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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23 มถิุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์ 
Mcot ออนไลน์ 

     นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. กล่าวว่า พอใจภาพรวมการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 4 ล าปาง ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย หลังจากลงไปดูพ้ืนที่ด้วยตัวเอง และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จ
สิ้นคงต้องรอการรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง และรอการตรวจสอบว่ามี
การทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ก่อนพิจารณารับรองผล แต่เบื้องต้นยังไม่มีเร่ือง
ร้องเรียน 
     ขณะที่ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.เปิดเผยว่า จะมีการรายงานความ
คืบหน้าของการเลือกตั้งให้ที่ประชุม กกต.ได้รับทราบซึ่งในวันนี้จะมีการ
ประชุม กกต.ในเวลา 13.00 น. 

6 
7 
8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ โยน กกต. ตัดสินปม 'เสรีพิศุทธ์' ร้องทุจริต ลต.ซ่อมล าปาง 9 
2 มติชนออนไลน์ เห็นกันจะจะ ‘สมชัย’ โพสต์คลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 10 
3 มติชนออนไลน์ ปธ. กกต. เขต 4 ล าปาง เผยภาพรวมเลือกซ่อมปกติทุกหน่วย ยันไม่มี

คะแนนเกินตามกระแสโซเชียล 
11 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ "สมชัย"แฉคลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 12 
5 แนวหน้าออนไลน์ ยุ่งแล้ว!‘สมชัย’ปล่อย‘คลิป’อ้างได้จาก‘เสรีพิศุทธ์’ หลักฐาน‘ซื้อ

เสียง’เลือกตั้งซ่อมล าปาง 
13 

6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สมชัย” โพสต์คลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 14 
7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “สมชัย”โพสต์คลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง 15 
8 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมชัย’จ้ี กกต.อย่ารีรอฟันซื้อเสียงล าปาง โว‘คลิป’ข้อมูลครบ  16 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “พล.อ.ประวิตร” ยันไม่ไปรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้า พปชร. 17 
10 ส านักข่าวไทยออนไลน์ สมาชิกพรรคเล็กแห่ยื่นลาออก รวมตัวตั้งพรรคใหม่ 18 
11 มติชนออนไลน์ 7 พรรคเล็ก หนุน “เต้ พระรามเจ็ด” นั่งรัฐมนตรี  19 
12 เนชั่นออนไลน์ พิธา ประกาศวิสัยทัศน์ 'ก้าวไกล' สวนทางพรรคอ่ืนก าลังตีกันเอง 20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 ไทยโพสต์ 'มงคลกิตติ'์ บอกแล้วแต่ผู้ใหญ่จัด รมต.ให้ 22 
14 เนชั่นออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ไม่รู้ลูกเดียวว่าพร้อมนั่ง"หัวหน้าพปชร."หรือไม่ 24 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ตอบรับเป็น 'หัวหน้าพปชร.' แล้ว  25 
16 ข่าวสดออนไลน์ สุดชื่นมื่น! บิ๊กป้อม รับแล้ว ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 26 
17 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ตอบรับ นั่ง ‘หัวหน้า พปชร.’ แล้ว จับมือกันกลม ไร้เงาสี่กุมาร 27 
18 มติชนออนไลน์ นักวิชาการ เตือน พรรคเล็กเจตนาหวังย้ายรวมพรรคใหญ่ เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ 28 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' จัดเต็ม มีรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตั้ง 9 คน 29 
20 ไทยรัฐออนไลน์ ตู่ เหวอ-เต้ รมต. ไม่ ปรับ ครม.ตอนนี้ 30 
21 แนวหน้าออนไลน์ 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' วิเคราะห์ ลต.ซ่อม ฝ่ายค้านแพ้ทุกสนาม  36 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีต กก.บห. พปชร. มั่นใจ'บิ๊กป้อม'จะน าพาพรรคเป็นหนึ่งเดียว  37 
23 แนวหน้าออนไลน์ 'ไพศาล' ชี้ชัดก๊วนไหนหายไป ? ยกขันหมากเทียบเชิญ 'ลุงป้อม' หัวหน้า พปชร. 38 
24 มติชนออนไลน์ “รองโฆษก ปชป.” เผย ดินเนอร์ ส.ส. ค่ านี้ “ถาวร” เชิญ 3 อดีต หน.พรรค ร่วมด้วย 39 
25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประยุทธ์' ชะลอปรับครม.-ต่อรองไม่ได้ พปชร.หย่าศึก 'วิรัช-ธรรมนัส' 40 
26 MGR ออนไลน์ "แรมโบ้"จวก "จาตุรนต์" ผีเจาะปากมาพูด 42 
27 แนวหน้าออนไลน์ 'อนุทิน' ยินดี 'ลุงป้อม' ขึ้นแท่น หน.พปชร. ลั่นพรรคร่วมท างานไร้ปัญหา 43 
28 คมชัดลึกออนไลน์ มติ 7 พรรคส่ง "เต้ 007" นั่งใน ครม.นิวนอร์มอล 44 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ 'พปชร.' ใต้เงา 'บิ๊กป้อม' เนื้อหอม-อู่ข้าวอู่น้ า 46 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 48 
3 ไทยรัฐออนไลน์ แม่ไม้นักการเมือง (เก่า) 49 
4 ไทยรัฐออนไลน์ หยิกเล็บเจ็บเนื้อ 51 
5 ไทยรัฐออนไลน์ พ่ีคนนี้มีแต่ให้ 52 
6 ข่าวสดออนไลน์ อาการการเมือง อาการประชาธิปัตย์ หนักหนาสาหัส  53 
7 มติชนออนไลน์ จังหวะก้าว ยึดกุม พลังประชารัฐ จังหวะก้าว ก่อเกิด ไทยสร้างชาติ 54 
8 MGR ออนไลน์ พท.ในวันที่เจ้าของลอยแพ ร้าวลึกเกินเยียวยา !! 55 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมกอง
บรรณาธิการจัดท าวารสารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คร้ังที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอ านวยการ 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
 

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลอืกตัง้ 
ประชมุกองบรรณำธกิำรจดัท ำวำรสำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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ข่าวอ้างอิง 
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22 มิ.ย. 2563 14:28 

กกต.ระบุพอใจภาพรวมเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง รอรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก่อนพิจารณารับรองผล 

วันนี้ (22 มิ.ย.) นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. กล่าวว่า พอใจภาพรวมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ที่มีการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากลงไปดูพ้ืนที่ด้วยตัวเอง และเมื่อการเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นคงต้องรอการรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง และรอการตรวจสอบว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ก่อนพิจารณา
รับรองผล แต่เบื้องต้นยังไม่มีเร่ืองร้องเรียน 

 ขณะที่ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.เปิดเผยว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าของการเลือกตั้งให้ที่ประชุม กกต.
ได้รับทราบซึ่งในวันนี้จะมีการประชุม กกต.ในเวลา 13.00 น. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000064192 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000064192


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.36 น. 

กกต.พอใจภาพรวมเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการ
การเลือกตั้ง กล่าวว่า พอใจภาพรวมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากลงไปดูพ้ืนที่ด้วยตัวเอง และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นคงต้องรอการรายงานจาก
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และรอการตรวจสอบว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ แต่เบื้องต้นยังไม่มีเร่ืองร้องเรียน 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าของ
การเลือกตั้งให้ที่ประชุม กกต.ได้รับทราบ  ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุม กกต.ในเวลา  13.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/500772
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22 มิ.ย. 2020 13:46:49 

กกต. พอใจเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง 

      

 

 

 

 

 

ส านักงานกกต.22 มิ.ย.-“ปกรณ์” พอใจภาพรวมเลือกตั้งซ่อมล าปาง ระบุ ยังไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียน รายงานคื
หน้าประชุมกกต.บ่ายนี้ 

 นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า พอใจภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากลงไปดูพื้นท่ีด้วยตัวเอง  และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จ
สิ้นคงต้องรอการรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง และรอการตรวจสอบว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ 

“เบื้องต้นยังไม่มีเร่ืองร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการเลือกตั้งระบุว่าจะรายงานความ
คืบหน้าของการเลือกตั้งให้ที่ประชุมกกต.ได้รับทราบ ซึ่งวันนี้จะประชุมกกต.เวลา  13.00 น.” นายปกรณ์ กล่าว.  

 

อ้างอิง :    https://www.mcot.net/viewtna/5ef053d9e3f8e40af84569a6 

   

 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef053d9e3f8e40af84569a6
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จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 12.27 น. 

โยน กกต. ตดัสินปม 'เสรีพิศุทธ์' ร้องทุจรติ ลต.ซ่อมล าปาง  

 

 

 

 

 

"ประวิตร"ขอบคุณชาวล าปาง หนุนผู้สมัครพปชร.คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมเขต4 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ ชนะการ

เลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะความ

ไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้กับพรรคพลังประชารัฐจนชนะการเลือกตั้งซ่อม  

 เมื่อถามถึงกรณีที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เตรียมร้องให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง(กกต.) ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งและขอให้ชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งออกไปก่อน พล.อ.ประวิตร 

กล่าวว่า เป็นเร่ืองของ กกต.เป็นเร่ืองของข้อกฏหมาย ที่ต้องว่ากันไปตามข้ันตอน....  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781185 

ไบรท์ทีวี : https://www.brighttv.co.th/news/politics/lost-election 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/781185
https://www.brighttv.co.th/news/politics/lost-election
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 16:17 น. 

เห็นกันจะจะ ‘สมชัย’ โพสต์คลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
 
 
 
 

เมื่ อ วันที่  22 มิถุนายน นายสมชัย  ศ รีสุท ธิยากร นัก วิชาการชาวไทย อดีตข้ าราชการบ านาญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง[2] และ อดีตสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร หัวข้อว่า  “กกต. ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง” 
พร้อมระบุว่า 

วันนี้ (22 มิ.ย.2563) ผมมีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ท่านเพ่ิง
กลับมาจาก จ.ล าปาง และน าหลักฐานต่างๆที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดูนับสิบชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็น
คลิปการซื้อเสียงที่ผมบอกท่านไปว่า เป็นหลักฐานที่สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.
กลางได้ 

คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่
หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆละ 300 
บาท น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 

กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด ให้ 
เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 
158 คือจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 
ปี และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได้ 

ทราบมาว่า ในวันนี้จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ สนง.กกต.จังหวัดล าปาง ดังนั้น จึงเป็น
เร่ืองที่ กกต.กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อเสียง เกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบ
ประกาศผล ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2238534 

  

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2238534
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 16:26 น. 

ปธ. กกต. เขต 4 ล าปาง เผยภาพรวมเลือกซ่อมปกติทุกหน่วย ยันไม่มีคะแนนเกิน 

ตามกระแสโซเชียล 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง ในฐานะประธาน กกต.ล าปาง 
เขต 4 การเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง เปิดเผยว่า หลังจากด าเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งว่าง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้รายงานผลการจัดการเลือกตั้ง
ไปยัง กกต.จังหวัดล าปาง ซึ่งภาพรวม 386 หน่วยเลือกตั้งใน 5 อ าเภอของ จ.ล าปาง ประกอบด้วย อ.เสริมงาม อ.เกาะ
คา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก เรียบร้อยดีทุกหน่วย ทั้งการเปิดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิ การปฎิบัติตามมาตราการ
ป้องกันโรคโควิด – 19 และการนับคะแนน เรียบร้อยดีทุกประการ 

“ส่วนหีบบัตร ขณะนี้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยของแต่ละอ าเภอ ส าหรับกรณีมีการเขียนลงในโซเชียล
มีเดีย และสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ว่า หน่วยเลือกตั้ง 1 แห่ง ใน ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา พบความผิดปกติ ผลคะแนน
รวมเลือกตั้งเกินกว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิ มีการแชร์ออกไปเป็นจ านวนมาก ในเร่ืองนี้ขอเรียนประชาชนว่า ทุกหน่วยใน อ.
เกาะคา ผลการนับคะแนนเป็นปกติ จึงท าให้สามารถรวมผลคะแนนเลือกตั้ง และรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการไปยัง
กกต.ล าปาง” นายพนมพร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2238554 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2238554
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%872.jpg
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วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:29 น. 

"สมชัย"แฉคลิปซือ้เสียงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 

 

 

 

 

"สมชัย ศรีสุทธิยากร"เผยคลิปหัวคะแนนแจกเงินให้ชาวบ้านก่อนวันเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง จี้กกต.ไม่ควรเร่ง
ประกาศผลเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อม
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ามีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปาง โดยมีเนื้อหาดังนี้ วันนี้ (22 มิ.ย.2563) ผม
มีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ท่านเพ่ิงกลับมาจาก จ.ล าปาง และน าหลักฐาน
ต่างๆที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดูนับสิบชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิปการซื้อเสียงที่ผมบอกท่านไปว่า 
เป็นหลักฐานที่สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.กลางได้ 
 คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่
หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆละ 300 
บาท น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 
 กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด ให้ 
เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 
158 คือจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 
ปี และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได้ 
 ทราบมาว่า ในวันนี้จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ สนง.กกต.จังหวัดล าปาง ดังนั้น จึงเป็น
เร่ืองที่ กกต.กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบ
ประกาศผล ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/626631  

https://www.posttoday.com/politic/news/626631
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วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.31 น. 

ยุ่งแล้ว!‘สมชัย’ปล่อย‘คลิป’อ้างได้จาก‘เสรีพศิุทธ’์ หลักฐาน‘ซื้อเสียง’เลือกตั้งซอ่มล าปาง 

 

 

 

 

 

ยุ่งแล้ว!‘สมชัย’ปล่อย‘คลิป’อ้างได้จาก‘เสรีพิศุทธ์’ หลักฐาน‘ซื้อเสียง’เลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 22 มิถุนายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์คลิปที่อ้างว่าเป็นการซื้อ
เสียงในการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง พร้อมข้อความ มีเนื้อหาดังนี้ 
 วันนี้ (22 มิ.ย.2563) ผมมีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ท่านเพ่ิง
กลับมาจาก จ.ล าปาง และน าหลักฐานต่างๆที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดูนับสิบชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็น
คลิปการซื้อเสียงที่ผมบอกท่านไปว่า เป็นหลักฐานที่สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.
กลางได้ 
 คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่
หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆละ 300 
บาท น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 

กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด ให้ 
เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 
158 คือจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 
ปี และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได ้
 ทราบมาว่า ในวันนี้จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ สนง.กกต.จังหวัดล าปาง ดังนั้น จึงเป็น
เร่ืองที่ กกต.กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบ
ประกาศผล ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500843  

https://www.naewna.com/politic/500843
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“สมชัย” โพสต์คลิปซือ้เสียงเลือกตั้งซอ่มล าปาง 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ 22 มิ.ย.-“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เผยคลิปซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ยืนยันมีเงิน
หลักฐานชัด เอาผิดได้ อย่าเร่งประกาศผล 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเผยคลิปที่ระบุว่าเป็น
การซื้อเสียงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง พร้อมระบุว่า กกต.ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 
เนื่องจากตนมีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่เพ่ิงกลับมาจากจังหวัดล าปาง 
และน าหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ดูนับสิบชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิปการซื้อเสียงที่เป็น
หลักฐานสามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.กลางได้ 
 โดยคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่
หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท เย็บเป็นชุด ๆ ละ 300 
บาท น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 
 นายสมชัย ระบุว่า กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้
ผู้สมัครหรือผู้ใดให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้อง
ได้รับโทษตามมาตรา 158 คือ จ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอัน
เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได้ 
 นายสมชัย ยังระบุว่า ทราบมาว่าในวันนี้จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ส านักงาน กกต.
จังหวัดล าปาง จึงเป็นเร่ืองที่ กกต.กลาง สมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริง
หรือไม่  ไม่ควรเร่งรีบประกาศผล ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิด
การปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริง.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef07affe3f8e40af945b789 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef07affe3f8e40af945b789
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“สมชัย”โพสต์คลิปซือ้เสียงเลอืกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง 

 
 
 
 
 
 
“สมชัย”แฉคลิปซ้ือเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง  จี้กกต.ตรวจสอบ อย่าเร่งประกาศผล 
 วันนี้ (22 มิ.ย.2563) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความ และคลิปภาพ
เหตุการณ์ท่ีอ้างว่า มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กกต.
ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง  
 ผมมีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ท่านเพ่ิงกลับมาจาก จ.ล าปาง และ
น าหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดูนับสิบชิ้น  มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิปการซื้อเสียงที่ผมบอก
ท่านไปว่า เป็นหลักฐานที่สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ กกต.จังหวัด และ กกต.กลางได้ 
 คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. หนึ่งวันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดท่ี
หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง  มีหัวคะแนนน าเงิน 600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆ ละ 300 
บาท  น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว  สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 

กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด ให้ 
เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ค านวณเป็นเงินได้  ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 
158 คือจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 
ปี  และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม  ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได้ 

ทราบมาว่า ในวันนี้จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ สนง.กกต.จังหวัดล าปาง ดังนั้น จึงเป็น
เร่ืองที่ กกต.กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่า มีการซื้อเสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบ
ประกาศผล ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทาง
การเมืองอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/439352?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/439352?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/439352?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.27 น. 

