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รวมข่าววันอาทิตย์ 
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจำวันที่ 14 มถิุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นายฐิติพล ทศรฐ ผู ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง 

กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะนี้ถือว่ามี
ความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มที่แล้ว โดยบัตรเลือกตั้งขณะนี้มาถึงที่
สำนักงานกกต.เขตแล้ว ขณะที่วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที ่ต้องใช้ในการ
เลือกตั ้งนั ้นส่งมาแต่ละอำเภอเรียบร้อยเช่นกัน ขณะที่การอบรม
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะเริ่มต้นอบรบรมตั้งแต่วันนี้
ไปจนถึงวันพฤหัสบดี ส่วนการเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีมาตรการ
รองรับและป้องกันให้กับทางกรรมการประจำหน่วยโดยมีหน้ากาก
อนามัย Face Sheild ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ 

7 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ กลับลำปางช่วยลูกน้องหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 

20 มิ.ย.นี้ 
8 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์'ขย่มหนัก! ประกาศตั้งรางวัลนำจับ คนซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม
เขต 4 ลำปาง 

9 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเดือดแน่ 'เสรีพิศุทธ์' ประกาศตั้งรางวัลจับซื้อ

เสียง 

11 

4 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ช่วย ‘วัฒนา สิทธิวัง’ หาเสียงโค้งสุดท้ายลุยเขต 4 

ลำปาง 

13 

5 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“ธรรมนัส” สวมหมวกสองใบ ช่วยพลังประชารัฐหาเสียงเลือกตั้งซ่อม
เขต 4 ลำปาง 

15 
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6 แนวหน้าออนไลน์ 'ธรรมนัส'ระดมทัพใหญ่บุกลำปาง หาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.ล้มคู่แข่ง

พรรคเสรีฯ 

17 

7 ข่าวสดออนไลน์ พปชร. ลุยโค้งท้ายดัน 'วัฒนา' นั่งส.ส. ชูแก้แหล่งน้ำ-ที่ดิน-คุณภาพ
ชีวิต  

19 

8 MGR ออนไลน์ “ธรรมนัส” นำทัพ พปชร.ลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม ชูเลือก 

“วัฒนา” เป็น ส.ส.รัฐบาลขับเคลื่อนพัฒนาลำปาง 

21 

9 MGR ออนไลน์ “วิษณุ” แย้มเลือกตั้งท้องถิ่นส่อสะดุด เหตุงบฯถูกนำไปใช้กับโควิด-
19 

23 

10 INN ออนไลน์ "ว ิษณุ" โยน ถามมหาดไทย กรณีจ ัดเล ือกตั ้งท ้องถ ิ ่น ยอมรับ

เตรียมพร้อมไว้ 6 เดือนแล้วแต่งบฯถูกนำมาใช้แก้โควิด-19 ก่อน 

24 

11 ข่าวสดออนไลน์ ทั่วประเทศส่อแห้ว! วิษณุ ตอบปม "เลือกตั้งท้องถิ่น" งบโดนโยกหมด 25 

12 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ เผยเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบไม่มี ถูกดึงไปใช้โควิด
หมดแล้ว 

26 

13 แนวหน้าออนไลน์ สะเทือน!‘วิษณุ’เผยงบ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ ถูก‘โควิด-19’ดึงไปหมด 27 

14 SpringNews ออนไลน์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผย ส่อลากยาว เลือกตั้ง
ท้องถิ่น เหตุงบฯถูกโควิด-19 ดึงไปใช้หมด ยังไม่รู้จะโยกงบฯได้หรือไม่  

28 

15 บ้านเมืองออนไลน์ งบไม่มีถูกดึงไปใช้โควิดหมดแล้ว! "วิษณุ"เผยเหตุเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น 29 
16 สยามรัฐออนไลน์ เอาแล้ว! “วิษณุ” เผย งบเลือกตั้งท้องถิ่น ถูกดึงไปใช้แก้โควิด -19 

หมดแล้ว ชี้ "มหาดไทย" พร้อมเสนอรบ.แจ้ง กกต.กำหนดวันลต.ได้
เลย 

31 

17 มติชนออนไลน์ ‘ชำนาญ’ โต้ ‘วิษณุ’ เผยท้องถิ่นมีงบเลือกตั้ง รอแค่ ‘นายกฯ’  
ไฟเขียว 

32 

18 แนวหน้าออนไลน์ โพลซัดแรง!! เตือน 'บิ๊กตู่'กลุ่มส.ส.แย่งชามข้าวจะพาพัง ชี้ถึงเวลา

เหมาะสม'ยุบสภาฯ' 

33 

19 คมชัดลึกออนไลน์ "กลุ่มแคร์" เดินหน้าเปิดแฟนเพจ "CARE คิด เคลื่อน ไทย" พร้อม โลโก้ 
ก่อนเปิดตัว 17 มิ.ย.  

35 

20 มติชนออนไลน์ ทีเซอร์กลุ่ม CARE เปิดตัว ‘อดีตแกนนำไทยรักไทย-นักคิด-คนรุ่นใหม่’ 
วันนี้ 14.30 น. 

37 
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21 มติชนออนไลน์ ‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ยุบสภาเป็นทางออกการเมืองที่ดีที่สุด พร้อมบอกคน
ไทยอยากได้คนซื่อสัตย์สุจริต 

38 

22 แนวหน้าออนไลน์ อ้ือหือเปิดตัวกลุ่ม'CARE'!!! 'ภูมิธรรม-เฮียเพ้ง-หมอเลี้ยบ'แปลงร่างชูธง'
คิดเคลื่อนไทย' 

40 

23 ข่าวสดออนไลน์ ซูเปอร์โพล ชี้คนอยากเห็น บิ๊กตู่ ยุบสภา คืนอำนาจประชาชน 
ทางออกดีที่สุด  

41 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โพล เผยคนส่วนใหญ่ขอคนซื่อสัตย์ ช่วยนายกฯ ทำงาน  43 
25 ไทยโพสต์ พรึ่บแน่! 'ครช.' นัดหน้ารัฐสภา 24 มิถุนาฯทวงคืนมรดกคณะราษฎร 

ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน 

45 

26 แนวหน้าออนไลน์ 'ปิยบุตร'ปวดใจ! อดีตสส.อนค.ไล่ฟ้อง'ชาวบ้าน-อดีตเพ่ือนร่วมพรรค'

เรียกค่าเสียหายคนละ 2 ล. 

47 

27 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดตัว กลุ่ม "CARE คิด เคลื่อน ไทย" หรือ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ"  49 
28 ไทยรัฐออนไลน์ โพลเชียร์ “ตู่” ยุบสภาฯ คืนอำนาจประชาชน  50 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพื่อไทยชี้กลิ่นเลือกตั้งเริ่มโชยมาแนะ“นายกตู่” ปรับทัพสนองความ

ต้องการประชาชน  
58 

30 สยามรัฐออนไลน์ 'อาทิตย'์ ชี้ ยุบสภาไม่ใช่ทางออก 60 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เขียนให้คิด 61 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบร้ัว 

 

 
 
 

  
 
  

     
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

         วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วยนายวีระ ย่ีแพร ผู้ตรวจการ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง (อสม.) และการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดลำปาง นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 นายนพดล  
สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดสุโขทัย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดเชียงราย นายปรพล พูตระกูล 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดพะเยา นายพิทักษ์ คำอุ ่น ผู ้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพิษณุโลก นางภารดี เทพารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 
และพนักงานร่วมเป็นวิทยากร ณ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาน อำเภอสบปราบ อำเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สังเกตการณ์การอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  

(อสม.) และการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

7 

 

 

 
กกต. ชวนคนลำปางใช้สิทธิ ‘เลือกตั้งซอ่ม’ ส.ส.ลำปาง 20 มิ.ย.นี ้พร้อมเตม็ที่  
มีมาตรการกันโควิด 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 - 11:40 น.  

 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4 กกต.พร้อมเต็มที่ เตรียมมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ชวนคนลำปางร่วม
ออกมาใช้สิทธิแม้จะเป็นแค่เลือกตั้งซ่อมแต่มีความสำคัญ 
เลือกตั้งซ่อม – เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งที ่ว ่าง  
ว่า ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มที่แล้ว โดยบัตรเลือกตั้งขณะนี้มาถึงที่สำนักงานกกต.เขตแล้ว ขณะที่วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งนั้นส่งมาแต่ละอำเภอเรียบร้อยเช่นกัน ขณะที่การอบรมกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) จะเริ่มต้นอบรบรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดี ส่วนการเตรียมมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีมาตรการรองรับและป้องกันให้กับทางกรรมการประจำหน่วยโดยมี
หน้ากากอนามัย Face Sheild ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ 

นายฐิติพล กล่าวต่อว่า ขณะที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมีจุดคัดกรองเชื้อโรค โดยมีเจ้าหน้าที่อสม. มาคอยตรวจวัด
อุณหภูมิผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย รวมทั้งมีจุดตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วย ทั้งนี้ขอแนะนำผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งว่าให้ดูลำดับการใช้สิทธิของตัวเองจากเอกสารที่กกต.ส่งไปให้ที่บ้าน เพื่อง่ายต่อการใช้สิทธิและลดเวลา
ด้วย และสิ่งสำคัญนอกจากการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วย 

“แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งซ่อม เชื่อว่าช่วงใกล้ๆประชาชนจะให้ความสนใจและอยากทราบว่าใคร
จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ลงสมัครแข่งขันถึง 5 คน การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้ง
ทั่วไป ถือว่ามีความสำคัญ เพราะประชาชนจะต้องเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชน ดังนั้นวันที่ 20 
มิถุนายนนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลำปาง เขต 4 ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงกัน “ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2227437 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2227437
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ลำปาง.jpg
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‘เสรีพิศุทธ์’ กลับลำปางช่วยลูกน้องหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 20 มิ.ย.นี้ (คลิป) 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 13:15 น.  

 

 

 

 

‘เสรีพิศทุธ์’ กลับลำปางช่วยลูกน้องหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 20 มิ.ย.นี้ 

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และนายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้า
พรรคฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางมายัง จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ อายุ 62 ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
ลำปาง เขต 4 พรรคเสรีรวมไทย ออกหาเสียงในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ของ จ.ลำปาง ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานคร หลังมาลุยหาเสียงที่ จ.ลำปาง นานถึง 8 วัน ระหว่าง
วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 กระทั่งวันนี้ได้เดินทางกลับมาอีกครั้ง และลุยพื้นที่หาเสียงทันทีที่ย่านร้านค้า ร้านอาหาร และ
ร้านขายของที่ระลึก บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้คนคึกคัก บรรยากาศ
การเดินหาเสียง บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงประชาชนที่เดินทางมา
กราบไหว้พระที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ก็ให้ความสนใจ เดินเข้ามาขอถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุ ทธ์ กันอย่าง
คึกคัก สำหรับการเดินทางกลับมาในครั้งนี้ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมคณะ จะอยู่หาเสีย งไป
ตลอดช่วงโค้งสุดท้าย และอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตามการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ โดยจะติดตามจน
เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2226552 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2226552
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หนา้แรก / การเมือง  

'เสรีพิศุทธ์'ขยม่หนัก! ประกาศตั้งรางวัลนำจับ คนซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 

ลำปาง 

 

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.55 น. 

"เสรีพิศุทธ์"ชี้ฝ่ายค้านก็แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ ขอให้ช่วยตรวจสอบงบ1.99ล้านล้าน หว่ันรัฐบาลทุจริต 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่ 
อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย หาเสียง ในการเลือกตั้งซ่อม  
เขต 4 จ.ลำปาง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าพี ่น้องประชาชน จ.ลำปาง เขต  4 ฉลาด ย่อมรู ้ด ีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่าย
ประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคหนึ่งชูประเด็นเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ซึ ่งมาจากเผด็จการที่ยึดอำนาจ ครั้งที่สองก็ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ไม่อย่างนั้นพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกฯ ไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นพ่ีน้องประชาชนตัดสินได้ว่าใครเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ผู้สมัคร ส.ส.บางคนบอกว่าหากเลือกพรรคเสรีรวมไทย ที่เป็นฝ่ายค้าน ก็แก้ไข
ปัญหาประชาชนไม่ได้นั้น ตนคิดว่าแก้ได้ ตนอยากให้พ่ีน้องประชาชน จ.ลำปาง เขต 4 เป็นต้นแบบแห่งประชาธิปไตย ที่
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ ส่วนการทำงานถึงแม้ตนจะเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่ายค้านที่มีพลัง มีการ
ตรวจสอบรัฐบาล อย่างการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ของรัฐบาล เพื่อเเก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 พรรคที่อ้างตัวเป็น
ประชาธิปไตยแต่หัวใจเป็นเผด็จการ จริงๆ แล้วไม่ยอมให้ฝ่ายค้านตรวจสอบ แต่สู้กระแสของสื่อและสังคมไม่ได้ จึงยอม
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อเยียวยา และฟ้ืนฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพ่ือตรวจสอบ 

"สาเหตุที่ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบ เงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพราะอาจเป็นไปได้ว่าทำเพื่อพรรคของตัวเอง เอามา
เลี้ยงคนในพรรค เอามาซื้อเสียงหรือเปล่า ผมขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับพรรคเสรีรวมไทย

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้ามีการแจกเงิน ซื้อเสียง ประชาชนมีกล้องมือถือ ถ่ายส่งมาให้ผม แล้วผมจะให้
รางวัลที่จับผู้ที ่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขอเรียนว่าพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีทางเลือกอื่น ในเมื่อสนับสนุน
ประชาธิปไตยมาตลอดและเห็นปัญหาจากการบริหารงานของฝ่ายเผด็จการ เพราะฉะนั้นให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยที่
เป็นฝ่ายประชาธิปไตย" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

 

อำ้งองิ : https://www.naewna.com/politic/499002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/499002
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เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเดือดแน่ 'เสรีพิศุทธ์' ประกาศตั้งรางวัลจับซื้อเสียง 
13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:12 น.      

