทูเดย์ออนไลน์ : https://today.line.me/th/pc/article/มติ+กมธ+พัฒนำกำรเมือง+เชิญนำยกฯ+17+มิ+ย+ร่วม
ประชุม+จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-YvJ17Q 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865491
https://today.line.me/th/pc/article/มติ+กมธ+พัฒนาการเมือง+เชิญนายกฯ+17+มิ+ย+ร่วมประชุม+จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-YvJ17Q
https://today.line.me/th/pc/article/มติ+กมธ+พัฒนาการเมือง+เชิญนายกฯ+17+มิ+ย+ร่วมประชุม+จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-YvJ17Q
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กมธ.พัฒนาการเมอืง จ่อเชิญ “ประยุทธ์” แจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ที่อำคำรรัฐสภำ นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พรรคก้ำวไกล ในฐำนะ ประธำนคณะกรรมำธิกำร
กำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสภำผู้แทนรำษฎร แถลงผลกำรประชุมว่ำ ที่
ประชุมได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรก ำหนดกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 ซึ่งขณะนี้มีกำรออกระเบียบเตรียมควำม
พร้อมด้ำนงบประมำณ กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว 
แต่ทำงคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติออกมำเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
โดยกำรก ำหนดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือ ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
มำตรำ 142 ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งครั้งแรกเป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำในเรื่องดังกล่ำว
คณะกรรมำธิกำรจึงมีมติให้เชิญพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำคณะรัฐมนตรีเข้ำร่วม
ประชุมในวันที่ 17 มิถุนำยนนี้ ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำนำยกรัฐมนตรีอำจจะส่งตัวแทนมำ แต่อยำกชี้แจงว่ำหำกนำยกรัฐมนตรีมี
ควำมจริงใจก็ขอให้มำชี้แจงด้วยตนเอง 
นำยปดิพัทธ์ กล่ำว 
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ำ เพรำะสำเหตุใดขณะนี้รัฐบำลยังมีควำมไม่พร้อมในกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
เนื่องจำกเรื่องนี้เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับปำกท้องของประชำชน พร้อมตั้งขอสังเกตเรื่องกำรใช้พระรำชก ำหนกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรฉุกเฉินยังไม่มีกำรยกเลิก เนื่องจำกเป็นกำรริดรอนสิทธิของประชำชนในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย
เช่นกัน 
 อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_313995 
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https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/timeline_20200610_151537.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
เผยแพร:่ 10 มิ.ย. 2563 15:31   ปรับปรุง: 10 มิ.ย. 2563 17:25   

กระเพื่อมอีกพรรค! ปชป.เดินหน้าล่าชื่อเปลีย่นหัวหน้าพรรค กู้ความตกต่ าคืนสูอุ่ดมการณ์ 

 

 
 
ปชป.ล่าชื่อ กก.บห.หวังได้เกินครึ่ง หวังเปลี่ยน หน.พรรค ชี้อึดอัดน า ปชป.ไ ม่ต่างจากพรรครอเสียบ เสียจุดยืน
ทางการเมือง “อันวาร์” แจงยังไม่ได้รับทาบทาม ย้ าเร่งประชุมใหญ่แก้วิกฤตเลือดไหล พรรคตกต่ า ปัดล้มใคร แค่
ต้องการเห็นพรรคคืนสู่อุดมการณ์ 
 วันนี้ (10 มิ.ย.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ว่ำขณะนี้เริ่มมีกำรเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อ
กรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคให้ได้เกินครึ่ง จำกที่มี กก.บห.39 คน ตำมโครงสร้ำงพรรคให้ลำออกเพ่ือขอให้มีกำร
เลือกหัวหน้ำพรรคและ กก.บห.พรรคชุดใหม่ หลังจำกที่ก่อนหน้ำนี้ในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ นำยอันวำร์ สำและรอง
เลขำธิกำรพรรค และ ส.ส.ปัตตำนี พร้อม 9 ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ร่วมลงชื่อเรียกร้องขอให้ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบัน
เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญเพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรค กรณี ส.ส.และสมำชิกของพรรคทยอยลำออก ตำมมำ
ด้วยกำรลำออกจำกต ำแหน่งเหรัญญิกพรรคของนำยอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค ถือเป็นกำรลำออกน ำร่ อง
ของ กก.บห.คนแรก และมีกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ แต่ต้องสะดุด เพรำะอยู่ในช่วงยับยั้งกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 กระทั่งเริ่มมีควำมเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อ กก.บห.พรรคให้ลำออกอีกครั้งเพื่อรอกำรจัด
ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด ซึ่งตำมข้อบังคับพรรคหำกมี กก.บห.พรรคเกินกึ่งหนึ่ง
ลำออกจะท ำให้ กก.บห.พรรคทั้งหมดต้องพ้นต ำแหน่งทั้งคณะ และต้องด ำเนินกำรเลือกตั้งใหม่ภำยใน 60 วันนับแต่วัน
พ้นต ำแหน่ง 
 แหล่งข่ำวระบุถึงสำเหตุที่ท ำให้มีกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคประชำธิปัตย์นั้น เกิดจำกกำรบริหำร
ของนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคคนปัจจุบัน เป็นลักษณะรวมศูนย์ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ ส.ส.ในพรรค จน
ลูกพรรคส่วนใหญ่คุยลับหลังว่ำเหมำะกับกำรเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่เหมำะเป็นหัวหน้ำพรรค เพรำะสนใจแต่งำนใน
กระทรวงของตัวเอง ขณะที่ปัญหำกำรบริหำรภำยในพรรคทั้งกรณีสมองไหล แกนน ำและสมำชิกพรรคทยอยลำออกไม่
ประชุมแก้ไขเพ่ือรักษำบุคลำกรของพรรคไว้ กรณีที่สร้ำงควำมไม่พอใจถึงกำรแสดงภำวะผู้น ำต่อลูกพรรค คือกำรน ำ
ข้ำวสำรจ ำนวน 25.5 ตันไปแจกให้ อบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดพังงำในช่วงวิกฤตโควิดเพียงจังหวัดเดียว  ทั้งที่พ้ืนที่
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ภำคใต้ 14 จังหวัดก็ประสบปัญหำเดียวกัน จน ส.ส.ลูกพรรคบำงคนเอ่ยปำกว่ำใจด ำ แทนที่จะกระจำยข้ำวให้จังหวัดละ 
2-3 ตันให้ทั่วถึงเท่ำเทียม โดยเปรียบเทียบยุคนำยอภิสิทธิ์ เวชขำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรคที่ส่งถุงยังชีพแจกจ่ำยลูกพรรค
ทุกเขตเลือกตั้งให้แจกจ่ำยประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงไม่มีกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองที่จ ำเป็น แต่กลับวำง
บทบำทของพรรคในสถำนะเหมือนเป็นลูกไล่ที่ต้องปฏิบัติตำมพรรคพลังประชำรัฐ บนข้ออ้ำงว่ำพรรคประชำธิปัตย์ไม่ได้
เป็นแกนน ำต้องมีมำรยำททำงกำรเมืองในกำรร่วมรัฐบำล จน ส.ส.หลำยคนรู้สึกอึดอัดและกังวลต่ออนำคตพรรคว่ำจะ
ตกต่ ำลง จำกกำรน ำพำพรรคที่ก ำลังแปรสภำพกลำยเป็นพรรครอเสียบ รอร่วมรัฐบำลแบบไร้ข้อแม้ ไม่ต่ำงจำกพรรคตัว
แปรอ่ืนๆ ในปัจจุบันซึ่งจะท ำให้พรรคเสียแนวทำงและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เป็นจุดแข็งที่แตกต่ำงจำกพรรค
กำรเมืองอ่ืน 
 นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำวว่ำ ได้ยิน
เรื่องดังกล่ำวเหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครมำทำบทำมในร่วมลงชื่อลำออกจำกกำรเป็นรองเลขำธิกำรพรรค ส่วนตัวต้องกำร
ให้มีกำรปรับปรุงพรรคไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ไม่ได้ต้องกำรโค่นล้มใคร ยืนยันตำมเนื้ อหำในจดหมำยที่เคยยื่นต่อหัวหน้ำ
พรรคไปเมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำว่ำต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุดเพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรคที่
สูญเสียบุคลำกรของพรรคไปอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะที่เป็นรองเลขำธิกำรพรรค ตนไม่ได้ต้องกำรมีต ำแหน่งนี้เพียงเพ่ือมำ
พิมพ์ในนำมบัตร แต่เห็นว่ำต ำแหน่งบริหำรมำพร้อมควำมรับผิดชอบที่ต้องขับเคลื่อนพรรคไปในทำงที่ดีขึ้น เมื่อเห็นอะไร
เป็นปัญหำต้องร่วมกันแก้ไข 
 “สิ่งที่เรำต้องกลับมำพิจำรณำ คือ สมำชิกที่ลำออกไปล้มเหลวที่จะอยู่กับพรรค หรือว่ำกำรบริหำรพรรค
ล้มเหลว สมำชิกไม่เห็นอนำคตจึงลำออกไป กำรประชุมใหญ่จะท ำให้เรำได้ระดมสมองร่วมกัน ซึ่งผมคิดว่ำพรรค
ประชำธิปัตย์ต้องยืนเคียงข้ำงประชำชนตำมอุดมกำรณ์ของผู้ก่อตั้งพรรค อะไรท ำให้พรรคตกต่ ำลง เรำต้องหำค ำตอบให้
ได้เพ่ือแก้วิกฤตพรรค และแสดงควำมรับผิดชอบร่วมกัน โดยในจดหมำยที่ผมยื่นต่อหัวหน้ำพรรคได้แสดงเจตจ ำนงไว้
ด้วยว่ำ หำกแนวทำงแก้ไขวิกฤตพรรคประชำธิปัตย์ต้องมีกำรเสียสละเพ่ือให้มีกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุด
ใหม่เข้ำมำสร้ำงศรัทธำให้แก่สังคม ผมก็ยินดี เพรำะไม่ยึดติดกับต ำแหน่ง และไม่เคยคิดโค่นล้มใคร แต่ต้องกำรเห็นพรรค
ยืนหยัดได้อย่ำงแข็งแรงอีกครั้ง” นำยอันวำร์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060168 
ข่ำวอ้ำงอิง: https://www.thansettakij.com/content/politics/437897?as= 
 
 
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000060168
https://www.thansettakij.com/content/politics/437897?as
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วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563 - 17:33 น. 

ปชป.เอาบ้าง ลือสะพดั ล่าชื่อ กก.บห.ลาออกบีบ“จุรินทร์”พ้นหัวหน้าพรรค คาดกลุ่มเดิม 

 
 
ปชป.เอาบ้าง ลือสะพัด ล่าชื่อกก.บห.ลาออกบีบ“จุรินทร์”พ้นหัวหน้าพรรค คาดกลุ่มเดิมเล่นไม่เลิก ด้าน“อัลวาร์”
ยันยังไม่ถูกทาบทามให้เซ็นด้วย แต่ยาก เหตุ “จุรินทร์”คุมเสียง กรรมการบริหาร เกินครึ่ง 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ มีควำมเคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค ท ำให้เกิดกระแสข่ำวว่ำพรรคประชำธิปัตย์เริ่มมีควำมเคลื่อนไหวลักษณะคล้ำยกัน โดยอ้ำง
ว่ำมีควำมพยำยำมที่จะล่ำรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคให้ได้เกินครึ่ง จำกที่มีอยู่ 38 คน เพ่ือจะน ำไปสู่กำรเลือกหัวหน้ำ
พรรคและ กก.บห.ชุดใหม่ โดยอ้ำงว่ำนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรคประชำธิปัตย์ ยังไม่สำมำรถสร้ำงคะแนนนิยมของพรรคให้ดีขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม แหล่งข่ำวในคณะกรรมกำรบริหำรพรรคฯ หลำยคน มองตรงกันว่ำกระแสข่ำวดังกลำวน่ำจะออกมำจำก
คนกลุ่มเดิมที่เคยเคลื่อนไหวให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในพรรคมำตั้งแต่ต้น แต่กำรจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องให้กก.บห.ของพรรค
ลำออกเกินครึ่ง หรือประมำณ 19 คน ซึ่งเป็นไปได้ยำก เพรำะผู้ด ำรงต ำแหน่ง กก.บห.ชุดนี้ กว่ำ 20 คน เป็นคนที่นำยจุริ
นทร์เลือกมำทั้งสิ้น และถ้ำกก.บห.คนใดจะร่วมลงชื่อขอลำออกเพ่ือกดดันนำยจุรินทร์ แต่สุดท้ำยได้รำยชื่อไม่ถึงครึ่ง และ
ถ้ำมีผู้ยื่นใบลำออกจำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคไปแล้ว ก็จะท ำให้บุคคลนั้นต้องพ้นจำกต ำแหน่ง และเปิดโอกำสให้
นำยจุรินทร์สำมำรถแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ำมำท ำหน้ำที่ได้ ขณะเดียวกันเรื่องนี้จะยิ่งส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของพรรค
มำกขึ้น 

แหล่งข่ำว กล่ำวว่ำ ขณะนี้สมำชิกพรรคมีกำรพูดคุยกันจริง แต่เป็นเรื่องกำรพยำยำมหำทำงพัฒนำพรรคให้ดีขึ้น 
เพรำะยอมรับว่ำแม้นำยจุรินทร์และรัฐมนตรีของพรรคพยำยำมลงพ้ืนที่ต่ำงๆอย่ำงหนัก แต่พบว่ำคะแนนเสียงของพรรค
ยังไม่กระเตื้องมำกเท่ำไหร่ จึงได้มำหำรือกันว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรเพ่ือให้คะแนนนิยมของพรรคเพ่ิมข้ึน ส ำหรับกำรประชุม
ใหญ่สำมัญประจ ำปีซึ่งจะมีวำระเลือกบุคคลมำเป็นเหรัญญิกพรรค แทนนำยอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อนั้น ไม่ได้
เป็นปัญหำอะไร เพรำะขณะนี้ยังติดปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และพรรคได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ทรำบแล้วถึงกำรที่นำยอภิชัยลำออกจำกเหรัญญิกพรรค ดังนั้น กำรประชุมใหญ่ได้เมื่อไหร่นั้น ต้องรอ 
กกต.อนุญำตอีกครั้ง ขณะเดียวกันตอนนี้มีน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดำกร รองเลขำธิกำรพรรค ท ำหน้ำที่รักษำกำรเหรัญญิก
พรรคด้วย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/121.jpg
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ขณะที่นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำว ว่ำ ได้ยิน
เรื่องดังกล่ำวเหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครมำทำบทำมในร่วมลงชื่อลำออกจำกกำรเป็นรองเลขำธิกำรพรรค ซึ่งส่วนตัว
ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงพรรคไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ไม่ได้ต้องกำรโค่นล้มใคร ยืนยันตำมเนื้อหำในจดหมำยที่เคยยื่นต่อ
หัวหน้ำพรรคไปเมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุด เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำ
ภำยในพรรคที่สูญเสียบุคลำกรของพรรคไปอย่ำงต่อเนื่อง 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2223067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2223067
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10 มิ.ย. 2563 - 17:36 น. 

แตกยับถ้วนหน้า! ประชาธิปัตย์ก็มา ล่าชื่อบีบ "จุรินทร์" พ้นหัวหน้าพรรค 

 
จุรินทร์ ปชป ลาออก 
ปชป.เอามั่ง! ลือสะพัด ล่าชื่อกรรมการบริหารลาออก บีบ “จุรินทร์” พ้นหัวหน้าพรรค คาดกลุ่มเดิมเล่นไม่เลิก เผย
อาจยาก คุมเสียง กรรมการบริหาร เกินครึ่ง 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ มีควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค ท ำให้พรรคประชำธิปัตย์เริ่มมีควำมเคลื่อนไหวลักษณะคล้ำยกัน โดยอ้ำงว่ำมีควำมพยำยำม
ที่จะล่ำรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคให้ได้เกินครึ่ง 
 จำกที่มีอยู่ 38 คน เพ่ือจะน ำไปสู่กำรเลือกหัวหน้ำพรรคและ กก.บห.ชุดใหม่ โดยอ้ำงว่ำนำยจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ยังไม่สำมำรถสร้ำงคะแนนนิยมของ
พรรคให้ดีขึ้น 
 อย่ำงไรก็ตำม แหล่งข่ำวในคณะกรรมกำรบริหำรพรรคฯ หลำยคน มองตรงกันว่ำกระแสข่ำวดังกลำวน่ำจะ
ออกมำจำกคนกลุ่มเดิมที่เคยเคลื่อนไหวให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในพรรคมำตั้งแต่ต้น แต่กำรจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องให้
กก.บห.ของพรรคลำออกเกินครึ่ง หรือประมำณ 19 คน ซึ่งเป็นไปได้ยำก เพรำะผู้ด ำรงต ำแหน่ง กก.บห.ชุดนี้ กว่ำ 20 คน 
 เป็นคนที่นำยจุรินทร์เลือกมำทั้งสิ้น และถ้ำกก.บห.คนใดจะร่วมลงชื่อขอลำออกเพ่ือกดดันนำยจุรินทร์ แต่
สุดท้ำยได้รำยชื่อไม่ถึงครึ่ง และถ้ำมีผู้ยื่นใบลำออกจำกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคไปแล้ว ก็จะท ำให้บุคคลนั้นต้องพ้น
จำกต ำแหน่ง และเปิดโอกำสให้นำยจุรินทร์สำมำรถแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ำมำท ำหน้ำที่ได้ ขณะเดียวกันเรื่องนี้จะยิ่ง
ส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของพรรคมำกขึ้น 

แหล่งข่ำว กล่ำวว่ำ ขณะนี้สมำชิกพรรคมีกำรพูดคุยกันจริง แต่เป็นเรื่องกำรพยำยำมหำทำงพัฒนำพรรคให้ดีขึ้น 
เพรำะยอมรับว่ำแม้นำยจุรินทร์ และ รัฐมนตรีของพรรคพยำยำมลงพ้ืนที่ต่ำงๆอย่ำงหนัก แต่พบว่ำคะแนนเสียงของ
พรรคยังไม่กระเตื้องมำกเท่ำไหร่ จึงได้มำหำรือกันว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรเพ่ือให้คะแนนนิยมของพรรคเพ่ิมขึ้น 
 ส ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีซึ่งจะมีวำระเลือกบุคคลมำเป็นเหรัญญิกพรรค แทนนำยอภิชั ย เตชะ
อุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อนั้น ไม่ได้เป็นปัญหำอะไร เพรำะขณะนี้ยังติดปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และพรรคได้
รำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
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ทรำบแล้วถึงกำรที่นำยอภิชัย ลำออกจำกเหรัญญิกพรรค ดังนั้น กำรประชุมใหญ่ได้เมื่อไหร่นั้น ต้องรอ กกต.อนุญำตอีก
ครั้ง ขณะเดียวกันตอนนี้มีน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดำกร รองเลขำธิกำรพรรค ท ำหน้ำที่รักษำกำรเหรัญญิกพรรคด้วย 
 ขณะที่นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำว ว่ำ 
ได้ยินเรื่องดังกล่ำวเหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครมำทำบทำมในร่วมลงชื่อลำออกจำกกำรเป็นรองเลขำธิกำรพรรค ซึ่งส่วนตัว
ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงพรรคไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น 
 ไม่ได้ต้องกำรโค่นล้มใคร ยืนยันตำมเนื้อหำในจดหมำยที่เคยยื่นต่อหัวหน้ำพรรคไปเมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำ 
ว่ำ ต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุด เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรคที่สูญเสียบุคลำกรของพรรคไปอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
อ้ำงอิง :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4290254 
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2223533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4290254
https://www.matichon.co.th/politics/news_2223533
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11 มิ.ย. 2563 04:41 น. 

