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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 12 มถินุายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เปิดศึก 'เสรีพิศุทธ์' !! 'สนธิญา' บุกร้อง กกต. จี้สอบปมท าผดิกฎหมาย

เลือกตั้ง 
5 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สนธิญา” ร้อง กกต. สอบ “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 6 
3 MGR ออนไลน์ เด็ก พปชร. ร้อง กกต. สอบ “เสรีพิศุทธ์” ท าผิดเลือกตั้งซ่อมล าปาง ป้าย

สีว่าเผด็จการ 
7 

4 BRIGHT TODAY 
ออนไลน์ 

สนธิญา จากพลังประชารัฐ ร้อง กกต. สอบ เสรีพิศุทธ์ ท าผิดเลอืกตั้ง
กฎหมาย 

8 

5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ แทนคุณยัน ปชป. ไม่แตกเชื่อมั่น “จุรินทร์” นั่งหัวหน้าพรรค 9 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "ราเมศ" ปฏิเสธข่าวสมาชิก ปชป. ล่ารายชื่อไล่ “จุรินทร์” 10 
7 มติชนออนไลน์ รองหน. ปชป. อัด แรงกระเพ่ือมในพรรคไร้คนแสดงตน 11 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ภูมิสรรค”์ ยันกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 30 คน  12 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “จุรินทร์” ยันไม่มีคลื่นใต้น้ าล้มหัวหน้าพรรค 14 
10 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ สยบข่าวลือร้าว ยันถูกบีบออกจาก หน.พรรคไม่ใช่เรื่องจริง 15 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" ยันไม่มีการล่าชื่อ กก.บห. ไล่พ้นเก้าอ้ีหัวหน้า ปชป. 16 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' อุ้ม 'จุรนิทร์' น าพรรคประชาธิปัตย์ต่อ 17 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ สยบลือไล ่“จุรินทร์” กาหัวไมส่่งลง ส.ส. 20 
14 ไทยรัฐออนไลน์ "เสี่ยต่อ" เคลียร์ใจ ส.ส. กลบข่าวพรรคร้าว เลื่อยขา "จุรนิทร์" 24 
15 แนวหน้าออนไลน์ ปชป. เรียงหน้าโต้ข่าวลือพรรคร้าว 'ชวน’ หนุน ‘จุรินทร์’ ไม่มีการล่าชื่อ

บีบพ้นหัวหน้า 
26 

16 มติชนออนไลน์ เผย ปธ. สภา ส่งค าร้องให้ศาล รธน. วินิจฉัยสมาชิกภาพ ‘สิระ’ แล้ว 30 
17 Spring Newsออนไลน์ ชวน ติงสมาชิกพรรค ปชป. ไม่ควรกดดันเลือกหัวหนา้พรรคใหม่ 31 
18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ชวน" เตือนคน ปชป. อย่าท าใหพ้รรคเสียหาย 32 
19 คมชัดลึกออนไลน์ "ภูมิธรรม" เดินหน้าเปิดตัว "กลุ่มแคร์" 17 มิ.ย. 33 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หญิงหน่อย' โวยข่าวจ้องดูด ส.ส. ก้าวไกล 34 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์' ยันไม่น้อยใจถูกเข่ียพ้นพลังประชารัฐ 35 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 AMARIN ออนไลน์ "เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน" ชวน ปชช. ติดตาม ศาล รธน. รับวินิจฉยั 36 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดบัญชี 3 อดีต ส.ส. 'ปิยบุตร' เพ่ิม 3.5 แสน 'จารุวรรณ' หนี ้12 ล้าน 37 
24 สยามรัฐออนไลน์ บิ๊กป้อมไร้ปัญหา หน.พปชร. 39 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'มาร์ค' ยนัไม่เกี่ยวแรงกระเพ่ือมใน ปชป. 43 
26 มติชนออนไลน์ “ภราดร” ชี้เหตุอ านาจรัฐบาลเสื่อมจ่อปากเหว หลายพรรคตื่นปรับตัว 

รับวิกฤต 
44 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ การเตรียมความพร้อมส าหรบัประชาชนสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.

บ้านผึ้ง จงัหวัดนครพนม 
45 

2 คมชัดลึกออนไลน์ ส่อง "เด็กเจ๊" สอยเด็กก้าวไกล 46 
3 ประชาชาติออนไลน์ “พลังประชารัฐ” ในหม้อน้ าเดือด 250 โหวตเตอร์ชี้ชะตา “สี่กุมาร-บิ๊กป้อม” 48 
4 คมชัดลึกออนไลน์ จับตา "ปชป." ยึดแนวทาง "พลงัประชารฐั" 51 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เกมล่าชื่อ กก.บห. เป้าเปลี่ยน "แม่ทัพ ปชป." 53 
6 เนชั่นออนไลน์ ไทม์ไลน์เขย่า 'จุรินทร์' สะเทือนรอยร้าว ปชป. 56 
7 มติชนออนไลน์ ก้าวสร้างสรรค์ พัฒนา CARE ก้าวที่ไกล ไปกว่า “ไทยรักไทย” 58 
8 ข่าวสดออนไลน์ ร้าวลึก ร้าวใหญ่ ภายใน พลังประชารฐั เปดิหน้า ชกหน้า 59 
9 ไทยรัฐออนไลน์ วิธีปิดปาก ส.ส. ไม่ให้ร้อง 60 
10 คมชัดลึกออนไลน์ ลาก่อนเด้อ "หวัเขียง" น าทัพ 61 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์สดประเด็นการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นกับกติกาใหม่ ร่วมกับ นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มุกดาหาร ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมุกดาหาร

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
สัมภาษณ์สดประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่นกับกติกาใหม่ 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.08 น. 

เปิดศึก'เสรีพิศุทธ์'!! 'สนธิญา' บุกร้อง กกต.จีส้อบปมท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

 
 
"สนธิญา”ร้อง กกต.ตรวจสอบ “พล.ต.เสรีพิศุทธ์” ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง   ช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้ง 
เขต 4 ล าปาง ด้วยวิธีการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี  อดีตผู้สมัคร ส.ส.
สมุทรสาคร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต.เพ่ือขอให้ตรวจสอบการกระท า
ความผิดกฎหมายต่อการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปาง ของพล.ต.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย หลัง
มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนในการเดินทางไปช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ  ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.หาเสียง เมื่อ
วันที่ 8 มิ.ย.63 

โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังมะพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง  และสถานที่อ่ืนๆว่า“ขอ
ฝากไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้หากเลือกเผด็จการ
จะได้รูปแบบเดิมๆคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงินจนไม่มีเพดานจะกู้แล้วและไม่มีกู้ชาติเลย วันนี้ประชาชนมา
ชดใช้หนี้คือ เก็บภาษีเพ่ิม จึงเรียกร้องให้ประชาชนเขต 4 ล าปาง จะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่คือล้มเผด็จการได้” 

นายสนธิญา กล่าวว่า การปราศรัยดังกล่าวที่กล่าวหาว่าเผด็จการคือใครฝ่ายไหน และเผด็จการยังหลงเหลืออยู่
ในประเทศไทย  ในเมื่อรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้ง   มีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเกิน 5 พรรค และผ่านการเลือกตั้งมา
จากประชาชนทั้งประเทศเช่นเดียวกับพรรคเสรีรวมไทย  การกระท าของ  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นการกระท าที่ขัดต่อ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 มาตรา 73 (5)  หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ  จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง   ดังนั้น จึงขอให้ กกต.พิจารณาการกระท าของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เพ่ือการเข้าใจที่ถูกต้อง
ของสังคมและประชาชน  ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/498533  
  

https://www.naewna.com/politic/498533
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“สนธิญา” ร้อง กกต. สอบ “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

 
 
กกต. 11 มิ.ย.-“สนธิญา สวัสดี” ร้อง กกต.ตรวจสอบ “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ช่วยลูกพรรค
หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ด้วยวิธีการใส่ร้าย ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 มิ.ย.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาครและอดีตผู้สมัครสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นหนังสื่อถึงประธานกรรมการการเลือกกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ตรวจสอบการกระท า
ความผิดกฎหมายต่อการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปางของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
หลังมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนในการเดินทางไปช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.หาเสียง เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2563 

โดย พล.ต.อ.เสริพิศุทธ์ ได้กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังมะพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง   และสถานที่อ่ืน ๆ ว่า 
“ขอฝากไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู่ของฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตย  ประชาชนตัดสินใจได้ หากเลือก
เผด็จการจะได้รูปแบบเดิม ๆ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงินจนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และไม่มีกู้ชาติเลย วันนี้
ประชาชนมาชดใช้หนี้ คือ เก็บภาษีเพ่ิม จึงเรียกร้องให้ประชาชนเขต 4 ล าปาง จะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือ ล้มเผด็จ
การได้” ซึ่งการปราศรัยดังกล่าวที่กล่าวหาว่าเผด็จการคือใคร ฝ่ายไหน และเผด็จการยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ใน
เมื่อรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้ง  มีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเกิน 5 พรรค และผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้ง
ประเทศ เช่นเดียวกับพรรคเสรีรวมไทย การกระท าของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นการกระท าที่ขัดต่อ  พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. 61 มาตรา 73 (5)  หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรค
การเมือง ดังนั้นจึงขอให้ กกต.พิจารณาการกระท าของ  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือการเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมและ
ประชาชน  ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันที่ 20 มิถุนายนนี้.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee1d1a1e3f8e40af144c8b4b  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee1d1a1e3f8e40af144c8b4b
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เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2563 14:29   ปรับปรุง: 11 มิ.ย. 2563 15:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

เด็ก พปชร. ร้อง กกต.สอบ “เสรีพิศุทธ์” ท าผิดเลือกตั้งซ่อมล าปาง ป้ายสีว่าเผด็จการ 

 
 
“สนธิญา” ยื่นหนังสือประธาน กกต. สอบ “เสรีพิศุทธ์” ท าผิดเลือกตั้งซ่อมล าปาง หลอกลวงใส่ร้ายว่าเผด็จการ 

วันนี้ (11 มิ.ย.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต.ขอให้ตรวจสอบการกระท าความผิดกฎหมายต่อการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ของ 
พล.ต.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย หลังมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนในการเดินทางไปช่วย ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.หาเสียง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 โดย พล.ต.อ.เสริพิศุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนที่
ตลาดวังมะพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง และสถานที่อ่ืนๆ ว่า “ขอฝากไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู่ของฝ่ายเผด็จกับ
ฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจได้หากเลือกเผด็จการจะได้รูปแบบเดิมๆ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากู้เงิน
จนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และไม่มีกู้ชาติเลย วันนี้ประชาชนมาชดใช้หนี้ คือ เก็บภาษีเพ่ิม จึงเรียกร้องให้ประชาชนเขต 4 
ล าปาง จะพลิกประวัติศาสตร์ใหม่ คือล้มเผด็จการได้” 

การปราศรัยดังกล่าวที่กล่าวหาว่าเผด็จการคือใครฝ่ายไหน และเผด็จการยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ในเมื่อ
รัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้ง มีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเกิน 5 พรรค และผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศ 
เช่นเดียวกับพรรคเสรีรวมไทย การกระท าของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นการกระท าที่ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
61 มาตรา 73 (5) หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ดังนั้น
จึงขอให้ กกต.พิจารณาการกระท าของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือการเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมและประชาชน ก่อนการ
เลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060526  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000060526
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11 มิ.ย. 2020 

สนธิญา จากพลังประชารัฐ ร้อง กกต. สอบ เสรีพิศุทธ์ ท าผดิเลอืกตั้งกฎหมาย  
ใส่ร้ายรัฐบาลเป็นเผด็จการ 

 
 
สนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาครพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต. ขอให้ตรวจสอบ

การกระท าความผิดกฎหมายต่อการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปาง ของพล.ต.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย หลังพล.ต.เสรีพิศุทธ์เดินทางไปช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.หาเสียง เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2563  

ในระหว่างการหาเสียง พล.ต.อ.เสริพิศุทธ์ ได้กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังมะพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปางว่า การ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของฝ่ายเผด็จกับฝ่ายประชาธิปไตย หากเลือกเผด็จการจะได้รูปแบบเดิมๆคือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่กู้เงินจนไม่มีเพดานจะกู้แล้ว และขอให้ประชาชนเขต 4 ล าปางล้มเผด็จการเพื่อพลิกประวัติศาสตร์ใหม่  

นายสนธิญา ระบุว่าการปราศรัยดังกล่าว ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลปัจจุบันมาจากการตั้ง มีพรรคการเมืองร่วม
รัฐบาลเกิน 5 พรรค และผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศ เช่นเดียวกับพรรคเสรีรวมไทย การกระท าของ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นการกระท าท่ีขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 61 มาตรา 73 (5) หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความ
เท็จ จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ดังนั้นจึงขอให้ กกต.พิจารณาการกระท าของ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพ่ือการเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมและประชาชน ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/sonthiya-sereepisut  
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/sonthiya-sereepisut
https://www.brighttv.co.th/news/politics/sonthiya-sereepisut
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วันท่ี 11 มิ.ย. 2563 เวลา 11:59 น. 

แทนคุณยันปชป.ไม่แตกเชื่อมั่นจุรินทร์นั่งหัวหน้าพรรค 

 
 
"เราอยู่กันเหมือนคนในครอบครัว" "แทนคุณ จิตต์อิสระ"ยันไม่มีแรงกระเพื่อมบีบกก.บห.พรรค ถามทุกคนในพรรค
แล้วยังสนับสนุนจุรินทร์-เฉลิมชัย นั่งหัวหน้าพรรค-เลขาฯ  

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คณะที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิก
พรรคตลอดชีพคนหนึ่ง มีความเชื่อมั่น?กับภาวะผู้น าของนายจุรินทร์? ลักษณ?วิศิษฏ์ หัวหน้า?พรรคประชาธิปัตย์? ? 
นาย?เฉลิม?ชัย? ศร?ีอ่อน? เลขาธิการ?พรรคประชาธิปัตย์? นาย?เฉลิม?ชัย? ศร?ีอ่อน? รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคทุก
คน ข่าวที่ว่ามีแรงกระเพ่ือมในพรรคบีบให้กรรมการ?บริหาร?ลาออก เพ่ือเปลี่ยน?แปลง?โครงสร้าง?อ านาจได้ติดตาม
และสอบถาม สมาชิก อดีต ส.ส. และแกนน าทุกคนยืนยัน?เป็น?เสียง?เดียวกันว่า ยังคงสนับสนุน?และให้ก าลังใจ?
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะรัฐมนตรี ของพรรค ปชป.ที่ได้ท างานลงพ้ืนที่อย่างหนัก ผลักดัน?นโยบาย?ที่ได้
หาเสียงไว้เพ่ือสร้างผลงานและแก้ปัญหา?ความ?เดือดร้อน?ให้กับพ่ีน้องประชาชน?ในช่วงที่เกิดโรค โควิด-19 ระบาด 

ดังนั้น เพ่ือให้หัวหน้า เลขาธิการพรรค และคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์?ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามวาระใน
การบริหารเพ่ือสร้างผลงานที่ประชาชนชื่นชอบให้กับพรรคก่อน เพราะสถานการณ์?การเมืองมีความผันผวนสูงด้วยเหตุ
ปัจจัย?หลายด้านทั้งภายในและต่างประเทศ? ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงขอให้พ่ีน้องประชาชน? เชื่อมั่นในพรรค
ประชาธิปัตย์?และขอให้เชื่อมั่นในภาวะการน าของหัวหน้าและทีมบริหารในปัจจุ ?บัน?ที่?จะทุ่มเท?ท างานเชิง
สร้างสรรค?์เพ่ือฝ่าทุกวิกฤติ?ของประเทศ?ต่อไปหากมีปัญหาอะไรก็อยากขอให้เพ่ือนสมาชิกเข้าหาและเข้าพบพูดคุยกับ
ทั้งทางหัวหน้าและทางเลขาธิการพรรคอย่างพ่ีน้อง?เป็น?การภายในเสียก่อน? เพราะพวกเราอยู่เหมือนครอบครัว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625751  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/625751
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11 มิ.ย. 2020 12:46:38  

"ราเมศ" ปฏิเสธข่าวสมาชิก ปชป.ล่ารายชื่อไล่ “จุรินทร์”  

 
 
รัฐสภา 11 มิ.ย.- "รามศ" ปฏิเสธข่าวสมาชิก ปชป.ล่ารายชื่อไล่  “จุรินทร์” ยืนยัน ปชป.มีเอกภาพ  หัวหน้า-และ
เลขาธิการพรรครับฟังปัญหาสมาชิกตลอด ไม่เคยทอดทิ้งพรรค 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบกระแสข่าวที่ระบุว่า มีความเคลื่อนไหว
ล่ารายชื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์แล้ว  พบว่าไม่เป็นความจริง  ยืนยันว่า ที่ผ่าน
มา  พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน าของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ
พรรค  มีความเป็นเอกภาพ  ทุกคนในพรรคพร้อมสนับสนุน  

"ผมยังไม่เห็นว่า จะมีความจริง ยังไม่เห็นเอกสารล่ารายชื่อ แล้วยังไม่เห็นสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นตามที่ปรากฏเป็น
ข่าว  ยืนยันว่า ผมและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง  หัวหน้าพรรคเข้ามาบริหารพรรคได้ภายใต้ครรลองของ
ประชาธิปไตย และคนที่เป็นรัฐมนตรีก็ท าหน้าที่ในรัฐบาลอย่างเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ไม่มีใครมานั่งคิดว่าภายใน
พรรคจะเกิดปัญหาความวุ่นวาย" นายราเมศ กล่าว. 

อย่างไรก็ตาม นายราเมศ ยอมรับว่า อาจจะมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่เป็นเรื่องภายในที่คุยกันได ้และ
ผู้น าพรรคไม่เคยปิดกั้นในการรับฟังความเห็นของสมาชิก และมีหลายเวทีให้สมาชิกได้แสดงความเห็น ทั้งท่ีประชุม ส.ส.
พรรค ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค และก าลังจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเร็วๆ  นี้ หรือหากสมาชิก
ต้องการหารือ หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคก็เปิดห้องรับฟัง และกรรมการบริหารพรรคทุกคนก็เข้ามาท างาน โดย
รับฟังความเห็นจากสมาชิกเช่นกัน ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ ที่นายจุรินทร์จะทอดทิ้งพรรค และท างานให้พรรคมาตลอด ซึ่ง
ผลงานที่ออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน  .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee1c53ee3f8e40af9454ebd  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee1c53ee3f8e40af9454ebd


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

 
 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 - 13:45 น.  