 

 13 มิ.ย.63 - พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และคณะลงพื้นที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อช่วย 

ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย หาเสียง ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ลำปาง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 

20 มิ.ย.นี้ 

โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่าพ่ีน้องประชาชน จ.ลำปาง เขต 4 ฉลาด ย่อมรู้ดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่าย

เผด็จการ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคหนึ่งชูประเด็นเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากเผด็จการที่ยึด

อำนาจ ครั้งที่สองก็ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ไม่อย่างนั้นพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกฯ ไปแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน

ตัดสินได้ว่าใครเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ผู้สมัคร ส.ส.บางคนบอกว่าหากเลือกพรรคเสรีรวมไทย ที่เป็นฝ่ายค้าน ก็แก้ไขปัญหา

ประชาชนไม่ได้นั้น ตนคิดว่าแก้ได้ อยากให้พ่ีน้องประชาชน จ.ลำปาง เขต 4 เป็นต้นแบบแห่งประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ ส่วนการทำงานถึงแม้ตนจะเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่ายค้านที่มีพลัง มีการตรวจสอบ

รัฐบาล อย่างการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ของรัฐบาล เพื่อเเก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 พรรคที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยแต่

หัวใจเป็นเผด็จการ จริงๆ แล้วไม่ยอมให้ฝ่ายค้านตรวจสอบ แต่สู ้กระแสของสื ่อและสังคมไม่ได้ จึงยอมให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือเยียวยา และฟ้ืนฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพ่ือตรวจสอบ 

"สาเหตุที่ไมย่อมให้มีการตรวจสอบ เงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพราะอาจเป็นไปได้ว่าทำเพ่ือพรรคของตัวเอง เอามาเลี้ยงคน

ในพรรค เอามาซื้อเสียงหรือเปล่า ผมขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยด้วย 

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้ามีการแจกเงิน ซื้อเสียง ประชาชนมีกล้องมือถือ ถ่ายส่งมาให้ผม แล้วผมจะให้รางวัลที่
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จับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขอเรียนว่าพ่ีน้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีทางเลือกอ่ืน ในเมื่อสนับสนุนประชาธิปไตยมา

ตลอดและเห็นปัญหาจากการบริหารงานของฝ่ายเผด็จการ เพราะฉะนั ้นให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยที ่เ ป็นฝ่าย

ประชาธิปไตย" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68582 
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‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ช่วย ‘วัฒนา สิทธิวัง’ หาเสียงโค้งสุดท้ายลุยเขต 4 ลำปาง (คลิป) 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 18:53 น.  

 

‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ช่วย ‘วัฒนา สิทธิวัง’ หาเสียงโค้งสุดท้ายลุยเขต 4 ลำปาง 
‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ช่วย ‘วัฒนา สิทธิวัง’ หาเสียงโค้งสุดท้ายลุยเขต 4 ลำปาง ลั่นคว้าชัยชนะเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่าเป็นกำลังสำคัญของการทำงานระดับพื้นที่ในช่วงการป้องกันโรคระบาด
โควิด-19  

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อม ส.ส.จากพรรค พปชร. ได้ใช้
ช่วงเวลาวันหยุดราชการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายให้กับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรค
พลังประชารัฐ หมายเลข 1 โดยเริ่มจากเดินทักทายและขึ้นรถแห่เพ่ือพบปะชาวบ้านในตลาดเช้า และชุมชนตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ในพื้นที่ 5 อำเภอคือ อำเภอเกาะคา สบปราบ เสริมงาม เถิน และอำเภอแม่พริก ซึ่งในแต่ละพื้นที่ได้มีชาวบ้าน
และผู้สนับสนุนมารอพบปะและฟังการหาเสียงเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วยนายวัฒนาและ
คณะยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง 

โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ตนมาขอโอกาสและขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่เขต 4 
ลำปาง เพ่ือให้นายวัฒนาได้รับเลือกเข้าไปเป็นผู้แทน หรือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนเดียวของจังหวัดลำปาง เพ่ือช่วยให้มีความ
รวดเร็วในการนำเสนอโครงการพัฒนาและข้อเรียกร้องให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกัน
นี้ ร.อ.ธรรมนัสยังได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่า เป็นกำลังสำคัญของการทำงานระดับพื้นที่
ในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และตนพร้อมจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ และเอกสาร
สิทธิที่ดินทำกิน รวมถึง โครงการสร้างฝายขนาดเล็ก ขุดเจาะน้ำบาดาล-ประปาหมู่บ้านของชาวลำปางให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่ 

ด้าน นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เขต 4 ลำปาง กล่าวว่า ตนเป็นคนลำปางโดย
กำเนิด ทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนมานาน รู้ถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/S__47636721.jpg
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ขณะเดียวกันบอกว่าประสบการณ์ทำงานเป็นสมาชิกและรองประธานสภา อบจ.ลำปาง มาสองสมัย  ได้เห็นถึงปัญหา
สำคัญของพื้นที่เขตใต้ของลำปาง ปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องขาดแคลนน้ำเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งลำพังงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีน้อย จึงจำเป็นต้องผลักดันเป็นโครงการต่อเนื่องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณลงมา
ช่วยเหลือ ดังนั้น โอกาสที่ตนเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยให้การผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 

ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็หวังใจว่า ชาวลำปางเขต 4 จะให้โอกาสตนเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิด ที่รู้ทุกปัญหา 
เข้าไปเป็นผู้แทนผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.2563 นี้ ส่วนในการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ ที่มีบางคนก็มักจะพูดกัน
ทำนองว่า เวลามาหาเสียงก็ยกมือไหว้ประชาชน แต่ได้รับเลือกแล้วหายหน้า ซึ่งขอยืนยันว่า  หากคนที่รู้จักตนและเคย
ทำงานร่วมกันจะรู้ดีว่า นิสัยส่วนตัวและการทำงานของตนนั้นเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา หากได้เป็น ส.ส.ก็จะให้
ชาวบ้านพึ่งพาได้แน่นอน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2227065 
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“ธรรมนัส” สวมหมวกสองใบ ช่วยพลังประชารัฐหาเสียงเลอืกตั้งซอ่มเขต 4 ลำปาง 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 19:16 น.  

 

 

 

 “ธรรมนัส” นำทัพลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 1 เขต 4 จังหวัดลำปาง ลั่น
ผลักดันเต็มเหนี่ยว ให้นายวัฒนา คว้าชัยชนะเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหนึ่งเดียวในลำปาง เพื่อช่วยแก้ปัญหาชาวบ้าน
อย่างรวดเร็วทันใจ 

         วันนี้ (13 มิ.ย. 63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อม ส.ส.จากพรรค พปชร. ได้ ใช้
ช่วงเวลาวันหยุดราชการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายให้กับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส .ส.ลำปาง เขต 4 พรรค
พลังประชารัฐ หมายเลข 1 โดยเริ่มจากเดินทักทายและข้ึนรถแห่ เพ่ือพบปะชาวบ้านในตลาดเช้า และชุมชนตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเกาะคา สบปราบ เสริมงาม เถิน และอำเภอแม่พริก ซึ่งในแต่ละพื้นที่ได้มีชาวบ้าน
และผู้สนับสนุน มารอพบปะและฟังการหาเสียงเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วย นายวัฒนาและ
คณะยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง 

 

 

    

 

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวปราศัยช่วงหนึ่งว่า ตนมาขอโอกาสและขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 4 
ลำปาง เพื่อให้นายวัฒนา ได้รับเลือกเข้าไปเป็นผู้แทน หรือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนเดียวของจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยให้มี
ความรวดเร็วในการนำเสนอโครงการพัฒนาและข้อเรียกร้องให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 
พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่าเป็นกำลังสำคัญของการทำงาน
ระดับพื้นที่ในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และตนพร้อมจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ 
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และเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน รวมถึงโครงการสร้างฝายขนาดเล็ก ขุดเจาะน้ำบาดาล-ประปาหมู่บ้าน ของชาวลำปางใหด้ี
ขึ้นอย่างเต็มท่ี 

ด้าน นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เขต 4 ลำปาง กล่าวว่า ตนเป็นคนลำปางโดย
กำเนิด ทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนมานาน รู้ถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ขณะเดียวกันบอกว่า ประสบการณ์ทำงานเป็น สมาชิกและรองประธานสภา อบจ.ลำปาง มาสองสมัย ได้เห็นถึงปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่เขตใต้ของลำปาง ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ เรื่องขาดแคลนน้ำเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งลำพังงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีน้อย จึงจำเป็นต้องผลักดันเป็นโครงการต่อเนื่องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณลงมา
ช่วยเหลือ ดังนั้นโอกาสที่ตนเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยให้การผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 

ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็หวังใจว่า ชาวลำปางเขต 4 จะให้โอกาสตนเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิด ที่รู้ทุกปัญหา 
เข้าไปเป็นผู้แทนผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.2563 นี้ ส่วนในการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ ที่มีบางคนก็มักจะพูดกัน
ทำนองว่า เวลามาหาเสียงก็ยกมือไหว้ประชาชน แต่ได้รับเลือกแล้วหายหน้า ซึ่งขอยืนยันว่า  หากคนที่รู้จักตนและเคย
ทำงานร่วมกันจะรู้ดีว่า นิสัยส่วนตัวและการทำงานของตนนั้น เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา หากได้เป็น ส.ส.ก็จะให้
ชาวบ้านพึ่งพาได้แน่นอน 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-477179 
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หนา้แรก / การเมือง  

'ธรรมนัส'ระดมทัพใหญ่บุกลำปาง หาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.ล้มคูแ่ข่งพรรคเสรีฯ 

 

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.17 น. 

"พปชร." ลุยโค้งสุดท้าย ดัน“วัฒนา”เป็นส.ส.รัฐบาล ชูแก้ปัญหาแหล่งน้ำ สิทธิที่ดิน และคุณภาพชีวิต 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง แทน
ตำแหน่งที่ว่าง ยังคงเดินหน้าลงพ้ืนที่หาเสียงทุกวัน โดยเน้นลงพื้นที่ จุดสำคัญ คือ ตลาดเช้าประจำหมู่บ้านต่างๆในพ้ืนที่ 
5 อำเภอ คือ อำเภอเกาะคา สบปราบ เสริมงาม เถิน และอำเภอแม่พริก โดย ช่วงวันที่ 13-15 มิ.ย. 2563  ร.อ.ธรรมนสั 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  เดินทางลงมาช่วยหาเสียงในตลาดเช้า และเข้าพื้นที่นัดหมายพบปะชาวบ้านตลอด 
3 วัน 

ทั้งนี้ การลงพื้นที่หาเสียงดังกล่าวยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง จ. นครศรีธรรมราช เขต 
2  นายพรชัย อินทร์สุข จ.พิจิตร เขต 1  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  จ.ตาก เขต 3  นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง จ.สุโขทัย เขต 
2 นายสุทา ณ ถลาง จ.ภูเก็ต นายบุญสิงห์ วรินรักษ์  บัญชีรายชื่อ จ.พะเยา นายจีระเดช ศรีวิราช จ.พะเยา และนายเอก
ราช ช่างเหลา บัญชีรายชื่อ จ.ขอนแก่น เดินทางมาร่วมลงพื้นที่ปราศรัยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวของพรรค
พลังประชารัฐ ในประเด็นของการขอเสียงสนับสนุนให้นายวัฒนา ได้รับเลือกเข้าไปเป็น ผู้แทนหรือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคน
เดียวของจังหวัดลำปาง เพ่ือความรวดเร็วในการนำเสนอโครงการพัฒนาและข้อเรียกร้องการรอให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหา
ต่างๆในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่าเป็นกำลังสำคัญของการ
ทำงานระดับพื้นท่ีในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด และตนพร้อมจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ 
และเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน รวมถึง โครงการสร้างฝายขนาดเล็ก ขุดเจาะน้ำบาดาล-ประปาหมู่บ้าน ของชาวลำปางให้ดี
ขึ้น 

ด้านนายวัฒนา ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งทุกแห่งที่เดินทางไปหาเสียงว่า ตนเป็นคนลำปาง
โดยกำเนิด ทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนมานาน รู้ถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ขณะเดียวกันบอกว่า ประสบกาณณ์ทำงานเป็น สมาชิกและ รองประธานสภา อบจ.ลำปางมาสองสมัยได้เห็นถึง ปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่เขตใต้ของลำปาง ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ เรื่องขาดแคลนน้ำเกษตรและอุปโภคบริโภคซึ่งลำพังงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีน้อย จึงจำเป็นต้องผลักดันเป็นโครงการต่อเนื่องให้รัฐบาลสนับสนึนงบประมาณล
ลงมาช่วยเหลือ ดังนั้นโอกาสที่ตนเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยให้การผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 

"การเลือกตั้งครั้งนี้ ยังคาดหวังโอกาสที่ชาวลำปางเขตใต้จะให้โอกาสคนในพ้ืนที่โดยกำเนิดที่รู้ทุกปัญหา เข้าไปเป็น
ผู้แทนผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.2563 นี้ ในการลงพ้ืนที่หาเสียงครั้งนี้ บางคนก็มักจะพูดกันท่าว่า เวลามาหาเสียง
ก็ยกมือไหว้ประชาชน แต่ได้รับเลือกแล้วหายหน้า ซึ่งหากคนที่รู้จักตนและเคยทำงานร่วมกันจะรู้ดีว่า นิสัยส่วนตัวและ
การทำงานของผมนั้น เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เป็น ส.ส.ที่เข้าหาและพ่ึงพาได้แน่นอน"นายวัฒนา กล่าว  

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499097 
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พปชร. ลุยโค้งท้ายดัน 'วัฒนา' นั่งส.ส. ชูแก้แหล่งน้ำ-ที่ดิน-คุณภาพชีวิต  
การเมือง 13 มิ.ย. 2563 - 20:46 น.  

 

         วันที่ 13 มิ.ย. 2563 มีรายงานว่า นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.

เขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงทุกวัน เน้นลงพ้ืนที่จุดสำคัญคือตลาดเช้า

ประจำหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา สบปราบ เสริมงาม เถิน และอำเภอแม่พริก 

โดยช่วงวันที่ 13-15 มิ.ย. 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงมาช่วยหาเสียงใน

ตลาดเช้าและลงพื้นที่นัดหมายพบปะชาวบ้านตลอด 3 วัน 

นอกจากนั้น การลงพื้นที่หาเสียงดังกล่าวยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นายสั ณหพจน์ สุขศรีเมือง จ. 