ปชป. ร้าว ติดเชื้อป่วน ลูกพรรคยี้ ล่าชื่อโละ "จุรินทร์" ดึงพรรคต่ า 
 
 
 
 
 
 
คิว "ประชาธิปัตย์" ป่วนบ้าง ลูกพรรคเซ็ง ล่าชื่อ กก.บห. ไล่ "จุรินทร์" ตกเก้าอี้จ่าฝูง ปชป. เหตุใจด า ไม่ดูแล ส.ส. 
ดึงพรรคตกต่ า-เป็นลูกไล่ พปชร. พ้ออึดอัดอุดมการณ์พรรคเปลี่ยน แปรสภาพรอเสียบร่วม รบ. ไร้ข้อแม้   

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนถึงสถำนกำรณ์ภำยในพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ว่ำ ขณะนี้เริ่มมีกำร
เคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคให้ได้เกินครึ่ง จำกที่มีอยู่ 39 คนตำมโครงสร้ำงพรรคให้
ลำออก เพ่ือขอให้มีกำรเลือกหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ หลังจำกก่อนหน้ำนี้เมื่อช่วงต้นเดือน ก.พ. 
นำยอันวำ สำและ รองเลขำธิกำรพรรคและ ส.ส.ปัตตำนี พร้อม 9 ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ร่วมลงชื่อเรียกร้องขอให้
ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบัน เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญ เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรค กรณี ส.ส.และสมำชิกของ
พรรคทยอยลำออก ตำมมำด้วยกำรลำออกจำกต ำแหน่งเหรัญญิกพรรคของ นำยอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
พรรค สำยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตนำยกฯและอดีตหัวหน้ำพรรค ถือเป็นกำรลำออกน ำร่องของกรรมกำรบริหำร
พรรคคนแรก และมีกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 29 มี.ค.63 แต่ต้องสะดุดลง เพรำะอยู่ในช่วงยับยั้งกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 กระทั่งเริ่มมีควำมเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคให้ลำออกอีกครั้ง เพ่ือรอกำรจัด
ประชุมใหญ่ใหญ่สำมัญประจ ำปีตำมที่ พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองก ำหนดตำมข้อบังคับพรรคหำกมีกรรมกำรบริหำรพรรคเกิน
กึ่งหนึ่งลำออก จะท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมดต้องพ้นต ำแหน่งทั้งคณะ และต้องเลือกตั้งใหม่ภำยใน 60 วันนับ
แต่วันพ้นต ำแหน่ง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนต่อว่ำ สำเหตุที่ท ำให้มีกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคประชำธิปัตย์นั้น เกิดจำก
ปัญหำสะสมในกำรบริหำรงำนของ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคคนปัจจุบัน มีลักษณะรวมศูนย์ไม่ค่อยมี
ปฏิสัมพันธ์กับ ส.ส.จนลูกพรรคส่วนใหญ่ต่ำงคุยลับหลังว่ำ เหมำะกับกำรเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่เหมำะเป็นหัวหน้ำพรรค 
เพรำะสนใจแต่งำนในกระทรวง ขณะที่ปัญหำกำรบริหำรภำยในพรรค ทั้งกรณีสมองไหล แกนน ำและสมำชิกพรรคทยอย
ลำออกอย่ำงต่อเนื่อง กลับนิ่งเฉยไม่ประชุมหำทำงแก้ไขเพ่ือรักษำบุคลำกรของพรรคไว้  
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ นอกจำกนี้ยังมีกรณีที่สร้ำงควำมไม่พอใจในวุฒิภำวะผู้น ำต่อลูกพรรค คือ กำรน ำข้ำวสำร 
25.5 ตัน ไปแจกให้ อบต.ทุกแห่งใน จ.พังงำ ช่วงวิกฤติโควิดจังหวัดเดียว ทั้งท่ีพ้ืนที่ภำคใต้ 14 จังหวัดต่ำงประสบปัญหำ
เดียวกัน จน ส.ส.บำงคนเอ่ยปำกต่อว่ำ "ใจด ำ" แทนที่จะกระจำยข้ำวให้จังหวัดละ 2-3 ตันให้ทั่วถึงเท่ำเทียม เทียบกับยุค 
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค ยังส่งถุงยังชีพแจกจ่ำยลูกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง น ำไปแจกจ่ำยประชำชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงไม่มีกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองที่จ ำเป็น แต่กลับวำงบทบำทพรรคในสถำนะเหมือนเป็นลูกไล่ที่
ต้องคอยปฏิบัติตำมพรรคพลังประชำรัฐ บนข้ออ้ำงว่ำพรรคไม่ได้เป็นแกนน ำ ต้องมีมำรยำททำงกำรเมืองในกำรร่วม
รัฐบำล จน ส.ส.หลำยคนอึดอัดและกังวลว่ำ อนำคตพรรคจะยิ่งตกต่ ำลงจำกกำรน ำพำพรรค ที่ก ำลังแปรสภำพกลำยเป็น
พรรครอเสียบ รอร่วมรัฐบำลแบบไร้ข้อแม้ ไม่ต่ำงจำกพรรคตัวแปรอ่ืนๆ จะท ำให้พรรคเสียแนวทำงและอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมือง ที่เคยเป็นจุดแข็งที่แตกต่ำงเหนือพรรคอื่นๆ ไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865838 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865838
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11 มิ.ย. 2563 05:25 น. 

พรรคประชาธิปัตย์ร้าว-ไล่จุรินทร ์

 
กก.บห.ออกเลือกใหม่ เคาะ 3 ก.ค.โหวตลุงป้อม 
พปชร.สงบศึกชั่วครำว “ไพบูลย์” แจงข่ำวดี “อุตตม” จ่อนัดถกรักษำกำร กก.บห. 19 มิ.ย. เคำะวันประชุมใหญ่สำมัญ
เลือกผู้บริหำรพรรค ชุดใหม่ 3 ก.ค. “ธรรมนัส” บ่นเวทีกำรเมืองละครหลอกคนดู ย้อนเป็น รมต.สีเทำแต่ท ำงำนให้
ชำวบ้ำน ปชป.ติดเชื้อป่วน ลูกพรรคเซ็ง “จุรินทร์” ใจด ำไม่ดูแลส.ส. บริหำรงำนรวมศูนย์ ดึงพรรคต่ ำเป็นแค่ลูกไล่ “อัน
วำ” รับมีรอยร้ำว เหน็บเลือดไหลไม่หยุดเพรำะอยู่ไปไม่เห็นอนำคต พท.เครื่องรวนไม่เลิก “สุดำรัตน์-สมพงษ์” ยกทีม
แถลงสยบพรรคแตก โวยข่ำวป่วนหวังท ำลำย หน.พรรคยัน 130 ส.ส.ไม่หนีไปไหน “สุทิน” มั่นใจเพ่ือนแยกวงแต่ยังอยู่
ซีก ปชต. “บิ๊กก้ำวไกล” ฉุน “เจ๊หน่อย” ตีท้ำยครัวนัดกินข้ำว ส.ส.กทม.ข้ำมค่ำย ศำลรธน.ฟัน “ระวี รุ่งเรือง” พ้น ส.ว. 
คณะท ำงำนร่วมอัยกำร-ป.ป.ช. เคำะส่งฟ้อง “วิรัช” รอวัดใจ อสส.ชี้ขำดคดีทุจริต “ฟุตซอล” 
หลังจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ประกำศกลำงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คร ม.) 
ยืนยันยังไม่ปรับ ครม.พร้อมปรำมบุคคลที่วิ่งเต้นไม่ต้องเสนอตัวมำเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ ล่ำสุดสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งใน
พรรคพลัง–ประชำรัฐดูเหมือนสงบลงชั่วครำว เมื่อมีกำรเตรียมเรียกประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรควันที่ 19 
มิ.ย. เพื่อก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ เลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่วันที่ 3 ก.ค. 
“ไพบูลย์” คาด 3 ก.ค.ประชุมใหญ่ พปชร. 
นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐและรักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะ
ฝ่ำยกฎหมำยพรรค เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ได้รับทรำบว่ำนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลังและรักษำกำรหั วหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ เตรียมด ำเนินกำรเรียกประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรค ในวันที่ 19 มิ.ย. เพ่ือก ำหนดวำระวันประชุม
ใหญ่สำมัญในกำรเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ทรำบว่ำจะมีกำรเสนอให้จัดประชุมใหญ่สำมัญในวันที่ 3 ก.ค. ถือ
ว่ำเป็นข่ำวที่ดี ท ำให้เห็นบรรยำกำศของพรรคท่ีจะเป็นไปในทำงที่ดีหลังจำกนี้ มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันมำกขึ้น เพรำะ
ถือว่ำทุกคนร่วมอุดมกำรณ์เดียวกัน 
“ธนกร” ขอคนในบ้านหยุดฟัดรายวัน 
นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ ต้องขอโทษพ่ีน้องประชำชนทั่วประเทศที่ไม่สบำยใจกับ
ปัญหำควำมขัดแย้งในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่เป็นผลดีกับพรรคด้วย ตนไม่เคยออกมำพูดถึงคนในพรรคเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว เพรำะเคำรพผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคทุกคน แต่วันนี้อยำกให้ทุกฝ่ำยในพรรคเลิกขัดแย้ง หยุดกำรเมืองไว้ก่อน มุ่งหน้ำ
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แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชนก่อน กำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุด ใหม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค
ภำยใน 45 วัน เมื่อเลือกเสร็จแล้วทุกอย่ำงก็จบตำมครรลองประชำธิปไตย จึงไม่อยำกเห็นกำรออกมำโจมตีผู้หลักผู้ใหญ่
ของพรรคหรือในรัฐบำลไม่ว่ำจะเป็นใครก็ตำม โดยเฉพำะนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ ที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต 
ท ำงำนเพ่ือบ้ำนเมืองมำโดยตลอด อยำกให้ทุกฝ่ำยหยุดกำรเมืองไว้ก่อน ขอให้ท ำตำมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกฯ และ รมว.กลำโหม บอกไว้คือ คนที่อยู่ในต ำแหน่งวันนี้ท ำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะไม่มีใคร
ออกมำให้ข่ำวควำมขัดแย้งรำยวัน จนสร้ำงควำมเบื่อหน่ำยให้ประชำชนที่ก ำลังมองอยู่ 
“ธรรมนัส” บ่นการเมืองละครหลอก ปชช. 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึง
กำรท ำงำนในโอกำสที่รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ครบ 1 ปี ว่ำ ได้น ำประสบกำรณ์กำรท ำงำนในทุกเวทีมำแก้ไขปัญหำให้
ประชำชน น ำทุกเรื่องเสนอหัวหน้ำรัฐบำล เพ่ือท ำให้เห็นปัญหำของพ่ีน้องประชำชนจริงๆ ต่ำงกับเวทีกำรเมืองคนละ
เรื่องเลย เวทีต่ำงจังหวัดเวลำเรำไปกลับมำมีก ำลังใจตั้งหน้ำตั้งตำแก้ปัญหำให้ชำวบ้ำน ส่วนเวทีกำรเมืองเป็นเพียงเวที
ละคร ถำมประชำชนได้เลย ด่ำๆแล้วมำกอดกันเล่นละครหลอกชำวบ้ำน มันไม่ใช่ชีวิตจริง ถ้ำถำมว่ำโดนหนักไหม เฉยๆ 
ไม่ได้บอบช้ ำอะไร เพรำะชีวิตโดนหนักมำมำกกว่ำนี้ 
ย้อน รมต.สีเทาแต่ท างานให้ชาวบ้าน 
เมื่อถำมว่ำ ถ้ำมีกำรปรับ ครม.แล้วหลุดจำกต ำแหน่ง ร.อ.ธรรมนัสตอบว่ำ ต้องถำมว่ำด้วยเหตุผลอะไร แล้วควำมเป็น
รัฐมนตรีสีเทำท ำงำนให้ชำวบ้ำนไหม ต้องดูว่ำสีเทำในอดีตหรือสีเทำในปัจจุบัน เรำไม่เคยท ำมำหำกินคุมซ่อง คุมบำร์ คุม
บ่อน ประวัติเรำไม่มี เรื่องในอดีตได้ชี้แจงแล้วหมดทุกประเด็น แต่คนไม่ฟัง ไม่ได้น้อยใจอะไรและไม่คอยไปจมอยู่กับ
อดีต ทุกคนมีอดีตหมด มีใครไม่มีอดีตบ้ำง 
ปชป.เดินตามหวังโละ “ทีมจุรินทร์” 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคประชำธิปัตย์ว่ำ ขณะนี้เริ่มมีกำรเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรค
ให้ได้เกินครึ่ง จำกที่มีอยู่ 39 คน ตำมโครงสร้ำงพรรคให้ลำออก เพ่ือขอให้มีกำรเลือกหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำร
พรรคชุดใหม่ หลังจำกก่อนหน้ำนี้เมื่อช่วงต้นเดือน ก.พ. นำยอันวำ สำและ รองเลขำธิกำรพรรคและ ส.ส.ปัตตำนี พร้อม 
9 ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ร่วมลงชื่อเรียกร้องขอให้ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบัน เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญ เพ่ือระดมสมอง
แก้ปัญหำภำยในพรรค กรณี ส.ส.และสมำชิกของพรรคทยอยลำออก ตำมมำด้วยกำรลำออกจำกต ำแหน่ งเหรัญญิก
พรรคของนำยอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค สำยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตนำยกฯและอดีตหัวหน้ำพรรค 
ถือเป็นกำรลำออกน ำร่องของกรรมกำรบริหำรพรรคคนแรก และมีกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 29 มี.ค. แต่ต้อง
สะดุดเพรำะอยู่ในช่วงยับยั้งกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 กระทั่งเริ่มมีควำมเคลื่อนไหวรวบรวมรำยชื่อ
กรรมกำรบริหำรพรรคให้ลำออกอีกครั้ง เพ่ือรอกำรจัดประชุมใหญ่ใหญ่สำมัญประจ ำปีตำมที่ พ.ร.บ.พรรคกำรเมือง
ก ำหนดตำมข้อบังคับพรรคหำกมีกรรมกำรบริหำรพรรคเกินกึ่งหนึ่งลำออก จะท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมด ต้อง
พ้นต ำแหน่งทั้งคณะและต้องเลือกตั้งใหม่ภำยใน 60 วันนับแต่วันพ้นต ำแหน่ง 
ส.ส.อึดอัดใจ หน.พรรคสไตล์รวมศูนย์ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ สำเหตุที่ท ำให้มีกำรเคลื่อนไหว ให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคประชำธิปัตย์เกิดจำกปัญหำสะสมใน
กำรบริหำรงำนของนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคปัจจุบัน มีลักษณะรวมศูนย์ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ ส.ส.จน
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ลูกพรรคส่วนใหญ่ต่ำงคุยลับหลังว่ำเหมำะกับกำรเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่เหมำะเป็นหัวหน้ำพรรค เพรำะสนใจแต่งำนใน
กระทรวง ขณะที่ปัญหำกำรบริหำรภำยในพรรค ทั้งกรณีสมองไหล แกนน ำและสมำชิกพรรคทยอยลำออกอย่ำงต่อเนื่อง 
กลับนิ่งเฉยไม่ประชุมหำทำงแก้ไขเพ่ือรักษำบุคลำกรของพรรคไว้ 
เซ็งดึง ปชป.ตกต่ ากลายเป็นแค่ลูกไล่ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นอกจำกนี้ยังมีกรณีที่สร้ำงควำมไม่พอใจในวุฒิภำวะผู้น ำต่อลูกพรรคคือกำรน ำข้ำวสำร 25.5 ตัน ไป
แจกให้ อบต.ทุกแห่งใน จ.พังงำช่วงวิกฤติโควิดจังหวัดเดียว ทั้งที่ พ้ืนที่ภำคใต้ 14 จังหวัดต่ำงประสบปัญหำเดียวกัน จน 
ส.ส.บำงคนเอ่ยปำกต่อว่ำใจด ำ แทนที่จะกระจำยข้ำวให้จังหวัดละ 2-3 ตันให้ทั่วถึงเท่ำเทียม เทียบกับยุคนำยอภิสิทธิ์ 
เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค ยังส่งถุงยังชีพแจกจ่ำยลูกพรรคทุกเขตเลือกตั้งน ำไปแจกจ่ำยประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงไม่มีกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองที่จ ำเป็น แต่กลับวำงบทบำทพรรคในสถำนะเหมือนเป็นลูกไล่ที่ต้องคอยปฏิบัติ
ตำมพรรคพลังประชำรัฐ บนข้ออ้ำงว่ำพรรคไม่ได้เป็นแกนน ำ ต้องมีมำรยำททำงกำรเมืองในกำรร่วมรัฐบำล จน ส.ส.
หลำยคน อึดอัดและกังวลว่ำอนำคตพรรคจะยิ่งตกต่ ำลงจำกกำรน ำพำพรรคที่ก ำลังแปรสภำพกลำยเป็นพรรครอเสียบ 
รอร่วมรัฐบำลแบบไร้ข้อแม้ ไม่ต่ำงจำกพรรคตัวแปรอ่ืนๆ จะท ำให้พรรคเสียแนวทำงและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ที่เคย
เป็นจุดแข็งที่แตกต่ำงเหนือพรรคอื่น 
“อันวา” ได้ข่าวยังไม่มีใครขอให้ไขก๊อก 
นำยอันวำ สำและ ส.ส.ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกระแสข่ำวดังกล่ำวว่ำ ได้ยินเรื่องนี้มำ
เหมือนกัน แต่ยังไม่มีใครมำทำบทำมให้ร่วมลงชื่อลำออกจำกกำรเป็นรองเลขำธิกำรพรรค ซึ่งส่วนตัวต้องกำรให้มีกำร
ปรับปรุงพรรคไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น ไม่ได้ต้องกำรโค่นล้มใคร ยืนยันตำมเนื้อหำในจดหมำยที่เคยยื่นต่อหัวหน้ำพรรคไปเมื่อ
ต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำว่ำ ต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุดเพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรคที่สูญเสีย
บุคลำกรของพรรคไปอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะที่เป็นรองเลขำธิกำรพรรค ตนไม่ได้ต้องกำรมีต ำแหน่งนี้เพียงเพ่ือมำพิมพ์ใน
นำมบัตร แต่เห็นว่ำต ำแหน่งบริหำรมำพร้อมควำมรับผิดชอบที่ต้องขับเคลื่อนพรรคไปในทำงที่ดีขึ้น เมื่อเห็นอะไรเป็น
ปัญหำต้องร่วมกันแก้ไข 
จี้ใจด าคนแห่ออกเหตุพรรคล้มเหลว 
“สิ่งที่เรำต้องกลับมำพิจำรณำคือสมำชิกที่ลำออกไปล้มเหลวที่จะอยู่กับพรรคหรือว่ำกำรบริหำรพรรคล้มเหลว สมำชิกไม่
เห็นอนำคตจึงลำออกไป กำรประชุมใหญ่จะท ำให้เรำได้ระดมสมองร่วมกัน ผมคิดว่ำพรรคประชำธิปัตย์ต้องยืนเคียงข้ำง
ประชำชนตำมอุดมกำรณ์ของผู้ก่อตั้งพรรค อะไรท ำให้พรรคตกต่ ำลง เรำต้องหำค ำตอบให้ได้เพ่ือแก้วิกฤติพรรค และ
แสดงควำมรับผิดชอบร่วมกัน ในจดหมำยที่ผมยื่นต่อหัวหน้ำพรรคได้แสดงเจตจ ำนงไว้ด้วยว่ำหำกแนวทำงแก้ไขวิกฤติ
พรรคประชำธิปัตย์ ต้องมีกำรเสียสละเพ่ือให้มีกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่เข้ำมำ สร้ำงศรัทธำให้กับ
สังคมผมก็ยินดี เพรำะไม่ยึดติดกับต ำแหน่ง และไม่เคยคิดโค่นล้มใคร แต่ต้องกำรเห็นพรรคยืนหยัดได้อย่ำงแข็งแรงอีก
ครั้ง” นำยอันวำกล่ำว 
“สุดารัตน์–สมพงษ”์ สยบ พท.ร้าว 
เมื่อเวลำ 10.40 น. ที่รัฐสภำ แกนน ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) น ำโดยนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย นำยสุ
ทิน คลังแสง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 
ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย นำยชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลรำชธำนี ในฐำนะประธำนภำคอีสำน ร่วมกัน
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แถลงถึงกรณีมีกระแสข่ำวควำมแตกแยกภำยในพรรคเพ่ือไทย โดยมีหลำยกลุ่มเตรียมแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ โดย
นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำทั้งตนและคุณหญิงสุดำรัตน์ท ำงำนกันกลมเกลียว เข้ำอกเข้ำใจกัน ขอให้เข้ำใจด้วยว่ำเรำ
ท ำงำนกันกลม-เกลียวอย่ำงจริงจัง ไม่เชื่อลองสอบถำมสมำชิกพรรคได้เลย อำจจะติดขัดกันบ้ำง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท ำ 
ควำมเข้ำใจกันได้ ไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้น 
หน.พรรคลั่น 130 ส.ส.ไม่หนีไปไหน 
เมื่อถำมว่ำได้เคยพูดคุยกับผู้ที่ออกไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่ นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ เรำคุยกันปกติไม่มีอะไร อยำกเรียนว่ำใน
ขณะที่เรำมองว่ำรัฐบำลอยู่ในภวังค์ที่โซเซ ย่อมมีบุคคลที่ต้องเตรียมตัว อย่ำงเช่นพรรคไทยรักษำชำติก็เตรียมตัว ไม่ได้
เป็นเรื่องแปลก เรำยังเป็นเพ่ือนฝูงกัน เพรำะพรรคเรำไม่มีทำงที่จะ ได้ ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ เมื่อถำมย้ ำว่ำกำรแถลงข่ำววันนี้
แปลว่ำใครจะย้ำยไปอยู่พรรคใหม่ พรรคเพ่ือไทยก็เปิดกว้ำงใช่หรือไม่ นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ มั่นใจว่ำ ส.ส.เพ่ือไทยกว่ำ 
130 คนไม่ไปไหน อยู่พรรคเพ่ือไทยนี่แหละ ที่จะไปคือไปเอำปำร์ตี้ลิสต์ กำรตั้งพรรคเป็นแนวควำมคิดของบุคคลที่เห็น
ว่ำรัฐบำลมีปัญหำก็เตรียมตัว พรรคอื่นก็เตรียมกันอยู่ ซีกรัฐบำลก็เตรียมอยู่เช่นกัน 
“เจ๊หน่อย” โบ้ยข่าวป่วนท าลายพรรค 
ขณะที่คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ข้อเท็จจริงวันนี้เรำท ำงำนอย่ำงกลมเกลียวกัน เพ่ือให้พรรคแข็งแรงเป็นที่พ่ึงที่หวัง
ให้กับประชำชน โดยเฉพำะปัญหำเศรษฐกิจ พรรคเรำไม่มีเวลำมำทะเลำะกัน ข่ำวที่ออกมำ 2-3 อำทิตย์ พวกเรำไม่
สบำยใจ เพรำะเป็นแหล่งข่ำวที่ออกมำท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อประชำชนและต่อพรรค ไม่เป็นควำมจริง ช่วงโควิด -19 
ส.ส.เรำทุกคนท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเข้มแข็ง ส่วนเรื่องที่มีกำรผูกโยงกับข่ำวที่จะมีสมำชิกออกไปตั้งพรรค เรำเข้ำใจ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องกำรไม่ให้พรรคเพ่ือ-ไทยได้ปำร์ตี้ลิสต์ คนที่เป็นนักกำรเมืองแล้วต้องเข้ำสภำฯ เขำจะไปช่วยกันท ำ
พรรคขึ้นมำเป็นเรื่องดีทั้งนั้น เรำมั่นใจว่ำเขำยังอยู่ซีกประชำธิปไตย เรำไม่ได้ขัดข้องอะไรเลย เป็นควำมจ ำเป็นจำกกติกำ
ที่บิดเบี้ยวเรำเข้ำใจดี 
เชื่อม่ันคนออกไปยังอยู่ซีก ปชต. 
นำยสุทินกล่ำวว่ำ ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ที่ท ำงำนภำยใต้กำรน ำของหัวหน้ำพรรคและประธำนยุทธศำสตร์ ถ้ำ 2 
ท่ำนท ำงำนไม่เป็นเอกภำพ คนที่จะท ำงำนยำกคือตนและเลขำธิกำรพรรค ข้อเท็จจริงคือตนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ไม่
สับสนอะไร ข่ำวที่ปรำกฏออกมำ ไม่ว่ำจะจำกแหล่งข่ำวใดก็ตำมยืนยันว่ำไม่เป็นควำมจริง ใครเจตนำปล่อยข่ำวให้พรรค
เสียหำยเรำก็ขอว่ำอย่ำท ำอย่ำงนั้นเลย เรำเข้ำใจเรื่องกำรออกไปตั้งพรรคเป็นเรื่องปกติ ควรสนับสนุนด้วยเพรำะ
รัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ เชื่อว่ำไม่น่ำจะใช่เจตนำของท่ำนเหล่ำนั้น แต่หำกเป็นเจตนำจริงๆท่ำนก็ต้องให้ควำมเห็นใจจำก
เพ่ือน ส.ส.เชื่อว่ำทั้งคนที่อยู่ และคนที่ไปยังเข้ำใจกัน เพรำะต้องท ำงำนร่วมกันในอนำคตอีกยำว และยังอยู่ที่ฝ่ำย
ประชำธิปไตยเหมือนเดิม ถ้ำรัฐธรรมนูญไม่เป็นแบบนี้ เชื่อว่ำท่ำนจะอยู่ที่เดิมและเชื่อว่ำสุดท้ำยเร ำจะจับมือท ำงำน
ร่วมกันเหมือนเดิม ดังนั้นน่ำเห็นใจท่ำนด้วยซ้ ำไป เพรำะถ้ำเรำดึงท่ำนไว้จะไม่มีโอกำสท ำงำนกำรเมือง แต่ท่ำนไปอย่ำง
นั้นเรำเป็นก ำลังใจให้ด้วย ถ้ำมีอะไรให้ช่วยเรำยินดีช่วย 
“ชูวิทย์” ยัน ส.ส.อีสานยังเหนียวหนึบ 
ขณะที่นำยชูวิทย์กล่ำวว่ำ พวกเรำยังเหนียวแน่นกลมเกลียวอยู่ร่วมกันในพรรค เพ่ือควำมหวังของพ่ีน้องประชำชนชำว
อีสำนที่ให้ควำมไว้วำงใจเรำตั้งแต่เป็นไทยรักไทย พลังประชำชนถึงเพ่ือไทย เชื่อว่ำเพ่ือน ส.ส.ทุกคนไม่หนีไปไหน ยังอยู่
เพ่ือกอบกู้ประชำธิปไตย ท ำงำนให้ชำวอีสำนที่มอบควำมไว้วำงใจให้เรำ 
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ลือหวังสร้างฐานอ านาจใหม่สู้ศึก กทม. 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีกำรตั้งข้อสงสัยจำกคนในพรรคว่ำเหตุใด ส.ส.พรรคก้ำวไกลที่ไปในวันนั้นจึงมีแต่สมำชิกตัวแทน
พ้ืนที่ กทม.เกือบทั้งหมด ประจวบเหมำะกับที่คุณหญิงสุดำรัตน์เป็นผู้ดูแล ส.ส.กทม.ของพรรคเพ่ือไทย เป็นไปได้หรือไม่
ว่ำอำจมีกำรดีลกันไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรเลือกตั้งสมัยต่อไป ให้ ส.ส.พรรคสีส้มหลีกทำงให้ผู้สมัครของพรรคฝ่ำยตัวเองลง
สมัคร เพ่ือเพ่ิมโอกำสชนะเลือกตั้งระดับเขตของ กทม. เพรำะพรรคเพ่ือไทยเสียหน้ำที่ต้องเสียเก้ำอ้ีให้พรรคน้องใหม่
เหมือนกัน ประกอบกับข่ำวลือว่ำคุณหญิงสุดำรัตน์อำจไปตั้งพรรคใหม่เพรำะไม่สำมำรถท ำงำนร่วมกับสมำชิกกลุ่มอ่ืนใน
พรรคเพ่ือไทยได้ กำรเข้ำมำตีสนิท ส.ส.รุ่นน้องเหล่ำนี้อำจหำแนวทำงสร้ำงฐำนอ ำนำจ เตรียมแยกวงออกไปฉำยเดี่ยว
ท ำงำนกำรเมืองของตัวเองหรือไม่ 
“ณัฐชา” โต้ไม่มีคุยย้ายพรรคปัดงัดข้อผู้ใหญ่ 
นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เขตบำงขุนเทียน และโฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำในฐำนะ 1 ใน 7 ส.ส.กทม.
พรรคก้ำวไกล ขอยืนยันว่ำ ส.ส.ในกลุ่มไม่มีกำรพูดคุยถึงเรื่องนี้ และไม่เคยมีโอกำสพบกับคุณหญิงสุดำรัตน์ เป็นกำร
ส่วนตัว ขอยืนยันอีกครั้งว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง ส่วนกรณีท่ีตั้งข้อสังเกตว่ำกำรนัดทำนอำหำรครั้งนี้จะเชื่อมโยง
กับกำรย้ำยพรรคของ ส.ส.บำงส่วนของพรรคก้ำวไกล ตอนนี้ยังไม่มีกำรพูดคุยกัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ส.ส.กทม. 7 คน
ยังคงเหนียวแน่นอย่ำงมำก เรำปรึกษำหำรือกันอยู่ตลอด ยืนยันว่ำ ส.ส.กทม.ไม่ได้ขัดแย้งกับแกนน ำของพรรค ไม่ได้ถูก
เรียกไปตักเตือน ควำมสัมพันธ์ภำยในพรรคก้ำวไกลยังคงมั่นคงอยู่ 
กมธ.เชิญนายกฯแจง ลต.ท้องถิ่น 
นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล ในฐำนะประธำนคณะ กมธ.พัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สภำฯแถลงว่ำ ที่ประชุม กมธ.พิจำรณำกำรก ำหนดกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 
2563 ขณะนี้ออกระเบียบเตรียมพร้อมงบประมำณ กำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กมธ.ว่ำพร้อมจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว แต่ 
ครม.ยังไม่มีมติจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จึงมีมติให้เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหมเข้ำร่วม
ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. คำดว่ำนำยกฯอำจส่งตัวแทนมำ ถ้ำนำยกฯจริงใจขอให้มำชี้แจงเอง กมธ.ตั้งข้อสังเกตว่ำสำเหตุใด
รัฐบำลจึงยังไม่พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นเรื่องส ำคัญต่อปำกท้องประชำชน ส่วนที่ยังไม่ยกเลิกประกำศใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ลิดรอนสิทธิประชำชนในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
ศาล รธน.ฟัน “ระวี รุ่งเรือง” พ้น ส.ว. 
เมื่อเวลำ 14.30 น. ที่ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำวินิจฉัยให้สมำชิกภำพของนำยระวี 
รุ่งเรือง สมำชิกวุฒิสภำ อดีตนำยกสมำคมกำรค้ำเครือข่ำยชำวนำไทยและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ข้ำวชุมชน
ระดับประเทศ สิ้นสุดตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 111 (4) ประกอบมำตรำ 108 ข จำกกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (1) 
มำตรำ 98 (8) และมำตรำ 82 วรรคสี่ เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่
หรือกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำร มีผลนับแต่วันที่ศำลมีค ำวินิจฉัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865673 
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วันท่ี 11 มิ.ย. 2563 เวลำ 08:07 น. 