รองหน.ปชป.อัด แรงกระเพื่อมในพรรค ไร้คนแสดงตน ชี้ ประเมิน ‘จุรินทร์’ รอครบวาระ 
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11 มิ.ย. 2020 14:30:00  

“ภูมิสรรค”์ ยันกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 30 คน หนุน “จุรินทร์” เดินหน้า  

 
พรรคประชาธิปัตย์ 11 มิ.ย.-“ภูมิสรรค์” และทีมอีสาน ยันกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 30 คน หนุน “จุรินทร์” 
เดินหน้า เน้นเคารพกติกา-วัฒนธรรมพรรค ผลงานช่วยประชาชนถูกใจคะแนนนิยมกระเตื้อง 

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ภาคอีสาน และคณะกรรมการ
กิจการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กระแสข่าวที่มีคนเจตนาปล่อยเรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคนั้นไม่
เป็นความจริง แม้ถ้ามีคนพยายามคิดจริง ก็น่าละอายใจยิ่ง เพราะจากที่ ได้สัมผัสกับ ส.ส. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ของพรรค
ทุกสถานะมา 24 ปีในประชาธิปัตย์ ส่วนใหญ่เคารพในวัฒนธรรมเเละระบบของพรรคอย่างดีงาม ส่วนการเข้าออกของ
สมาชิกพรรค ก็เป็นเรื่องปกติทุกยุคสมัย บางคนมีอุดมการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บางคนผิดหวัง บางคนไม่สามารถอยู่
ในกติกาได้ หรือบางคนก็เเสวงหาลู่ทางใหม่ ๆ เพ่ือตนเองหรือเพ่ือประชาชน ต่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 

นายภูมิสรรค์ กล่าวว่า ขณะนี้พบปะและส ารวจแล้ว มีกรรมการบริหารอย่างน้อย 30 คนจากทั้งหมด 38 คนที่
เคารพระบบ วินัย กติกา เเละวัฒนธรรม โดยกรรมการทุกคน  ตั้งแต่หัวหน้า-เลขาฯ พรรค ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารตามกฎหมายพรรคการเมืองมาเเล้วทั้งนั้น และต่างก็ชื่นชมพอใจการท างานอย่างหนัก เพ่ือพลิกฟ้ืน
คะแนนนิยมของพรรค โดยน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การชอบไม่ชอบใครส่วนตัว  เเต่เป็นจาก
ผลงานการบริหารประเทศ ที่ผลักดันนโยบายที่ร่วมกันท ามา เห็นชัดเจนว่าการก้มหน้าก้มตาท างานให้ประชาชน ไม่พูด
มาก ท าให้พรรคมีภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการที่ฉับไว “ท าได้ไว ท าได้จริง” น าประโยชน์สู่พ่ีน้องประชาชน 

“ตลอดเกือบหนึ่งปี นายจุรินทร์ เน้นการเดินหน้านโยบาย ก้มหน้าก้มตาท างานไม่พูดเรื่องการเมืองและไม่พูด
เรื่องเก่า แม้ว่าเราจะแพ้เลือกตั้งมาหลุดลุ่ย และเพ่ือจะได้น านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงต้องเข้า
ร่วมรัฐบาล โดยเงื่อนไขการผลักดันนโยบายด้านประกันรายได้เกษตรกรจนสัมฤทธิ์ผล จากนั้นรัฐมนตรีทุกคนของพรรค
ประชาธิปัตย์ และโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคนั้นในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท างาน
เป็นข่าวให้เห็นต่อสายตาประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าหนักและเหนื่อยขนาดไหน” นายภูมิสรรค์ กล่าว 
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นายภูมิสรรค์ กล่าวอีกว่า ทั้งสถานการณ์วิกฤติ ได้ลงพ้ืนที่แจกถุงยังชีพช่วยประชาชน ผลักดันนโยบายประกัน
รายได้เกษตรกร จนเป็นที่ถูกใจคะแนนนิยมอันดับต้น แก้ไขปัญหาแม้กระทั่งรากหญ้าชาวซาเล้ง  รับซื้อของเก่าได้รับ
ความเป็นธรรมเรื่องราคาเศษกระดาษ ผลักดันการส่งออกและปฏิรูปแนวทางการท างานของกระทรวงพาณิชย์ จนท าให้
ราคาพืชผลการเกษตรดีแม้ภาวะวิกฤติแท้ ๆ และช่วยประชาชนทุกสภาวะ  

“เห็นกันอยู่ว่านายจุรินทร์ลงพ้ืนที่ทุกภาค ทั้งใต้ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก เหนือ ทั้งกรุงเทพ-ชุมชน และภาค
กลาง ตลอดจนการพบปะอดีต ส.ส.ทุกภาคอย่างสม่ าเสมอ จนเริ่มมีกระเเสตอบรับที่ดีทั้งในเเละนอกพรรค จนท าให้
สมาชิก-ผู้สมัคร หรืออดีต ส.ส.ที่เราสูญเสียไปจากผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจ านวนมาก ได้มีความเชื่อมั่นกลับคืนมา
และพร้อมกลับไปดูแลรับใช้พี่น้องประชนทั้งตอนนี้ เเละการเลือกตั้งครั้งต่อไป” นายภูมิสรรค์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee1dd78e3f8e40af144c905  
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee1dd78e3f8e40af144c905
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“จุรินทร”์ ยันไม่มีคลื่นใต้น้ าล้มหัวหน้าพรรค  

 
 
รัฐสภา 11 มิ.ย.-“จุรินทร์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  สยบข่าวพรรคร้าว ยันไม่มีคลื่นใต้น้ าล้มหัวหน้าพรรค 
ม่ันใจ ผลงานดี พูดคุยกับสมาชิกสม่ าเสมอ 

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีล่ารายชื่อเปลี่ยนกรรมการบริหาร

พรรค ว่า เป็นเพียงกระแสข่าว ไม่มีข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว และไม่มีปรากฏการณ์คลื่นใต้น้ าภายในพรรคจึง
ไม่มีความไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบ และท่ีผ่านมาก็ได้พูดคุยกับสมาชิกพรรคสท่ าเสมอ โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ 
ในแต่ละภาค เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และหากต้องการหารือนอกรอบเป็นพิเศษก็สามารถท าได้  

“ยืนยันว่า หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคท าหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมาตลอด ทั้งในส่วนคณะรัฐบาล และ
ในพรรค โดยเฉพาะผม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ได้พยายามผลักดันนโยบายต่างๆ ของพรรค สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้ชัดใน 4-5 เดือน หลังจากเข้าร่วมรัฐบาล เช่น แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร การส่งออก  เสียงตอบรับของ
ประชาชนก็เป็นไปในทางที่ดี  ผมมั่นใจว่า สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคเข้าใจ  เพราะพรรคจะสร้างผลงานได้ ก็ต้องเข้าไป
ร่วมรัฐบาล ผลงานที่เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลดีต่อประชาชน แล้วยังส่งผลดีต่อพรรคด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว 

นายจุรินทร์ ยืนยันว่า ส.ส.ภายในพรรคกลมเกลียวกันดี ไม่ได้มีปัญหา มีการนัดรับประทานอาหารกันอยู่ตลอด 
ทั้งตนและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากการท างานในรัฐบาลแล้ว ยังได้ขับเคลื่อนงานของพรรคควบคู่ไปด้วย 
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่ได้เตรียมผู้สมัคร ส.ส. ไว้ 70-80 % แล้ว แม้จะยังไม่มีการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทั่วประเทศ.- ส านักข่าวไทย  
 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee1e6bbe3f8e40af144c939  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee1e6bbe3f8e40af144c939
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วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 - 15:25 น.  

‘จุรินทร์’ สยบข่าวลือรา้ว ยันถูกบีบออกจาก หน.พรรคไม่ใช่เรื่องจรงิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2224142  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2224142
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พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.24 น. 

"จุรินทร์"ยันไมม่ีการลา่ชื่อกก.บห. ไล่พ้นเก้าอี้หัวหน้าปชป. 

 
 
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งทุก
วันนี้ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินสายพบปะสมาชิกพรรคในแต่ละภาคอยู่เป็นประจ า เพ่ือชี้แจง
และรับฟังแนวทางการด าเนินงานของพรรค ซึ่งในเร็วๆนี้ก็จะมีการลงพ้ืนที่ในภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ด้วย 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ส่วนกรณีการล่ารายชื่อเพ่ือให้กรรมการบริหารพรรคลาออกนั้น เชื่อว่าไม่ใช่การ
เคลื่อนไหวแบบคลื่นใต้น้ า เพราะประเด็นดังกล่าวมีที่มาจากข่าวทั่วไป หาที่มาไม่ได้ เป็นเพียงแค่ข่าวลือ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น 
และไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบที่มาของข่าว เพราะข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามนั้น และในส่วนของหัวหน้าพรรคเลขาธิการ
พรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ได้ท าหน้าที่ของตนเองในแต่ละส่วนอย่างเต็มที่ ซึ่งยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่
เรื่องจริง ซึ่งหลังจากนี้ทางพรรคก็ยังจะเดินหน้าท างานต่อไปทั้งงานในสภาผู้แทนราษฎร 

ในส่วนของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มี ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าเป็นกรรมาธิการด้วย การท างานลง
พ้ืนที่ของ ส.ส. รวมถึงการท างานภายใต้นโยบายของพรรค เช่น การท างานทีมเศรษฐกิจทันสมัย เป็นต้น ซึ่งการท างาน
ทั้งหมด ตนเองใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจ เพราะการสร้างผลงานในรัฐบาล สร้างได้เพราะพรรคมีมติให้เข้าร่วมรัฐบาล 
ซึ่งทุกอย่างนอกจากส่งผลต่อพรรคยังส่งผลต่อประชาชนด้วย เพราะถ้าท างานแล้วมีผลงานที่ดีเสียงตอบรับจาก
ประชาชนในนามพรรคประชาธิปัตย์ที่ตนเองเป็นหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคบริหารอยู่ก็จะตอบรับในทาง
ที่ดี ซึ่งสมาชิกส่วนมากก็เข้าใจ 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ทางพรรคยังได้มีการเตรียมในเรื่องของผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในทุกภาค แม้จะยังไม่มีการเลือกตั้ง ก็ตาม แต่ทางพรรคก็เตรียมไว้แต่เนิ่นๆ โดยในส่วนของผู้สมัคร ส.ส.กทม. 
ทางพรรคได้ด าเนินการไว้ร้อยละ 70-80 แล้ว รวมถึงผู้สมัครในระดับท้องถิ่นก็ได้มีการเตรียมไว้แล้วเช่นกัน ดังนั้น ทุก
อย่างก็เดินหน้าไปโดยล าดับในทุกภาค จึงมั่นใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779403  

https://www.dailynews.co.th/politics/779403
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12 มิถุนายน 2563  

'ชวน' อุ้ม 'จุรินทร์' น าพรรคประชาธิปัตย์ต่อ 

 
“จุรินทร์” ปัดกรรมการบริหารพรรคลาออก กดดันพ้นหัวหน้าพรรค ยืนยันไม่มีคลื่นใต้น้ า “ชวน” หนุนนั่งเก้าอ้ีหัวหน้า
พรรคต่อ วอนอย่าให้เกิดความขัดแย้ง “นิพนธ์” อาสากาวใจสองฝ่าย ข 
ขณะที่ “ภูมิธรรม” เตรียมเปิดตัวกลุ่มแคร์ 17 มิ.ย. “สุดารัตน์” ปัดดึง ส.ส.ก้าวไกล ร่วมก๊วน 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวของ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ไม่เห็นด้วยกับ
แนวทางการบริหารพรรคปชป.ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคปชป. จะใช้แนวทางเดียวกับ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยให้ กก.บห. พรรคปชป. ลาออกเกินครึ่งหนึ่ง เพ่ือให้นายจุรินทร์และกก.บห.พรรค
ปชป. ที่เหลือพ้นจากต าแหน่ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหา กก.บห.พรรคปชป.ชุดใหม 

ล่าสุดวานนี้ (11 มิ.ย.) นายจุรินทร์ กล่าวว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้ตนยังคงเดินสายพบปะ
สมาชิกพรรคในแต่ละภาคอยู่เป็นประจ า เพ่ือชี้แจงและรับฟังแนวทางการด าเนินงานของพรรค ซึ่งในเร็วๆนี้ก็จะมีการลง
พ้ืนที่ในภาคอีสาน รวมถึงภาคใต้ด้วย 

“การล่ารายชื่อเพ่ือให้ กก.บห.พรรคปชป. ลาออก ผมเชื่อว่าไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบคลื่นใต้น้ า เพราะประเด็น
ดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น และไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบที่มาของข่าว เพราะข้อเท็จจริงไม่เป็นไป
ตามนั้น และ กก.บห.พรรคปชป. ได้ท าหน้าที่ของตัวเองในแต่ละส่วนอย่างเต็มที่  ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริง 
หลังจากนี้ทางพรรคก็ยังจะเดินหน้าท างานต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคปชป.  กล่าวว่า ตนไม่อยากให้
สร้างปัญหา อย่าท าให้พรรคเสียหาย ไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องคิดถึงชาวบ้านที่เลือกมาด้วย เขาไม่อยากเห็น
ความขัดแย้ง พรรคปชป.มีเรื่องแบบนี้มาเยอะบทเรียนในอดีตควรเป็นข้อคิดเตือนใจของคนที่อยู่ในพรรค 

“คนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยพรรคอย่างเช่นพวกผมก็เป็นหนี้บุญคุณพรรค ฉะนั้นอะไรที่ท าให้พรรคเสียหายก็ต้อง
ระวัง สมาชิกทุกคนต้องค านึงถึงชาวบ้านที่เลือกเรามา อย่าให้เขารู้สึกว่าเลือกเรามาเพ่ือขัดแย้งกันเอง พรรคได้เลือกนาย
จุรินทร์แล้ว สมาชิกต้องช่วยกันสนับสนุนการท างาน แต่หากไม่พอใจสามารถพูดคุยหรือชี้แจงได้” นายชวน กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคจะเรียกคู่ขัดแย้งมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีตัวตนว่า
เป็นใคร มีแต่เพียงข่าวออกมา แต่ถ้าคุยกันในไลน์ ตนก็ตักเตือน มีอะไรก็คุยกัน อย่าท าให้เกิดความขัดแย้ง 
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“นิพิฏฐ์”ชวนสมาชิกปชป.จับเข่าคุย 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคปชป. ไม่ใช่กรณี

การไล่ล่า=รายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง เพ่ือให้น าไปสู่การปรับเปลี่ยน กก.บห.พรรค และไม่ใช่สิ่งที่
เกิดข้ึนเหมือนกับกรณีของบางพรรคการเมือง เป็นคนละรูปแบบ จากการที่ตนได้พบปะเพ่ือนส.ส. อดีตส.ส. และกก.บห.
รพรรคบางส่วน เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมา พบว่าหลายคนบ่นถึงการบริหารพรรค เรื่องอนาคตและความก้าวหน้าของพรรค 

“ผมเสนอว่าแทนที่จะมาบ่นกันเอง ท าไมให้เขาไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรค หรือคณะผู้บริหารระดับสูงของพรรค 
แต่เขาบอกว่าไม่กล้าคุย ผมจึงเสนอว่าจะเป็นตัวกลางนัดให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยกันว่ามีสิ่งใดที่ขัดข้องหมองใจตรงไหน
บ้าง เพราะพวกเราก็เป็นชาวปชป.ด้วยกันทั้งนั้น” 
“นิพนธ์”อาสาเคลียร์“จุรินทร์-เฉลิมชัย” 

ขณะเดียวกันต้องยอมรับด้วยว่าคนที่อยากจะคุยนั้นใจของพวกเขาเกินครึ่งหนึ่งไม่อยู่กับพรรคปชป.  ตนจึงต้อง
ไปควานหาคนเหล่านั้นมาบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้มีส่วนไหนที่รั่วหรือผุพัง ก็ต้องมาช่วยกันซ่อมแซม อย่าหนีจากพรรคไป
ไหนเลย โดยตนจะจับมือให้เขามาพูดคุยกับหัวหน้าหรือเลขาธิการพรรค 

นอกจากนี้ตนได้พูดคุยกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  รองหัวหน้าพรรคปชป. ซึ่งนายนิพนธ์รับ
ขันหมากจากตน ไปเสนอให้หัวหน้าและเลขาธิการพรรคมาพูดคุยกับสมาชิกพรรคที่รู้สึกไม่สบายใจ  ตนจึงไปบอกคน
เหล่านั้นว่าอย่าเพิ่งท าอะไรขอให้รอดูก่อนว่าหัวหน้าและเลขาธิการพรรค จะนัดหมายให้ไปพบปะพูดคุยกันเมื่อไหร่ 
วัดผลงาน“จุรินทร์”รอบหน้า 

ขณะที่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นแค่ข่าวลือ ยังไม่มีใครออกมา
แสดงตัวชัดเจน โดยกก.บห.พรรคปชป.ชุดนี้ ได้รับการเลือกตั้งและมีวาระด ารงต าแหน่งเช่นชุดก่อนๆ ดังนั้นการที่จะ
เรียกร้องหรือประเมินก็คงต้องมีเงื่อนไขตามกติกา ตามวาระ และควรต้องผ่านการสร้างผลงานในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
เสียก่อนด้วยจึงจะสามารถประเมินกันได้ ว่าการบริหารงานโดยนายจุรินทร์ จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่ 

“การที่มีเพียงบางคนมาสร้างกระแสปั่นป่วนในช่วงนี้ มีแต่จะท าให้พรรคเสียหาย ประชาชนร าคาญ ไม่เป็นการ
ดีต่อพรรคและประชาชนเลย” นายนราพัฒน์ กล่าว 
เปิดตัว“กลุ่มแคร์”17มิ.ย. 

ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มแคร์ 
เปิดเผยว่า การประชุมของกลุ่มแคร์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายอาชีพและ
หลากหลายวัยเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การท างานหลังจากนี้จะมีความชัดเจน โดยในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 14.00 น. จะมีการ
เปิดตัวกลุ่มแคร์ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์และแนวทางของกลุ่มท่ี Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิต 

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการอภิปรายเรื่อง “150 วันอันตราย : ทางเลือกทางรอด” ด้วย โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ 
นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง
, นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต
รองนายกฯ 
“ผมยืนยันว่า กลุ่มแคร์เป็นกลุ่มที่จะมาแชร์ความคิดเห็น หากใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถหยิบไปใช้ได้ ส่วนจะตั้ง
พรรคการเมืองหรือไม่นั้น ขณะนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น แต่ก็ไม่ปิดโอกาส” นายภูมิธรรม กล่าว 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
“สุดารัตน์”ปัดดึงส.ส.ก้าวไกลร่วม 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนัดทานข้าวกับ ส.ส.กทม.
พรรคก้าวไกล และมีการชักชวนให้ย้ายพรรคด้วยว่า ตนรู้สึกแปลกใจกับการปล่อยข่าวดังกล่าว เพราะพรรคเพื่อไทยและ
พรรคก้าวไกลนั้นต่างมีอุดมการณ์ร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลอย่าง
เข้มข้น และพรรคเพื่อไทยก็ให้ความส าคัญกับการให้เกียรติ และการได้รับความไว้วางใจจากทุกพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตนรังเกียจพฤติกรรมการเพาะเลี้ยงงูเห่า ไม่ว่าจะเป็นการฉกฉวยขโมยของเพ่ือน  หรือการน า
ผลประโยชน์อ่ืนใดมาล่อ ดังนั้น ตราบใดที่ตนยังด ารงต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย  จะไม่มีวันวาง
ยุทธศาสตร์ไปในแนวทางขโมยคนของมิตรร่วมอุดมการณ์มาเป็นคนของตัวเองอย่างเด็ดขาด 
“เลขาฯก้าวไกล”ไม่ต าหนิลูกพรรค 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า  ขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกกลุ่มส.ส.ที่ไปรับประทาน
อาหารกับคุณหญิงสุดารัตน์มาตักเตือน เพราะการพบปะกินข้าวกันของ ส.ส. ของสองพรรคเป็นเรื่องปกติที่มีเวลาก็มา
นั่งกินข้าวพูดคุยกัน และยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีปัญหากับพรรคเพ่ือไทย ทั้งสองพรรคก็ท างานประสานงานกันได้
รวมไปถึงในพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884742?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884742?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884742?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

สยบลือไล ่“จุรินทร์” กาหัวไม่ส่งลง ส.ส. 