นครศรีธรรมราช เขต 2 นายพรชัย อินทร์สุข จ.พิจิตร เขต 1 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข จ.ตาก เขต 3 นายชูศักดิ์ 

คีรีมาศทอง จ.สุโขทัย เขต 2 นายสุทา ณ ถลาง จ.ภูเก็ต นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ บัญชีรายชื่อ จ.พะเยา นายจีระ

เดช ศรีวิราช จ.พะเยา และนายเอกราช ช่างเหลา บัญชีรายชื่อ จ.ขอนแก่น เดินทางมาร่วมลงพ้ืนที่ปราศรัยแนว

ทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวของพรรคพลังประชารัฐ ในประเด็นของการขอเสียงสนับสนุนให้นายวัฒนาได้รับ

เลือกเข้าไปเป็นผู้แทนหรือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนเดียวของจังหวัดลำปาง เพ่ือความรวดเร็วในการนำเสนอโครงการ

พัฒนาและข้อเรียกร้องการรอให้รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว  

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่าเป็นกำลังสำคัญของการทำงานระดับพื้นที่

ในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด และระบุว่า ตนพร้อมจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงการแก้ ปัญหาแหล่งน้ำ 

และเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน รวมถึง โครงการสร้างฝายขนาดเล็ก ขุดเจาะน้ำบาดาล -ประปาหมู่บ้าน ของชาว

ลำปางให้ดีขึ้น 

https://www.khaosod.co.th/politics
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ด้านนายวัฒนา กล่าวกับประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งทุกแห่งที่ เดินทางไปหาเสียงว่า ตนเป็นคนลำปางโดย

กำเนิด ทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนมานาน รู ้ถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานเป็น สมาชิกและรองประธานสภา อบจ.ลำปาง มาสองสมัย ได้เห็นถึง

ปัญหาสำคัญของพื้นที่เขตใต้ของลำปาง ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ เรื่องขาดแคลนน้ำเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่ง

ลำพังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีน้อย จึงจำเป็นต้องผลักดันเป็นโครงการต่อเนื่องให้รัฐบาล

สนับสนุนงบประมาณลงมาช่วยเหลือ ดังนั้นโอกาสที่ตนเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยให้การผลักดันการพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 

"การเลือกตั้งครั้งนี้ คาดหวังโอกาสที่ชาวลำปางเขตใต้จะให้โอกาสคนในพื้นที่โดยกำเนิดที่รู้ทุกปัญหาเข้าไปเป็น

ผู้แทนผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.2563 ในการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ บางคนก็มักจะพูดกันท่าว่า เวลามา

หาเสียงก็ยกมือไหว้ประชาชน แต่ได้รับเลือกแล้วหายหน้า ซึ่งหากคนที่รู้จักผมและเคยทำงานร่วมกันจะรู้ดีว่า 

นิสัยส่วนตัวและการทำงานของผมนั้น เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เป็น ส.ส.ที่เ ข้าหาและพึ่งพาได้แน่นอน" 

นายวัฒนา กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4310659 
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“ธรรมนัส” นำทัพ พปชร.ลุยหาเสียงโค้งสดุทา้ยเลือกตั้งซอ่ม ชเูลือก “วัฒนา” เป็น ส.ส.
รัฐบาลขับเคลื่อนพัฒนาลำปาง 
เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2563 23:51   ปรับปรุง: 14 มิ.ย. 2563 08:03   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
“ผู้กองธรรมนัส” ขน ส.ส.พปชร.หลายจังหวัด ลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ชูเลือก “วัฒนา” 
เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล แก้ปัญหาแหล่งน้ำ-สิทธิที่ดิน-คุณภาพชีวิต  

         วันนี้ (13 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง ว่า นายวัฒนา สิทธิ
วัง ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงทุกวัน โดยเน้นลงพื้นที่ จุดสำคัญ คือ ตลาดเช้าประจำ
หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.เกาะคา, อ.สบปราบ, อ.เสริมงาม, อ.เถิน และ อ.แม่พริก โดยช่วงวันที่ 13-15 
มิ.ย. 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงมาช่วยหาเสียงในตลาดเช้า และเข้าพื้นที่นัด
หมายพบปะชาวบ้านตลอด 3 วัน และการลงพ้ืนที่หาเสียงดังกล่าวยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นายสัณหพจน์ สุข
ศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช, นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร, นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก, นายชูศักดิ์ คีรีมาศ
ทอง ส.ส.สุโขทัย, นายสุทา ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต, นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.
พะเยา และ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น เดินทางมาร่วมลงพ้ืนที่ปราศรัยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ในประเด็นของการขอเสียงสนับสนุนให้นายวัฒนา ได้รับเลือก เข้าไปเป็น ผู้แทน
หรือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนเดียวของ จ.ลำปาง เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอโครงการพัฒนาและข้อเรียกร้องการรอให้
รัฐสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว  

         ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อสม.ในทุกหมู่บ้านว่ าเป็นกำลังสำคัญของการ
ทำงานระดับพื้นท่ีในช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด และตนพร้อมจะช่วยผลักดันการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ 
และเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน รวมถึงโครงการสร้างฝายขนาดเล็ก ขุดเจาะน้ำบาดาล-ประปาหมู่บ้าน ของชาวลำปางใหด้ี
ขึ้น ทั้งนี้ นายวัฒนา ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งทุกแห่งที่เดินทางไปหาเสียง ว่า ตนเป็นคนลำปาง
โดยกำเนิด ทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนมานาน รู้ถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา ชน 
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ขณะเดียวกัน บอกว่า ประสบการณ์ทำงานเป็น สมาชิก และ รองประธานสภา อบจ.ลำปาง มาสองสมัยได้เห็นถึงปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่เขตใต้ของลำปาง ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ เรื่องขาดแคลนน้ำเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งลำพังงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีน้อย จึงจำเป็นต้องผลักดันเป็นโครงการต่อเนื่องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณล
ลงมาช่วยเหลือ ดังนั้น โอกาสที่ตนเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยให้การผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 

 
นายวัฒนา กล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ยังคาดหวังโอกาสที่ชาวลำปางเขตใต้จะให้โอกาสคนในพ้ืนที่โดยกำเนิดที่รู้ทุก
ปัญหา เข้าไปเป็นผู้แทนผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย. 2563 นี้ ในการลงพ้ืนที่หาเสียงครั้งนี้ บางคนก็มักจะพูดกันท่า
ว่า เวลามาหาเสียงก็ยกมือไหว้ประชาชน แต่ได้รับเลือกแล้วหายหน้า ซึ่งหากคนที่รู้จักตนและเคยทำงานร่วมกันจะรู้ดีว่า 
นิสัยส่วนตัวและการทำงานของตนนั้น เสมอต้นเสมอปลายตลอดมา เป็น ส.ส.ที่เข้าหาและพ่ึงพาได้แน่นอน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000061368 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000061368
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“วิษณุ” แย้มเลอืกตั้งท้องถิ่นส่อสะดดุ เหตุงบฯถูกนำไปใช้กับโควิด-19 
เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2563 08:49   ปรับปรุง: 14 มิ.ย. 2563 09:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

  
รองนายกฯ เผย ส่อลากยาว เลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบฯถูกโควิด-19 ดึงไปใช้หมด ยังไม่รู้จะโยกงบฯได้หรือไม่ รับแค่

เลือกตั้งซ่อมยังมีปัญหา ส่ง จนท.ไปยังต้องกักตัว 

         วันนี้ (14 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ

กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม

ในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้ พร้อมแล้ว แต่มีการดึงไปใช้ใน

เรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบฯใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะรับผิดชอบใน

ค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต.  

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ใน

ส่วนกลางนั้นใช้งบฯกลาง และอย่างน้อยก็มีงบฯที่เพิ่งมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ พ.ศ. 2563 แต่ท้องถิ่น

ไม่มีงบฯกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ตนไม่ได้หมายความว่า เรื ่องงบประมาณเป็นเรื ่องใหญ่ที ่สุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก

กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการ

เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าเพียงส่งเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็

ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000061383 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000061383
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Home/การเมือง 

"วิษณุ" โยน ถามมหาดไทย กรณีจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยอมรับเตรียมพร้อมไว้ 6 เดือนแล้ว 

แต่งบฯถูกนำมาใช้แก้โควิด-19 ก่อน 
14 มิถุนายน 2020 - 09:25 

 

         นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง กทม. และการเลือกตั้งท้องถิ่น 
หล ังจากสถานการณ์โควิด -19 ด ีข ึ ้น จะสามารถจัดการเล ือกตั้ งท ั ่วประเทศได้หร ือไม ่ ว ่า เร ื ่องน ี ้ต ้องถาม
กระทรวงมหาดไทย แต่ประเด็นสำคัญคือ ต้องมีความพร้อมในการกฏหมายและระเบียบต่างๆ และต้องพิจารณาความ
พร้อมของคณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมด้านงบประมาณ รวมถึงต้องฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน
ด้วย 
ทั้งนี้ นายวิษณุ ยอมรับว่า มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว แต่งบประมาณที่เตรียมไว้
สำหรับจัดการเลือกตั้งถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ก่อน 
ส่วนจะต้องมีการตั้งงบฯใหม่และส่งผลให้การเลือกตั้งยืดออกไปถึงปี 64 หรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง
ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นของท้องถิ่น แต่รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางของกกต. ซึ่งใช้จากงบกลาง แต่ทางท้องถิ่นไม่มี
งบกลาง ซึ่งจะดำเนินการอย่างไรต้องสอบจากกระทรวงมหาดไทย 
อย่างไรก็ตามหากทางกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม ก็จะเสนอมายังครม. เพื่อพิจารณาว่า จะเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหน
บ้าง หลังจากนั้นส่งเรื่องไปยัง กกต. เพ่ือพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป 
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการนำร่องเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหนก่อนหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวติดตลกว่ า จะมีนำร่องที่เขต 4 
จังหวัดลำปางในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ พร้อมกล่าวต่อว่า ช่วงที่เจ้าหน้าที่ กกต. จาก กทม. ไปเตรียมการเรื่องรับสมัครที่จังหวัด
ลำปาง แต่เมื่อไปถึงก็ต้องถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งโควิดก็ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง โดยนายวิษณุ ปฏิเสธแสดงความเห็นว่า 
แนวโน้มจะไปจัดเลือกตั้งท้องถิ่นต้นปีหน้าเลยหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_698871/ 
 
 

https://www.innnews.co.th/
https://www.innnews.co.th/category/politics/
https://www.innnews.co.th/politics/news_698871/
https://www.innnews.co.th/
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ทั่วประเทศส่อแห้ว! วิษณุ ตอบปม "เลือกตั้งท้องถิ่น" งบโดนโยกหมด  
การเมือง  

 

14 มิ.ย. 2563 - 09:28 น.  

ทั่วประเทศส่อแห้ว! วิษณุ ตอบปม "เลือกตั้งท้องถิ่น" ที่อาจจะต้องล่าช้าออกไป งบโดนโยกหมด ไปในส่วน
ของเรื่อง "โควิด-19" แจง อาจต้องจัดงบใหม่หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงความคืบหน้าการ

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ

กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชนและความ

พร้อมในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้วแต่มี

การดึงไปใช้ในเรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ 

แต่เราจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ 

กล่าวว่า ในส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบที่เพิ่งมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.

2563 แต่ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ตนไม่ได้หมายความว่าเรื ่องงบประมาณเป็นเรื ่ องใหญ่ที่สุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง  หาก

กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่

จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าเพียงส่งเพียงส่งเจ้าหน้าที่ ไป

เตรียมการเลือกตั้งก็ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย

เช่นกัน 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4312924 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4312924
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/เลือกตั้งอาจแห้ว.jpg
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‘วิษณุ’ เผยเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบไม่ม ีถูกดึงไปใช้โควิดหมดแล้ว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 - 09:31 น.  

 

 

‘วิษณุ’ เผยเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบไม่มี ถูกดึงไปใช้โควิดหมดแล้ว 
         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม
ในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้วแต่มีการดึงไปใช้ใน
เรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่ในส่วนของรัฐบาลจะ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 
         ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ในส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบที่เพิ่งมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่
ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 
         ทั้งนี้ตนไม่ได้หมายความว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการ
เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าเพียงส่งเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็
ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227330 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://today.line.me/TH/pc/article/3wO8ZE?utm_source=lineshare 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

สะเทือน!‘วิษณุ’เผยงบ‘เลือกต้ังท้องถิ่น’ ถูก‘โควิด-19’ดึงไปหมด 

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.45 น. 

สะเทือน!‘วิษณุ’เผยงบ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ ถูก‘โควิด-19’ดึงไปหมด 

14 มิถุนายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม
ในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้ว แต่มีการดึงไปใช้ใน
เรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า ในส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบที่เพ่ิงมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่ท้องถิ่น
ไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 

“ผมไม่ได้หมายความว่าเรื ่องงบประมาณเป็นเรื ่องใหญ่ที ่สุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการ
เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ผมว่าเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็ต้องถูกกัก
ตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน” นายวิษณุ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499115 
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‘วิษณุ’ แย้ม ‘เลอืกตั้งท้องถิ่น’ ส่อสะดดุ เหตงุบฯ ถูกโควิด 19 ดึงไปหมด 

14 มิ.ย. 2020 - 10:18 น.  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผย ส่อลากยาว เลือกตั้งท้องถิ่น เหตุงบฯถูกโควิด-19 ดึงไปใช้หมด ยังไม่รู้
จะโยกงบฯได้หรือไม่  
         วันที่ 14 มิ.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม
ในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้วแต่มีการดึงไปใช้
ในเรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที ่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 
ผู้สื่อข่าวถามว่า เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
ในส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบที่เพิ่งมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่
ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม ่
ทั ้งนี ้ตนไม่ได้หมายความว่าเรื ่องงบประมาณเป็นเรื ่องใหญ่ที ่ส ุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการ
เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าเพียงส่งเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็
ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/678717 
 
 
 
 

https://www.springnews.co.th/politics/678717
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งบไม่มีถูกดึงไปใช้โควิดหมดแล้ว! "วิษณุ"เผยเหตุเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น 
วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.29 น. 

 

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม
ในส่วนของงบประมาณ ซึ่งเรื่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่า เป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้พร้อมแล้วแต่มีการดึงไปใช้ใน
เรื่องของโควิด-19 ส่วนจะต้องกันงบใหม่หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่ในส่วนของรัฐบาลจะ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. 