ธนกร ยันปัญหาพปชร.คลี่คลายแล้ว เลอืก กก.บห.ใหม่ 3 ก.ค.ทุกอย่างจบ 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนกร"ม่ันใจ งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านไร้ทุจริต วอนให้เชื่อม่ัน"บิ๊กตู่" ส่วนปัญหาในพปชร.คลี่คลาย
แล้ว เลือก กรรมการบริหารชุดใหม่ 3 ก.ค.ทุกอย่างถือว่าจบ 
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นำยธนกร วังบุญคงชนะ เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้ำนบำทว่ำ ฝ่ำยค้ำนไม่ต้องเป็นห่วง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ยืนยันชัดเจนแล้วว่ำทุกอย่ ำงต้องโปร่งใส มีประสิทธิภำพ 
ตรวจสอบได้ จะไม่ปล่อยให้เกิดปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงเด็ดขำด งบประมำณดังกล่ำวจะเน้นกำรกระตุ้นกำร
บริโภค กำรท่องเที่ยว กำรข่วยเหลือเศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศ สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพในชุมชน ในท้องถิ่น เพรำะมี
ประชำชนเดินทำงกลับไปอยู่ต่ำงจังหวัดจ ำนวนมำก 
 นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ กำรใช้งบฟื้นฟูดังกล่ำวจะไม่ซ้ ำซ้อนกับงบประมำณปี 63 และ 64 ตนเชื่อมั่นในตัวพล.อ.
ประยุทธ์ เพรำะมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ท่ำนจะไม่ปล่อยให้มีกำรทุจริตอย่ำงเด็ดขำด นอกจำกนี้ เรำมี
หน่วยงำนตรวจสอบมำกมำย โดยเฉพำะองค์กรอิสระต่ำงๆ ที่ส ำคัญประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบด้วย อีกท้ัง
ทุกโครงกำรจะเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรกลั่นกรองก่อนน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ในพรรคพลังประชำรัฐนั้นทุกอย่ำงคลี่คลำยแล้ว โดยกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดใหม่ตนได้รับแจ้งจำกนำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรคว่ำ จะมีกำรประชุมรักษำกำรคณะกรรมกำร
บริหำรพรรคในวันที่ 19 มิ.ย. เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ 
ดังนั้น เมื่อเลือกเสร็จทุกอย่ำงก็จบ เป็นไปตำมครรลองประชำธิปไตย 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625730 
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11 มิ.ย. 2563 09:31 น. 

“ธนกร” ย้ า 3 ก.ค. เลอืก กก.บห.พลังประชารัฐ เชื่องบฟ้ืนฟู 4 แสนล้านโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนกร” ม่ันใจ งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้าน ไร้ทุจริต ขอเชื่อม่ัน “บิ๊กตู่” ย้ า เลือกกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ชัดแล้ว 3 ก.ค. นี้ 
 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง กล่ำวถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 400,000 ล้ำนบำท ว่ำ ฝ่ำยค้ำนไม่ต้อง
เป็นห่วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ยืนยันชัดเจนแล้วว่ำทุกอย่ำง
ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภำพ ตรวจสอบได้ จะไม่ปล่อยให้เกิดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเด็ดขำด งบประมำณ
ดังกล่ำวจะเน้นกระตุ้นกำรบริโภค กำรท่องเที่ยว กำรช่วยเหลือเศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศ สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพใน
ชุมชน ในท้องถิ่น เพรำะมีประชำชนเดินทำงกลับไปอยู่ต่ำงจังหวัดจ ำนวนมำก 
 นำยธนกร เผยต่อไปอีกว่ำ กำรใช้งบฟื้นฟูดังกล่ำวจะไม่ซ้ ำซ้อนกับงบประมำณปี 2563 และ 2564 อีกท้ังเชื่อมั่น
ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ เพรำะมีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จะไม่ปล่อยให้มีกำรทุจริตอย่ำงเด็ดขำด นอกจำกนี้ เรำ
มีหน่วยงำนตรวจสอบมำกมำย โดยเฉพำะองค์กรอิสระต่ำงๆ ที่ส ำคัญประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบด้วย อีก
ทั้งทุกโครงกำรจะเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรกลั่นกรองก่อนน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 
ส ำหรับสถำนกำรณ์ในพรรคพลังประชำรัฐ นำยธนกร ระบุว่ำ ทุกอย่ำงคลี่คลำยแล้ว กำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคชุดใหม่ได้รับแจ้งจำก นำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ จะมีกำรประชุมรักษำกำร
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรชุด
ใหม่ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ดังนั้น เมื่อเลือกเสร็จทุกอย่ำงก็จบ เป็นไปตำมครรลองประชำธิปไตย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865931 
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เผยแพร:่ 11 มิ.ย. 2563 10:12    

สนช.ไม่ใช่ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.? 
 
 
จากกรณีการสรรหาคณะกรรมการสิทธิฯ และการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มาถึงความเห็นของเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
ถึงสถานะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมคิดว่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจและชวนให้ถกเถียงมาก 
 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อำจำรย์พิเศษประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจเฟ
ซบุ๊ก เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ระบุว่ำ...ส.ว.หลำยสิบคน อำจขำดคุณสมบัติและต้องพ้นจำกต ำแหน่ง? รธน. 60 มำตรำ 108 ห้ำม 
ส.ว. “เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็น ส.ส.มำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก”ส.ว.ปัจจุบันหลำย
สิบคน รวมถึงประธำนวุฒิสภำเคยเป็น สนช.ผู้ท ำหน้ำที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ จึงน่ำจะขำดคุณสมบัติ
ของกำรด ำรงต ำแหน่ง ส.ว.ในปัจจุบันหรือไม่? เพรำะรธน. 60 มำตรำ 263 บัญญัติว่ำ “ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำ
ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภำนิติบญัญัติแห่งชำติที่ตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 ยังคงท ำหน้ำที่รัฐสภำ สภำผูแ้ทนรำษฎร และวุฒิสภำต่อไป และให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ท ำหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำ ตำมล ำดับ” 
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เคยมีควำมเห็นว่ำ สนช.ถือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตำมมำตรำ 6 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว 2557 ที่บัญญัติให้ สนช.ท ำหน้ำที่สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ จึงมีหน้ำที่ยื่นแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เว้นแต่เมื่อเรื่องถึงศำลรัฐธรรมนูญ อำจได้รับควำมกรุณำตีควำมว่ำ สนช.
ปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่ง ส.ส. ข้ำงบนนั้นเป็นควำมเห็นของเจิมศักดิ์ท่ีโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขำ ผมตัดประเด็น
เรื่องกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองออกไป เพรำะเห็นว่ำ ต ำแหน่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กระทั่ง ส.ส.และ ส.ว.ไม่อยู่ใน 
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. 2535 มำตรำ 4 ซึ่งก ำหนดไว้ชัดเจนแล้ว 
 แต่ต ำแหน่งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือ สนช.ถือเป็นต ำแหน่ง ส.ส.หรือ ส.ว.หรือไม่ผมคิดว่ำประเด็นนี้น่ำสนใจ 
ถ้ำพูดกันตำมควำมเป็นจริงคิดว่ำคนทั่วไปรวมทั้งตัวผมเองก็มีควำมเชื่อมำตลอดว่ำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติในภำวะหลัง
รัฐประหำรนั้น แท้จริงก็คือ ผู้ท ำหน้ำที่ ส.ส.และ ส.ว.นั่นแหละ คือ เป็นทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ในต ำแหน่งเดียวกัน และอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ผ่ำนมำของ สนช.ก็เป็นเช่นนั้นโดยชัดแจ้ง 
 รัฐธรรมนูญชั่วครำว 2557 มำตรำ 6 ให้มีสภำนิติบัญญัติแห่งชำติประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนไม่เกินสองร้อย
ยี่สิบคนซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดและมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสี่สิบปี ตำมท่ีคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ถวำยค ำแนะน ำให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ 
 มำสู่ประเด็นที่เจิมศักดิ์หยิบยกข้ึนมำ รัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 108 (3) ห้ำม ส.ว. “เปน็หรือเคยเป็น ส.ส.เว้น
แต่ได้พ้นจำกกำรเป็น ส.ส.มำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก” นั่นแสดงว่ำ ถ้ำ สนช.ตำมควำมหมำยของ
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รัฐธรรมนูญ 2557 คือ ส.ส.อันเป็นคุณสมบัติต้องห้ำมจะมีคนจ ำนวนมำกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น ส.ว.ในชุดปัจจุบันนี้ขำด
คุณสมบัติ 
กรณีนี้สมชำย แสวงกำร ส.ว.ชุดปัจจุบันและเป็น สนช.ตำมรัฐธรรมนูญ 2557 ด้วยโต้แย้งว่ำ สมำชิก สนช.มิใช่ ส.ส.และ 
ส.ว.เหตุเพรำะ สนช.มำจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ตำมรัฐธรรมนูญชั่วครำว 2557 เป็นองค์กรพิเศษ 
เช่นเดียวกับ คสช.เพ่ือท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำกฎหมำยและอ่ืนๆ แทน สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ 
ที่ถูกยกเลิกไปในภำวะพิเศษที่มีกำรรัฐประหำรและยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมไปต้องย้อนไปว่ำ กรณีนี้นั้นเกิดค ำถำมขึ้นมำ
เมื่อมีกำรสรรหำคณะกรรมกำรสิทธิฯ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ที่มีกำรตีควำมคุณสมบัติต้องห้ำมแตกต่ำงกัน 
 ทั้งนี้คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ที่มีประธำนศำลฎีกำ เป็นประธำนได้ลงมติเมื่อวันที่ 30 
มกรำคม 2563 เลือกนำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพำกษำศำลมีนบุรี และอดีต สนช.ที่เพ่ิงพ้น จำกต ำแหน่งมำ
เกือบ 1 ปี 
 
หลังจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ป.ป.ช.มีมติเลือกนำยสุชำติ ท ำให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลำโหม อดีต 
สนช.ที่เพ่ิงพ้นจำกต ำแหน่งไม่ถึง 1 ปี ตัดสินใจมำสมัครเป็น กสม.ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ 23 พฤษภำคม - 23 เมษำยน 
2563 ทั้งๆ ที่ตัวเองเคยถูกคณะกรรมกำรสรรหำ กสม.ตัดชื่อออกมำครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนกรกฎำคมปี 62 เนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำมเพรำะพ้นจำก สนช.ไม่ถึง 10 ปี เมื่อมำสมัครใหม่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำเมื่อวันที่ 29 
พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ เสียงส่วนใหญ่ยืนหลักมติเดิมเม่ือปีที่แล้ว รวมทั้งตัดสิทธิ น.ส.จินตนนัท์ ชญำต์ร ศุภมิตร ผู้สมัครอีก
คนเนื่องจำกพ้นจำก สนช.ไม่ถึง 10 ปี 
 โดยสรุปก็คือ คณะกรรมกำรสรรหำองค์กรอิสระทั้ง 2 ชุดตีควำมต่ำงๆ กัน โดยคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร
สิทธิฯ เห็นว่ำ ต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเข้ำข่ำยต้องห้ำม เพรำะเป็น ส.ส.และ ส.ว.มำไม่เกิน 10 ปี แต่
กรรมกำรสรรหำ ป.ป.ช.ตีควำมว่ำสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำตินั้นไม่ใช่ ส.ส.หรือ ส.ว.ทั้งท่ีบทบัญญัติในข้อหำของ
พระรำชบัญญัติองค์กรอิสระทั้งสองนั้น เขียนข้อห้ำมไว้ตรงกันทุกตัวอักษร 
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 มำตรำ 10 ต้องไม่
มีลักษณะต้องห้ำม (18) เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ำรับกำรสรรหำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 9 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม (18) เป็นหรือเคยเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในระยะสิบปี
ก่อนเข้ำรับกำรสรรหำ 
 ดังนั้นจึงมำสู่ค ำถำมที่ว่ำ แล้วตกลงสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในภำวะหลังรัฐประหำรนั้นถือเป็น ส.ส.กับ 
ส.ว.ในภำวะปกติหรือไม่ ถ้ำตีควำมแบบกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรสิทธิฯ ก็มำสู่ค ำถำมว่ำแล้ว ส.ว.ชุดปัจจุบันที่มำจำก 
สนช.ชุดล่ำสุดนั้นขำดคุณสมบัติไหม ผมเห็นว่ำ มีควำมพยำยำมพูดเรื่องที่มำให้เป็นข้อแตกต่ำง รวมถึงพูดว่ำ สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติบำงคนเป็นข้ำรำชกำรประจ ำจึงไม่ใช่ ส.ส.หรือ ส.ว.แต่ผมมองว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็นเรื่องของกำรก ำหนด
คุณสมบัติที่แตกต่ำงกันไปตำมรัฐธรรมนูญ ในอดีตเรำก็เคยมี ส.ว.ที่มำจำกข้ำรำชกำรประจ ำได้ ดังนั้นที่มำและคุณสมบัติ
ส ำหรับผมแล้วมองว่ำไม่ใช่ประเด็น 
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 ส ำคัญอยู่ที่ว่ำ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำตินั้น แม้จะมีชื่อเรียกเฉพำะไปตำมรัฐธรรมนูญ แต่ท ำหน้ำที่ท้ังเป็น 
ส.ส.และ ส.ว.ในคนเดียวกันในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัตินั้นถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 109 (3) หรือไม่  
 
ลักษณะของ สนช.นั้นไม่ใช่องค์กรที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีหน้ำที่เดิมเป็นอย่ำงอ่ืน แล้วเมื่อไม่มีสภำฯ ก็ได้รับมอบหมำยให้
มำท ำหน้ำที่แทน ส.ส.หรือ ส.ว.ก็หำได้ไม่ แต่รัฐธรรมนูญ 2557 มำตรำ 6 ระบุไว้เลยว่ำ ให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำ
หน้ำที่สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ 
 ในควำมหมำยก็คือ สนช.ไม่ใช่ ส.ส.และ ส.ว.แต่ สนช.เป็นทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ในตัวนั่นเองทีนี้มำพิจำรณำคุณสมบัติ
ต้องห้ำมของกำรเป็น ส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 หรือกำรเป็นคณะกรรมกำรสิทธิฯ หรือคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ว่ำมี
เจตนำรมณ์อย่ำงไร ซึ่งผมคิดว่ำน่ำจะหมำยถึงกำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีได้ท ำต่อเนื่องมำไม่ใช่กำรให้น้ ำหนักในชื่อที่เรียกขำน 
 ดังนั้นแม้จะอ้ำงให้พ้นไปได้ว่ำ สนช.ไม่ใช่ ส.ส.ก็ตำม ผมคิดว่ำไม่น่ำจะหลีกเลี่ยงคุณสมบัติต้องห้ำมพ้น น่ำสนใจ
ว่ำ เรื่องสองมำตรฐำนที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อเรื่องนี้ถูกน ำขึ้นสู่ศำลรัฐธรรมนูญจะถูกตีควำมอย่ำงไร และผลกำรตีควำมนั้นจะ
น่ำเชื่อถือหรือรับฟังได้หรือไม่ติดตำมผู้เขียนได้ที่ https://www.facebook.com/surawich.verawan 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000060380 
 
  

https://www.facebook.com/surawich.verawan
https://mgronline.com/daily/detail/9630000060380
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10 มิ.ย. 2563-11:22 น. 

กลิ่นแห่งคดีธรรมกายอวลกรุ่น มาถึงคดีริบบิ้นขาว‘วันเฉลิม’ 
ประเด็นร้อน 

 
 
  พลันที ่มีกำรตั ้งข้อหำต่อกำรเคลื ่อนไหวติด"ริบบิ ้นขำว"ของนักกิจ กรรมจำกสหภำพนักเรียน นิสิต
นักศึกษำแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อกรณี #Safe วันเฉลิม คนในแวดวงทำงกำรเมืองก็กระสำ"
กลิ่น"กำรตั้งข้อหำต่อกรณีกำรจัดกำรกับ"ธรรมกำย"ขึ้นมำโดยอัตโนมัติ จ ำได้หรือไม่ว่ำ มี"ข้อหำ"หลำยข้อหำที่
สร้ำงควำมฮือฮำเป็นอย่ำงสูง แม้ว่ำจะเริ่มต้นสกัดกำรเคลื่อนไหวผ่ำนพรบ.กำรจรำจรทำงบก แต่ก็ลงเอยด้วย
ข้อหำหนึ่งจับกุมก ำแพงวัดเป็นของกลำง ต่อกรณีของสหภำพนักเรียน นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย เริ่มต้น
ด้วยค ำขู่ว่ำอำจผิดต่อพรก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน แต่ในที่สุดลงเอยด้วยควำมผิดตำมพรบ.
ควำมสะอำด เด่นชัดอย่ำงยิ่งว่ำแต่ละเป้ำหมำยของกำรตั้ง"ข้อหำ"ล้วนเพ่ือสกัดขัดขวำงในทำงกำรเมืองเพรำะรู้ดี
ว่ำเป้ำหมำยของสห ภำพนักเรียน นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทยคืออะไรคือกำรแสดงออกเชิง"สัญลักษณ์" คือ
กำรแสดงควำมรู้สึกอันเป็นกำร #Safe วันเฉลิม 
กำรเคลื่อนไหวของสหภำพนักเรียน นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มจำกกำรหำยตัวไปของ ต้ำร์ วันเฉลิม 
กลำงกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยนเป็นกำรหำยตัวไปเพรำะปฏิบัติกำร"อุ้ม"อย่ำงอุกอำจปรำกฏภำพให้เห็น
ผ่ำนกล้องวงจรปิดแต่ในเบื ้องต้นไม่ได้ร ับควำมสนใจจำกทำงกำรไทยอย่ำงกระตือรือร้น ไม่ว่ำเมื ่อมีผู ้ถำม
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ไม่ว่ำเมื่อมีผู้ถำมส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติกลำยเป็น"ปฏิกิริยำ"ในทำงสังคมจำกใน
โลก"โซเชียล มีเดีย" กระทั่งมีกำรชุมนุมเคลื่อนไหวแม้จะอยู่ระหว่ำงกำรประกำศและบังคับใช้พรก.กำ รบริหำร
ร ำชกำร ในสถำนกำรณ ์ฉ ุก เ ฉ ินก ็ต ำม ในที ่ส ุด ก ็ล ง เ อยด ้ว ยกำรต ิด " ร ิบบิ ้น ข ำว "หน ้ำ กองท ัพบก  หน ้ำ
กระทรวงกลำโหมและลงเอยที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย แล้วก็ถูกจับกุมตัวด้วยควำมผิดพรบ.ควำมสะอำดในที่สุด  
แม้กำรจับกุมตัวนักกิจกรรมจะเป็นกำรตั้งข้อหำโดยพนักงำนสอบ สวนแห่งสน.ปทุ มวัน แต่แวดวงทำงกำรเมืองก็
รู้ว่ำเป็นข้อหำที่คิดประดิษฐ์สร้ำงมำจำกท ำเนียบรัฐบำลโดยอดีตนำยต ำรวจใหญ่ที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำ
นำยกรัฐมนตรีคนส ำคัญคนหนึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เคยได้รับมอบหมำยให้จัดกำร"ธรรมกำย"ผลจะเป็นเช่นคดี"
ธรรมกำย"หรือไม่ ไม่นำนมี"ค ำตอบ" 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4287583 
ข่ำวทีเ่กีย่วข้อง : https://www.matichon.co.th/local/news_2220642 
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4287583
https://www.matichon.co.th/local/news_2220642
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/FootNote-7.jpg
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รายงาน : ค าถาม เบือ่มั้ย ใตม้่านควัน แห่ง ‘เต๋า’ กับ เลือดสุพรรณ 
 
 
 
 

 
 

สภำพกำรณ์อันก ำลังเกิดขึ้นและด ำรงอยู่ภำยในพรรคพลังประชำรัฐเป็นปัญหำหรือไม่ น่ำวิตก น่ำหวั่นเกรง 
หรือไม่ในทำงกำรเมือง หำกฟังจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เหมือนไม่มีปัญหำยิ่งหำกฟังจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หรือจำก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ เหมือนกับทุกอย่ำงได้จบลงแล้วแต่เมื่อได้ยินค ำถำม “เบื่อมั้ย” ก็รู้อยู่เป็น
อย่ำงดีเพรำะนี่มิได้เป็นค ำถำมจำก นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มิได้เป็นค ำถำมจำก นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ หรือเป็น
ค ำถำมจำก นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์หำกเป็นค ำถำมของคนระดับ “รองนำยกรัฐมนตรี”ยิ่งเมื่อประสำนกับนิยำมกำรเมือง
ใหม่ กำรเมืองเก่ำ อันออกมำจำกปำก นำยอุตตม สำวนำยน และ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ยิ่งบังเกิดอำกำรสยองศึกใน
พรรคพลังประชำรัฐเป็นศึกใหญ่หำกทุกอย่ำงรำบรื่น หำกทุกอย่ำงสำมำรถตกลงกันได้ เหตุใดจึงต้องมีใบลำออกจำก 18 
กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐน่ำจะเป็นค ำถำมจำก นำยอุตตม สำวนำยนเพรำะเมื่อไม่มีปัญหำก็ไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรค ก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยน ตัวเลขำธิกำรพรรคท ำไมต้องเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณรู้อยู่เป็นอย่ำงดีว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือ “พ่ีใหญ่” ไม่ว่ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำของ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำเพียงชูชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็อ่อนระเนนเอนรำบอย่ำว่ำแต่ นำยอุตตม สำว
นำยน หรือ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ จะอ่อนระเนนเอนรำบเลย แม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก็ยำกจะต่อกร
แล้วค ำถำม “เบื่ อมั้ ย” เกิดขึ้น ได้อย่ ำง ไรกำรขยับขับเคลื่ อนจำก “กลุ่ ม4 กุมำร” โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง 
เมื่อมองผ่ำนบทบำทของ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ เด่นชัดยิ่งว่ำเป็นกำรถอยเป็นกำรถอยด้วยกระบวนท่ำแบบ “เต๋ำ”หยิบ
ยกคันศรที่โก่งจนล้ำ หยิบยกควำมผสำนผสมกลมกลืนกันระหว่ำงหยินกับหยำง ระหว่ำงแข็งกับอ่อนอันเป็นลีลำ
ของ “เหล่ำจื่อ”และตำมมำด้วยบทเพลง “เลือดสุพรรณ”เป็นกำรถอยจำกควำมจัดเจนในแบบเต๋ำของจีน เป็นกำรถอย
ด้วยลีลำมำด้วยกัน ไปด้วยกันในกระสวนแบบหลวงวิจิตร 

น่ำแปลกที่มำกับค ำถำม “เบื่อมั้ย”เพรำะค ำว่ำ “เบื่อมั้ย” เพียง 2 ค ำเท่ำกับสะท้อนให้เห็นท่วงท่ำอำกำรอัน
ลึกซึ้งในทำงควำมคิด ในกำรถอยว่ำจะเป็นกำรถอยในเชิงรุกเพรำะเป็นกำรถอยนทำง “ยุทธศำสตร์”เมื่อมองผ่ำนม่ำน
ควันของลีลำแห่งคันศรของเต๋ำ เมื่อมองผ่ำนบทเพลงเลือดสุพรรณอันเข้มข้นก็จะเข้ำใจในควำมเป็นจริงควำมเป็นจริง
ของ “ควำมขัดแย้ง” ที่ด ำรงอยู่ควำมเป็นจริงของ “กำรต่อสู้” แม้จะรู้อยู่เป็นอย่ำงดีว่ำไม่สำมำรถทัดทำน “กระแส
หลัก” กระแสครอบง ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐได้แต่ก็ด ำเนินไปในท่วงท่ำ “กูจะสู้” แม้จะรู้ว่ำ “กูแพ้” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2222065 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2222065
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/p-3-10-663.jpg
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รากเหง้าการเหยยีดสีในเมืองไทย กรณีเสื้อเหลือง เสื้อแดง สลิม่ และ ลม้เจ้า 
 

 
ทุกครั้งที่เกิดประเด็นทางการเมืองขึ้นมาในโลกโซเชียล ใครก็ตามที่ออกมาเสนอ "ความคิดเห็น" มักจะถูกยัดเยียด
หรือเหยียดให้เป็น เสื้อเหลือง เสื้อแดง สลิ่ม ล้มเจ้า ไพร่ เผด็จการและอํามาตย์ เป็นต้น 
โดยเฉพำะกรณีล่ำสุด กำรหำยตัวไปของ "วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์" ถูกอุ้มจำกกลุ่มคนร้ำยก่อเหตุในประเทศกัมพูชำ ต่ำง
แบ่งฝักฝ่ำยแสดงควำมคิดควำมเห็น ตำมควำมเชื่อและควำมนิยม หรือรสนิยมทำงกำรเมือง แม้แต่คนที่อยู่เฉยๆ ไม่รู้สึก
รู้สำกับเรื่องกำรเมืองก็อำจยังถูกเหยียด หรือถูกต่อว่ำเช่นกันนี่แหละคือ "กำรสร้ำงวำทกรรมกำรเมือง" เพ่ือโยนควำมผิด 
ใส่ร้ำยฝ่ำยตรงข้ำม เพ่ือสร้ำงควำม ชอบธรรมให้ฝ่ำยตนเอง และแสวงหำแนวร่วมไปในครำวเดียวกันเพียงแต่ยุคสมัย
เปลี่ยนไป กลอุบำยสร้ำงวำทกรรมกำรเมืองก็เปลี่ยนตำมเทคโนโลยี ซึ่ง พ.ศ. นี้  "โซเชียลมีเดีย" ครองเมือง ก็มีวิธีกำร
แตกต่ำงกันออกไป 
การสร้างวาทกรรมฯยุคเก่า 
หำกนับตั้งแต่ยุคกำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครอง เมื่อ 2475 กำรต่อสู้ชิงอ ำนำจกัน ในขั้ว "ฝ่ำยประชำธิปไตย" หรือ
สู้กับ "ฝ่ำยอนุรักษ์นิยม" สมัยนั้น ใช้กำรแจกใบปลิว กำรโปรยใบปลิวตำมท้องถนน โจมตีทำงกำรเมืองหรือแม้แต่กำรจ้ำง
คนไปตะโกนในโรงภำพยนตร์ ด้วยกำรกล่ำวหำรุนแรงเพ่ือหวังผลทำงกำรเมือง กรณี  "อ.ปรีดี พนมยงค์" เป็นต้น 
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรเมืองโลก แบ่งเป็นขั้วประชำธิปไตย กับขั้วคอมมิวนิสต์ ซึ่งไทยเอง ผู้น ำกองทัพ ขึ้นมีบทบำท
ทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่อง กำรประดิษฐวำทกรรม "เชื่อผู้น ำชำติพ้นภัย" ในยุค จอมพล แปลก พิบูลสงครำม ครอง
อ ำนำจก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่ง ในกำรปลุกแนวร่วม สยบกลุ่มต่อต้ำนของนักกำรเมือง เป็นต้น รวมถึงกำรเคลื่อนไหวของ
นักศึกษำ กรณี 14 ตุลำ 16 และ 6 ตุลำ 19 ถือเป็นกำรวำทกรรม ต่อสู้กันอย่ำงเข้มข้น ระหว่ำงขั้วประชำธิปไตยกับ
เผด็จกำรทหำร ปมกำรใช้กระแสเรื่อง "ล้มเจ้ำ" และ "คอมมิวนิสต์" กำรเป็นประเด็นขัดแย้งและใช้วิธีกำรรุนแรงจัดกำร
นำนนับทศวรรษ 
การสร้างวาทกรรม "พฤษภาทมิฬ" 
หลังหมดยุคสงครำมเย็น ก้ำวสู่ยุคพัฒนำอุตสำหกรรม ขณะบทบำทของสื่อสำรมวลชนได้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง จำกยุค
หนังสือพิมพ์เฟ่ืองฟู สู่ยุคโทรทัศน์หรือทีวี และกำรเข้ำมำเครื่องมือสื่อสำร อย่ำง เพจเจอร์ เครื่องมือส่งข้อควำมติดตำม
ตัว และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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กำรเคลื่อนไหวกำรเมืองยุคนี้ มีตัวอย่ำงท่ีเคยรับรู้กันคือ "ม็อบมือถือ" กำรใช้โทรศัพท์มือถือ ระดมคนชุมนุมต่อต้ำนผู้น ำ
กองทัพสืบทอดอ ำนำจ อย่ำง "บิ๊กสุ" พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ขึ้นเป็นนำยกรัฐมนตรี หลังเข้ำร่วม รสช. ยึดอ ำนำจ
รัฐบำล พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ วำทกรรมที่สู้กำรทำงกำรเมือง เช่น  เสียสัตย์เพ่ือชำติ พรรคเทพพรรคมำร และ 
จ ำลองพำคนไปตำย เป็นต้น 
วาทกรรม "ขับไล่ทักษิณ" 
กำรขึ้นมำมีอ ำนำจของนำยทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ปี 2544 และเกิดกลุ่มต่อต้ำนในนำมกลุ่ม
พันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย หรือ พธม. รำวปี 2547 มีผู้น ำหลักคือ "สนธิ ลิ้มทองกุล" ใส่เสื้อเหลืองเป็น
สัญลักษณ์ เปิดโปงปัญหำคอรัปชั่น สร้ำงวำทกรรม ไอ้หน้ำเหลี่ยม , โกงทั้งโคตร , ระบอบทักษิณ เป็นต้น จนถูกคณะ
มนตรีควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ คมช. ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ก่อกำรรัฐประหำรปี 2549 
วาทกรรม "ไพร่-อ ามาตย์" 
หลัง คมช. ยึดอ ำนำจรัฐบำลทักษิณ ชินวัตร เกิดกลุ่มต่อต้ำนทหำรยึดอ ำนำจ จำกกลุ่มคนเล็กๆ ปรำศรัยที่สนำมหลวง 
จนกลำยเป็นกลุ่มคนเสื้อแดง ในนำมกลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ หรือ นปช. ต่อต้ำนรัฐบำล 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำนนท์ และโจมตี พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ อดีตประธำนองคมนตรี สร้ำงวำทกรรม ไพร่ , อ ำมำตย์ , 
ฝ่ำยประชำธิปไตย 
วาทกรรม "ทหารฆ่าประชาชน" 
กำรเลือกตั้งทั่วไปปี 2550 ฝ่ำยผู้สนับสนุนอดีตนำยกฯทักษิณ ใช้พรรคพลังประชำชนสู้ศึกเลือกตั้งจนได้รับชัยชนะตั้ง
รัฐบำล มีสมัคร สุนทรเวช และสมชำย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนำยกฯ ถูกกลุ่ม พธม. ชุมนุมขับไล่อย่ำงต่อเนื่อง จนพรรคพลัง
ประชำชนถูกยุบ ส.ส.กลุ่มเพ่ือนเนวิน จับมือพรรคประชำธิปัตย์ตั้งรัฐบำล ดันอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นนำยกฯ ซึ่งกำร
ชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง จนน ำไปสู่กำรล้อมปรำบเพื่อรักษำควำมสงบที่รำชประสงค์ ปี 2553 
วาทกรรม "นิรโทษกรรมสุดซอย" และ "สลิ่ม" 
และกำรเลือกตั้งทั่วไป 2554 พรรคเพ่ือไทยชนะเลือกตั้ง น้องสำวของทักษิณ อย่ำง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเป็นนำยกฯ 
ซึ่งดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งกลุ่ม กปปส. ที่มี สุเทพ เทือกสุบรรณ น ำขบวนต่อต้ำน "นิรโทษกรรมสุดซอย" เกิดวำท
กรรมว่ำ "สลิ่ม" มำจำกลักษณะขนมซ่ำหริ่มมีหลำกสี กรณีกำรเคลื่อนไหวกลุ่มคนเสื้อหลำกสี หมำยคนที่เหมือนจะเป็น
กลำง แต่สนับสนุนทหำร และไม่ชอบเสื้อแดง กระทั่งในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ผบ.ทบ.ในขณะนั้น น ำก ำลัง
ทหำรยึดอ ำนำจ เมื่อปี 2557 
วาทกรรม "ล้มเจ้า" 
กำรเคลื่อนไหวของพรรคกำรเมืองที่ต่อต้ำน คสช. และต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ จะถูกฝ่ำยตรงข้ำมกล่ำวหำว่ำเป็นพวก
ล้มเจ้ำ มำอย่ำงต่อเนื่อง 
แม้ว่ำจะมีกำรเลือกตั้งทั่วไป 2562 กำรที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกฯ สมัยที่ 2 ถูกโจมตีอย่ำงหนักเรื่องสืบทอดอ ำนำจ 
และกำรปลุกวำทกรรม "สลิ่ม" ในหมู่กลุ่มนิสิตนักศึกษำ เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2563 เพ่ือปลุกเร้ำทำงควำมคิดของชนชั้น
กลำง ศำสตรำจำรย์ ธีรยุทธ บุญมี เคยบรรยำยพิเศษเรื่อง “ประชำชน พรรคกำรเมือง ทหำรไทย ติดกับดัก ก่อวิกฤติ
ใหม่ประเทศไทย” เนื่องในโอกำศครบ 46 ปีเหตุกำรณ์ 14 ต.ค. เมื่อปีที่แล้ว อย่ำงน่ำสนใจว่ำ 
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น่าเป็นห่วงวิกฤติรอบใหม่ในลักษณะวาทกรรมที่แรงขึ้นไปเรื่อยๆ และจะค่อยๆท าลายคนที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มอ่ืน หรือ
คนอ่ืนที่ละเล็กละน้อย ทั้งนี้ เห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์มีบารมี และมีฐานพอสมควร หากออกมาพูดด้วยความเป็นผู้ใหญ่ ให้
ภาพสงบเรียบร้อย นุ่มนวล ปล่อยวางบางเรื่องบ้าง จะท าให้ความแรงลดลง 
อย่ำงไรก็ตำม ในทัศนะของผู้เขียน มองสังคมไทยไม่เคยเปลี่ยน จำก 2475 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มที่นิยมประชำธิปไตยกับ
กลุ่มอนุรักษ์นิยม ยังต่อสู้กัน ผลัดเปลี่ยนกันมีอ ำนำจ จึงไม่แปลกที่กำรสร้ำงวำทกรรม "เผด็จกำร , สลิ่ม และล้มเจ้ำ" จะ
หยั่งรำกลึกเหยียดควำมคิดควำมเห็นในสังคมอย่ำงต่อเนื่อง แน่นอน ผลกระทบจำกกำรสร้ำงวำทกรรมทำงกำรเมืองนั้น 
หำกใครตกเป็น "ผู้ถูกกระท ำ" จำกฝีมือฝ่ำยผู้มีอ ำนำจ หรือกลุ่มกองก ำลังไม่ทรำบฝ่ำย รวมไปถึงมือที่สำม ย่อมเป็น
เงื่อนไขของกำรเกิดควำมขัดแย้งในสังคม อำจเป็นกระแสในกำรเคลื่อนไหว แต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ จะได้รับกำรช่วยเหลือ
จำกกำรอุ้มได้มำกน้อยเพียงใด ดังเช่น ตัวอย่ำง "ผู้ถูกอุ้มเอ่ียวกำรเมือง" ส่วนใหญ่ที่ผ่ำนมำ มักหำยตัวไปไม่พบตัว หรือ
เสียชีวิต มำกกว่ำรอดชีวิต ซึ่งบทเรียนหลำยๆ กรณีก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ดังนั้น กำรเหยียดสีในเมืองไทย กรณีเสื้อ
เหลือง เสื้อแดง สลิ่ม และ ล้มเจ้ำ เสมือนเป็นเครื่องมือในกำรรองรับควำมเชื่อของแต่ละฝ่ำย โดยไม่สนใจแสวงหำ
ข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ ์ใช่หรือไม่!?! 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884432 
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11 มิ.ย. 2563-00:50 น. 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  
ค าถาม แหลมคม จาก สมคดิ จาตุศรีพิทักษ์ เป้า พลังประชารัฐ 
วิเครำะห์กำรเมือง 