 
   
   "จุรินทร์" ลั่นแค่ข่าวลือล่าชื่อ กก.บห.เปลี่ยนแปลงพรรค "ชวน" ออกโรงยกกลุ่ม 10 มกราเตือนสติ "นิพิฏฐ์" ชี้
แค่สมาชิกอึดอัดไม่ได้พบพูดคุยกับหัวหน้า-เลขาฯ สะพัด! เตรียมลงดาบไอ้โม่งสร้างความปั่นป่วน กาหัวไม่ให้ลงสมัคร 
ส . ส . ส มั ย ห น้ า  จั บ ต า อ า จ มี เ ลื อ ด ไ ห ล อี ก ร ะล อ ก  " ส ห า ย อ้ ว น "  เ ต รี ย ม เ ปิ ด ตั ว ก ลุ่ ม แ ค ร์  17 มิ . ย . 
     เมื่อวันพฤหัสบดียังคงมีความต่อเนื่องถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) หลังจากมีกระแสข่าว
การรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคให้ได้เกินครึ่งเพ่ือเปลี่ยนแปลง กก.บห.และหัวหน้าพรรคชุดใหม่  
ขณะที่ก็มีกลุ่มที่ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงภายในพรรค เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการร่วมรัฐบาลและโควตารัฐมนตรี 
โดยล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค  ปชป.ได้นัดคุย
นอกรอบกับ ส.ส.ที่บ้านดาวล้อมเดือนเมื่อวันที่ 9  มิ.ย. โดยมี ส.ส.ไปร่วมสังสรรค์ราว 27 คน รวมถึงรัฐมนตรีของพรรค
ด้วย ขาดเพียงนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.
ศึกษาธิการ  

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวงหารือได้ประเมินการเคลื่อนไหวถึงการรวบรวมรายชื่อ กก.บห.ว่าไม่น่าท าได้ส าเร็จ 
เพราะแม้เปลี่ยนหัวหน้าได้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากหากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ 
และอดีตหัวหน้าพรรคกลับมา ก็มีเงื่อนไขว่าต้องออกจากการร่วมรัฐบาล ในขณะที่ ส.ส.ส่วนใหญ่ยังต้องการร่วมรัฐบาล
อยู่ นอกจากนี้ยังมีการกาหัว ส.ส.และ กก.บห.พรรคที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ที่ยังไม่เปิดตัวว่าเป็นใคร และคนที่มักให้
ความเห็นไม่สอดรับกับท่าทีของพรรคหรือวิจารณ์การบริหารของรัฐบาล ว่าจะไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในสมัยหน้า
ด้วย  

 "ท่าทีดังกล่าวยิ่งท าให้ ส.ส.และสมาชิกพรรคที่ผิดหวังกับบทบาทของพรรคอยู่แล้ว ยิ่งไม่มีใจที่จะอยู่กับพรรค 
เพราะผู้ใหญ่ในพรรคไม่ว่าจะเป็นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือนายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีต
หัวหน้าพรรค ที่พอจะทราบปัญหามาโดยตลอด ก็ไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้บริหารพรรคอย่างจริงจัง บอกเพียง
ให้ไปคุยกันเอง และยืนกรานว่าต้องสนับสนุนให้นายจุรินทร์บริหารพรรคจนครบวาระเท่านั้น  จนเกิดเป็นปัญหาการ
บริหารภายในพรรคที่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงเชื่อว่าจะมีสมาชิกทยอยลาออกจากพรรคเพ่ิมเติมอีก หลังจากที่ก่อนหน้านี้มี 
ส.ส.และอดีต ส.ส.ลาออกไปหลายคน อาทิ นายกรณ์ จาติกวณิช และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. และ นพ.ปรีชา มุสิกุล อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร"  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์  ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวถึงกระแส
ข่าวปัญหาความขัดแย้งในพรรคว่าไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคยังคงเดินสายพบปะสมาชิกพรรคในแต่
ละภาคอยู่เป็นประจ า เพ่ือชี้แจงและรับฟังแนวทางการด าเนินงานของพรรค ซึ่งในเร็วๆ นี้ก็จะลงพ้ืนที่ในภาคอีสานและ
ภาคใต้ด้วยยันแค่ข่าวลือ 

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงการล่ารายชื่อเพ่ือให้ กก.บห.ลาออกว่า  ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบคลื่นใต้น้ า  เพราะ
ประเด็นดังกล่าวหาที่มาไม่ได้ เป็นเพียงแค่ข่าวลือ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น และไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบที่มาของข่าว เพราะ
ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามนั้น และในส่วนของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและ กก.บห.ทั้งหมดได้ท าหน้าที่ของตนเอง
ในแต่ละส่วนอย่างเต็มที่ ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งหลังจากนี้พรรคก็ยังจะเดินหน้าท างานต่อไป ทั้งงานใน
สภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มี ส.ส.ของพรรคด้วย 

 "เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจ เพราะการสร้างผลงานในรัฐบาล สร้างได้เพราะพรรคมีมติให้เข้าร่วมรัฐบาล ซึ่ง
ทุกอย่างนอกจากส่งผลต่อพรรค ยังส่งผลต่อประชาชนด้วย เพราะถ้าท างานแล้วมีผลงานที่ดี เสียงตอบรับจากประชาชน
ในนามพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเป็นหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคบริหารอยู่ก็จะตอบรับในทางที่ดี ซึ่งสมาชิก
ส่วนมากก็เข้าใจ" นายจุรินทร์กล่าวและว่า พรรคได้เตรียมในเรื่องของผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส.ในทุกภาค แม้ยังไม่มีการ
เลือกตั้งก็ตาม โดยในส่วนของผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ได้ด าเนินการไว้ 70-80% แล้ว รวมถึงผู้สมัครในระดับท้องถิ่นก็ได้
เตรียมไว้แล้วเช่นกัน ดังนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าไปโดยล าดับในทุกภาค จึงมั่นใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจ 

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ไม่อยาก
ให้สร้างปัญหา อย่าท าให้พรรคเสียหาย ไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องคิดถึงชาวบ้านที่เลือกมาด้วย เขาไม่อยากเห็น
ความขัดแย้ง พรรคมีเรื่องแบบนี้มาเยอะ เช่นเหตุการณ์ 10 มกรา บทเรียนเหล่านั้นท าให้พรรคกระทบและท าให้ผล
เ ลื อ ก ตั้ ง ต่ อ ม า เ สี ย ห า ย  ดั ง นั้ น บ ท เ รี ย น ใ น อ ดี ต ค ว ร เ ป็ น ข้ อ คิ ด เ ตื อ น ใ จ ข อ ง ค น ที่ อ ยู่ ใ น พ ร ร ค   
     "คนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยพรรคเช่นพวกผม เป็นหนี้บุญคุณพรรค ฉะนั้นอะไรที่ท าให้พรรคเสียหายก็ต้องระวัง 
สมาชิกทุกคนต้องค านึงถึงชาวบ้านที่เลือกเรามา อย่าให้เขารู้สึกว่าเลือกเรามาเพ่ือขัดแย้งกันเอง" นายชวนกล่าว  

เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคจะเรียกคู่ขัดแย้งมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่  นายชวน กล่าวว่า
ตอนนี้ยังไม่มีตัวตนว่าเป็นใคร มีแต่เพียงข่าวออกมา แต่ถ้าคุยกันในไลน์ก็ตักเตือน มีอะไรก็คุยกัน อย่าท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง 

ถามอีกว่า ส.ส.หลายคนไม่พอใจการบริหารของนายจุรินทร์ นายชวนกล่าวว่ามีโอกาสต้องถามนายจุรินทร์ ส่วน
การท างานของนายจุรินทร์นั้น พรรคได้เลือกนายจุรินทร์แล้ว สมาชิกต้องช่วยกันสนับสนุนการท างาน แต่หากไม่พอใจ
สามารถพูดคุยหรือชี้แจงได ้ 
แค่อึดอัดไม่ได้ระบาย 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป.ระบุว่า ปัญหาภายในพรรคที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการไล่ล่ารายชื่อ 
กก.บห.เพ่ือให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าเหมือนบางพรรค เพราะเป็นปัญหาคนละรูปแบบกัน  สิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคคือ มี ส.ส.
ส่วนหนึ่งที่อึดอัดและกังวลต่ออนาคตของพรรค ซึ่งเรียกว่าใจเกินครึ่งไม่อยู่กับพรรคแล้ว ซึ่งได้อาสาเป็นคนกลางให้คน
เหล่านี้ได้พูดคุยกับหัวหน้าและเลขาฯ พรรคเพ่ือปรับความเข้าใจระหว่างกัน เนื่องจาก ส.ส.เหล่านี้ล้วนเป็นคนมี
ศักยภาพทั้งสิ้น ไม่อยากให้เกิดกรณีลาออกจากพรรคเหมือนที่เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ 
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"ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่คุยกัน ส.ส.ที่บ่นก็ไม่กล้าคุยกับหัวหน้าพรรค เพราะกลัวว่าจะถูกขึ้นบัญชีด ากาหัว ผมก็
บอกว่าทุกคนถือหุ้นในพรรคหนึ่งหุ้นเท่ากัน ไม่ใช่ว่าหัวหน้าหรือเลขาฯ มีหุ้นมากกว่า ส.ส.คนอ่ืน และผมจะไม่ยอมให้มี
การขึ้นบัญชีด าเกิดขึ้นแน่ๆ สิ่งที่ควรร่วมกันคิดคือ แก้ปัญหาด้วยการปรับท่าทีที่มีต่อกัน ถ้าเปรียบพรรคเป็นบ้านก็มา
ช่วยกันดูว่าตรงไหนช ารุด หลังคารั่วเราซ่อมหลังคา ประตู หน้าต่างพังเราก็ซ่อม อย่าหนีปัญหาหรือหนีจากพรรค แต่
ตอนนี้ไม่มีการคุยกัน ไม่มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค มีแต่การคุยกันในกลุ่มคนใกล้ชิดกับผู้บริหารที่กินข้าว
ด้วยกันทุกสัปดาห์เท่านั้น  จึงอยากให้มีการสื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างผู้บริหารกับ ส.ส.ในพรรค เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีระหว่างกัน" นายนิพิฏฐ์กล่าว 

ส่วนนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป.กล่าวชี้แจงว่า กระแสข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง  พรรคมี
เอกภาพภายใต้การน าของนายจุรินทร์และนายเฉลิมชัย ทุกคนพร้อมให้การสนับสนุน แม้ภายในพรรคจะมีข้อขัดข้อง
หมองใจ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสถาบันการเมืองที่ต้องมีความเห็นต่าง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พรรค และจนถึง
ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีการล่ารายชื่อแต่อย่างใด แต่หากสมาชิกมีข้อขัดข้องตรงไหนให้เดินไปถามหัวหน้าพรรคและ
เลขาธิการพรรคได้เลย และยังมีช่องทางพูดคุยผ่านการประชุม ส.ส.พรรค กรรมการบริการพรรค และการประชุมใหญ่
สามัญของพรรคที่ก าลังจะมีขึ้น ทั้ งนี้ กรรมการบริหารพรรคทุกคนเข้ามาบริหารงานในพรรคภายใต้ครรลอง
ประชาธิปไตย เพราะเรามาจากการเลือกของสมาชิกพรรค 

"ปชป.มีครรลองวัฒนธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ที่เมื่อมีอะไรขัดข้องหมองใจก็พูดคุยกันได้ การ
บริหารงานภายในพรรคของนายจุรินทร์ตรงไปตรงมา ให้โอกาสทุกคนท าหน้าที่ และทุกคนสามารถคุยกับหัวหน้าพรรค
ได้ตลอดเวลา ทุกคนที่เป็นประชาธิปัตย์รักพรรค เราคิดตรงกันว่าจะต้องน าพรรคไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ใครจะ
กล่าวหาว่าพรรคกระแสไม่ดีก็ไม่เป็นไร เป็นหน้าที่และความท้าทายของเรา  และคนรุ่นต่อไปที่จะท าให้พรรคเป็นที่ตอบ
รับของประชาชน" นายราเมศกล่าว 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี รองโฆษกพรรค ปชป.กล่าวเช่นกันว่า ไม่ทราบว่าที่มาของข่าวนี้เป็น
อย่างไร แต่ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพราะไม่ได้มีสมาชิกพรรคเคลื่อนไหวล่ารายชื่อลาออก กก.บห.เพ่ือน าไปสู่
การเลือกตั้งหัวหน้าและ กก.บห.ชุดใหม่อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเลย ที่ส าคัญเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ไป ได้ไปสอบถามกับนาย
อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานีและรองเลขาธิการพรรค ซึ่งมีชื่อถูกพาดพิง นายอันวาร์ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวนี้เลย ส่วนกระแสข่าวที่ออกมานี้ต้องการให้มีการปรับ ครม.ในส่วนของพรรคหรือไม่นั้น คิดว่าเวลานี้ไม่ใช่ช่วง
ของการปรับ ครม. ควรให้เวลารัฐมนตรีแต่ละคนทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด  ฟ้ืนฟูและ
เยียวยาประเทศตามที่พ่ีน้องประชาชนคาดหวังให้ดี ซึ่งจากการพูดคุยกับเพ่ือน ส.ส.ส่วนใหญ่ก็เข้าใจบทบาทในส่วนนี้
ดี  เพราะเป็นช่วงเวลาของวิกฤต ิไม่ใช่เวลาที่จะมากดดันเพ่ือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของพรรคกันเอง 
17 มิ.ย.เปิดตัวกลุ่มแคร์ 

ส าหรับความเคลื่อนไหวของพรรคเพ่ือไทย (พท.) นั้น นายภูมิธรรม เวชยชัย  ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ในฐานะผู้
ประสานงานกลุ่มแคร์ ระบุว่า การประชุมกลุ่มแคร์ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายอาชีพและ
หลากหลายวัยเพ่ิมขึ้น การท างานหลังจากนี้จะมีความชัดเจน โดยวันที่ 17  มิ.ย.จะเปิดตัวกลุ่มแคร์ และประกาศ
เจตนารมณ์และแนวทางของกลุ่มที่ Voice Space ภายในงานจะมีการอภิปรายเรื่อง 150 วันอันตราย ทางเลือกทาง
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รอด มีผู้ร่วมเสวนาคือ นายบรรยง พงษ์พานิช  ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค 
สถาปนิก, นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯ  

"ยืนยันว่ากลุ่มแคร์เป็นกลุ่มที่เราจะมาแชร์ความคิดเห็น หากใครเห็นว่ามีประโยชน์สามารถหยิบไปใช้ได้ ส่วน
เมื่อถึงที่สุดแล้วกลุ่มแคร์จะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นั้น ตอนนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น  แต่ก็ไม่ปิดโอกาสอะไร
ในตอนนี้" นายภูมิธรรมระบุ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนัดทานข้าวกับ ส.ส.กทม.
พรรคก้าวไกลเพ่ือชักชวนย้ายพรรคว่า รู้สึกแปลกใจกับการปล่อยข่าวดังกล่าว เพราะพรรคเพ่ือไทยและก้าวไกลต่างมี
อุดมการณ์ร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน  ตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น  และพรรคให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ใ ห้ เ กี ย ร ติ  ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ จ า ก ทุ ก พ ร ร ค ร่ ว ม ฝ่ า ย ค้ า น   
    "ยืนยันว่ารังเกียจพฤติกรรมการเพาะเลี้ยงงูเห่า ไม่ว่าการฉกฉวยขโมยของเพ่ือน หรือการน าผลประโยชน์อ่ืนใดมาล่อ 
ตราบใดที่ยังด ารงต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย จะไม่มีวันที่จะวางยุทธศาสตร์ไปในแนวขโมยคนของมิตร
ร่วมอุดมการณ์มาเป็นคนของตัวเองอย่างเด็ดขาด ส่วนการที่นักการเมืองของทั้งสองพรรค รวมถึงนักการเมืองพรรคอ่ืนๆ 
จะนัดพบปะหารือรับประทานอาหารร่วมกัน ถือเป็นเรื่องปกติของคนร่วมสังคมเดียวกัน ที่จะมีมิตรไมตรี มีปฏิสัมพันธ์
กัน มิได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติ การปล่อยข่าวดังกล่าวมีความพยายามในการดิสเครดิต จึงจะท าการตรวจสอบที่มาที่ไปของ
เรื่องนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีวิธีการท าลายกันทางการเมืองเช่นนี้อีก” 

นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กลุ่ม กทม.กล่าวเช่นกันว่าเป็นเรื่องปกติ ก่อนหน้านี้ ส.ส.ฝั่งธนบุรี
ของพรรคนี้หลายคนก็ได้เข้าพบผู้ใหญ่ของพรรคย่านฝั่งธนฯ มาแล้ว อย่าไปคิดอะไรมาก  ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตพรรค
จะดึง ส.ส.กลุ่มนี้มาลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคสมัยหน้า และอาจกระทบคนเก่า ทุกอย่างทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 
ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลอะไร และไม่ขัดขืนอะไรหากพรรคจะท าเช่นนั้น เข้าใจว่าพรรคต้องการ ส.ส.ในสภาเพ่ือต้องการเสียง
ในการสนับสนุน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/68452  
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ไทยรัฐออนไลน์12 มิ.ย. 2563 04:22 น. 

"เสี่ยต่อ" เคลียร์ใจ ส.ส. กลบข่าวพรรคร้าว เลื่อยขา "จุรินทร์" 

 
 
"เฉลิมชัย" เปิดบ้านเคลียร์ใจ ส.ส.กลบข่าวพรรคร้าว ล่าชื่อไล่ "จุรินทร์" พ้นเก้าอ้ีหัวหน้า ปชป. ม่ันใจก่อหวอดไม่
ส าเร็จ เหตุลูกพรรคยังอยากร่วม รบ. 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เกิดปัญหาภายใน เหมือนกับพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) โดยมีความพยายามรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินครึ่งจาก 39 คนให้ลาออก 
เพ่ือกดดันให้เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ท าให้กลุ่มที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงภายในพรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะเกรงจะกระทบต่อการร่วมรัฐบาล ต่างออกมาสนับสนุน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้เป็นหัวหน้า
พรรคต่อไป และให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือท าลายความเคลื่อนไหวดั งกล่าว เป็นการขยับเพ่ือเคลื่อนไหวชิง
ต าแหน่งรัฐมนตรีในพรรค โดยไม่มีการพูดถึงปัญหาการบริหารภายใน รวมทั้งจุดยืนทางการเมืองหลายอย่างที่ท าให้ 
ส.ส.จ านวนหนึ่งอึดอัด จนคิดย้ายพรรค ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มอบให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นัดคุยนอก
รอบกับ ส.ส.ที่บ้านดาวล้อมเดือน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี ส.ส.ไปร่วมสังสรรค์ราว 27 คน รวมถึงรัฐมนตรี ขาด
เพียง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดย นายเฉลิมชัย เชิญชวนให้ ส.ส.พรรคมาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านทุกวันอังคาร หลังประชุม ส.ส.พรรคเพื่อพบปะ
พูดคุยสังสรรค์ของ ส.ส.และรัฐมนตรีพรรคด้วย  

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวงหารือได้ประเมินว่า การล่าชื่อกกดันเปลี่ยนแปลง กก.บห.ไม่น่าจะท าส าเร็จ เพราะแม้
จะเปลี่ยนหัวหน้าได้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าพรรค หากจะให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีต
หัวหน้าพรรคกลับมารับต าแหน่ง ก็มีเงื่อนไขว่าพรรคต้องออกจากการร่วมรัฐบาล ขณะที่ ส.ส.ส่วนใหญ่ยังต้องการร่วม
รัฐบาลอยู่ นอกจากนี้ยังมีการขู่กาปูนแดง ส.ส.และ กก.บห.ที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ ที่ยังไม่เปิดตัวว่าเป็นใคร และมักให้
ความเห็นไม่สอดรับกับท่าทีพรรคหรือวิจารณ์การบริหารของรัฐบาล จะไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า ยิ่งท าให้ 
ส.ส.และสมาชิกพรรคที่ผิดหวังกับบทบาทของพรรคอยู่แล้ว ยิ่งไม่มีใจจะอยู่กับพรรค เพราะผู้ใหญ่ในพรรคไม่ว่า นาย 
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ชวน หลีกภัย หรือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรค ที่ทราบปัญหามาตลอด แต่ไม่เคยหยิบยกไปพูดคุยกับ
ผู้บริหารพรรคอย่างจริงจัง บอกเพียงให้ไปคุยกันเองและยืนกรานว่าต้องสนับสนุนให้ นายจุรินทร์ บริหารพรรคจนครบ
วาระ จนเกิดเป็นปัญหาการบริหารภายในพรรคที่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงเชื่อว่าจะมีสมาชิกทยอยลาออกจากพรรคเพ่ิมข้ึน
อีก หลังจากก่อนหน้านี้ลาออกไปหลายคน อาทิเช่น นายกรณ์ จาติกวณิช นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. และ นพ.ปรีชา มุสิกุล อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1866979  
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วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ปชป.เรียงหน้าโต้ข่าวลือพรรคร้าว 'ชวน’หนุน‘จุรินทร์’ ไม่มีการล่าชื่อบีบพ้นหัวหน้า 

 
 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลังในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 

กล่าวว่าสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ทุกอย่างคลี่คลายแล้วโดยการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ ตนได้รับแจ้งจาก นายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรคว่า จะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหาร
พรรคในวันที่ 19มิถุนายน เพ่ือก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 
ดังนั้น เมื่อเลือกเสร็จ ทุกอย่างก็จบ เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย 

“ชวน”เตือนอย่าท าพรรคเสียหาย 
ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)

กล่าวถึงกระแสข่าวส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งล่ารายชื่อเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารพรรคลาออกครึ่งหนึ่งเพ่ือ
เลือกหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ เช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐว่าส่วนตัวคิดว่าอย่าไปสร้างปัญหา แต่ละพรรค ก็มีความ
คิดเห็นของแต่ละคนที่ต่างกัน แต่อย่าท าให้พรรคเสียหาย การไม่ชอบใคร ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องคิดถึงประชาชนที่เลือก
เข้ามาเป็น ส.ส.เพราะประชาชนที่เลือกเข้ามาก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในพรรค 

เมื่อถามว่ากระแสการล่ารายชื่อเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคปชป.กล่าวว่าต้องไป
ถามผู้ด าเนินการ แต่ตนมองว่าพรรค ปชป.มีประสบการณ์เช่นนี้มามาก เช่น เหตุการณ์กลุ่ม 10 มกราและเหตุการณ์
อ่ืนๆในสมัยก่อน ส่งผลกระทบต่อพรรค ท าให้การเลือกตั้งเสียหาย ดังนั้น บทเรียนในอดีตควรเป็นข้อคิดเตือนใจของคน
ในพรรคและคนที่อาศัยพ่ึงพาพรรคอย่างพวกตน อะไรที่จะท าให้พรรคเสียหายก็ต้องระวัง เป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนคิด
ไม่เหมือนกัน แต่ควรคิดถึงประชาชนที่เลือกเข้ามาไม่อยากเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

อุ้ม’จุรินทร์’เลือกแล้วช่วยท างาน 
เมื่อถามว่าจะเป็นคนกลางในการประสาน เพ่ือพูดคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้งภายในพรรคหรือไม่นั้น นายชวน 

กล่าวว่าขณะนี้ผู้ด าเนินการล่ารายชื่อ ยังไม่มีตัวตน ว่าเป็นใคร  แต่สมมุติว่าหากมีข้อความใน LINE ที่มีปัญหา ตนก็ได้
เตือนว่ามีอะไร ก็คุยกัน อย่าไปท าให้เกิดความขัดแย้ง บานปลาย 
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ส่วนที่ ส.ส.บางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคปชป.นั้น นายชวน 
กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ หากมีโอกาสก็ให้ถามนายจุรินทร์ แต่เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคมาแล้ว สมาชิกก็ต้อง
ช่วยกันท างาน หากไม่พอใจอะไร ก็สามารถพูดคุยกันได้ว่ามีอะไรที่ไม่พอใจและหัวหน้าพรรคก็มีหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิก
รับทราบ เมื่อถามว่ามีเงื่อนไขอะไรที่ จะท าให้หัวหน้าพรรคต้องลาออกจากต าแหน่งนายชวน กล่าวว่า ต้องถามหัวหน้า
พรรค 