           
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ใน
ส่วนกลางนั้นใช้งบกลาง และอย่างน้อยก็มีงบท่ีเพ่ิงมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่ท้องถิ่นไม่มีงบ
กลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 

ทั้งนี ้ตนไม่ได้หมายความว่าเรื ่องงบประมาณเป็นเรื ่องใหญ่ที ่ส ุด เพียงแต่บอกว่าต้องพิจารณาอะไรบ้าง หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง กกต. ให้กำหนดวันเลือกตั้ง วันนี้แค่จะมีการ
เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าเพียงส่งเพียงส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการเลือกตั้งก็
ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 

 
"อนุสรณ์"แนะ"ประยุทธ์"ถึงเวลาตัดสินใจ ยุบสภา หรือ ลาออก 

  
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “คนดีการเมือง” 
ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 70.5 ระบุ การยุบสภาฯ คืนอำนาจให้ประชาชน เลือกตั้งใหม่ คือคำตอบ ในขณะที่กลุ่มญาติวีร
ชนพฤษภา'35 ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แสดงเจตจำนงเสียสละ ลาออกจาก
ตำแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมรับความจริงว่า สถานการณ์วิกฤตรอบด้านขนาดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อยาก จะหลบ
หลังโควิด โดยการข่มขู่ประชาชนว่า จะมีการระบาดรอบ 2 ประชาชนก็มีวัคซีนทางสังคม ตระหนักรู้ ร่วมมือ ป้องกัน
แล้ว รัฐบาลไม่สามารถคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื ่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไว้ได้ตลอดไป สถานการณ์มาถึงขณะนี้ 
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ทางเลือกของพล.อ.ประยุทธ์ มีเพียง 2 ทางเลือก คือ ยุบสภา หรือ ลาออก เพ่ือรับผิดชอบกับเวลา 6 ปี ที่ล้มเหลว ไม่มี
การปฏิรูปประเทศ ไม่ได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ วิกฤตเศรษฐกิจ ส่งออกพัง ท่องเที่ยว
ทรุด เหลือแค่การบริโภคภายใน ที่ยังมองไม่เห็นแผนฉุดเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากปากเหว พล.อ.ประยุทธ์ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตอะไรได้เลย 

"วัคซีนทางสังคม ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้ว รอแต่วัคซีนกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีออกมา ถ้า
แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตัดสินใจเลือก ระหว่าง ยุบสภา หรือ ลาออก"  นาย
อนุสรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/195781 
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เอาแล้ว! “วิษณุ” เผย งบเลือกตั้งท้องถิ่น ถูกดึงไปใช้แก้โควิด-19 หมดแล้ว 
ชี้ "มหาดไทย" พร้อมเสนอรบ.แจ้ง กกต.กำหนดวันลต.ได้เลย 
 การเมือง : สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2563 10:32 น.  

 
         เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น ว่า ต้องไปถามกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งตามขั้นตอนแล้วต้องมีความพร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมของประชาชน และความพร้อม
ในส่วนของงบประมาณ ซึ ่งเรื ่องของงบประมาณตอนนี้ถือว่าเป็นเรื ่องสำคัญ ก่อนหน้านี ้พร้อมแล้ว แต่มีการดึง
งบประมาณไปใช้ในเรื่องของโควิด-19 

เมื่อถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก่อนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการกันงบประมาณใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วน
ใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆ แต่เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ กกต. โดยจะใช้งบกลาง และอย่าง
น้อยก็มีงบที่เพ่ิงมีการปรับเข้ามา ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง ไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพื่อแจ้ง กกต. ให้กำหนดวัน
เลือกตั้ง แต่แค่จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเขต 4 ก็มีปัญหาแล้ว เพราะมีการแจ้งมาที่ตนว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปเตรียมการ
เลือกตั้งก็ตัวก็ถูกกักตัวไว้ 14 วัน ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162564 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/162564
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200614/5a54f5b7a6e60902c8d3889daed391f2d1e336f9cc8898e0bf9f7054d3d9d4bd.jpeg?itok=fFfDf5ld
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‘ชำนาญ’ โต้ ‘วิษณุ’ เผยท้องถิ่นมีงบเลือกตั้ง รอแค่ ‘นายกฯ’ ไฟเขียว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 - 11:11 น.  

 

‘ชำนาญ’ โต้ ‘วิษณุ’ เผยท้องถิ่นมีงบเลือกตั้ง รอแค่ ‘นายกฯ’ ไฟเขียว 

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อน เพราะงบประมาณถูกนำไปใช้แก้ไข
ปัญหาโควิด-19 หมดแล้ว ว่า ความจริงแล้ว ทุกท้องถิ่นได้เตรียมงบประมาณไว้หมดแล้ว มีองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) ประมาณ 100 กว่าแห่งที่ขาดแคลนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7,852 แห่ง 
ตามกฎหมายแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องสนับสนุน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นใช้งบประมาณไม่เยอะ เพราะเป็น
อบต. ขนาดเล็ก 

นายชำนาญ กล่าวต่อว่า ทั ้งนี ้ในการเลือกตั้งท้องถิ ่นนั ้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบให้ อปท. เป็น
ผู้ดำเนินการ โดยปลัด อปท. เป็น ผอ.การเลือกตั้งของ.อปท.นั้นๆ โดยกกต. จะใช้งบประมาณเฉพาะการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ เจ้าหน้าที่ กกต. เท่านั้น ซึ่งเป็นงบประมาณไม่มาก 

“ตอนนี้จึงเหลือเพียงแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกับ กกต. จะไฟเขียวเท่านั้นเอง” นายชำนาญ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227413 

ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.voicetv.co.th/read/LNlEH2B0i 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2227413
https://www.voicetv.co.th/read/LNlEH2B0i
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/ชำนาญ-จันทร์เรือง.jpg
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หนา้แรก / การเมือง  

โพลซัดแรง!! เตือน'บิ๊กตู่'กลุ่มส.ส.แย่งชามข้าวจะพาพัง ชี้ถึงเวลาเหมาะสม'ยุบสภาฯ' 

 

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 12.16 น. 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ดร.นพดล กรรณิกา ผ.อ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ
ภาคสนาม เรื่อง "คนดีการเมือง" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,790 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว 
พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.5 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่างพร้อย 
รองลงมาคือ ร้อยละ 10.9 ระบุ ทำเพ่ือประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 ระบุ เป็นคนเก่ง การศึกษา
ดี มีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และร้อยละ 3.2 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ร่ำรวย มีบารมี เป็นต้น ที่น่าพิจารณาคือ 

เมื่อถามถึง กลุ่มคนที่จะกระโดดหนีห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกลุ่มแรกถ้าเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นใน
บ้านเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส. ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้ที่บิ๊กตู่ กำลังมี
อำนาจ รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 ระบุ เป็น กลุ่ม ส.ส. ที่กำลังแย่งชามข้าว แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ และร้อยละ 
17.4 ระบุ เป็นกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป 

ทีน่่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.7 ระบุ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็น น้ำผึ้งหยดเดียวทำรัฐบาลแตกแยก 
บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 21.3 ระบุไม่เป็น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 70.5 ระบุ การยุบสภา คืนอำนาจประชาชน เลือกตั้งใหม่คือคำตอบ ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุ ปรับ
คณะรัฐมนตรี คือคำตอบ และร้อยละ 11.7 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ทำงานต่อไปคือคำตอบ 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่า ลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากที่สุดคือ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือ รัฐมนตรีที่มีบารมี จึงเป็นที่ชัดเจนแล้ว
ว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่า นายกรัฐมนตรีตามคำโบราณที่ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ 

ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันของ ส.ส.ในพรรคการเมืองตอนนี้กำลังกลายเป็นน้ำผึ้งหยด
เดียว ที่ทำให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน และผลจากการ
ประเมินขั้นสุทธิ พบว่าการยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลังเสือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและจะ
ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา หรือ อาจทำให้ปัญหาวุ่นวายใน บ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่เกิด แต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกัน
ต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ 

พร้อมระบุว่า รัฐบาลต้องไม่ทำอะไรฝืนกระแสอารมณ์ของสาธารณชน เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนับจากเวลานี้เป็นต้นไป 
รัฐบาลต้องนิ่ง ๆ ก้มหน้าก้มตาทำงานแก้ปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนต่อไป ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
รัฐบาลอย่าเป็นต้นตอของความวุ่นวายเสียเอง 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/498993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/498993
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"กลุม่แคร"์ เดินหน้าเปดิแฟนเพจ "CARE คดิ เคลื่อน ไทย" พร้อม โลโก ้ก่อนเปิดตัว 17 มิ.ย.  

 

13 มิถุนายน 2563 - 13:01 น. 

"กลุ่มแคร์" เดินหน้าเปิดแฟนเพจ "CARE คิด เคลื่อน ไทย" พร้อม โลโก้ ก่อนเปิดตัว 17 มิ.ย.  

         12 มิ.ย. จากกรณีที่ กลุ่มCARE  นำโดย   นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ใน
ฐานะผู้ประสานงาน"กลุ่มแคร์" เตรียมจะเปิดตัว กลุ่มแคร์ อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ เวลา 14.00 น.  ที่ Voice 
Space ถนนวิภาวดีรังสิต โดยในงานนี้ นอกจากจะมีการประกาศเจตนารมณ์และแนวทางของกลุ่มแล้ว จะมีการ
อภิปรายเรื่อง “150 วัน : ทางเลือกทางรอด” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัท
หล ักทร ัพย ์  ภ ัทร  , นายดวงฤทธ ิ ์  บ ุนนาค สถาปน ิกและน ักออกแบบช ื ่ อด ั ง  ,  ดร .ศ ุภว ุฒ ิ  สาย เชื้ อ  
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรํฐมนตรี 
ล่าสุด  "กลุ่มแคร์" ได้เปิดแฟนเพจเพซบุ๊ก ""CARE คิด เคลื่อน ไทย" โดยมีการอธิบายที่มาของชื่อกลุ่มแคร์ หรือ CARE 
พร้อมโลโก้ ที่มีลักษณะเป็น "อักษรเบรลล์"  โดยระบุว่า  
CARE คือใคร? 
CARE (แคร์) ย่อมาจาก 
- C คือ Creative 
- A คือ Action for 
- R คือ Revival 
- E คือ & People Empowerment 
CARE คือ กลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ที่มองเห็นปัญหา และต้องการหาโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทย ด้วยการ
แลกเปลี่ยน และ นำเสนอความคิดเห็น จากทั้งคนรุ่นใหม่ และ รุ่นใหญ่ เพื่อนำเสนอสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อของเรา
ที่ว่า 
“เราจะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อคนรุ่นใหม่ และลูกหลานของเราใน
อนาคต ให้มีโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน” 
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ภายใต้หัวใจหลักสามคำ คือ #คิดเคลื่อนไทย 
ส่วนสัญลักษณ์ด้านบนตัวอักษรนั้น คือ "อักษรเบรลล์" ของ C A R E นั่นเอง 
กลุ่ม CARE ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งนี้ เราพร้อมที่จะ แชร์ และ แคร์ ทุกแนวคิด และความคิดเห็น ในทุกๆ  เรื่อง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ ประชาชน 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433744 
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ทีเซอร์กลุม่ CARE เปดิตัว ‘อดีตแกนนำไทยรักไทย-นักคิด-คนรุ่นใหม่’ 
วันนี้ 14.30 น. 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 14:14 น.  

        เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก” CARE คิด เคลื่อน ไทย” แจ้งว่า 
วันนี้(13 มิ.ย.) เวลา 14.30 น. จะมีการแนะนำกลุ่ม CARE โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พลาดไม่ได้…ด้วยประการทั้งปวง! 
พบกับ “เรา” ทั้ง 7 คน ที่จะมาอธิบายความเป็น “CARE” แบบชัดๆ ที่นี่ เท่านั้น!  #ใครไม่แคร์เราCARE #คิดเคลื่อน
ไทย 

นอกจากนี้ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “ไมเราถึง CARE ?” พบกับ 7 ตัวแทน “สมาชิกเริ่มต้น” ที่จะไขคำตอบพร้อมกับ
อธิบาย ความเป็น “เรา” โดย 

– ดวงฤทธิ์ บุนนาค 
– พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล 
– พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 
– ภูมิธรรม เวชยชัย 
– ลักขณา ปันวิชัย 
– วีรพร นิติประภา 
– สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 

เพราะเรา “CARE” ประเทศไทย #ใครไม่แคร์เราCARE #คิดเคลื่อนไทย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ยังได้แชร์เพจ CARE มายังเฟซบุ๊กส่วนตัว 
“Prommin Lertsuridej” ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2226638 
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‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ยุบสภาเป็นทางออกการเมอืงที่ดี
ที่สุด พร้อมบอกคนไทยอยากได้คนซื่อสัตย์สจุริต 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 - 14:28 น.  

 
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ
ภาคสนาม เรื่อง คนดีการเมือง ศึกษาตัวอย่างจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,790 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน ผลปรากฏว่า 

เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
75.5 ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่างพร้อย รองลงมาคือ ร้อยละ 10.9 ทำเพ่ือ
ประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 เป็นคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และร้อย
ละ 3.2 ระบุ อ่ืนๆ เช่น ร่ำรวย มีบารมี เป็นต้น 

ข้อต่อมาถามถึงกลุ่มคนที่จะปลีกตัวออกห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นกลุ่มแรกเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในบ้านเมือง ผล
ปรากฏว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส.ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้ที่บิ๊กตู่กำลังมีอานาจ 
รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 เป็น กลุ่ม ส.ส.ที่กำลังแย่งชามข้าว แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ และร้อยละ 17.4 เป็น
กลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป 

ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 78.7 เชื ่อว่าการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว ที่ทำรัฐบาลแตกแยก 
บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ส่วนอีกร้อยละ 21.3 ระบุว่าไม่เป็น 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ชี้ว่าการยุบสภา คืนอำนาจประชาชน ให้มีการเลือกตั้งใหม่จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด 
ส่วนร้อยละ 17.8 เสนอให้ปรับคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 11.7 เสนอว่าทำงานต่อไป 

ผศ.ดร.นพดลกล่าวต่อว่า โพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่าลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากท่ีสุดคือ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือ รัฐมนตรีที่มีบารมี จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า
ในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่านายกรัฐมนตรี ตามคำโบราณที่ว่า เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ 

“แต่ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันของ ส.ส. ในพรรคการเมืองตอนนี้กำลังกลายเป็นน้ำผึ้ งหยด
เดียวที่ทำให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอน บ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน และผลจากการ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/201606301322181-20061002150127-e1477885351713-1.jpeg
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ประเมินขั้นสุทธิ (Net Assessment) พบว่า การยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลังเสือ (Exit Strategy) 
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรืออาจทำให้ปัญหาวุ่นวายในบ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่
เกิด แต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกันต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ โดยรัฐบาลต้องไม่ ทำอะไรฝืนกระแสอารมณ์
ของสาธารณชนเพิ่มเติมขึ้นมาอีก นับจากเวลานี้เป็นต้นไป รัฐบาลต้องนิ่งๆ ก้มหน้าก้มตาทำงานแก้ปัญห าเดือดร้อน
ความทุกข์ยากของประชาชนต่อไป ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่าเป็นต้นตอของความวุ่นวายเสียเอง” ผศ.ดร.นพดล
กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2226644 
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หนา้แรก / การเมือง  

อื้อหือเปิดตัวกลุ่ม'CARE'!!! 'ภูมิธรรม-เฮียเพ้ง-หมอเลี้ยบ'แปลงร่างชูธง'คิด
เคลื่อนไทย' 

 

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.51 น. 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เพจเฟชบุ๊ก "CARE คิด เคลื่อน ไทย"ซึ่งเป็นกลุุ่มการเมืองที่มีข่าวว่าเตรียมแตกตัว
ออกมาจากพรรคเพื่อไทยเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ ได้เปิดตัวแกนนำกลุ่ม โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟชบุ๊กในวันนี้เวลา 
14.30 น.เพื่ออธิบายความเป็นมาของ "CARE" โดย 7 ตัวแทน"สมาชิกเริ่มต้น" นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำ
กลุ่มแคร์, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, น.ส.ลักขณา ปันวิชัย (แขก คำผกา) นักเขียนและพิธีกรรายการโทรทัศน์, น.ส.วีร
พร นิติประภา (แหม่ม) นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ , นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก, นายพริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล ลูก
ชายนายพงษ์ศักดิ์ และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนนำกลุ่มแคร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 
และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เปิดตัวกลุ่มการเมืองใหม่โดยใช้ชื่อว่ า"คณะผู้ห่วงใยประเทศ" หรือ "กลุ่มแคร์"เพื่อเตรียม
ออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ หลังจากมีปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย  โดยเฉพาะนายภูมิธรรม ,นายพงษ์ศักดิ์ หรือเฮียเพ้ง ,นพ.พรหมินทร์ และนพ.สุ
รพงษ์ คือนักการเมืองที่เคยทำงานร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย(ทรท.) ในยุคของนายทักษิณ ชินวัตร มาแล้วทั้งสิ้น 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499013 
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ซูเปอร์โพล ชี้คนอยากเห็น บ๊ิกตู่ ยุบสภา คืนอำนาจประชาชน ทางออกดีที่สดุ  
13 มิ.ย. 2563 - 15:06 น.  