‘สมชัย’จี้ กกต.อย่ารีรอฟันซื้อเสียงล าปาง โว‘คลิป’ข้อมูลครบ ไปไม่ถูกเดี๋ยวน าไป 
  
 
 
 
 
 
 
‘สมชัย’เปิดข้อกฎหมายรางวัลน าจับ ‘ซื้อเสียง’ ชวนประชาชนแจ้งเบาะแส แปร 300 เป็น 3 แสน ท้า ‘กกต.’ อย่า
รีรอ ‘คลิปซ้ือเสียงล าปาง’ ข้อมูลครบ ไปไม่ถูกเดี๋ยวน าไป 
 23 มิถุนายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงเกาะติดกรณีอ้างว่ามีการ
ซื้อเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ล าปาง อย่างต่อเนื่อง (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ยุ่งแล้ว!‘สมชัย’ปล่อย‘คลิป’อ้างได้
จาก‘เสรีพิศุทธ์’ หลักฐาน‘ซื้อเสียง’เลือกตั้งซ่อมล าปาง) 
 ล่าสุดนายสมชัย โพสต์ภาพ พร้อมข้อความต่อเนื่อง ว่า “ภาพเงินซื้อเสียง เย็บแม็คๆละ 300 บาท 2 แม็ค 600 
บาท แจกให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 11 ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง ที่ ประชาชน น ามามอบ
เป็นหลักฐานและ พรรคเสรีรวมไทย ได้น าไปร้องต่อส านักงาน กกต. จังหวัดล าปางเมื่อวานนี้ (ใส่ซองพลาสติกเพ่ือกัน
รอยนิ้วมือ)” 
 “ชื่อ นามสกุล ของ บุคคลที่ซื้อเสียงในคลิปมีแล้ว บ้านเลขที่ของสถานที่เกิดเหตุมีแล้ว วันเวลาของเหตุบันทึกไว้
ชัดเจน มีบุคคลพร้อมให้การเป็นพยาน กกต.อย่ารีรอที่จะด าเนินการ หาก สนง. กกต.จังหวัด ไม่รู้ กกต.กลาง จะให้ผม
พาไปก็ได้” 
 นอกจากนี้นายสมชัย โพสต์ว่า “ระเบียบรางวัลสินบนน าจับซื้อเสียง ของ กกต. ประกาศใช้ตั้งแต่มีนาคม 2562 
แต่ กกต.ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองพยาน และ ก าหนดให้ พนักงาน
สอบสวนของ กกต.ต้องลงไปหาหลักฐานเมื่อมีการร้องทุจริตจากประชาชน” 
“หากเร่ืองเป็นจริง จนท าให้แจกใบเหลือง ผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงินรางวัล 100,000-200,000 บาท หากไปถึงใบแดง จะ
ได้เงินรางวัล 100,000-300,000 บาท” 
 “ใครมีหลักฐาน พบว่ามีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมา หรือ พร้อมเป็นพยานบุคคล รีบเลยครับ แปร 
300 บาท เป็น 300,000 บาท” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500919 
  

https://www.naewna.com/politic/500919
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“พล.อ.ประวติร” ยันไม่ไปรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้า พปชร. 
 
 
      
 
 
+ 
 
ท าเนียบฯ 22 มิ.ย.-“พล.อ.ประวิตร” ขอบคุณประชาชนไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้ พปชร.ในการเลือกตั้งซ่อม
ล าปาง ชี้เป็นเรื่องนายกฯ หลังพรรคเล็กเสนอชื่อ “มงคลกิตติ์” ร่วม ครม.ใหม่ ยืนยันไม่ไปรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้า 
พปชร. 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณ หลังนายวัฒนา สิทธิสัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เขต 4 และขอขอบคุณประชาชนที่
ไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้พรรคพลังประชารัฐ 
 ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จะไปร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เร่ืองการทุจริตเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเร่ืองของ กกต. ส่วนการเสนอชื่อนายมงคลกิตติ์ สุข
สินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นตัวแทนของพรรคขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ยังไม่มีการส่งรายชื่อมา เพราะเร่ืองนี้เป็นเร่ืองของนายกรัฐมนตรีคนเดียว 
 พล.อ.ประวิตร กล่าวยืนยันว่า ตนจะไม่เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในวัน
พรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) พร้อมย้ าว่ายังไม่ทราบถึงการเสนอชื่อตนเป็นหัวหน้าพรรค และได้มีการแจ้งกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ 
ประธานวิปรัฐบาล ว่าจะไม่เดินทางไปยังพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือรับการเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรค.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef04c4de3f8e40af845696e 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5ef04c4de3f8e40af845696e
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สมาชิกพรรคเล็กแห่ย่ืนลาออก รวมตัวตั้งพรรคใหม่ 
     
 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หลังมีข่าวพรรคการเมืองขนาดเล็กเตรียม
ยุบพรรคเพ่ือไปรวมกับพรรคการเมืองใหญ่ ก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหลังส านักงาน กกต.เปิดท าการ มีสมาชิกพรรคการเมือง
ทยอยเดินทางมายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ขณะที่บางส่วนได้ยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
 โดยนายสาโรจน์ เอียดขาว สมาชิกพรรคประชาธรรมไทย พร้อมกับสมาชิกพรรคเพ่ือชาติ พรรคภูมิพลัง
เกษตรกรไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธรรมไทย เข้ายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อ กกต. 
รวมถึงสอบถามรายละเอียดและเอกสารในการจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากประสงค์จะเข้ายื่นจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคไทยอารีราษฎร์ ต่อ กกต.ในสัปดาห์หน้า 
 “การที่สมาชิกพรรคเล็กลาออก แล้วมารวมตัวเพ่ือจัดตั้งพรรคใหม่ เป็นการรวมตัวของคนที่มีอุดมการณ์
เดียวกันที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนรากหญ้า ทุกคนมาจากพ้ืนเพบ้าน ๆ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เพราะ
เป็นคนที่รู้ความเดือดร้อนและสามารถสนองความต้องการให้กับประชาชนที่ยังมีความยากล าบากอยู่ อีกทั้งทุกคนที่มา
รวมตัวกันเคยผิดพลาดจากการร่วมงานกับพรรคการเมืองเก่า” นายสาโรจน์ กล่าว 

นายสาโรจน์ กล่าวอีกว่า แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่คิดว่าการเข้าถึงประชาชนไม่ได้อยู่ที่ต้องสังกัดพรรค
ใหญ่หรือพรรคเล็ก แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากกว่า จุดยืนของพรรคเล็กไม่
ต้องการให้มีทุนสามานย์เข้ามาอยู่ในพรรค ส่วนเมื่อเป็นพรรคแล้วจะตัดสินใจไปร่วมกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับ
ประชาชน 
 ด้านนายภัทรนุกูล เอ่งฉ้วน อดีตสมาชิกพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมอดีตสมาชิกพรรคพลัง
ประชาธิปไตย เดินทางมายื่นขอจดตั้งพรรคไทยยั่งยืน โดยนายภัทรนุกูล กล่าวว่า ขณะนี้การจัดตั้งพรรคเสร็จแล้ว 75% 
ตนจะเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ขอยังไม่เปิดเผย และที่ต้องลาออกจากพรรค
เดิมมาตั้งพรรคใหม่ เพราะต้องการดูแลชาวบ้าน อีกทั้งขณะที่อยู่พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นโยบายที่เราคิดไว้ไม่
สามารถท าให้เป็นจริงได้ รวมทั้งพรรคก็ไม่ร่วมรัฐบาล ท าให้ปัญหาของประชาชนที่เรารับมา ไม่ได้รับการแก้ไข จึงต้อง
ออกมาตั้งพรรคเอง.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef05124e3f8e40aef44f3d9 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef05124e3f8e40aef44f3d9
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 14:27 น. 

7 พรรคเล็ก หนุน “เต้ พระรามเจด็” นั่งรัฐมนตรี การันตีนิสัยเปลี่ยน วางตัวดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชา
ธรรมไทย แถลงว่า ที่ผ่านมากลุ่มพรรคเล็กไม่เคยเรียกร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ถ้ามีการปรับครม.ก็ควร
ใช้โอกาสนี้พิจารณาให้ตัวแทนพรรคเล็กเป็นรัฐมนตรี ให้พรรคเล็กได้ขับเคลื่อนนโยบาย ในฐานะที่ตนมีความอาวุโส
สูงสุดใน 11 พรรคได้หารือกันว่า 1 ปีที่ผ่านมา เพราะเราไม่มีรัฐมนตรีจากพรรค 11 พรรคเลย จึงไปทาบทามทุกคน แต่
ก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ยืนยันได้ว่า สาเหตุที่ต้องเป็นนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เพราะดูแล้วเด็กคนนี้ น่าจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ การจะท าให้เกิดการยอมรับนาย
มงคลกิตติ์ต้องคุยกับพรรคเล็ก และดูผลงานในสภาและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาประเทศ เท่าท่ีอยู่ด้วยกันมา 1 
ปีที่เป็นฝ่ายค้านอิสระ ตนได้มีโอกาสในการแนะน าว่า จะวางตัวอย่างไร โดยตนคิดว่านายมงคลกิตติ์เปลี่ยนนิสัย
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใน 11 พรรคมีอย่างน้อย 7 พรรคให้การสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ ในทางการเมือง
ต้องอยู่ด้วยการเจรจาและลายลักษณ์อักษร ถ้าไม่มีอะไรอยู่ในมือคงไม่กล้าออกมาแถลง 

“อย่าให้ต้องประจานไปมากกว่านี้ อยากให้เป็นเร่ืองภายในของพรรคการเมืองทั้ง 11 พรรค แต่เมื่อเป็น
ประเด็นออกมาท าให้ตนเองต้องออกมาชี้แจง ขณะนี้ประชาชนยอมรับนายมงคลกิตติ์ทั้งผลงานและการวางตัว คนจะมา
บริหารประเทศต้องทันกับเหตุการณ์ ผมเป็นเองไม่ได้เพราะผมไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นิวนอร์มอลถึงที่สุดแล้วการ
ปรับคณะครม. ขึ้นอยู่กับนายกฯ” นายพิเชษฐ กล่าว และว่า ส าหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เห็นด้วยจ านวน 7 พรรค 
ประกอบด้วย 1.พรรคประชาธรรมไทย 2.พรรคไทยศรีวิไลย์ 3.พรรคไทรักธรรม 4.พรรคพลังชาติไทย 5.พรรคครูไทย
เพ่ือประชาชน 6.พรรคพลังไทยรักไทย และ 7.พรรคประชานิยม ยืนยันว่า ประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก 7 
พรรคเห็นด้วย 4 พรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร แต่เราขอโอกาสให้พรรคเล็กเข้าไปมีโอกาสการบริหารประเทศ ถึงที่สุด
แล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรและยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามเดิม เพราะเป็นอ านาจของนายกฯ ส่วนจะมีโอกาส
จะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น ตนคิดว่า อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและช่วยให้รัฐบาลมี
เสถียรภาพ ตนเองก็พร้อม และตนเองเคยบอกรองนายกฯว่าอะไรที่ขับเคลื่อนไปได้ก็ต้องพิจารณา แต่ตอนนี้ยังเป็น
พรรคการเมืองเล็กอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2238346 
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พิธา ประกาศวิสัยทัศน์ 'ก้าวไกล' สวนทางพรรคอื่นก าลังตีกันเอง 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล ซัดพรรคการเมืองตีกันเองท าลายความหวังประชาชน ประกาศ ขอท างานหนักเพื่อชาติ 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่า  ในขณะที่สังคมเต็มไปด้วยข่าวการแตกหักของหลายพรรคการเมือง พรรค
ก้าวไกลยืนหยัดก้าวเดินไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง ให้สมกับที่ประชาชนได้เลือกมา ช่วงนี้คือสัปดาห์ก่อนการปรับ 
ครม. ท าให้ความขัดแย้งภายในแต่ละพรรคออกมาในข่าวมากขึ้น อาจจะเกิดเนื่องจากการแบ่งเค้กที่ไม่ลงตัว หรือเหตุผล
อันใดผมคงไม่สามารถไปฟันธงได้ แต่ผมสามารถพูดได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ที่หลายพรรคการเมืองก าลังท า เป็นการไม่เคารพ
เสียงของประชาชนที่เลือกพวกท่านมา เป็นการกระท าทางการเมืองที่ไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะช่วง
นี้ที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤติ สิ่งเหล่านี้ยิ่งท าให้ประชาชนสิ้นหวังกับการเมือง ในภาวะที่ผู้คนต้องการความหวังที่สุด ส าหรับ
ผมแล้วนั้น ไม่ควรจะเลือกยากเลยว่าผู้แทนราษฎรควรจะรักษาอ านาจและผลประโยชน์ส่วนตน หรือรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน 
 นายพิธา กล่าวว่า ส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นว่าในบรรดาทุกพรรคการเมือง พรรคก้าวไกลยังคงเป็นความหวังส าหรับ
ประชาชนที่สุด ถึงแม้ว่าจ านวนส.ส.เราลดลง แต่คุณภาพยังเหมือนเดิม หลายเร่ืองเรายังต้องปรับปรุง หลายเร่ืองคงต้อง
ให้เวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ แต่อย่างน้อยประชาชนได้ประจักษ์แล้วว่า ตั้งแต่วันที่ตั้งพรรคมาจนถึงวันนี้ พวกเราเดินหน้า
ท างานหนักกันมาโดยตลอดทั้งในและนอกสภา ผมรู้สึกภูมิใจในเพ่ือนส.ส.ทุกคน ที่ เป็นดาวฤกษ์ เฉิดฉายได้ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่เปิดสภาสมัยนี้มาก้าวไกลได้พิสูจน์การท างานในสภาให้เห็นแล้ว รวมถึงความส าเร็จในภารกิจ
ส าคัญยิ่งที่พรรคก้าวไกลได้ร่วมกันท า เช่นการตั้ง กมธ.วิสามัญสู้ภัยโควิด ที่พวกเราเป็นผู้ริเร่ิมการผลักดันให้ได้เกิดขึ้น
จริง รวมถึงการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 ส าหรับการท างานของพรรคก้าวไกล นายพิธา กล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าในการปักธงประเด็น พรรค
ก้าวไกลเดินหน้าสานต่อนโยบาย แก้ปัญหาระดับโครงสร้างของประเทศ สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกลได้ยื่น
ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศค าสั่ง คสช. 17 ฉบับ เพ่ือยุติมรดกบาปยุครัฐประหารที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ พรรคก้าวไกลได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร เพ่ือเปลี่ยนจากการบังคับเกณฑ์ทหารมา
เป็นสมัครใจ ให้ทหารมีสวัสดิการที่ดีขึ้น รวมทั้งยื่นร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นหมุดหมายส าคัญในการปลดล็อก
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ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพ่ือยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน ร่างกฎหมายสมรสเท่า
เทียม เพื่อผลักดันให้เปลี่ยนจากการสมรสระหว่างชายกับหญิงเป็นระหว่างบุคคลกับบุคคล  จนมาถึงการยื่นร่าง พ.ร.บ.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาลโดยกลไกสภาผู้แทนราษฎรและ
ศาล ท าให้รัฐบาลจะต้องใช้อ านาจในช่วงวิกฤตอย่างรอบคอบ  และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  
 "ในตอนนี้พวกเราก าลังเตรียมตัวกันอย่างหนัก เพ่ือศึกษาและเตรียมตัวอภิปรายงบประมาณปี 2564 ที่จะ
เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ร่วมติดตามกัน สุดท้ายนี้ผมขอย้ าว่า ในเวลานี้ที่ประชาชนหลายคนอาจ
ก าลังรู้สึกสิ้นหวังกับสถานการณ์บ้านเมือง ผนวกกับข่าวสารของความแตกร้าวของหลายพรรคการเมือง พรรคก้าวไกล
จะยืนหยัดต่อสู้โดยยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ขอพวกท่านอย่าเพ่ิงสิ้นหวัง ขอจงอย่าเพ่ิงหมดศรัทธา เราจะ
ก้าวต่อไป เราจะก้าวให้ไกล และก้าวไปไม่หยุด สู่อนาคตใหม่ ที่ก้าวหน้า เท่าเทียม" นายพิธา กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12561?line= 
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:25 น.     