‘จุรินทร์’สยบข่าวลือปชป.ร้าว 
บ่ายวันเดียวกัน ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้ใน
ฐานะหัวหน้าพรรค ก็ยังคงเดินสายพบปะสมาชิกพรรคในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ ล่าสุด พบเพ่ือ
สมาชิกใน กทม.มาแล้ว2-3รอบ เพ่ือชี้แจงและรับฟังแนวทางการด าเนินงานของพรรคและในเร็วๆนี้จะลงพ้ืนที่ในภาค
อีสาน รวมถึงภาคใต้ด้วย ถ้ายังมีอะไร ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้  ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 9 มิ.ย.ผ่านมาเพ่ิง
รับประทานอาหารกับ ส.ส.20-30คน รวมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค 

ส่วนข่าวการล่ารายชื่อให้ กก.บห.พรรคลาออกเพ่ือกดดันให้นายจุรินทร์ลาออกจากต าแหน่งนั้น  นายจุรินทร์
กล่าวว่าเชื่อว่าไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบคลื่นใต้น้ าเพราะประเด็นดังกล่าว มีที่มาจากข่าวทั่วไป หาที่มาไม่ได้ เป็นเพียงแค่
ข่าวลือ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบที่มาของข่าว ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามนั้น 

ลั่นทุกคนท าหน้าที่เต็มท่ี-ลุยท าต่อ 
ในส่วนหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกก.บห.ทั้งหมดได้ท าหน้าที่แต่ละส่วนอย่างเต็มที่ ยืนยันว่าเรื่อง

ดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องจริง หลังจากนี้ทางพรรคก็ยังจะเดินหน้าท างานต่อไป ทั้งงานในสภาผู้แทนราษฎร  ในส่วนของ
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่มีส.ส.ของพรรคเข้าเป็นกรรมาธิการด้วย  การลงพ้ืนที่ท างานของ ส.ส.รวมถึงการท างาน
ภายใต้นโยบายของพรรค ทั้งทีมเศรษฐกิจทันสมัย เป็นต้น คิดว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจการสร้างผลงานในรัฐบาล เพราะ
พรรคมีมติให้เข้าร่วมรัฐบาล ทุกอย่าง นอกจากส่งผลต่อพรรคยังส่งผลต่อประชาชนด้วย ถ้าท างานแล้ว มีผลงานที่ดีเสียง
ตอบรับจากประชาชนในนามพรรคประชาธิปัตย์ที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ก็จะตอบรับในทางที่ดีซึ่งสมาชิกก็เข้าใจ 

เตรียมจัดผู้สมัครลงส.ส.-ท้องถิ่น 
นายจุรินทร์ยังกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันพรรคได้เตรียมผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในทุกภาค  แม้จะยังไม่มี

การเลือกตั้ง แต่พรรคต้องเตรียมไว้แต่เนิ่นๆในส่วนผู้สมัคร ส.ส.กทม.ได้ด าเนินการแล้วร้อยละ 70-80รวมถึงผู้สมัครใน
ระดับท้องถิ่น ก็ได้เตรียมแล้วเช่นกัน ดังนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าไปโดยล าดับในทุกภาค จึงมั่นใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจ 

นราพัฒน์ซัดเสียงผีแซะเก้าอ้ี หน. 
ขณะที่นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ภาคเหนือ) กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 

และอดีต ส.ส. พิจิตร กล่าวว่า กรณีแรงกระเพ่ือมในประชาธิปัตย์ เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่มีใครออกมาแสดงตัว
ชัดเจน ขณะเดียวกัน กก.บห.ชุดนี้โดยการน าของนายจุรินทร์หัวหน้าพรรคฯก็ชัดเจน ในแนวทางนโยบาย “อุดมการณ์ -
ทันสมัย”คือรักษาอุดมการณ์พรรคมั่นคง โดยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนผ่าน 3 กลไก คือ กลไกรัฐบาล กลไกสภาผู้แทน ฯ 
และกลไกพรรค 
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ประเมิน’จุรินทร์’รอ ลต.สมัยหน้า 
“ทั้งนี้ กก.บห.ชุดนี้ได้รับการเลือกตั้ง และมีวาระด ารงต าแหน่งเช่นชุดก่อนๆการจะเรียกร้องหรือประเมินก็คง

ต้องมีเงื่อนไขตามกติกาตามวาระและควรต้องผ่านการสร้างผลงานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเสียก่อนด้วยจึงจะประเมิน
กันได้ แต่การที่มีเพียงบางคน มาสร้างกระแสปั่นป่วนช่วงนี้ มีแต่จะท าให้พรรคเสียหาย ประชาชนร าคาญ ไม่เป็นผลดี
ต่อพรรคและประชาชนเลย” นายนราพัฒน์ ย้ า 

ยันปชป.มีเอกภาพ-หนุน’จุรินทร์’ 
นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป.กล่าวว่าได้ตรวจสอบกระแสข่าวที่ระบุว่ามีความเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ

ให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ปชป.แล้วพบว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่า ที่ผ่านมาพรรคปชป.ภายใต้การ
น าของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มีความเป็นเอกภาพ ทุกคน
ในพรรคพร้อมสนับสนุน พร้อมยืนยันยังไม่เห็นว่าจะมีความจริง ไม่เห็นเอกสารล่ารายชื่อ ยังไม่เห็นสิ่งใดๆตามที่เป็นข่าว
ยืนยันว่าตนและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งหัวหน้าพรรค เข้ามาบริหารพรรคได้ภายใต้ครรลองของประชาธิปไตย
และคนที่เป็นรัฐมนตรี ก็ท าหน้าที่ในรัฐบาลอย่างเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่มีใครมานั่งคิดว่าภายในพรรคจะเกิด
ปัญหาความวุ่นวาย 

ย้ าหน.พร้อมรับฟังเสียง ไม่ปิดก้ัน 
โฆษกพรรคปชป.ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เป็นเรื่องภายในที่คุยกันได้และผู้น าพรรค  

ไม่เคยปิดกั้นการรับฟังความเห็นสมาชิก มีหลายเวที เปิดให้สมาชิกแสดงความเห็นทั้งที่ประชุมส.ส.พรรค ที่ประชุม 
กก.บห.และก าลังจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเร็วๆนี้ หรือหากสมาชิกต้องการหารือหัวหน้าและเลขาธิการพรรคก็
เปิดห้องรับฟังและ กก.บห.ทุกคน ก็เข้ามาท างานโดยรับฟังความเห็นจากสมาชิกเช่นกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่นายจุรินทร์จะ
ทอดทิ้งพรรค โดยได้ท างานให้พรรคมาตลอด ผลงานที่ออกมาอย่างชัดเจน 

นิพิฏฐ์รับปชป.มีปัญหา-สส.อึดอัด 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคปชป.ว่า ไม่ได้มีการไล่ล่ารายชื่อ

กก.บห.ให้ลาออกเกินครึ่งหนึ่งเพ่ือให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้า แต่เป็นปัญหาคนละรูปแบบกัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ปชป.คือมี
ส.ส.ส่วนหนึ่ง ที่อึดอัดและกังวลต่ออนาคตพรรค เรียกว่าใจเกินครึ่ง ไม่อยู่กับพรรคแล้ว  แต่ตนอาสาเป็นคนกลางให้คน
เหล่านี้ได้พูดคุยกับหัวหน้าและเลขาพรรคเพ่ือปรับความเข้าใจระหว่างกัน  เนื่องจาก ส.ส.เหล่านี้ล้วนเป็นคนมีศักยภาพ
ทั้งสิ้น ไม่อยากให้เกิดกรณีลาออกจากพรรค เหมือนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือไม่คุยกัน ส.ส.ที่บ่นก็ไม่กล้า
คุยกับ หัวหน้าพรรค เพราะกลัวว่าจะถูกข้ึนบัญชีด า กาหัว ทุกคนถือหุ้นในพรรคหนึ่งหุ้นเท่ากัน ไม่ใช่หัวหน้าหรือเลขามี
หุ้นมากกว่าส.ส.คนอ่ืน ตนจะไม่ยอมให้มีการขึ้นบัญชีด าเกิดขึ้นแน่ๆ สิ่งที่ควรร่วมกันคิดคือแก้ปัญหาด้วยการปรับท่าทีที่
มีต่อกัน 

อีสานซัดพวกก่อหวอดน่าละอาย 
ด้านนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคอีสาน และคณะกรรมกิจการ  

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าละอายใจ จากที่ได้สัมผัสกับส.ส.และผู้
ปฏิบัติหน้าที่ของพรรคทุกสถานะมา24ปี ส่วนใหญ่เคารพในวัฒนธรรมและระบบของพรรคอย่างดีงาม ส่วนการเข้าหรือ
ออกของสมาชิกพรรคก็เป็นเรื่องปกติทุกยุคสมัย ต่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 
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ย้ ากก.บห.30เสียงยังหนุน“จุรินทร์” 
“ขณะนี้มีกก.บห.อย่างน้อย30คน จาก 38คนที่เคารพระบบ กติกาและวัฒนธรรมเสียงส่วนใหญ่หรือทุกส่วนที่

ผ่านขบวนการเลือกตั้งกรรมการบริหารมาแล้วนั้นต่างก็ชื่นชมพอใจกรรมการบริหารชุดนี้  ไม่ใช่เพราะชอบส่วนตัว แต่
เป็นผลงานการบริหารประเทศที่ผลักดันนโยบายที่ร่วมกันท ามาโดยท าได้ทันทีท าได้จริงอย่างรวดเร็วจนพรรคมี
ภาพลักษณ์ใหม่ๆการบริหารจัดการที่ฉับไวไปสู่ประชาชน”นายภูมิสรรค์ ย้ า 

อีกท้ัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคฯลงพ้ืนที่ทุกภาคอย่างสม่ าเสมอจนเริ่มมีกระแสตอบรับที่ดีทั้งใน
และนอกพรรค ท าให้สมาชิก ผู้สมัครหรืออดีตสส.ที่เราสูญเสียจ านวนมากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา  มีความเชื่อมั่น
กลับคืนมาในการรับใช้พ่ีน้องประชาชนในปัจจุบัน เละการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

สภาส่งเรื่อง’สิระ’ให้ศาลรธน.แล้ว 
ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ห้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคุณสมบัติ

ของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ใช้อ านาจแทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ 
จ.ภูเก็ต ว่า ทางสภาฯ ส่งไปตามวาระ ทุกกรณีที่ยื่นมาถ้าเข้าเกณฑ์ ประธานสภาฯ ต้องยื่น ไม่สามารถยับยั้งหรือไม่ยื่น
ได้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ก็เพ่ิงส่งกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ไป 1 เรื่อง ส่วนอีกเรื่อง ตี
กลับไปให้แก้ไขอยู่ 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนฯกล่าวในกรณีนายสิระ เจนจาคะส.ส.กทม..พรรค พป
ชร.ว่าหลังสภาได้รับเรื่องก็ได้มีการตรวจสอบเอกสารและได้ส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ก.ย.62 
แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีหนังสือให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/498689b  
  

https://www.naewna.com/politic/498689b
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วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 - 13:02 น 

เผย ปธ.สภาส่งค าร้องให้ศาลรธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ‘สิระ’ แล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2223850  

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2223850
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11 มิ.ย. 2020 - 13:31 น. 

ชวน ติงสมาชิกพรรค ปชป. ไม่ควรกดดันเลือกหัวหน้าพรรคใหม่  
และควรให้เป็นเรื่องในพรรค 

 
 
ชวน แจงกรณีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ขัดแย้ง ล่ารายชื่อกดดันกรรมการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ ชี้เป็นเรื่องไม่
สมควร เลือกมาเองก็ควรช่วยกันท างาน 

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้มีการกล่าวถึงกรณีประเด็นขัดแย้งภายในพรรค ที่สมาชิกพรรคมีการล่ารายชื่อกรรมการบริหารหวัง
กดดันให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น นายชวน ต าหนิเรื่องดังกล่าวว่า เป็นเรื่องไม่ควรสร้างให้เกิดความขัดแย้ง 
แม้จะสามารถมีความเห็นต่างขึ้นได้ก็ตาม แม้มีความไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่สมควรท าให้เกิดความเสียหายต่อ
พรรค เพราะประชาชนที่สนับสนุนจะเกิดความสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น 

ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ยังระบุด้วยว่า พรรคประชาธิปัตย์เคยผ่านบทเรียนในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว กระทั่ง
ส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส่วนตัวเป็นหนี้บุญคุณพรรค ตนจึงอยากให้สมาชิกพรรคค านึงถึงพรรคด้วย หากสิ่งใดที่
จะส่งผลกระทบ ก็ขอให้มีการพูดคุยกันด้วยดี แต่ตนเองคงไม่ไปเป็นคนกลางในการประสานรอยร้าวใดๆ เพราะไม่ทราบ
ต้นตอของเรื่องดังกล่าว แต่ในทุกครั้งที่มีการถกเถียงในไลน์กลุ่ม ตนก็จะเป็นผู้เรียกสติอยู่แล้ว 

ส่วนกรณีค าถามของสมาชิกพรรคที่มองเรื่อง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นั้นเหมาะสมกับการนั่งต าแหน่งหัวหน้า
พรรคหรือไม่นั้น นายชวน ได้กล่าวว่าเมื่อเลือกหัวหน้าพรรคมาแล้ว ก็ควรต้องช่วยกันท างาน ซึ่งหากไม่พอใจก็ขอให้เป็น
เรื่องภายในพรรค และหัวหน้าพรรคเองก็ควรมีการชี้แจงให้สมาชิกในพรรคเข้าใจด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/677573  
  

https://www.springnews.co.th/politics/677573
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วันท่ี 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14:13 น. 

"ชวน" เตือน คนปชป. อย่าท าให้พรรคเสียหาย 

 
 
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เตือน กลุ่มเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ กก.บห.ให้ลาออก อย่าท าให้พรรค
เสียหาย มีอะไรให้คุย"จุรินทร์"  

 
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งพยายามล่ารายชื่อ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคลาออกครึ่งหนึ่ง เพ่ือเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐว่า ส่วนตัวคิดว่า อย่าไปสร้าง
ปัญหา แต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นของแต่ละคนที่ต่างกัน แต่อย่าท าให้พรรคเสียหาย  การไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว 
ต้องคิดถึงประชาชนที่เลือกเข้ามาเป็น ส.ส. เพราะประชาชนที่เลือกเข้ามาก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในพรรค 

เมื่อถามว่าการล่ารายชื่อเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องไป
ถามผู้ด าเนินการ แต่ตนมองว่าพรรคประชาธิปัตย์มีประสบการณ์เช่นนี้มามาก เช่น เหตุการณ์กลุ่ม  10 มกรา และ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ในสมัยก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพรรค ท าให้การเลือกตั้งเสียหาย ดังนั้นบทเรียนในอดีตควรเป็นข้อคิด
เตือนใจของคนในพรรค และคนที่อาศัยพ่ึงพาพรรคอย่างพวกตน อะไรที่จะท าให้พรรคเสียหายก็ต้องระวัง  ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติท่ีแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน แต่ควรคิดถึงประชาชนที่เลือกเข้ามาไม่อยากเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

เมื่อถามว่าจะเป็นคนกลางในการประสาน เพ่ือพูดคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้งภายในพรรคหรือไม่นั้น นายชวน 
กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ด าเนินการล่ารายชื่อยังไม่มีตัวตน ว่าเป็นใคร ถ้ามีจริง ตนก็ได้เตือน ว่ามีอะไรก็คุยกัน อย่าไปท าให้เกิด
ความขัดแย้ง บานปลาย ส่วนที่ ส.ส.บางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ นั้น หากมีโอกาสก็ให้ถามนายจุรินทร์ เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคมาแล้ว สมาชิกก็ต้องช่วยกันท างาน หากไม่
พอใจอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ ว่ามีอะไรที่ไม่พอใจ และหัวหน้าพรรคก็มีหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกรับทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625772  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/625772
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11 มิถุนายน 2563 - 13:56 น. 

"ภูมิธรรม" เดินหน้าเปิดตัว "กลุ่มแคร์" 17 มิ.ย. 

 
 
ให้มันชัดเจนกันไปเลย เม่ือ "ภูมิธรรม" จับมือ "หมอเลี้ยบ" เดินหน้าเปิดตัว "กลุ่มแคร์ " ในวันที่ 17 มิ.ย. จะเผา
บ้าน "เพื่อไทย" หรือไม่ ต้องคอยจับตา  

11 มิ.ย. 63 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ประสานงาน"กลุ่ม
แคร์"  เปิดเผยว่าในการประชุมของ "กลุ่มแคร์" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา  มีผู้เข้าร่วมหลากหลายมากขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือให้การท างานมีความชัดเจนมากขึ้น   ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 14.00 น.  จะมีการเปิดตัว"กลุ่มแคร์" อย่างเป็น
ทางการ   ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิต  

ในงานนี้ นอกจากจะมีการประกาศเจตนารมณ์และแนวทางของกลุ่มแล้ว ในงานจะมีการอภิปรายเรื่อง  “150 
วัน : ทางเลือกทางรอด” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร , นาย
ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง ,  ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกร ฐมนตรี  
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเปิดตัว จะมีการจ ากัดผู้เข้าร่วม ไม่เกิน  200 คน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433557?adz=  
 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/433557?adz
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11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:26 น.     

'หญิงหน่อย' โวยข่าวจ้องดูด ส.ส. ก้าวไกล ลัน่เพ่ือไทยรังเกียจพฤติกรรมการเพาะเลี้ยงงูเห่า  

 
 
11 มิ.ย.63 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนัดทานข้าว

กับส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เพ่ือชักชวนย้ายพรรคว่า รู้สึกแปลกใจกับการปล่อยข่าวดังกล่าว เพราะพรรคเพ่ือไทยและ
พรรคก้าวไกล ต่างมีอุดมการณ์ร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลอย่าง
เข้มข้น และพรรคเพ่ือไทยให้ความส าคัญกับการให้เกียรติ การได้รับความไว้วางใจจากทุกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอยืนยัน
ว่าตนรังเกียจพฤติกรรมการเพาะเลี้ยงงูเห่า ไม่ว่าการฉกฉวยขโมยของเพ่ือน หรือการน าผลประโยชน์อื่นใดมาล่อ ตราบ
ใดที่ยังด ารงต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย จะไม่มีวันที่จะวางยุทธศาสตร์ไปในแนวขโมยคนของมิตรร่วม
อุดมการณ์ มาเป็นคนของตัวเองอย่างเด็ดขาด ส่วนการที่นักการเมืองของทั้งสองพรรคฯ รวมถึงนักการเมืองพรรคอ่ืนๆ 
จะนัดพบปะหารือรับประทานอาหารร่วมกัน ถือเป็นเรื่องปกติของคนร่วมสังคมเดียวกัน ที่จะมีมิตรไมตรี มีปฏิสัมพันธ์
กัน เพ่ือความสมัครสมานสามัคคี เพ่ิมความเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน ในฐานะพันธมิตรฝ่ายค้าน  มิได้เป็นสิ่งที่
ผิดปกต ิทั้งนี้มองว่าการปล่อยข่าวดังกล่าวมีความพยายามในการดิสเครดิตตน จึงจะท าการตรวจสอบที่มาที่ไปของเรื่อง
นี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีวิธีการท าลายกันทางการเมืองเช่นนี้อีก 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68433  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68433
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11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:59 น.      