 

 

ซูเปอร์โพล ชี้คนอยากเห็น บิ๊กตู่ ยุบสภา คืนอำนาจประชาชน ทางออกดีที่สุด 

วันที่ 13 มิ.ย. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ

ภาคสนาม เรื่อง คนดีการเมือง ศึกษาตัวอย่างจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บ

ข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,790 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน ผลปรากฎว่า 

เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 75.5 ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่ างพร้อย รองลงมาคือ ร้อยละ 

10.9 ทำเพ่ือประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 เป็นคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงานสำเร็จเป็นที่

ประจักษ์ และร้อยละ 3.2 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ร่ำรวย มีบารมี เป็นต้น 

ข้อต่อมาถามถึงกลุ ่มคนที่จะปลีกตัวออกห่างจากพล.อ.ประยุทธ์ เป็นกลุ ่มแรกเมื ่อเกิดปัญหาวิกฤตขึ ้นใน

บ้านเมือง ผลปรากฎว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส. ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้

ที่บิ๊กตู่กำลังมีอานาจ รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 เป็น กลุ่ม ส.ส. ที่กำลังแย่งชามข้าว แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกัน

ตอนนี้ และร้อยละ 17.4 เป็นกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป 

ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 78.7 เชื่อว่า การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว  ที่ทำรัฐบาล

แตกแยก บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ส่วนอีกร้อยละ 21.3 ระบุว่าไม่เป็น 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/โพล-ยุบสภา.jpg
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นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ชี้ว่าการยุบสภา คืนอำนาจประชาชน ให้มีการเลือกตั้งใหม่จะเป็น

คำตอบที่ดีที่สุด ส่วนร้อยละ 17.8 เสนอให้ปรับคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 11.7 เสนอว่าทำงานต่อไป 

ผศ.ดร.นพดล กล่าวต่อว่า โพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่า ลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากที่สุดคือ ซื่อสัตย์

สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือ รัฐมนตรีที่มีบารมี จึง

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่านายกรัฐมนตรีตามคำโบราณที่ว่า เสือสองตัว

อยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ 

“แต่ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันของ ส.ส. ในพรรคการเมืองตอนนี้กำลังกลายเป็น

น้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่ นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน และ

ผลจากการประเมินขั้นสุทธิ (Net Assessment) พบว่า การยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลัง

เสือ (Exit Strategy) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  และจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรืออาจทำให้ปัญหา

วุ่นวายในบ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่เกิด 

แต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกันต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้  โดยรัฐ บาลต้องไม่ทำอะไรฝืนกระแส

อารมณ์ของสาธารณชนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนับจากเวลานี้ เป็นต้นไป รัฐบาลต้อง นิ่ง ๆ ก้มหน้าก้มตาทางาน

แก้ปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนต่อไป ขอให้ผู้หลักผู้ ใหญ่ในรัฐบาลอย่าเป็นต้นตอของความ

วุ่นวายเสียเอง” ผศ.ดร.นพดล กล่าว 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4309055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4309055
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โพล เผยคนส่วนใหญ่ขอคนซื่อสัตย์ ช่วยนายกฯ ทำงาน  

 

13 มิถุนายน 2563  

ซูเปอร์โพล เผยคนส่วนใหญ่ขอคนซื่อสัตย์ช่วยนายกฯทำงาน พวกปากบอก "หนุนบิ๊กตู่" หนีเป็นกลุ่มแรก 
         สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "คนดีการเมือง" ดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า 
เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 
75.5 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่างพร้อย รองลงมาคือ ร้อยละ 10.9 ระบุ ทำ
เพื่อประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเองร้อยละ 10.4 ระบุ เป็นคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
และร้อยละ 3.2 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ร่ำรวย มีบารมี เป็นต้น  
ที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึง กลุ่มคนที่จะกระโดดหนีห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกลุ่มแรกถ้าเกิดปัญหา
วิกฤตขึ้นในบ้านเมือง พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส. ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้ที่บิ๊ก
ตู่ กำลังมีอำนาจรองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 ระบุ เป็น กลุ่ม ส.ส. ที่กำลังแย่งชามข้าว แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ 
และร้อยละ 17.4 ระบุ เป็นกลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.7 ระบุ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็น น้ำผึ ้งหยดเดียวทำรัฐบาล
แตกแยก บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 21.3 ระบุไม่เป็น 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ระบุ การยุบสภา คืนอำนาจประชาชน เลือกตั้งใหม่คือคำตอบ ในขณะที่ร้อย
ละ 17.8 ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรี คือคำตอบ และร้อยละ 11.7 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ทำงานต่อไปคือคำตอบ 
ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่า ลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากที่สุดคือ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือ รัฐมนตรีที่มีบารมี จึงเป็นที่ชัดเจนแล้ว
ว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่า นายกรัฐมนตรีตามคำโบราณที่ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ 
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ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันของ ส.ส.ในพรรคการเมืองตอนนี้กำลังกลายเป็นน้ำผึ้งหยด
เดียว ที่ทำให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน และผลจากการ
ประเมินขั้นสุทธิ พบว่าการยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลังเสือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและจะ
ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา หรือ อาจทำให้ปัญหาวุ่นวายใน บ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่เกิด แต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกัน
ต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884945
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พรึ่บแน่! 'ครช.' นัดหน้ารัฐสภา 24 มิถุนาฯทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญ

ประชาชน 
13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:47 น.      

 

13 มิ.ย.63 - เฟซบุ๊กเพจ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน l ครช. ได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

24 มิถุนาฯ ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน 

         เนื่องในวาระ 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งหมายให้

ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ 

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ขอเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจของประเทศทวงถามความ

คืบหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะราษฎร และคำมั่นสัญญาที่

รัฐบาลให้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา 

อีกทั้ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ครช. ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ได้ยื่นยื่นข้อเสนอว่าด้วย

หลักเกณฑ์และเเนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ 

1.สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอด

ถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ  

2. สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจาก

การเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้

คณะรัฐประหาร 

https://www.facebook.com/CCPCThai/?__cft__%5b0%5d=AZW0Qv22WERQe_3LEu0W-z7wCwcjiX6ki0bL0Hg_2jHBN97VTT91loEmuvI_Zwg_b7Jvhv8Eu017jM_NzixVrGEwMjntaE2DEJI6jnZ0wOtxPDsitq8r0W8HLRx8axJ_2PVMJDzrYg2QusxABn-veCtxmdAqQM_a8mlr9s1dIN43FccLIwS9Uia2zZICJR_snFI&__tn__=-UC%2CP-y-R
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3.ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นของประชาชนมี

ผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ   

4.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ให้มี

การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา

จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ครช. ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมบริเวณหน้าอาคาร

รัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เกียกกาย เพ่ือแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน 

ขณะที่นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกครช.  ได้

โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "หมดเวลาที่จะปล่อยให้ประเทศอยู่ในมือพวกปล้นอำนาจประชาชน ถึงเวลาทวงถาม "รัฐธรรมนูญ

ประชาชน" และความเป็นเจ้าของประเทศท่ีคณะราษฎรได้มอบไว้ให้กับประชาชน  

พบกันวันที่ 24 มิถุนายน นี้ เวลา 10.30 น. ที่หน้ารัฐสภา มาร่วมกันเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกัน" 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68587 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68587
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หนา้แรก / การเมือง  

'ปิยบุตร'ปวดใจ! อดีตสส.อนค.ไล่ฟ้อง'ชาวบ้าน-อดีตเพื่อนร่วมพรรค'เรียก
ค่าเสียหายคนละ 2 ล. 
วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.16 น. 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
(อนค.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า 

อดีต ส.ส. อนาคตใหม่ ย้ายพรรค ไล่ฟ้องประชาชน, ส.ส. อดีตเพื่อนร่วมพรรค 

วันนี้ผมได้รับแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนว่า นายสำลี รักสุทธี บุคคลที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ เพราะ #พรรคอนาคตใหม่ หลังจากนั้นเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูก 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ได้ย้าย
ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย กำลังไล่ฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ
พ่ีน้องประชาชนคนธรรมดา และอดีตผู้สมัคร ส.ส. เพ่ือนร่วมพรรคอนาคตใหม่ จากการวิพากษ์วิจารณ์และเปิดเผย
หลักฐานกรณีผลประโยชน์ต่างๆ และการย้ายพรรคอย่างกะทันหันของ นายสำลี รักสุทธี 

ล่าสุด นิตยา รักษาภัย คุณป้าชาวจังหวัดมหาสารคาม อายุ 68 ปี ทำอาชีพรับจ้าง ถูก นายสำลี รักสุทธี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมเรียก
ค่าเสียหายจำนวน 2,000,000 บาท โดยกล่าวหาว่าคุณป้านิตยาเขียนคอมเม้นท์หมิ่นประมาทนายสำลี รักสุทธี จาก
กรณีการย้ายพรรค 

นายสำลี รักสุทธี ยังฟ้อง นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ จังหวัดมหาสารคาม เขต 3 
ด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการเปิดเผยคลิปเสียงบทสนทนากับ นายสำลี รัก
สุทธี ซึ่งพูดถึงการย้ายพรรคไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบได้ไม่นาน โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 
2,000,000 บาท เช่นกัน 

นอกจากนี้ นายยุทธเดช ศรีพรหมทัต อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ จังหวัดสกลนคร เขต 6 ก็ได้รับข้อความ
จากเฟสบุ๊คของ นายสำลี รักสุทธี เชิงข่มขู่ว่ากำลังดำเนินการฟ้องคดีความหลายๆ คน อีกด้วย 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้กระบวนการทางกฎหมายกลั่นแกล้งผู้อื่น การฟ้องคดีความลักษณะนี้มีลักษณะ
เป็น “การฟ้องคดีปิดปาก” คือเป็นการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือใน ทาง
สาธารณะ (SLAPP - Strategic Lawsuit against Public Participation) สร้างภาระความยุ่งยาก ทั้งภาระทางด้าน
เวลาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกับผู้วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวในการแสดงออก จนเลิกแสดงความ
คิดเห็น ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์หรือเปิดเผยข้อมูลอะไรกันได้เลย 

การกระทำลักษณะนี้เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและต้องได้รับ
การคุ้มครองในระบอบประชาธิปไตย 

ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ไล่ฟ้องดำเนินคดีกับประชาชน คือ ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นายสำลี รักสุทธี ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชี่อ เพราะคะแนนเสียงทุกคะแนนจากพี่น้อง
ประชาชนที่ตั้งใจกาให้พรรคอนาคตใหม่เข้าไปทำงานในสภา และจากนำ้พักน้ำแรงความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งหัวหน้า
พรรค กรรมการบริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ทีมผู้ช่วยหาเสียง และอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ แบบแบ่งเขต 
ที่แม้ว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่คะแนนทุกคะแนนก็ถูกนำไปคำนวณให้ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรต้องทำตนให้สมกับเป็น “ผู้แทน” ของ “ราษฎร” ที่พี่น้องประชาชนมอบอำนาจ
อธิปไตยสูงสุดเลือกตั้งมาให้ทำหน้าที่ แต่เหตุใดกลับมาไล่ฟ้องคดีต่อพ่ีน้องประชาชนเสียเอง? 

ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ปัจจุบันนี้มีคดีความเกิดขึ้นทุกวัน นักการเมืองหรือบุคคลทั่วไปก็นำ
กฏหมายหมิ่นประมาทมาใช้กันจนเฝือไปหมด ไม่ยอมให้ใครตรวจสอบ นักการเมืองที่ดีควรทำงานเพ่ือผลประโยชน์ของ
พี่น้องประชาชน การฟ้องกันไปมา มิหน้ำซ้ำยังมาฟ้องพี่น้องประชาชนอีก สุดท้ายแล้วผลประโยชน์ของประชาชนอยู่
ตรงไหนกันแน่ ? 

ขณะนี้ผมได้รับทราบเรื่องการฟ้องคดีความโดยอดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย รวม 2 คดี
ด ้ ว ย ก ั น  ห ากพ ี ่ น ้ อ งป ระชาชนท ่ า น ใดถ ู ก แจ ้ ง ค ว ามล ั กษณะน ี ้  ส า ม า ร ถส ่ ง อ ี เ ม ล เ ข ้ า ม าแจ ้ ง ได้
ที่ iyabutrs@progressivemovement.in.th โดยทางผมและ คณะก้าวหน้า - Progressive Movement จะประสาน
กับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไป 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499063 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/499063
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เปิดตัว กลุ่ม "CARE คิด เคลือ่น ไทย" หรือ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ"  
ไทยรัฐออนไลน์13 มิ.ย. 2563 18:50 น. 