 
 
 
 
 
  ไม่ว่ำค ำถำม “เบื่อมั๊ย” ไม่ว่ำค ำถำม “ท ำไมคนดีอยู่ไม่ได้”ส ำคัญ ส ำคัญไม่เพียงเพรำะเป็นค ำถำม
จำก นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นรองนำยกรัฐมนตรีในรัฐบำล ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เท่ำนั้น 
หำกแต่ยังสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับ “กลุ่ม 4 กุมำร” ไม่ว่ำ นำยอุตตม สำวนำยน ไม่ว่ำ 
นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่ำ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ว่ำ นำย กอบศักดิ์ ภูตระกูล ล้วนมีควำมแนบแน่น ปม
อยู่ที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ถามใคร 
ประหนึ่งว่ำค ำถำมของ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ เป้ำหมำยอยู่ที่ “สังคม”กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่ำไม่ว่ำค ำถำม 
“เบื่อมั๊ย” ไม่ว่ำค ำถำม “ท ำไมคนดีจึงอยู่ไม่ได้”สัมพันธ์กับปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในพรรคพลังประชำรัฐมีกำรกดดัน
หัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรคเมื่อหัวหน้ำพรรคไม่ใช่ นำยอุตตม สำวนำยน  

เมื่อเลขำธิกำรพรรคไม่ใช่ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นั่นย่อมมีผลสะเทือนไปถึงต ำแหน่งใน คณะรัฐมนตรี” พรรค
พลังประชารัฐต่างหากคือเป้าของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
ค ำถำมที่ว่ำ “เบื่อมั๊ย” จึงหมำยถึง เบื่อพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ เพรำะว่ำปัญหำอันลำยเป็น  
ทอล์ก ออฟ เดอะ ทำวน์ ในทำงกำรเมืองขณะนี้มีจุดเริ่มมำจำกกำรแบ่งปันส่วนต ำแหน่งไม่ลงตัวในพรรคพลัง
ประชำรัฐจึงต้องเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค จึงต้องเปลี่ยนเลขำธิกำรพรรค 
ค ำถำมที่ว่ำ “ท ำไมคนดีจึงอยู่ไม่ได้”จึงหมำยควำมถึงแนวโน้มที่ นำยอุตตม สำวนำยน แนวโน้ม 
ที่นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จะไม่มีที่ยืนในทำง กำรเมืองค าตอบย่อมมาจากพรรคพลังประชารัฐเป็นหลัก ทุกกำร
เคลื่อนไหวของ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ จึงทรงควำมหมำยทำงกำรเมือง คล้ำยกับว่ำ  

นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ ก ำลังปกป้อง “คนดี” แต่กำรปกป้องคนดีก็มีควำมจ ำเป็นต้องชี้ให้เห็นควำมเลวร้ำยอัน
เนื่องจำกกำรกระท ำต่อ“คนดี”ในที่สุด พรรคพลังประชารัฐก็กลายเป็นต าบลกระสุนตก  

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4290547 
 
 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4290547
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/hukkeng1.jpg
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วันพฤหัสบดี ท่ี 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

นายซื่อตรงรักเมอืงไทย 
 
เข็มทิศการเมืองผิด จุดบอดของรัฐบาล? 
ครบ 1 ปีกำรเข้ำรับต ำแหน่งของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จำกกำรเลือกตั้งเดือนมีนำคม 2562 ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำถือว่ำ
รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่ำนในกำรบริหำรประเทศในหลำยด้ำน และภำยใต้ควำมกดดันของฝ่ำยค้ำน รัฐบำลนี้ก็ยัง
ท ำได้ดีกับกำรบริหำรประเทศในสถำนกำรณ์วิกฤติอย่ำงโควิด-19 แต่ก็ยังมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วนคือเรื่อง
ของกำรบริหำรเศรษฐกิจที่ก ำลังถดถอยจำกวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กำรลดกำรลงทุนนอกประเทศ กำร
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คน กำรเดินทำง กำรท่องเที่ยวก ำลังส่งผลกระทบโดยตรงกับเครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจของ
ไทย ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในสถำนกำรณ์เช่นนี้ต้องดูกันต่อไปว่ำจะมีกำรเปลี่ยนขุนพลทำงเศรษฐกิจหรือไม่? 
เพรำะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงครั้งแรกที่มีคนพูดถึงจุดอ่อนของรัฐบำลในกำรบริหำรเศรษฐกิจ แต่เป็นมำตลอดตั้งแต่ยุค
รัฐบำลคสช. จนถึงปัจจุบันใช่หรือไม่? และก ำลังจะมำเป็นเหตุให้มีกำรเขย่ำให้นำยกฯปรับ ครม. ที่มีข่ำวว่ำจะมีกำรยก
เครื่องทีมเศรษฐกิจแต่ติดวิกฤติโควิด-19 เสียก่อนเลยท ำให้มีกำรเลื่อนช่วงเวลำปรับทัพออกไปหลังวิกฤติ ซึ่งตอนนี้ดู
เหมือนมีกระแสข่ำวลำมไปถึงกำรเขย่ำเก้ำอ้ีและอ ำนำจบริหำรภำยในพรรคพลังประชำรัฐด้วยหรือไม่? เพรำะในขณะที่
วิกฤติโควิด-19 ยังไม่ผ่ำนพ้นไปแต่แรงเขย่ำในพรรคพลังประชำรัฐกลับมีท่ำทีรุนแรงขึ้น มีกำรแบ่งฝ่ำยอย่ำงค่อนข้ำง
ชัดเจน และแรงเขย่ำนั้นก็น ำไปถึงจุดที่กรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคนลำออกเป็นผลให้หัวหน้ำพรรคอย่ำง  นำยอุตตม 
รมว.คลัง อำจถูกบีบให้ต้องจัดกำรประชุมวิสำมัญพรรคเพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ในเร็วๆ นี้หรือไม่? 
รอยแยกในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นตำมกระแสข่ำวเรื่องกำรเขย่ำที่นั่งหัวหน้ำพรรคที่จะให้มีกำรเปลี่ยนตัว
หรือไม่? แต่ควำมตึงเครียดภำยในพรรคพลังประชำรัฐอำจก ำลังเข้ำทำงฝ่ำยซ้ำยหัวก้ำวหน้ำอย่ำปฏิเสธไม่ได้ เพรำะ
พรรคพลังประชำรัฐด ำรงอยู่ในสถำนะของควำมเป็นตัวแทนควำมคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่เชื่อในควำมมั่นคง ปลอดภัย 
และควำมสำมัคคีของคนในชำติ เมื่อวันนี้พรรคพลังประชำรัฐอำจถูกมองว่ำก ำลังทะเลำะกันในเรื่องของผลประโยชน์ ใน
ลำภยศ ก็อำจท ำให้ภำพของกำรท ำงำนที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม กำรเสียสละเสรีภำพเพ่ือควำมมั่นคง เป็นเรื่องน้ ำเน่ำใน
สำยตำประชำชนหลำยคนที่ต่ำงพูดกันว่ำสุดท้ำยก็ไม่ต่ำงกัน ซึ่งเรื่องนี้ก ำลังจะไปเข้ำทำงกับฝ่ำยหัวก้ำวหน้ำที่อยู่ฝั่งตรง
ข้ำมรัฐบำล เพรำะเหล่ำนี้คือเรื่องที่คนเห็นต่ำงรัฐบำลโจมตีมำตลอดว่ำรัฐบำลไม่ได้สนใจประชำชน แต่สนใจ
ผลประโยชน์ตัวเองมำกกว่ำ? ยิ่งตอนนี้มีกำรเขย่ำแรงในพรรคเพ่ือหวังแย่งชิงเก้ำอ้ีรัฐมนตรี พรรคพลังประชำรัฐก ำลัง
เผยจุดอ่อน ย่อมท ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมใช้จุดนี้โจมตีใช่หรือไม่? ประกอบกับขุนพลฝ่ำยหัวก้ำวหน้ำก ำลังเริ่มประสำนเป็นรูป
เป็นร่ำงจำกกำรรวบรวมขุนพลยุค 14 ตุลำ มำเสริมทัพซึ่งคนยุค 14 ตุลำ เป็นคนที่มีประสบกำรณ์ในกำรต่อต้ำน
ควำมคิดแบบอนุรักษ์นิยมอยู่แล้ว จึงท ำให้เรื่องกำรต่อต้ำนควำมเป็นอนุรักษ์นิยมสมบูรณ์มำกขึ้น มีกำรพยำยำมปลุก
ควำมคิดต่อต้ำนทหำรมำกขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับทิศทำงพรรคฝ่ำยรัฐบำลเองมีภำพกำรแย่งชิงอ ำนำจเหล่ำนี้ ก็ยิ่งจะ
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เป็นเหตุให้โดนโจมตี หรือต่อต้ำนได้ง่ำยขึ้น รวมถึงยุทธศำสตร์ของฝั่งตรงข้ำมรัฐบำลก ำลังใช้โลกล้อมไทย กล่ำวคือกำร
ดึงเอำควำมคิดแบบตะวันตกมำปลูกฝังปลุกปั่นให้คนต่อต้ำนเผด็จกำรรูปแบบต่ำงๆ แล้วโยงไปถึงกองทัพ และมีกำรเชื้อ
เชิญตัวแทนประเทศมหำอ ำนำจเข้ำมำมีบทบำทในกำรเมืองไทย เ พ่ือลดทอนควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำล ซึ่งมีนัยทำง
กำรเมืองระหว่ำงประเทศอีกส่วนหนึ่งในยุทธศำสตร์ที่ใช้โลกล้อมไทยก ำลังเข้ำทำงกำรเมืองแบบภูมิรัฐศำสตร์ในทำง
ภูมิศำสตร์แล้วประเทศไทยอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงประเทศมหำอ ำนำจ 2 ค่ำยหลัก คือ  
สหรัฐฯ และจีน ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำไทยมีนโยบำยทำงกำรทูตกับต่ำงประเทศแบบไม่สร้ำงศัตรู ไม่เลือกฝ่ำยอย่ำง
ชัดเจน ซึ่งนั่นท ำให้ไทยยังเป็นพ้ืนที่ช่วงชิงระหว่ำงมหำอ ำนำจอยู่เสมอ แต่ด้วยควำมใกล้ชิดทำงวัฒนธรรม เชื้อชำติ และ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนท ำให้อิทธิพลจีนก ำลังได้ครองสัดส่วนมำกขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับสหรัฐที่
เริ่มลดควำมส ำคัญของไทยลงหลังกำรรัฐประหำรปี 2557 ท ำให้ควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงไทย-สหรัฐมีควำมใกล้ชิดที่ลดลง ท ำให้จีนมีบทบำทต่อรัฐบำลไทยมำกยิ่งขึ้น แต่สภำพกำรเมืองภำยใน
รัฐบำลตอนนี้ที่เปรำะบำงภำยใน บวกกับฝ่ำยต่อต้ำนรัฐซึ่งก ำลังเชื้อเชิญต่ำงชำติให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรเคลื่อนไหวทำง
กำรเมืองในรูปแบบต่ำงๆ อำจเป็นกำรเปิดช่องอีกครั้งหนึ่งให้กระแสตะวันตกสำมำรถกลับเข้ำมำแทรกแซงในกิจกำร
ภำยในไทยได้อีกครั้ง? ซึ่งไม่ว่ำด้วยควำมตั้งใจหรือไม่ ของฝั่งหัวก้ำวหน้ำ? แต่นั่นก ำลังเป็นกำรบีบให้ไทยต้องอยู่ใน
สถำนะที่ต้องเลือกข้ำงมำกยิ่งขึ้น กำรต่อสู้ระหว่ำงกระแสอนุรักษ์นิยม และเสรีนิยม เกิดขึ้นมำนำนแล้วในไทย แต่ที่
เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี และวิธีกำรนิยำมตัวเองที่แตกต่ำงออกไป ที่ส ำคัญคือ  กำรต่อสู้ของแนวควำมคิด ควรอยู่บน
พ้ืนฐำนของระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ในระบบรัฐสภำ ผ่ำนตัวแทนของประชำชน มำกกว่ำกำรมุ่งแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแม้แต่กำรแสวงหำอ ำนำจภำยในพรรค ซึ่งที่ผ่ำนมำเอำเฉพำะในสภำชุดนี้ก็เห็นมำแล้วถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของพรรคต่ำงๆ ทั้งซีกรัฐบำลและไม่เว้นแม้แต่ซีกฝ่ำยค้ำนจนท ำให้สถำบันของพรรคกำรเมืองมีควำม
อ่อนแอลงไปอย่ำงมำก 
กำรปรับครม. ที่จะมีข้ึนเร็วๆ นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบำลที่จะสำมำรถกอบกู้ศรัทธำจำกประชำชนได้หรือไม่? หรือท ำ
ให้รัฐบำลนี้เป็นเพียงภำพสะท้อนของระบบกำรเมืองเก่ำๆ ที่ไม่พ้นวังวนของผลประโยชน์ กำรจัดอัตรำส่วนเก้ำอ้ีรัฐมนตรี
ให้กับพรรคต่ำงๆในครั้งนี้อำจจะมีอัตรำส่วนที่เปลี่ยนไป โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยที่มีจ ำนวน สส. เพ่ิมข้ึน นั่นเท่ำกับว่ำ
ควรได้ที่นั่งรัฐมนตรีเพ่ิมหรือไม่? แต่ที่ก ำลังเป็นประเด็นอย่ำงมำกคือ กำรแย่งเก้ำอ้ีในพรรคอย่ำงพรรคพลังประชำรัฐเอง 
ที่อำจไม่กระทบแค่ภำยในพรรคแต่อำจกระทบทั้งรัฐบำลเลยก็เป็นได้รัฐบำลที่อยู่ครบวำระ 4 ปี ไม่ใช่รัฐบำลที่สำมำรถ
ควบคุมกำรเมืองให้มีเสถียรภำพได้เท่ำนั้น แต่ต้องได้รับควำมศรัทธำจำกประชำชนในกำรบริหำรประเทศด้วยถึงจะมี
เสถียรภำพอย่ำงสมบูรณ์ และแน่นอนแม้ว่ำจะอยู่ครบ 4 ปี อย่ำงไรแล้วกำรเมืองก็ต้องวนกลับสู่สนำมกำรเลือกตั้ง และ
รับฟังเสียงของประชำชนอยู่ดี..... 
“โก่งคันศรจนสุดล้ำ ย่อมมีเวลำที่มันจะคืนกลับ ลับดำบจนเเหลมคม ย่อมมีเวลำที่มันจะทื่อ เมื่อท่ำนมีทองและหยกอยู่
เต็มห้อง ย่อมไม่อำจรักษำไว้ได้โดยปลอดภัย ภำคภูมิใจกับเกียรติยศและควำมมั่งคั่ง ย่อมโศกเศร้ำเมื่อควำมตกต่ ำมำถึง
ถอนตัวออก เมื่อกิจกำรงำนได้เสร็จสิ้นลง นี่คือวิถีทำงแห่งสรวงสวรรค์” 

เหลาจื๊อ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44284  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44284
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การเมืองต้องการคนด ี

 
 