'มงคลกิตติ์' บอกแล้วแต่ผู้ใหญ่จัด รมต.ให้ ลัน่หากวืดยังเป็น ส.ส.หนุนรัฐบาลเหมือนเดิม 
 
   
 
 
 
 
 

22 มิ.ย.63 - นายมงคลกิติต์ สุขสินธารานนท์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณี7 พรรคการเมืองขนาดเล็กสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีในการปรับครม.คร้ังนี้ว่า แล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคเล็ก
เพราะตนน่าจะเด็กสุดในกลุ่ม11 พรรคเล็ก และแล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา ส่วนปัจจุบันตนยังท าหน้าที่เป็นส.ส.
และกรรมาธิการอีกหลายคณะ ซึ่งยังท าหน้าที่ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อถามถึงกระแสความขัดแย้งกันเองในพรรคเล็ก ภายหลังจากที่มีการเสนอชื่อนายงมงคลกิตติ์เป็นรัฐมนตรี 
จะต้องมีการไปพูดคุยกับกลุ่มที่ไม่ได้โหวตเลือกหรือไม่ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่าคงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ ตนไม่เกี่ยวคงพูด
อะไรไม่ได่ 
 เมื่อถามย้ าว่าจะบานปลายจนท าให้กลุ่มแตกหรือไม่ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า เราอยู่ด้วยกันมานานไม่มีทางแตก 
ส่วนนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย ที่ไม่ได้สนับสนุนนั้น นายสัมพันธ์ก็เป็นพ่ีที่เคารพและเป็นพ่ีใหญ่
เหมือนนายพิเชษฐ สถิรชวาล   ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย เราก็ยังเคารพและนับถือกันเหมือนเดิม  
 ถามต่อว่าหากอีก4 พรรคท่ีไม่ได้เสนอชื่อนายมงคลกิตติ์ แต่ไปเสนอชื่อคนอ่ืนให้เป็นรัฐมนตรีจะว่าอย่างไร นาย
มงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่มีความเห็น 
 ต่อข้อถามว่าการที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคิดว่าถนัดงานด้านไหน นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ตนตั้งพรคไทยศรีวิไลย์
ขึ้นมาก็ต้องพร้อมในการเป็นส.ส.และพร้อมทุกอย่างที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถเท่าที่พลัง
ยังมีอยู่ และหากนายกฯไม่พิจารณาให้เป็นรัฐมนตรีก็ยืนยันที่จะยังอยู่กับรัฐบาลต่อไป โดยท าหน้าที่ส.ส.เหมือนเดิมและ
ต้องขับเคลื่อนสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมในการแก้ปัญหาที่จะหารายได้ให้กับประเทศ เพราะปัจจุบันวิกฤต
เศรษฐกิจถือว่าหนักมาก หากเกิดปัญหาขึ้นอีกก็จะเป็นปัญหาในอนาคต เราพยายามเสนอแนวทางหารายได้เข้าประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมตั้งกรรมาธิการคลองไทย รวมถึงการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาความเป็นไปได้เปิดเอนเตอร์เท
รนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ซึ่งคิดว่าน่าจะสามารถน ารายได้ใต้ดินมาอยู่บนดินเพ่ือมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ 
เหมือนเอาเงินที่ไม่ถูกต้องมาท าให้ถูกต้อง เพ่ือมาดูแลภาพรวม 
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ถามย้ าว่าหากเป็นรัฐมนตรีจะนั่งกระทรวงเศรษฐกิจใช่หรือไม่ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ในมุมของตนแล้วแต่
ผู้ใหญ่จะตัดสินใจ แต่ปัจจุบันยังท าหน้าที่ปกติเหมือนเดิม 
 ถามอีกว่าปัจจุบันพรรคเล็กเร่ิมย้ายไปอยู่พรรคใหญ่กันแล้ว พรรคไทยศรีวิไลย์จะย้ายไปด้วยหรือไม่ หัวหน้า
พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ยังต้องการขับเคลื่อนพรรคไทยศรีวิไลย์เหมือนเดิม เพราะถือว่าเป็นพรรคที่คล้ายกับอนุรักษ์
นิยม แต่เป็นอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่เพราะตนเป็นคนเจนวาย(Gen Y) ยังสามารถท าความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ได้ และ
พรรคไทยศรีวิไลย์ต้องการเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69387 
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22 มิถุนายน 2020 เวลา 15:32 

'บิ๊กป้อม' ไม่รูลู้กเดียววา่พร้อมนั่ง"หัวหน้าพปชร."หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม" ปัด ไม่รู้ "พรรคเล็ก" ชงชื่อ "เต้" นั่ง "รมต." โยน "นายกฯ" พิจารณา "ปรับครม." คนเดียว หงุดหงิดสื่อ 
ถามซ้ าซาก แจง ไม่ไปรับเทียบเชิญ นั่ง "หัวหน้าพปชร." ตอบไม่รู้พร้อมหรือไม่หากถูกเสนอชื่อ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ระบุถึง
ผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง ที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ชนะการเลือกตั้งว่า ต้องขอบคุณชาว
ล าปางที่มาลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะที่ลงให้กับพรรคพปชร. ต้องขอบคุณในความไว้วางใจ ส่วนกรณีที่พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใสนั้นเป็นเร่ืองของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นเร่ืองทางกฎหมาย 

พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงกรณีท่ีพรรคเล็กเสนอชื่อนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นรัฐมนตรีนั้น "อันนี้ไม่รู้ ผมไม่รู้ ใครจะเสนออะไรผมไม่รู้" และยังไม่มีการประสานหรือส่งรายชื่อ
มาให้พิจารณา เพราะเร่ืองการปรับครม. เป็นเร่ืองของนายกรัฐมนตรีคนเดียว บอกตั้งหลายคร้ังแล้ว ถามซ้ าถามซาก 
 ส่วนที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่า พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปรับ
เทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้นั้น พล.อ.ประวิตร ระบุว่า "ไม่ไปๆ ยังไม่รู้เลย" ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้
ถามย้ า ถ้าได้รับเทียบเชิญจะรับนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่รับๆ" และได้แจ้งกับนาย
วิรัชแล้ว และเมื่อถามย้ าอีกว่า พร้อมหรือยังหากถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะไปรู้ได้
อย่างไร สื่อก็ตอบเองสิ ถามเองก็ตอบเอง 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12560?line= 
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'บิ๊กป้อม' ตอบรับเป็น 'หัวหน้าพปชร.' แล้ว หลังแกนน าพรรคแท็กทีมเข้าเทียบเชิญ 
 
   
 
 

 
 
 
22 มิ.ย.63 - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า 

จากเดิมที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพปชร. จะเดินทางมารับเทียบ
เชิญจากส.ส.ของพรรคในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมพรรคอาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นั้น ได้มี
การยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา แกนน าพรรคพปชร.คนส าคัญ อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ ์นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายสุขาต ิชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น 
ได้ร่วมตัวกันเข้าเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพล.อ.ประวิตร ได้ตอบรับเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
 "พล.อ.ประวิตร พูดกับแกนน าพรรคว่าขอให้รักสามัคคี ท างานให้ดี ห้ามแตกแยก และให้เป็นหนึ่งเดียว" นาย
วิรัช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69408 
ไลน์ทูเดย์ : https://today.line.me/TH/article/6Pp8ej?utm_source=lineshar 
เนชั่นทีวี : https://www.nationtv.tv/main/content/378781728/?qline= 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69408
https://today.line.me/TH/article/6Pp8ej?utm_source=lineshar
https://www.nationtv.tv/main/content/378781728/?qline
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22 มิ.ย. 2563 -18:10 น. 

สุดชื่นมื่น! บิ๊กป้อม รับแล้ว ขึ้นน่ังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลัง 12 แกนน าตบเท้าเชิญ 
 
 
 
 
 
 
'บิ๊กป้อม' รับเทียบเชิญ ขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลัง 12 แกนน า เชิญส่วนตัว พร้อมก าชับขอให้สามัคคี 
ห้ามแตกแยก 
 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ ในการส่งเทียบเชิญ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ จาก
เดิมแกนน ามีก าหนดจะเดินทางไปที่ท าเนียบรัฐบาล วันที่ 23 มิ.ย. เวลา 08.30 น. 
 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นที่ศูนย์ประชุมส.ส.อาคารวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก โดยพล.อ.ประวิตร 
จะเดินทางมาพบกับส.ส. เนื่องจากตรงกับวันที่มีการประชุมส.ส.พรรค แต่ล่าสุดพล.อ.ประวิตรแจ้งกับแกนน าพรรคว่า 
จะไม่เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมดังกล่าว โดยจะให้ผู้เกี่ยวข้องในพรรคด าเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการ 
 ทั้งนี้ มีรายงานว่าในการเชิญพล.อ.ประวิตร มาเป็นหัวหน้าพรรค แกนน าและผู้ใหญ่ของพรรคจะไปเรียนเชิญ
เป็นการส่วนตัว เพ่ือเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่กลับปรากฏว่าในช่วงเย็นวันนี้ (22 มิ.ย.) แกนน าพรรคพลัง
ประชารัฐจากทุกกลุ่ม อาทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นต้น ได้
เดินทางไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพล.อ.ประวิตร ได้
ตอบตกลงที่จะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเช่นกัน 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร กล่าวกับแกนน าพรรคว่า เมื่อมาเชิญเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว 
ขอให้รักสามัคคี ท างานให้ดี ห้ามแตกแยก และให้เป็นหนึ่งเดียว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4364995 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434758?adz= 
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 18:12 น. 

‘บิ๊กป้อม’ ตอบรับ นั่ง ‘หัวหน้า พปชร.’ แล้ว จับมือกันกลม ไร้เงาสีกุ่มาร 
 
 
 
 
 
 
‘บิ๊กป้อม’ ตอบรับ นั่ง ‘หัวหน้า พปชร.’ แล้ว หลังตอบไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ไป มาตลอดวัน 

เมื่อเวลา 17.10 น.วันที่ 22 มิถุนายน ที่อาคารวัน ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. เดินทางเข้าพรรค พปชร.ตามค าเทียบเชิญของแกนน าพรรค 
อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายอนุชา นาคาศัย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายสุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรค เพ่ือให้ พล.อ.ประวิตร ขึ้น
เป็นหัวหน้าพรรค พปชร. 

ทั้งนี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์มติชนว่า พล.อ.ประวิตร ยอมรับให้เสนอชื่อเป็น หัวหน้าพรรคในวันประชุมใหญ่
สามัญพรรควันที่ 27 มิถุนายนนี้ โดย พล.อ.ประวิตร ได้บอกเหตุผลถึงการรับเป็นหัวหน้าพรรคว่า อยากให้พรรคเกิด
ความสมัครสมาน สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งเป็นก าลังหลักในการท างานให้กับรัฐบาลต่อไป ส่วนที่เปลี่ยนมา
เชิญ พล.อ.ประวิตร ในวันนี้แทนนั้น เนื่องจากวันที่ 23 มิถุนายน มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ พล.อ.ประวิตร 
รวมทั้งรัฐมนตรีแต่ละท่านมีภารกิจมาก 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร กล่าวปฏิเสธตอบถึง
กระแสข่าวว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ว่ายังไม่ทันเป็นเลย เมื่อถามต่อว่ามีกระแส
ดังกล่าวออกมาจะว่าอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไปถามฉบับที่ลงข่าวนี้ดูเอาเอง  ขณะที่ในช่วงเช้าวันเดียวกัน 
พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์สื่อที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อถามว่า พรุ่งนี้ (23 มิถุนายน) จะเดินทางไปรับเทียบเชิญเป็น
หัวหน้าพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ไปๆ ยังไม่รู้เลย 

เมื่อถามย้ าว่า ถ้าได้รับเทียบเชิญจะรับนั่งเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่รับๆ”
เมื่อถามว่าได้มีการแจ้งไปที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร.
ให้รับทราบแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า บอกแล้ว 

เมื่อถามว่าพร้อมหรือยังหากถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จะไปรู้ได้อย่างไร สื่อก็ตอบ
เองสิ เมื่อถามเองก็ตอบเอง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2238775 
กรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886172  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2238775
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886172
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/43-9.jpg
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 19:14 น. 

นักวิชาการ เตือน พรรคเล็กเจตนาหวังย้ายรวมพรรคใหญ่ เสี่ยงขัดรฐัธรรมนูญ 
 
 
 

 
 
 

 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อ.คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ แสดงความเห็นกรณี ข่าว กรณี

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย แถลงข่าว ระบุว่า 7 พรรคการเมืองเล็ก มี
มติสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี โดยในช่วง
ท้ายยังพูดถึงโอกาสจะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ ว่ามีความพร้อม อะไรที่เป็นประโยชน์ชาติ ช่วยให้รัฐบาลมี
เสถียรภาพ 

ผศ.ดร.พรสันต์ ระบุว่า ดูเหมือนจะเป็นกรณีท่ัวๆ ไป ไม่มีประเด็นอะไร แต่ส าหรับผมแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวมี
ประเด็นในทางรัฐธรรมนูญที่ส าคัญอยู่ครับ 

ด้วยความเคารพ เร่ืองการจะสนับสนุนให้ใครไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีก็สุดแล้วแต่ แต่การที่หัวหน้าพรรค
ประชาธรรมไทย คุณพิเชษฐประกาศอย่างชัดเจนหลังจากท่ีนักข่าวถามกรณี “มีโอกาสไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ
หรือไม่” อันมีความหมายถึง “การควบรวมพรรคโดยพฤตินัย” ย่อมกระท ามิได้ 

หากปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเล็กไปด าเนินการ “ย้ายพรรคด้วยวิธีการเล่นแร่แปรธาตุ” แบบที่นักการเมือง
บางคนบางพรรคเคยท ามาก่อน” จริง การประกาศตนเช่นนี้ย่อมเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นโดยประจักษ์ชัดว่า คุณมี 
“เจตนาร้าย” (Mala Fides) ตั้งใจละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอันเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ครับ 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งปกครองโดยยึดโยงอยู่กับหลักนิติธรรม ล าพังการกล่าวอ้างถึงการกระท าเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศมิใช่ข้อยกเว้น ไม่ต้องค านึงถึงวิธีการที่ตัวบทกฎหมายก าหนดไว้ ในทางกลับกัน จะเป็นการท าลาย
หลักนิติธรรมเสียด้วยซ้ าไป 

อนึ่ง ยังมิพักที่จะกล่าวถึงหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง ยิ่งหากมีการ 
“ย้ายพรรคด้วยวิธีเลี่ยงตัวบทกฎหมาย” ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น จะเป็นการตอกย้ าซ้ าลงไปว่า “ระบบการเลือกตั้ง
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” หาได้เคารพและสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้งอย่างแท้จริงแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2238868 

  

https://www.facebook.com/pornson.liengboonlertchai/posts/10158718059440979
https://www.matichon.co.th/politics/news_2238868
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/02/P1011708-e1592831651174.jpg
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:20 น.   

'บิ๊กป้อม' จัดเต็ม มีรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตั้ง 9 คน 
 
   
 

 
 
 
 
 
22 มิ.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า ขณะที่การประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ 

วันที่ 27 มิ.ย.เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ชุดใหม่ ล่าสุด คณะท างานศึกษารายละเอียดการเตรียม
ประชุมใหญ่พรรคและแก้ไขข้อบังคับพรรคที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการกก.บห.เป็นประธาน 
ได้ปรับโครงสร้างใหม่ โดยกก.บห.ชุดใหม่จะมีเพียง 29 คน จากปัจจุบันมี 34 คน โดยข้อบังคับสามารถตั้งกก.บห.ได้ไม่
เกิน 45 คน 

ส่วนต าแหน่งส าคัญๆ พล.อ.ประวิตร จะมาเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย จะมาเป็นเลขาธิการพรรค 
นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะเป็นผอ.พรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรคจากเดิม 4 คน จะเพ่ิมเป็น 9 คน ประกอบด้วย 1.นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 3.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 5.นายวิรัช รัตน
เศรษฐ 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 8.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ9.นายสันติ จะเป็นรองหัวหน้า
พรรคควบผอ.พรรค 

 ขณะที่การประชุมใหญ่วันที่ 27 มิ.ย.จะมีการเลือกเพียงต าแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค นายทะเบียน
พรรคและเหรัญญิก โดยนายทะเบียนและเหรัญญิกจะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ขณะที่ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคพล.อ.
ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคจะแต่งตั้งภายหลัง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69413 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69413
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23 มิ.ย. 2563 05:25 น. 