 

เปิดตัวแล้ว กลุ่มการเมือง "CARE คิด เคลื่อน ไทย" ที่แตกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทย นำโดย ภูมิธรรม เวชยชัย แกน
นำกลุ่มแคร์, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล บุตรชาย เฮียเพ้ง พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

วันที่ 13 มิ.ย. เพจเฟชบุ๊ก "CARE คิด เคลื่อน ไทย" ซึ่งเป็นกลุ่มการเมือง ที่เตรียมแตกตัวออกมาจากพรรคเพ่ือไทย เพ่ือ
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ ได้เปิดตัวแกนนำกลุ่ม โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อเวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา เพื่ออธิบาย
ความเป็นมาของ "CARE" โดย 7 ตัวแทน "สมาชิกเริ ่มต้น" นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำกลุ ่มแคร์ , นพ.
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, น.ส.ลักขณา ปันวิชัย (แขก คำผกา) นักเขียนและพิธีกรรายการโทรทัศน์, น.ส.วีรพร นิติประภา 
(แหม่ม) นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก, นายพริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล ลูกชายนายพงษ์ศักดิ์ 
รักตพงศ์ไพศาล (เฮียเพ้ง) และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนนำกลุ่มแคร์ 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช และนพ.สุ
รพงษ์ สืบวงศ์ลี เปิดตัวกลุ่มการเมืองใหม่โดยใช้ชื่อว่า "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" หรือ "กลุ่มแคร์" เพื่อเตรียมออกมาตั้ง
พรรคการเมืองใหม่ หลังจากมีปัญหาภายในพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะนายภูมิธรรม, นายพงษ์ศักดิ์ หรือเฮียเพ้ง, นพ.พรหมินทร์ และนพ.สุรพงษ์ คือ 
นักการเมืองที่เคยทำงานร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ในยุคของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค และเมื่อ
ครั้งดำรงตำแหน่งเป็น นายกรัฐมนตรี มาแล้วทั้งสิ้น 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1868467 
 
 

ttps://www.facebook.com/search/top/?q=CARE%20คิด%20เคลื่อน%20ไทย%22&epa=SEARCH_BOX
https://www.thairath.co.th/news/politic/1868467
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โพลเชียร์ “ตู่” ยุบสภาฯ คืนอำนาจประชาชน  
ข่าวการเมือง ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 14 มิ.ย. 2563 05:25 น. 

 

ฉะชิงชามข้าวเขย่า รบ. แคร์ชูคิดเคลื่อนไทย 

         โฆษก ปชป.กลบแผลป่วน ยันก๊วน ส.ส.-อดีตส.ส.พรรคดอดหารือ “พีระพันธุ์” ไร้นัยการเมืองแอบแฝงแค่คน
คุ้นเคยนัดกินข้าว “อลงกรณ์” อ้างเพื่อนเก่าพบปะสนทนา ลูกหาบอวย “หน.อู๊ดด้า” ให้โอกาสทุกคน “สมบูรณ์” เต้น
แก้ข่าวมั่วจับยัดอยู่กลุ่มไล่ “จุรินทร์” “มาดามเดียร์” ฟิตยกทีมลงพ้ืนที่เขตพญาไท ปัดขบเหลี่ยม “พุทธิพงษ์” แยกก๊ก
ต่อรอง รมต. “ภาดาท์” อ้อนรวมกลุ่มเพื่อนลุยงาน ยังเคารพรัก “พี่บี” ด้าน “หัวเขียง” เป็นงงปัดไม่มีมูล ยกพวกย้าย
ค่ายช่วย “บิ๊กตู่” ตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ ทักทายเพื้อนซี้“เสี่ยลาว” ฉันคนรักใคร่กัน “พรศักดิ์” แจงไม่เคยจีบพรรคพวก
ทิ้ง พท. “กลุ่มแคร์” โหมโรงเปิดเพจ “คิดเคลื่อน ไทย” ระดมแนวคิดใหม่เพ่ือลูกหลาน ซูเปอร์โพลชี้ศึกแย่งชามข้าวชิง 
รมต. เขย่ารัฐบาลสั่นคลอนเชียร์ “ลุงตู่” ยุบสภาฯ คืนอำนาจประชาชน 
 

         คลื่นใต้น้ำภายในพรรคประชาธิปัตย์ แม้ผู้ใหญ่และแกนนำของพรรคต่างพยายามปกปิดร่องรอยระบุว่าเป็นเพียง
ความเห็นแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่ถึงกับแตกร้าวถึงขั้นเตรียมจะล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรค เพื่อเปลี่ยนตัวหัวหน้า
พรรค และกดดันไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่ม ส.ส.ที่ยังเคลื่อนไหวตกเป็นเป้าจับตามอง 

 

“ราเมศ” ยันคน ปชป.พบ “พีระพันธุ์” ไร้นัย 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว 5 ส.ส.และ 1 อดีต ส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบปะหารือกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตรองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ห้องทำงานในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ว่า เป็นเรื่องปกติในทางการเมืองที่จะมีเพื่อนทั้งในพรรค
และนอกพรรค ไม่ใช่นัยทางการเมืองไปทุกเรื่อง การไปพบปะพูดคุย ทานข้าว อย่าตีความไปไกลจนเป็นเหตุให้เกิดความ
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ขัดแย้งภายในพรรค ทั้งนี้ทุกคนที่ไปพบ ก็ยืนยันแล้วด้วยว่าเป็นการร่วมรับประทานอาหารกันตามปกติ ไม่มีอะไรแอบ
แฝง เป็นการเยี่ยมเยียนพบปะในฐานะคนที่คุ้นเคยกัน จึงไม่ควรตีความจนนำไปสู่ความขัดแย้ งแตกแยก เมื่อถามว่า ถือ
เป็นความเคลื่อนไหวของนายพีระพันธุ์ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายราเมศกล่าวว่า  นายพีระพันธุ์ก็พูดแล้วว่าจะไม่
คิดกลับมาพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าชัดเจนในคำตอบ 

 

“อลงกรณ์” กล้าพูดแค่เพื่อนเก่านัดคุยกัน 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
กรณี ส.ส.และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า 
การพบปะดังกล่าวไม่มีนัยทางการเมืองใดๆ ไม่เกี่ยวกับการย้ายพรรคหรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหั วหน้าพรรค
ตามท่ีมีรายงานข่าวในสื่อมวลชน เป็นการพบระหว่างเพ่ือนเก่า คนของพรรคที่ออกไปยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอ 

ฟุ้ง 6 โครงการปฏิรูปพรรคสู่ดิจิทัล 

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่าส่วนประเด็นการปรับปรุงพัฒนาพรรคก็กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปพรรคต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การอัปเกรดพรรคสู่องค์กรดิจิทัลซึ่งเริ่มทำใน 6 โครงการ คือ 1.จัดตั้งบิ๊กดาต้า (Big Data) 2.วางระบบบริหารจัดการ
พรรคด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล 3.วางระบบสื่อสารการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting 4.พัฒนา
ระบบสื่อสารสาธารณะทุกแพลตฟอร์ม 5.จัดตั้งศูนย์สื่อสารดิจิทัล 6.จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีไอที จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบิ๊กดาต้าและระบบการบริหารจัดการพรรคด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล มีระบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเค
ชัน ระบบเอไอ (AI) บล็อกเชน (Blockchain) และคลาวด์คอมมิวติ้ง (Cloud Commuting) เริ่มวางระบบจะเชื่อมโยง
ไปยังสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สำนักงาน ส.ส.และศูนย์บลูเฮาส์ทุกเขตเลือกตั้ง เป้าหมายแล้วเสร็จใน
เดือน ก.ค.ส่วนการจัดตั้งศูนย์สื่อสารดิจิทัลและศูนย์เทคโนโลยีไอที เตรียมพร้อมไประดับหนึ่งแล้ว พรรคไม่เคยหยุดนิ่ง
พัฒนาปฏิรูปพรรคภายใต้แนวทาง “อุดมการณ์-ทันสมัย” ของหัวหน้าและเลขาธิการพรรค เพื่อสร้างเป็นสถาบันทาง
การเมือง หลังคลายล็อกโควิดจะมีกิจกรรมใหม่เพื่อประชาชน ที่คณะกรรมการภารกิจ 15 ด้านและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 5 ภาคออกมาทุกสัปดาห์ 

“ดรุณวรรณ” อวย หน.ให้โอกาสทุกคน 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่า พรรคจัดกิจกรรมการอบรมยุวประชาธิปัตย์โดย
ทีมผู้บริหารพรรค อาทิ นายชวน หลีกภัย นายอลงกรณ์ พลบุตร นายนราพัฒน์ แก้วทอง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์งานพรรคและกระทรวงที่พรรครับผิดชอบ สะท้อนให้เห็นว่าพรรคภายใต้การนำของ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และผู้บริหารพรรคปัจจุบัน เปิดกว้างให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่อย่างดี ตนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยืนยัน
ได้ว่านายจุรินทร์มีวิสัยทัศน์ เปิดกว้างให้โอกาสคนทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนพรรคไปข้างหน้า ตนได้เป็นรองโฆษกพรรคและ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคอีกหลายชุด การเลือกหัวหน้าพรรคเป็นฉันทามติจากเสียงส่วนใหญ่ อยากให้ทุกคนให้
กำลังใจ และสนับสนุนนายจุรินทร์ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆต่อไป 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

52 

 

“สมบูรณ์” โต้ข่าวม่ัวโยงล้ม “จุรินทร์” 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี สื่อมวลชน
บางแห่งวิเคราะห์พาดพิงตน จัดให้อยู ่ในกลุ ่ม กก.บห.พรรคที่อยากเปลี ่ยนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า ตนมี
สติสัมปชัญญะ รู้ผิดชอบชั่วดี และมีหลักการของความเป็นประชาธิปไตย เพราะเป็นคนกีฬาที่รู้แพ้ รู้ชนะ ทั้งนี้ตนเป็น 
กก.บห.พรรคจากการเลือกตั้ง เพราะสมัครแข่งขันเป็น กก.บห.ในชุดสุดท้าย 8 คน ที่เรียกว่า ฟอร์ตะลุมบอน ไม่ได้มา
จากการแต่งตั้งของผู้บริหาร ที่ประชุมใหญ่พรรคเลือกตนเข้ามาเป็น 1 ใน 39 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปให้ถึง
เป้าหมายสูงสุด เพ่ือประชาชน ขอปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่ม กก.บห.ที่ต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าหรือคณะ กก.บห.พรรค
ตามที่สื่อวิเคราะห์ เมื่อพรรคเลือก กก.บห.มาแล้วมาปรึกษาหารือในคณะกรรมการบริหารว่าเห็นด้วยหรือไม่ ทุกเรื่อง
ต้องพูดคุยกันได้ เชื่อว่าหัวหน้าพรรคมีความเป็นประชาธิปไตยสูง คงรับฟังทั้งสิ่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พรรคเรายึด
หลักประชา-ธิปไตยในระบบเสียงข้างมาก คงไม่ใช่ระบบผิดหวังแล้วล้มกระดานเหมือนพรรคการเมืองอื่นๆ พรรคกำลัง
เดินไปได้ด้วยดี อย่าให้สะดุดเพราะกิเลสของบุคคลเลย 

 

ทีม “มาดามเดียร์” ลงพ้ืนที่เขตพญาไท 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่หน้ากระทรวงการคลัง เขตพญาไท กทม. ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นำโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อม 5 ส.ส.กทม. น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 
ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี พญาไท จตุจักร น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขต
บางกะปิ-ว ังทองหลางและนายศิร ิพงษ์ ร ัสมี ส.ส.เขตหนองจอก ลงพื ้นที ่ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนการก่อสร ้างตึก
กระทรวงการคลัง และตึกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเสียงรบกวน และสิ่งของก่อสร้างตกลง มา
ด้านล่าง โดย น.ส.ภาดาท์ระบุจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา 

ปัดขบเหลี่ยม“พุทธิพงษ์”แยกวงต่อรอง 

จากนั้น น.ส.วทันยาให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมพรรควันที่ 19 มิ.ย. กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการจะหารือก่อนถึง
วันประชุมใหญ่สามัญตามข้อบังคับพรรค เพื่อเตรียมการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่ 3 ก.ค.ประชุมใหญ่
สามัญ ถือเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในพรรคพิจารณา กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ในพรรคพิจารณาเลือก เมื่อ
ถามถึงความขัดแย้งกับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.วทันยากล่าว
ว่า เวลาเจอกับนายพุทธิพงษ์ในสภาฯ เราพูดคุยกันตามปกติ ไม่ได้รู้สึกว่ามิตรภาพเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อน ส.ส.จับมือลุยงานยังเคารพ “พี่บี” 

“กลุ่ม 6 ส.ส.เป็นเพียงกลุ่มก้อนที่เริ่มต้นมาจากความเป็นเพื่อน ที่คาดหวังจะเป็น ส.ส.ที่ดี ทำเพื่อประชาชน ไม่ได้
คาดหวังที่จะต่อรองตำแหน่ง เราเป็นเพียง ส.ส.สมัยแรก ที่ตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน เพราะช่วงที่ผ่านมาเกิด
วิกฤติโควิด-19 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เราก็เล็งเห็นปัญหานี้ ไม่ได้เพิ่งจะมาตั้งกลุ่มในตอนนี้ แต่
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เราทำงานร่วมกันแกป้ัญหาให้ประชาชนมาสักระยะใหญ่แล้ว และเชื่อว่าพรรคไม่ได้ว่าอะไรการรวมกลุ่มครั้งนี้ ขอให้ดูใน
อนาคตว่าเราตั้งใจทำงานมากแค่ไหน” น.ส.วทันยากล่าว 

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี พญาไท จตุจักร กล่าวว่า ไม่อยากให้คิดว่าเรามาตั้งกลุ่ม เพราะกลุ่มเราคือเพ่ือน
มาทำกิจกรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่ นายพุทธิพงษ์ยังเป็นพี่ที ่น้องๆ เคารพรัก ขอยืนยันพวกเราไม่ต้องการต่อรอง
ตำแหน่ง แต่อยากขับเคลื่อนการทำงานในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

“หัวเขียง” ปัดช่วย “ตู่” ตั้ง รบ.สมานฉันท์ 

วันเดียวกัน นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ แกนนำอีสานพรรคเพื่อไทย เจ้าของฉายา “หัวเขียง” ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว
จะนำ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไปช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม สร้างรัฐบาลสมานฉันท์ว่า ขอ
ปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริง ไม่เคยคุยกับใครในเรื่องดังกล่าวเลย พักหลังมานี้ตนยุ่งแต่เรื่องคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกลับบ้านเท่านั้น ทาง
การเมืองไม่เคยสุงสิงกับใคร จากการพูดจากับพรรคพวก ไม่ได้คุยในเรื่องเหล่านี้ ทั้งในพรรคและต่างพรรค ไม่เข้ าใจคน
ที่ตั้งประเด็นข่าวนี้ขึ้นมา อาจเป็นเรื่องการเมืองทั้งภายในและภายนอกพรรคซึ่งตนไม่เกี่ยวข้อง และไม่กังวลจะทำให้คน
สงสัยเพราะไม่มีมูลความจริง เมื่อข้อเท็จจริงไม่มีมูลก็ไม่เหตุผลต้องกังวล 