นำนๆ ครั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จึงจะพูดเรื่องการเมือง ส่วนมำกมักจะพูดเรื่องเศรษฐกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ แต่
ครำวนี้พูดถึงปัญหำกำรเมือง ในขณะที่เกิดกำรแย่งชิงอ ำนำจในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รองนำยกรัฐมนตรีผู้ดูแล
เรื่องเศรษฐกิจเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันดูแลให้กำรเมืองดี มิฉะนั้นคนดีคนเก่งและซื่อสัตย์ก็อยู่ไม่ได้ ทุกวงกำรต่ำง
เรียกร้องต้องกำร “คนดี” แต่มีปัญหำในกำรให้นิยำม หรือค ำจ ำกัดควำม “คนดี” คือคนแบบไหนกันแน่ แต่ละวงกำร
อำจมีคนดีที่ต่ำงกัน เช่น ในพระพุทธศำสนำมีค ำกล่ำวว่ำ “ความรู้บุญคุณ และการตอบแทน” คือเครื่องหมำยของคนดี 
ส่วนในทำงกำรเมืองคุณสมบัติเบื้องต้นของคนดี คือ กำรเข้ำสู่อ ำนำจตำมหลักกำรประชำธิปไตย 
ท ำไมต้องเกี่ยวข้องกับประชำธิปไตย ค ำตอบก็คือ เพรำะว่ำรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติไว้ชัดเจนว่ำ  “ประเทศไทยมีการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุด ทุกคนจึงต้อง
เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะนักกำรเมืองผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรประเทศ แต่ประเทศไทยอำจจะ
เคยมีรัฐธรรมนูญดีที่สุด หรือมีกฎหมำยดีที่สุด แต่มักจะมีปัญหำในภำคปฏิบัติ นักกำรเมืองบำงส่วนไม่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดหลักควำมโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักกำรตรวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจตำมหลักธรรมำภิบำล 
นักกำรเมืองที่สังคมไทยยกย่อง มักจะ “ใจถึงพึ่งได้” แต่ไม่ยึดหลักประชำธิปไตย 
ควำมขัดแย้งในพรรค พปชร. ที่น ำมำสู่กำรชิงต ำแหน่งผู้บริหำรพรรค และอำจลำมไปถึงกำรชิงเก้ำอ้ี รัฐมนตรี ฝ่ำยหนึ่ง
อ้ำงว่ำต้องกำรท ำ  “การเ มืองใหม่”  เ พ่ือให้พรรคเข้มแข็ง สนับสนุน  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี และมองคู่ขัดแย้งเป็น “การเมืองแบบเก่า” ชอบตั้งแก๊งตั้งก๊วนเพื่อต่อรองอ ำนำจ 
แต่ทั้งสองฝ่ำยต่ำงสนับสนุนหัวหน้าคณะรัฐประหาร คสช. เป็นนายกรัฐมนตรี และอำศัยอ ำนำจบำรมีนำยกรัฐมนตรี
เข้ำมำมีอ ำนำจด้วย ในฐำนะพรรคแกนน ำรัฐบำลผสมอำจถือได้ว่ำเป็นกำรเข้ำสู่อ ำนำจอย่ำงถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญ และ
ตำมวิถีทำงประชำธิปไตย แต่เป็นรัฐธรรมนูญ “ที่ออกดีไซน์มาเพื่อพวกเรา” อย่ำงปฏิเสธไม่ได้ 
กำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรัฐประหำร หรือกำรสนับสนุนกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรัฐประหำร  
ไม่ใช่ “การเมืองใหม่” ส ำหรับประเทศไทย ถึงแม้จะมี “คนดี” เข้ำร่วมขบวนกำรมำกมำย ทุกวงกำรย่อมจะมีทั้งคนดี
และคนไม่ดี ถ้ำถึงกับคนดีอยู่ไม่ได้ วงกำรนั้นถือว่ำมีปัญหำหนักปัญหำหนึ่งคือทุกฝ่ำยต่ำงอ้ำงตนเป็นคนดี. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865151  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865151
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รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจใครล่ะ... 

 
สนิมเนื้อใน 
วัดใจคนกันเอง... 
ดูท่ำแล้วประตูทำงออกกับปัญหำขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐคงประนีประนอมกันยำก เนื่องจำกมีกำรตั้งป้อมต่ำงก็ไม่
ยอมกันแล้วปัญหำภำยในพรรคฝ่ำยที่มีเสียงมำกกว่ำก็คว้ำชัยไปตำมสภำพ รอวันเวลำเพ่ือประชุมเลือกผู้บริหำรกัน
ใหม่“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ที่ถูกวำงตัวให้ขึ้นมำเป็นหัวหน้ำพรรคตำมควำมต้องกำรของลูกพรรคส่วน
ใหญ่“ลูกพ่ี”...ว่ำยังไงก็ว่ำกันตำมนั้น 
แม้ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ จะ “ลอยตัว” ด้วยเหตุผลไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคจึงไม่เก่ียวข้องด้วย เป็นเรื่อง
ของพรรคไปว่ำกันเองแต่ประเด็นที่จะเข้ำมำเกี่ยวพันนั้นไม่เกี่ยวก็ไม่ได้คือกำรปรับ ครม. อันเป็นเป้ำหมำยส ำคัญที่เกิด
ปัญหำขึ้นมำไม่ตัดสินใจปรับเองก็ต้องถูกบีบให้ปรับอย่ำงแน่นอน... นั่นแหละคือปัญหำที่จะตำมมำอย่ำงไม่มีทำง
หลีกเลี่ยงเพรำะเป็นอ ำนำจตัดสินใจโดยตรงที่ยืนยันมำตลอดว่ำกำรปรับ ครม.เป็นเรื่องของนำยกฯ ใครจะมำสั่งไม่ได้จริง
อยู่แม้ว่ำทั้ง 2 ฝ่ำย ต่ำงก็ยอมรับในควำมเป็นผู้น ำของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้องกำรให้ควำมสนับสนุนแต่หำกไม่มีกำรขยับ
ปรับเปลี่ยนอย่ำงน้อยก็ต้องพุ่งไปที่ “4 กุมาร” ซึ่งจะท ำให้ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำงลงหลำยเก้ำอ้ี และเป็นกระทรวง
ส ำคัญๆเสียด้วย เพียงแต่ขณะนี้ลูกบอลยังอยู่ในอำกำศที่ยังไม่ถึงมือนำยกฯ เท่ำนั้น แต่ก็จวนเจียน เข้ำมำทุกขณะว่ำจะ
ตัดสินใจอย่ำงไร 
จะเอำไว้เพ่ือท ำงำนร่วมกันต่อไปหรือจ ำเป็นต้องเขี่ยออกไป 
ที่สุดแล้ว ก่อนที่จะขับเคลื่อนกันต่อไป อย่ำงไรนั้นทั้งนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ นำยอุตตม สำวนำยน นำยสนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ์ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ ต่ำงก็รอสัญญำณจำก พล.อ.ประยุทธ์ว่ำจะเอำยังไงกันแน่ 
ที่หวังว่ำจะให้ยื่นใบลำออกเองคงเป็นไปไม่ได้แล้ว...แม้จะต้องเจอแรงกดดันจำกคนในพรรคอยู่ตลอดเวลำถึงขั้นว่ำมีกำร
ขับไล่ไสส่งกันบ้ำงแล้ว เพ่ือให้ออกไปเร็วๆ 
อีกด้ำนหนึ่งก็ต้องกำรให้มีกำรประชุมใหญ่พรรคโดยเร็ว เพื่อเปิดทำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นควำมชอบธรรมไปสู่กำร
ปรับ ครม. เพรำะไม่มีต ำแหน่งในพรรคแล้ว 
แน่นอนว่ำกำรตัดสินใจของนำยกฯในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ำยๆเหมือนกัน เพรำะฝ่ำยหนึ่งที่ไปชักชวนให้เข้ำมำร่วมท ำงำน
ด้วยกันซึ่งนับเวลำแล้วก็ 5-6 ปี เข้ำไปแล้วอย่ำงน้อยก็เป็นทีมงำนเศรษฐกิจที่มีส่วนท ำให้รัฐบำล “ลุงตู่” ยืนอำยุมำได้



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

จนถึงวันนี้ จะดีไม่ดีอย่ำงไรก็ว่ำกันไป อีกด้ำนหนึ่งก็มีควำมจ ำเป็น เพรำะแม้จะชูให้เป็นนำยกฯ แต่ก็ไม่สำมำรถตัดเยื่อ
ตัดใยได้เพรำะเสียงสนับสนุนในสภำก็มีควำมส ำคัญเช่นกันเป็นโจทย์ที่ยำกและวัดใจกันด้วยแต่ก็จะให้ค ำตอบอย่ำงหนึ่ง
ว่ำกำรตัดสินใจไปทำงใดทำงหนึ่งนั้น โดยเฉพำะถ้ำให้ “4 กุมำร” ออกไปหรือจะเก็บใครไว้บำงคนก็คงยำก เพรำะมีกำร
ประกำศไปแล้วว่ำมำด้วยกันไปด้วยกัน 
นั่นแหละคือตัวตนที่จะพิสูจน์ควำมเป็นไป? 

“สายล่อฟ้า” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865238 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865238
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11 มิ.ย. 2563 05:03 น. 

ถ้าสี่ยอดกุมารถอนตัว 
 
 

ในพรรคพลังประชารัฐเวลำนี้ แบ่งเป็นก๊กเป็นมุ้งชัดเจน สำยเหนือ สำยอีสำน สำย กทม. สำยใต้ สำยตะวันออก ยิ่งมี
กระแสเปลี่ยนแปลง คณะผู้บริหำรในพรรคด้วยแล้ว ก็ยิ่งออกมำแสดงตนชัดขึ้นบริบทของกำรเปลี่ยนหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค คณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่ เกิดจำกผลพวงกำรท ำงำนที่มองกันคนละมุม ฝ่ำย ส.ส.บ่นกันอุบ โฟกัส
ไปที่กระทรวงการคลัง ที่มหีัวหน้าพรรค อุตตม สาวนายน นั่งก ำกับอยู่ โดยปกติคลังมีหน้ำที่หำเงิน ไม่ใช่มีหน้ำที่ใช้เงิน 
แต่มำยุคนี้ คลังทั้งหำเงินทั้งใช้เงินชงเองกินเอง โดยไม่ได้ปรึกษำหำรือกับทำงฝ่ำยกำรเมือง ที่จะต้องไปท ำหน้ำที่ในพ้ืนที่
กลายเป็นความขัดแย้งอ่อนๆ 
ทีนี้มำถึงระดับคนท างาน คณะผู้บริหารพรรค แกนน าพรรค หัวหน้าทีมภาคต่างๆ  ประธำน ส.ส. ไม่มีต ำแหน่งใน
รัฐบำลไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ กำรมองนโยบำยที่ต่ำงกันท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติเกิดควำมขัดแย้ง ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย นโยบำยพรรคกับนโยบายรัฐบาลบำงครั้งก็ขัดกันเองเกิดความขัดแย้งกลางๆ ขึ้นมา สุดท้ำยก็ไปลงที่ตัว
บุคคล แกนน ำที่มีหน้ำที่ดูแล ส.ส.ของพรรค รับผิดชอบในพ้ืนที่ สร้ำงคะแนนนิยมประชำรัฐ แต่ไม่มีต้นทุน ไม่มีอ ำนำจ
สั่งกำร ไม่มีทั้งกระแสและกระสุน คนที่นั่งเก้าอ้ี รมต.ในกระทรวงต่ำงๆ มีทั้งกระแสและกระสุน เป็นกำรบริหำรงำนที่ผิด
ฝำผิดตัวเป็นควำมขัดแย้งท่ีแรงขึ้น ต้องนัดตัดเชือกกันในยกสุดท้ำย เปลี่ยนทั้งคณะผู้บริหำรพรรค และปรับ ครม. กันให้
สะเด็ดน้ ำ อย่ำงน้อยๆในตอนนี้ ต ำแหน่ง หัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรค น่ำจะสะเด็ดน้ ำไปเรียบร้อย กลุ่มสำมมิตร 
กลุ่มตะวันออก กลุ่มโครำช กลุ่มเพชรบูรณ์ กลุ่มก ำแพงเพชร กลุ่ม กทม.บำงส่วน หนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้น
เป็น หัวหน้า พรรค 
เต็มที่ กลุ่มสามมิตร มี ส.ส.เยอะที่สุด น่ำจะได้ต ำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย ส่วนต ำแหน่ง รมต. น่ำจะเขย่ำกันใหม่
ทั้งหมดอย่ำงน้อยๆ ในพลังประชำรัฐ รมต.7+1 ที่นั่งคำดว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมข่ำวก็คือ รองนำยกฯ พลังงำน 
คลัง กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ประจ ำส ำนักนำยกฯ ดีอี ต่ำงประเทศ+1 ก็คือต ำแหน่ง รมช.เกษตรฯ ส่วนพรรคร่วม
รัฐบาลอ่ืนๆ จะถือโอกำสขยับเขยื้อนอย่ำงไร ก็เป็นอีกเรื่อง ปัญหำตอนนี้คือ ทีมสี่ยอดกุมารจะยอมขยับแต่โดยดี หรือมี
เงื่อนไขต่อรอง และตัวละครคนส ำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตัดสินใจอย่ำงไร เพรำะเกมเปลี่ยนคณะผู้บริหำร
กับ เกมปรับ ครม.คนละเกมกันแต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำควำมสัมพันธ์ของสำม ป. จะแตกแยกไม่ว่ำเปลี่ยนคณะผู้บริหำรใน
พลังประชำรัฐจะลงเอยอย่ำงไร กำรปรับ ครม.จะออกมำโฉมไหน สำม ป.ก็ยังไปต่ออยู่ดี อย่ำไปมโนให้เสียเวลำ. 

หมัดเหล็ก 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865324 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1865324
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หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ตอ้งเป็นคนที่ “สังคม” ยอมรับ 
 

 
 

หัวข่ำวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 2-3 วันนี้ เป็นไปในท ำนองเดียวกันหมดว่ำ คงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัฐบาล
อย่ำงแน่นอน ในช่วงเวลำที่ไม่นำนเกินรอนับจำกนี้ ไทยรัฐ กรอบล่วงหน้ำประจ ำวันพุธที่ผมบอกรับเป็นประจ ำที่บ้ำน 
พำดหัวใหญ่ว่ำ “สมคิดปลงวงการเมืองไทย.ครวญคนดีอยู่ไม่ได้” และพำดหัวเล็กลงมำหน่อยขยำยควำมว่ำ “3 กุมาร
ย้ าสปิริตไปท้ังทีม” 
ส่วนของ มติชน ฉบับตรงวัน (อังคำรที่ 9 มิ.ย.) พำดหัวใหญ่ว่ำ “สุวิทย์...ชี้ภารกิจจบ-จับเข่า-2 กุมาร วันนี้” ตำมด้วย
หัวขนำดเล็ก แต่ก็โดดเด่นพอสมควรว่ำ “ลั่น...มาด้วยกันไปด้วยกัน”ซึ่งก็เป็นไปตำมควำมคำดหมำยก่อนหน้ำนี้อยู่แล้ว 
เพรำะทันทีท่ีมีข่ำวว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐรวม 18 คน พร้อมใจกนัยื่นใบลำออกเพ่ือให้มีกำรเลือก
กรรมกำรบริหำรใหม่สื่อทุกๆฉบับก็คำดหมำยไว้แล้วว่ำ หัวหน้าพรรคคนใหม่จะชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ใช่
นายอุตตม สาวนายน อีกต่อไป รวมถึงเลขำธิกำรพรรคก็จะไม่ใช่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อีกต่อไป ผลที่จะตำมมำก็
คือ คงต้องมีกำรเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับต ำแหน่งใหม่ของพรรค ซึ่งแปลว่ำรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง จะไม่ใช่คุณอุตมะ และรัฐมนตรีพลังงานก็จะไม่ใช่คุณสนธิรัตน์ต่อไปอีก ลงท้ำยก็คงต้องเปลี่ยนทีม
เศรษฐกิจใหม่ทั้งยวง อันหมำยถึงว่ำ ท่านรองฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็จะต้องหลุดไปด้วย เพรำะจะให้ท่ำนเป็น
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ลูกน้องร่วมทีมไม่ใช่คนของท่ำน หรือคนที่ท่ำนไว้วำงใจ...กำรท ำงำนเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้
อย่ำงไร?ผมเองก็เคยแสดงควำมเห็นไว้แล้วว่ำ ไม่เห็นด้วยเลยกับกำรเสนอให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่
มี “กาลเทศะ” ของบรรดำกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ลงชื่อลำออกในครั้งนี้เพรำะเป็นห้วงเวลำที่จะต้อง
แสดงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมัครสมำนสำมัคคีกัน เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ประสบควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่
หลวงจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 
ภำครัฐในฐำนะแกนน ำจะต้องมีแผนกำรที่แน่นอน มีกำรท ำงำนที่น่ำไว้วำงใจน่ำเชื่อถือเพ่ือให้ภำคเอกชนที่เป็นก ำลังหลัก
อีกส่วนหนึ่งในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจมีขวัญมีก ำลังใจที่จะให้ควำมร่วมมือและเดินตำมแผนนโยบำยที่รัฐวำงไว้หำกกำร
เปลี่ยนแปลง จะหมำยถึงต ำแหน่งทำงกำรเมืองอื่นๆ ยังพออนุโลมได้ แต่เมื่อมีผลกระทบโดยตรงต่อต ำแหน่งส ำคัญๆทำง
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เศรษฐกิจเช่นนี้ ย่อมจะน ำมำซึ่งควำมหวั่นวิตก ท ำให้ขวัญก ำลังใจของนักลงทุนย่อหย่อนลงไปในทันทีที่ผมต ำหนิ
ว่ำ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐไม่รู้จักกำลเทศะ ก็ด้วยเหตุนี้ 
ท่ำนที่ติดตำมข้อเขียนของผมมำตลอดคงจะพอจับทำงได้ว่ำผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบำยของท่ำนรองฯสมคิด มี
กำรเขียนติงเขียนแย้งไว้หลำยๆครั้งในหลำยๆประเด็นแต่ในภำวะวิกฤติที่เกิดข้ึนขณะนี้ ท่ำนได้วำงแนวทำงในกำรแก้ไข
ไว้แล้ว มีโครงกำรไว้แล้ว รวมถึงจัดสรรงบประมำณเอำไว้แล้ว 
แม้จะมีหลำยประเด็นที่ผมยังไม่เห็นด้วยเท่ำใดนัก แต่ก็เห็นว่ำจะต้องให้ท่ำนลงมือท ำไปตำมท่ีท่ำนและทีมเศรษฐกิจของ
ท่ำนคิดเอำไว้ด้วยเหตุผลหลักที่ว่ำ เรำต้องกำรควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องกำรให้รัฐบำลเป็นแกนหลักท่ีจะน ำภำคเอกชน
และประชำชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เสียหำยใหญ่หลวงครั้งนี้ก็เอำเถอะเม่ือทัดทำนไว้ไม่ได้ ทุกอย่ำงจะต้องเป็นไปตำม
กลไกทางการเมือง ซ่ึงในที่สุดน่ำจะจบลงอย่ำงที่หนังสือพิมพ์พำดหัวข่ำวไว้ผมก็คงต้องฝำก “บิ๊กตู่” ไว้อีกเช่นเคยว่ำ 
เพ่ือให้ขวัญของภำคเอกชนกลับมำเชื่อถือเชื่อมั่นต่อรัฐบำลดังเดิม และพร้อมที่จะร่วมมือกับท่ำนในกำรกอบกู้เศรษฐกิจ
ครั้งนี้อย่ำงเข้มแข็งเช่นเดิมนั้นชื่อของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่จะต้องเป็นที่ “ยอมรับ” ของสังคมไทย จะต้องเรียก
เสียงอุทำนว่ำ “ฮ้อ!” หรือ “ฮ้อแรด” ถ้ำเป็น ไปได้...อย่ำให้อุทำนค ำว่ำ “ยี้” เป็นอันขำดเชียวนะครับบิ๊กตู่ครับ เฮ้อ! คิด
แล้วก็หนักใจแทนท่ำนนำยกฯ เพรำะนักเศรษฐศำสตร์ หรือนักกำรเงินกำรธนำคำรที่คนได้ยินชื่อแล้วร้องฮ้อ! ชักจะเหลือ
น้อยเต็มที...และท่ีส ำคัญ ผมก็ไม่แน่ใจว่ำท่ำนเหล่ำนั้นจะยอมมำหรือไม่ เมื่อได้รับเทียบเชิญจำกบิ๊กตู่น่ะ! 

“ซูม” 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1865318 
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 11 มิถุนำยน 2020 เวลำ 7:10 
วุฒิสภายุค 'พรเพชร' ก่อวิกฤติซ้อนวิกฤติ? 
 