ตู่ เหวอ-เต ้รมต. ไม่ ปรับ ครม.ตอนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ป้อมล้างก๊ก พปชร.จับคู่กัดกอดโชว์สื่อ 
“บิ๊กตู่” ถึงกับร้องเฮอะ มีชื่อ “มงคลกิตติ์” นั่ง รมต. ยันไม่มีใครมากดดันได้ พูดชัดยังไม่ปรับ ครม. ตอนนี้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าไม่ได้ปรับในวันหน้าให้ “พ่ีใหญ่” สลายก๊กก๊วน พปชร. “บิ๊กป้อม” บ่นสื่อถาม ซ้ าซากปรับ ครม. “สมคิด” 
ไล่ไปถามคนปล่อยข่าวไลน์ปริศนา “พิเชษฐ” คัดท้าย “เต้” เจ้าตัวกระสันเต็มที่พร้อมเป็น รมต. “ไพรินทร์” ชิงตัดสาย
นักข่าวทิ้ง “ปรีดี ดาวฉาย” ขอเป็นนายแบงก์ต่อ พท.แฉว่ิงกันฝุ่นตลบต่อรองเก้าอ้ี “พิธา” มองแค่แบ่งเค้กกันไม่ลงตัว 
“สมชัย” เบรก กกต.อย่ารีบ รับรองเลือกซ่อม ส.ส.ล าปาง ศาลทหารให้ประกันตัว “หมู่อาร์ม” 5 หมื่นบาท 
หลังมีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ส่งข้อความผ่านไลน์ปลอบใจนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ 
ว่ายังไม่มีการปรับ ครม.เพ่ือลดแรงกระเพ่ือมภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ระบุชัดว่า 
แม้ยังไม่ได้ปรับในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปรับในวันหน้า 
“บิ๊กตู”่ ย้ าต้องตอบข้อสงสัยได้ 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า 
ขอบคุณทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยให้การด าเนินงานของรัฐบาลในโครงการอีอีซีเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 
เพราะนี่คืออนาคตของประเทศท าให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย และน าไปสู่รายได้ทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศมีงบประมาณพัฒนามากขึ้น ประชาชนมีความสุข และสิ่งส าคัญคือท าอย่างไรให้ได้ความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ ขอให้ทุกคนท างานโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีค าตอบทุกค าถามให้กับประชาชนที่ยังมีข้อสงสัย 
ก าชับ รมต.อย่าท านอกระบบ 

ต่อมาเวลา 13.35 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม แถลง
ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ถึงแนวความคิด “ไทยสร้างชาติ” ว่า เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ทุก
คนท างานร่วมกัน การท าข้ันตอนแผนงานมาจากระดับล่าง แต่หากมีคนไปท าให้เกิดปัญหาก็เป็นเร่ืองของบางบุคคลที่ไป
ร่วมมือกันเกิดการทุจริต ทุกอย่างมีกลไกระบบอยู่ หากท างานเต็มประสิทธิภาพและสุจริต ก็เกิดไทยสร้างชาติได้ ได้เน้น
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ย้ าให้รัฐมนตรีทุกคนไปต่อยอด เพียงแต่อย่าท าออกนอกระบบหากไม่ไปร่วมการทุจริตก็ไม่เกิด “ถามว่าไว้ใจข้าราชการ
หรือไม่ ก็ไว้ใจ แต่บ้านเมืองยังมีโจรอยู่ ท าอย่างไรให้โจรผู้ร้ายสิ้นไป การเมืองก็เช่นกันหนีระบบราชการไม่พ้น เราต้อง
ท าให้ทุกคนเกิดความร่วมมือกัน ยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองอยู่มาก ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการ
ทุจริต ไม่ต้องการมีผลประโยชน์ใดๆ อยากท ากฎหมายให้เป็นกฎหมาย” 
ถึงกับร้องเฮอะมีชื่อ “เต้” นั่ง รมต. 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ที่บอกว่าให้นักการเมืองต้องก้าวข้ามเกมการเมือง ในความหมายคือท าอย่างไรให้
การเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่มาพันกันมากนัก การเมืองเป็นเร่ืองของการเลือกกรรมการบริหารพรรค การ
คัดเลือกใครเป็นรัฐมนตรีเป็นเร่ืองของเขา จะเอาตรงนั้นมากดดันตนไม่ได้ เคารพในสัดส่วนของแต่ละพรรคอยู่แล้ว แต่
บางส่วนจ าเป็นต้องบริหารเอง ไม่ใช่จะตั้งกันมาจนเกินคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อถามว่าแต่มีการเคลื่อนไหวเร่ืองปรับ ครม.
อยู่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ยังไม่ปรับตอนนี้ ข่าวการปรับ ครม.ที่ออกมาตอนนี้ให้ไปถามนักการเมืองคนที่ออกมาพูด เมื่อ
ถามว่ารัฐมนตรีบางคนกลัวโดนยึดเก้าอ้ี พล.อ.ประยุทธ์ตอบสวนว่า ไปถามเขาสิว่าใครจะไปยึดของเขา เมื่อถามว่านาย
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ระบุว่าพร้อมเป็นรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับร้อง “เฮอะ เอา
เถอะ เธอก็เป็นสิ” เร่ืองนี้ไม่ท าให้เสียสมาธิท างาน ยังดีอยู่ยังมีก าลังใจจากประชาชน นักการเมืองหลายคนก็ดีกับตน 
ร่วมมือกันดี พูดอะไรก็ฟังกัน 
ให้ “พี่ใหญ”่ สลายก๊กก๊วน พปชร. 

เมื่อถามว่าได้ให้ก าลังใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่จะถูกเชิญเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าท่านมีก าลังของท่านดีอยู่แล้ว และรับปากว่าหากจ าเป็นต้องเป็นหัวหน้า พปชร.จะท าให้ดี
ที่สุด พล.อ.ประวิตรไม่เคยบอกว่าอยากเป็น แต่เมื่อถึงเวลาจ าเป็นอาจต้องเป็น ก็ทราบมาอย่างนี้ เมื่อถามว่ามีข่าวว่า 
พล.อ.ประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรคแค่ขัดตาทัพท าภารกิจบางอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ภารกิจบางอย่างคืออะไร เมื่อ
ถามว่าภารกิจปรองดองสมานฉันท์แต่ละก๊กใน พปชร. พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เป็นเร่ืองของพรรคไปท ากันเอง แล้วมัน
ควรจะเป็นก๊กกันหรือไม่ ท าอย่างไรมันจะลดราวาศอกกันลงบ้าง คิดว่าเขาก็ฟังตน นี่คือสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าพรรคควรท า
หน้าที่นี้ให้มันสงบเรียบร้อย ไม่ใช่ว่าทุกคนพยายามจะมีกลุ่ม มีพวกกันเยอะๆเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง มันไม่ใช่ เป็น
เร่ืองของพรรคจะเสนอ นายกฯจะคัดกรองอีกที 
ไม่ปรับ ครม.ตอนนี้แต่ไม่ใช่ไม่ปรับ 

เมื่อถามว่ายังไม่มีความเป็นไปได้ที่นายกฯจะไปเป็นหัวหน้า พปชร.ในอนาคตใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า 
ยังไม่ได้คิดอะไรเลย เมื่อถามว่าจะมาต่อรองอะไรกับ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ผมว่าไม่น่า
ได้” เมื่อถามว่าได้คุยกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่มีข่าวว่าได้ไลน์คุยกันแล้วหรือยัง นายกฯตอบว่า ข่าว
ใครเป็นคนเขียน เราบอกแต่เพียงว่ายังไม่ได้ปรับในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้ปรับในวันหน้า เมื่อถามว่านายกฯ
ช่วยเปิดแมสก์แล้วพูดดังๆให้ชัดว่ายังไม่ปรับ ครม.ในตอนนี้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบกลับว่า พูดไปอย่างนี้จะหูตึง
กันหรืออย่างไร 
“บิ๊กป้อม” ไม่รู้–ไม่ไปรับเทียบเชิญ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. ในวันที่ 23 มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมพรรค พปชร.ว่า ไม่ไปๆยังไม่รู้เลย 
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เมื่อถามว่าถ้าได้รับเทียบเชิญจะรับนั่งเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่รับๆ” เมื่อถามว่ามี
การแจ้งไปที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ รักษาการกรรมการบริหารพรรค พปชร. ให้รับทราบแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบ
ว่า บอกแล้ว เมื่อถามย้ าว่าพร้อมหรือยังหากถูกเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรย้อนตอบว่า จะไปรู้ได้อย่างไร 
สื่อก็ตอบเองสิ ถามเองก็ตอบเอง 
บ่นสื่อถามซ้ าซากปรับ ครม. 

เมื่อถึงกรณีข่าวพรรคเล็กระบุจะเสนอชื่อนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เป็น
รัฐมนตรีในโควตาพรรคเล็ก พล.อ.ประวิตรตอบว่า “อันนี้ไม่รู้ ผมไม่รู้ ใครจะเสนออะไรผมไม่รู้” เมื่อถามย้ าว่ามีการ
ประสานส่งรายชื่อมาให้พิจารณาหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่มี เพราะเร่ืองการปรับ ครม.เป็นเร่ืองของนายกฯคน
เดียว บอกตั้งหลายคร้ังแล้ว ถามซ้ าถามซาก” เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.แค่ 6 เดือน พล.อ.
ประวิตรตอบว่า ยังไม่ทันเป็นเลย ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาต้องไปถามสื่อที่ลงข่าวเอาเอง 
“สมคิด” ไล่ไปถามคนปล่อยข่าว 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ไลน์
แจ้งว่ายังไม่มีการปรับ ครม.ในช่วงนี้ โดยรอให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ผ่านไปก่อนว่า “ใครเป็น
คนให้ข่าว ใครปล่อยข่าวก็ให้ไปถามคนนั้น ไม่ต้องมาถามผม” เมื่อถามย้ าว่าแสดงว่าข่าวดังกล่าวไม่ใช่ความจริงใช่
หรือไม่ นายสมคิดไม่ตอบว่าอะไร และเดินจากไปทันที 
“อนุทิน” ยังไม่ได้ซิกจากนายกฯ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการปรับ ครม.
ว่า ยังไม่ได้พูดคุยกันเลย นายกฯยังไม่ได้แจ้ง เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมใช่
หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลย พรรคภูมิใจ-ไทยไม่มีปัญหา แต่ยังไม่ได้คุยอะไรทั้งสิ้น และยัง
ไม่รู้ว่าจะปรับเมื่อไหร่ เมื่อถามอีกว่าจะมีการปรับ ครม.ในช่วงหลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ใช่หรือไม่ นาย
อนุทินตอบสั้นๆว่า “ค่อยว่ากัน” 
“ลุงป้อม” สั่ง “วิรัช-ผู้กองนัส” กอดโชว์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมจากพรรคพลังประชารัฐ ว่า ช่วงเย็นวันเดียวกัน แกนน าพรรค พปชร. ได้แก่ นายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นาย อนุชา นาคาศัย นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายสุชาติ ชมกลิ่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นายวิรัช รัตน
เศรษฐ และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ร่วมเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประธานยุทธศาสตร์พรรค 
เป็นหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว ที่ศูนย์ประชุมพรรคอาคารรัชดาวัน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ช่วงหนึ่ง พล.อ.
ประวิตรได้ให้นายวิรัช และ ร.อ.ธรรมนัส ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวขัดแย้งกัน จับมือเคลียร์ใจและกอดกัน โดยต่างฝ่ายต่าง
แสดงปฏิกิริยาที่เป็นมิตรต่อกัน ขณะที่ พล.อ.ประวิตรระบุว่า “คุณสองคนเป็นทหารเอกของผมทั้งคู่” นายวิรัชกล่าวว่า 
พล.อ.ประวิตร ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ทุกคนรักสามัคคีท างานให้ดี ห้ามแตกแยก 
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รื้อโครงสร้างเพิ่มรอง หน.เป็น 9 คน 
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ขณะที่การประชุมใหญ่สามัญวันที่ 27 มิ.ย. เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.)ชุดใหม่ ล่าสุดคณะท างานศึกษารายละเอียดการเตรียมประชุมใหญ่พรรค และแก้ไขข้อบังคับพรรค ที่มีนาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรค เป็นประธาน ได้ปรับโครงสร้างใหม่ โดย กก.บห.ชุดใหม่จะมีเพียง 29 คน 
จากปัจจุบันมี 34 คน ส่วนต าแหน่งส าคัญๆ พล.อ.ประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการ
พรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรคจากเดิม 4 คน จะเพ่ิมเป็น 9 คน ประกอบด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสันติ เป็นรองหัวหน้าพรรคควบ ผอ.พรรค ขณะที่นายทะเบียนและเหรัญญิกจะมี
การเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 
“พิเชษฐ” คัดท้าย “มงคลกิตติ์” 

ที่รัฐสภา นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย แถลงว่า กลุ่มพรรคเล็กไม่เคย
เรียกร้องให้ปรับ ครม. แต่ถ้ามีการปรับควรใช้โอกาสนี้พิจารณาพรรคเล็กเข้าไปร่วมท างาน โดยใช้ตัวแทนพรรคเล็กเป็น
รัฐมนตรีเพ่ือดูแลพรรคเล็ก ให้นโยบายแต่ละพรรคได้รับการขับเคลื่อน ในฐานะที่มีความอาวุโสสูงสุดใน 11 พรรค ได้
หารือกันว่า 1 ปีที่ผ่านมา ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเล็ก 11 พรรค ขณะนี้ใน 11 พรรคมีอย่างน้อย 7 พรรค ได้แก่ 1.พรรค
ประชาธรรมไทย 2.พรรคไทยศรีวิไลย์ 3.พรรคไทรักธรรม 4.พรรคพลังชาติไทย 5.พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน 6.พรรค
พลังไทยรักไทย 7.พรรคประชานิยม สนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารา–นนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 
เป็นรัฐมนตรี ส่วนอีก 4 พรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ตนดูแล้วเด็กคนนี้จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ถ้าไม่มีอะไรอยู่ใน
มือคงไม่กล้าออกมาแถลง อย่าให้ต้องประจานไปมากกว่านี้ ขณะนี้ประชาชนยอมรับนายมงคลกิตติ์ทั้งผลงานและการ
วางตัว ส่วนตนเป็นไม่ได้เพราะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ New Normal ทั้งหมดข้ึนอยู่กับนายกฯ ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
ไม่เป็นไร ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามเดิม เมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสจะไปรวมกับพรรคพลัง–ประชารัฐหรือไม่ นาย
พิเชษฐตอบว่า อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ ช่วยรัฐบาลมีเสถียรภาพ ตนก็พร้อม 
“เต้” กระสันเต็มท่ีพร้อมเป็น รมต. 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า เร่ือง 7 พรรคเล็กเห็นพ้องสนับสนุนตนเป็น
รัฐมนตรีนั้น แล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคเล็ก ตนเป็นเด็กสุดในกลุ่ม 11 พรรคเล็ก และข้ึนอยู่กับการพิจารณาของนายกฯ ส่วน
ที่มีความขัดแย้งในพรรคเล็กนั้น คงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ ตนไม่เกี่ยวไปพูดอะไรไม่ได้ มั่นใจว่าไม่ท าให้เกิดความแตกแยก
ในพรรคเล็ก ตนมีความพร้อมทุกอย่างที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน หากนายกฯไม่พิจารณาให้เป็นรัฐมนตรีก็ยังยืนยันอยู่
กับรัฐบาลต่อไป ท าหน้าที่ ส.ส.เหมือนเดิม เมื่อถามว่าอยากจะนั่งกระทรวงเศรษฐกิจใช่หรือไม่ นายมงคลกิตติ์ตอบว่า 
แล้วแต่ผู้ใหญ่จะตัดสินใจ ส่วนที่ปัจจุบันพรรคเล็กเร่ิมย้ายไปรวมกับพรรคใหญ่กันแล้วนั้น พรรคไทยศรีวิไลย์ยังขับเคลื่อน
พรรคเหมือนเดิม เป็นพรรคคล้ายกับอนุรักษนิยม แต่เป็นอนุรักษนิยมสมัยใหม่ สามารถท าความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ได้ 
พรรคไทยศรีวิไลย์ต้องการเป็นพรรค การเมืองที่ใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ 
“ไพรินทร์” ชิงตัดสายนักข่าวท้ิง 