'สนธิรัตน์' ยันไม่น้อยใจถูกเขี่ยพ้นพลังประชารัฐ ความเห็นต่างเป็นธรรมชาต ิ
ของพรรคใหม่โตเร็ว 

 
 
 
11 มิ.ย.63 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรค เปิดเผยว่า จะมีการ

ประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้ง 34 คน ในวันที่ 19 มิ.ย. เพ่ือก าหนดวาระและสถานที่ประชุม
ใหญ่สามัญ เบื้องต้นก าหนดไว้ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐอาจมีบางส่วนที่ความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งถือเป็น
ธรรมชาติของพรรคการเมืองใหญ่และพรรคการเมืองใหม่ที่เติบโตเร็ว เป็นพลวัตรทางการเมือง ส าหรับต าแหน่ง
เลขาธิการพรรคก็ข้ึนอยู่กับการเลือกของสมาชิกท่ีจะมีข้ึน และความเห็นของคนส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนตัวไม่ได้มีปัญหา เพราะ
จากการท าหน้าที่แม่บ้านพรรคมาเกือบ 2 ปี ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการน าพาพรรคพลังประชา
รัฐมาถึงวันนี้ที่ได้เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล  พร้อมยืนยันไม่น้อยใจที่ถูกกดดันให้พ้นจากต าแหน่งเลขาธิการพรรค เพราะ
เข้ามาท าหน้าที่ในช่วงรอยต่อที่ทุกคนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง มั่นใจว่า ส.ส.และสมาชิกทุกคน จะร่วมกัน
ขับเคลื่อนพรรคไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหา   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68438  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68438
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11 มิ.ย. 63 

"เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน" ชวนปชช.ติดตาม ศาลรธน.รับวินิจฉัย "บิ๊กตู"่ อยู่บ้านพักทหาร 

 
 
พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้าน ชวนประชาชนติดตามการวินิจฉัยหลัง ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องปม พล.อ.
ประยุทธ์ นายกฯ อยู่บ้านพักทหาร แม้เกษียณแล้ว  

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ทราบว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้อง กรณีที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 
และคณะ ได้เข้าชื่อเสนอค าร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือขอให้ส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา
วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) 
ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(3) หรือไม่ จากกรณียังอาศัยอยู่บ้านพักทหาร แม้เกษียณ
แล้ว   

บัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) 

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งค าสั่งรับค าร้องดังกล่าว พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่าย
ค้านขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมติดตามการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ อยู่
บ้านพักทหารโดยไม่มีสิทธิ์การพักอาศัยหรือไม่ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.amarintv.com/news/detail/34324 
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 12 มิถุนายน 2563  

เปิดบัญชี 3 อดีต ส.ส. 'ปิยบุตร' เพิ่ม 3.5 แสน 'จารุวรรณ' หนี้ 12 ล้าน 

 
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน อดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่พ้นจากต าแหน่ง 3 ราย "ปิยบุตร" เพ่ิม 3.5 แสน "สุรชัย" 
97.20 ล้าน "จารุวรรณ" ทรัพย์สิน 26 ล้าน หนี้ 12 ล้าน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด าเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากต าแหน่ง ส.ส. 3 ราย วานนี้(11มิ.ย.) ได้แก่ 1.
นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 2.นายปิยบุตร แสงกนกกุล 3.นายสุรชัย ศรีสารคาม 

โดยทั้ง 3 คน เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กรณีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ มีรายได้ระหว่างด ารงต าแหน่ง เป็นเงินเดือนส.ส.(เข้ารับต าแหน่ง-พ้นต าแหน่ง) 
1,022,040 บาท มีรายได้จากเงินปันผล 213,192 บาท รวมรายได้ 1,235,232 บาท และยังระบุว่ามีรายจ่ายประจ าเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร 240,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 600,000 บาท รวมรายจ่าย 
1,200,000 บาท นอกจากนี้ ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยระบุว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 26,517,098 บาท 

ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 16,617,088 บาท ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอ่ืน(ราคาตั้งแต่ สองแสน
บาทขึ้นไป) อาทิ พระเลี่ยมทอง เครื่องประดับสตรี แหวนเพชร ทองรูปพรรณ กระเป๋าถือสุภาพสตรี สร้อยคอและก าไร
ทองค า มูลค่ารวม 1,966,000 บาท 

ทรัพย์สิน แจ้งว่ามีทั้งสิ้น 26,517,098 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 16,617,088 บาท ที่ดิน โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทรัพย์สินอ่ืน(ราคาตั้งแต่  สองแสนบาทขึ้นไป) อาทิ พระเลี่ ยมทอง เครื่องประดับสตรี แหวนเพชร 
ทองรูปพรรณ กระเป๋าถือสุภาพสตรี สร้อยคอและก าไรทองค า มูลค่ารวม 1,966,000 บาท 

ส่วนหนี้สิน ระบุว่ามีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 264,488,926 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 950,806 บาท เป็นเงินกู้
จากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 235,538,120 บาท และเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 28,000,000 บาท 
ดังนั้นจึงมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 237,971,828 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับครั้ง เข้าด ารงต าแหน่ง ที่นางสาวจารุวรรณแจ้ง
ว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 225,829,341 บาท ท าให้พบว่านางสาวจารุวรรณมีหนี้สินมากขึ้น 12,142,487 บาท 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แจ้งกรณีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายปิยะบุตรและ ดร.
เออเชนี เมรีโอ คู่สมรส ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ระบุว่า มีรายได้ระหว่างด ารงต าแหน่ง เป็นเงินเดือน
ส.ส.(เข้ารับต าแหน่ง-พ้นต าแหน่ง) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ค่ารายงานการวิจัย  งาน
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เขียนหนังสือ บทความ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้ตีพิมพ์งานเขียน รวมรายได้ของผู้ยื่น 
1,251,639 บาท ของคู่สมรส 637,132 บาท 

ทั้งนี้ นายปิยบุตร ยังได้เขียนหมายเหตุไว้ด้วยว่า กรณีคู่สมรสค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลยูโร และ
ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563(อัตราซื้อเฉลี่ย) โดยมี
รายได้ประจ าเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ค่าเช่ารถยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าบริจาคเงิน
ให้กับพรรคอนาคตใหม่ รวมรายจ่ายของผู้ยื่น 992,943 บาท ของคู่สมรส 555,880 บาท 

ส าหรับรายการทรัพย์สิน ได้ระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 9,916,605 บาท เป็นทรัพย์สินของนายปิยบุตรเอง 
6,626,894 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 3,289,710 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดิน ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทข้ึนไป) อาทิ นาฬิกา แหวนแต่งงาน ทั้งของตนเองและของคู่สมรส เชลโล ลู่วิ่ง
ออกก าลังกาย โทรทัศน์และเครื่องเล่นพร้อมล าโพง คอมพิวเตอร์ โต๊ะท างาน ตู้หนังสือ  หนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ(2,650 เล่ม) 

มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,891,893 บาท ระบุว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน และหนี้สินที่มีหลักฐาน 
เป็นหนังสือ ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,024,712 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับครั้งเข้ารับต าแหน่งที่นายปิยะบุตร แจ้ง
ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 7,674,621 บาท พบว่านายปิยะบุตรและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากข้ึน 350,091 บาท 

นายสุรชัย ศรีสารคาม กรณีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมคู่สมรส นางมณีรัตน์ ศรีสาร
คาม (เสียชีวิต) โดยผู้ยื่นระบุรายได้ต่อปีรวม 2,154,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากเงินบ านาญและค่าจ้างที่ปรึกษาบริษัท
คอนโทรลด้าต้าจ ากัด และเงินปันผลบริษัท ปรีดาปราโมทย์ จ ากัด นอกจากนี้ระบุว่ามีรายจ่ายประจ าเป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวจ านวน 2,400,000 บาท 

นายสุรชัย แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 97,200,493 บาท เป็นทรัพย์สินตนเอง 96,800,493 บาท เป็นทรัพย์สินของ
คู่สมรส 400,000 บาท จากยานพาหนะ ไม่มีหนี้สิน ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 97,200,493 บาท ซึ่งทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน จ านวน 22 โฉนด ที่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย นครนายก สุพรรณบุรี ปทุมธานี มูลค่ารวม 43,962,300 
บาท เงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง 1 ใน 7 รายการ นายสุรชัยแจ้งว่า เป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรม สูงไม่
เกิน 4 ชั้น อยู่ที่ ต.บ้านโป่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มูลค่า 27,471,244 บาท 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884741?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884741?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884741?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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สยามรัฐออนไลน์ 12 มิถุนายน 2563 00:10 น. 

บิ๊กป้อมไร้ปัญหา หน.พปชร. 

 
"บิ๊กป้อม" อมยิ้มข่าวนั่ง "หน.พปชร."บอกอยู่ที่สมาชิกพรรค ด้าน"ราเมศ"ตั้งโต๊ะปัดข่าวสมาชิก ล่าชื่อขับ 

"จุรินทร์" พ้นพรรค ยันปชป.ยังมีเอกภาพ แนะใครขัดข้องหมองใจเดินหาหัวหน้า-เลขาธิการพรรคได้ตลอด ชี้เลือด
แท้ปชป.ต้องน าพรรคไปข้างหน้าด้วยความม่ันคง-และยั่งยืน "ภูมิสรรค์-ทีมอีสาน" ยันกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 
30 คน หนุน"จุรินทร์"เดินหน้า เน้นเคารพกติกา-วัฒนธรรมพรรค ชี้ผลงานช่วยประชาชนถูกใจ ท าคะแนนนิยมกระ 
เตื้อง ส่วน"แทนคุณ"ยันไร้แรงกระเพื่อมล่ารายชื่อ ทุกคนพร้อมหนุนท างานต่อ "ชวน"  อุ้ม "จุรินทร์" นั่งหน.พรรค
ต่อ เตือนไม่ชอบใครเป็นเรื่องส่วนตัว-อย่าท าพรรคเสียหาย ส่วน "วิษณุ" ปัดตอบ "ระวี" ขาดคุณสมบัติส.ว.หรือไม่ 
บอกไม่แน่ใจเทียบเคียง "ธรรมนัส"ได้ 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.)ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) ถึงกรณีที่เสียงส่วนใหญ่ในพรรคพลัง
ประชารัฐสนับสนุนให้นั่งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทุกอย่างก็แล้วแต่
สมาชิกพรรคจะพิจารณา เมื่อถามต่อว่า หากสมาชิกเลือกก็เป็น ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ระบุว่า  "ก็ไม่รู้ เดี๋ยวดูอีกที" 
ขณะที่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าไม่มีอะไร 

ที่รัฐสภา นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกระแสข่าวคณะกรรมการบริหารพรรค
ประชาธิปัตย์ ล่ารายชื่อกดดันเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคใหม่ ว่า ไม่เป็นความจริง ในการท างานก็อาจมีการขัดข้องหรือมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันและขอยืนยันว่า พรรคมีอิสระภายใต้การน าของ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค รัฐมนตรีของพรรค ทุกคนพร้อมสนับสนุนทั้งนายจุรินทร์และนายเฉลิมชัยได้ท า
หน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ถ้าสมาชิกคนไหนขัดข้องหมองใจ สามารถเดินตรงไปที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคได้  
อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองอ่ืนอาจทะเลาะเบาะแว้งกันก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรค แต่ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์
เรามีครรลอง และวัฒนธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมีสิ่งไหนน ามาพูด กัน 

"นายจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคที่ให้โอกาสทุกคนท าหน้าที่ในพรรค พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ส.ส.ของพรรค
ทุกพ้ืนที่ ไม่ทอดทิ้ง ยืนยันพรรคยังมีเอกภาพ และมีวัฒนธรรมทางการเมือง ผมขอฝากไปถึงพ่ีน้องประชาชน และ
สมาชิกพรรคว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง มีความเป็นประชาธิปไตย หากใครมีความขัดข้องหมองใจ 
สามารถพูดคุยได้ คนในพรรคเรามีหลักการเดียวกัน คือการน าพาพรรคไปข้างหน้า ถ้าสมาชิกพรรค ที่เป็นประชาธิปไตย
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อย่างแท้จริงจะทราบเจตนารมณ์ ที่อยู่ในจิตใจของทุกคน ใครจะกล่าวหาว่าพรรค กระแสไม่ดี ไม่เป็นความจริง เพราะ
เป็นหน้าที่เป็นความท้าทายของพรรค อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆหัวหน้าพรรคและเลขาธิ การพรรคพร้อมรับ
ฟังร้อยเปอร์เซ็นต์ และ มีเวทีสามารถแสดงความเห็นได้ เพ่ือให้พรรคเดินไปข้างหน้าโดยไม่มีข้อขัดแย้งขัดข้องหมองใจ
กันและเดินไปคุยไปเลขาและหัวหน้าได้ทันที" 

ขณะที่ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ภาคอีสาน  และ
คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขณะนี้ส ารวจแล้วมีกรรมบริหารอย่างน้อย 30 คน จากทั้งหมด 38 คน 
ที่เคารพระเบียบ วินัย กติกา เเละวัฒนธรรม  โดยกรรมการทุกคนตั้งแต่หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค  ได้ผ่าน
กระบวนการเลือกตั้ง กรรมการบริหารตามกฎหมายพรรคการเมืองมาเเล้วทั้งนั้น และต่างก็ชื่นชม พอใจการท างานอย่าง
หนักเพ่ือพลิกฟ้ืนคะแนนนิยมของพรรค โดยน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การชอบ ไม่ชอบใคร 
ส่วนตัว เเต่เป็นจากผลงานการบริหารประเทศ ที่ผลักดันนโยบายที่ร่วมกันท ามา  

"ตลอดเกือบหนึ่งปี นายจุรินทร์เน้นการเดินหน้านโยบาย ก้มหน้าก้มตาท างานไม่พูดเรื่องการเมือง และไม่พูด
เรื่องเก่า แม้ว่าเราจะแพ้เลือกตั้งมาหลุดลุ่ย และเพ่ือจะได้น านโยบายไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงต้องเข้า
ร่วมรัฐบาล โดยเงื่อนไขการผลักดันนโยบายด้านประกันรายได้เกษตรกรจนสัมฤทธิ์ผล จากนั้นรัฐมนตรีทุกคนของพรรค 
โดยเฉพาะหัวหน้าพรรค ในฐานะรองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ท างานเป็นข่าวให้เห็นต่อสายตาประชาชนอยู่ตลอดเวลา
ว่าหนักและเหนื่อยขนาดไหน ทั้งสถานการณ์วิกฤติก็ลงพ้ืนที่แจกถุงยังชีพ ช่วยประชาชน ผลักดันนโยบายประกันรายได้
เกษตรกร จนเป็นที่ถูกใจคะแนนนิยมอันดับต้น" 

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพ
คนหนึ่ง มีความเชื่อม่ันกับภาวะผู้น าของนายจุรินทร์และนายเฉลิมชัย รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ทุกคน และจาก
การติดตามและสอบถามสมาชิกส.ส.อดีตส.ส. และแกนน าหลายคนทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ยังคงสนับสนุนการ
บริหารงานของกรรมการบริหารชุดนี้ ไม่มีแรงกระเพ่ือมหรือการล่าลายเซ็นต์อย่างที่กล่าวเลย 

"ทุกคนให้ก าลังใจคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์  ที่เดินหน้าน านโยบายของพรรคไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ผลงานเด่นชัดที่สุดคือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
และก าลังเดินหน้าต่อไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากการร่วมรัฐบาล นอกจากนั้นก็เห็นอยู่ว่านายจุรินทร์กับนาย
เฉลิมชัยยังให้คณะรัฐมนตรีของพรรคลงพ้ืนที่อย่างหนักเพ่ือพบปะประชาชนแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 และจากผลส ารวจความนิยมของโพลหลายส านักเป็นข่าวเสมอว่านโยบายพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ถูกใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการประกันรายได้เกษตรกร ที่ท าได้ไวท าได้จริง  และการบรรเทาทุกข์ประชาชน การเยียวยาประชาชนช่วง
สถานการณ์วิกฤติโควิด รวมทั้งการลดค่าครองชีพตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน  ล้วนเป็นที่นิยมอันดับ
หนึ่ง และอันดับต้นทั้งสิ้น หัวหน้า และเลขาธิการพรรคท างานหนักมากต้องให้ก าลังใจไม่ใช่บั่นทอนกัน" 

นายแทนคุณ กล่าวว่า ทั้งนี้ที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการท างานของผู้บริหารพรรค
โดยเลียนแบบบางพรรคใช้วิธีรวบรวม  หรือล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง  เพ่ือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยอ้างเหตุผลเพื่อเรียกร้องค าว่า "เกียรติภูมิ" และหาเหตุผลต่างๆ เพ่ือเอามาอ้างนั้น ตน
และเพ่ือนๆ สมาชิกพรรคได้รับรู้รับทราบ การท างานของหัวหน้า เลขาฯ รัฐมนตรีของพรรคชุดนี้ได้เข้ามาท างานใน
ระยะเวลาไม่ถึงปี กลับสร้างผลงานตามนโยบายพรรคได้อย่างมากมาย ดังนั้นผลงานที่ได้ท าให้กับประเทศชาติและ
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ประชาชน คือ " เกียรติภูมิ" ของพรรคที่แท้จริง ซึ่งเท่าท่ีทราบจากคนในที่การยื่นให้มีการประชุมพรรคก็เป็นไปตามกลไก
ปกติที่ต้องการให้หามาตรการป้องกันเลือดไหล ซึ่งพวกเราทุกคนไม่มีใครไม่เจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเพ่ือน พ่ีน้อง ร่วม
อุดมการณ์ไปที่อ่ืน แต่นั่นก็เป็นการตัดสินใจของเขาและเสรีภาพของเขา และพรรคเคยมีการนัดเพ่ือจะประชุมในวันที่ 7 
มี.ค.63 แต่มาติดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงยกเลิกไปก่อน โดยการไหลออกไปนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลไก
ของรัฐธรรมนูญที่ท าให้พรรคการเมืองใหญ่อ่อนแอ แม้กระนั้นในช่วงก่อนเลือกตั้งยุคนั้น พรรคก็ไม่เคยคิดแตกแบงก์พัน 
แตกพรรคตามแรงกดดัน ยังคงยืนหยัดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมาทุกวันนี้ 

"เพ่ือให้ หัวหน้า เลขาฯ และคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในการบริหารพรรค
เหมือนดังกรรมการบริหารทุกชุดที่ผ่านมา เพ่ือจะได้สร้างผลงานที่ประชาชนชื่นชอบให้กับพรรคก่อน เพราะสถานการณ์
การเมืองมีความผันผวนสูงด้วยเหตุปัจจัยหลายด้านทั้งภายในและต่างประเทศ พวกเราทุกคนจึงขอให้พ่ีน้องประชาชน 
เชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ที่พ่ีน้องประชาชนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจะครอบง าพรรคได้ และขอให้
เชื่อมั่นในภาวะการน าของหัวหน้าและทีมบริหารในปัจจุบันที่จะทุ่มเทท างานเชิงสร้างสรรค์เพ่ือฝ่าทุกวิกฤติของประเทศ
ต่อไป โดยหากมีปัญหาอะไรก็อยากขอให้เพ่ือนสมาชิก เข้าหา และเข้าพบพูดคุยกับทั้งทางหัวหน้าและทางเลขาธิการ
พรรคอย่างพ่ีน้องเป็นการภายในเสียก่อน เพราะพวกเราอยู่เหมือนครอบครัว" 

ส่วน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่อยากให้สร้าง
ปัญหา อย่าท าให้พรรคเสียหาย ไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องคิดถึงชาวบ้านที่เลือกมาเพราะไม่อยากเห็นความ
ขัดแย้ง 

"พรรคมีเรื่องแบบนี้มาเยอะ เช่น เหตุการณ์10มกรา บทเรียนเหล่านั้นท าให้พรรคกระทบและก็ท าให้ผลในการ
เลือกตั้งต่อมาเสียหาย ดังนั้น บทเรียนในอดีต ควรเป็นข้อคิดเตือนใจ ของคนที่อยู่ในพรรค ส่วนคนที่ต้องพ่ึงพาอาศัย
พรรคอย่างเช่นพวกผมก็เป็นหนี้บุญคุณพรรค ฉะนั้นอะไรที่ท าให้พรรคเสียหายก็ต้องระวัง สมาชิกทุกคนต้องค านึงถึง
ชาวบ้านที่เลือกเรามา อย่าให้เขารู้สึกว่าเลือกเรามาเพ่ือขัดแย้งกันเอง" 

เมื่อถามว่า ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคจะเรียกคู่ขัดแย้งมาปรับความเข้าใจกันหรือไม่  นายชวน กล่าวว่า 
ตอนนี้ยังไม่มีตัวตนว่าเป็นใคร มีแต่ข่าวออกมา แต่ถ้าคุยกันในไลน์ ตนก็ตักเตือน มีอะไรก็คุยกัน อย่าท าให้ขัดแย้ง 

เมื่อถามอีกว่าส.ส.หลายคนไม่พอใจในการบริหารของหัวหน้าพรรค นายชวน กล่าวว่า มีโอกาสต้องถามนายจุริ
นทร์ เมื่อถามต่อว่านายจุรินทร์ ท างานได้ดีแล้วใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า พรรคได้เลือกนายจุรินทร์แล้ว  สมาชิกต้อง
ช่วยกันสนับสนุนการท างาน แต่หากไม่พอใจสามารถพูดคุยหรือชี้แจงได้ 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายระวี 
รุ่งเรือง ส.ว.สรรหา ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ว.ซึ่งมีการน าไปเทียบเคียงกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อ้างเรื่องการพ้นมลทินมาต่อสู้ จะสามารถน ามาเทียบเคียงกันได้หรือไม่ ว่า ไม่ทราบ และ
ในข้อเท็จจริงของทั้งสองคน ตนไม่รู้ 

เมื่อถามว่า ในเรื่องดังกล่าวมีการน ามาเปรียบเทียบกับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส เรื่องของการขาดคุณสมบัติ นาย
วิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ตอบไม่ถูก เมื่อถามย้ าว่า กรณีของทั้งสองคนจะน ามาเทียบกันได้หรือไม่ นายวิษณุ  กล่าวว่า 
ทั่วไปก็น่าจะได้ แต่เรื่องนี้เทียบได้หรือไม่ ไม่แน่ใจ หลายอย่างใช้มาตราเดียวกันหมด 
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เมื่อถามว่า หากจะมีการยื่นศาลธรรมนูญวินิจฉัยได้หรือไม่ นายวิษณุ  กล่าวว่า การยื่นมีหลายอย่างคือ ยื่นเองหรือยื่น
ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ขณะที่ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นค าร้อง
เพ่ือขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของ  นายสิระ เจนจาคะ ส.ส กทม. พรรคพลังประชารัฐ 
สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีใช้อ านาจแทรกแซงข้าราชการประจ าระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต ว่า  หลังจากได้รับเรื่องก็ได้มีการ
ตรวจสอบเอกสารและได้ส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน  2562 แล้ว โดยทางศาล
รัฐธรรมนูญยังไม่หนังสือให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ส าหรับกรณีที่ส.ส.เสนอเรื่องเพ่ือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ มีจ านวน 
15 เรื่อง โดยปี 2562 มีจ านวน 8 เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ รับไว้พิจารณา 7 เรื่อง พิจารณาและวินิจฉัยแล้ว จ านวน 2 
เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 เรื่อง ไม่รับพิจารณา 1 เรื่อง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162109  
  

https://siamrath.co.th/n/162109
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12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:19 น.      