 
 
วุฒิสภาในยุคของ 'พรเพชร วิชิตชลชัย' เผชิญกับค าถามรอบด้านจนอาจเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ 
เหมือนจะจบแต่อำจจะไม่จบก็ได้ส ำหรับกรณีที่วุฒิสภำมีมติให้ควำมเห็นชอบ 'สุชำติ ตระกูลเกษมสุข' อธิบดีผู้พิพำกษำศำล
แพ่งมีนบุรี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
ในแง่ควำมรู้ควำมสำมำรถย่อมปรำศจำกข้อสงสัยทุกประกำร เพรำะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนนิติศำสตร์คนหนึ่งที่ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของป.ป.ช.ในอนำคต เพียงแต่ในประเด็นควำมชอบด้วยกฎหมำยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมยังคงมีข้อกังขำอยู่ เนื่องจำกว่ำที่กรรมกำรป.ป.ช.รำยนี้เคยเป็นอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ที่เพ่ิงพ้น
จำกต ำแหน่งดังกล่ำวไม่ถึง 10 ปี 
เรื่องกำรพ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสนช.ที่ไม่ครบก ำหนดดังกล่ำวถือเป็นประเด็นส ำคัญ เพรำะเป็นลักษณะต้องห้ำมที่
รัฐธรรมนูญและพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบัญญัติเอำไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรว่ำบุคคลที่ พ้นจำกต ำแหน่งส.ส.หรือส.ว.ไม่ครบ 10 ปีจะเป็นกรรมกำรป.ป.ช.ไม่ได้ ทว่ำวุฒิสภำและ
คณะกรรมกำรสรรหำกลับตีควำมว่ำต ำแหน่งสมำชิกสนช.ไม่ใช่ส.ส.และส.ว. 
กำรตีควำมท ำนองนี้จะไม่เป็นปัญหำเลยหำกไม่เกิดกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) 
ตีควำมให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตสมำชิกสนช.ไม่ผ่ำนกำรสรรหำ เพรำะเห็นว่ำยังพ้นจำกต ำแหน่งสนช.ไม่ครบ 10 ปี ซึ่ง
กำรตีควำมเช่นนี้เท่ำกับว่ำเป็นกำรระบุว่ำสมำชิกสนช.เป็นส.ส.และส.ว.ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดค ำถำมว่ำมำตรฐำนกำรตีควำม
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งองค์กรอิสระคืออะไร เพรำะหำกตีควำมให้กรณีสรรหำป.ป.ช.ชอบด้วยกฎหมำย
แล้ว ก็ย่อมต้องคืนสิทธิกำรเป็นผู้ได้รับสรรหำเป็นกสม.ให้กับ 'พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก' ด้วย แต่กลับไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ
ทั้งสิ้น มีแต่เพียงกำรโยนกันไปมำระหว่ำงวุฒิสภำและคณะกรรมกำรสรรหำ ไม่ต่ำงอะไรกับกำรไม่แสดงควำมรับผิดชอบกับ
กำรตีควำมกฎหมำยที่ไม่มีมำตรฐำนเดียวกัน 
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอำจไม่ได้เป็นกระแสหลักที่สังคมให้ควำมสนใจมำกนักเมื่อเทียบกับควำมขัดแย้งภำยในของพรรคพลัง
ประชำรัฐ แต่กำรที่วุฒิสภำลงมติให้ควำมเห็นชอบแก่บุคคลที่มีปัญหำในข้อกฎหมำยอำจจะเป็นกำรสร้ำงวิกฤตซ้อนวิกฤต
ขึ้นมำเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อทศวรรษที่แล้ว 
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ย้อนกลับไปก่อนเหตุกำรณ์รัฐประหำร 2549 เวลำนั้นวุฒิสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้งได้ด ำเนินกำรสรรหำคณะกรรมกำรป.ป.ช.
ชุดใหม่ทั้งคณะจ ำนวน 9 คน รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำต้องเสนอบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ
จ ำนวน 18 คน เพ่ือให้วุฒิสภำลงมติเลือกให้เหลือ 9 คน กระบวนกำรสรรหำเวลำนั้นด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและเข้ำสู่ขั้นตอน
กำรคัดเลือกของวุฒิสภำ แต่ปรำกฎว่ำก่อนกำรเลือกของวุฒิสภำไม่ก่ีชั่วโมงได้มีหนังสือขอถอนตัวจำกกำรเป็นผู้ได้รับกำรสรร
หำคนหนึ่งส่งตรงมำที่ประธำนวุฒิสภำ ซึ่งบุคคลนั้น คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ทบ. กำรขอถอนตัวของพล.อ.
ประวิตร เมื่อกว่ำ10ปีที่แล้วท ำให้วุฒิสภำต้องประชุมหำรือกันว่ำจะด ำเนินกำรลงคัดเลือกต่อไป หรือจะส่งให้คณะกรรมกำร
สรรหำด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำเพ่ิมอีก 1 คน ซึ่งที่สุดแล้ววุฒิสภำเดินหน้ำลงมติเลือกต่อไป ท่ำมกลำงข้อท้วงติงจำก
ส.ว.เสียงข้ำงน้อยบำงกลุ่มว่ำ รัฐธรรมนูญก ำหนดให้วุฒิสภำต้องเลือกป.ป.ช.9คนจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำจ ำนวน 18 
คน  เมื่อพล.อ.ประวิตร ลำออกไปหนึ่งแล้วย่อมท ำให้มีบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำไม่ครบ 18 คน หำกวุฒิสภำเดินหน้ำ
คัดเลือกป.ป.ช.ต่อไปก็อำจไม่ชอบด้วยกฎหมำยและมีปัญหำตำมมำภำยหลัง แต่เสียงทักท้วงในวันนั้นมีน้อยเกินไป เพรำะ
ที่สุดแล้ววุฒิสภำลงมติเลือกป.ป.ช.9คนจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำจ ำนวน 17 คน ผลที่ตำมมำจำกกำรหักด้ำมพร้ำด้วย
เข่ำของวุฒิสภำในเวลำนั้น คือ กำรต้องถอนชื่อบุคคลทั้ง 9 คนออกจำกกระบวนกำรทูลเกล้ำฯ จำกนั้นตำมมำด้วยกระแส
เรียกร้องให้ประธำนวุฒิสภำขณะนั้นแสดงควำมรับผิดชอบ ประกอบกับวุฒิสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้งชุดนั้นถูกตั้งค ำถำมถึง
ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง พอมำประจวบเหมำะกับกำรเลือกองค์กรอิสระที่เป็นปัญหำด้วยแล้ว ยิ่งตอกย้ ำให้ศรัทธำของ
ประชำชนที่มีต่อวุฒิสภำตกต่ ำลงไปอีกก่อนที่จะเกิดกำรรัฐประหำรล้มรัฐบำลและล้ำงบำงวุฒิสภำในเวลำต่อมำ 
วันนี้ ‘วุฒิสภำ’ ยุคของ ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ ก ำลังเผชิญวิกฤตศรัทธำไม่ต่ำงกัน เพรำะถูกมองว่ำเป็นองค์กรที่เป็นมรดกที่ยัง
เหลือมำจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เพ่ือค้ ำยันเก้ำอ้ีนำยกฯให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แต่กลับมำสร้ำง
ควำมกังขำให้เกี่ยวกับกระบวนกำรคัดเลือกองค์กรอิสระให้เกิดขึ้นมำซ้ ำอีก 
จึงไม่แปลกใจว่ำท ำไมถึงเกิดกระแส “วุฒิสภำมีไว้ท ำไม” หรือกำรตั้งค ำถำมว่ำประเทศไทยอำจเหมำะกับกำรมีสภำเดียว
มำกกว่ำกำรมีสองสภำ หำกประเทศยังมีวุฒิสภำชุดนี้ต่อไป 
แน่นอนว่ำกระบวนกำรสรรหำและกำรให้ควำมเห็นชอบกรรมกำรป.ป.ช.จบลงไปแล้ว วุฒิสภำหรือคณะกรรมกำรสรรหำคงไม่
อำจย้อนกลับไปแก้ไขได้ ดังนั้น หำกในอนำคตเกิดปัญหำเหมือนกับในอดีตไม่รู้เหมือนกันว่ำวุฒิสภำทั้งสภำพร้อมจะ
รับผิดชอบหรือไม ่

 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12197?line= 
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วันท่ี 11 มิถุนำยน 2563 - 08:20 น. 

ปัจจัย ประยุทธ์ จันทร์โอชา สะเทือน ต่อ ‘ประชาธิปัตย’์ 

 
 
ประหนึ่งว่ำปฏิกิริยำอันปะทุออกมำจำกภำยในพรรคประชำธิปัตย์จะด ำเนินไปในกระสวนเลียนแบบปฏิกิริยำอันปะทุมำ
จำกพรรคพลังประชำรัฐ พรรคเพ่ือไทย เมื่อพรรคพลังประชำรัฐกดดันในเรื่องหัวหน้ำพรรค เมื่อพรรค เพ่ือไทยมีข่ำว
ตระเตรียมในเรื่องแยกตัวตั้งพรรคใหม่  
พรรคประชำธิปัตย์อันเป็น “สถำบัน” กำรเมืองก็เอำด้วย อำจสำมำรถอธิบำยได้ว่ำเป็นผลสะเทือนอันน ำไปสู่ลัทธิเอำ
อย่ำงในทำงกำรเมือง แต่ในควำมเป็นจริงสถำนกำรณ์ในพรรคประชำธิปัตย์มีมำกกว่ำนั้นเพรำะภำวะ 
คุกรุ่นเกิดขึ้นและด ำรงอยู่มำอย่ำงยำวนำนและมีควำมต่อเนื่องโดยตลอด เพียงแต่รอควำมสุกงอมจำกสถำน กำรณ์ 
ภำยนอกเข้ำมำตกกระทบเท่ำนั้นเหมือนกับปัญหำในพรรคพลังประชำรัฐ เหมือนกับปัญหำใน พรรคเพ่ือไทยปัจจัย
การเมือง “ภายนอก” เท่านั้นที่จะชี้ขาด 
ต้องยอมรับว่ำเค้ำลำงแห่งควำมขัดแย้งภำยในพรรคประชำธิปัตย์ นั้นด ำรงอยู่อย่ำงเด่นชัดมำแล้วตั้งแต่ก่อนรัฐประหำร
เมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 แม้ว่ำเป้ำหมำยในตอนนั้นจะคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะคือพรรคเพ่ือไทย แต่ว่ำด้วย
วิธีกำรที่แตกต่ำงกัน 1 คือคนที่ข้ึน “เวท”ี 1 คือคนที่เข้ำร่วมเป่ำ”นกหวีด” 
เมื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกตั้งจึงเกิดกำรแยกตัวส่วนหนึ่งไปร่วมกับพรรคพลังประชำรัฐ ส่วนหนึ่งไปร่วมกับพรรครวม
พลังประชำชำติยิ่งหลังกำรเลือกตั้งยิ่งเด่นชัดเพรำะส่วนหนึ่งต้องกำรร่วมกับรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อีกส่วน
หนึ่งไม่ต้องกำรร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงเกิดกำรลำออกและเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรคจำก นำยอภิสิทธิ์ เวช
ชำชีวะ เป็น นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ นี่คือจุดแห่งความขัดแย้งใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจัยแห่งควำมขัดแย้งจึงยัง
ด ำรงอยู่เพรำะว่ำ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ มิได้วำงมือทำงกำรเมืองอย่ำงสิ้นเชิง ยังคงสมำชิกภำพพรรคประชำธิปัตย์อยู่
อย่ำงเต็มเปี่ยม รอที่จะหวนคืนมำสู่ต ำแหน่งเดิมหำกเงื่อน ไขอ ำนวยและเหมำะสมเงื่อนไขนั้นขึ้นอยู่กับสถำนะของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ สถำนะและควำมนิยม สถำนะและควำมม่ันคงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ คือตัวกระตุ้น
อนาคตพรรคประชาธิปัตย์จึงขึ้นกับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2223429 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2223429
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88-1.jpg
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11 มิ.ย. 2563 09:13    

“สันติ พร้อมพัฒน”์ ฟัด “แฮงค์-อนุชา” ก๊ก “สองมิตร” จองต าแหน่งเลขาฯ พปชร. 
ประชาธิปัตย์ยึด “พลังประชารัฐโมเดล” ล่าชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ลาออก  
 

 
 

ว่ำด้วยควำมเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) นำทีนี้ยังฝุ่นตลบอบอวลไปด้วยกำรแก่งแย่ง ชิงดีชิง 
เด่นของก๊กเหล่ำต่ำงๆ โดยเฉพำะฝ่ำยที่รวมหัวกันก่อกำรล้มอ ำนำจบริหำร หลังกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค 
18 คน เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่ำนมำ แว่วว่ำ มิตรที่จับมือกันร่วมรบตอนนี้ก ำลังเปิดศึกเพ่ือชิงต ำแหน่งส ำคัญของพรรค 
โดยเฉพำะ เลขำธิกำรพรรค ซึ่งเปรียบได้เป็น “แม่บ้ำน” คอยดูแลพรรค และจัดว่ำเป็นต ำแหน่งที่มีบำรมีไม่น้อย ทั้งต่อ 
ส.ส.และกำรันตีต ำแหน่งรัฐมนตรี หำก “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม จะปรับ 
ครม. ฟังว่ำ ต ำแหน่งนี้มีเสือเฒ่ำ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง คนปัจจุบันแห่งก๊กมะขำมหวำน-เพชรบูรณ์ หมำยปอง 
แต่ก็ต้องตีกับ “เสี่ยแฮงค์” อนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท ที่ออกตัวแรงกับศึกล้มล้ำงอ ำนำจภำยในพรรคมำตั้งแต่ต้น 
เพรำะเคยคั่วต ำแหน่งรัฐมนตรี ตั้งแต่รอบแรกแต่ก็วืดมำ ก็หมำยม่ันปั้นมืออยำกจะได้ต ำแหน่งเลขำฯ พรรคเช่นกัน 

“อนุชำ” นั้นเที่ยวนี้พกควำมมั่นใจมำเต็มพิกัด เพรำะได้ “2 ส.” แห่ง “สองมิตร” สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม 
และ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม หนุนหลังเต็มที่ ขณะที่ “สันติ” ได้เก๋ำ กลุ่ม ส.ส.นักเลือกตั้งที่ลำกจูงกันมำก ำลัง
พยำยำมล็อบบี้เสียงในพรรคสู้เต็มพิกัดเช่นกัน ศึกงัดข้อระหว่ำง “สันติ” vs “แฮงค์” นอกจำกเดิมพันเก้ำอ้ี รมว.อย่ำง
น้อยๆ กระทรวงเกรดเอ ให้สมกับบำรมีเลขำธิกำรพรรคจึงยอมกันไม่ได้แน่งำนนี้  สันติ พร้อมพัฒน์ - อนุชำ นำคำศัย - 
ไพบูลย์ นิติตะวัน 
ส่วนหัวหน้ำพรรคก็ว่ำกันแบเบอร์ เพรำะทุกเสียงสนับสนุน “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
และ ประธำนยุทธศำสตร์พรรค แต่ถ้ำลุงไม่มำตำมนัด หรือไม่พร้อม ตำมที่ลุงให้สัมภำษณ์สื่อไปเมื่อวันก่อน ค ำถำม
เกิดข้ึนว่ำ ใครจะมำเป็นหัวหน้ำพรรค ?แว่วว่ำ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ซึ่งถูกดันมำเป็นหนังหน้ำไฟให้กลุ่มก่อกำร ท ำหน้ำที่
เร่งวันเร่งคืน ให้รักษำกำรหัวหน้ำพรรค “อุตตม สำวนำยน” รมว.คลัง ปิดจ๊อบเลือกกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ก ำลังมโน
ฝันหวำนวิบวับ รอตะครุบส้มหล่นจำกลุง อยู่ไม่ให้คลำดสำยตำ 
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 ฟังว่ำ “ไพบูลย์” ค ำนวณแล้วงำนนี้มีแต่ได้ ไม่มีเสีย เพรำะหำกลุงไม่มำนั่งหัวหน้ำพรรค บรรดำกลุ่มก่อกำรแกน
น ำหลักๆ อย่ำง “วิรัช รัตนเศรษฐ” “เฮ้ง” สุชำติ ชมกลิ่น และ “แฮงค์” อนุชำ นำคำศัย ก็ยังเตรียมปูทำงสวยๆ ให้ลุง
เดินบนพรมแดงอย่ำงสง่ำผ่ำเผยใน ครม.ใหม่ไว้แล้ว โดยยุยงป้อยอว่ำ ลุงนั้นเหมำะสมกับรองนำยกฯ ควบ มท.1 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย มำกถึงมำกที่สุด !!แล้วถ้ำหำกเป็นไปตำมแรงยุยงของ “วิรัช-เฮ้ง-แฮงค์” ก็น่ำคิดต่อ
ว่ำ “ลุงตู่” จะจัดวำง “ลุงป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ที่ครองต ำแหน่ง มท.1 มำยำวนำน โดยเป็นแบ็กให้ พ่ีน้อง 3 
ป.บูรพำพยัคฆ์ มำตลอดไว้ที่ตรงไหน ?งำนนี้บ่ำงช่ำงยุก็ช่ำงหำแต่เรื่องให้ลุงตู่ปวดหัวจริงๆสุดท้ำยแล้วศึกในพรรค พป
ชร.นี้ จะไปจบลงที่ตรงไหน โปรดติดตำมกันต่อไป 
**ประชาธิปัตย์ยึด “พลังประชารัฐโมเดล” ล่าชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ลาออก หวังปลด “จุรินทร์” พ้นหัวหน้า
พรรค 
  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กรณีกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐลำออกเกินกึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ “อุตตม 
สำวนำยน” หัวหน้ำพรรค ตลอดจนกรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันสิ้นสภำพไป ต้องมีกำรเลือกตั้ง กก.บห.พรรคชุด
ใหม่ ได้กลำยเป็นต้นแบบให้พรรคประชำธิปัตย์ เดินตำมรอยบ้ำง ก่อนอ่ืนต้องย้อนทวนไปถึงช่วงที่ “อภิสิทธิ์ เวชชำ
ชีวะ” ลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค เนื่องจำกท ำผลงำนกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ ไม่เป็นไปตำมเป้ำ ท ำให้ตัองมีกำร
เลือกตั้งหัวหน้ำพรรค และ กก.บห.พรรคชุดใหม่ ในครั้งนั้น มีผู้เสนอตัวลงชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค 4 คน คือ “จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์” รักษำกำรหัวหน้ำพรรค “กรณ์ จำติกวณิช” รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” อดีตผู้ว่ำ
ฯ กทม. และ “พีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค” อดีต รมว.ยุติธรรม...สมำชิกพรรคมีกำรแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ำย ล็อบบี้กันดุเดือด 
สุดท้ำยผลปรำกฏว่ำ “จุรินทร์” ได้เป็นหัวหน้ำพรรค หลัง “จุรินทร์” ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคไม่นำน ก็เกิดปรำกฏกำรณ์ 
“สมองไหล เลือดไหล” คือ มี ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. และสมำชิกพรรค ทยอยลำออก อำทิ กรณ์ จำติกวณิชย์ พีระพันธุ์ 
สำลีรัฐวิภำค อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ... ท ำให้ “อันวำร์ สำและ” รองเลขำธิกำรพรรค พร้อม 
ส.ส.อีก 9 คน ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้หัวหน้ำพรรค เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญเพ่ือระดมสมองแก้ปัญหำภำยในพรรค ซึ่งก็ได้
มีกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่กันในวันที่29มี.ค.แต่ต้องมำสะดุดเพรำะโควิด-19ระบำด 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
  ล่ำสุด มีกำรเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง ครำวนี้ข่ำวว่ำมีกำรล็อบบี้ กก.บห. ให้ลำออกเกินกึ่งหนึ่ง เพ่ือให้ “จุรินทร์” 
และ กก.บห.พรรคชุดนี้ สิ้นสภำพไปทั้งคณะ เพรำะเห็นว่ำ “จุรินทร์” บริหำรพรรคในลักษณะรวมศูนย์ ไม่ค่อยมี
ปฏิสัมพันธ์กับ ส.ส.ในพรรค จนลูกพรรคส่วนใหญ่คุยลับหลังว่ำ เขำเหมำะกับกำรเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่เหมำะเป็นหัวหน้ำ
พรรค เพรำะสนใจแต่งำนในกระทรวงของตัวเอง ไม่สนใจพรรค โดยเฉพำะใครที่ไม่ใช่พวก ก็จะไม่ได้รับกำรเหลียวแล !! 
แถมมีกำรยกตัวอย่ำงว่ำ ในช่วงโควิด-19 ระบำด “จุรินทร์” น ำข้ำวสำร 25 ตัน ไปแจกให้ อบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่ จ.พังงำ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เลือกตั้งของตัวเองเพียงจังหวัดเดียว แทนที่จะแบ่งไปแจกให้ทั่ว 14 จังหวัดภำคใต้ ซึ่งต่ำงจำกยุค “อภิสิทธิ์” 
ที่ส่งถุงยังชีพแบ่งให้ลูกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง ให้ไปแจกจ่ำยประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แบ่งเขำ แบ่งเรำ  แน่นอนว่ำ 
หำกแผนนี้ส ำเร็จ คนที่ได้รับกำรหมำยตำว่ำจะข้ึนเป็นหัวหน้ำพรรคแทน “จุรินทร์” ก็คงหนีไม่พ้น “อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ” 
ที่แม้จะลำออกจำก ส.ส.แล้ว แต่ยังเป็นสมำชิกพรรค และยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ ตำม
โครงสร้ำงพรรคประชำธิปัตย์ มี กก.บห.พรรค 39 คน กำรจะล็อบบี้ให้ลำออกเกินกึ่งหนึ่ง คือ อย่ำงน้อย 20 คนนั้น ไม่ใช่
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เรื่องง่ำย โดยเฉพำะขณะนี้ประชำธิปัตย์อยู่ในฐำนะพรรคร่วมรัฐบำล หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิด “แผ่นดินถล่ม” อำจจะ
มีปัญหำลุกลำมไปถึงกำรร่วมรัฐบำลได้ ซึ่งคนประชำธิปัตย์คงไม่อยำกกลับไปอยู่ในสภำพ “อดอยำกปำกแห้ง” อีก 
  อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรเคลื่อนไหวล่ำชื่อ กก.บห.พรรค ให้ลำออกเกินกึ่งหนึ่งเพ่ือปลด “จุรินทร์” จะไม่ส ำเร็จ แต่
อย่ำงน้อยก็สร้ำงแรงกระเพ่ือมภำยในพรรค และเป็นกำรส่งสัญญำณเพ่ือหวังต่อรอง “ต ำแหน่งรัฐมนตรี” หำกมีกำรปรับ 
ครม.ในอนำคต ...รวมทั้งกำรเกลี่ยงบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจำกวิกฤตโควิด 4 แสนล้ำน ให้ “กระจำย” ไปยังส.ส.อย่ำงทั่วถึง 
ไม่ใช่ “กระจุก” อยู่แต่ในกลุ่มพวกของ “จุรินทร์” ขึ้นชื่อว่ำประชำธิปัตย์...กำรสร้ำงเงื่อนไขเพ่ือต่อรองทำงกำรเมืองมัน
อยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้ว !! 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060340 
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000060340
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11 มิถุนำยน 2563 - 09:47 น. 