ขณะที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามารับต าแหน่ง รมว.พลังงาน หรือ รมว.คลัง ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม
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ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า “ไม่ต้องมาถามผมทุกๆเร่ืองในขณะนี้ ขอไม่ตอบทุกประเด็น ผมก าลังพักผ่อนอยู่ขอความเป็น
ส่วนตัว หากมีเวลาพบปะกันค่อยมาพูดคุยกัน” ก่อนที่จะตัดสายไป ส่วนนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย ที่มีชื่อจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอีกคน ผู้สื่อข่าวไม่สามารถติดต่อ
ได้ แต่คนใกล้ชิดนายปรีดียืนยันว่านายปรีดีต้องการท างานที่เดิมต่อไป 
“นิพิฏฐ์” เบรกห้ามคุยสองปมร้อน 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพ้ืนที่ภาคใต้ กล่าวถึงความคืบหน้าในการรับเป็น
ตัวกลางพูดคุยปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ว่า ก าลังนัดหารือพูดคุยและรับฟังปัญหา โดยจะเป็นคนกลางรวบรวมไป
บอกกล่าวต่อหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รวมถึงผู้บริหารพรรค เบื้องต้นนัดกันช่วงเย็นวันที่ 24 มิ.ย.ที่โรงแรมอนันต
รา ย่านสาทร ทยอยส่งข้อความทางไลน์เชิญชวน ส.ส.และอดีต ส.ส.ภาคใต้มาร่วมหารือ การพูดคุยกันคร้ังนี้ ตั้งข้อห้าม
ไว้ 2 ประเด็น คือ 1.จะไม่คุยกันเร่ืองการรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรค เพ่ือเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรคชุด
ปัจจุบัน 2.จะไม่คุยเร่ืองการปรับ ครม. เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่จะคุยถึงปัญหาที่สมาชิกพรรคคิดจะลาออกจาก
พรรค ขอให้อยู่ร่วมสร้างร่วมพัฒนาพรรคของเราต่อไป ส่วนผู้บริหารพรรคจะรับฟังและน าไปแก้ไขหรือไม่ จากนั้นก็อยู่ที่
เพ่ือนสมาชิกพรรคจะตัดสินใจอนาคตของแต่ละคน เราไม่ได้เคลื่อนไหวเพ่ือกดดันอะไร อย่างที่บางคนปล่อยข่าวว่า
เพราะอยากเป็นรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่ใช่ และไม่ขอตอบโต้ ที่ท าเพ่ือรักษาพรรค 
แฉวิ่งกันฝุ่นตลบต่อรองเก้าอ้ี 

ด้านนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้สร้างความเบื่อหน่าย
แก่ประชาชน โดยเฉพาะข่าวฝุ่นตลบว่ิงเต้นล็อบบี้ปรับ ครม. การที่พรรคเล็กไปยุบรวมกับพรรคแกนหลัก รวมก๊วนโชว์
บิลต่อรอง ท าให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ ท าลายเจตนารมณ์ประชาชนที่เลือกพรรคเล็กเพราะเชื่อในแนวทาง ไม่ได้
เลือกเพ่ือต้องการให้ไปควบรวมกับพรรคแกนน าหลัก นอกจากนี้ พรรคเพ่ือไทยจัดติวเข้ม 61 ส.ส. ที่จะร่วม อภิปราย
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือท าหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศและประชาชนที่
รัฐบาลนี้เปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามงบประมาณ งบฯ 3.3 ล้านล้านบาทอาจเป็นการจัดท าแบบทิ้งทวน หลังมีกระแส
ข่าวว่าหลังงบฯปี 64 ผ่าน อาจยุบสภา 
“พิธา” ชี้แค่แบ่งเค้กกันไม่ลงตัว 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ช่วงนี้คือสัปดาห์ก่อนการปรับ ครม. ท าให้
ความขัดแย้งภายในแต่ละพรรคออกมาเป็นข่าวมากขึ้น อาจเพราะแบ่งเค้กไม่ลงตัว คงไม่สามารถไปฟันธงได้ แต่สามารถ
พูดได้ว่าสิ่งที่หลาย พรรคก าลังท า เป็นการไม่เคารพเสียงไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่โลกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ สิ่งเหล่านี้ยิ่งท าให้ประชาชนสิ้นหวังกับการเมือง ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าในบรรดาทุกพรรคการเมือง พรรคก้าว
ไกลยังคงเป็นความหวังส าหรับประชาชนที่สุด แม้จ านวน ส.ส.เราลดลงแต่คุณภาพยังเหมือนเดิม หลายเร่ืองเรายังต้อง
ปรับปรุง หลายเร่ืองคงต้องให้เวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ แต่อย่างน้อยประชาชนได้ประจักษ์แล้วว่าพวกเราเดินหน้าท างาน
หนักกันมาโดยตลอด ทั้งในและนอกสภา ตอนนี้เราก าลังเตรียมตัวกันอย่างหนัก เพ่ือศึกษาและเตรียมตัวอภิปรายงบฯ ปี 
64 ขอย้ าว่าพรรคก้าวไกลจะยืนหยัดต่อสู้โดยยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง 
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โยน กกต.ดู ลต.ซ่อมล าปางกลิ่นตุ 
วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงผล

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 หลังผู้สมัครพรรค พปชร.ได้รับชัยชนะว่า ต้องขอบคุณชาวล าปางที่มาลงคะแนน
เสียง โดยเฉพาะที่ให้กับ พปชร. ต้องขอบคุณในความไว้วางใจ เมื่อถามถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย ร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบเร่ืองความโปร่งใส พล.อ.ประวิตรตอบว่า เป็น
เร่ืองของ กกต.เป็นเร่ืองทางกฎหมาย 
“สมชัย” เบรก กกต.อย่ารีบรับรอง 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า มีโอกาสพบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้น าหลักฐานที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ดูนับ 10 ชิ้น มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิป
การซื้อเสียง จึงแนะน าไปว่าเป็นหลักฐานน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้ คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์หัวคะแนนน าเงิน 
600 บาท โดยเย็บเป็นชุด ชุดละ 300 บาท น ามาให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ สามารถระบุชื่อคนแจกเงินได้ และมีพยานที่พร้อม
ให้การกับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) มี
โทษจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม สามารถให้ใบเหลือง ใบแดงหรือใบส้มได้ เป็นเร่ืองที่ กกต.กลางสมควรไต่สวนและสืบสวน
ข้อเท็จจริง ไม่ควรเร่งรีบประกาศผล 
ชี้ปมตั้ง “สุพจน์” ทบทวนไม่ยาก 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งนายสุพจน์ 
ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมที่พ้นโทษ จากคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ เป็นที่ปรึกษา
โครงการออกแบบโครงสร้าง และบริหารจัดการเรือนจ าอุตสาหกรรม เพ่ือแก้ไขและพัฒนาพฤติ –นิสัยผู้ต้องขังว่า ไม่
ทราบเห็นแต่ในข่าว ยังไม่รู้เลยว่าคณะกรรมการฯชุดนี้คืออะไร มีอ านาจมีหน้าที่อะไร แต่เท่าที่ฟังมามี  2 ทฤษฎี คือ 1.
ถ้าคิดว่าพ้นโทษแล้วให้โอกาสคืนกลับสู่สังคมก็คิดได้ หรือ 2.คิดว่าไม่ได้ พวกอย่างนี้ต้องไม่มีที่ยืนในสังคม มองแล้ว
วิจารณ์ มากๆ กระทรวงยุติธรรมอาจทบทวนก็ได้ ไม่ยากอะไร 
ฝ่ายค้านห่วงรีบชงแก้กฎหมาย 

ที่พรรคเพ่ือไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุม
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ที่ประชุมห่วงกรณี “หมู่อาร์ม” ที่ให้
ข้อมูลทุจริตแต่กลับถูกกองทัพด าเนินคดี เป็นการขัดขวางหรือการกระท าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยเร่ืองรัฐ ต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนและข้าราชการ ขจัดและป้องกันการทุจริต พรรคฝ่ายค้านจะเสนอแก้ พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ให้ทหารที่
ถูกกล่าวหาด าเนินคดีโดยศาลยุติธรรม เพราะขณะนี้ศาล ทหารมีอ านาจไปรุกล้ าพลเรือน แม้แต่คดีทุจริตคอร์รัปชันของ 
ป.ป.ช. ยังส่งฟ้องศาลทหาร อยากเรียกร้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหลักฐานที่ถูกต้อง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1874312 
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 07.39 น. 

'อดีตบิ๊กข่าวกรอง'วิเคราะห์ลต.ซ่อม ฝ่ายค้านแพ้ทุกสนาม หรือ'คนเสื้อแดง'เปลี่ยนใจ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อมล าปาง นันทิวัฒน์ สามารถ อดีตบิ๊กข่าวกรอง พปชร. รัฐบาล ฝ่ายค้าน 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์
ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Nantiwat Samart" ระบุว่า ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว 
 ผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง พปชร.ชนะขาด มีข้อน่าสังเกตว่า 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 62 ผู้สมัครจาก พป
ชร.ได้คะแนนเสียงเพียง 3 หมื่นคะแนน แต่คราวนี้ได้มากถึง 6 หมื่นคะแนน ความนิยมงอกมาจากไหนเยอะขนาดนี้ 
 ผู้แพ้อาจจะกล่าวหาว่า มีการทุจริตเลือกตั้ง มีการซื้อเสียง มีการใช้อิทธิพลข่มขู่ แต่คะแนนไม่น่าได้มากขนาดนี้ 
เลือกตั้งซ่อม 4 คร้ังที่ผ่านมา ฝ่ายค้านแพ้ทุกสนาม เกิดอะไรขึ้น ท าไมความนิยมของพรรครัฐบาลเพ่ิมขึ้น สวนทางกับ
คะแนนนิยมของฝ่ายค้าน 
 น่าสนใจนะ หรือคนเสื้อแดง คนที่เคยศรัทธาเพ่ือไทยซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมเปลี่ยนใจ ต้องการความ
เปลี่ยนแปลง ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในสังคม ต้องการความปรองดอง ไม่อยากติดยึดกับภาพเก่าๆ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500915 
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:24 น.     

อดีต กก.บห. พปชร. มั่นใจ'บิ๊กป้อม'จะน าพาพรรคเป็นหนึ่งเดียว พาชาติทันยุคทันสมัย 
 
  
  
 
 
 
 

23 มิ.ย.63-  น.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบาย
ด้านสตรีของพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ตอบรับเทียบเชิญต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า ในฐานะที่เคยเป็น
กรรมการบริหารรุ่นแรกของพรรคพลังประชารัฐ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสรับรู้งานบริหารพรรคมาตั้งแต่ต้น มั่นใจว่าการ
ท างานของ ส.ส. และสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ ภายใต้การน าของพล.อ.ประวิตร จะมีความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว 
พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะพล.อ.ประวิตรเป็นผู้ ใหญ่ที่ทุกคนในพรรคให้ความรักและเคารพ
นับถือ มีความรักชาติและมีความเป็นผู้น าสูง สามารถเชื่อมประสาน ส.ส. ในพรรคท่ีมีความหลากหลายได้อย่างสมดุล 
 “พรรคพลังประชารัฐอาจจะเปลี่ยนผู้น าและคณะผู้บริหารพรรค แต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายและความตั้งใจที่จะ
สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ และทุกคนในพรรคก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนเพ่ือไปสู่พันธกิจนี้” น.ส. ธณิกานต์ กล่าว 
 น.ส. ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล เป็นพรรคขนาดใหญ่ จึงมีคนทุกรุ่นทุก
วัย  ทั้งนี้ในสังคมแห่งความหลากหลาย ประกอบกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว การท างานร่วมกันระหว่าง  ส.ส. ของ
พรรคพลังประชารัฐจึงต้องผสมผสานกัน จากที่แต่ละคนมีความหลากหลายทั้งด้านเพศ วัย ความรู้ความสามารถ  เป็น
ความท้าทายและเป็นส่วนส าคัญให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาตัวเอง เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เปิดกระบวนทัศน์ในการ
ท างานร่วมกันแบบ cross generation perspective และที่ผ่านมาพรรคก็เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถโดยไม่
จ ากัดทั้งเร่ืองอายุหรือเพศ ซึ่งจะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมี ส.ส. ผู้หญิงมากที่สุดในสภา และ เป็นพรรคที่มีทีมคนรุ่น
ใหม่ที่ช่วยกันท างานในส่วนที่แต่ละคนสนใจร่วมกับ ส.ส.หลายสมัย ที่มากประสบการณ์ 
  “ในฐานะท่ีเป็นผู้น าตัวแทนกลุ่ม Think Tank ที่มาท างานกับพรรคตั้งแต่ต้น เราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แม้บางคน
ไม่ได้ออกหน้า แต่เป็น supporters ในเชิงการท างาน ออกแบบนโยบายและการบริหารจัดการ เรามองเป้าเดียว ที่ความ
เจริญของประเทศและคนไทย ที่จะทันยุคทันสมัย ในระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร ให้การสนับสนุนมา
โดยตลอด ” น.ส.ธณิกานต์ กล่าวทิ้งท้าย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69445  

https://www.thaipost.net/main/detail/69445
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.45 น. 

'ไพศาล' ชี้ชัดก๊วนไหนหายไป ? ยกขันหมากเทียบเชิญ 'ลุงป้อม' หัวหน้า พปชร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไพศาล พืชมงคล บิ๊กป้อม ประวิตร รองนายกฯ การเมือง พรรคพลังประชารัฐ พปชร. 
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Paisal Puechmongkol" ระบุว่า การยกขันหมากส่งเทียบเชิญลุงป้อม 
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่า มีก๊กก๊วนไหนบ้าง ขาดหายไป ก็เฉพาะก๊กท่านรอง
สมคิด!!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500922 
 
  

https://www.naewna.com/politic/500922
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วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 - 08:46 น. 

“รองโฆษก ปชป.” เผย ดินเนอร์ ส.ส. ค่ าน้ี “ถาวร” เชิญ 3 อดีต หน.พรรค ร่วมด้วย 
 
 

 
 
 
 
  
รองโฆษก ปชป.” เผย ดินเนอร์ ส.ส. ค่ านี้ “ถาวร” เชิญ 3 อดีต หน.พรรค ร่วมด้วย 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงงาน
เลี้ยงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคในค่ าวันนี้ (23 มิ.ย) ที่ร้านอาหารทีเฮ้าส์ ว่า เป็นงานเลี้ยงปกติประจ าเดือนที่จะมี
รัฐมนตรีของพรรคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่มีการประชุมส.ส.เสร็จก็จะไปรับประทานอาหารต่อเพ่ือ
เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆ หรือเพ่ือลดความเเตกแยก ซึ่งความจริงเเล้วความเห็นต่าง
เป็นเร่ืองปกติของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อที่ประชุมพรรคสรุปอย่างไรสมาชิกพรรคก็พร้อมปฏิบัติ
ตามนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ที่ทุกคนมีวินัย โดยคร้ังนี้มีนาย ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งทราบมาว่า
นายถาวรได้เชิญนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ อดีตหัวพรรค มาร่วมงานด้วย นอกจากที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ และ
หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรค พร้อมด้วย ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค 
มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงตามปกติทุกเดือน 

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ในการประชุม ส.ส. ของพรรควันนี้(23 มิ.ย.)จะมีวาระการพิจารณาคัดเลือกตัวเเทนข
องพรรคไปนั่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ปี 2564 ใน
สัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคจะได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านงบประมาณ
เพ่ือไปพิจารณางบประมาณปี 2564 เพ่ือให้รัฐบาลใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าและเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้พ่ีน้อง
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2239062 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/page-58.jpg
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23 มิถุนายน 2563 186 

'ประยุทธ์' ชะลอปรับครม.-ต่อรองไม่ได้ พปชร.หย่าศึก 'วิรัช-ธรรมนัส' 
 
 
 
 
 
 
 