'มาร์ค'ยันไม่เกี่ยวแรงกระเพื่อมใน ปชป.ห่วงปัจจัยอื่นท าพรรคการเมืองอ่อนแอ 

 
 
12 มิ.ย.63 -นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ ใน

รายการหน้าหนึ่งที่เมืองไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ถึงปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีข่าวการรวบรวมรายชื่อ
กรรมการบริหารพรรคเกินครึ่งหนึ่ง เพ่ือให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค ว่า ได้รับทราบข่าวนี้จากสื่อมวลชน แต่ไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่พูดได้เต็มปากเต็มค าคือ ตนไม่ได้เกี่ยวข้องและถ้าใครบอกว่าก าลังจะ
มีการเปลี่ยนแปลง โดยสื่อบางส านักลากตนกลับไปก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ส าหรับสภาวะการเมืองในปัจจุบันเห็นว่าน่าเป็นห่วงถึงอนาคตอันใกล้นี้ เพราะดูจากผล
ส ารวจความเชื่อถือที่มีต่อการเมืองลดน้อยถอยลงไปมาก อีกทั้งความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองโดยเฉพาะในระบบ
รัฐสภา พรรคการเมืองต้องเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ก็ดูเหมือนมีแต่ความวุ่นวายและความอ่อนแออยู่ในเกือบจะทุก
พรรคการเมือง 

"แม้ว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะหวังให้ราบรื่น ตลอดไปไม่ได้จะมีการช่วงชิงกันบ้าง การเห็นต่างกัน
บ้างเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย แต่ในปัจจุบันมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญท าให้คนที่อยู่ใน
การเมืองหลายคนคิดว่าฉันมีพรรคเล็กๆสัก 10 -20 คน น่าจะดีกว่า เลยท าให้การถอยห่างออกจากรูปแบบการเมืองที่
พยายามพัฒนากันมาก่อนหน้านี้ ซึ่งก็ถูกมองว่าท าให้เกิดการแบ่งขั้ว แต่ในขณะนี้สร้างระบบอีกแบบหนึ่งความขัดแย้งก็
ไม่ได้ลดลง ส่วนปัญหาในพรรคพลังประชารัฐนั้นให้ไปย้อนดูเทปค าปราศรัยที่ผมเคยพูดในช่วงหาเสียงจะพบว่าปัญหา
ไม่ได้แตกต่างจากท่ีเคยกล่าวไว้" นายอภิสิทธิ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68470  
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68470
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วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 

“ภราดร” ชี้เหตุอ านาจรัฐบาลเสือ่มจ่อปากเหว หลายพรรคตื่นปรับตัวรับวิกฤต 

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย 

กล่าวว่าข่าวสารการเมืองที่ระบุถึงความไม่ลงรอยภายในพรรคการเมืองต่างๆในระยะนี้  มูลเหตุมาจากรัฐบาลสืบทอด
อ านาจก าลังมาถึงจุดเสื่อมถอยจ่อปากเหว พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านจึงตื่นตัวจ าต้องปรับ
องคาพยพ เพ่ือพร้อมรับมือกับวิกฤติการณ์การเมืองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้  ในส่วนของพรรคร่วมฝ่าย
ค้านต่างเข้าใจความคาดหวังของพ่ีน้องประชาชน ที่ประสงค์ให้รัฐบาลไร้ยางอายชุดนี้ ได้พ้นไปจากอ านาจเสียที 

จึงเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ าต้องก าหนดยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าเร่งด่วน คือ
ยุทธศาสตร์ทางเลือกใหม่ เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที โดยมีเป้าหมายคือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียใหม่ ซึ่งจะใช้แนวทางจากการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของภาคประชาชน
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นแนวด าเนินการ และมีกลไกเพ่ือขับเคลื่อนตามแนวทาง
ดังกล่าวสู่เป้าหมาย คือพรรคร่วมฝ่ายค้านผนึกกับมวลชนแนวร่วมปีกประชาธิปไตยท้ังมวลเป็นก าลังหลัก 

ยุทธศาสตร์นี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความคึกคักสู่การปรับองคาพยพของปีกประชาธิปไตย
ร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน เลยอาจมีเหตุไม่ลงรอยกันบ้าง ซึ่งขณะนี้กลุ่มคนของพรรคเพ่ือไทย
ได้น าร่อง คิดใหม่ ท าเป็น สอดรับกับยุทธศาสตร์นี้ไปแล้ว ภาพของพัฒนาการจะปรากฎชัด เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญ
ของพรรคการเมืองเกิดขึ้น 

หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นพรรคการเมือง และบุคลากรทางการเมืองใหม่ๆ  พร้อมกับมวลชนที่มาจาก
หลากหลายแนวร่วมประชาธิปไตย ผนึกก าลังกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งรูปการเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์
อย่างหลากหลายของยุทธศาสตร์ทางเลือกใหม่นั่นเอง แล้วจะมาบรรจบเป็นการคว่ ารัฐบาลสืบทอดอ านาจให้พ้นทางไป 
พร้อมเสนอทางเลือกใหม่เข้ามาแทน ตรงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในท้ายที่สุด 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-
news/article_314477?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group
%22%3A%22NA%22%7D  

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_314477?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_314477?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_314477?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
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12 มิ.ย. 2563 

สกู๊ป :  การเตรียมความพร้อมส าหรับประชาชนสู่การเลือกตั้งท้องถิน่ของ อบต.บ้านผ้ึง 

จังหวัดนครพนม 

        การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  ถือว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่สุดของกระบวนการ
เลือกตั้ง แต่กว่าจะถึงขั้นตอนของการเลือกตั้งนั้น ก็มีกระบวนการต่างๆ มากมาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมส าหรับทุกคน แม้ในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ก็ยังคงมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้  
        นายประพันธ์ เพิ่มพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้
ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยพระราชบัญญัติตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เดิมทีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกฎหมายฉบับเก่าจะให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้หมู่บ้านละ 2 คน แต่ปัจจุบันกฎหมายฉบับใหม่ก าหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้าน
ละ 1 คน ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างก็คือเวลาที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง เดิมทีกฎหมายฉบับเก่าให้ลงคะแนนตั้งแต่
เวลา 08.00 น. - 15.00 น. แต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ให้ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 17.00 น. จ านวน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เดิมมีคณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วน
ต าบล 5 คน กฎหมายฉบับใหม่ให้เหลือ 3 คน แล้วก็ก าหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการการ
เลือกตั้ง ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผึ้งซึ่งเป็นต าบลที่ใหญ่ มีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 12,000 กว่าคน ก็มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งไว้ประมาณ 540,000 บาท ในเรื่องของความพร้อมจากการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา ถือว่ามีความพร้อม
มากเพราะมีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ การเตรียมพร้อมของก าลังพลไว้แล้ว โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดเลือกตั้งไปอบรมกับทาง กกต.จังหวัดและ กกต.ภาค แล้ว ในส่วนของสถานที่ในการเลือกตั้งนั้น ก็จะใช้
อย่างเช่น ศาลากลางบ้าน ศาลาวัด หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพียงแต่ว่า อบต. ต้องเข้าไปปรับปรุงเกี่ยวกับป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้ติดประกาศให้มีการเลือกตั้ง หมายเลขสมาชิกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะไม่ได้ใช้งานมาหลาย
ปี ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องซื้อเพ่ิมเติม ก็เช่นหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหีบเหล็กสีเทา มีช่องหย่อน
บัตร ช่องโปร่งใสอยู่ตรงกลาง มีอยู่ประมาณ 48 ใบ แล้วก็มีครูหาในการลงคะแนนอีกประมาณ 115 คูหา ซึ่งวัสดุพวกนี้
ใช้ได้หลายปี เราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว เมื่อถึง
วัน ทุกคนที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมออกมาท าหน้าที่พลเมืองที่ดี แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนประชาธิปไตย เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่
ดี เข้าไปท าหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปกป้องผลประโยชน์ ดูแลทุกข์สุขและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความ
เจริญมากยิ่งขึ้น  
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200612085901841 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200612085901841
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11 มิถุนายน 2563 - 13:00 น. 

ส่อง "เด็กเจ๊" สอยเด็กก้าวไกล 

 
 
  ส่อง "เด็กเจ๊" สอยเด็กก้าวไกล ส.ส.เมืองกรุง พรรคก้าวไกล ตกเป็นเป้าหมายของเจ๊หน่อย หากไม่หลบ รบ
แตกหัก ผลก็คือตาอยู่จะคว้าพุงปลาไปกิน 
          จู่ๆ ข่าวปล่อยกรณี “คุณหญิงสุดารัตน์” นัดกินข้าวกับ ส.ส.เมืองหลวง พรรคก้าวไกล ก็มีการน าเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์หลายส านัก 
          ลองมาไล่รายชื่อ ส.ส.เขต ของพรรคก้าวไกลในกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ 7 คน 7 เขต ใครคือผู้ต้องสงสัยรายนั้น? 
          1.วรรณวรี ตะล่อมสิน เขต 3 (ยานนาวา บางคอแหลม) 
          2.เป้-สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ เขต 21 (บางนา พระโขนง) 
          3.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เขต 22 (คลองสาน บางกอกใหญ่) 
          4.ทศพร ทองศิริ เขต 24 (ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ) 
          5.ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เขต 25 (บางขุนเทียน) 
          6.ทนายบิลลี่-จิรวัฒน ์อรัณยกานนท์ เขต 27 (ตลิ่งชัน) 
          7.เท้ง-ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เขต 28 (บางแค) 
"พิพัฒน์ชัย" คนใต้ในบางขุนเทียน 

 ในการเลือกตั้ง 2562 พรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติ แบ่งพ้ืนที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ เฉพาะ
สนามกรุงเทพฯ พรรค ทษช.ส่งเพียง 8 เขต และในเขตดังกล่าวนี้ ผลปรากฏว่า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล(อนาคต
ใหม่) ชนะเลือกตั้งถึง 5 เขต 
นั่นหมายความว่า คะแนนของแฟนคลับเสื้อแดงได้เทให้ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จึงเกิดปรากฏการณ์สามล้อถูกหวย
ทางการเมือง 

ยกตัวอย่างเขต 25 บางขุนเทียน เมื่อปี 2554 สากล ม่วงศิริ พรรค ปชป.ชิงด ากับพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ หรือ
ส ม ช า ย  ไ พบู ล ย์  แ ก น น า  น ป ช .  ผ ล เ ลื อ ก ตั้ ง น่ า ลุ้ น ม า ก  เ มื่ อ พิ พั ฒ น์ ชั ย พ่ า ย ไ ป แ ค่  3 พั น ค ะแ น น 
          เลือกตั้ง 22 มี.ค.2562 พิพัฒน์ชัย ส่งภรรยา-กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ สวมเสื้อพรรค ทษช. ลงสนาม แถมเป็นตัว
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เต็ ง  แต่พรรค  ทษช .ถู กยุ บ  คะแนนของ พิ พัฒน์ ชั ย และภรรยา  จึ ง เทมาที่  ณั ฐชา  บุญ ไชย อินส วัสดิ์ 
          บังเอิญ พิพัฒน์ชัยและณัฐชา ต่างก็เป็นคนภาคใต้ ที่มาปักหลักท ามาหากินอยู่แถวบางขุนเทียนหลายสิบปีแล้ว 

 ไมน่่าเชื่อที่เขตบางขุนเทียน ถวิล ไพรสณฑ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ก็เคยเป็น ส.ส.เขตนี้ในสีเสื้อพรรคพลัง
ธรรม ปี 2535 
"ณัฐชา" ก็คนใต้มาโตบางขุนเทียน 

เมื่อเกิดข่าวลือ “เจ๊ใหญ่” ปิดดีล ส.ส.ก้าวไกล จนท าให้ผู้ใหญ่ในพรรคฯ ต้องเรียก ส.ส.หน้าใหม่ไปตักเตือน
นักข่าวจึงโทรไปสอบถาม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เขตบางขุนเทียน และโฆษกพรรคก้าวไกล  
          ส.ส.คนใต้แต่มาโตที่บางขุนเทียน ปฏิเสธเรื่องนัดคุยกันทันที และยืนยันว่า "ความสัมพันธ์ระหว่าง ส.ส.กทม. 7 
คน ก็ยังคงเหนียวแน่นอย่างมาก เรามีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอด และยืนยันว่า ส.ส.กทม. ไม่ได้มีความขัดแย้งกับแกน
น าของพรรค ไม่ได้ถูกเรียกไปตักเตือน ยืนยันว่าความสัมพันธ์ภายในพรรคก้าวไกลยังคงมั่นคงอยู่” 

ด้าน พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย และแกนน า นปช.สายณัฐวุฒิ ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ แต่
ก่อนหน้านั้น เขาเคยออกมาเป็น “องครักษ์พิทักษ์หญิงหน่อย” 
สืบเนื่องจากแกนน าพรรคเพ่ือไทยกลุ่มหนึ่ง ก าลังเคลื่อนไหวเพ่ือรวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยมีการพูดท านองว่า 
ไม่พอใจต่อบทบาทหน้าที่ของคุณหญิงสุดารัตน์ จึงแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่ 
          พิพัฒน์ชัยตอบโต้ว่า ข้อวิจารณ์คุณหญิงสุดารัตน์เป็นเรื่องไม่จริง ที่ผ่านมาคุณหญิงตั้งใจท างาน และขยันมาก 
ผิดกับบางท่านที่หลังๆ ปล่อยเกียร์ว่างยาว จนท าให้พรรคในฐานะพรรคแกนน าในซีกฝ่ายค้าน  มีบทบาทไม่โดดเด่น
เท่าท่ีควร 
          ต้องติดตามกันต่อไป เพราะสนามเลือกตั้งเมืองกรุงสมัยหน้า พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลห้ าหั่นกันหนักแน่ 
หากไม่มีการหลีกทางให้กันในบางเขต 
วันนี้ "พิพัฒน์ชัย" กลับมาพรรคเพื่อไทย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433549?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/433549?adz
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วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 - 13:45 น.  

“พลังประชารัฐ” ในหม้อน้ าเดือด 250 โหวตเตอร์ชี้ชะตา “สี่กุมาร-บิ๊กป้อม” 

 
รายงานพิเศษ 

พรรคพลังประชารัฐ “ปักธง” วันประชุมใหญ่ “ดีเดย์” วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 หรือ 12 กรกฎาคม 2563 
ก่อนถึง “เดดไลน”์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

45 วันอันตราย ก่อน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี-ประธานยุทธศาสตร์พรรค 
“ถึงเส้นชัย” เป็น “หัวหน้าพรรค” นอกจากจะต้อง “ชนะทุกยก” แล้ว ยังต้องฝ่ามรสุม “พรรคแตก” 

แม้ “ลูกหาบบิ๊กป้อม” จะหยอดค าหวาน3 เวลา หลังอาหาร ว่า หาก พล.อ.ประวิตร “เป็นใหญ่” ในพลัง
ประชารัฐ พรรคจะไม่แตก-มีแต่โต ทว่าหนทางของ พล.อ.ประวิตร “เส้นทางยังต้องรอการพิสูจน์ม้า-กาลเวลายังรอวัน
พิสูจน์คน” 
คนดีอยู่การเมืองไม่ได้ 

ขณะที่ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ออกอาการกลับไม่ได้-ไปไม่ถึง ได้แต่เดินยุทธศาสตร์ “อยู่
เหมือนไม่อยู่-ไม่อยู่เหมือนอยู่” 

“คนดีมีเยอะในเมืองไทย และอยากให้เขาเข้ามา ถ้าเข้ามาได้ก็เชิญเข้ามาเลย คนที่อายุมากแล้วจะได้ถอยไป” 
“คนดี ๆ เราต้องการให้เข้ามาช่วยท างานการเมืองใช่หรือไม่ เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้ว รัฐมนตรีอย่าง เช่น กอบ

ศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี คนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์สุจริต เขาก็อยู่การเมืองไม่ได้ แล้วถ้าทยอย
ไปทีละคน” 

ขณะที่กลุ่มสี่กุมาร “สุวิทย์ เมษินทรีย์” รองหัวหน้าพรรค ขอ “political distancing” – เว้นระยะห่างจาก
พรรคการเมือง แต่ระยะห่างจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเป็น “สิทธิขาด” ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”หัวหน้า
รัฐบาล 

“สุวิทย์” ยกบทคัมภีร์ลัทธิเต๋า “เต้าเต๋อจิง” ของ “เหลาจื่อ” ปราชญ์ชาวจีน ส่งสัญญาณ “ถอนตัวออก” จาก
ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ-ปล่อยวางจากต าแหน่งรัฐมนตรี 
ทีมสมคิด อยู่จนวินาทีสุดท้าย 

“สุวิทย์” เปิดหน้า-อัดเสียงการเมืองในท าเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกว่า วันนี้ยังท างานอยู่ ตอนนี้ทุกคนต้อง
ช่วยกันท างาน โดยเฉพาะช่วยท่านนายกฯในการน าวิสัยทัศน์ของประเทศไปข้างหน้าหลังโควิด-19 
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“แทนที่จะมองในแนวลบให้เป็นแนวบวก มองวิกฤตเป็นโอกาสเศรษฐกิจ BCG เป็นรูปธรรมหนึ่งในการมอง
วิกฤตให้เป็นโอกาส หน้าที่ของพวกผมในฐานะรัฐมนตรี” 

“ตัวผมเองแม้จะเป็นสมาชิกพรรค แม้จะเป็นรองหัวหน้าพรรค แต่เราไม่ค่อยคุ้นชินงานการเมือง พอมาเป็น
รมว.อว. ก็มาช่วยท่านนายกฯ ขับเคลื่อน เช่น เรื่องไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งวันนี้ยังมีโจทย์ให้ตอบอีกหลายเรื่อง” 

“เราท างาน ๆ ทุกอย่างอย่างที่เรียน ท างานจนวินาทีสุดท้าย” 
“จริง ๆ มันต้องมาคุยกันว่า การเมืองหลังโควิด-19 ควรจะเป็นอย่างไร รูปแบบเดิม ๆ ตอบโจทย์หรือไม่ เพราะ

ภารกิจท่านนายกฯหลังโควิด-19 หนักหน่วงมาก” 
“การปรับ ครม.เป็นเรื่องของท่านนายกฯ จะตัดสินใจอย่างไรก็ตาม  ต้องเคารพท่านนายกฯ ต้องหารือท่าน

นายกฯ ต้องให้เกียรติท่านนายก ฯ เพราะท่านนายกฯ เป็นคนเลือกเรามา” 
นายกฯชี้ชะตาอยู่ต่อ 

“สุวิทย์” ตกตะกอนในวงวนของอ านาจ-ปล่อยวาง ว่า ถือว่าภารกิจเราจบสิ้นแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ไว้วางใจให้มา
ตั้งกระทรวงใหม่ ตั้งไข่มาระดับหนึ่ง เราฟูมฟักมาได้เกือบปีแล้ว พอแล้ว เราสร้างฐานรากพอสมควร เป็นหน้าที่ของ
รัฐมนตรีใหม่ ส่วนจะให้อยู่ต่อหรือไม่ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของ พล.อ.ประยุทธ์ 

“ทั้ง 3 คนเงื่อนไขต่างกัน ท่านอุตตม ท่านสนธิรัตน์ ด้วยการที่ต าแหน่งเป็นทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการ
พรรค ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้ท างานให้เต็มที่ ด้วยสปิริตมาด้วยกัน แต่จะตัดสินใจอย่างไร ต้องหารือกับท่านนายกฯ” 
โฟกัสงาน ไม่แยแสข่าวลือ 

ส่วน “อุตตม สาวนายน” หัวหน้าพรรคและ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” เลขาธิการพรรค ผู้ถูกกระท าทางตรง 
ยังคง “รักษาสิทธิ” ของฝ่าย “ถูกกระท าทางตรง” และผู้ที่ยอมเสี่ยงเป็น-เสี่ยงตายออกมาตั้งไข่พรรคพลังประชารัฐ-
นั่งร้าน คสช. 