"เจ๊ใหญ่" เมอืงหลวงทะลวงตั้งพรรคใหม่ 
 
  กำรขยับตัวของ “กลุ่มแคร์” ของบรรดำอัศวินในวงแหวนอ ำนำจ “ชินวัตร” เขย่ำพรรคเพ่ือไทยอย่ำงหนัก ร้อย
ถึง “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้ำพรรค กับ “คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์” ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ต้องออกมำ
แถลงข่ำวโชว์สื่อ ท่ำมกลำงข่ำวลือมำกมำย เชื่อวันสองวันนี้ ทีมงำนคุณหญิงสุดำรัตน์ก็ต้องมำแจกแจงเรื่อง “ดีลสีส้ม” 
เมื่อมีข่ำว ส.ส.พรรคก้ำวไกล เขตเมืองหลวง มีนัดรับประทำนอำหำรกับ “เจ๊ใหญ่” ค่ำยเพื่อไทย 
  เพื่อไทยระอุ แกนน าไล่"หญิงหน่อย"พ้นพรรค 
  บังเอิญ ช่วงนี้ก็กระแสข่ำวลือว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ ก ำลังจะยกโขยงไปตั้งพรรคกำรเมืองใหม่เช่นกันจับตาบทบาท"เจ๊
หน่อย"สร้างแบรนด์ใหม่ 
  ตั้งแต่ฤดูเลือกตั้ง 2562 คุณหญิงสุดำรัตน์ พยำยำมสร้ำงแบรนด์ “นักประชำธิปไตย” ผ่ำนสื่อคนรุ่นใหม่ และพูด
ย้ ำแล้วย้ ำอีกว่ำ “ไม่มีวันเดินบนเส้นทำงอ ำนำจพิเศษ” และไม่มีทำงที่จะร่วมทำงกับอุดมกำรณ์อ่ืนที่ปฏิเสธประชำธิปไตย 
ไม่แปลกที่เมื่อ 8 มิ.ย.2563 คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้น ำทีมเพ่ือแถลงกำรณ์กดดันรัฐบำลไทยและกัมพูชำ ด ำเนินมำตรกำร
ทำงกำรทูตต่อประเทศกัมพูชำเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภำพและชีวิตของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมที่หำยตัวไป เจ๊
ใหญ่เมืองหลวงประกำศ #เซฟวันเฉลิม ในนำม"คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย" ซึ่งได้ใจคนรุ่นใหม่ และนัก
เคลื่อนไหวภำคประชำชน จะว่ำไปแล้ว เกมนี้ของคุณหญิงสุดำรัตน์ "หยิกเล็กเจ็บเนื้อ" เพรำะใครก็รู้ว่ำ ทักษิณ ชิน
วัตร สนิทสนมกับสมเด็จฮุนเซน มำกแค่ไหน แถมลูกสำวคนหนึ่งของ เยำวภำ วงศ์สวัสดิ์ ไปแต่งงำนกับลูกชำยของ
ครอบครัวระดับแกนน ำในรัฐบำลกัมพูชำมำแล้วเมื่อหลำยปีก่อน เจ๊หน่อยก็รู้ แต่สถำนกำรณ์วันนี้ มีควำมจ ำเป็น...เมื่อ 
“เฮียเพ้ง อ้วน” ตั้งกลุ่มแคร์ได้ ท ำไมเจ๊จะเตรียมกำรตั้ง“พรรคแคร์หน่อย”ไม่ได้เชียวหรือ? 

ตั้งโต๊ะแถลงเรื่อง"วันเฉลิม"ย้อนรอยพลังไทย 
เลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 คุณหญิงสุดำรัตน์แจ้งเกิดในสนำมกำรเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.กทม. โดยกระแส 

จ ำลองฟีเวอร์ เจ๊ใหญ่อยู่พรรคนี้จนถึงยุคตกต่ ำ  ปี 2541 เจ๊หน่อยออกจำกพลังธรรม มำตั้ง “กลุ่มพลังไทย” ส่งผู้สมัคร 
สก. และ สข. ลงสนำมท้องถิ่นเมืองหลวง แต่ก็พบควำมพ่ำยแพ้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้ลงรับสมัคร
เลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. ก็แพ้สมัคร สุนทรเวช หลังรัฐประหำรปี 2549 พรรคไทยรักไทยถูกยุบ คุณหญิงสุดำรัตน์ถูกตัดสิทธิ
ทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 5 ปี เจห๊น่อยผันตัวไปท ำงำนด้ำนศำสนำและสังคม และก่อตั้งมูลนิธิไทยพ่ึงไทย ปี 2562 เจ๊หน่อย
กลับคืนสู่สมรภูมิกำรเมือง ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์กำรเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย และ 1 ใน 3 แคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี
ของพรรคเพ่ือไทย ด้วยกฎกติกำสุดพิสดำร เจ๊ใหญ่กลำยเป็น ส.ส.สอบตก มีข้อสังเกต กำรคัมแบ็คสังเวียนเลือกตั้งเที่ยว
นั้น เจ๊หน่อยชูธงต้ำนเผด็จกำร จวบจนถึงวันนี้ ก็ยังรักษำแบรนด์ผู้น ำประชำธิปไตย แต่โชคร้ำยเจอคู่แข่งคนกันเอง พรรค
ฉำยแสง หรือพรรคแคร์สำยตรงนำยใหญ่ ก็ชักธงผืนใหญ่..รักประชำธิปไตยเช่นกัน สร้ำงภำพกลบควำมร้ำวฉำน 
อ้ำงอิง  : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433525?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431708?utm_source=tiein&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/scoop/433525?adz=
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วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563 - 17:45 น. 

สถานะ “พรรคใหม่” เครือข่ายทักษิณ “แคร์” ในเงาชินวัตรและ “พรรคจาตุรนต์” 

 
 
ในขณะที่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี และนายใหญ่พรรคเพื่อไทย ถูกเชิญให้ร่วมสนทนาผ่านโปรแกรม 
Zoom บนฟลอร์ น านาชาติ  ใ นหั วข้ อ  THE POSTCOVID-19 WORLD is the corona virus pandemic 
reshaping the global order ? 
 เป็นจังหวะเดียวกับที่ พรรค-เครือข่ำย”ทักษิณ” ทั้งสำยตรง สำยอ้อม และสำยก ำลังพล ในเพ่ือไทยก ำลังขยับ 
ปรับเปลี่ยน-รีสตำร์ตวำระทำงกำรเมืองกันใหม่ หนีกำรเป็นฝ่ำยค้ำนถำวร ตำมสไตล์กำรเมืองแบบ old normal 
 หลังจำกคดี “โอ๊ค-พำนทองแท้ ชินวัตร” บุตรชำยของ “ทักษิณ” พ้นบ่วงคดี “ฟอกเงินกรุงไทย” แบบแฮปปี้
เอนดิ้ง เพรำะอัยกำรไม่อุทธรณ์ ภำยหลังศำลอำญำคดีอำญำทุจริตและประพฤติมิชอบมีค ำพิพำกษำยกฟ้องเมื่อ 25 พ.ย. 2562 
 แกนหลักนำยใหญ่ “ครอบครัวชินวัตร” ที่ปักหลักในเมืองไทย ไม่มีมลทินติดตัวอีกต่อไป จึงเริ่มเอ็กเซอร์ไซส์
ทำงกำรเมือง แม้ไม่มี “ตัวเล่น” ที่นำมสกุลชินวัตร 
 แต่ไพ่ทำงกำรเมืองยังมีอีกหลำยใบ ทั้งลูกน้อง-พรรคพวกนำยใหญ่ ที่พร้อมลงมือปฏิบัติกำร ควำมเคลื่อนไหวจึง
ปรำกฏในพรรคเพ่ือไทย 3 ขำ 3 ข้ำง 
 ขำข้ำงแรก กำรประกำศตัว นัดประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคำรที่ 9 มิ.ย. ของกลุ่มแคร์ ประกอบด้วย สำยตรง
จำกบ้ำนจันทร์ส่องหล้ำ สำยตรงทักษิณ อดีตมันสมองพรรคไทยรักไทย ทั้ง นำยพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศำล ,  
นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นำยภูมิธรรม เวชยชัย, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พ่วงเครือข่ำยนักวิชำกำร นักธุรกิจกว่ำ 30-50 
คน ที่จะประกำศเปิดตัวภำยในเดือน มิ.ย.นี้ ร่นเวลำจำกก ำหนดเดิมที่จะเปิดตัวช่วงปลำยปี 
 “ภูมิธรรม” ในฐำนะ “ตัวเปิดเกม” ของกลุ่มแคร์ “ยืนยันว่ำทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดคณะกลุ่มผู้ห่วงใยใน
บ้ำนเมืองครั้งนี้ น่ำจะมีคนใหม่ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้นประมำณ 30-50 คน หำกได้มีกำร
หำรืออย่ำงเต็มที่แล้ว คำดว่ำจะพร้อมเปิดชี้แจงให้สำธำรณชนได้ทรำบภำยในสิ้นเดือนนี้ ขณะนี้ก ำลังเตรียมร่ำงค ำ
ประกำศ” 
 ตำมท้องเรื่องแกนน ำ “กลุ่มแคร์” ได้รับไฟเขียวจำกบ้ำนจันทร์ส่องหล้ำให้รวบรวมก ำลังพล แต่งตัวเป็นพรรค
กำรเมืองใหม่ ก่อนที่จะมีกำรต่อสำยไปถึง “นำยใหญ่” ที่ดูไบ ขออนุญำตแจ้งให้ทรำบเรื่องกำรฟอร์มทีม 
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 “ทักษิณ” ที่ประจ ำกำรอยู่ในกรุงลอนดอน ให้สัมภำษณ์ “บีบีซีไทย” ว่ำ “มีคนโทร.มำหำผม มำแจ้งให้ทรำบ 
เป็นอดีต ส.ส.เก่ำ เขำคิดอยู่ เขำมำบอกเพรำะไม่ต้องกำรให้รู้สึกว่ำแยกไปท ำ โดยไม่ได้มำบอกกล่ำว” 
 “ไม่เกี่ยวกับผม…ผมมันลอยตัวจำกกำรเมืองแล้ว… ผมมันคนตกงำนแล้ว เป็นวัย young old เป็นคนแก่ที่ยัง
หนุ่ม…ผมขอให้ก ำลังใจมำกกว่ำ” 
 “อดีตไทยรักไทย” รุ่นใหญ่ วิเครำะห์ว่ำ จุดชี้ขำดส ำคัญของกลุ่มแคร์ ที่ตั้งพรรคใหม่ใต้เงำ “เครือข่ำยทักษิณ” 
อำจหนีควำมเป็น “ชินวัตร” ยำก ไม่ต่ำงกับพรรคส ำเร็จรูป “ไทยรักษำชำติ” (ทษช.) ตรำบใดที่ยังมีสปอนเซอร์ คือ ผู้มี
อ ำนำจบำรมีเหนือพรรค 
 สอดคล้องกับนักวิเครำะห์กำรเมืองจำกสถำบันพระปกเกล้ำ สติธร ธนำนิธิโชติ มองว่ำ “พรรคใหม่ที่ก ำลังฟอร์ม
ทีมอำจขำยไม่ออก ถ้ำขำยออก ก็ต้องขำยออกตั้งแต่ ทษช.แล้ว เพรำะ ทษช.ก็ไม่มีอะไรโดดเด่น เห็น ๆ กันอยู่ ตอนที่ยัง
ไม่เสนอชื่อแคนดิเดตนำยกฯ ก็ประมำณหนึ่งเป็นพรรคแบงก์ร้อยของพรรคเพ่ือไทยเอำคนรุ่นใหม่มำน ำพรรคก็ไม่โดด
เด่นอะไร โจทย์ใหญ่คือตั้งพรรคขึ้นมำใหม่แล้วจะท ำอย่ำงไรให้ดีกว่ำ ทษช.” 
 ขณะที่ขำอีกข้ำง เตรียมกำรส ำหรับปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) ในเพ่ือไทย ล้ำง
ดุลอ ำนำจใหม่ เพียงรอจังหวะเหมำะ “ปลดล็อก” พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้พรรคกำรเมืองจัดประชุมได้อย่ำงเต็มที่ ก็จะถึงคิว
เขย่ำขวดในเพ่ือไทย 
 เริ่มมีกำร “ปล่อยข่ำว” ขยับโครงสร้ำงอ ำนำจ เพ่ือส่งสัญญำณไปถึงขั้วเจ้ำแม่ กทม. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธุ์ ที่ก ำกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค ถือดุลอ ำนำจภำพใหญ่ ก ำหนดทิศทำงกำรเมือง ให้เพลำ ๆ มือเพรำะเริ่ม
มี ส.ส.บำงส่วนถำมหำ “ควำมจริงใจ” ในกำรบริหำรพรรค มำกกว่ำสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ทีมยุทธศำสตร์ต้องกำรจะ 
“ปรับลุก” ไม่ให้พรรคดูแก่ แต่ต้องทันสมัย หำกควำมคิดดังกล่ำวยังไม่ถูกใจ ส.ส. ขณะที่ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้ำ
พรรคเพื่อไทย ที่ถือดุลอ ำนำจอีกข้ำงหนึ่ง แม้จะมีกำรเดินสำยพบปะ ส.ส. 
 แต่ทุกคนก็รู้ดีว่ำอ ำนำจใหญ่ในพรรคก ำลังชักเย่อระหว่ำง 2 ฝ่ำย ท ำให้ทิศทำง-กำรน ำ ที่ออกมำไม่ชัดมีบท
สนทนำของนักกำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎร พูดกันหนำหูเรื่องเพ่ือไทย ถูกวำงเป็น “อะไหล่” ให้กับรัฐบำลพลังประชำ
รัฐ หลัง “คดีพำนทองแท้” จบแบบสวยงำม ผู้มีอ ำนำจในพรรคจึงต้อง “ทดแทนบุญคุณ” ท ำเอำ ส.ส.ในเพ่ือไทย ต้อง
เช็กข่ำวกันวุ่น ก่อนที่ “หัวหน้ำสมพงษ์” จะออกแถลงกำรณ์สยบข่ำวลือ 
 เพรำะ “เพ่ือไทย” ที่ยังเป็นไพ่อีกใบของ “ชินวัตร” ยังแนบแน่น ระหว่ำงกลุ่มวังบัวบำน ของ “เยำวภำ วงศ์
สวัสดิ์”ยังเชื่อมกับกลุ่มวังน้ ำยม และกลุ่มก ำแพงเพชร ที่พัฒนำไปเป็นขั้วกำรเมือง สำมมิตร-กลุ่มก ำแพงเพชร ในพลัง
ประชำรัฐ 
 ยิ่งในยุคที่ คสช.เรืองอ ำนำจ หลังรัฐประหำร 22 พ.ค. 2557 มีข่ำวทั้งทำงลับ ทำงแจ้งว่ำ เจ้ำแม่ กทม. เชื่อมต่อ
กับ “บิ๊กบรำเธอร์” ในรัฐบำล คสช. เหตุผลทั้งมวล ถูกโยงมำถึงคดีฟอกเงินกรุงไทย ที่ “บุญคุณต้องทดแทน ควำมแค้น
เก็บไว้ก่อน” 
 อีกหนึ่งเครือข่ำย ที่แยกตัวไปจำก “ทักษิณ” ก ำลังฟอร์มทีมตั้งพรรคกำรเมืองไม่อยู่ในก ำกับของตระกูล”ชิน
วัตร” คือ “จำตุรนต์ ฉำยแสง” “ได้ออกจำกพรรคเพ่ือไทยมำตั้งแต่ก่อนกำรเลือกตั้งใหญ่ ปี 2562 ในช่วงปลำยปี 2561 
เพ่ือมำอยู่พรรคไทยรักษำชำติ (ทษช.) ต่อมำพรรคไทยรักษำชำติถูกยุบ ตนไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิทำงกำรเมือง เพรำะ
ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค จึงยังท ำงำนกำรเมืองต่อได”้ 
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 “หลังจำกกำรเลือกตั้ง ตนไม่ได้กลับไปพรรคเพ่ือไทย และได้ใช้เวลำทั้งหมดในฐำนะนักกำรเมืองที่ไม่มีสังกัด
พรรค ในกำรพูดคุยกับนักกำรเมือง นักธุรกิจ อดีตข้ำรำชกำร รวมถึงคนรุ่นใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหำบ้ำนเมือง ปรับ
ควำมคิด ซึ่งบำงทีก็ใช้ควำมรู้เหล่ำนี้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองเรื่อยมำ จนกระทั่งมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ
จะต้องตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ข้ึนมำอีก เพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับประชำชน” 
 “จุดคลิก” ของนักเดินทำงทำงกำรเมือง ที่จะร่วมงำนกับ “จำตุรนต์” เป็นฝ่ำยประชำธิปไตยที่ไม่ใช่แบบเพ่ือ
ไทย และออกจำกใต้ร่มเงำของ “ทักษิณ” 
 อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่นับควำมเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของ “พล.ท.ภรำดร พัฒนถำบุตร” อดีตเลขำธิกำรสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ ที่ปรึกษำเพ่ือไทย ที่ขยับมำเชียร์ “ปิติพงศ์ เต็มเจริญ” โฆษกพรรคเสรีรวมไทย อดีต ส.ส.กทม. 3 สมัย 
ร่วมบุกเบิกตั้งพรรคไทยรักไทย พลังประชำชน เคยมีต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีหลำยกระทรวง ทั้ง
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สมัย “นพดล ปัทมะ” เป็นรัฐมนตรี ที่ปรึกษำ รมต.ประจ ำส ำนักนำยกฯ ของ “ชูศักดิ์ ศิรินิล” 
เป็น “ลูกศิษย์” ของ “ปรีดำ พัฒนถำบุตร” ผู้มีศักดิ์เป็นอำของ “พล.ท.ภรำดร” ที่ได้สมญำเป็น “ครูกำรเมือง” ของ
ทักษิณ 
 ทั้งนี้ จะไป “เซ้ง” พรรคกลำง ที่มี “ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว” เป็นหัวหน้ำพรรค “พล.ท.ภรำดร” บอกว่ำ ทั้ง ดร.
ชุมพล และ ดร.ปิติพงศ์ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ทันสมัย คิดใหม่ ท ำเป็น นี่น่ำจะเป็นตัวอย่ำงดี ๆ แต่ข้ันตอนที่จะ
ไปแปลงโฉมพรรคกลำง ต้องรอให้ กกต.เปิดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำ เพ่ือเปลี่ยนชื่อพรรค เปลี่ยน
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค จำกนั้นจึงตั้งชื่อพรรคใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรหำรือ “แต่จุดยืนทำงกำรเมืองจะต้องอยู่
ฝ่ำยประชำธิปไตย” 
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