แกนน า พปชร. รวมตัวเชิญ “ประวิตร” นั่งหัวหน้าพรรค ประเดิมหย่าศึก “วิรัช-ธรรมนัส” ยกเป็นทหารเอก - 
นายกฯ แจงปรับ ครม. ยังไม่ได้ปรับในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้ปรับในวันหน้า ยันต่อรองไม่ได้   
 วานนี้ (22 มิ.ย.) แกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้าเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพปชร. ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพปชร.คนใหม่ จากเดิม
วางก าหนดการเข้าเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ แต่ต้องยกเลิกไป เพราะเกรงว่า
อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปเทียบเชิญก่อนการประชุม ครม. 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า จากเดิมที่ พล.อ.ประวิตร จะเดินทางมารับเทียบเชิญจาก
ส.ส.ของพรรคในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมส.ส.พรรค อาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ได้มีการ
ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา แกนน าพรรคพปชร.คนส าคัญ ได้แก่ นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายสุขาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้รวมตัวกันเข้าเทียบเชิญ พล.อ.
ประวิตร ที่ศูนย์ประชุมส.ส.ของพรรค เพ่ือให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว โดยพล.อ.ประวิตร ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
“พล.อ.ประวิตร พูดกับแกนน าพรรคว่าขอให้รักสามัคคี ท างานให้ดี ห้ามแตกแยก และให้เป็นหนึ่งเดียว” นายวิรัช กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุผลที่ พล.อ.ประวิตร ไม่เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมพรรคในวันที่ 23 มิ.ย. เพ่ือให้ส.ส.เทียบ
เชิญขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพปชร.นั้น เพราะวันดังกล่าว พล.อ.ประวิตร มีภารกิจจ านวนมาก และเกรงว่าจะดูเอิกเกริก
เกินไป ขณะที่บรรยากาศการเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น 
 โดยช่วงหนึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้ให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค และร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และส.ส.พะเยา ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวความขัดแย้งกัน โดยทั้งคู่จับมือเคลียร์ใจ
พร้อมกับกอดกัน ต่างฝ่ายต่างแสดงปฏิกิริยาที่เป็นมิตรต่อกัน และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องทั้งนายวิรัชและ ร.อ.
ธรรมนัส ยืนติดกันตลอดรวมถึงตอนเดินออกจากห้องก็เดินพูดคุยกันตลอดทาง 
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 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม กล่าวว่า ตนคิดว่าพล.อ.ประวิตร มีก าลังของท่านดีอยู่
แล้ว ท่านรับปากว่าหากมีความจ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. ท่านก็จะท าให้ดีที่สุด ถ้าถามว่าท่านอยากเป็น
หรือไม่ ท่านไม่เคยบอกว่าอยากเป็น แต่เมื่อถึงเวลาจ าเป็นท่านอาจจะต้องเป็น ตนก็ทราบมาอย่างนี้ 
 เมื่อถามว่า มีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร จะเป็นหัวหน้าพรรคพปชร. เพ่ือขัดตาทัพ เพ่ือให้พรรคพปชร.ในแต่ละก๊ก
ปรองดองสมานฉันท์หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเร่ืองของพรรคพลังประชารัฐ ไปท ากันเอง แล้วมันควรจะเป็น
ก๊กกันหรือไม่  
 เมื่อถามต่อว่า ยังไม่มีความเป็นไปได้ในการที่นายกฯจะไปเป็นหัวหน้าพรรคพปชร.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดอะไรเลย 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับ ครม.ว่า ยังไม่ปรับตอนนี้ ซึ่งข่าวการปรับครม.ที่ออกมากันตอนนี้
ก็ไปถามนักการเมืองคนที่พูดเอา ส่วนรัฐมนตรีบางคนกลัวโดนยึดเก้าอ้ีนั้น ให้ไปถามเขาสิ ว่าใครจะไปยึดของเขา 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้คุยกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังเพราะมีข่าวว่าได้ไลน์คุยกัน 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “กระแสข่าวใครเป็นคนเขียน เราบอกแต่เพียงว่ายังไม่ได้ปรับในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ไม่ได้ปรับในวันหน้า”  เมื่อถามว่า จะมาต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรีกับพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 
“ผมว่าไม่น่าได้” 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886201?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886201?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2563 08:34    

"แรมโบ"้จวก "จาตุรนต์" ผเีจาะปากมาพูด  
ดีแต่วิจารณ์ ยันสิ่งที่นายกฯ-ธปท. ด าเนินการนั้นถูกต้องแล้ว 
 
 
 
 
"แรมโบ้"จวก "จาตุรนต์" ผีเจาะปากมาพูด ดีแต่วิจารณ์ไม่เคยเสนอแนวทางแก้ปัญหา ยืนยันสิ่งท่ีนายกฯและธปท. 
ด าเนินการนั้นถูกต้องแล้ว “รวมไทยสร้างชาติ”คือสิ่งท่ีนายกฯตั้งใจ ไม่ใช่ความคิดลมๆแล้งๆแน่นอน 
 วันนี้ (23 มิ.ย.) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ตอบโต้ นายจาตุรนต์ 
ฉายแสง อดีตแกนน าไทยรักษาชาติว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีการประเมินแนวทาง
ป้องกันโควิดควบคู่ไปกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนควบคู่กันไป ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด19 น่ากลัว
มาก ในระยะแรกจ าเป็นต้องค านึงถึงสุขภาพของประชาชนมาก่อน 
 แต่หลังจากที่เราได้ใช้มาตรการเข้มข้นท าให้ป้องกันการแพร่ระบาดได้ จากนั้นจึงมีการผ่อนคลายอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้ธุรกิจเดินได้และประชาชนกลับมาใช้วิถีแบบปกติใหม่หรือนิวนอร์มอล 
 “ตนอยากให้นายจาตุรนต์คิดใหม่แบบนิวนอร์มอล ไม่ใช่เล่นการเมืองแบบเก่า "ผีเจาะปาก"ขอเพียงให้ได้พูดได้
วิจารณ์ทุกเร่ือง ไม่มีเร่ืองไหนดีสักอย่างในสายตา ทั้งท่ีรัฐบาลมีเร่ืองดีๆที่ได้ท าจนประชาชนชื่นชอบ แต่นายจาตุรนต์ก็ไม่
เคยชมอยู่แล้ว เข้าใจได้ว่านายจาตุรนต์ชอบท าตัวเป็นหน่วยต่อต้าน หน่วยวิจารณ์แบบไร้เหตุผลตลอดมา ตนเตือนไป
แล้วว่า ระวังจะเสียผู้ใหญ่ก็ไม่ฟัง ไม่รู้จะเตือนอย่างไร มันเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเมืองที่นายกฯไม่
ต้องการจะเห็น ก็คงห้ามกันไม่ได้ถึงแม้ตนจะเคารพนายจาตุรนต์โดนส่วนตัวก็ตาม แต่ก็ยังมีความห่วงใยกลัวจะเสีย
ผู้ใหญ่ตอนแก่ เพราะบางทีการพูดการวิจารณ์ทุกเร่ือง มันจะย้อนกลับเข้าตัว มีแต่เสียกลับเสีย 
 "การที่นายกฯเสนอให้คนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน ใครมีความคิดไอเดียดีๆก็ระดมความคิดมาช่วยกันใน
การพัฒนาประเทศชาติให้คนไทยทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประเทศเดินหน้าไปได้ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
หลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป นั่นคือวิสัยทัศน์ของนายกฯที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนขานรับกับแนวทาง “รวมไทย
สร้างชาติ” 
 นายสุภรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า"อยากวิงวอนฝ่ายค้านในฐานะคนไทย อยากให้บางคนกลับตัวกลับใจมาร่วมมือ
ในการสร้างชาติ แต่หากใครไม่มาก็ไปบังคับ แต่ขอร้องว่า "มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ า"ก็แล้วกัน เพราะประชาชนเขาดู
อยู่ว่า ใครช่วยชาติ ใครท าลายชาติ และใครชังชาติ"นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000064455  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000064455
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.51 น. 

'อนุทิน' ยินดี 'ลุงป้อม' ขึ้นแท่น หน.พปชร. ลัน่พรรคร่วมท างานไร้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
อนุทิน ชาญวีรกูล ภท. ภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบาล บิ๊กป้อม ประวิตร รองนายกฯ การเมือง พรรคพลังประชารัฐ 
พปชร. 
  เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ตนก็ทราบข่าวผ่านสื่อพอๆ กับพวกเราทุกคน ขอแสดงความยินดี
ถ้าเป็นจริง 
 เมื่อถามว่า หาก พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วจะท าให้การประสานงานกับพรรคร่วม
รัฐบาลราบร่ืนขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่เคยแสดงปัญหาอะไรในตอนที่ท างานร่วมกัน 
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ก็ท างานร่วมกันเป็นอย่างดี อย่าไปมองว่าพรรคร่วมรัฐบาล
จะต้องท างานกับพรรคแกนหลักเท่านั้น เพราะพรรคภูมิใจไทยของตนก็ท างานร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา ของ นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราก็ร่วมมืออะไรกันมากมาย อย่างเร่ืองดีๆ ก็ไม่พูดกัน เช่น 
การขออีไอเอเพ่ือสร้างสถานพยาบาลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500925 
  

https://www.naewna.com/politic/500925
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บทความ 

 
22 มิถุนายน 2563 - 16:15 น. 

มติ 7 พรรคส่ง "เต้ 007" นั่งใน ครม.นิวนอร์มอล 
   

 
 
กระแสปรับครม.ยังฝุ่นตลบ ล่าสุด มติ 7 พรรคเล็ก ส่ง "เต้007" มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทย

ศรีวิไลย์ นั่งในครม.นิวนอร์มอล 
วันที่ 22 มิ.ย. 2563 กระแสปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังฝุ่นตลบ แต่ละส านักข่าวต่างออกมาเกทับบลัฟแหลก 

เล่นเอาคอการเมืองมึนไปตามๆ  เนื่องจากแต่ละกลุ่ม ก๊วน การเมือง ยังอยู่ระหว่างการแต่งหน้าทาปาก   เตรียมส่ง
ตัวแทนเข้าชิงเก้าอ้ีเสนาบดี ล่าสุดมีความเคลื่อนจาก 11พรรคเล็กแล้ว ที่รัฐสภา นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย แถลงว่า กลุ่มพรรคเล็กไม่เคยเรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ถ้ามีการปรับ
ครม.ก็ควรใช้โอกาสนี้ ขอให้พิจารณาพรรคเล็กเข้าไปร่วมท างานในฐานะที่พรรคทั้งหมด 11 พรรคได้ร่วมตั้งรัฐบาล โดย
ให้ตัวแทนพรรคเล็กเป็นรัฐมนตรีเพ่ือดูแลพรรคเล็กให้นโยบายของแต่ละพรรคได้รับการขับเคลื่อน “ในฐานะท่ีผมมีความ
อาวุโสสูงสุดใน 11 พรรคได้หารือกันว่า 1 ปีที่ผ่านมา เราไม่มีรัฐมนตรีจาก 11 พรรคเลย ถ้าปรับก็ควรใช้โอกาสนี้ เพ่ือให้
มีส่วนร่วมการบริหารประเทศ ผมยอมรับว่าผมไปทาบทามทุกคน มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย" นายพิเชษฐ  กล่าว 

นายพิเชษฐ  ยังให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ท าไมต้องเป็นเต้007 ว่า เพราะว่าคุณมงคลกิตติ์ ตนดูแล้วเด็กคนนี้ น่าจะ
เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ การจะท าให้เกิดการยอมรับคุณมงคลกิตติ์ก็ต้องคุยกับพรรคเล็ก และดูผลงานในสภาฯ
และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาประเทศ เท่าที่อยู่ด้วยกันมา 1 ปีที่เป็นฝ่ายค้านอิสระ ตนได้มีโอกาสในการ
แนะน าว่าจะวางตัวอย่างไร คิดว่าคุณมงคลกิตติ์เปลี่ยนนิสัยค่อนข้างมาก 

นายพิเชษฐ กล่าวว่า ขณะนี้ใน 11 พรรคมีอย่างน้อย 7 พรรคให้การสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในทางการเมืองต้องอยู่ด้วยการเจรจาและลายลักษณ์อักษร ถ้าตนเองไม่
มีอะไรอยู่ในมือคงไม่กล้าออกมาแถลง อย่าให้ต้องประจานไปมากกว่านี้ อยากให้เป็นเร่ืองภายในของพรรคการเมือง
ทั้ง 11 พรรค แต่เมื่อเป็นประเด็นออกมาท าให้ตนเองต้องออกมาชี้แจง "ขณะนี้ประชาชนยอมรับนายมงคลกิตติ์ทั้ง
ผลงานและการวางตัว คนจะมาบริหารประเทศต้องทันกับเหตุการณ์ ผมเป็นเองไม่ได้เพราะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
NEW NORMAL ถึงท่ีสุดแล้วการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับนายกฯ"นายพิเชษฐ กล่าว 
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ส าหรับพรรคการเมืองชนาดเล็กท่ีเห็นด้วยจ านวน 7 พรรค ประกอบด้วย 1.พรรคประชาธรรมไทย 2.พรรคไทย
ศรีวิไลย์ 3.พรรคไทรักธรรม 4.พรรคพลังชาติไทย 5.พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน 6.พรรคพลังไทยรักไทย และ 7.พรรค
ประชานิยม "ประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก 7 พรรคเห็นด้วย 4 พรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร แต่เราขอโอกาสให้
พรรคเล็กเข้าไปมีโอกาสการบริหารประเทศ ถึงที่สุดแล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรและยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ตามเดิม เพราะเป็นอ านาจของนายกฯ"นายพิเชษฐ กล่าว ทั้งนี้ นายพิเชษฐ ได้ตอบข้อซักถาม ถ้ามีโอกาสจะไปรวมกับ
พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ ตนเองก็พร้อม และ
เคยบอกรองนายกฯ ว่าอะไรที่ขับเคลื่อนไปได้ก็ต้องพิจารณา แต่ตอนนี้ยังเป็นพรรคการเมืองเล็กอยู่ 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434740?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434740?adz=
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 23 มิถุนายน 2020 เวลา 0:00 

'พปชร.' ใต้เงา 'บิ๊กป้อม' เนื้อหอม-อู่ข้าวอู่น้ า 

 
 
ผลการเลือกตั้งซ่อมล าปาง ท าให้รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐมีเสถียรภาพขึ้นมาทันที 
การชนะเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เขต4 ถือเป็นการเติมเสียงให้ "พรรคพลังประชารัฐ" และเป็นของขวัญชั้นดี 

ให้กับ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" หรือ "บิ๊กป้อม" รองนายกรัฐมนตรี ก่อนจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ 27 มิ.ย.นี้ 

ย้อนดูศึกเลือกตั้งล าปางที่เพ่ิงผ่านไป แม้คู่แข่งที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่างพรรคเพ่ือไทยไม่ลงสนามรักษาแชมป์ แต่
ไม่ท าให้ผู้ท้าชิงชะล่าใจ "แกนน าพลังประชารัฐ" เพราะบางคนถึงขนาดข้ามโซน ลงพ้ืนที่ฝังตัวเพ่ือช่วยพรรค ร่วม2เดือน ก่อน
คะแนนที่ออกมาจะชนะอย่างขาดลอย การลงแรงของพรรคพลังประชารัฐท าให้ได้รับผลกลับมาอย่างคุ้มค่าและยิ่งช่วยให้
เสถียรภาพของรัฐบาลในสภาเข้มแข็งมากขึ้นไปอีก การก้าวขึ้นมาคุม "พลังประชารัฐ" เต็มตัวของ "บิ๊กป้อม" ในช่วงที่ "รัฐบาล" 
ครบ 1 ปี เร่ิมเห็นผลแล้ว นอกเหนือไปจากผลการเลือกตั้งซ่อมแล้ว ยังส่งผลต่อขวัญและก าลังใจคนในพรรคอีกไม่น้อย
หลังจากก่อนหน้านี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การชนะเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เขต4 ถือเป็นการเติมเสียงให้ 
"พรรคพลังประชารัฐ" และเป็นของขวัญชั้นดี ให้กับ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" หรือ "บิ๊กป้อม" รองนายกรัฐมนตรี ก่อนจะ
ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการ ในการประชุมใหญ่สามัญ 27 มิ.ย.นี้ 

ย้อนดูศึกเลือกตั้งล าปางที่เพ่ิงผ่านไป แม้คู่แข่งที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่างพรรคเพ่ือไทยไม่ลงสนามรักษาแชมป์ แต่
ไม่ท าให้ผู้ท้าชิงชะล่าใจ "แกนน าพลังประชารัฐ" เพราะบางคนถึงขนาดข้ามโซน ลงพ้ืนที่ฝังตัวเพ่ือช่วยพรรค ร่วม2เดือน ก่อน
คะแนนที่ออกมาจะชนะอย่างขาดลอย การลงแรงของพรรคพลังประชารัฐท าให้ได้รับผลกลับมาอย่างคุ้มค่าและยิ่งช่วยให้
เสถียรภาพของรัฐบาลในสภาเข้มแข็งมากขึ้นไปอีก การก้าวขึ้นมาคุม "พลังประชารัฐ" เต็มตัวของ "บิ๊กป้อม" ในช่วงที่ "รัฐบาล" 
ครบ 1 ปี เร่ิมเห็นผลแล้ว นอกเหนือไปจากผลการเลือกตั้งซ่อมแล้ว ยังส่งผลต่อขวัญและก าลังใจคนในพรรคอีกไม่น้อย
หลังจากก่อนหน้านี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้ง สูตรนี้ "นายกฯ" อาจจะเคยได้ยินข้อเสนอจากใครบางคนมาบ้างแล้ว 
ว่าถ้า "ยุบสภา" จะมี "ส.ส." จากพรรคคู่แข่งในปัจจุบัน ในหลายจังหวัดพาเหรดย้ายมาอยู่ด้วย พร้อมการันตีว่าจะชนะเลือกตั้ง
แน่นอน แต่ไม่รู้ไอเดียนี้ "บิ๊กตู่" จะว่าอย่างไร 
วันนี้ "พลังประชารัฐ" ในแบบฉบับของ "บิ๊กป้อม" ต้องถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ าที่สมบูรณ์ แถมก าลังเนื้อหอมสุดๆ ใครก็อยากมาร่วม
วงด้วย แถมเป็น "รัฐบาล" ที่มีปัจจัยหนุนรอบด้าน และตามสไตล์ของ "ลุงป้อม" หรือ "นายป้อม" ที่คนในพรรคเรียกขาน จัด
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ว่ามากบารมีคนหนึ่งในทางการเมืองวันนี้ เหมือนที่ "สิระ เจนจาคะ" เคยระบุว่า "ท่านเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ส.ส. เป็นที่พ่ึง ทุก
คนรู้อยู่แก่ใจ ไปปรึกษาลุงป้อม ไม่เคยมีสักครั้งที่จะไม่ช่วย" 