 

แค่ทักไลน์ “เสี่ยลาว” ย้ายข้ัวไม่มีมูล 

เมื่อถามว่า จำเป็นต้องชี้แจงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายประยุทธ์ ตอบว่า คงไม่จำเป็นเพราะไม่
มีข้อเท็จจริงที่ต้องพูดคุยกัน เมื่อถามว่านายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ประสานเรื่องนี้ นายประยุทธ์ ตอบว่า นายพร
ศักดิ์เป็นคนรักใคร่นับถือกันธรรมดา ทักทายกันด้วยสติกเกอร์ไลน์ ไม่มีข้อความใดๆเลย 

“พรศักดิ์”ปัดไม่เคยจีบพวกแหกคอก 

ด้านนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ กรรมการผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
กระแสข่าวนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ แกนนำอีสานพรรคเพื่อไทยจะนำ ส.ส.ไปช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม สร้างรัฐบาลสมานฉันท์ว่า ตนไม่ได้คุยกับนายประยุทธ์ถึงเรื ่องดังกล่าว และเป็นไปได้ยาก นาย
ประยุทธ์อยู่พรรคเพ่ือไทย เป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านทำงานด้านกฎหมายอยู่คงไม่ออกมาและแม้จะคุยโทรศัพท์กับนาย
ประยุทธ์บ้างแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ มองว่าการมีข่าวเช่นนี้ออกมา เพราะต้องการทำให้นายประยุทธ์เสียหาย 

“แคร์” ตั้งเพจชูไอเดีย คิด เคลื่อน ไทย 

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มแคร์ จากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาและต้องการหา
โอกาสที่ดีให้กับประเทศนำโดยอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย คือ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์
เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนายภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่งเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิ.ย.ว่าช่วงค่ำวันที่ 
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12 มิ.ย.ได้เปิดเพจเฟซบุ๊ก “CARE คิด เคลื่อน ไทย” โดยอธิบายความหมายของกลุ่มว่า “CARE คือใคร? CARE (แคร์) 
ย่อมาจาก-C คือ Creative (ความคิดสร้างสรรค์)-A คือ Action for (การดำเนินการ) - R คือ Revival (การฟ้ืนฟู) -E คือ 
& People Empowerment (การเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน) 

พร้อมแชร์แนวคิดใหม่เพื่อลูกหลาน 

เพจเฟซบุ๊ก “CARE ยังอธิบายด้วยว่า CARE คือ กลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพที่มองเห็นปัญหา และต้องการหา
โอกาสที่ดีให้กับประเทศไทย ด้วยการแลกเปลี่ยน และนำเสนอความคิดเห็น จากทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ เพ่ือนำเสนอ
สู่ประชาชน ด้วยความเชื่อของเราที่ว่า “เราจะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทย ได้ขับเคลื่อน ไปข้างหน้า เพ่ือ
คนรุ่นใหม่ และลูกหลานของเราในอนาคต ให้มีโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน” ภายใต้หัวใจหลัก 3 คำ คือ #คิดเคลื่อนไทย 
สัญลักษณ์ด้านบนตัวอักษรคือ “อักษรเบรลล์” ของ C A R E กลุ่ม CARE ยินดีต้อนรับทุกท่าน เราพร้อมจะแชร์และ
แคร์ทุกแนวคิดและความคิดเห็นในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน” โดยมีผู้สนใจกดไลค์เพจแล้ว
จำนวนหนึ่ง 

 

“ภูมิธรรม” จ่อเปิดเว็บไซต์เวที ปชช. 

นายภูมิธรรม เวชยชัย ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดแฟนเพจของกลุ่มแคร์ว่า เป็นการเปิดพื้นที่สื่อสารของกลุ่มกับประชาชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม อีกทั้งจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของประชาชนจากนี้กับกลุ่มแคร์ นอกจากนี้พวกตนเตรียมเปิดเว็บไซต์ เพ่ือเป็น
พ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

บ่ายวันเดียวกัน ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของสมาชิกเริ่มต้นของกลุ่ม เน้นย้ำเชิญชวนทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็น 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ 

โพลชี้ศึกชิง รมต.ป่วน รบ.สั่นคลอน 

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “คนดีการเมือง” สำรวจจาก 1,790 
ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 9-12 มิ.ย. เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว 
พบว่าร้อยละ 75.5 ระบุซื่อสัตย์สุจริตตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่างพร้อย ร้อยละ 10.9 ระบุทำ
เพื่อประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 ระบุคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และ
ร้อยละ 3.2 อื่นๆ เช่น ร่ำรวย มีบารมี เมื่อถามถึงกลุ่มคนที่จะกระโดดหนีห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์เป็นกลุ่มแรกถ้าเกิด
ปัญหาวิกฤติขึ้นในบ้านเมือง ร้อยละ 61.0 ระบุกลุ่ม ส.ส.ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ร้อยละ 21.6 กลุ่ม ส.ส.ที่กำลัง
แย่งชามข้าว แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ ร้อยละ 17.4 กลุ่มข้าราชการและประชาชนทั่วไป ที่น่าเป็นห่วงเสียงส่วน
ใหญ่ร้อยละ 78.7 ระบุการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทำรัฐบาลแตกแยก บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์
ยากเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 21.3 ระบุไม่เป็น 
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เมินคนมากบารมี หนุน “ลุงตู่” ยุบสภา 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ระบุการยุบสภาฯ คืนอำนาจประชาชน เลือกตั้งใหม่คือคำตอบ 
ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุปรับคณะรัฐมนตรีคือคำตอบ และร้อยละ 11.7 ระบุอื่นๆ เช่น ทำงานต่อไปคือคำตอบ ผล
โพลชี้ชัดว่าลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากท่ีสุดคือ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะ
รัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือรัฐมนตรีที่มีบารมี จึงชัดเจนแล้วว่าใน ครม.ไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่า
นายกฯ ตามคำโบราณที่ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ แต่ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง คือ การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีของ 
ส.ส.ในพรรคการเมืองตอนนี้ กำลังกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว ที่ทำให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ผลจากการประเมินข้ันสุทธิพบว่าการยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลัง
เสือของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ญาติวีรชน 35 ไล่ “ประยุทธ์” ลาออก 

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35 เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ออกแถลงการณ์
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 มีเนื้อสรุปว่า ตามที่คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้ออกแถลงการณ์ ใน
โอกาสครบรอบ 28 ปีของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2563 เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ แสดงเจตจำนงเสียสละลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะกับสถานการณ์ ไม่ได้ปฏิรูปประเทศและ
สร้างความปรองดอง โดยก่อนจะลาออก 3-4 เดือนให้แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงนิ่งเฉยไม่สนใจ คณะกรรมการญาติวีรชนฯ จึงขอตอกย้ำสถานการณ์ อาทิ ขณะนี้มีการแย่งชิง
ตำแหน่งกันในพรรคพลังประชารัฐ เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันท่ามกลางปัญหาโควิด -19 พอกันทีกับการเมืองน้ำเน่า 
พล.อ.ประยุทธ์ไม่ปฏิรูปประเทศและไม่สร้างความปรองดองสมานฉันท์หลังยึดอำนาจ 22 พ.ค.2557 การตั้งสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) แล้วยุบทิ้ง ตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ต่างๆ คือการซื้อเวลาเพื่อสืบทอดอำนาจ
เท่านั้น 

บี้รื้อ รธน.–แก้ทุนผูกขาดก่อนลงหลังเสือ 

นายอดุลย์กล่าวต่อว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีเวลาอีกไม่นานแล้วก่อนจะสายเกินไป ขอให้รีบเร่งแก้ปัญหาใหญ่ของ
บ้านเมือง เป็นเกียรติประวัติก่อนลงจากหลังเสือ โดยเฉพาะปัญหาทุนผูกขาดประเทศ ปัญหากับดักรัฐธรรมนูญสืบทอด
อำนาจ กระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานไร้ความน่าเชื่อถือ ถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้คัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศไม่ใช่แต่งตั้งเพราะมีการต่อรองกัน และรัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากการทำหน้าที่ของวุฒิสภามาถึงทางตันแล้ว และต้องร่วมกับผู้แทนปวงชนจากทุกพรรคการเมืองเพื่อเดินหน้า
บ้านเมืองสู่การปรองดองสมานฉันท์โดยเร็ว 

“ปารีณา” แขวะของปลอมไม่ระคายผิว 

ขณะที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีใจความตอนหนึ่งว่า 
“ตามที่กลุ่มญาติวีรชน 35 เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก โดยปี 35 มีการเคลื่อนไหวกดดันให้ พล.อ.สุจินดา 
ลาออก พล.อ.เปรม ประธานองคมนตรี ได้เรียกคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ไม่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวตาย และไม่มีทหารตาย 
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ตอนนี้กลับมีกลุ่มญาติวีรชน 35 #ปลอมมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ ลาออก พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นนายกฯด้วยการ
โหวตจากผู้แทนฯในสภาตามระบบ ดังนั้นแรงกดดันดังกล่าว #ไม่ระคายสิวของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเพียงญาติวีรชน #
ปลอม เพราะไม่มีใครตาย พล.อ.ประยุทธ์จึงไม่สนใจเดินหน้าประเทศไทยค่ะ” 

“เสรีพิศุทธ์” ปักหลักหาเสียง ลต.ซ่อมลำปาง 

 
เมื่อเวลา 16.00 น. ที่บริเวณตลาดสดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ย่านร้านค้าขายที่สำคัญของ อ.เถิน ช่วงโค้ง
สุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 ก่อนที่จะมีถึงวันหย่อนบัตรวันที่ 20 มิ.ย. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ และรักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมนายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.
บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ เดินทางมาช่วยนางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 
เบอร์ 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยพากันเดินเคาะประตูหน้าบ้านขอคะแนนเสียงประชาชน ชูนโยบายเป็นคนรุ่นใหม่ 

อาสาเข้ามาแก้ปัญหาให้ชาวลำปาง 

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณร้านค้าลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และนายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรค พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วย ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคหาเสียง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เดินพบปะชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง พร้อมแจกแผ่น
พับ แนะนำตัวผู้สมัคร มีพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่ชื่นชอบ เข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพราะถือเป็น
หัวหน้าพรรคเพียงพรรคเดียว ที่ลงพ้ืนที่พบปะชาวบ้านอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน 

กัมพูชาไม่มีเบาะแสอุ้มหาย “วันเฉลิม” 

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มี
รายงานข่าวการหายตัวไปของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ ์สิทธิ ์ นักเคลื ่อนไหวทางการเมืองว่า ภายหลังจากที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ขอให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอ
ทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งขอรับข้อมูลที่จะช่วยหาตัวนายวันเฉลิมต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศ
กัมพูชา ได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า นายวันเฉลิม ได้เดินทางเข้าออกกัมพูชาหลายครั้ง ช่วงปี 2557-
2558 และได้ขอรับการตรวจลงตรา หรือวีซ่า มีระยะ เวลาพำนักชั่วคราวในกัมพูชาได้ถึง 31 ธ.ค. 2560 หลังจากนั้น
นายวันเฉลิมไม่ได้ขอต่ออายุวีซ่าอีก นอกจากนั้นทางการกัมพูชาไม่มีข้อมูลและเบาะแสการหายตัวไปของนายวันเฉลิม 
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชากำลังอยู่ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริง สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้า
และ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการกัมพูชาต่อไป 
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นศ.โวยถูกข่มขู่–รัฐบาลไม่คิดช่วย 

ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) จัดเวทีเสวนา “อุ้มหาย..แล้วไง?” 
โดย น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) กล่าวว่านายเตียง ศิริขันธ์ ปู่ทวดของตนก็ถูกอุ้มฆ่า สนท.เริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายวัน
เฉลิม ทุกครั้งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขู่คุกคาม การอุ้มนายวันเฉลิมไม่ใช่การเลือกฝั่ง แต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐบาลมี
พ้ืนฐานมาจากรัฐประหารจึงไม่เห็นประชาชน ยิ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามจึงไม่คิดช่วยเหลือ 

ด้านนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้จัดงาน เผยว่าหลังจากประชาชนและนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปเรียกร้องหน้าสถานทูตกัมพูชา
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ขอให้รัฐบาล กัมพูชาติดตามคดีอุ้มนายวันเฉลิม ตำรวจ สน.วังทองหลาง ได้ออกหมายเรียก 6 คน 
รวมถึงตนและนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน วันที่ 15 มิ.ย. นายสมยศยืนยันจะไปหน้า
สถานทูตกัมพูชาอีกครั้ง เพ่ือติดตามถามความคืบหน้าเรื่องนี้ 

 
อ้าอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1868568 
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เพื่อไทยชี้กลิ่นเลือกตั้งเริ่มโชยมาแนะ“นายกตู่” ปรับทัพสนองความต้องการประชาชน  
14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:15 น.      

 

         14 มิ.ย.2563  ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้นักการเมืองแต่ละพรรคได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อพบปะกับประชาชน และได้รับฟัง เสียงบ่นถึง

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและยังไม่เห็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ชัดเจนสำหรับการที่จะนำมาเพ่ือ

แก้ไขวิกฤตในครั้งนี้  ดังนั้นในช่วงนี้เราจึงมักจะได้ข่าวว่าทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้มีการปรับทัพครั้งใหญ่ โดย

หลายพรรคการเมืองได้เริ่มปรับและเปลี่ยนกลยุทธ์และวางแนวทางยุทธศาสตร์ การเลือกตั้งของตนเองขึ้นใหม่ เพ่ือที่จะ

ตอบสนองเสียงสะท้อนที่เริ ่มดังขึ้นแบบทวีคูณ ซึ่งการปรับทัพดังกล่าวนั้น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องก ารของ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ให้ตรงจุด มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญปี 

2560 เปิดช่องให้พรรคเล็กที่ได้คะแนนเสียงจำนวนน้อยก็สามารถ ที่จะเข้ามาเป็นส.ส. ในสภาฯ ได้ จึงทำให้ทุกพรรค

ต้องเร่งวางมาตรการปรับทัพให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน   

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่าผลกระทบของโรคโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจ

โลกปีนี้อาจหดตัวลงร้อยละ 3 ซึ่งแน่นอนว่าทุกประเทศนั้นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเองก่อน 

ประเทศไทยก็เช่นกัน ดังที่หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยนั้นพ่ึงรายได้จากต่างประเทศมากเกินไป ทั้งในเรื่อง

ของการส่งออก และการท่องเที่ยว  ดังนั้นรัฐบาลจึงควรที่จะเร่งเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เช่น 1.