“อุตตม” ยังคง “เดินหน้าท างาน” เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน “มหันตภัยโควิด” ผ่านงบเงินกู้ 4 แสนล้าน
บาท โดย”ไม่ขอตอบ” เรื่องการเมือง 

“หัวใจของความมั่นใจไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ใช่ข่าวลือ เราโฟกัสที่งาน” 
เดินสายพบโหวตเตอร์ 

“สนธิรัตน์” ยังคง “เดินสาย” พบสมาชิกพรรค เพ่ือ “ก าเสียงโหวต” ไว้ “ต่อขา” เก้าอ้ีแม่บ้านพรรค “สมัยที่
สอง” 

ส าหรับโหวตเตอร์ในการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.กก.บห. ไม่น้อยกึ่งหนึ่ง 2.ตัวแทนสาขาพรรคไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (มี 4 ไม่น้อยกว่า 2 ) 3.ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 38 คน จาก 76 
จังหวัด และ 4.สมาชิกพรรค องค์ประชุมในท่ีประชุมใหญ่ต้องไม่น้อยกว่า 250 คน 

ภาพ 4 กุมารเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอลาออกจากรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ 1- คสช. 
เพ่ือไปตั้งพรรคพลังประชารัฐ อาจจะวนมาฉายซ้ า เหมือนอย่างท่ี “สุวิทย์” เปล่งค าสัญญา “มาด้วยกันไปด้วยกัน” 
ไม่เกิน 45 วันหลังจากนี้ สมคิด + 4 กุมาร อาจจะถึงวาระต้องล้างมือในอ่างทองค า-พลังประชารัฐก็เป็นได้ 
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ที่มา “ทีมสมคิด-4 กุมาร” 
ย้อนกลับไปเกือบ 4 ปีที่แล้ว 20 ส.ค. 2558 ทีมเศรษฐกิจของ “สมคิด” เข้ามาประจ าการในรัฐบาลแทนที่ทีม

เศรษฐกิจหม่อมอุ๋ย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ที่ถูกถอดยกแผง 
เมื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” ปรับ ครม.แบบ “หักเหลี่ยมโหด” ภายหลังเกิดเรื่อง “ตึงเครียด” ระหว่าง พล.อ.

ประยุทธ์กับทีมเศรษฐกิจหม่อมอุ๋ย หลังมีข่าวลอยมาว่า เขาไปพูดในงาน CEO FORUM ของสมาคมธนาคารไทยว่า 
“นายกฯไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ” 

ทั้ง “สมหมาย ภาษี” รมว.คลัง “จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช” รมว.อุตสาหกรรม ปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.
เกษตร “อ านวย ปะติเส” รมช.เกษตร 

19 ส.ค. 24 ชั่วโมงก่อนการปรับ ครม. ดีกรีการเมืองเดือดทะลุปรอท ไม่ต่างกับสถานการณ์ ณ วันนี้ ร้อนแรง
ถึงขนาดมีมือดีปล่อยโผ ครม.ชุดใหม่ว่อนโซเชียลมีเดียส่งทุกกรุ๊ปแชตข่าวในไลน์ ว่าทีม “หม่อมอุ๋ย”หลุดยกแผง แทนที่
ด้วยทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของ “สมคิด” 

“อ านวย ปะติเส” รมช.เกษตร ยอมรับในนาทีนั้นว่า “เราเข้ามายกแผง ก็ต้องหลุดยกแผง” 
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา 20 ส.ค. “สมคิด” ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษา คสช. ก็มีต าแหน่งเป็นรองนายกฯ ดูแลเศรษฐกิจ – 

อุตตม เป็น รมว.ไอซีที – สุวิทย์ เป็น รมช.พาณิชย์ ขณะที่ “สนธิรัตน์” เข้ามาเสริมทัพในต าแหน่ง รมช.พาณิชย์ ในการ
ปรับ ครม.อีก 1 ปีถัดมา 
เป็นจุดเริ่มต้นของทีม 4 กุมาร แทนที่ทีมหม่อมอุ๋ย ซึ่งวันนี้ก าลังถูกเขย่าอย่างแรง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-476132  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-476132
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11 มิถุนายน 2563 - 17:05 น. 

จับตา "ปชป." ยึดแนวทาง "พลังประชารัฐ" 

 
จับตา "ปชป." ยึดแนวทาง "พลังประชารัฐ" บี้ กก.บห.พรรคลาออก เกินกึ่งหนึ่ง ต้องประชุมและเลือกตั้ง

หน.เลขาฯ ใหม่ 
 ศึกการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก่อนหน้าที่ 18 กรรมการบริหารพรรคลาออก จึงท าให้ 

คณะกรรมการบริหารพรรคต้องสิ้นสภาพไปโดยปริยาย ตามข้อก าหนดของพรรค  จึงต้องมีการประชุมพรรคเพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ซึ่ง ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค เผยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหาร
พรรค 19 มิ.ย. และจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่ 3 ก.ค. เมื่อเลือกตั้งจบ ทุกอย่างก็จบ เดินตาม
ครรลองประชาธิปไตย 

 แนวทางนี้ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายพรรค อยากจะเลียบแบบหรือเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือไม่นั้น ท่ามกลาง
กระแสคลื่นใต้น้้า กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ก้าลังรวบรวมให้มีการลาออกเกินครึ่งหนึ่งเพ่ือบีบให้ต้องมีการ
เลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ ส่วนหวยจะมาออกท่ีใคร ใครจะได้เป็นหัวหน้าพรรค 

ซึ่งหากมองกลับไปตอนท่ี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคได้ลาออก ผลกจาการสู้ศึกเลือกตั้งพ่ายแพ้ ก็มีผู้
เสนอตัวเข้าชิงต าแหน่งนี้ถึง 4 คน คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ,นายกรณ์ จาติกวณิช ,นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และ
นายพีรัพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ซึ่งสมาชิกที่สนับสนุน ทั้ง 4 คนนี้ก็สู้กันอย่างดุเดือด สุดท้ายคะแนนก็เป็น นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฎ์ ได้สูงสุด นั่งหัวหน้าพรรค 

 แต่เส้นทางนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทันทีที่หัวหน้าพรรคเริ่มงาน สมาชิกคนส าคัญของพรรค ก็ทยอยกัน
ลาออกจากพรรคอย่างต่อเนื่อง อาทิ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม นายกรณ์ จาติกวิณิชย์ ,นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี หรือ
แม้แต่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ก็ลาออกด้วยเช่นกัน 

จนกระทั่งมาถึงวัน สองวันนี้ กระแสการวิ่งลอบบี้ กรรมการบริหารพรรคให้ลากออกมีหนาหนูมาก เพราะ 
หัวหน้าพรรคท่านบริหารเฉพาะตัวท่านและกลุ่มก้อนของท่านเอง ไม่ดูแลเหลียวแลใยดีกับ สมาชิกพรรคคนอ่ืนๆเลย ไม่
ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.ในพรรค จนมีการเอาไปนินทาลับหลังว่า “ท่านหัวหน้า เหมาะจะเป็นรัฐมนตรีมากกว่า
หัวหน้าพรรค” 
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ขาเม้าท์มอยส์ ยังยกตัวอย่างด้วยว่า นี่ดูช่วงโควิด หัวหน้าจุรินทร์ ได้น าข้าวสาร 25 ตัน ไปแจกให้ อบต.ทุก
แห่งในพ้ืนที่ จ.พังงา ซึ่งเป็นพ้ืนที่เลือกตั้งของตัวเองเพียงจังหวัด โดยไม่ได้กระจายไปให้ทั่วภาคใต้ เหมือน สมัยที่ ท่าน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค ที่จะมีมาก มีน้อย แบ่งจัดสรร ให้ครบถ้วนทั่วทุกตัวตน โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา 

หากถามว่า ถ้าเกิดมีคนทะลึ่ง ลอกเลียนแนวทางพรรคพลังประชารัฐแล้ว ท าจริงได้จริง แล้วใครจะเป็นหัวหน้า
พรรค มองกลับไปที่ แคนดิเดต ชิงหัวหน้าพรรคครั้งก่อน กรณ์ จาติกวณิชย์ ปัจจุบัน ลาออกเป็นหัวหน้าพรรค กล้า ,
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ปัจจุบันก็ลาออก ไปช่วยงานพล.อ.ประยุทธ์ ช่วยงานรัฐบาล 

 ก็คงเหลือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งพาวเวอร์บารมี ก็ไม่ถึงที่จะบริหารพรรคได้ มองย้อนกลับไป ก็มี พี่
มาร์ค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นี่แหละ ที่ปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ ยังไม่ไปไหนและยังมีชื่อเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ 

 หากดูโครงสร้างของพรรคประชาธิปัตย์ก็พบมี กรรมการบริหารพรรค 39 คน ถ้าจะใช้สูตร พลังประชารัฐ ก็
ต้องมีกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่ง คือ 20 คน ก็ต้องดูว่า จะมีใครใจกล้าลาออกหรือไม ่

เพราะล่าสุด หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์สื่อ มั่นใจในคอนเนกชั่น และการบริหารสมาชิกพรรค  ว่า มีเป็นข่าว
ปลอม ไม่มีคลื่นใต้น้้า ไม่มีการกดดันตนด้วยการลาออกแต่อย่างใด 

 แต่ของแบบนี้ ไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอก ถ้าพรรคพลังประชาชนรัฐ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคให้ ก็ต้องได้
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคคนใหม่ โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ก็
มีสูง เพื่อให้สอดคล้องกับต าแหน่งใหม่ภายในพรรค 

 ถ้า พรรคประชาธิปัตย์ มองเห็นโอกาส จะอาศัย ช่วงจังหวะนี้ เอาด้วย  ปรับเปลี่ยนด้วย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 
เพราะอย่าลืมว่า รัฐบาลผ่านงบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด 4 แสนล้านแล้ว เงิน 4 แสนล้าน กระจายไปทั่วประเทศ มัน
หมายถึงโอกาส ใครก็มองเห็นโอกาสนี้กันทั้งนั้น อยู่ที่ว่า จะเดินหน้าลุยเต็มสูบ หรือไม่ เรื่องนี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433591?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/433591?adz
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11 มิถุนายน 2563 - 18:25 น. 

เกมล่าชื่อ กก.บห.เป้าเปลี่ยน "แม่ทัพปชป." 

 
เกมล่าชื่อ กก.บห.เป้าเปลี่ยน "แม่ทัพปชป." ต้องตอบโจทย์ปชป.ท่ีต้องการผู้น า ที่จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีพรรค
ประชาธิปัตย์กลับคืนมาเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกครั้ง..  

“ความซ่ือสัตย์สุจริตและไม่มีการคอร์รัปชัน” นี่คือภาพจ าพรรคการเมืองเก่าแก่อย่าง “ประชาธิปัตย์” ถูกตรา
ตรึงเอาไว้ในหัวใจของประชาชนและบรรดาคอการเมืองระดับชาติมานานกว่า74ปี 

แต่การเลือกตั้งใหญ่หลังคสช.ยึดอ านาจเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เหลือที่นั่งเป็น
เพียงพรรคระดับกลาง เมื่อถูกพรรคภูมิใจไทยเจาะไข่แดงในพ้ืนที่ภาคใต้ ชนิดที่เรียกได้ว่า ปชป.เกือบสูญพันธุ์ 

ปชป. เจ็บปวดที่สุด สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ท าเอา “ปชป.สูญพันธ์” ทั้งท่ีก่อนหน้านั้นในการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2535 ยังเลือก “เดอะมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เอาไว้เป็นตัวแทนคนเมืองหลวงได้บ้าง 

การฝืนกระแสสังคมก่อนการเลือกตั้ง ท าให้ “ปชป.” ถูกคนกรุงเทพมหานคร “สั่งสอน” ไม่เหลือที่นั่งส.ส.
แม้แต่เก้าอ้ีเดียว จนน าไปสู่แกนน าพรรคปชป. ระดับชั้นแนวหน้า ต้องโบกมือลาออก ไปตามๆ กัน 

ปชป. ในก ามือ “อู๊ดด๊า” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฝ่าคลื่นลมแรงเข้าร่วมรัฐบาล
เรือเหล็กยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ถึงปีก็เกิดเรื่องฉาว เมื่อหน้ากากกว่าหลายล้านชิ้นหายไปไหน??  จนถึงทุก
วันนี้ยังไม่มีค าตอบว่าใครเป็นไอ้โม้ง “อมหน้ากากอนามัย” ในยามวิกฤตโควิด-19 

ปมหน้ากากอนามัยหาย เขย่าเก้าอ้ี “หัวหน้าพรรคปชป.” มาอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในช่วงเริ่มต้น ยัง “ควบคุมไม่ได้” 

การเมืองในค่ายพระธรณีบีมมวยผมปะทุอีกระรอก หลังแกนน าหลายคนถอดใจลาออก ซ้ ายังมีการเลื่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคปชป. เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2563 ออกไป 

11 มี.ค.2563 “นายอันวาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี พร้อมส.ส.พรรคปชป.9 คนได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้พรรค
ปชป.เปิดประชุมพรรคเพ่ือถกปัญหาต่างๆภายในพรรคเพ่ือให้เรื่องจบก่อนมีกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)อีกหลายคน
ไขก๊อก! 
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“อยากถามว่าท าไมพวกเรายังมาประชุมที่สภาฯได้ มีคนเข้าออกจ านวนมาก และพรรคไม่มีการจัดการที่ดี
เหมือนกับสภาฯหรืออย่างไร เพราะทุกคนก็มีความรู้ และมีการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19อยู่แล้ว เมื่อยื่นหนังสือไป
แล้วผมคิดว่าการประชุมพรรคปชป.จะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน” ส.ส.อันวาร์ ระบุ 

ส.ส.อันวาร์ ย้ าอีกว่า ที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีประเด็นที่เป็นปัญหาในอนาคต เป็นความกังวลและคิดว่าว่า
ถ้าป้องกันอะไรได้ก็ท า ถ้าเป็นหลักของเหตุผล ตนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ข้อคิดเห็นต่างๆเพราะคิดว่าจ าเป็นที่เราจะต้อง
หารือภายในพรรคปชป.เพ่ือป้องกันปัญหาเลือดไหล เพราะทราบว่ายังมีกรรมการบริหารพรรคปชป.จะลาออกอีก
หลายคน 

“ขอชี้แจงว่าเรียกร้องขอแค่ว่าเปิดประชุมพรรคปปช.พูดคุยกันในพรรคปชป.ด้วยเหตุผลและหาทางออกให้
ดีที่สุด จากส.ส.53 คน เป็น 100 คน ก็ดีใจแล้ว” 

บางกระแส ระบุว่าเกมล่าชื่อกก.บห.เป้าหมายจริงๆ ต้องการให้มีการเปลี่ยน  "แม่ทัพปชป.คนใหม่" ซึ่ง 3 
เดือนผ่านไป เริ่มมีการเคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคปชป .ให้ได้เกินครึ่งจากที่มีกก.บห.
39 คน ตามโครงสร้างพรรคให้ลาออก เพ่ือขอให้มีการเลือกหัวหน้าพรรค และกก.บห.พรรคชุดใหม่ 

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ตามที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนด ซึ่งตามข้อบังคับพรรคหากมี
กก.บห.พรรคเกินกึ่งหนึ่ง(20คน)ลาออก จะท าให้ กก.บห.พรรคทั้งหมดต้องพ้นต าแหน่งทั้งคณะ และต้องด าเนินการ
เลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันพ้นต าแหน่ง 

ว่ากันว่า การเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ เกิดจากการบริหารของนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคปชป.คนปัจจุบัน เป็นลักษณะรวมศูนย์ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.ในพรรค ส.ส.เข้าถึงยาก 
จนลูกพรรคส่วนใหญ่คุยลับหลังว่าเหมาะกับการเป็น “รัฐมนตรี” แต่ไม่เหมาะเป็น“หัวหน้าพรรค” เพราะสนใจแต่งาน
ในกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยให้เกิดปัญหาการบริหารภายในพรรคปชป. ทั้งกรณีสมองไหล แกนน าและสมาชิกพรรค
ทยอยลาออกไม่ประชุมแก้ไขเพ่ือรักษาบุคลากรของพรรคไว้ 

“ผู้น้าที่ไหนเขาท้ากันแบบนี้น้าข้าวสารจ้านวน 25.5 ตันไปแจกให้อบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดพังงาในช่วงวิกฤต
โควิด-19เพียงจังหวัดเดียว ทั้งที่พ้ืนที่ภาคใต้14 จังหวัดก็ประสบปัญหาเดียวกันจนส.ส.ลูกพรรคบางคนเอ่ยปากว่าใจด้า 
แทนที่จะกระจายข้าวให้จังหวัดละ2 -3 ตัน ให้ทั่วถึงเท่าเทียม” แหล่งข่าวในปชป.รายหนึ่งระบุ 

ว่ากันว่า กรณผีู้น าพรรคปชป.มีข้าวสารแต่ไม่ยอมแบ่งปันให้ส.ส.คนอ่ืนๆ ได้กระจายแจกให้กับประชาชนในทุก
พ้ืนที่ กลายเป็น“จุดอ่อน”ที่ส.ส.ปชป.หลายคนรู้สึกอึดอัดและกังวลต่ออนาคตพรรคว่าจะตกต่ าลง  และเรียกร้องให้มี
การประชุมใหญ่โดยเร็วที่สุด เพ่ือระดมสมองแก้ปัญหาภายในพรรคที่สูญเสียบุคลากรของพรรคไปอย่างต่อเนื่อง และ
หวังว่ากก.บห.ปชป.ชุดใหม่จะเข้ามาสร้างศรัทธาให้กับสังคม 

เหนืออ่ืนใด ปชป.ยุคหน.จุรินทร์และเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคปชป. ถูกมองว่าไม่มีการแสดงจุดยืนทาง
การเมือง แต่กลับวางบทบาทของพรรคในสถานะเหมือนเป็น“ลูกไล่” ต้องปฏิบัติตามพรรคพลังประชารัฐ บนข้ออ้างว่า
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแกนน า ต้องมีมารยาททางการเมืองในการร่วมรัฐบาล จน ส.ส.หลายคนรู้สึกอึดอัด  ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นพรรคเก่าแก่หายไปไหน 
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พลพรรคปชป.ส่วนใหญ่วาดหวังว่า เมื่อเปลี่ยนผู้น าปชป. เปลี่ยนกก.บห.ปชป. จะสร้างแต้มต่อเชิงการเมือง  
ที่ส าคัญจะเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมกลับคืนมาสู่พรรคปชป.อีกครั้ง 

เมื่อโจทย์ปชป.ต้องการผู้น าที่จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีปชป. ซึ่งคนๆ นั้นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ 1. ผู้มี
บารมี 2.ผู้มีทุนหนา 3.ผู้มีบริวาร 

ค าถาม?ปชป.จะหาหัวหน้าพรรค ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเช่นนี้ได้หรือไม่?? 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433598?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/433598?adz
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11 มิถุนายน 2020 เวลา 22:00  

ไทม์ไลน์เขย่า 'จุรินทร์' สะเทือนรอยร้าว ปชป. 