ต่อจากนี้อะไรๆ คงราบร่ืน ทุกคนใน "พลังประชารัฐ" น่าจะได้รับการดูแลอย่างถ้วนหน้า อ่ิมหน าส าราญ สามัคคี
กลมเกลียว  เว้นแต่ว่าวันใด หากบางกลุ่มก๊วนไม่พอใจ ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็คงจะวุ่นวายกันตามระเบียบ และมีเค้าว่า 
"แกนน าบางคน" ก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับต าแหน่งหรือภารกิจที่ "บิ๊กป้อม" มอบหมาย และมองว่า บางกลุ่มในพรรคถูกเอาใจโดย
การให้ต าแหน่งส าคัญมากเกินไป เพราะผู้ใหญ่ในพรรคกลัวว่าจะก่อหวอด สร้างแรงกระเพ่ือมให้ปั่นป่วนเหมือนที่เคยเป็นมา 
แต่ถึงที่สุดแล้วเวลานี้พรรคพลังประชารัฐมีแต่ความชื่นมื่นมากกว่าความหม่นหมอง เหลือแต่เพียงให้รัฐบาลเก็บแต้มความ
นิยมจากประชาชนให้มากที่สุดเพ่ือรอลงสนามและกลับมาหายใจด้วยจมูกตัวเองอีกคร้ัง 
 

 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12569?line= 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12569?line=
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

บันทึกหน้า 4 
 
 

  บันทึกว่าด้วยพรรคเล็ก จากฤทธ์ิของรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น ดูบันเทิงเป็นบ้าในเร่ืองพรรคการเมืองของประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง เดี๋ยวตั้งพรรคเอง เดี๋ยวยุบพรรคเอง กันอย่างสนุกสนาน พอเลือกตั้งก็หวัง
เก็บคะแนนฝันจะได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พอได้ร่วมรัฐบาล ถ้าไม่อยากบริหารพรรคเองให้ล าบาก ก็สามารถขอยุบเลิก
พรรคตัวเอง หลอมรวมพลังกับยานแม่ “พรรคพลังประชารัฐ” ดังที่ “พรรคประชาชนปฏิรูป” โดย “ไพบูลย์ นิติ
ตะวัน” ที่ปัจจุบันเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เคยท ามาแล้ว ซึ่งมีข่าวว่าอีก 2 
พรรคเล็กจะเจริญรอยตามโมเดลนี้ 
       วันถัดมาหลังปรากฏข่าว ก็มีบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองแห่กันไปยื่นลาออกจากพรรคเดิมที่ส านักงาน กกต. 
กันคึกคัก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะตามรอยหลอมรวมพลังยานแม่รึเปล่าก็ไม่ทราบ ขณะที่อีกส่วนก็เปิดใจจะตั้งพรรคใหม่ ซึ่ง
ทุกวันนี้ก็มีคนขอตั้งพรรคการเมืองกันมากมายก่ายกอง ทั้งหมดนี้เป็นผลจากระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 แบบ
จัดสรรปันส่วนผสม และการค านวณสูตร ส.ส. ที่ท าให้พรรคเล็กสามารถเข้าไปเป็น ส.ส.ได้จ านวนมาก เห็นแบบนี้ใครก็
ฝันหวาน ส่วนพรรคใหญ่ชนะเขตเยอะยิ่งได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยไปจนถึงไม่มีเลย แล้วระบบพรรคการเมืองไทยจะ
เข้มแข็งได้อย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญนี้? 
     เมื่อกระแสข่าวปรับ ครม. ลอยเข้ามา 7 พรรคเล็กร่วมรัฐบาลขอเล่นใหญ่ ชง “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” ส.ส.
บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ไปเป็นรัฐมนตรี! ซึ่งเจ้าตัวก็บอกแล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา พร้อมปฏิเสธ
การยุบเลิกพรรคตัวเอง อีกทั้ง “มงคลกิตติ์” ยังดูเป็นคนหนุ่มสุดในบรรดาพรรคเล็กร่วมรัฐบาลเสียด้วย หากได้เป็น
รัฐมนตรีจริงจะบันเทิงขนาดไหน เพราะแค่ทุกวันนี้เป็น ส.ส. ก็สร้างความบันเทิงมาไม่น้อยแล้ว 
      จะว่าไปถ้าปรับ ครม. สู้วิกฤติเศรษฐกิจหลังช่วงโควิดนี้ พูดถึงเศรษฐกิจก็เลยนึกถึง “พรรคเศรษฐกิจใหม่” ตามมา
ด้วย ที่เล่นย้ายขั้วไปร่วมสนับสนุนรัฐบาลพร่ึบ ปล่อยให้ “มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์” ยืนหนึ่งเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน อยู่เดียวดาย 
ไหนๆ ก็ไปทั้งที กลุ่มที่ย้ายขั้วควรจะได้เป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วยบ้างดีไหม ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทร.ถาม  “มิ่ง
ขวัญ” ในฐานะ ส.ส.พรรคเดียวกันได้ เพ่ือใช้โอกาสพิสูจน์ฝีมือสักคร้ัง ว่าจะกอบกู้เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทยได้สมกับ
ชื่อพรรคหรือเปล่า ฮ่าๆๆ  
      3 วันสุดท้าย ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์คดีฟอกเงินของ “พานทองแท้ ชินวัตร” 25 มิ.ย.นี้ ที่รองอัยการสูงสุด
เซ็นไม่อุทธรณ์คดี จนเป็นที่ยุติและถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้ว “จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์” โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ ยังมี
ความหวังห้วงสุดท้ายโดยไปยื่นขอให้อัยการสูงสุดทบทวนยกเลิกค าสั่งไม่อุทธรณ์ ขณะที่อีกคน “วัชระ เพชรทอง” อดีต 
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ คงไม่หวังแล้ว เลยจัดการยื่น ป.ป.ช. เอาผิดอัยการสูงสุดยันอัยการคณะท างานกรณีนี้ในวัน
เดียวกัน โดยเขายังอยากให้ไต่สวนเปรียบเทียบดุลพินิจในการสั่งคดีของอัยการ ระหว่างคดีของประชาชนกับคดีของ
ตระกูลชินวัตรด้วย. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69422  

https://www.thaipost.net/main/detail/69422
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23 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

แม่ไม้นักการเมือง (เก่า) 

 
 
การเมืองเปลี่ยน แต่คนไม่เปลี่ยน 
ถือเป็น “ของขวัญ” ให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์

พรรคท่ีก้าวขึ้นไปคุมพรรคแบบเบ็ดเสร็จ “วัฒนา สิทธิวัง” ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง เพ่ิมข้ึนมาอีก 1 คน 
โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้อ านวยการเลือกตั้งภาคเหนือของพรรคเป็นโต้โผใหญ่ด้วยคะแนนทิ้งขาด มองยังไงก็ชนะ
อยู่แล้ว แต่ถ้าแพ้สิชวนให้สงสัย ความเป็นมาก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ เพราะนายพินิจ จันทร์สุรินทร์ เจ้าถิ่น ซึ่งเป็น ส.ส.มา
หลายสมัย สังกัดเพ่ือไทยแบบผูกขาดมาตลอดไม่ยอมลงสมัคร อ้างว่าอายุมากแล้วสุขภาพไม่ดีและยังท าใจไม่ได้เมื่อลูก
ชาย ซึ่งเป็น ส.ส.เขตนี้ได้เสียชีวิตลง ท าให้พรรคเพ่ือไทยไม่มีผู้สมัคร กลเกมในเร่ืองนี้เกิดขึ้นเมื่อถึงวันเปิดรับสมัครวัน
แรกนั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้สมัครแต่ละพรรคต่างรีบไปยื่นใบสมัครเพื่อจะได้เบอร์ 1 ที่จ าได้ง่ายมีผลต่อการเลือกตั้ง 

ปรากฏว่านายพินิจอ้างว่าจะไปยื่นใบสมัครในวันสุดท้ายท าให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยเชื่อ
ย่างสนิทใจว่าจะเป็นไปอย่างนั้น เพราะมั่นใจว่าไปยื่นวันไหนก็ชนะอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งเป็นฐานคะแนนที่ไม่มี
ใครจะแย่งชิงไปได้ก็เลยไม่คิดอะไรมาก แทนที่จะตั้งข้อสงสัยก่อนว่าท าไมถึงเป็นอย่างนี้... 
จนถึงวันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัครปรากฏว่านายพินิจไม่ได้ปรากฏตัวแต่อย่างใดจึงรู้ว่านายพินิจไม่ลงสมัครแน่นอนจะส่ง
คนใหม่ไปแทนก็ไม่ทันกาลเสียแล้ว 

ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐจึงชนะลอยล าอย่างแน่นอน เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้จะแพ้นายพินิจแต่
คะแนนที่ได้มาเป็นล าดับ 2 เท่ากับว่ามีฐานคะแนนมากพอสมควร เมื่อนายพินิจไม่ลงสมัครก็เท่ากับเปิดทางให้อย่างไม่
ต้องพิสูจน์ แม้จะมีคู่แข่งจากพรรคเสรีรวมไทยเป็นคู่แข่งแต่ฐานเสียงสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว ตอบโจทย์ได้ว่าการเลือกตั้งซ่อม
คร้ังนี้มีการ “ฮั้ว” กันอย่างไม่ต้องสงสัย เท่ากับว่านายพินิจเปิดทางให้ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐด้วยความยินยอม
พร้อมใจ แม้จะมีข่าวว่านายพินิจมุ่งหวังที่จะไปเล่นการเมืองท้องถิ่นในต าแหน่งนายก อบจ. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน แต่
จะมีอะไรมากกว่านี้ต้องไปสืบสาวราวเร่ืองกันเอาเอง การเลือกตั้งนั้นมีความจริงอยู่อย่าง ไม่ว่าพ้ืนที่ไหนก็ตามแม้จะมี
ฐานเสียงแน่นหนาแค่ไหนแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

ภาวะที่เป็นจริงของพรรคเพ่ือไทยในปัจจุบันนั้นรู้กันดีว่ามีปัญหาขัดแย้งภายในที่มิอาจหันหน้าเข้าหากันได้จนมี
การแยกตัวไปสู่เส้นทางใหม่โดยเฉพาะระดับแกนน าส าคัญๆ การเลือกตั้งซ่อมคร้ังนี้แม้ในทางการเมืองจะถือว่าเป็นเร่ือง
ส าคัญ เพราะหากก าชัยได้ก็เท่ากับว่าพรรคยังมีศักยภาพและได้รับการยอมรับ 
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“เขี้ยวการเมือง” อย่างนายพินิจย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน พูดง่ายๆ
ว่าธรรมดาเสียที่ไหน ที่ส าคัญปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้นมี “เจ้ามือ” มาตลอดแต่คร้ังนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว 
หนทางที่ดีที่สุดจึงต้องเลือกอะไรที่ดีกว่าซึ่งมีแต่ได้ไม่มีเสีย การเปิดทางให้ ร.อ.ธรรมนัสจากพลังประชารัฐจึงเป็นดีลที่
คุ้มค่าจนท าให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ไม่ต้องไปไยดีกับเพ่ือไทยที่เป็นแค่อดีตไปแล้ว  ก็นี่แหละ...การ
เมืองไทย!! 

 
“สายล่อฟ้า” 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873933 
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23 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

หยิกเล็บเจ็บเนื้อ 
 
 

ความอ่อนแอของบรรดาพรรคการเมืองในยามนี้เป็นเพราะส่วนหนึ่งมาจากกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ  อีกส่วนมา
จาก ความอ่อนแอของนักการเมืองและพรรคการเมืองเอง ต้องเอาตัวรอด เอาพรรครอดทุกวิถีทาง โดยไม่ได้ยึดติดกับ
อุดมการณ์หรือนโยบายที่ให้ไว้กับชาวบ้าน ไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง จริงๆ เป็นเหตุที่ พรรคการเมือง ไม่ได้รับ
ความสนใจหรือการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าที่ควรจะเป็น ส าหรับพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ใครจะเป็น
นายกฯ เป็น รมต. เป็น ส.ส. ส.ว. ถ้าไม่ท าตัวให้เป็นข่าวชาวบ้านก็จะไม่รู้จักด้วยซ้ าว่าเป็นใคร ไม่ต้องอะไรมาก ชาวบ้าน
บางคนยังรู้จัก ส.ส.ในพ้ืนที่ของตัวเองน้อยกว่าเน็ตไอดอลหรือดารานักร้องด้วยซ้ า เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงความตกต่ าของ
ระบบการเมืองการปกครองของไทย เป็นช่องว่างของ นโยบายประชานิยม รัฐบาลไหน ผู้น าคนไทย แจกเก่ง เอาคะแนน
จากชาวบ้านไปเลย ท าให้ระบบการซื้อขายเสียง ระบบหัวคะแนน ยังเป็นปัจจัยในการเลือกตั้งทุกคร้ัง เงินไม่มากาไม่เป็น 
ส่งผลให้พรรคการเมือง นักการเมือง ต้องสะสมกระแสและกระสุน เอาไว้ให้มากๆหน่อย เป็นข่าวบ่อยๆ ออกทีวีบ่อยๆ 
ให้คนจ าได้ เอาเงินและผลประโยชน์น าหน้า โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งเต็มร้อย อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ค้ าชูตลอดไป 
จะว่าไปแล้ว คนที่จะลงสนามการเมือง ท าตัวสะอาดๆ ให้เก่งแค่ไหนก็อยู่ยาก กลายเป็นแกะด าในสังคม ว่ากันว่าคนที่จะ
เป็นนักการเมืองได้ ต้องท าตัวให้สีเทาๆ เข้าไว้ แต่อย่างว่า บางคนก็เนียน ดูข้างหน้า ขาวบริสุทธ์ิ ยิ่งกว่าผ้าพับไว้ แต่ถ้าดู
ข้างหลัง ทั้งด าท้ังด่าง 

การชนะการเลือกตั้งซ่อมหลายคร้ังของพรรคพลังประชารัฐ แม้แต่ล่าสุดที่เขต 4 จ.ล าปาง ผู้สมัครของพลัง
ประชารัฐ วัฒนา สิทธิวัง ชนะพรรคคู่แข่งไปกว่า 2 หมื่นคะแนน ทั้งท่ีถูกมองว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจ ตั้งขึ้นมาเพ่ือการสืบ
ทอดอ านาจทุกคร้ังหลังการยึดอ านาจ เป็นลางบอกเหตุว่า การเมืองก าลังจะเปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลงการเมืองโดย
นักการเมืองหลังการเลือกตั้ง ไม่เคยประสบความส าเร็จคร้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงการเมืองหลังการเลือกตั้ง จึงต้องมีการ
คิดสูตรใหม่ ก่อนอื่นสลายขั้วขัดแย้งการเมืองเก่าให้เรียบร้อย สร้างความปรองดอง จัดระเบียบกระชับพ้ืนที่ทางการเมือง
ให้อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างทายาททางการเมืองใหม่ขึ้นมา สร้างความร่วมมือทางการเมือง อาทิ รัฐบาล
แห่งชาติผ่านวิกฤติ นิรโทษกรรมทางการเมือง แก้รัฐธรรมนูญเสร็จ ก าหนดวันเลือกตั้งกันใหม่ ระหว่างทางอาจต้องยอม
หยิกเล็บเจ็บเนื้อบ้างเป็นธรรมดา หรือนายกฯลุงตู่จะลงสนามการเมืองพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก 
เป้าหมายคือรีเซ็ตการเมืองใหม่ให้สะเด็ดน้ า. 