ก่อนเปิดประเทศ ควรอัดฉีดเงินในระบบสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 

และเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณผ่านระบบออนไลน์ได้แบบตามเวลาจริง 
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2.สร้างงานที่มีรายได้สูง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ 3.ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจต่างๆ (จากธนาคาร

ภาครัฐถึงประชาชนโดยตรง) เพื่อเพิ่มกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก, ขนาดกลาง

และลูกจ้าง 4.รัฐควรมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนและตรงจุด เพราะการแจกเงินอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

เสมอไป ดังนั้นจึงควรที่จะตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

ถ้าหากรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการที่จะอยู่ยาว ก็ควรที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ

การป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 เพ่ือที่จะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหากเศรษฐกิจดี ก็คง

ไม่มีใครที่จะออกมาเพ่ือขับไล่รัฐบาลอีกต่อไป 

 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68628 
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'อาทิตย'์ ชี้ ยุบสภาไม่ใช่ทางออก 

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2563 09:17 น. การเมือง  

 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ระบุว่า... 

ยุบสภาไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอก 
ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็มาเฟียน้ำเน่าเละเทะเหมือนเดิม 
ต้องหลอมรวมกันปฏิรูปประเทศให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่ 
ชาติจึงจะพ้นภัย 

 

อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/162555 

 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/162555
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200614/bdb2aa89a0a8f0eedbcc437c9a88f73f59cffb704a7f11359c6dfc2ab7709f09.jpg?itok=1zMIZlRi


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

61 

 

 
หนา้แรก / คอลมัน์ / คอลมัน์การเมือง / เขียนให้คิด  

 

เขียนให้คิด 

เฉลิมชัย ยอดมาลัย  

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

ระยะนี้คอการเมืองไทยจะได้ยินเสียงพูดเรื่อยยุบสภาบ่อยครั้งขึ้น บ่อยเสียจนหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่า จะยุบสภา
จริงหรือ ยุบเพื่ออะไร ยุบแล้วรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จะได้กลับมามีอำนาจรัฐอีกหรือ แล้ว สส. ที่อยู่ในสภาอยากให้ยุบ
หรือไม่ แล้วก็มีคำถามเลยไปว่า หากยุบจริงๆ บรรดา สว. ที่หลายคนวิพากษ์ตรงกันว่ามาจากการแต่งตั้งของ สนช. จะมี
ความสุขหรือ หรือบางคนถามแรงๆ ว่า ทหารจะกล้าให้ยุบสภาหรือ เพราะเม่ือยุบสภาแล้ว บิ๊กตู่ก็อาจจะไม่ได้กลับมามี
อำนาจรัฐ เมื่อบิ๊กตู่หมดอำนาจรัฐ แล้วทหารจะไม่ถูกฝ่ายการเมืองไล่บี้หรือ 

ขึ้นชื่อว่าคำถามการเมือง ใครๆ ก็ถามได้ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ถาม แต่คำถามนั้นจะน่าสนใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ว่าคำถามนั้นแหลมคมชวนให้คิด หรือว่าทื่อเสียจนไร้ความน่าสนใจ 

ก่อนอื่นต้องถามกันให้ชัดก่อนว่า ใครมีอำนาจยุบสภาคำตอบคือนายกรัฐมนตรี ถ้าหากนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการ
ยุบสภา จะมีใครประกาศยุบสภาได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้ แต่คอการเมืองไทยรู้ดีว่า การยุบสภาที่ผ่านมาหลายต่อ
หลายครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็มิได้ต้องการยุบสภา แต่ทว่าไม่สามารถต้านทานต่อแรงบีบแรงอัดทางการเมือง
ได้ จนสุดท้ายก็ต้องจำใจยุบสภา แต่ก็มีในบางครั้งที่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นว่าตนเองมีความได้เปรียบทางการเมือง
มากกว่าฝ่ายตรงข้าม ก็จึงประกาศยุบสภาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุย แต่ทว่ามีผลประโยชน์สำหรับตัวนายกรัฐมนตรีเอง 

เพราะฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าจะประกาศยุบสภาในเร็ววันนี้
หรือไม่เพราะไม่ว่าจะถามย้ำ ถามซ้ำมากสักเพียงใด ก็ไม่มีวันได้คำตอบแท้จริง และชัดเจน ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องดู
สถานการณ์การเมืองโดยใกล้ชิด แล้วประเมินสถานการณ์เอาเอง 

 โปรดอย่าลืมว่า การยุบสภา (ผู้แทนราษฎร) คือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ความเป็นสมาชิกภาพของ สส. สิ้นสุดลง โดย
ขั้นตอนการยุบสภามีดังนี้ นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง บรรดา สส. ทั้งปวงหลุดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวันครบวาระตามกำหนด โดยมี
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เป้าประสงค์เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ และการยุบสภานั้นถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่ใช้คานอำนาจกับฝ่ายนิติ
บัญญัติ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การยุบสภามักเกิดขึ้นตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้นๆ เช่น เกิดความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงภายในรัฐสภาจนไม่สามารถหาทางประนีประนอมระหว่างกันได้อีกต่อไป แต่ในหลายกรณีก็พบว่าการยุบ
สภาเกิดขึ้นเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชิงความได้เปรียบทางการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐ หรือเมื่อผู้มีอำนาจรัฐ
มองเห็นว่า สามารถแก้วิกฤติต่างๆ ของบ้านเมืองได้เป็นที่น่าพอใจ และตนเองมีคะแนนนิยมสูงมากพอที่จะทำให้
ประชาชนลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองของตนเองให้กลับมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอีกวาระหนึ่ง เหล่านี้ เป็นต้น 

แต่ถึงกระนั้น เราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า การยุบสภาเพื่อนำไปสู่เลือกตั้งใหม่ในประเทศไทยก็ไม่
สามารถแก้วิกฤติศรัทธาของประชาชนได้ ดังพบมาแล้วว่า แม้จะประกาศยุบสภาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ แต่เมื่อมี
การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว แต่ในบางครั้งประชาชนก็ไม่เชื่อม่ันในผลการเลือกตั้ง 

คำถามท่ีตามมาคือ ถ้าหากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะประกาศยุบสภาขึ้นมาจริงๆ แล้วต่อให้กำหนดวันเลือกตั้งที่
ชัดเจน แล้วต่อให้ผลการเลือกตั้งปรากฏชัดออกมาอย่างโจ่งแจ้ง แต่มีคำถามคือ หากพรรคพลังประชารัฐชนะการ
เลือกตั้ง สามารถเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุด แล้วฝ่ายที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลของนายกฯ 
ประยุทธ์ ที่หลายคนเรียกว่าเป็นรัฐบาลทหาร จะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ ในมุมตรงกันข้าม ถ้าหากพรรคพลัง
ประชารัฐไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่พรรคไทยรักไทยสามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ กลุ่มคนที่ไม่ชื่น
ชอบพรรคไทยรักไทยจะรับผลการเลือกตั้งได้หรือไม่ 

อย่าลืมว่าเมื่อไทยนั้นเคยเกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งมาแล้ว จนต้องเกิดการประท้วง
ทางการเมืองอย่างรุนแรง แล้วนำไปสู่ความวุ่นวายโกลาหล ซึ่งอันที่จริง ประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงชัยชนะในการ
เลือกตั้งของพรรคการเมืองใดๆ ได้ แต่สำหรับประเทศนั้นมีความมหัศจรรย์มากกว่าตรงที่ประชาชนประกาศไม่ยอมรับ
ผลการเลือกตั้ง ซึ่งปัญหานี้อยู่ที ่ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้ง และต่อชัยชนะทาง
การเมืองของพรรคการเมืองแต่ละพรรค และนักการเมืองแต่ละคน 

หลายคนอาจบอกว่าการเลือกตั้งคือกรรมวิธีที่ดีที่สุดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชน
คือผู้ใช้สิทธิออกเสียงว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนของประชาชน แต่ขอถามย้ำว่า คุณแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมว่า 
กระบวนการเลือกตั้ง กรรมวิธีการเลือกของไทยบริสุทธิ์โปร่งใสขาวสะอาดทุกขั้นตอน หรือหากถามให้ตรงประเด็นคือ
คุณแน่ใจใช่หรือไม่ว่าการเลือกตั้งของไทยปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกเขตในทุกพื้นที่ และประชาชนผู้ไปออก
สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสามารถเลือกบุคคลที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นผู้แทนของเขา โดยปราศจากอำนาจใดๆ บีบ
บังคับ มีใครคนไหนสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้บ้าง หากมีกรุณาแสดงตัวด้วย 

นอกจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยกโลบายสารพัดชนิดแล้ว ยังมีอิทธิพลมืดอื่นๆ ที่ทำให้ผู้ออกสิทธิ์ใช้เสียงไม่
สามารถเลือกคนที่ต้องการได้แท้จริง 

ปมปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทยคือ คุณภาพของผู้สมัคร สส. เรื ่องนี้คือสิ่งที่วิญญูชนในสังคมไทย
ประจักษ์มาโดยตลอด จนมีการตั้งคำถามว่า คนพรรค์อย่างนี้นี่หรือบังอาจกล้าสมัคร สส. ช่างไม่ดูเงาของตนเองใน
กะโหลกบ้างเลย 
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แน่นอนว่า คนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนที่มีเศรษฐสถานะไม่ดีมักจะต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากผู้
ยิ ่งใหญ่ในท้องที่ ในจังหวัดของตนเอง ตัวอย่างหนึ่งที่ผู ้เขียนเคยได้ รับข้อมูลจากประชาชนกลุ่มหนึ่งในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนว่า ทำไมจึงเลือกคนคนนี้จากพรรคการเมืองนี้เป็น สส. แล้วทำไมเม่ือถึงฤดูเลือกตั้งคนซึ่งเข้ามาทำงาน
ในกรุงเทพฯ จะต้องกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จังหวัดบ้านเกิดของตนเอง ทั้งๆ ที่สามารถเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดบ้านเกิด
ได้ คำตอบที่ผู้เขียนได้รับคือ ต้องกลับไปเลือกตั้งที่จังหวัดบ้านเกิด เพราะทางบ้านได้ตกลงกับหัวคะแนนไว้แล้ว (ผู้เขียน
มั่นใจคุณผู้อ่านที่ติดตามการเมืองไทยคงสามารถเข้าใจคำว่า “ทางบ้านได้ตกลงกับหัวคะแนนไว้แล้ว” ได้เป็นอย่างดี) แต่
ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนไม่น้อยบอกว่า ต้องกลับไปลงคะแนนเสียงที่จังหวัดบ้านเกิด 
เพราะว่าแกนนำพรรคการเมืองพรรคนั้น ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดบ้านเกิดของผู้มีสิทธิออกเสียงมีบุญคุญกับพ่อแม่
ของตน ดังนั้นตนจึงต้องกลับไปลงคะแนน และต้องไปแสดงตนให้หัวคะแนนได้เห็นว่าตนกลับมาใช้สิทธิ์แล้ว หากไม่ทำ
เช่นนั้น พ่อแม่ญาติพ่ีน้องของตนก็จะเดือดร้อน นี่คือตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้รับจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทำ
มาหากินในกรุงเทพฯ แต่ต้องกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดบ้านเกิด 

แน่นอนว่า ประชาชนคงไม่ได้เป็นเพียงหมากการเมืองของนักการเมืองเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงนักการเมืองก็
ถูกใช้เป็นหมากการเมืองของประชาชนเช่นกัน เพราะการได้คะแนนเสียงของนักการเมืองก็ต้องแลกกับสิ่งที่ประชาชน
ต้องการ(ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าคุณจะเรียกว่าการซื้อเสียงหรือการยื่นหมูยื่นแมว)  ดังนั้นประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงต้องการ
ให้มีการเลือกตั้ง เพราะทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง ต้องมีการหาเสียงโดยนักการเมือง เมื่อมีการหาเสียงก็มีคำสัญญาต่างๆ 
จากนักการเมือง ส่วนประชาชนก็อาจจะมีสิทธิ์เรียกร้องสิ่งที่ตนเองต้องการ บางชุมชนต้องการถนน แหล่งน้ำ และไฟฟ้า 
ประปา และเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอื่นๆ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูเลือกตั้งประชาชนก็จะเป็นฝ่ายตั้งข้อเรียกร้องกับ
นักการเมือง หากนักการเมืองสัญญาว่าจะให้ แล้วทำได้ตามสัญญา ประชาชนก็จะให้การสนับสนุนด้วยการลงคะแนน
เสียงให้ แต่หากไม่ได้ตามสัญญา ประชาชนก็อาจจะไม่เลือกนักการเมืองจากพรรคการเมืองนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้ง
ประชาชนสมหวังและผิดหวัง 

ตอนนี้แม้จะยังไม่มีคำยืนยันเรื่องยุบสภา แต่เท่าท่ีมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในแต่ละวันก็พอจะจับความเคลื่อนไหวได้ถึง
กระแสยุบสภาที่ออกมาเป็นระลอกๆ ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคและจากพรรคฝ่ายค้านบางพรรค แต่ที่น่าสนใจ
และน่าจับตามองมากในระยะนี้คือ เริ่มมีกระแสพลังดูด สส. ปรากฏให้เห็นชัดขึ้นที่ละน้อย แม้กระท่ังมีข่าววงในจากคน
การเมืองถึงกับพูดว่ามิใช่แค่เพียงพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลจะพยายามดูด สส.จากพรรคร่วมด้วยกันเอง แต่ยังพยายาม
ดูด สส. จากพรรคฝ่ายค้านด้วย แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือ แม้กระท่ังพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองก็ยังเกิดกระแสการดูด สส. ที่
มีความละอ่อนทางการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเอง พูดเพียงเท่านี้คอการเมืองไทยคงเห็นภาพปรากฏชัดขึ้นแล้ว
ใช่ไหม ดังนั้นจึงต้องจับตาเฝ้าสังเกตพลังดูดจากพรรคการเมืองต่างๆ ให้จงดี  เพราะจะทวีพลังดูดมากขึ้น และมากขึ้น
เป็นลำดับ และขอบอกว่าเรื่องการดูด สส. นั้นเกิดขึ้นในวงการเมืองไทยมาแล้วหลายยุคหลายสมัย และเมื่อสามารถดูด
ได้จนเพียงพอแล้ว การยุบสภาก็น่าจะบังเกิดตามมาในไม่ช้า 
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