 
 
"จุดหักเห" ชี้วัดอนาคตประชาธิปัตย์ ถึง "จุรินทร์" จะสมานรอยร้าวได้แค่ไหน ในวันที่คลื่นใต้น้ าก าลังท้าทาย 

แรงกระเพ่ือมภายในพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กลับมาปะทุอีกครั้ง เมื่อมีกระแสความเคลื่อนไหวในกลุ่ม ส.ส.
เดินหน้าล่ารายชื่อคณะกรรมกรรมการบริหารพรรคให้ "ลาออก" มากกว่ากึ่งหนึ่งจาก 39 คน เพ่ือเปิดทางน าไปสู่การ
เลือกผู้บริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด 

สถานการณ์ทีแรกเหมือนจะไม่มีอะไร แต่เมื่อ "ชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภา
ที่ปรึกษาพรรคออกมาพูดในท านองยังสนับสนุน "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่า
ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์มีมูลจริง เพราะปกติแล้ว "นายหัวชวน" จะไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พรรคตัวเองเท่าใดนัก 

“พรรคได้เลือกนายจุรินทร์แล้ว สมาชิกต้องช่วยกันสนับสนุนการท างาน แต่หากไม่พอใจสามารถพูดคุย
หรือชี้แจงได้” ท่าทีจากผู้อาวุโสของพรรค เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 

หากย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แรงต้านภายในพรรคประชาธิปัตย์กลับมา
สั่นคลอน "ปชป." ในยุค "Avengers" ที่มีจุรินทร์ นั่งแท่นหัวหน้าพรรค เมื่อการลาออกจากแกนน าพรรคระดับ "บิ๊
กเนม" ก่อนหน้านี้ ส่งสัญญาณตอกย้ ารอยร้าวในประชาธิปัตย์ให้เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ  

ตั้งแต่การลาออกของ กษิต ภิรมย์ อดีต รมว.การต่างประเทศเมื่อ 11 มิ.ย.2562 การลาออกของ นพ.
วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลกเมื่อ 19 พ.ย.2562 การลาออกของพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ เมื่อ 9 ธ.ค.2562 การลาออกของนพ.ปรีชา มุสิกุล อดีตรมช.สาธารณสุข เมื่อ 5 ก.พ.2563 การลาออกของ
กรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง เมื่อ 15 ม.ค.2563 หรือการลาออกของอรรถวิชช์สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. 
เมื่อ 16 ม.ค.2563 (อ่านประกอบ : ปชป.น็อคเอาท์) 

โดยเฉพาะชื่อ "อภิชัย เตชะอุบล" ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกาศลาออกจากต าแหน่งเหรัญญิกพรรค ถือเป็นการ
ลาออกน าร่องจากกรรมการบริหารพรรคคนแรก สะเทือนไปถึงเสถียรภาพประชาธิปัตย์ ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนถึงวัน
นัดหมายการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ซึ่งถูกเลื่อนมาตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2563 กลายเป็นแรงกดดันสวิงกลับไป
หา "จุรินทร์" นาทีนี้จะสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดอย่างไร 
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เพราะหากย้อนไปถึง  "สึนามิ"  ลูกแรกที่มาจาก  "อันวาร์  สาและ"  รองเลขาธิการพรรค  และส.ส.
ปัตตานี พร้อม 9 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เคยลงชื่อเรียกร้องขอให้ผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือ
แก้ปัญหาภาวะ "เลือดไหล" ภายหลังแกนน าพรรคทยอยลาออกตั้งแต่ "จุรินทร์" รับต าแหน่งหัวหน้าพรรค  

จากนั้นมีเสียงจาก ส.ส. อดีตส.ส. ผู้สมัคร ส.ส.หลายเขต สะท้อนถึงแกนน าพรรคใน "ช่องว่าง" การบริหาร
ภายในที่เป็นปัญหาระหว่าง "ชนชั้น" กับผู้ถืออ านาจในพรรค ตอกย้ าสิ่งที่ "สาทิตย ์วงศ์หนองเตย" เคยโพสต์ข้อความ
ผ่านเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 ถึงการเมืองในพรรค รู้ว่าในใจของ กรณ์ จาติกวณิช ที่ถูกลดบทบาท แม้จะมีความ
พยายามเสนอแนวคิดหลายอย่างในที่ประชุมพรรค  แต่ไม่ได้รับความใส่ใจจากผู้รับผิดชอบ  ไม่ได้รับโอกาสจาก
พรรค (อ่านประกอบ : เส้นขนาน "กรณ์-จุรินทร์") 

ระหว่างนั้นเองเป็นที่มาของการจัดงานเลี้ยงชื่อ "รวมกันเป็นเกลียว เหนียวแน่นเป็นประชาธิปัตย์" ที่โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 โดย "เสี่ยต่อ" เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นัดพบกันระหว่างกรรมการ
บริหารพรรค กับอดีตส.ส.ของพรรค เพ่ือลดแรงเสียดทานจากการที่แกนน าพรรคลาออกระดับ "บิ๊กเนม" 

วาระส าคัญในวง "ดินเนอร์" นอกเหนือการพบปะพูดคุยอยู่ที่การ "เปิดใจ" ถึงสถานการณ์ที่บุคลากรส าคัญ
ของพรรคขณะนั้นทยอยลาออกไปหลายราย จนมีเสียงสะท้อนให้หัวขบวน "Avengers" หันกลับมาสนใจคนใน
พรรค นอกเหนือจากงาน 3 ขา "รัฐมนตรี-พรรค-ส.ส" ที่วางระบบไว้  

เพราะกว่า 1 ปีเต็มที่ประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาล กลับท าให้คนในบ้านมีค าถามถึง "เอกภาพ" ภายในที่เดิน
สวนทางกับโครงสร้างใหม่ในยุคที่ "จุรินทร์" กุมอ านาจสูงสุด 

ไม่เพียงเท่านี้ปัญหาในประชาธิปัตย์ ยังถูกสะสมเรื่อยมา จนถึงกรณีภาวะเสียงแตกกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีในรายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โดยทั้ง สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พนิช วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อประกาศ "ไม่ไว้วางใจ" รมช.เกษตร
ฯ รายนี้ พร้อมกับเตือนพรรคให้มองถึงกระแสสังคมด้วย ก่อนที่จะจ าใจกลืนเลือด ไว้วางใจเพ่ือรักษามารยาททาง
การเมือง (อ่านประกอบ : ค่ าคืนรุมท้ึง "ธรรมนัส") 

ตลอดเวลา 3 เดือน ช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ จนมาถึงสถานการณ์โควิด เริ่มคลี่คลาย ยังเป็นช่วงเดียวกับการ
นัดหมายประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เตรียมกลับมาอีกครั้ง ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกไปถึง "จุรินทร์" ต่อแรงกดดัน
การรื้อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ก่อนที่ภาวะเลือดไหลจะกลับมาเปิดแผลประชาธิปัตย์ให้บานปลายกว่านี้ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า "กรณ์-อรรถวิชช์" เดินหน้าสร้าง "พรรคกล้า" เข้ารูปเข้ารอย อาจ
ได้เห็น "ผึ้งแตกรัง" ของคนประชาธิปัตย์ ในช่วงท่ีสนามเลือกตั้งท้องถิ่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ  

ทั้งหมดจะเป็น "จุดหักเห" ชี้วัดอนาคตประชาธิปัตย์ จะหลุดพ้นเกมศึกในได้แค่ไหน ในช่วงเดียวกับการเร่ง
เดินหน้า "รีโนเวตพรรค" เพ่ือกู้สถานการณ์ "ส.ส.ต่ าร้อย" จากปรากฏการณ ์"คลื่นใต้น้ า" เริ่มก่อตัวเป็น "สึนามิ" พัด
ถาโถมใส่เก้าอ้ี "จุรินทร์" จากหมวกผู้น าประชาธิปัตย์ ในวันที่เอกภาพภายในพรรคก าลังถูกสั่นคลอน. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12237?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12237?line
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วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 

ก้าวสร้างสรรค์ พัฒนา CARE ก้าวที่ไกล ไปกว่า “ไทยรักไทย” 

 
 
  ท าไมการปรากฏขึ้นของกลุ่ม CARE จึงสร้างผลสะเทือนอย่างสูงในทางการเมือง เพราะเป็นการปรากฏขึ้น
อย่างสอดรับกับ”สถานการณ์” นั่นก็คือ สถานการณ์อันสะท้อนสภาวะอับตันในทางความคิดและในทางการเมือง 
รัฐประหารไปแล้ว 2 หน เมื่อเดือนกันยายน 2549 และเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 แทนที่จะหลุดพ้นไปจากความวิปริต
แปร ปรวนกลับยิ่งอาการหนัก 

แม้จะมีความพยายามเสนอทางออกผ่านพรรคอนาคตใหม่และมีเสียงขานรับจากสังคมอย่างเป็นที่น่าพอใจ  แต่
กลไกแห่งอ า นาจที่มีอยู่ก็บดขยี้และท าลายอย่างเหี้ยมโหดเหมือนที่เคยท ากับพรรคไทยรักไทย เหมือนที่เคยท ากับพรรค 
พลังประชาชนจึงได้จุด “ประกาย”แห่ง”ความคิด”ขึ้นมา  

ประกายแห่งความคิดนี้มิได้ด ารงอยู่เพียงการพัฒนาและต่อเนื่อง ผ่านคณะก้าวหน้าอันประสานและแนบแน่น
อยู่กับบทบาทพรรคก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ หากแต่ก่อให้กลุ่มคนที่เคยมีบทบาทอยู่ในพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน พรรคเพ่ือไทย ได้พลิกฟ้ืนบทบาทของตน คนเหล่านี้มิได้มีแต่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล อันมีความจัด
เจนตั้งแต่พรรคเอกภาพของ นายอุทัย พิมพ์ใจชน นักสู้ เพ่ือประชาธิปไตยเท่านั้น 

หากแต่ยังมี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริยเดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ ลี นายภูมิธรรม เวชยชัย รวมอยู่ด้วยอย่างมี
นัยส าคัญ 3 คนหลังไม่เพียงแต่สะสมบทเรียนจากยุคเดือนตุลาคม 2516 ต่อเนื่องมายังยุคเดือนตุลาคม 2519 หากแต่ยัง
เป็นก าลังส าคัญอยู่ในพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือไทย จังหวะก้าวของ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์
ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริยเดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นายภูมิธรรม เวชย ชัย จึงได้รับความสนใจ เป็นความสนใจ
พร้อมกับค้าถามว่าพวกเขาจะมีอะไร”ใหม”่ เสนอให้กับสังคมไทย ความใหม่ในที่นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นความใหม่อันด ารง
อยู่ผ่านคณะ ก้าวหน้า พรรคก้าวไกล อันเป็นผลผลิตแห่ง”อนาคตใหม่” หากแต่กลุ่ม CARE จะต้องสร้างปรากฎการณ์
ใหม่เหนือไปกว่าพรรคอนาคตใหม่ เหนือไปกว่าพรรคไทยรักไทยอันโดดเด่นในอดีต  นี่คือโจทย์ นี่คือปัญหาในความ
รับผิดชอบของกลุ่ม CARE 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-
daung/article_314472?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number2%22%2C%22grou
p%22%3A%22NA%22%7D   

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_314472?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number2%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_314472?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number2%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_314472?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number2%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D
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คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  

ร้าวลึก ร้าวใหญ่ ภายใน พลังประชารัฐ เปดิหน้า ชกหน้า  

 
  
 ร้าวลึก ร้าวใหญ่ – มีความแจ่มชัดภายในพรรคพลังประชารัฐมากยิ่งขึ้น เป็นความแจ่มชัดในความขัดแย้ง เป็น
ความแจ่มชัดในกระบวนท่าที่แต่ละฝ่ายงัดขึ้นมาเป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธในการต่อสู้  เห็นได้จากจังหวะก้าวของ นาย
อุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ สัมผัส ได้
จากการชูภาพการเมือง“ใหม”่เพ่ือต่อกรกับการเมือง“เก่า” ประสานกับการเคลื่อนไหวของ “กลุ่ม 6 ส.ส.”ถามว่าแล้ว
กลุ่มท่ีถูกเรียกว่าการเมือง“เก่า” ด าเนินกลยุทธ์อย่างไร 

หากมองจากภาพการเคลื่อนไหวผ่านใบลาออกของ 18 กรรมการบริหารพรรค เด่นชัดอย่างยิ่งว่ายึดกุมหลัก
กฎหมายพรรคการเมืองอย่างเคร่งครัด เอาจ านวนเข้าไปก าหนดในแต่ละจังหวะก้าวยิ่งหากมองจากท่วงท่าอาการของ  
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่คอยกระตุ้นชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นต้องจัดการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคภายใน 
45 วัน 
ยิ่งเห็นชัดว่าเอาหลัก“กฎหมาย”มาเป็น “เครื่องมือ” 

ภายในการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่าย“รอยร้าว” ยิ่งปรากฏอย่างมิอาจปิดบัง โดยเฉพาะเมื่อภาพของการเมือง
“ใหม่”ได้รับ การขยายผ่านบทบาทของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นับแต่ตั้งค าถามอย่างชนิดติดต่อกันรายวัน ถามว่า
เบื่อม้ัย ถามว่าท าไม“คนด”ีจึงถูกกีดกันก็ได้รับการสวนกลับอย่างรุนแรงแข็งกร้าวเป็นรายวันเหมือนกัน รุนแรงแข็งกร้าว
ถึงกับเรียกร้องให้ลาออก เรียกร้องให้ไปเลี้ยงหลานอยู่บ้าน 
ไม่ประนีประนอม ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัย 

นับแต่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคมีความพยายามจะกลบเกลื่อนว่าไม่มีอะไร
ร้ายแรง มีความพยายามจะยืนยันว่าเป็นเรื่องภายในที่ในท่ีสุดก็จะสามารถตกลงกันได้ 
แต่ยิ่งนานวันยิ่งเห็นชัดว่าต้องการเปลี่ยนจริงๆ ไม่ใช่ปาหี่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4297404  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4297404
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/HANTONG-5.jpg
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 มิ.ย. 2563 05:06 น. 

วิธีปิดปาก ส.ส. ไม่ให้ร้อง 
 

 
เพียงไม่กี่วันที่เปิดให้เสนอโครงการ ก็มีโครงการไหลทะลักจากทั่วประเทศเข้าสู่ส านักงานคณะกรรมการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ แถลงว่า จนถึง
วันที่ 5 มิถุนายน ได้รับโครงการที่เสนอมา 28,425 โครงการ รวมวงเงิน 590,000 ล้านบาท 

เป็นโครงการใช้จ่ายงบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่มีเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ใช้จ่าย ส่วนโครงการที่จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรอ่ืนๆเสนอมา เป็นโครงการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 
ล้านบาท เป็นงบที่มี ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นห่วงว่าจะมีการรุมทึ้งกันเละตุ้มเป๊ะ 

มีการแฉทั้งในสภาและนอกสภา อ้างว่าจะมีการแบ่งเค้กจัดสรรงบให้ ส.ส.คนละ 80 ล้านบาท โดยฝากไว้กับงบ
จังหวัด และให้ ส.ส.ไปใช้สิทธิจัดท าโครงการ จะให้ใครเป็นผู้รับเหมา แต่เลขาธิการสภาพัฒน์บอกนักข่าวว่า ไม่เคยได้ยิน
ว่า ส.ส.จะเอาไปแบ่งกัน และยืนยันว่า ส.ส.คงท าเช่นนั้นไม่ได้ แต่ ส.ส.ไทยเคยท าได้เมื่อหลายทศวรรษก่อน 

นั่นก็คือที่มาของการจัดสรรงบประมาณท่ีเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของ 
ส.ส.” เริ่มต้นด้วยการแปรญัตติในคณะกรรมาธิการงบประมาณ แบ่งงบให้ ส.ส.คนละไม่กี่ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็นสิบหรือ
ยี่สิบล้านบาท ส.ส.บางคนที่มีบารมีอาจได้มากกว่านั้น และเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “งบหาเสียง” 

เริ่มแรก ส.ส.ได้รับแจกคนละไม่กี่ล้านบาท จึงยากที่จะหาค่าหัวคิว ส่วนใหญ่ใช้หาเสียงในเขตเลือกตั้ง เช่น สร้างศาลา
ริมทางหลวงและติดป้ายชื่อ ส.ส. เป็นวิธีการยอดนิยม โดยไม่มีใครโวยวาย เพราะ ส.ส.ถูกปิดปากทั้งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านโดย
ถ้วนหน้า แต่เมื่อ “ผันเงิน” ได้มากขึ้น ค่าหัวคิวก็ตามมา กลายเป็นคดีทุจริตโกงกิน 

รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมา เช่น ฉบับ 2540 จึงบัญญัติห้ามผันเงินให้ ส.ส. “มีส่วนใช้งบรายจ่าย” โดยเด็ดขาด 
และสืบทอดถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบัน เอาผิดแม้แต่คณะรัฐมนตรีที่รู้เห็นเป็นใจ ต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ และตัดสิทธิ
ห้ามสมัคร ส.ส.ตลอดชีวิต แต่นักการเมืองไทยอาจจะไม่สนใจ มีอ านาจเสียอย่าง ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ 

น่าเห็นใจคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ทั้ง 11 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ไม่
ทราบว่าจะทัดทานอ านาจการเมืองไหวหรือไม่ หากมีการปิดปาก ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ในรัฐสภาก็จะไร้ระบบ
ตรวจสอบที่มีพลานุภาพ เห็นอยู่อย่างเดียวคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยอดนิยม นายกฯจะเล่นด้วยหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1866146  
  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1866146
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12 มิถุนายน 2563 - 09:45 น. 

ลาก่อนเดอ้ "หัวเขียง" น าทัพ 
 
ลาก่อนเด้อ "หัวเขียง" น าทัพ คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก  
          พลันที่ “กลุ่มแคร์” เปิดตัว ความปั่นป่วนวุ่นวายภายในพรรคเพ่ือไทยก็ตามมา ไม่ใช่เรื่อง ส.ส.เพ่ือไทย จะแห่
ไปสมทบ “4 กุมารชินวัตร” แต่กลายเป็นเรื่องนายใหญ่ไฟเขียว ข่าวลือกระพือพัด 
          ข่าวลือว่า ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย จะไปนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีคมนาคม หลัง “บิ๊กตู่” ปรับ
คณะรัฐมนตรีครั้งใหม่ แต่ “เสี่ยโจ้” ปฏิเสธข่าวนี้แล้ว ยืนยันว่ายังอยู่พรรคเพ่ือไทยในฐานะ ส.ส.มหาสารคามต่อไป 

ข่าวลือว่า ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ แกนน าเพ่ือไทย อีสานเหนือ จะน าพลพรรคไปร่วมด้วยช่วย “บิ๊กตู่” สร้าง
รัฐบาลสมานฉันท์ ซึ่งยังไม่มีสุ้มเสียงใดๆ ปฏิเสธหรือตอบรับออกจากปากเสี่ยประยุทธ์ 

นัดพบท่ีดูไบ 
          รู้ว่าเขาเล่นเกมนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ถูกออกแบบมาเพ่ือการเอาชนะทักษิณ ในสมรภูมเิลือกตั้ง แต่ “ผู้มีบารมี” 
เหนือพรรคเพ่ือไทย ก็เดินเกมพลาด โดยตั้งพรรคไทยรักษาชาติ วางยุทธศาสตร์เดิน 2 ขา แต่ดันเล่นเกมเสี่ยง เลย
น าไปสู่การยุบพรรคไทยรักษาชาติ 

ผลเลือกตั้ง 2562 พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 7.8 ล้านเสียง และได้ ส.ส.เขต 135 ที่นั่ง ด้วยกติกาใหม่ ส่งผล
ให้เพ่ือไทย ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว 
บรรดา ส.ส.อาวุโส กลายเป็นคนตกงาน แต่ก็ไม่อยู่นิ่ง ปลายปีที่แล้ว “ประยุทธ์ ศิริพานิชย์” ได้พา ส.ส.และครอบครัว 
ไปทัวร์ดูไบ จนเป็นข่าวอึกทึกครึกโครม 

นัยว่า “เสี่ยหัวเขียง” พา ส.ส.อีสานไปฟ้อง “นายใหญ่” ขอเปลี่ยนตัวประธานยุทธศาสตร์พรรคหรือยกเลิก
ต าแหน่งนี้ไปเลย ร้อนถึง “คุณหญิงหน่อย” ต้องบินด่วนไปเคลียร์ใจถึงดูไบ 

ขบวนการไล่เจ๊ใหญ่เมืองกรุง เกมนี้ลึกล้ า และ ส.ส.ที่ไปดูไบคราวโน้น ก็เป็น ส.ส.อีสานทั้งนั้น ไม่ถึง 60 คน แค่ 
16-17 คนเท่านั้นเอง  

สายบ้านริมคลอง 
          ถ้ายังจ ากันได้มีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.มหาสารคาม ช่วงต้นปี 2553 ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ลงแข่งกับผู้สมัคร ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย "ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง" ไปเป็นแม่ทัพใหญ่ช่วย “หัวเขียง” จนประสบชัยชนะ จึงท าให้ “เหลิม บาง
บอน” กับหัวเขียง ผูกพันกันมาจนถึงวันนี้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

62 

 

ว่ากันว่า ส.ส.มหาสารคามส่วนใหญ่ มาอยู่สายบ้านริมคลอง ยกเว้น สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ที่เลือก
อยู่สายวังทองหลาง 
ดังนั้น ในวันที่ประมุขบ้านริมคลอง นั่งเก้าอ้ีประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.)  พรรคเพื่อไทย จึงมีชื่อ ยุทธ
พงศ์ จรัสเสถียร สายมหาสารคาม มานั่งเป็นรองประธานกรรมการ และเสี่ยหัวเขียงก็เข้าประชุมด้วยทุกนัด 
ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ ในวันต้อนรับ ส.ส.อีสานที่ดูไบ 
          คณะกรรมการเฉพาะกิจสายริมคลอง ออกลวดลายไม่เสนอชื่อ “บิ๊กป้อม” ขึ้นเขียง แต่พรรคก้าวไกล(อนาคต
ใหม่เดิม) ไม่ยอม จึงยัดชื่อบิ๊กป้อมเข้าไปในโพยเชือดนาทีสุดท้าย 
          แล้วคนไทยทั้งประเทศ ก็เห็นลีลา “น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง” ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของค่ายเพ่ือไทย 
สร้างความเจ็บปวดให้แก่กลุ่ม ส.ส.ไฟแรงจากพรรคก้าวไกล เพราะถูกเผาเวลา จนไม่ได้ซักฟอกบิ๊กป้อม 
วันนี้ เครือข่ายเถ้าแก่ แยกย้ายกันไปตั้งพรรค ตั้งกลุ่ม..ส่งผลให้ ส.ส.สายหัวเขียง ตีปีกกระดี๊กระด๊า เตรียมสลายสีเสื้อ 
แถมป้องปากกระซิบ “นายไฟเขียว 

กองเชียร์เพื่อแม้ว โปรดท าใจไว้ล่วงหน้าได้เลย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด..รัฐบาลสมานฉันท์ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433637?adz=  
บทความที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2224867 

 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/433637?adz
https://www.matichon.co.th/politics/news_2224867