 
หมัดเหล็ก 

อ้างอิง :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1873949 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873949
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พี่คนน้ีมีแต่ให้ 
 

 
 
เม่ือปรากฏการณ์สุริยคราสบ่ายวันอาทิตย์ผ่านพ้นไป ก็ได้ฤกษ์ดีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่ 3 

ป. จะกระชับอ านาจเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเต็มตัว 
วันนี้ (23 มิ.ย.) แกนน าพรรคระดับหัวหน้ามุ้งทุกขั้วทุกสายจะท าพิธีสู่ขอ พล.อ.ประวิตร ประธานยุทธศาสตร์

พรรค ให้รับต าแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน “ดร.อุตตม สาวนายน” หัวหน้าพรรคคนเดิมที่ถูกเททิ้งกลางทาง 
เพราะ “ลุงป้อม” หนึ่งเดียวคนนี้ที่ ส.ส.พลังประชารัฐ ทั้ง 118 คน ให้ความเคารพรักเชื่อฟังอย่างแท้จริง ฝ่าย “พล.อ.
ประวิตร” ท าเป็นอิดเอ้ือนพอเป็นพิธี ก่อนตกลงรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการประชุมใหญ่พรรควันเสาร์นี้ 
(27 มิ.ย.) “แม่ลูกจันทร์” หวังว่า “ลุงป้อม” เจ้าของฉายา “ใจถึงพ่ึงได้ให้เยอะ” จะควบคุมลูกพรรคเขี้ยวลากดินให้อยู่
เป็นที่เป็นทาง 

พรรคพลังประชารัฐ เป็นพรรครวมดาวกระจาย ต้อง “ครบเคร่ือง” อย่าง “ลุงป้อม” นี่แหละที่จะคุมเสียง ส.ส. 
และคุมเกมในสภาฯ สู้กับฝ่ายค้านได้ถึงลูกถึงคน แผนระยะสั้นของ “ลุงป้อม” หลังขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเต็มตัว มีวาระ
เร่งด่วน 3 ประการ คือ 1, สลายขั้วสลายมุ้งต่างๆในพรรค ต้อน ส.ส.ที่แยกกันอยู่คนละมุ้ง ให้เข้ามารวมอยู่ในมุ้งใหญ่มุ้ง
เดียว เพ่ือแก้ปัญหาแย่งผลประโยชน์และลดอ านาจต่อรองของหัวหน้ามุ้งโดยปริยาย 2, รวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยอีก 
11 พรรค ให้ยุบพรรคมาควบรวม พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมจ านวน ส.ส.พรรค และเพ่ิมเสถียรภาพรัฐบาลให้มั่นคง
ยิ่งกว่าเดิม 3, เร่งเดินแผนปรับ ครม. เพ่ือจัดสรรโควตารัฐมนตรีใหม่ เปิดโอกาสให้แกนน าพรรคที่ล้างจ๊ัก-กระแร้รอมา 1 
ปี ได้เป็นรัฐมนตรีสมใจนึกบางล าพู ทั้งหมดที่ “ลุงป้อม” ได้ท ามาแล้ว และต้องท าต่อไป เพ่ือปูทางให้ “ลุงตู่” น้องเลิฟ
สุดที่รักได้อยู่ไปยาวๆ “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” ก็
เก็บสต๊อก ส.ส.เพ่ิมได้อีกคน 
เบื้องหลังชัยชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ล่าสุด “ลุงป้อม” ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญ เพราะ “ลุงป้อม” ใช้ก าลัง
ภายในจน “นายพินิจ จันทร์สุรินทร์” กลายเป็นปลาดุกยักเงี่ยง ถอนตัวนาทีสุดท้าย ไม่ยอมลงเลือกซ่อม ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย เปิดทางโล่งให้นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ เจาะไข่แดง เขต 4 ล าปางอย่างสบายแฮ แต่เพ่ือให้มั่นใจ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าพรรคพลังประชารัฐต้องชนะศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางแน่นอน!! 
“ลุงป้อม” จึงต้องบินด่วนไปตรวจภัยแล้งที่จังหวัดล าปาง... ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งวันเดียว 
เห็นตัวป้อมๆป้อแป้ๆหยั่งงี้ เก็บละเอียดทุกเม็ดนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873869 
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คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : อาการ การเมือง อาการ ประชาธิปัตย์ หนักหนา สาหัส 
วิเคราะห์การเมือง 

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : อาการ การเมือง อาการ ประชาธิปัตย์ หนักหนา สาหัส 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง - ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคไหนหนักกว่าหาก

มองจากภาพ 18 กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออก อาจรู้สึกว่าสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐหนักหนา
สาหัสกว่าพรรคประชาธิปัตย์เพราะการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคต้องเกิดขึ้นแน่ขณะที่ภายในพรรคประชาธิปัตย์มีแต่
เพียงข่าวในลักษณะ“ปล่อย”ออกมาระลอกแล้วระลอกเล่า แต่ยังไม่มี “ปฏิบัติการ”ที่เป็นจริงเกิดขึ้นเหมือนกับ
พรรคประชาธิปัตย์จะเบากว่าพรรคพลังประชารัฐ 

แล้วการดอดไปพบบางคนในท าเนียบรัฐบาลเล่าสะท้อนนัยยะอะไรทางการเมืองในเมื่อคนที่  
บรรดา ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปพบ คือ  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ซึ ่งเป็นที ่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่เพียงแต่กลุ่มเดียว หากท าท่าอาจเป็น 3 กลุ่มขณะที่มีข่าวลือปลิว
ว่อนว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  อาจเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพียง ไม่กี ่เดือนจากนั ้นก็จะเป็น
ของ นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาคนี่จะไม่ยิ่งเป็นการเจาะยางพรรคประชาธิปัตย์หรอกละหรือ 
 สภาพการณ์อันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์หนักอย่างแน่นอนหนักไม่เพียงเพราะว่ามีการรุกคืบจากภายใน 
ห า ก แ ต ่ย ัง ม ีค ว า ม พ ย า ย า ม จ ะ เ จ า ะ แ ล ะ ด ูด ด ึง เ อ า ค น ข อ ง พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธ ิป ัต ย ์อ อ ก ม า อ ีก ด ้ว ย  
งานนี้ล าพัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คงรับ ไม่ไหวเพราะไม่เพียงแต่เป็นการขยับจากภายนอกผ่าน  นายพีระ
พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หากภายใน นายถาวร เสนเนียม ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกับเป็นเป้านิ่งทาง การเมืองทุกคนจึงอยู่
ในสภาพรอคอยจังหวะอันเหมาะสมเท่านั้น 

ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์นับวันจะยิ่ง เผยตัว อึกทึก ครึกโครมเป็นความอึกทึกที่เด่นชัดว่าอาจไม่
ปักหลักอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นความอึกทึกที่ส่วนหนึ่งอาจถูกดึงเข้าไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ เข้าต ารา 
“ตกปลาในบ่อเพื่อน” ทลายฐานก าแพงเพ่ือน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4365933 
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https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/KOL2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 

 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 - 08:10 น. 

จังหวะก้าว ยึดกุม พลงัประชารัฐ จังหวะก้าว ก่อเกิด ไทยสร้างชาต ิ

 
 
ถามว่าค ายืนยันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า ยังไม่มีการปรับ ครม.ในขณะนี้ ที่ว่าอ านาจการปรับครม.

เป็นของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว เกิดขึ้นได้อย่างไร  ส่วนหนึ่ง อาจเพราะอ านาจการปรับ ครม.เป็นของ ”
นายกรัฐมนตรี” จริงในทางหลักการ เนื่องจากทุกพรรคต้องส่ง ”รายชื่อ” ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา 
แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ความม่ันใจมาจากไหน จึงยืนยันกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์กระทั่งเกิดการปล่อย ”
ไลน์” ออกมาอย่างอึกทึกคึกคัก เป็นความมั่นใจเหมือนกับที่เคยให้ค ารับรองกับ นายอุตตม สาวนายน และ นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ ์หรือไม ่ตรงนี้ต่างหากท าให้จ าเป็นต้อง ”คิดใหม ่ท าใหม่” ทางการเมือง 
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ล้วนน่าติดตาม 
 ด้านหนึ่ง มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ยืนยันเป็นมั่นเหมาะในวันที่ 22 มิถุนายนว่าเป็นเช่นนั้นจริง ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่งมีการเคลื่อนไหวเมื่อตอนค่ าของวันที่ 
17 มิถุนายน ผ่านรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องในเร่ือง “นิว นอร์มอล” 
เป็นการน าเสนอพร้อมกับสโลแกนใหม่เอ่ียม ”ไทยสร้างชาติ” ค าๆ นี้มิได้ใหม่เอ่ียมอย่างชนิดถอดด้าม ตรงกันข้าม เคยมี
ข่าวว่าจะเป็นพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งผลักดันมาจากบางกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐ 
 นอกเหนือจาก “พรรคพลังประชารัฐ” จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการก่อรูปขึ้นของ “พรรคไทยสร้าง
ชาติ” ขึ้นมาไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ถูกมอง
ว่าเป็น ”ละอ่อน” ทางการเมืองแต่หากดูจังหวะก้าวในการขับเคลื่อน จ าเป็นต้องมองใหม ่
ทั้งๆ ที่พรรคพลังประชารัฐคือ พรรคของ คสช. พ่ีน้อง ”3 ป.” ยึดกุม ครอบง าพรรคนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จ าเป็นอะไรที่ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะต้องเป็นหัวหน้าพรรค ทั้งๆ ที่ คสช.ยึดกุมอ านาจมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 ผ่าน
สโลแกน ”พลังประชารัฐ” มาแล้ว ท าไมต้องมี ”ไทยสร้างชาติ” อีกเล่า สะท้อน ”ยุทธศาสตร์” แห่งการยึดครองและ
สืบทอดอ านาจ 
  อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2239066 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2239066
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พท.ในวันที่เจ้าของลอยแพ ร้าวลึกเกินเยียวยา !! 
 
 
 
 
 
 
 

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าความขัดแย้งภายในพรรคเพ่ือไทยในวันนี้ จะรุนแรงแบบดุเดือดเลือดพล่านกันได้ถึงเพียง
นี้ แม้ว่าก่อนหน้านั้นไม่นานนัก ในตอนที่มีกลุ่มอดีตผู้บริหารพรรคกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มการเมือง และจะ
พัฒนาการไปเป็นพรรคการเมืองใหม่ในอนาคตจะมีเสียงโวยวายไล่หลังในท านองแบบบ่นน้อยใจว่า ท าไม “ต้องเผาบ้าน
ตัวเอง” ก่อนจากกันด้วย 
 ในตอนนั้นก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพ่ือไทย ที่น้อยคร้ังที่จะมีภาพที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 
ประธานยุทธศาสตร์พรรค ประชุมร่วมกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค เพื่อประกาศว่าท้ังคู่จะจับมือท างาน
ร่วมกันเพ่ือให้พรรคกลับมายิ่งใหญ่ และในความหมายก็คือ เพื่อลบค าปรามาสของคนที่แยกตัวออกไปว่า พรรคเพ่ือไทย 
“ไม่ใช่เป็นพรรคความหวัง” ของประชาชนอีกต่อไปแล้ว หรือไม่ก็เป็นพรรคท่ีลดขนาดลงมา ซึ่งในวงประชุมพรรคในวัน
นั้นทั้งที่ท าการพรรคเพ่ือไทย และในวันรุ่งขึ้นที่มาต่อเนื่องกันที่สภา ย่านเกียกกาย ก็ยิ่งดุเดือด ดีกรีไม่ลดระดับลงมาเลย 
เรียกว่า “ด่าเช็ด” แบบไม่ไว้หน้ากันเลย 
 อย่างไรก็ดี ส าหรับคอการเมืองที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคเพ่ือไทยมาแบบต่อเนื่องย่อมรับรู้กันดีว่า 
ภายในพรรคดังกล่าวมีความแตกแยกกันภายในที่แบ่งออกเป็นหลายขั้ว หลายกลุ่ม แต่หลักๆ ก็จะมีกลุ่มที่น าโดย 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ และกลุ่มของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รวมไปถึงยังแยกย่อยออกไปเป็นกลุ่ม ส.ส.อีสาน 
และอีกสารพัด แต่หลักๆ แล้วก็มีสองกลุ่มใหญ่นี่แหละ ซึ่งก็รับรู้กันว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับบทบาทกันและกัน 
ความแตกแยกดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้ในช่วงที่ผ่านมาบทบาทของพรรคเพ่ือไทยทั้งในสภา และ
นอกสภา รวมไปถึงบทบาทในทางการเมืองทั่วไปถูกมองว่าถดถอยลงไปถนัดตา เรียกว่าหาจุดเด่นไม่เจอเลย จน
กลายเป็นว่าบทบาทน าเป็นของพรรคอนาคตใหม่ก่อนที่จะถูกยุบพรรคไป 
 ขณะเดียวกัน ส าหรับกลุ่มท่ีแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ในชื่อ “กลุ่มแคร์” ซึ่งเชื่อว่าก าลังจะพัฒนาไปสู่
การตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยกลุ่มนี้ส าหรับพรรคเพ่ือไทยแล้ว ถือว่าเป็นระดับ “บิ๊กเนม” ที่ส าคัญ เพราะเป็นกลุ่ม
นักการเมืองระดับกุนซือที่รับใช้ใกล้ชิดกับนายทักษิณ ชินวัตร และคนในครอบครัวนี้มาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ใน
ชื่อพรรคไทยรักไทย เช่น นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ 
สืบวงศ์ลี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นต้น 
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 คนพวกนี้ถือว่าชื่อชั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ส าหรับพรรคเพ่ือไทย อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์ทางการเมือง
เปลี่ยนไป ที่ส าคัญก็คือเมื่อมองรูปการณ์แล้วมั่นใจว่า “นายใหญ่” โยนผ้า หรือ “ไปยาว” หมดโอกาสกลับมาอย่างเท่ห์
ได้อีกแล้ว สังเกตได้จาก “ท่อน้ าเลี้ยง” หยุดไหล มานานนับปีแล้ว จะด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่า ที่ท าให้มองไม่เห็นอนาคต 
จึงต้องดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอดหรือเปล่า 
 ประกอบกับเมื่อคนพวกนี้แยกตัวออกไป ทางหนึ่งก็ย่อมมีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงให้กับพรรคเพ่ือไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้เราได้เห็นภาพของการจับมือเพ่ือท างานทางการเมืองร่วมกัน ระหว่าง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ กับ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มาแล้ว 
 อย่างไรก็ดี เร่ืองราวยังไม่จบแค่นั้น เพราะยังมีลูกต่อเนื่อง “มีการเหน็บแนม” ในอารมณ์แบบ “ด่าทอ” ไล่หลัง
ยังไม่เลิก จนมีการตอบโต้กลับมารุนแรง โดยเร่ิมจากคุณหญิงสุดารัตน์ ที่ไปให้สัมภาษณ์ล่าสุด ที่กล่าวในท านองว่า “ถ้า
เป็นเธอจะไม่ไปตั้งพรรคใหม่ แม้ว่าจะเป็น ส.ส.ได้ง่ายกว่าก็ตาม” อะไรประมาณนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อใคร แต่
ความหมายก็เหมือนกับว่าคนที่ออกไปนั้น “เห็นแก่ตัว” ท าทุกทางเพ่ือให้ได้เป็น ส.ส. ผิดกับตัวเธอที่ยังอยู่กับพรรคเพ่ือ
ไทย ไม่ไปไหน 
 ท าให้ในเวลาไล่เลี่ยกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย ออกมาโพสต์ลงโซเชียลตอบโต้อย่างรุนแรง แม้ว่าไม่ได้ระบุถึงใคร 
กล่าว “ลอยลม” กลับไปแบบรุนแรงในท านองว่า “ใครเป็นนักสร้างภาพ สร้างอีเวนต์ ใครจริง ใครปลอม ใครริษยา 
ผู้คนเค้ารู้กันดี” เรียกว่า “แรงส์” มากทีเดียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับ “เสี่ยอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ถือว่า
น้อยมากท่ีจะได้เห็นถ้อยค าแบบนี้ออกมา 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ถือว่า “ร้าวลึก” เกินเยียวยา และโอกาสแตกกระสานซ่านเซ็นมีสูงมาก 
สาเหตุหลักก็น่าจะมาจาก “เจ้าของพรรค” หรือ “นายใหญ่” ในอดีตของพวกเขาปล่อยมือแล้ว เนื่องจากเห็นว่า “ลงทุน
แล้วไม่คุ้มค่า” ก็ต้องถอย 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในพรรคเพ่ือไทยทุกคนก็อยู่ในระดับเดียวกัน คือ เป็น “ลูกน้อง” 
ส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเอง จึงต้องดิ้นรนเอาตัวรอด และเชื่อว่าในอนาคตจะมีการกระเพ่ือมอีกหลาย
ระลอกแน่นอน !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000064436 
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